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انیس نبا  یکشزپ  29ياهیروآون 

31يزاسوراد

نازاسوراد 32شیامزآ 

ندمت رهاظم  زا  یکی  یکشزپ  مّوس :  32لصف 

ناناملسم یکشزپ  32تاقیقحت 

ناکشزپ 33ناحتما 

یکشزپ رد  33صصخت 

یکشزپ 33نانز و 

ناملسم ناکشزپ  34یناوارف 

ناناملسم یکشزپ و  34تامدخ 

اهناتسرامیب مراهچ :  34لصف 
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دنک یم  دیفس  ار  اهنادند  ندرک ،  86كاوسم 

دنک یم  تیوقت  ار  هثل  ندرک ،  86كاوسم 

دنایور یم  ار  وم  87كاوسم ، 
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اهنیا زا  ریغ  یلقع و  یحور و  تلاح  اب  كاوسم  87هطبار 

ناهد ندوب  فیثک  87راثآ 
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مالسالا یف  هبیطلا  بادآ  همجرت  مالسا  رد  یکشزپ  بط و  بادآ 

باتک تاصخشم 

/ مالـسالا یف  هبیطلا  بادآ  همجرت  مالـسا  رد  یکـشزپ  بط و  بادآ  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   1944 یضترمرفعج - ، یلماع ، هسانـشرس : 
، یمالـسا تاراـشتنا  رتفد  مق . هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماـج  مق : رـشن :  تاصخـشم  يدـشار  فیطل  مجرتم  یلماـع ؛ یـضترمرفعج  فلوم 

یسیون تسرهف  تیعضو  ( 804 یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج   : ) تسورف ص 252  يرهاظ :  تاصخشم  . 1380
Jafar Morteza Amoli. Manners of medicine and: یــسیلگناهب دــلج  تـشپ  تشادداـی :  یلبق  یــسیونتسرهف  : 

نینچمه 248 ؛  - 252 ص . هماـنباتک : تشادداـی :  مالـسالا . یف  هـبیطلا  بادـالا  یلــصا : ناوـنع  تشادداـی :  . medical in Eslam
هزوح نیسردم  هعماج  هدوزفا :  هسانـش  مجرتم  فیطل ، يدشار ، هدوزفا :  هسانـش  مالـسا )  ) یکـشزپ قالخا  عوضوم :  سیونریز  تروصهب 

 : یلم یسانشباتک  هرامـش   174/2 ییوید :  يدـنب  هدر  R725/5/ع2آ4041 1380  هرگنک :  يدـنب  هدر  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  مق . هیملع 
م12186-81

ثیدح

طارّـصلا یلع  زاجف  نامحَّرلا ،  لیلخ  میهارب  عم إ  ُهّللا  هثعب  ًۀـلیلو  ًاـموی  ٍضیرم  یلَع  ماـق  ْنَم  مّلـس (( :  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ 
میهاربا ترـضح  اب  ار  وا  دنوادخ  دشاب ،  اپ  رـس  رب  زور  هنابـش  کی  يرامیب ،  ِيراتـسرپ  يارب  سک  ره   : )) همجرت ( 1  . (( ) عمّاللا قربلاک 

(( . درذگ یم  طارص  لپ  زا  هدنشخرد ،  قرب  نوچ  دنادرگ و  یم  روشحم  مالسلا ) هیلع  )

رتفد همدقم 

همه لماک و  ینید  هک  زیزع  مالـسا  ور  نیا  زا  تسا .  ناسنا  هژیوب  نارادناج  یگدـنز  رد  ّمهم ،  رایـسب  لئاسمزا  نامردو  تشادـهب  هلءاسم 
رظن یمالـسا  نوتم  هب  هک  یهاگآ  ناسنا  ره  تسا .  هتفرگ  رظن  رد  ار  یّـصاخ  هاگیاج  نآ  يارب  هداد و  تیمها  نآ  هب  زین  دـشاب  یم  رگنوس 

تسا ناسنا  حور  مسج و  یتمالس  هب  تبسن  مالسا  رظن  تقد  رگناشن  هک  دیامن  یم  دروخرب  قوف  هنیمز  رد  یناوارف  ياه  هراشا  هب  دنکفیب ، 
هب دزاس و  یم  رادروخرب  اناوت  یحور  مسج و  زا  ار  ناسنا  اهنآ  نتـسب  راـک  هب  مالـسا و  یناـمرد  یتشادـهب -  نیمارف  تخانـش  نیارباـنب ،  . 

ققحم فیلءات  ۀبیبطلا ، ))  بادآ   )) باتک یـسراف  هب  نادرگرب  رـضاح ،  هعومجم  دیامن .  یط  ار  هّللا  یلا  لماکت  لحارم  دناوت  یم  یناسآ 
هکنآ دیما  هداد ،  رارق  شاکنک  ثحب و  دروم  ار  مالسا  رد  یکشزپ  قالخا  راتفر و  هک  تسا  یلماع  ینیسح  یـضترم  رفعج  دیـس  راوگرزب 

ياضر زج  دیامن و  یم  هضرع  نادـنم  هقالع  هب  ار  نآ  دـنچ ،  یتاحالـصا  شیاریو و  زا  سپ  رتفد ،  نیا  دوش .  عقاو  دـیفم  هدافتـسا و  لباق 
رتفد مق ،  سردآ :  هب  دنراد ،  يداهنـشیپ  ای  داقتنا  هچنانچ  میراد  اضاقت  مرتحم  ناگدنناوخ  زا  همتاخ ،  رد  دنک .  یمن  لابند  ار  یفده  ادخ 

هعماج هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراـشتنا  رتفد  ناوارف .  رکـشت  اـب  دـنراد .  لاـسرا  یـسراف  شخب  یتسپ 749 ،  قودنـص  یمالـسا ،  تاراشتنا 
مق هیملع  هزوح  نیسردم 

فل ؤم  همّدقم 

نم نیعمجا  مهئادـعا  یلع  ۀـنعللاو  نیرهاـطلا .  نیبـیطلا  هلآودَّمحم  نیعمجا ،  هـقلخریخ  یلع  مالّـسلاو  ةالّـصلاو  نیملاـعلّابر  هّللدـمحلا  ))
هک دـش  ساسحا  زاین  نیا  اه  هنیمز  زا  یـضعب  رد  ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  رد  دـعب . . .  و  نیدـلا . ))  موی  ماـیق  یلا  نیرخ  ـالاو  نیلوـالا 
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 . . . هنیمز و نیا  رد  مالـسا  یناهج  تضهن  بط و  خـیرات  نوماریپ  دوش و  هتـشون  یباتک  مالـسا ))  رظن  زا  یکـشزپ  بط و  بادآ   )) هرابرد
تـساوخرد هلظدم )) . )   ) یجنایم يدمحا  یلع  خیـش  ياقآ  هّللا  تیآ  ترـضح   )) مراوگرزب زیزع و  ردارب  هکنآ ،  زا  سپ  دنکفیب .  يرظن 

نتخادرپ رد  هکنیا  هژیو  هب  مدوبن ،  بسانم  مهم  نیا  ماجنا  يارب  نم  هکنیا  مغر  هب  مروآرد .  ریرحت  هتـشر  هب  هنیمز  نیا  رد  یباـتک  اـت  دومن 
فـصو اب  دوش ،  هتخادرپ  دنا ،  هدرکن  ثحب  ار  نآ  نارگید  هک  يون  دیدج و  تاعوضوم  هب  دیاب  راچان  هب  رگید ،  لیاسم  بط و  بادآ  هب 
دنمدوس متـشاگن  ار  هچنآ  لاعتم ،  دنوادخ  مراودـیما  مرازگـساپس .  دراد ،  نم  هب  تبـسن  ناشیا  هک  يدامتعا  زا  مدومن و  رما  لاثتما  لاح ، 

 . لاس 1402 ه یلوالا  يدامج  یلماع 18  ینیسح  یضترمرفعج  دنادرگ .  صلاخ  شدوخ ،  هار  رد  طقف  ار  نآ  دنادرگ و 

مجرتم هچابید 

نآ يارب  هداهن و  جرا  ار  یکـشزپ  مولع  زین  مالـسا  نید  هدوب و  هّجوت  دروم  مالـسا  ردـص  رد  یّتح  زابرید و  زا  تبابط  ّتیمها  و  بط ))  ))
دربشیپ و رد  فلتخم  ياهتلم  دراد .  هتشاد و  یناوارف  ياه  بیشن  زارف و  یکـشزپ ،  بط و  خیرات  تسا .  هدش  لیاق  يا  هداعلا  قوف  ّتیمها 
رد تسا .  هدومنن  تیانع  هّجوت و  نآ  هب  مالسا  تّما  هزادنا  هب  یتلم  چیه  اّما  دنا ؛  هدومن  افیا  ییازـسب  شقن  مهـس و  یکـشزپ  مولع  لماکت 
هک نارگید  یباراف و  انیس ،  یلعوبا  نوچ  یناگرزب  دنا ؛  هدیشخرد  هداهن و  دوجو  هصرع  هب  اپ  يزراب  ياهتیصخش  مالسا ،  رد  بط  هنیشیپ 
هک تسا  بلطم  نیا  هاوگ  خیرات ،  دـنا .  هدومن  نآ  تفرـشیپ  یکـشزپ و  عضو  دوبهب  رد  یناوارف  ياه  تدـهاجم  شالت و  دوخ ،  مهـس  هب 

يدنچ ات  برغ  ینعی  زورما ،  یعدم  هک  ییاج  ات  دنا  هدرک  یکشزپ  مولع  هب  يرایسب  هجوت  لباق  تامدخ  یمالـسا ،  زاتمم  لاجر  مالـسا و 
تسا رکذ  نایاش  یمقر  یکشزپ ،  مولع  رد  ناناملسم  بتک  دومن .  یم  سیردت  ار  ناناملـسم  یکـشزپ  بتک  دوخ  ياههاگـشناد  رد  شیپ 
ّقحلا هک  دنا  هدیـشخب  قنور  ار  ملع  نیا  هدومن و  ییاسرف  ملق  هنیمز  نیا  رد  ناوت ،  ّدـح  رد  دوخ و  هبون  هب  مادـک  ره  اهنآ  ناگدنـسیون  هک 

یـضترم رفعج  همّالع  ریذـپان ،  یگتـسخ  دـهاجم و  دنمـشیدنا  شالت  لصاح  دـیراد ،  ور  شیپ  هک  یباتک  تسا .  ریدـقت  نیـسحت و  لـباق 
هداد ماجنا  یمالـسا  تّما  هب  گرزب  یتمدـخ  نینچمه  هدـمآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  يرـشب ،  عماوج  ینونک  زاین  هب  هّجوت  اب  هک  تسا  یلماع 

هداد و رارق  هتشون  نیا  هیامریمخ  ناونع  هب  ربتعم  عبنم  رب 146  غلاب  دوخ ،  راتشون  هب  ندیشخب  انغ  يارب  باتک ،  نیا  هتـسجرب  قّقحم  تسا . 
يریگشیپ مالسا ،  رد  یبط  قالخا  زا  يوترپ  بط ،  خیرات  تسا :  رارق  نیدب  باتک  نیا  رد  داتسا  ثحابم  ریس  تسا .  هدومن  دانتسا  اهنآ  هب 

دش هاگآ  مالسا  رد  نآ  خیرات  زا  تبابط و  ّبط و  ریس  زا  يا  هّمش  لدتسم ،  رایـسب  ناوت  یم  هدش  حرطم  ثحابم  رد  هک  تشادهب و . . .  و 
كرادم قبط  تسین و  راکنا  لباق  تفرشیپ ،  نیا  هدومن و  يا  هظحالم  لباق  تفرشیپ  رضاح ،  رصع  رد  یکـشزپ  مولع  هکنیا :  هّجوت  لباق  . 

یم راکنا  لباقریغ  یساسا و  یشقن  تفرشیپ  نیا  رد  مالـسا  شقن  هک :  دروآ  تسد  هب  ار  هجیتن  نیا  ناوت  یم  باتک ،  نیا  رد  روکذم  ربتعم 
زا رضاح  باتک  دشاب .  یم  تقیقح  نیا  هاوگ  ناناملسم ،  تسد  هب  یکشزپ  ياه  هاگـشناد  سیـسءات  ینامرد و  زکارم  يراذگ  هیاپ  دشاب . 

دیما هک  تسا  هدـش  هدـیزگرب  مالـسا ))  رد  یکـشزپ  بط و  بادآ   )) نآ مان  همجرت و  یـسراپ  هب  مالـسالا ))  یف  هّیبطلا  باد  ـالا   )) ناونع
( . الَمَا ٌْریَخَو  اباَوث  َّکبَر  َدـنِع  ٌْریَخ  ُتاِحلاّصلا  ُتاِیقاْبلاَو   . ) دـشاب یتاحلاص  تایقاب  نُوَنب ) . . .  الَو  ٌلام  ُعَْفنَی  َمْوَی ال   ) رد ریقح ،  يارب  مراد 

يدشار فیطل  مق -  يْوقَّتلا  ِلْهَِال  ُۀَِبقاْعلاَو  ( 2)

یکشزپ خیرات  لّوا :  شخب 

يروآدای

نآ اب  یمالـسا  یخیرات  ياه  هعقاو  تسا و  نآ  راذگناینب  (ص )  ربمایپ يرجه  خیرات  دیاب  اهدادیور  تبث  يارب  هک :  میـشیدنا  یم  نینچ  ام 
يا هراپ  فصو  نیا  اب  اما  میا ؛  هدومن  تباث  ار  بلطم  باتک  نیا  ریغ  رد   - لیلد نایب  اب  شبسانم  لحم  رد  دریگ و  رارق  كالم  هدش  هتـشون 
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اب دـینک .  تقد  سپ  تسین ،  اـم  قح  نارگید  هتفگ  رییغت  هک  ارچ  میا  هدرب  راـک  هب  ار  يدـالیم  خـیرات  ناـمه  هدوب  لوق  لـقن  هک  دراوـم  زا 
رکشت

مالسا زا  شیپ  یکشزپ  ّلوا :  لصف 

یکشزپ شناد  شیادیپ  زاغآ 

و نمی ))   )) نارگوداج نارحاس و  هک  دـننآرب  یخرب  تسوگتفگ .  ناخروم  ناـیم  هدـش ،  زاـغآ  هنوگچ  اـجک و  یکـشزپ  شناد  هکنیا  رد 
ناراذگ هیاپ  نیتسخن  هک  دنرواب  نیارب  رگید  يا  هدع  دنا .  هدرک  يزیر  هیاپ  ار  یکـشزپ  ملع  یناریا ، ))   )) ناغم نارحاس و  دنیوگ  یـضعب 
یکشزپ شناد  نایناب  ار  ناینادلک ))   )) ای و  ناتـساب ))  ناینانوی   )) ای نایدنه ))   )) رگید يا  هراپ  دنا .  هدوب  نایرـصم ))   ، )) یکـشزپ شناد 

ار وا  یـسک  هک  دیما  نیا  هب  دـنا  هداهن  یم  اههاگرذـگ  اه و  هچوک  رد  ار  شیوخ  نارامیب  هک  تسا  بستنم  ناینادـلک  هب  و  دـنا .  هتـشادنپ 
رب هصق ،  نیا  زا  یکاح  يا  هیمالعا  نانآ  دیامن .  ددـم  ار  وا  هجیتن  رد  تسا ،  هتفای  افـش  هدـش و  راچد  يرامیب  نیا  هب  رتشیپ  دوخ  هک  دـنیبب 
 . تسا هدوب  نانهاک  ّصاخ  لامعا  هرمز  رد  نانآ ،  دزن  یکـشزپ  هک  تسور  نیا  زا  دـنا .  هتخیوآ  یم  شیوخ  لکایه  رد  هتـشون و  یحاولا 
؛  داد تبـسن  صاخ  یتلم  اـی  نیعم و  یتکلمم  اـی  میلقا  هب  ار  شناد  نیا  عارتخا  ناوت  یمن  هک :  تسا  نآ  رب  هعبیـصا ))  یبا  نبا   )) نکل ( 3)
 ، یتدم زا  سپ  دشاب و  هدـنامن  ياج  هب  نآ  زا  يرثا  زورما  تسا و  هدوب  زهجم  شناد  نیدـب  هدـش و  ضرقنم  نونکا  هک  یتلم  اسب  هچ  اریز 

یتلم هب  تلم ،  نیا  قیرط  زا  سپـس  تسا و  هدـش  شومارف  هتـشاذگ و  طاطحنا  هب  ور  نانآ  دزن  یلو  هتفاـی ،  روهظ  رگید  یتلم  رد  ملع  نیا 
هیرظن ( 4  . ) تسا هدـش  هداد  تبـسن  نانیا  هب  شناد  نیا  فاـشتکا  عارتخا و  ور ،  نیا  زا  هتفاـی و  روهظ  ناـشنایم  رد  هدرک و  تیارـس  رگید 

شدوجو حیحص و  تسا  یشناد  یکشزپ ،   : )) دیوگ هر )  ) دیفم خیش  تسا .  ماهلا ))  یحو و   ، )) یکـشزپ نف  أدبم  هک  تسه  زین  يرگید 
نتفای تسد  يارب  یقیرط  هک  ارچ  دنا ،  هدومن  ذخا  ایبنا  زا  املع  ار  ملع  نیا  تسا .  یحو ))   ، )) شناد نیا  هب  لین  قیرط  هدیسر و  تابثا  هب 

أر نیا  دیی  أت  رد  هتبلا  ( 5  . . . (( . ) قیفوت هب  زج  دـشاب  یمن  وراد  تفرعم  هب  لین  يارب  یهار  و  عمـس ،  قیرط  زج  تسین  يرامیب  تقیقح  هب 
هب یلو  ( 6  . ) درک هعجارم  هطوبرم  عبانم  هب  ناوت  یم  اهنآ  زا  عالطا  يارب  تسین و  ناشرکذ  لاجم  هک  دـنا  هدروآ  يدـهاوش  لـیالد و  ي ، 

يورارف رد  ار  يرامیب  درد و  ناسنا  نامز ،  نامه  زا  تسا  هداهن  ياپ  یکاخ  هرک  رب  ناسنا  هک  ددرگ  یمرب  ینامز  هب  بط  هقباس  ام  داـقتعا 
یم هکنانچ  تشگ ؛  قفوم  دوب ،  وا  درد  يوراد  یعون  هب  هک  یلیاسو  زا  يرایـسب  تخانـش  هب  یهلا ،  ماهلا  لضف  هب  هدرک و  هدـهاشم  دوخ 

رب ناربمایپ  ياهییامنهار  داشرا و  قیرط  زا  تسا  نآ  رب  دیفم  خیـش  هکنانچ   - هچ رگا  ینامرد  ياهـشور  زا  يرایـسب  هک  درک  هظحالم  ناوت 
نانچ نآ  ایشا  عیابط  رب  یهاگآ  زا  دعب  هشیدنا  فداصت و  هبرجت ،  قیرط  زا  هکلب  دنا ،  هدوبن  نینچ  اهنآ  همه  نکل  دنا ،  هتشگ  مولعم  ناسنا 
نخس هنیمز  نیا  رد  ییءار  باختنا  يراوشد  زا  شثحب  زاغآ  رد  هعبیـصا ))  یبا  نبا   )) دنچ ره  تسا .  هدوب  مه  تسا  نشور  سوملم و  هک 

(7  . ) دراد شیارگ  روکذم  هیرظن  هب  وا  دوش  یم  ساسحا  نینچ  اما  تسا  هتفگ 

تناهک رحس و  اب  یکشزپ  ملع  هطبار 

مکحم گنتاگنت و  يا  هطبار  رحـس ،  یکـشزپ و  نایم  هک  تفای  دهاوخ  دـنک ،  یم  هعجارم  للم  خـیرات  هب  شیوخ  قیقحت  رد  هک  یققحم 
هب هک  تسا  هدوب  یکشزپ  ناشدزن ،  رگوداج ،  صخش  دنا .  هدرک  یم  هجلاعم  وداج  رحس و  اب  ار  دوخ  نارامیب  نانآ  هک  ارچ  دراد .  دوجو 

نانیا هتبلا  دـنا .  هدرک  یم  نامرد  نینچ  نیا  ار  نارامیب  زین  نانهاک  هکنانچ  هدرک ؛  یم  نامرد  هجلاعم و  ار  رامیب  شیوخ ،  يوداـج  يورین 
نانهاک یصاصتخا  مولع  هلمج  زا  یکشزپ  ملع  ور ،  نیا  زا  دنا .  هتسج  یم  ار  رامیب  يافش  دوخ ،  ههلا  ربارب  رد  لسوت  عرـضت و  هطـساو  هب 

نمی و ناریا ،  لباب ،  نانهاک  هب  ار  شناد  نیا  عارتخا  نیققحم ،  زا  يرایـسب  هک  دش  هراشا  نیا ،  زا  شیپ  ( 8  . ) تسا هدوب  اه  هرود  نیا  رد 
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 . دنراد هراشا  تقیقح  نیارب  هک  دروآ  میهاوخ  يدهاوش  هدنیآ  ياهثحب  رد  و  دنا .  هداد  تبسن  نآ  ریغ 

هتشذگ للم  رد  یکشزپ  شناد 

 ، تاجلاعم عون  نایم  ناوت  یمن  هچ  رگا  هتبلا ،  میزادنیب .  هتشذگ  للم  نایم  رد  یکشزپ  شناد  تیعضو  هب  ارذگ  يرظن  تسین  دب  اجنیا  رد 
رد هک  ار  موق  ره  صاخ  ياهیگژیو  ات  مینآ  رب  نکل  دش ،  لیاق  ینادنچ  توافت  هدوب ،  جـیار  للم  نیا  رد  هک  یکـشزپ  ياهتیلاعف  اهنامرد و 

ناتساب رصم  بط  ساسا  وداج ،  نوسفا و  نایرصم  نایم  رد  یکـشزپ  شناد   - 1 مییامن .  نایب  نکمم  ردق  هب  دنا ،  هتـشاد  شناد  نیا  ربارب 
رد دوش .  یمن  لصاح  اه  ههلا  هب  لسوت  اب  زج  زین  اهنآ  زا  یصالخ  افش و  ور ،  نیا  زا  هتـشاد ،  یهلا  أشنم  اهیرامیب ،  نانآ  داقتعا  هب  تسا . 

(10  (() بتوحمیا  ، )) دنا هتخانش  ار  وا  مان  هب  هک  يرـصم  کشزپ  نیتسخن  ( 9  . ) دـندش یم  لسوتم  اه -  ههلا  نابّرقم  نانهاک -  هب  هجیتن ، 
اهنآ زا  یضعب  هک  تسا  هدش  تفای  سوریپاپ  سنج  زا  قرو  تفه  ( 11  . ) تسا هتسیز  یم  دالیم  زا  شیپ  ما  یـس  نرق  دودح  رد  هک  تسا 

شناد اب  ًاضعب  هک  هدمآ  یبلاطم  قاروا ،  نیا  رد  دنا .  هدش  تباتک  دالیم  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  رد  یـضعب  مهدـفه و  ای  مهدزناش  نرق  رد 
ملع رد  یباـتک  سینیم  نب  یتـین  ینعی   - رـصم هنعارف  زا  یکی  تسا  فورعم  هک  دـنک  یم  رکذ  يدـجو ))  ( )) 12  . ) تسا طبترم  یکـشزپ 

؛  دراد ترهش  یکشزپ ،  رد  يا  هلاسر  فیل  أت  هب  تسا ،  رصم  هنعارف  موس  لسن  زا  هک  هاشداپ  سفوروخین ))   )) زین و  تسا .  هتشون  حیرشت 
يابطا  : )) دـیوگ يدـجو ))   . )) دـنا هتـشاد  يرـصم  یناکـشزپ  شیوخ  ياهرـصق  رد  ناریا ،  هاشداپ  ود  اراد ))  )) و شویراد ))   )) هکنانچ

یم میدقت  ییایاده  نانآ  هب  دزم  ياج  هب  مدرم  هدوب و  لوغشم  رابرد  رد  نانآ  زا  یضعب  ًالثم  دنا ؛  هدوب  يا  هژیو  تازایتما  ياراد  يرـصم ، 
یم هرهب  نانآ  زا  دـنهد ،  نانآ  هب  يدزم  هکنآ  نودـب  مدرم  ور  نیا  زا  دـنا ؛  هدومن  یم  تفایرد  هناـیهام  دُزم  ناـنآ  زا  یـضعب  دـنا و  هدرک 

هدوب نارگوداج  هرمز  رد  ینادلک ،  ناکشزپ  لیئارـسا  ینب  نایروشآ و  نایلباب ،  ناینادلک ،  نایم  رد  یکـشزپ  ملع   - 2 ( 13 (( . ) دنا هتسج 
همه أشنم  ناینادـلک ،  رظن  رد  دـنا .  هتـسج  یم  هرهب  زین  ناهایگ  یـضعب  زا  هدرک و  نامرد  وداـج  اـب  ار  شیوخ  ناراـمیب  رتشیب  ناـنآ  دـنا . 
هیکت وداج  رحـس و  درِو ،  رب  شیوخ ،  تاجلاعم  رد  مومع  روط  هب  زین  نایلباب  نایروشآ و  تسا .  هتـشگ  یم  زاـب  هثیبخ  حاورا  هب  اـهیرامیب 

رد رـضاح  لاح  رد  تسا و  هدوب  دوجوم  ( 14  (() لاپ ینب  روشآ   )) هاشداپ هناخباتک  رد  هک  نایلباب  بوتکم  راثآ  زا  ناـیروشآ  دـنا .  هتـشاد 
رتشیپ ددرگ .  یم  زاب  دالیم  زا  شیپ  متفه  نرق  هب  هاـشداپ ،  نیا  تموکح  هرود  دـنا .  هدرب  یم  دوس  دوش ،  یم  يرادـهگن  ناتـسلگنا  هزوم 

هب دوخ  نآ ،  زا  شیپ  هک  یـصخش  دیاش  ات  دنا  هتـشاذگ  یم  یمومع  رباعم  اه و  هچوک  رد  ار  شیوخ  نارامیب  لباب ،  نانهاک  هک  تشذـگ 
رد هک  یهاشداپ  يروشآ ،  ( 15  ) یبارومح نوناق  رد  دزومایب .  ودب  ار  نامرد  هار  دنیبب و  ار  وا  تسا ،  هتفای  افـش  هدـش و  التبم  يرامیب  نآ 

موق رد  یکشزپ  شناد  تسا .  هدش  هدهاشم  ( 16  ) یحارج هب  طوبرم  ینوناق  يداوم  تسا ،  هدرک  یم  ینارمکح  دـالیم  زا  شیپ  مهد  نرق 
(17  . ) تسا طبترم  یکشزپ  ملع  اب  هک  دوش  یم  تفای  یبلاطم  زین  دوملت ))  )) باتک رد  تسا .  هدوب  نید  ناگرزب  رایتخا  رد  لیئارسا ،  ینب 

ملع رد  لیئارـسا  ینب  صاخ  غوبن  زا  یکاح  نآ ،  رد  یکـشزپ  بلاطم  دوجو  هک  تسین  یمیدـق  نادـنچ  دوملت ،  باـتک  تسناددـیاب  نکل 
هدرک یط  شلئاسم  زا  يرایـسب  رد  ار  یناوارف  هار  رظن ،  دروم  شناد  هک  ددرگ  یم  زاب  ینامز  هب  باـتک  نیا  خـیرات  هکلب  دـشاب ،  یکـشزپ 

زا ( 18 (( ، ) ادو گیر   )) هب موسوم  یباتک  رد  تسا .  هدوب  ینتبم  نوسفا  رحـس و  رب  زین  نایدنه  یکـشزپ  نایدنه  دزن  یکـشزپ   - 3 تسا . 
هب دنه ،  رد  یکشزپ ))  شناد   )) هتفر و نخس  تسا ،  هدافتسا  دروم  اهیرامیب  نامرد  رد  هک  يا  هیعدا  زین  ناهایگ و  زا  يرایـسب  ياهیگژیو 

ینانوی بط  زا  رت  هتفرـشیپ  یـسب  يدنه  یکـشزپ  هک  دنتفایرد  ناشندمت  ییافوکـش  ياهزور  رد  ناینانوی  تسا .  هدوب  نانمهرب ))   )) تسد
نخـس نایدنه  ینامرد  ياهـشور  زا  يرایـسب  زا  طارقب ))  . )) تسا هدوب  هنوگچ  تفرـشیپ  نیا  هک  دـنا  هدرکن  نایب  لیـصفت  هب  نکل  تسا ، 

رکذ يدجو ))   )) ناینیچ دزن  یکـشزپ   - 4 ( 19  . ) تسا هدومن  ذـخا  نانآ  زا  هک  هدرک  داـی  ییوراد  یناـهایگ  زا  تسارفویت ، ))   )) هتفگ و
نانآ دنا .  هدوب  ییوراد  ناهایگ  تشک  يارب  یعرازم  ياراد  دالیم ،  زا  شیپ  لاس  رازه  هس  نامز  زا  هک  دـننامگ  نیارب  ناینیچ  تسا  هدرک 
نیا هک  دنهد  یم  تبـسن  یت ))  جـناوه   )) مان هب  یهاشداپ  هب  یکـشزپ  شناد  رد  ار  م ) .  لاس 2600 ق .  یلاوح  رد  هدـش  فیل  أت   ) یباتک
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هک دنا  هتفگ  یضعب  و  دنا .  هتسج  هرهب  باتک  نیا  زا  شیوخ ،  یکـشزپ  شناد  رد  نایئاپورا  تسا .  دوجوم  نانآ  دزن  زین  نونکا  مه  باتک 
نیرتمهم نایرـصم ،  نایم  رد  یکـشزپ ،  شناد  تسا .  هتفرگ  رب  ینیچ  بتک  زا  ار  ضبن  رد  شیوخ  ثحاـبم  ودروب ))  )) فورعم دنمـشناد 

 ، باتک نیا  رد  دیآ .  یم  رامش  هب  یکشزپ  شناد  جنگ  واتنب ))  )) هب موسوم  ناینیچ ،  باتک  دنا و  هتشاد  لاغتشا  نادب  نانآ  هک  دوب  یشناد 
هتسناوت یم  يا -  هقبط  ره  زا  سک -  ره  هک  هدوب  ینف  ناینیچ ،  دزن  تبابط  دزادرپ .  یم  هجلاعم  نامرد و  هب  هک  تسا  دوجوم  لصا   1100

زج یگمه  یتدـم  زا  سپ  نکل  تسا ،  هدوب  دوجوم  روفو  هب  مهد  نرق  ات  روشک  نیا  رد  یکـشزپ  سرادـم  درامگ .  تمه  نآ  نتخومآ  هب 
 (( سوریموه  )) هتـشون هذاـیلا ))   )) باـتک رد  مور  ناـنوی و  رد  یکـشزپ  شناد   - 5 ( 20  . ) دـییارگ یلیطعت  هب  تختیاـپ ،  رد  يا  هسردـم 

تسا هدوب  دوجوم  نانوی  رد  طارقب ))  )) رصع زا  شیپ  یکشزپ ،  ( 21  . ) تسه یحاّرج  صوصخ  هب  یکشزپ ،  تامولعم  رب  رایسب  یتاراشا 
تافارخزا ار  شناد  نیا  طارقب ))  )) نکل دـنک .  یم  سابتقا  لقن و  دوخرب ،  قباس  ياهباتکو  تافیلءاتزا  شیاه  هتـشونرد  طارقب ))  )) اریز  ؛

تسد تیقفوم  هب  دوخزا ،  شیپ  یکشزپ  ملع  يانغرب  دامتعا  هطساو  هبزج  راک  نیا  رد  هدرک و  ادج  حاورا  هب  طوبرمدیاقعو  هدبعش  لثم  -
دـنا و هتفر  ناـیم  زا  نونکا  مه  طارقب  زا  شیپ  هرود  هب  طوبرم  ياـهباتک  هک :  دوش  یم  رکذـتم  يدـجو ))   )) نینچمه ( 22  . ) تسا هتفاـین 

تبون نوچ  سپس  تسا .  هدوب  درو  نوسفا و  رب  یکتم  يرحس و  یشناد  نانآ  دزن  یکشزپ ،  تسین .  تسد  رد  وا  راثآ  زا  رت  یمیدق  یباتک 
هب نآ ،  دننام  اهیرامیب و  هیذغا ،  هیودا ،  هراب  رد  نانآ  دیـسر ،  وا  زج  و  تیلقاریه ))  دیفراب ،  اودـنامیزکنا ،   )) نوچ يا  هفـسالف  روهظ  هب 

ساوح نینج و  هراب  رد  ار  لکودیبما ))   )) باتک تخادرپ و  یکشزپ  شناد  هب  وا  دیسر و  سروغاثیف ))  هرود   )) هرخ الاب  دنتخادرپ .  ثحب 
هاـشداپ ود  مّود ،  لّوا و  سویملطب ))   )) داـهن و یقرت  هب  ور  یکـشزپ  شناد  ناسنیدـب ،  دروآ .  رد  ریرحت  هتـشر  هب  دـلو  داز و  تثارو و  و 

هتسیز یم  ترجه  زا  لبق  مشش  نرق  رد  هک  سونیلاج ))   )) هسردم نیا  زا  دندز .  یکشزپ  هسردم  سیس  أت  هب  تسد  هیردنکسا  رد  رـصم ، 
هب هک  هیردنکـسا -  هسردم  زا  ار  شناد  نیا  هک  دـندوب  ناینانوی  عقاو ،  رد  دوب .  ینتبم  ماهوا  تافارخ و  رب  یمور  یکـشزپ  تفای .  روهظ  ، 

یناـنوی کـشزپ  نیتـسخن  دــیاش  دــندیناسر .  ناـیمور  هـب  هداد -  یم  هـمادا  دوـخ  راـک  هـب  يرجه  لّوا  نرق  رخاوا  اـت  ( 23  ) یـضعب هتفگ 
تیعقوم شا  یحارج  ياهلمع  زا  یـضعب  رثا  رد  وا  اما  دـمآرد .  مور  هب  دـالیم  زا  لـبق  لاس 192  هک  دـشاب  ساینازیل ))  نب  سوناـجاکرا  ))

 ، دـنا هتـشاد  نآ  رـشن  رد  رث  ؤم  یتسد  هک  ینانوی  نادنمـشناد  هلیـسو  هب  ًاددـجم  بط  شناد  یتدـم  زا  سپ  یلو  داد ،  تسد  زا  ار  شیوخ 
یم یکـشزپ  ملع  عضاو  یناریا ،  ناغُم  هک  دننآرب  یـضعب  هک  تشذـگ  نیا  زا  شیپ  نایناریا  یکـشزپ و   - 6 ( 24  . ) تفای هار  هطخ  نیدـب 
 (( . یملع یکـشزپ  يدابم  زا  یکدنا  درو و  وداج و  زا  يا  هتخیمآ  زا  هدوب  ترابع  نایناریا  نایم  رد  بط   : )) دـیوگ يدـجو ))   . )) دنـشاب

رد ناشسدقم  ياتسوا  ریـسفت  دنز  باتک  رد  ملع ،  نیا  هیلّوا  لوصا  ددرگ .  یم  زاب  دالیم  زا  شیپ  مراهچ  نرق  هب  ناریا  رد  یکـشزپ  خیرات 
نوتم زا  سپ  هرود  هب  طوبرم  یخیراـت  رظن  زا  هک  دـنواجرو - ))  )) ناونع تحت  ییاـج  رد  صوـصخ  هب  و  دادـیدنو ))  )) هب نوـنعم  یلـصف 
تسا نوتراس ))  جروج   )) نخـس رد  تشذگ  هچنآ  هجیتن  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  ( 25  . ) ددرگ یم  زاب  تسا -  يدنه  ییادو ))   )) سدـقم
اجنیا رد  ( 26 (( . ) ددرگ یم  زاب  دالیم  زا  شیپ  موس  هرازه  هب  یکـشزپ  فراعم  زا  یگرزب  شخب  هک  مییوگب  میناوت  یم   : )) دـیوگ یم  هک 

هاگشناد مینکفیب .  نادب  ارذگ  یهاگن  تسا ،  هتشاد  یمالـسا  تضهن  رد  روپاش )) يدنج  هاگـشناد   )) هک یتیمها  تهج  هب  تسا  بسانم  ، 
زا ( 27  . ) دراد رارق  ناتـسزوخ ))   )) رد عقاو  شوش ))   )) ياه هبارخ  و  رتشوش ))  )) نایم ییاج  رد  روپاش )) يدـنج   )) رهـش روپاش  يدـنج 
زا بط  شناد  هک  تسا  هدوب  لّوا  روپاش  دهع  رد  فورعم  یکـشزپ  زکارم  زا  روپاش ،  يدنج  هاگـشناد  دیآ  یم  رب  نینچ  یطفق ))   )) نخس
 ، يدالیم مجنپ  ای  مراهچ  نورق  زا  شیپ  هرود  زا  یکشزپ  هسردم  هک  دنا  هداد  لامتحا  یـضعب  ( 28  . ) تسا هتفای  لاقتنا  اجنادب  مور  قیرط 

لقتنم اجنآ  هب  ناهاشداپ  رتخد  اـب  اـه  بیبط  زا  يدادـعت  هکنآ  زا  سپ   : )) دـیوگ یطفق ))  ( )) 29  . ) تسا هتـشاد  دوجو  قوف  هاگـشناد  رد 
 ، تعانـص رد  اجنآ  رثکا  ات  تفای  شرتسگ  زور  هب  زور  اجنآ  رد  تبابط  راـک  هراومه  و  ندومن .  میلعت  ار  نـالاسون  دـندرک  عورـش  دـندش 

یهورگ ره  ياهیبوخ  نانآ  هک  ارچ  دنداد  یم  حیجرت  دنه ،  نیینانوی و  هقیرط  رب  ار  دوخ  شور  ناشیا  زا  یتعامج  دنتشگ .  دمآرس  قیاف و 
بلاطم زا  رادروخرب  ياهباتک  نیناوق و  تاروتسد ،  تروص  هب  دندیـشخب و  لماکت  ار  نآ  اهنآ ،  رب  دیدج  ياهـشور  ندوزفا  اب  هتفرگ و  ار 
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 ، اهلا ؤس  ناشیا  نایم  دـندش و  عمج  ِکلَم  رما  هب  روپاش  يدـنج  ناکـشزپ  يرـسک ،  کُلم  زا  متـسیب  لاس  رد  اـت  دـندومن .  بترم  هدـنزرا 
وا اریز  تشاد ؛  مان  دابتـسرد )) لیئربج   ، )) سلجم نآ  هطـساو  دندومن و  طبـض  تبث و  ار  سک  ره  نخـس  دش و  عقاو  یتارظانم  اهباوج و 

لیاسم و ناشیا  نایم  و  دندوب .  وا  تعامج  و  انحوی ))  )) رگید وا و  باحصا  و  یئاطسفوس ))   ، )) يو زا  دعب  و  دوب .  يرـسک  صاخ  بیبط 
دهاوخ ناشیا  ملع  ترثک  لضف و  لامک  رب  لالدتـسا  هنیآره  دـیامن  لم  أـت  نوچ  نآ  هدـننک  هعلاـطم  هکناـنچ  تشذـگ ؛  رایـسب  تاـفیرعت 

کلاـمم هب  هژیو  یت  أـیه  اـب  ار  روپاـش  يدـنج  یکـشزپ  روما  سیئر  بیبط و  هیوزرب ))   ، )) ناوریـشونا ورـسخ  دـنیوگ :  و  ( 30 (( . ) درک
 ، نانوی بط  زا  يا  هتخیمآ  روپاش ،  يدنج  بط  هک  دننآرب  یـضعب  و  ( 31  . ) دنک يروآ  عمج  ار  یکشزپ  بتک  ات  تشاد  لیـسگ  فلتخم 

دمع هب  ام  هک  مینک  هراشا  دیاب  ثحب ،  عورش  زا  شیپ  مالـسا  زا  شیپ  برع  یکـشزپ و   - 7 ( 32  . ) تسا هدوب  ورم  هسردم  ناریا و  دـنه ، 
هکناـنچ  - هک ینید  ددرگ ؛  راکـشآ  مالـسا  نید  روهظ  هقطنم  رد  مکاـح  تیعـضو  اـت  میا  هدومن  ثحب  يرتـشیب  لیـصفت  اـب  شخب  نیا  رد 

هناسفا زیگنا و  تفگش  یتفرشیپ  هب  نآ  هیاس  رد  یکشزپ  ناهج  دراد و  دای  هب  خیرات  هک  یناسنا  یگنهرف و  بالقنا  نیرتگرزب  دید  میهاوخ 
موق هدش و  سابتقا  دنه  نانوی و  زا  شناد ،  نیا   : )) دیوگ برع  رد  یکـشزپ  ملع  هراب  رد  يدجو ))   . )) تخادـنا هار  هب  تفای ،  تسد  يا 

رد برع  یکشزپ  قوف ،  نخس  زا  يدجو ))   )) دارم رگا  ( 33 (( . ) دوزفین نآ  رب  يزیچ  تسا ،  یئوراد  تابیکرت  هب  قلعتم  هچنآ  زج  برع 
اهنت ار  مالـسا  زا  شیپ  برع  یکـشزپ  میهد  یم  حـیجرت  هچ  رگا  تسناد -  هیجو  نخـس  ار  نآ  ناوـتب  دـیاش  دـشاب ،  مالـسا  زا  شیپ  هرود 
رگا یلو  مییامن -  ضرف  رگید  هیاسمه  کلامم  زا  کی  ره  ای  روپاش و  يدـنج  ناکـشزپ  زا  ذوخ  أم  ای  یـصخش ،  دودـحم  براـجت  هجیتن 

وا دارم  هک  نیا  هتبلا  دید .  میهاوخ  هدنیآ  رد  هکنانچ  تسردان ،  تسا  ینخس  نیا  کش  یب  تسا ،  مالسا  روهظ  زا  سپ  یکشزپ  يو  دارم 
ربانب ( 34 (( . ) دوب هدش  لقتنم  نانادب  نایروس  هطـساو  هب  مالـسا  زا  شیپ  شناد ،  نیا   : )) دوش یم  دـییءات  وا  نخـس  نیا  اب  تسا  مّود  هجو 

رپ گرزب و  ار  مالـسا  زا  شیپ  ياهتلم  شقن  ات  دننآرب  هراومه  هک  هدوب  نیقرـشتسم  ياهییوگ  هفازگ  ریث  أت  تحت  يدـجو ))   )) ًارهاظ نیا ، 
ریقح فادـها  يارب  زین  لمع  نیا  هتبلا  دـنبای و  تسد  فلتخم ،  داعبا  رد  یمالـسا  تضهن  تمظع  ریقحت  فدـه  هب  اـت  دـنهد  هولج  تیمها 
نیا یتسردان  رب  لیلد  نیرتهب  یمالسا ،  تضهن  یکشزپ  فراعم  مولع و  هعلاطم  لاح ،  ره  هب  تسین .  هدیـشوپ  یـسک  رب  هک  تسا  يرگید 

یکـشزپ زا  برع ،  یملع  یکـشزپ   : )) دـیوگ یم  یتـح ))  پیلیف  رتـکد   . )) درک میهاوـخ  تقیقح  نیا  رب  یتاراـشا  يدوزب  و  تساـعدا . 
دوخ ینانوی  یکشزپ  هک  میدرک  هراشا  رتشیپ  و  تسا .  ینتبم  ینانوی  یکشزپ  هیاپ  رب  دوخ  هبون  هب  مه  نآ  هک  هتفرگ  أشن ت  یسراف  يروس 

(35  (( . ) تسا هدرب  هدافتسا  رایسب  يرصم  یکـشزپ  ًاصوصخ  و  هدوب -  فورعم  هنایمرواخ  رد  هک  مدرم -  نایم  رد  لومعم  یتنـس  بط  زا 
فلتخم و یحوطـس  اـب  اـهتلم ،  همه  ناـیم  بط  شناد  اریز  تسا ؛  رتـقیقد  هنیمز  نیا  رد  میدوـمن  رکذ  نیا  زا  شیپ  یکدـنا  اـم  هچنآ  یلو 
 . دهد ياج  دوخ  رد  ار  قباس  للم  ياه  هبرجت  زا  لصاح  جیاتن  مظعا  شخب  ات  تشگ  قفوم  روپاش  يدنج  تسا .  هدوب  دوجوم  نوگرگد ، 
زج نایروس و  نوچ  زین -  رگید  ییاهتلم  زا  برع ،  موق  هتبلا  درک .  رداص  دـندوب ،  دـنمزاین  نادـب  هک  رگید  للم  هب  ار  نآ  لـصحام  سپس 
ای هتخومآ ،  نارگید  ناینادـلک و  زا  هک  يا  یکـشزپ  ياهینتـسناد  هب  ار  نآ  هدوـمن ،  ذـخا  هنیمز  نیا  رد  دـندوب -  ناـنآ  فارطا  رد  هک  نآ 

قیرط زا  روپاش ،  يدـنج  هاگـشناد  هب  یکـشزپ  لاـقتنا  دـندرک .  هفاـضا  دومن -  یم  كدـنا  رایـسب  هچ  رگا  دوب -  ناـنآ  دوخ  هبرجت  هجیتن 
 . دندرک لقتنم  نایمور  هب  هیردنکسا  هسردمزا  ناینانویار ،  ملع  نیاودندوب  هدرکذخا  ناینانویزا  ار  شیوخ  فراعم  هک  هدوب  نایمور 

یلهاج یکشزپ 

یضعب تسا .  هدوب  ینتبم  رگید  داوم  یضعب  ای  لسع و  ناهایگ و  یـضعبزا  هدافتـسارب  اهنت  تیلهاج ،  هرود  ياهنامردو  تاجلاعم  دنیوگ : 
اباضعا عطقو  غادو  ینز  گرو  تماجحزا  نینچمه  دـندرب .  یم  هرهب  یجراـخ  لامعتـسا  تروص  هب  یـضعب  زا  دندیـشون و  یم  ار  اـهوراد 

دندیناسر و یم  ماجنا  هب  وداج  درو و  اعد و  اب  هک  هدوب  ییاهنامرد  رب  نوزفا  نیا  هتبلا  دندرک .  یم  هدافتـسا  زین  شتآرد  هدـش  غاد  يوقاچ 
دض يداوم  اب  ار  دوخ  ياهلمد  نفعتم و  ياهمخز  نانآ   : )) دنیوگ رگید  یضعب  و  دنتخاس .  یم  رود  ار  هثیبخ  حاورا  نج و  اهنآ  هلیـسو  هب 

مالسالا یف  هبیطلا  بادآ  همجرت  مالسا  رد  یکشزپ  بط و  زا 108بادآ  هحفص 18 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


(36 (( . ) دنا هدومن  یم  هجلاعم  ندرک ،  یچیپدناب  نتسب و  اب  ار  ناحورجم  یتشادهب و  گنـس  اب  ار  يرـسُم  ياهیرامیب  هدرک و  یم  ینوفع 
هلیسو هب  هک  ار  یتامدص  ای  بویع و  یـضعب  ندیناشوپ  ندرب و  نایم  زا  شور  یلهاج  برع  نینچمهو   : )) دیوگ یم  یلع ))  داوج   )) رتکد

هب ار  راک  نیا  دندرک و  یم  مکحم  دوخ  ياج  رد  الط  يا  هکت  هطساو  هب  ار  نادند  دندوب .  هتخومآ  دش ،  یم  دراو  ندب  رب  یتعنـص  لیاسو 
هداتفا نادند  ياج  هب  الط  يا  هعطق  ای  دنتخاس و  یم  طبترم  رگیدکی  هب  ار  اهنادند  هتخاس و  یمیس  الط ،  اب  هک  دنداد  یم  ماجنا  هلیـسو  نیا 

(38) دعـسا نب  ۀجفرع  زا  هکنانچ  دـنتخاس -  یم  الط  زا  يا  ینیب  دوب ،  هدـش  عطق  ناش  ینیب  هک  یناسک  يارب  نانآ  و  ( 37  . ) دنتشاک یم  ، 
تفگ ناوتب  دیاش  دوب . )) هدش  عطق  تیلهاج  نامز  رد  بالط  گنج  رد  وا  ینیب  ( - 39  ) تخاس دوخ  يارب  الط  زا  يا  ینیب  هک  تسا  لقن 

 . ددرگ یم  راکـشآ  یخیرات ،  ییاور و  ياهباتک  هب  هعجارم  اب  تقیقح  نیا  هکنانچ  تسا ،  مّلـسم  یخیرات  قیاقح  زا  هدـش ،  دای  هیـضق  هک 
ره هب  یلو  دنناد ،  یم  يزاسالط  نف  هب  طوبرم  ار  نآ  هکلب  دنتسین ،  دقتعم  یکشزپ  ارجام و  نیا  نایم  طبر  هب  ًالـصا  یـضعب  هچ  رگا  ( 40)
 . دنزاس وحم  ای  دنناشوپب و  ار  بویع  نیا  ات  دنداتفا  يرکف  نینچ  هب  هک  تسا  نارود  نآ  مدرم  تفرـشیپ  هجوت و  زا  یکاح  ارجام  نیا  لاح 
اب دش ،  یم  راچد  مخز  یعون  هب  نوچ  ار  رتش  شتآ و  اب  ندرک  غاد  هلیـسو  هب  ار  تاناویح  دندوب .  انـشآ  زین  یکـشزپماد  اب  یلهاج ،  برع 
ای نایدام و  محر  ناـنآ  ( 41  . ) تسا هدوب  کشزپماد  لئاو ))  نب  صاع   ، )) دـنا هتفگ  هکنانچ  و  دـندرک .  یم  هجلاعم  شناـهوک  نتفاـکش 
یم ریبعت  یـسم ))   )) هملک اب  راک  نیا  زا  دـنتخاس و  یم  جراـخ  رتش  اـی  بسا  مکـش  زا  ار  نینج  دـندرک و  یم  كاـپ  هفطن  زا  ار  هداـم  رتش 

ندرب مان  ددص  رد  اجنیا  رد  ام  تسا و  ناوارف  رایـسب  دندرب ،  یم  راک  هب  هک  یناهایگ  دنتخانـش و  یم  نانآ  هک  ییاهیرامیب  ( 42  . ) دندومن
شور زین  اهیرامیب و  نیا  زا  يا  هتـسد  مالـسالا ))  لبق  برعلا  خـیرات  یف  لصفملا   )) شباتک رد  یلع ))  دعـسا   . )) میتسین اهنآ  شرامـش  و 

اما دوب  اهرهـش  رد  تبابط  روکذـم ،  شور  هک  تسا  رکذ  بسانم  دـننک .  هعجارم  باـتک  نیا  هب  نیبلاـط  تسا  هدرک  رکذ  ار  اـهنآ  ناـمرد 
لقن متاحوبا ))   )) زا تیلهاج  هرود  رد  یکـشزپ  تلزنم  ماقم و  دـندرک .  یم  يوریپ  تبابط  رما  رد  اـهنز  هریپ  ناـگرزب و  زا  نانیـشنارحص 

شموق و رعاـش  بیطخ و  فیرـش ،  اـقآ ،  وا  دوـبن :  شنارـصاعم  زا  وا  ریغ  رد  هک  دوـب  تلـصخ  هد  ار  باـنج  نب  ریهز   : )) هتفگ هک  تسا 
ناشروالد نانآ و  نهاک )  ینعی   ) يزاح و  دوب -  فیرـش  نانآ  دزن  رد  تبابط  هتبلا  و  دوب -  ناشبیبط  ناـهاشداپ و  يوس  هب  ناـنآ  هداتـسرف 

(43 (( . ) دنتشاد داقتعا  ودب  دوب و  یلزنم  هناخ و  ناشنایم  رد  ار  وا  دوب و 

تیلهاج دهع  رد  برع  ناکشزپ 

دشاب رکذ  لباق  هک  يا  یکشزپ  گنهرف  ياراد  نانآ  ور ،  نیازا  دوبن ،  یکشزپ  شناد  يوس  هب  یلیمو  هقالعار  برع  مالساروهظزا ،  شیپ 
عادـبا و نینچمه  دنتـشادن .  يریگمـشچ  غوبن  نادـنچ  زین  نانامه  یلو  دروخ ،  یم  مشچ  هب  نانآ  نایم  رد  یکـشزپ  دـنچ  هتبلا  دـندوبن .  ، 

سپ هرودات  هک  ناکـشزپ  نیازا  يدادـعت  یماسا  تسا .  هتـشگن  لـقن  ناـنآ  زا  درب ،  نآ  زا  یماـن  ناوتب  لاـجم  نیا  رد  هک  زین  يا  يروآون 
وا هک  دـنا  هدرک  نامگ  یـضعب  باـبرلا . ))  میت   )) هلیبق زا  میذـح . ))  نبا   - )) 1 تسا :  لیذرارقزادنا  هدوب  هدـنز  نانچمه  مالـساروهظزا 

نیا تسا ،  دوهشم  هکنانچ  ( 44  (( . ) میذح نبا  نم  یکلا  یف  بط  أ   : )) دنیوگ یلثملا  برض  رد  هک  ییاج  ات  هدوب  برع  کشزپ  نیرترب 
شور هب  دـشاب ،  هتـشاد  ترهـش  تسا ،  هدوب  فورعم  هک  يرگید  ياـهنامرد  زا  هدافتـسا  رد  هکنآ  زا  شیب  يو  هکنیا  رب  تسا  هاوگ  هلمج 

رد دـنک ،  تلالد  بط  نونف  اه و  هتـشر  ریاس  رد  وا  تراهم  رب  هک  يدـهاوش  هتبلا  تسا .  هتـشاد  ترهـش  زین  یکلا )   ) ندرک غاد  یناـمرد 
شندروآ مالسا  تفای و  تافو  مالسا  روهظ  يادتبا  رد  يو  دیوگ :  رمع  وبا  جالع . ))  نب  ورمع  نب  ةدلک  نب  ثراح   - )) 2 تسین .  تسد 

هیلع و هللا  یلص  ) ربمایپ رما  هب  ار  صاقو  یبا  نب  دعس  وا  هک  دنیوگ  و  تخومایب .  يروپاش  يدنج  يدرم  زا  ار  یکشزپ  ملع  تسین .  حیحص 
 : دنیوگ یضعب  و  ( 45  . ) دومن هعجارم  ودـب  دوخ  دور ،  ثراح  دزن  هک  دومرف  رما  ربمایپ  هکنآ  زا  سپ  دعـس  هکنیا  ای  درک و  ناـمرد  هلآ ) 

هداد تبسن  ودب  ( 46  . ) دسرپب شیوخ  يرامیب  هراب  رد  وا  زا  دور و  يو  دزن  هک  دومرف  یم  رما  دـش ،  یم  رامیب  هک  ار  سک  نآ  ره  ربمایپ ، 
نبا  )) و هعبیصا ))  یبا  نبا   )) هک تسا  یـسک  نامه  ثراح ،  دیاش  تسا و  هتـشاد  يرـسک ))   )) اب یکـشزپ  ملع  هرابرد  يا  هبتاکم  هک  دنا 
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ياهرهـش هب  يو  دنیوگ :  رادلادبع . )) نب  فانملادـبع  نب  ةدـلک  نب  ثراح  نب  رـضن   - )) 3 دـنا .  هدرک  داـی  وا  زا  نارگید  و  هبر ))  دـبع 
 . تسا هدوب  یتفرعم  شناد و  ياراد  بط  ملع  رد  وا  هک  دنا  هدرک  رکذ  یضعب  تسا و  هدومن  تاقالم  ار  ینادنمشناد  هدرک و  رفس  فلتخم 
هب هدز و  تسد  یحارج  لمع  هب  هک  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دهع  رد  هدوب  یکـشزپ  يو  دیوگ :  هثمر . ))  یبا  نبا   - )) 4 ( 47)

تشگ و ناملسم  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تسد  هب  يو  دیوگ :  نارجن  لها  بابق . ))  نب  لدرمش   - )) 5 تسا .  هتخادرپ  یحارج  نف 
 - يو هبلعث . ))  نب  دامض   - )) 6 دشاب .  یم  تبابط  يریگ  یپ  هراب  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  وا  زا  ینانخس 
ملع يوجتـسج  رد  لوغـشم و  یکـشزپ  هب  وا  تسا .  هدوب  تسود  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ اب  تیلهاج ،  دهع  رد  دـنا -  هتفگ  هکنانچ 

شیپ هک  هدوب  شیوخ  موق  بیبط  يو  بانج . ))  نب  ریهز   - )) 7 ( 48  . ) تسا هدرک  یم  هجلاعم  ار  خفن ))   )) هب طوبرم  ياهیرامیب  هدوب و 
هب هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  ناـمز  رد  هک  تسا  راـمن )) أ   )) هلیبـق دارفا  زا  یکی  وا  ۀـمثو . ))   - )) 8 تشذـگ .  شرکذ  نیا  زا 

دوجو لیلد  هب  نیا  دـنا -  هتفگ  هکناـنچ  دـیاش -  و  دـنا .  هدوب  یکـشزپ  هب  فورعم  زین  نویداـبع . ))   - )) 9 تسا .  هدوب  لوغشم  یکـشزپ 
(49  . ) تسا هدرک  یم  يرای  ار  نانآ  هک  هدوب  یلماع 

یکشزپ نانز و 

یلمع ام  داقتعا  هب  یلو  دنا .  هتخادرپ  یم  نارامیب  يراتسرپ  ناحورجم و  ياوادم  هب  دنتشگ ،  لیان  مالسا  كرد  هب  هک  نانز  یضعب  دنیوگ 
نامز رد  هک  نانآ  زا  دـنچ  ینت  مان  باتک ،  مّود  شخب  رد  یکـشزپ .  هب  ات  تسا  هدوب  رتکیدزن  يراتـسرپ  هب  دـنا ،  هداد  یم  ماجنا  نانآ  هک 

درم زا  نز  يراتـسرپ  هرابرد  هک  ییاـج  باـتک ،  مجنپ  شخب  رد  زین  درک و  میهاوخ  رکذ  دـنا ،  هتـسیز  یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
 . دنار میهاوخ  نخس  تسا ، 

 ( يرجه ّمود  ّلوا و  ياهنرق   ) یمالسا هرود  رد  یکشزپ  ّمود :  لصف 

یکشزپ مالسا و  ردص  برع 

هنیمز نیا  رد  رگید  ياهتلم  زا  صوصخب ،  برع  درک ،  یم  یط  ار  دوخ  تیلوفط  لحارم  یکـشزپ ،  شناد  هک  تفای  روهظ  یناـمز  مالـسا 
تباقر و هنیمز  هک  یتینما  تشادـن ؛  دوجو  دـبایب ،  رارقتـسا  یـشمارآ  تینما و  شا  هیاـس  ریز  رد  هک  يزکرم  یتموکح  اریز  دوب ؛  رتفیعض 
 ، فلتخم بابـسا  للع و  هب  مدرم  زا  يرایـسب  لد  رد  تسا  نکمم  هک  دـشاب  ییاـهوزرآ  اـه و  هتـساوخ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  شـشوک 
زا تخومآ ،  یمن  نایروپاش  يدنج  دزن  ار  یکـشزپ  رگا  هتبلا  دوب و  هدرب  ترهـش  زا  يا  هرهب  هک  هدلک ))  نب  ثراح   )) زج دـنک .  هنایـشآ 

ياراد ار  نانآ  هک  دراداو  نآ  رب  ار  ام  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  رگید  یسک  میذح ، ))  نبا   )) زج زین  و  دنام .  یم  بیصن  یب  زین  ترهـش  نیا 
ضرف هملک  یعقاو  يانعم  هب  یناکـشزپ  ياراد  ار  ناـنآ  میناوتب  هک  تسین  نیب  رد  مه  یببـس  هکلب  مینادـب .  شناد  نیا  تفرـشیپ  رد  یمهس 
يرثا هن  نانآ  زا  دنا .  هدوب  قذاح  رّحبتم و  هنیمز  نیا  رد  هزادنا  هچ  ات  هک  تسین  مولعم  زین  میذـح ))  نبا   )) و هدـلک ))  نبا   )) یتح مییامن . 

دش هدنار  نخس  هنیمز  نیا  رد  یکدنا  شیپ  لصف  رد  دشاب .  امنهر  ار  ام  هراب  نیا  رد  هک  تسه  يزیچ  خیرات  رد  هن  هدنام ،  ياج  هب  یملع 
.

مالسا ردص  رد  یکشزپ 

؛  تسین اور  هجو  چـیه  هب  نآ  رد  یهاتوک  هک  دـناد  یم  یتاـبجاو  زا  یکی  یعرـش و  يا  هفیظو  ار  یکـشزپ  مالـسا ،  هک  دـش  هراـشا  رتشیپ 
تایاور نیا  تسا .  دوهشم  زین  تسا ،  هدش  دراو  یکشزپ  هراب  رد  هک  راهطا :  همئا  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ ياهـشیامرف  رد  هکنانچ 
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تسا هتشاد  يرجه  مّود  نرق  لّوا  همین  تسخن و  نرق  رد  یکشزپ  ملع  هک  یتکرح  اب  یبسانت  هجو  چیه  هب  و  تسا ،  میظع  یتورث  ًاتقیقح  ، 
یتضهن هک  دنا  هدوب  نآرب  ناراوگرزب  نآ  هک  دیـسر  دهاوخ  مهم  تقیقح  نیا  هب  دـنک ،  هعجارم  تایاور  نیدـب  هک  یـسک  هتبلا  درادـن .  ، 

زا زین  تسا و  یکتم  نآ  رب  هک  یتیعقاو  تقیقح و  زا  هک  یتضهن  قیقد ؛  قیمع و  هبناج ،  همه  یتضهن  دـنزادنا ؛  هار  هب  هنیمز  نیا  رد  لماش 
هک دـیدج  هثداح  نیا  زا  هک  دوبن  یبسانم  حطـس  رد  برع ،  موق  ًارهاظ  یلو  دریگ .  یم  ددـم  تسا  هجوتم  نادـب  هک  یناسنا  يالاو  یناـعم 

تارییغت تارث و  أت  اب  هک  ییاه  هنیمز  دوب ؛  فوطعم  يرگید  ياه  هنیمز  رب  نانآ  هجوت  لیم و  دربب .  یفاک  هرهب  تسا ،  مالـسا  روهظ  انامه 
نایب ار  تقیقح  نیا  رگا  میا  هتفرن  رود  دایز  دومن .  یم  بسانم  دوب ،  هتـشگ  دراو  ناـنآرب  مالـسا  روهظ  زا  سپ  هک  هریغ  يرکف و  ینهذ و 
هتشاد غیلب  سب  يرثا  نایم  نیا  رد  دمآ ،  دوجو  هب  ناشدیدج  ياه  هتساوخ  اهوزرآ و  رثا  رد  هک  يدیدج  تاهجوت  اهـشیارگ و  هک :  مینک 

زا یـضعب  داـهن .  دوجو  هصرع  رب  ياـپ  مالـسا ،  روـهظ  زا  سپ  نیعم  ددـعتم و  عاـضوا  طیارـش و  رد  لاـمآ ،  اـه و  هتـساوخ  نیا  و  تسا . 
نایرج نیا  شخب  يرای  رث ،  ؤم  لکـش  هب  زین  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  زج  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  زا  سپ  ماّکح  ياهتـسایس 

يرورـض و هک  يا  هزادنا  هب  زج  دننک  هدافتـسا  نانآ  زا  دنیوج و  ددم  برع  ریغ  للم  زا  هک  دـندید  یمن  يزاین  چـیه  ماّکح ،  نیا  دـندوب . 
دندوب یماکح  مدرم و  نانآ  نیا ،  رب  هوالع  دندرک .  یمن  رکف  نآ  هب  ًالـصا  دنتـشادن و  شیوخ  تلم  ياهزاین  هب  یهجوت  چیه  دوب و  مزال 

اب هک  دوب  گرزب  سب  یشهج  هباثم  هب  هک  يا  هثداح  دسرب ؛  میظع  هثداح  نآ  بولطم  حطـس  هب  هک  دوبن  نشور  نانچ  ناشرکف  لقع و  هک 
تیانع هجوت و  مدع  دیاب  لماوع ،  نیا  رانک  رد  دوب .  هدرک  راکـشآ  نانآ  تایح  یگدنز و  هنحـص  رد  ار  دوخ  نانآ  نایم  رد  مالـسا  روهظ 

يرایـسب مولع  تشاد .  رظن  ّدم  ار  شندیناسر  ققحت  هب  نآ و  هب  لمع  رد  ار  ناش  یتمه  یب  ناشنید و  ربمایپ و  میلاعت  فادـها و  هب  ار  نانآ 
نیا و  تفرن .  ناـیم  زا  مولع  نیا  هچ  رگا  دـنام ،  یقاـب  دورطم ،  لـمهم و  یتروص  هب  ناـشنایم  رد  دوـب -  اـهنآ  زا  یکی  زین  یکـشزپ  هک  - 

هطلـس و رب  لیم  نتخیگنا  رب  رد  دـمآ  راک  يور  يوما  تموکح  زا  سپ  هک  تموکح  نیا  تشاد .  همادا  یـسابع  تموکح  زاغآ  ات  ناـیرج 
هب يور  ندـمت  گنهرف و  تایـضتقم  رهاظم و  تفرگ و  رارق  ناش  يورارف  رد  هاـفر  تاـبث و  اـجنیا ،  زا  دوب .  کیرـش  میهـس و  ینارمکح 
یب هک  ییاهزاین  تایـضتقم و  دـنوش ؛  اریذـپ  زاب  ییور  اب  ار  اهزاین  تایـضتقم و  نیا  ناشیا  اـت  دـش  ثعاـب  رما ،  نیا  هک  داـهن  ناـنآ  يوس 

رد ناناملسم  دش و  رهاظ  ییالط  رصع  تشگ و  زاغآ  یملع  تضهن  ناسنیدب  سپ  دوبن .  اور  هجو  چیه  هب  ناش  نتشاگنا  هدیدان  یهجوت و 
ره يارب  نآ  هب  ندیـسر  هک  دنتفای  تسد  ییاهدرواتـسد  اهتفرـشیپ و  هب  تفرعم  ملع و  نادیم  رد  یـساسا  يّدج و  یلکـش  هب  ینامز  كدنا 

 . دوبن نکمم  ینامز  نینچ  رد  یتلم 

یملع تضهن  رد  ناملسم  ریغ  للم  شقن 

يراکمه اب  نایسابع ،  تموکح  عورش  رد  يّوج و  نینچ  رد  ناناملسم  نایم  تبابط  یکـشزپ و  شناد  روهظ  ییافوکـش و  هک  تسا  یعیبط 
دوب هدش  یهتنم  هدیسر و  نانادب  یکشزپ  مولع  فراعم و  هرود ،  نیا  رد  هک  یناسک  صوصخب  تسا ؛  هدوب  هارمه  رگید  للم  نیـصصختم 

افلخ و رابرد  رد  دندرک ،  همجرت  ار  یکـشزپ  ياهباتک  زا  يرایـسب  رگید ،  یناسک  نایروپاش و  يدنج  دـننایروپاش .  يدـنج  نامه  نانیا  . 
مامتها افلخ  ماکح و  مینیبب  هک  تسین  تفگـش  و  دنتفای .  تسد  یموجن  یماقرا  اب  نالک  لاوما  هب  دنتخادرپ و  یکـشزپ  هب  فارـشا  نایعا و 
یحیسم یگمه  لکوتم  ناکشزپ  یتح  نایتشترز .  نایحیسم و  نایدوهی ،  دننام  دنـشاب ؛  ناملـسم  ریغ  للم  زا  ناشناکـشزپ  هک  دنتـشاد  مات 

ریغ هب  زج  تاشقانم  لح  نوچمه  شیوخ  یـسایس  جـئاوح  قّقحت  رد  دنتـشادن و  دامتعا  یناکـشزپ  نینچ  هب  زج  ناـنیا  هچ  (50 ؛ ) دنا هدوب 
تیعماج عارتخا ،  عادبا ،  رد  یفاک  تراهم  هک  دندوب  دوجوم  ناناملسم  نایم  رد  رهام  یناکـشزپ  هچ  رگا  دندومن .  یمن  دامتعا  ناناملـسم 

يربط دمحم  نب  دمحا   (( ، )) لاحک ياسیع  نب  یلع   (( ، )) ثعشالا یبا  نب  دمحا   )) نوچ یناسک  دنتشاد ؛  ملع  نیا  رد  یـشیدنا  فرژ  و 
نایحیسم هک  ببـس  نیمه  هب  ار  افلخ  زین  ناملـسم  ناملاع  دسر .  یم  رفن  اهدص  اههد و  هب  نانآ  دادعت  هک  نارگید  و  يروص ))  نبا  (( ، ))

 ، دنتسج ددم  رگید  للم  زا  یکـشزپ ،  هنیمز  رد  ناناملـسم  يرآ ،  ( 51  . ) دـندرک یم  تمالم  دندرمـش ،  یم  گرزب  ناشتبابط  لیلد  هب  ار 
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نوچ یتلم  يارب  اهنادـب  لین  هک  ییاهدرواتـسد  و  دنتـشگ ؛  لیان  یمیظع  ياهتفرـشیپ  هب  دوخ ،  هک  دوب  هتـشذگن  هاـتوک  یتدـم  زونه  یلو 
 - يرجه مهدراهچ  نرق  ینعی  رـضاح -  نرق  رد  هک  یکـشزپ  تضهن  يارب  ناـنآ  دومن .  یم  نکمم  عاـضوا  طیارـش و  نآ  اـب  ناناملـسم ، 

تـسا میظع  ياهدرواتـسد  لوصا و  دعاوق ،  نیمه  رب  دنتخیر و  یپ  مکحم  تسرد و  يدعاوق  ساسا و  تسا ،  هتـشگ  رهاظ  هتفای و  لکش 
رد ام  هتبلا  درادن .  نایب  هب  زاین  تسا و  راکشآ  تقیقح  نیا  هکنانچ  دنا ؛  هدومن  هیکت  رضاح  یکشزپ  تضهن  رد  نارگید ،  نایئاپورا و  هک 

میراچان میشاب و  هتشاد  تسا ،  طبترم  نآ  اب  هچنآ  یمالسا و  یکشزپ  یملع  نایرج  تکرح و  هب  یلامجا  يا  هراشا  میناوت  یم  اهنت  اجنیا ، 
 . مینارب نخس  رصتخم  رایسب  ماقم ،  ياضتقم  هب 

يرجه لّوا  نرق  رد  یکشزپ 

یم یگدـنز  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  رـصع  رد  هک  ناـنآ  فراـعم  موـلع و  زین  فورعم و  ناکـشزپ  زا  یخرب  هب  نیا  زا  شیپ 
ام ادخ ! لوسر  يا   : )) دندرک ضرع  ربمایپ  هب  راصنا  زا  یهورگ  مینک .  یم  ثحب  هراب  نیا  رد  رگید  یکدنا  لاح  تفر .  یتراشا  دـندرک ، 
 : دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ مینک . ))؟  شیاوادم  ییامرف  یم  هزاجا  ایآ  دراد ،  تیاکـش  مکـش  درد  زا  هک  تسا  يا  هیاسمه  ار 

هنوگچ  : )) دومرف ترضح  دنک .  نامرد  دناوت  یم  ار  يرامیب  نیا  هک  تسه  يدوهی  یـصخش  دنتفگ :  دینک . ))؟ یم  شیاوادم  هنوگچ  ))
نانآ دادن .  تبثم  خساپ  نانادب  تشاد و  شوخان  ار  لمع  نیا  ربمایپ  دروآ .  یم  نوریب  نآ  زا  يزیچ  درد و  یم  ار  شمکـش  دنتفگ :   . ))؟

دندناوخ يو  نیلاب  رب  ار  يدوهی  نانآ  دیهد . )) ماجنا  دیهاوخ  هچ  ره   : )) دومرف ربمایپ  دیسر .  هبترم  هس  هب  ات  دندمآ  وا  دزن  رگید  راب  دنچ 
افش رامیب  سپ  دیلام .  وراد  نآ  رب  تخودب و  تسش و  ار  مکش  سپس  درک .  جراخ  نآ  زا  يرایسب  تنوفع  دیرد و  ار  وا  مکش  يدوهی ،  . 

و ( 52  (( . ) تسا هدـیرفآ  زین  ار  ناشنامرد  هدـیرفآ ،  ار  اهیرامیب  هک  سک  نامه   : )) دومرف ترـضح  دـنداد .  ربخ  وا  زا  ار  ربمایپ  تفاـی و 
يا هکت  اب  ناوت  یم  ایآ  دوب ،  هتـسکش  شنادند  هک  دیـسرپ  يدرم  هراب  رد  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  هک  دنک  یم  لقن  نانـس ))  نبا  ))
يرآ  : )) دومرف ترضح  دنراکب ؟ دنفسوگ  نادند  شیاج  هب  ناوت  یمایآ  دش  طقاس  نادند  دوبن و  شناکما  رگا  و  درک ؟ لصو  ار  نآ  الط 

یتیاور زین  یبلح ))  (( . )) دنهد ياج  شناهد  رد  دوش  حبذ  یعرـش ،  حـبذ  هب  هکنآ  زا  سپ  ار  دنفـسوگ  نادـند  دـناوت  یم  دـهاوخب  رگا  ، 
زین نم  هک  یلاح  رد  مردپ  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  زین  هرارز ))  ( )) 53  . ) تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیمه  دـننام 

؟  دـنهن شیاج  هب  ار  يا  هدرم  ناویح ]   ] نادـند ناوت  یم  ایآ  هک  دیـسرپ  دـتفیب  شنادـند  هک  يدرم  هراـب  رد  قداـص  ماـما  زا  مدوب  رـضاح 
الط زا  يا  ینیب  هک  دوـمرف  رما  ار  كاحـض  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  تشذـگ  زین  و  ( 54  (( . ) تسین یکاـب   : )) دومرف ترـضح 

تسا هتشاگن  یکشزپ  ملع  رد  یباتک  دنا -  هدومن  فالتخا  شمالـسا  رد  هک  هدلک - ))  نب  ثراح   )) هک دش  نایب  نینچمه  دزاسب و ، . . . 
ناوت یم  یتح  هکلب  میبای .  یمن  دـشاب  يرجه  لّوا  نرق  رد  ناناملـسم  یکـشزپ  ياهتیلاعف  زا  یکاح  هک  يرگید  زیچ  دراوم ،  نیا  ریغ  رد  . 

رد هک  یناکـشزپ  زین  تسا و  هدـش  لـقن  موصعم  همئا  ربماـیپ و  زا  هچنآ  زج  هتبلا  تفاـی .  ار  تیعـضو  نیا  زین  نایـسابع  تموکح  هعیلط  رد 
ناشرکذ هک  رگید  رفن  دـنچ  و  ثراح ))  نب  رـضن   (( ، )) هدـلک نب  ثراـح   (( ، )) هثمر یبا  نبا   )) دـننام دـنا ،  هتـسیز  یم  تیلهاـج  هرود 

ریثا  )) و ایرمع )) نبا   )) نانآ نیرتقذاح  دندمآ و  درگ  شیاوادم  يارب  یناکـشزپ  هک  نانم  ؤم  ریما  ندروخ  تبرـض  يارجام  ای  و  تشذگ . 
ودـب هک  یماگنه  رمع ))  )) نامرد يارب  هکناـنچ  55 ؛ )  ) تسا هدوب  یـسرک  بحاـص  یکـشزپ ،  رد  يو  دوب .  ینوکـسلا ))   )) و رمع )) نب 

یـضعب رب  هک  تفای  میهاوخ  ار  یماکح  هیما ،  ینب  دهع  رد  یلو  ( 56  . ) دندروآ شنیلاب  رب  ار  هیواعم  ینب  راصنا و  زا  یـسک  دـندز ،  مخز 
کشزپ ( 57  (() یحیـسم رجب  نبا أ   )) و قوذایث ))   (( ، )) ینارـصن مکحلا  یبا   (( ، )) ینارـصن لاثءا  نبا   )) دـننام رگید ،  ناـیدا  ناکـشزپ 

 ، تسا هدوب  رهام  یکشزپ  رد  زین  دیزی )) نب  دلاخ   )) هک دنا  هدرک  اعدا  یـضعب  هچ  رگا  دندرک .  یم  دامتعا  زیزعلادبع ،  نب  رمع  یـصخش 
زا یـضعب  همجرت  رد  ار  نامجرتم  يو  هک  تسناد  لمتحم  ناوت  یم  دـمآ  دـهاوخ  هچناـنچ   - هتبلا تسین .  لوق  نیا  رب  يداـمتعا  یلو  ( 58)

هتشاد يرظن  هبنج  طقف  وا  تراهم  کش  یب  تسناد .  نف  نیا  رد  یتسد  ياراد  ار  وا  ناوتب  رگا  هتبلا  تسا ،  هدرک  قیوشت  یکشزپ  ياهباتک 
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رد تسا و  هتـشاد  لیامت  يرگایمیک  هب  يو  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  روهـشم  وا  زا  هچنآ  یلو  تسا .  هتخادرپن  تبابط  هب  ًالمع  هاگ  چـیه  و 
شناد ناملاع  ءزج  هک  یناسک  نایم  رد  تسا .  هدشن  تفای  يزیچ  هدومن ،  نایب  ناکلخ ))  نبا   )) هچنآ زج  یکـشزپ  ملع  رد  شتراهم  هراب 

زا یکی  هدیفر ))   . )) دنا هتسیز  یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هرود  رد  هک  تفای  زین  ار  ینانز  ناوت  یم  دنا ،  هتشگ  رکذ  یکشزپ 
ینز ناوت  یم  نینچمه  تسا .  هتـشاد  همیخ  ناحورجم ،  نارامیب و  ياوادم  يارب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دجـسم  رد  هک  تسا  نانیا 

مجنپ لصف  رد  هک  درب  مان  ار  رگید  یناسک  و  ذوعم )) تنب  عیبر   (( ، )) هیطع ما   (( ، )) میلـس ما   (( ، )) هیرافغ يالیل  (( ؛ ))  هرذع  )) هلیبق زا 
 (( هلیمج ما   . )) دروآ میهاوخ  ار  ناشمان  دور ،  یم  نز  طسوت  درم  يراتسرپ  هجلاعم و  زا  نخـس  هک  اجنآ  رد  رـضاح  باتک  مّود  شخب  زا 

دـنک و یم  فـیلکت  بسک  هراـب  نیا  رد  هشیاـع ))   )) زا ور  نیازا  تـسا ؛  هدرک  یم  ناـمرد  ار  یتـسوپ )  يراـمیب  یعوـن   ) فـلک يراـمیب 
ندب تحارج  مشچ و  هدوب و  لوغشم  تبابط  هب  هیدوا ))  بنیز   ، )) هیما ینب  دهع  رد  و  ( 59  . ) دیامن یم  رما  راک  همادا  هب  ار  وا  هشیاع ))  ))

دوخ دیاع  میناوت  یمن  ینادنچ  هدیاف  هرود ،  نیا  یکشزپ  ياهتیلاعف  نوماریپ  نامقیقحت  رد  هکنآ  نخـس  هاتوک  تسا .  هدرک  یم  نامرد  ار 
دیاب كاردتسا  ناونع  هب  ار  يا  هتکن  اجنیا  رد  هتبلا  تسا .  هدوب  رفص  ّدح  رد  تفگ  ناوت  یم  هکلب  فیعض و  ًاّدج  اهتیلاعف  نیا  اریز  مینک ؛ 

باـتک رد  يرذـالب ))   )) هکناـنچ دـنا ؛  هتـسناد  لّوا  نرق  ناکـشزپ  هرمز  رد  ار  کـشزپ ))  لیحارـش  نـب  ةرم   )) هـکنیا نآ  دـش و  روآ  داـی 
 ، دنا هدرکدای  مّود  نرق  ناکشزپ  نایم  رد  زین  ار  هفنا ))  نانس  نب  ۀیاور   )) هک نانچمه  تسا .  هتفر  أر ي  نیارب  ( 60  (() فارشالا باسنءا  ))

 . دشاب مّود  ای  لّوا  نرق  ناکشزپ  زا  تسا  نکمم  ةرارز ))  نب  ۀیاور   )) یلو

 ( ع  ) نیموصعم نانخس  رد  یکشزپ 

رد یکشزپ  شناد  زا  میظع  یتورث  هک  شا  یمارگ  تیب  لها  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تایاور  ثیداحا و  رد  تسا  هتسیاب  هتسیاش و 
لماک هبناج و  همه  یلکش  هب  تبابط  بط و  ددعتم  فلتخم و  نو  ؤش  رد  ناراوگرزب  نآ  اریز  مینک ؛  ّربدت  قیقحت و  تسا ،  هتفهن  نانآ  لد 

نیا زا  دـش .  هراشا  ًالبق  هک  نانچمه  دوب  مکاح  هعماـج  رب  ناـیوما -  دـهع  رد  یملع -  يرکف و  دوکر  هک  یناـمز  یتح  دـنا ،  هتفگ  نخس 
نیارب ام  دوش .  رهاظ  تسا ،  هتفهن  اهنآ  رد  هک  ییاهبرپ  قیاقح  شزرا و  اب  ياهجنگ  ات  درک  یـسررب  ار  یملع  تورث  نیا  دـیاب  هک  تسور 

یتح دنا -  تیمها  رپ  رایسب  هک  یتارمث  جیاتن و  دوش ،  فوطعم  اهنآ  رب  تسا  تایاور  نیا  هتـسیاش  هک  یمامتها  هجوت و  رگا  هک  میداقتعا 
مینیب یم  هک  یماگنه  مییامن ،  زاربا  ار  دوخ  فس  أـت  میناوت  یم  یناـبز  هچ  اـب  و  دـمآ .  دـهاوخ  تسد  هب  يزورما -  یکـشزپ  شناد  يارب 

دهج شـشوک و  هک  ینید  مولع  زا  يا  هراپ  هب  زج  ناشنایعیـش  یتح  و  نیموصعم :  همئاو  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رـصاعم  ناناملـسم 
ات دـننآرب  راـهطا :  همئا  مینیب  یم  یتح  دـنا .  هتخادرپن  رگید  مولع  اهـشناد و  هب  دـندوب ،  هدرک  فوطعم  نآ  رب  تاـقوا  ماـمت  رد  ار  شیوخ 

رداص باحـصا  يارب  ییاوتف  نوچ  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  دنیامرف .  بلج  بابـسا  للع و  رد  قیقدت  ثحب و  يوس  هب  ار  ناناملـسم  هجوت 
قیوشت و رد  ماما  شـشوک  یلو  تسا .  میرک  نآرق  ياجک  رد  اوتف  نیا  جرخم  ذخ و  أم  هک  دنـسرپب  وا  زا  دـنک  یم  رما  نانادـب  دـنک ،  یم 

 !! سب دنناتـس و  یم  ار  شیوخ  هل  أسم  خـساپ  طقف  نانآ  لاح ،  نیا  اب  هک  ارچ  دـتفا ؛  یمن  رث  ؤم  نانآ  رد  دـیاب  هک  روط  نآ  ناـنآ  بیغرت 
 - ًابلاغ نآ -  دننام  اهوراد و  اهیندروخ ،  یکشزپ ،  رد  هدش  دراو  تایاور  مینیب  یم  هک  دشاب  نآ  تلع  باحـصا ،  یهجوت  یب  نیمه  دیاش 

نرق بط  هراب  رد  لاح ،  ره  هب  دنا .  هتخادرپن  ناشیاهدنس  حیحصت  دقن و  هب  ثیدح  ملع  نیصصختم  دنمورحم و  حیحـص  دنـس  نتـشاد  زا 
 : تفگ دیاب  هصالخ  روط  هب  يرجه ،  لّوا 

بط ناناملسم و 

ياراد تشگ  رکذ  هک  ار  هچنآره  یکشزپ و  ياهتفرـشیپ  تاعادبا و  تسین -  هدیـشوپ  نادنچ  هک  یفادها  هب  لین  يارب  ات -  دننآرب  یـضعب 
نآ ياج  اهبرع و . . .  رب  یـضعب  نایناریا ،  رب  يا  هراپ  نایرـصم ،  رب  یخرب  دنزرو ،  یم  دیک  أت  ناینانوی  رب  یـضعب  دـننادب .  یموق  یگژیو 
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هب دنا  هتـسناوتن  دنا ،  هتـشاد  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  هک  ناش  هلاس  رازه  دنچ  خیرات  رد  للم  نیا  هک  تسا  هنوگچ  مییوگب :  نانادب  هک  تسا 
!؟ دنبای تسد  دش ،  شناد  نیا  بیصن  مالسا  روهظ  زا  سپ  كدنا  رایـسب  تدم  رد  هچنآ  هب  کیدزن  یتح  يزاوم و  یتفرـشیپ  ییافوکش و 
انب هدش -  دای  ياهتلم  نیا ،  رب  هوالع  دشاب .  رکذ  هتسیاش  هک  تسین  يزیچ  مالسا  نودب  بط ،  ياهتفرـشیپ  جیاتن و  همه  تفگ :  دیاب  هکلب 

دنلب ییاهوزرآ  اه و  تمه  یلاع و  رایـسب  يونعم  ینغ و  يداـم  تاـناکما  اـناوت و  ییاـهتموکح  زا  مالـسا  زا  شیپ  ناـشدوخ -  ياـعدا  هب 
نیارب انب  دنهد .  بیرف  ار  رواب  دوز  هداس و  مدرم  دننآرب  شا  هطـساو  هب  هک  دشاب  يا  هبرح  طقف ،  اعدا  نیا  مه  دیاش  دنا و  هدوب  رادروخرب 

یساسا لماع  ار  نآ  داهن و  جرا  دندیناسر ،  قیقحت  هب  ناشفلتخم -  ياهتّیلم  اب  ناملـسم -  ياهتلم  هک  ار  ییاهتفرـشیپ  اهدرواتـسد و  دیاب  ، 
ینعی دـندوبن -  ناملـسم  هک  يرگید  للم  هکلب  تسناد ،  اـهوزرآ  اـهنامرآ و  هب  لـین  دوجوم و  تاـناکما  اـهورین و  یهدرمث  ییاـفوکش و 

یبط فراعم  دیشروخ  هکنانچمه  دندوب ،  ناناملسم  بط  نیملعم  نیلّوا  هکنیا  مغر  یلع  رگید -  نایدا  هب  نیدقتعم  زین  نایروپاش و  يدنج 
 ، يرآ داهن .  لوفا  هب  ور  ناشتخب  هراتس  یهاتوک و  هب  ور  ناش  هیاس  جیردت  هب  دمآ ،  یم  نامسآ  نایم  هب  رایـسب  یتعرـس  اب  یمالـسا  ملاع 

دنتشاد و یم  لوذبم  نانادب  رایسب  یتیانع  ناملسم  يافلخ  ماکح و  هچ  رگا  دومن ،  لوفا  ناشتخب  هراتـس  هداهن و  یهاتوک  هب  ور  نانآ  هیاس 
زا ثحب  هب  هدرک ،  افتکا  میدـش  روآ  دای  هچنادـب  هک  تسا  نآ  تقو  لاح  دـندیزرو .  یم  مامتها  ناشروما  أش ن و  هب  ریظن  یب  یتروص  هب 
رد همجرت  تکرح   - 1 دوشزکرمتم :  ددرگ ،  یم  هراشا  نآ  هب  لیذرد  هک  هطقندـنچربدیاب  هک  یثحب  میزادرپب ؛  ناناملـسم  یملع  تضهن 
ریث أت  ناناملسم و  ياهتفرـشیپ  زا  يا  هراپ   - 3 ناناملسم .  نایم  رد  یکـشزپ  ملع  ییافوکـش  فیل و  أت  تکرح   - 2 هریغ .  یکشزپ و  مولع 

لیبق زا  ناناملـسم  یکـشزپ  تامدـخ  زا  يا  هراپ  هب  هراشا   - 5 يزاسوراد .  رد  ناناملـسم  ریث  أـت   - 4 یبط .  دـیدج  تضهن  رد  ناناملـسم 
 . تسین اور  هجو  چیه  هب  اهنآ  نتسنادن  تسا و  ثحب  هتسیاش  هک  رگید  يروما  زین  نآ و  دننام  اهناتسرامیب و  نتخاس 

همجرت تکرح 

 . لاس 132  ) نایسابع تموکح  يادتبا  رد  نایرج  نیا  دودحم .  رایسب  یلکـش  هب  هتبلا  تشگ ،  زاغآ  يرجه  لّوا  نرق  رد  عقاو ،  رد  همجرت 
عورش اب  دیسر .  مامت  ییافوکش  هب  يافوتم 218 )  ) نوم أم  هرود  رد  تفرگ و  تدش  يافوتم 193 )  ) نوراه نامز  رد  تفرگ و  ییورین  ه ) 
نایرج نیا  نآ ،  زا  سپ  موس و  نرق  طساوا  رد  هک  يروط  هب  داهن ،  لوفا  هب  ور  همجرت  نایرج  ناناملسم ،  نایم  رد  عادبا  فیل و  أت  نایرج 

نرق لّوا  همین  طساوا  رد  اه  همجرت  رتشیب  هک  دـننآرب  یـضعب  هکلب  دروخ -  یمن  مشچ  هب  ًالـصا  مییوگن  رگا  دـیآ -  یمن  مشچ  هب  نادـنچ 
هب هک  دـندوب  نایحیـسم و - . . .  نایدوهی ،  ینعی  ناناملـسم -  ریغ  لاح ،  ره  هب  ( 61  . ) تسا هتفاـی  لکـش  موس  نرق  لّوا  همین  یتح  مّود و 

تشاگنا هدیدان  ار  نایتخبون ))   )) شقن دیابن  یلو  دنا ،  هدوب  نانیمه  تکرح ،  نیا  ناراد  هیالط  سپ  دنتخادرپ .  همجرت  رما  هب  ماع  یلکش 
یم نوبولواتـسوگ ))   . )) دنا هدرک  هئارا  هنیمز  نیا  رد  يراکـشآ  تامدـخ  هک  دـنا  هدوب  هعیـش  ناملـسم و  یناریا ،  يا  هفیاط  نایتخبون ،  . 

تـسا یی  أر  نیا  ام  داقتعا  هب  یلو  دوب . )) لاس 685 ) رد   (( ) نوراه  ، )) درک همجرت  بط  هنیمز  رد  یباـتک  هک  یـسک  نیتسخن   : )) دـیوگ
ار باـتک  نیا  نرها . ))   )) فـیل أـت  یکـشزپ )  دـیاوف  دـعاوق و  زا  يا  هعوـمجم   ) شاـنک زا  تسا  تراـبع  باـتک  نـیا  ًـالّوا :  اریز  طـلغ ؛ 

هدنام یقاب  باتک  ياهنزخم  رد  وا  همجرت  تسا و  هدرک  همجرت  مکح ))  نب  ناورم   )) ای و  زیزعلادبع )) نب  رمع   )) نامز رد  هیوجرسام ))  ))
 : دـنیوگ یم  نانآ  هک  مینیب  یم  ام  ًاـیناث :  و  ( 62  . ) تسا هداـهن  مدرم  راـیتخا  رد  هدروآ و  نوریب  ار  نآ  زیزعلادـبع )) نب  رمع   : )) هکنیا اـت 
 ، یبرع هب  ینانوی  نابز  زا  اهوراد ،  هراب  رد  یباتک  همجرت  هب  رتشیپ  دیـسر -  لتق  هب  ومه  نامز  رد  هک  هیواـعم -  کـشزپ  لاـثءا ، ))  نبا  ))
 . تسا دراو  دناد ،  یم  یموجن  یبط و  ياهباتک  مجرتم  نیلّوا  ار  دیزی )) نب  دلاخ   )) هک زین  سک  نآرب  لاکشا  نیا  ( 63  . ) دوب هدومن  مادقا 

يءار نیا  ( 65  . ) درک همجرت  يدالیم  لاس 170  هب  مومس  هراب  رد  ینادلک  نابز  زا  ار  یباتک  هیشحو ، ))  نبا   : )) دیوگ يدجو ))  ( )) 64)
نیا یتسرداـن  میدرک  رکذ  هـچنآ  زا  هـتبلا  ( 66  . ) تـسا هتـسیز  یم  مراـهچ  نرق  عورــش  موـس و  نرق  رخاوا  رد  يو  اریز  تـسا ؛  طـلغ  زین 

ار یبط  ياهباتک  همجرت  روصنم ))  )) تساوخرد هب  انب  هک  دوب  یسک  نیلّوا  سجروج ))   : )) دنیوگ یم  هک  دوش  یم  راکـشآ  زین  ناشنخس 
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هب یبط ،  یطخ  ياهباتک  نتفای  يارب  ار  یناسک  نوراه ، ))   )) یـسابع هفیلخ  دـنیوگ :  یم  ناـنیا  لاـح ،  ره  هب  ( 67  . ) درک زاـغآ  یبرع  هب 
دروآ و گنچ  هب  هیرومع -  اراکنآ و  ینعی  مور -  ياهرهش  زا  ار  يرایسب  یطخ  ياهباتک  دوخ ،  ومه  هکنانچ  تشاد ؛  لیـسگ  مور  يوس 

قنور همجرت  راک  نوراـه ))   )) ناـمز رد  ( 68  . ) دـیامن همجرت  یبرع  هب  ینانوی  زا  ار  اـهنآ  اـت  درک  تساوخرد  هیوساـم ))  نب  اـنحوی   )) زا
یم يدجو ))   )) هکلب ( 69  ) تسا هداد  یم  ترجا  ـالط  هدـش ،  همجرت  باـتک  نزو  هب  يو  هک  دـنا  هدرک  رکذ  یتح  هک  يروط  هب  تفاـی ، 
يو روط ،  نیمه  ( 70 (( . ) دننک میدقت  ودب  ار  بایمک  ردان و  یباتک  هک  دوب  نیا  ناینانوی  اب  شحلـص  طورـش  زا  یکی  نوم ،  أم   : )) دیوگ
نآ رد  هک  درک  سیس  أت  ار  روهـشم  همکحلاراد  وا ،  ( 71  . ) دنروآ درگ  یطخ  ییاهباتک  شیارب  ات  تشاد  لیـسگ  مور  دالب  هب  ار  یهورگ 
ؤم نیا  هک  تسا  مّلسم  نیا  نکل  ( 72  . ) دنهد یم  تبسن  دیشر ))  )) هب ار  همکحلاراد  سیس  أت  یضعب  هتبلا  دوب .  همجرت  صوصخم  یشخب 
هب رصحنم  اهنت  ناوت  یمن  ار  یطخ  ياه  هخسن  يروآ  عمج  هب  مامتها  هکنانچمه  ( 73  . ) دیسر دوخ  تمظع  جوا  هب  نوم  أم  دهع  رد  هسس 

فورعم نیمجرتـم  هلمج  زا  دـش .  مادـقا  یبرع  هب  نارگید  طارقب و  سونیلاـج ،  ياـهباتک  هـمجرت  هـب  هرود  نـیا  رد  ( 74  . ) تسناد اـفلخ 
يدنهلا هکنم  قیرطبلا ،  نبا  نامیلس ،  نب  قاحسا  ةرق ،  نب  تباث  لیسب ،  نب  نافطصا  ( 75  ، ) مسعالا شیج  قاحسا ،  نب  نینح  زا :  دنترابع 

 . درک هعجارم  ءابنالا )) نویع   )) مهن باب  هب  رتشیب  عالطا  يارب  ناوت  یم  هک  رگید  يرایسب  نهد و  نبا  یکبلعباقول ،  نباطسق  ، 

همجرت رصع  ناکشزپ 

نیا رد  دنتشاد .  تراهم  یبرع  نابز  هب  بتک  همجرت  رد  هدوب ،  ناملسم  ریغ  رتشیب  دنا ،  هتشاد  لاغتشا  بط  هب  همجرت  رـصع  رد  هک  یناسک 
دناوخارف روپاش  يدنج  زا  ار  يو  روصنم ،  هک  سیجرج  زا  راهتشا ،  نیا  تفای .  تسد  یترهـش  هب  عوشیتخب ))  لآ   ، )) نانیا نایم  زا  هرود 

وا زا  سپ  و  لیئربج ))   )) شدنزرف يو  زا  سپ  درک و  ابطا  سیئر  گرزب و  ار  يو  دیـشر ،  هک  عوشیتخب  شدنزرف  سپـس  دـش و  عورـش  ، 
زا سپ  وا  یلو  دومن ،  هرداصمار  شلاوما  همهو  تشاد  شلیـسگ  روپاش  يدنج  هبو  درک  بضغ  وا  رب  قثاو  هک  دوب  عوشیتخب ))   )) شرـسپ

ییوجلد يو  زا  لکوتم  تفاـی و  تسد  شیوخ  لاوما  هب  تشذـگرد  قثاو  هک  یناـمز  درک و  هبلاـطم  ار  شیوخ  لاوما  تشگزاـب و  یتدـم 
نوم أم  هک  درب  مان  هیوسام ))  نب  انحوی   )) زا ناوت  یم  نانآ  يابطا  ریهاشم  زا  دسر .  یم  عوشیتخب  نب  هّللادیبع  هب  تبون  يو  زا  سپ  دومن . 

رایـسب دارفا  و  بوـقعی ))  نب  دیعـس  و  ةرق ،  نب  تباـث  یکبلعب و  اـقول  نـب  اطـسق   )) زین و  درک .  هـمکحلا  تـیب  سیئر  لاـس 215  هب  ار  يو 
 . يرگید

!؟  تیعقاو ای  ترهش 

زا نیطالـس  ماکح و  دیی  أت  رد  ور ،  نیا  زا  دنا .  هتـشاد  ترهـش  بط  تعانـص  هب  هقباس ،  یب  یلکـش  هب  رما ،  يادتبا  رد  نایروپاش  يدنج 
مدرم تیعبت  یگدز و  تهب  تباـبط و  بط و  نادـیم  رد  ناناملـسم  ریغ  ّطلـست  ناوت و  نازیم  هکنیا  يارب  دـندوب .  رادروخرب  رایـسب  یمهس 

نآ يرجه )  يافوتم 255  (( ، ) ظحاج  )) هک میزادرپ  یم  ییارجام  رکذ  هب  مییامن ،  نشور  روپاش ،  يدنج  رد  صوصخب  ار  نانادب  تبـسن 
شرازاب راک و  هک  ییاهزور  رد  دوب .  بیبط  يدرم  یناج ، ))  نب  دـسا   : )) دـیوگ یم  يو  تسا .  هتخاس  دوخ ،  ار  نآ  اـی  هدرک و  لـقن  ار 

زا هدش ،  عیاش  مدرم  نایم  رد  يرایسب  ياه  یضیرم  تسا و  ناوارف  يرامیب  لاسما ،  تفگ :  ار  وا  یسک  دوب ،  یقنور  یب  داسک و  لاح  رد 
یهاگآ نامدرم  لاوحا  هب  یتسه و  زین  بوخ  ییوگنخس  مدرم و  رازگتمدخ  هکنانچ  ییابیکش ؛  ربص و  ياراد  دنمـشناد و  يدرم  وت  یفرط 

نم هکنآ  زا  شیپ  مدرم  مناملـسم و  نم  ًالّوا  تفگ :  خساپ  رد  یناج ))  نب  دسا  (( !؟  تسا داسک  ترازاب  ارچ  مناد  یمن  لاح  نیا  اب  یلو  ، 
رد تسا  دـسا ))  )) نم مان  ًایناث  و  دوش .  یبوخ  کـشزپ  دـناوت  یمن  ناملـسم  هک  دـنا  هدوب  دـقتعم  نم  دـلوت  زا  شیپ  هکلب  موش و  کـشزپ 

نوچ يزیچ  دیاب  هک  یلاح  رد  تسا ،  ثراحوبا ))   )) ما هینک  و  دشاب .  نآ  دننام  اریب و  انحوی ،  لبارم ،  بیلص ،  لثم  يزیچ  دیاب  هک  یلاح 
یم هایــس  ریرح  زا  ییاـبع  دـیاب  یم  هـک  یلاـح  رد  مراد ،  رب  رد  ( 76) زبس ناتک  زا  ییابع  نم  دـشاب و  میهارباوبا  اـی  اـیرکزوبا  یـسیعوبا ، 
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يارب دوخ  نانآ  ار  يرما  نینچ  هکنانچ  ناـیروپاش ؛  يدـنج  صوصخ  هب  دـندوب  دـقتعم  ناملـسم  ریغ  هب  مدرم  نینچ  نیا  يرآ ،  مدیـشوپ . 
ریغ ناکـشزپ  يارب  هک  یمارتحا  تهج  هب  ار  افلخ  ناملـسم ،  ياملع  تشذگ  هکنانچ  و  ناشرگ .  هطلـس  ماکح  زین  دـندوب و  هتـساوخ  دوخ 

اوه و زا  رود  هب  هنافـصنم و  یتروص  هب  میهاوخب  مینک و  هعجارم  یخیرات  عیاقو  هب  رگا  نکل  دـندرک .  یم  تمالم  دـندوب ،  لیاق  ناملـسم 
ون تراهم و  ياراد  دنا ،  هتفای  ترهش  هک  تروص  نیدب  ناملسم ،  ریغ  ناکـشزپ  هک :  تفای  میهاوخ  رد  مینک ،  مکح  نانآ  هراب  رد  سوه 

هیوملـس ًالثم ،  دنا ؛  هدرک  دوخ  نآ  زا  ار  رترب  ماقم  مالـسا ،  نابز  هب  رگید  للم  راثآ  لاقتنا  رد  هچ  رگا  دنا ؛  هدوبن  هداعلا  قراخ  ياهیروآ 
هکنانچ 77 ؛ )  ) تسناد یم  اود  درد و  هب  تبـسن  قلخ  نیرتلهاج  زا  تسا -  نوم  أم  دـهع  کشزپ  نیرتروهـشم  هک   - ار هیوساـم  نب  اـنحوی 
دیـشرلا نوراه  دُرم ،  هک  يدهم  تشاد و  رتالاب  يا  هبترم  هکلب  دوب و  لیئاربج  نب  سجرج  نوچ  يا  هبترم  رد  يدهم ،  دزن  ( 78  ) شیرقوبا

لیلجت نکل  ( 79  . ) دمآ رد  دیشر  تمدخ  هب  شیرق  وبا  زا  يوریپ  هب  عوشیتخب )  ینعی   ) شرـسپ درمب و  زین  سجرج  و  تسـشن .  شیاج  هب 
رب ناملـسم ،  ریغ  ناـبیبط  ریگارف  ترهـش  هزاوآ و  نیا  مینیب  یم  هکناـنچ  شیرقوبا ؛  هن  تشگ ،  عوشیتخب  ِنآ  زا  رایـسب ،  هزاوآ  میظعت و  و 
هب نتخادرپ  رد  نانآ  درک .  هظحالم  اه  لاح  حرـش  بتک  اه و  فراعملا  ةریاد  رد  ناوت  یم  ار  تقیقح  نیا  تسا و  هتـشاذگ  رثا  زین  خـیرات 
دنچ زج  ناملسم  قذاح  گرزب و  کشزپ  هراب  رد  اما  دنا .  هدرک  ییوگ  هدایز  نآ  رد  هدیشوک و  رایسب  ناملسم ،  ریغ  ناکشزپ  لاح  حرش 
یفاک تقیقح ،  نیا  تابثا  يارب  تشاگنا .  هدـیدان  ار  نانآ  ناوت  یمن  هک  انیـس  نبا  يزار و  نوچ  یناسک  هرابرد  رگم  دـنا  هتـشونن  يرطس 

دنا هدرب  اه  هدافتسا  وا  زا  هدرک و  دامتعا  وا  رب  نآ  ریغ  یحارج و  بط  رد  ناییاپورا  هک  يوارهز ))   )) هراب رد  اهباتک  نیا  مییامن  رکذ  تسا 
نایروپاش يدـنج  هک  میدرک  رکذ  دـش و  هراشا  نیا  زا  شیپ  ساـبع . ))  نب  یلع   )) تیعـضو تسا  نینچمه  دـنا .  هتـشونن  رطـس  هس  زج  ، 

هک يروط  هب  دنتـشادنپ ،  یم  تشاد ،  دوـجو  هچنآ  زا  رتـالاب  یـسب  ار  شیوـخ  ناوـت  یتـح  دـندوب .  رورغم  دـندیلاب و  یم  دوـخ  رب  رایـسب 
هب ناشنانگمه  نادنزرف و  زا  ار  نآ  دنـشناد و  نیا  هتـسیاش  هک  دننانآ  اهنت  هک  دندوب  دـقتعم  نایروپاش ،  يدـنج   : )) دـیوگ یم  یطفق ))  ))

ياه هناوتسا  ناداتـسا و  روهظ  اب  روپاش  يدنج  هراتـس  هرخ  الاب  اّما ،  دوب  نینچ  تیعـضو  دنچ  ره  ( 80 (( . ) دنداد یمن  لاقتنا  رگید  یـسک 
هدمآ نایم  هب  شمان  روپاش  يدنج  ناتسرامیب  سیئر  ناونع  هب  هک  یسک  نیرخآ  دییارگ .  یکیرات  هب  شرون  تفر و  لوفا  هب  ور  ناملسم ، 

 ، تسا هدـش  هدرب  نآ  رد  روپاش  يدـنج  ماـن  هک  يا  هعقاو  نیرخآ  نینچمه  ( 81  . ) تسا لاس 255  يافوتم  لهـس ))  نب  روباـس   ، )) تسا
ناتـسزوخ هب  اـجنآ  زا  اـت  دادرارق  شیوخ  رقم  ار  رهـش  نیا  رافـص ، )) ثیل  نب  بوـقعی   )) هک تسا  ات 265  نایم 262  ياـهلاس  هب  طوبرم 

(82  . ) درب شروی 

ناناملسم نایم  رد  بط  ییافوکش  فیل و  أت  ریس 

هب مک  مک  زین  یملع  ياهراتـشون  نایم ،  نیا  رد  تفای .  یم  ماکحتـسا  ناناملـسم  نایم  رد  كدنا  كدـنا  همجرت ،  تکرح  هرود  رد  مولع 
قطاـنم رد  یملع  ياـه  هتـشون  ناـیرج  نتفرگ  ناـج  اـب  زین  همجرت  تکرح  تفرگ .  يرایـسب  طاـشن  موـس ،  نرق  مّود  هـمین  رد  داـتفا و  هار 
يراثآ اریز  تسا ؛  هدش  عورش  مّوس  نرق  لّوا  همین  زا  ناناملـسم ،  نایم  رد  فیل  أت  ًارهاظ  داهن .  لوفا  هب  ور  درک و  ینیـشن  بقع  فلتخم ، 

رد لاـمتحا  نیا  هتبلا  دـنا .  هتـسیز  یم  مّوـس  نرق  عورـش  مّود و  نرق  رد  هک  تسا  هدـش  رکذ  رگید  یـضعب  و  يربـط ))  نبر  نـب  یلع   )) زا
هتفگ هراب  نیا  رد  نخـس  نیا  زا  شیپ  هک  مینادن  یکـشزپ  راثآ  فل  ؤم  نیلّوا  ار  هدلک ))  نب  ثراح   )) هک دشاب  تسرد  دناوت  یم  یتروص 

نادنمشناد دنتشاد و  لوذبم  یکشزپ  ملع  هب  يرایـسب  هجوت  تیانع و  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  لاجم ،  نیا  رد  هچنآ  ( 83  . ) دش
يارب ار  هار  نانیا  دـندش .  دـیدپان  یـشومارف ،  هلاه  رد  ناشناگتـشذگ  هک  يروط  هب  دـمآ ،  دوجو  هب  ناـشنایم  رد  عوضوم  نیا  رد  یگرزب 

نرق ینعی  تفای ؛  لکـش  متـسیب  نرق  گرزب  تضهن  دارفا ،  نیمه  ياهدرواتـسد  تاراکتبا و  اه ،  هیرظن  ساسارب  دـندرک و  زاـب  ناگدـنیآ 
 ، دادغب دنا .  هدوب  ناگرزب  نامه  زین  دیدج  رـصع  رگید  مولع  ناردـپ  هکنانچ  دـننانامه  یکـشزپ ،  شناد  ناردـپ  سپ  يرجه .  مهدراهچ 
يا هدیدپ  دوخ  اب  رتکچوک ،  لقتسم  کلامم  هب  یمالسا  گرزب  روشک  میسقت  دوبن .  ناناملسم  یکشزپ  زکرم  اهنت  نایسابع ،  تفالخ  ّرقم 
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 ، هنزغ دننام  یقطانم  داهن ؛  دوجو  هصرع  هب  ياپ  مالسا  ناهج  فلتخم  قطانم  رد  یکـشزپ  مولع  يارب  يرایـسب  زکارم  هک  دروآ  ناغمرا  هب 
تشگ و بجوم  یمالسا  روشک  فلتخم  یحاون  رد  یکشزپ  شناد  غباون  روهظ  يارب  ار  بسانم  يّوج  رما ،  نیا  نآ .  ریغ  رصم و  ناوریق ، 

شراگن هب  یناوارف  تافیل  أت  هجیتن ،  رد  دومن .  زاب  یکشزپ  ملع  نادنمشناد  ناکشزپ و  زا  يدایز  رایسب  دادعت  ندمآ  دوجو  هب  يارب  ار  هار 
ناوتان نانآ  مان  شرامـش  نتـشون و  زا  یتح  ناوارف ،  شـشوک  مغر  یلع  فراعملا  ةریاد  لاـح و  حرـش  ياـهباتک  هک  يروط  هب  دـمآ ؛  رد 
تقیقح نیارب  هکنانچ  تسا ؛  هدش  انب  ناناملـسم  یملع  ياه  هیام  تافیلءات و  هیاپ  رب  رـصاعم ،  یکـشزپ  تضهن  تقیقح ،  رد  دنا .  هدـنام 
تضهن رد  ناناملـسم  ریث  أت  یکـشزپ و  شناد  لاجم  رد  یمالـسا  ندمت  رهاظم  زا  هک  تشگ  میهاوخ  قفومو  درک  میهاوخ  هراشا  هدنیآرد 

 . مینارب نخس  لامجا  هب  یکشزپ  گرزب 

ریخا تضهن  رد  اهنآ  ریث  أت  یکشزپ و  تافیل  أت 

هب برغ  قرش و  یکشزپ  ثاریم  هک  دنتفای  روهظ  یلاع  يا  هبترمرد  ناملسم  ناکشزپ  يدالیم  مهد  نرق  رد   : )) دیوگ یم  پیلیفرتکد ))  ))
یم یبرع  ناـبز  هب  ار  شیوخ  ياـهباتک  هک  دـندوب  یناریا  ناکـشزپ ،  نیا  رتـشیب  تفاـی .  يرایـسب  تورث  اـنغ و  ناـنآ ،  تاـفیلءات  هطـساو 

همجرت ینیتال  نابز  هب  ار  نآ  مهدزاود  نرق  زاغآ  رد  ینومرک  درارج   : )) دیوگ یم  انیـس )) نبا  نوناق   )) باتک هراب  رد  و  ( 84 (( . ) دنتشون
 . دنام یقاب  یسرد  یباتک  تروص  هب  نانچمه  يرایسب  ياهنرق  درک و  لاغشا  ار  میدق  یکـشزپ  یـسرد  ياهباتک  ياج  باتک ،  نیا  دومن و 

دنتشگ و رهاظ  مهدزون  نرق  رد  هک  دیدج  رصع  یکشزپ  ياهباتک  هکنیا  ات  دوب  یکـشزپ  شناد  عجرم  هناگی  نوناق ،  باتک  قرـش ،  رد  اّما 
رصم و قالوب  رد  يدالیم  لاس 1877  رد  زین  مور و  رد  يدالیم  لاس 1593  رد   : )) دیوگ یم  یلیلخ  دمحم  ( 85 (( . ) دنتفرگ ار  نآ  ياج 
هب نآ  زا  ییاهشخب  هتشون ،  نآ  رب  يددعتم  ياهحرش  اپورا ،  هراق  رد  تشگ . ))  رشتنم  نوناق  باتک  یبرع  هخـسن  دنه ،  رد  لاس 1323  هب 
 . تسا هدش  همجرت  زین  یسراف  یکرت و  ياهنابز  هب  هکنانچ  دش ؛  همجرت  ییاپورا  ياهنابز  رگید  یـسیلگنا و  یناملآ ،  يوسنارف ،  ياهنابز 

يدالیم مهدـفه  نرق  طساوا  رد  نافول ))   )) و هیلپ ))  نوم   )) هاگـشناد رد  هک  تسا  ییاهباتک  نیرتگرزب  زا  نوناق ،  باتک  هکنآ :  هصـالخ 
رب رتشیب  يدالیم  لاس 1558  هب  تروفکنارف ))   )) يدالیم و لاس 1520  هب  انیق ))  )) یکـشزپ ياه  همانرب  هکنانچ  تسا ؛  هدش  یم  سیردت 

ملعم نیا  نوناق -  باتک   : )) دـیوگ یم  ملع ))  خـیرات   )) شباتک رد  يروبزاـس ))   )) همّـالع تسا .  هدوب  ینتبم  يروصنم  نوناـق و  باـتک 
ثارت  )) شباتک رد  توهریام ))  سکام   )) رتکد دشاب . )) یم  نآ  سدقم  روتسد  ینعی  تسا ؛  بط  شناد  تاروت  یکشزپ -  شناد  میظع 
فیل أت  نیرتالاو  باـتک ،  نیا  دروآرد ،  برع  هبرجت  هب  ار  ناـنوی  یملع  ثاریم  نوناـق ،  باـتک  رد  انیـس  نبا   : )) دـیوگ یم  مالـسالا ، )) 

 ، نوناق باتک  لثم  هک  یباتک  یکـشزپ ،  خیرات  رد  هک  تسا  نآ  حجرم  لوق   : )) دـیوگ یم  رگید  ییاج  رد  سپـس  تسا . ))  یبرع  یملع 
نابز هب  ییاهباتک  مهدزون  نرق  ات  مهدفه  نرق  نایم  هلصاف  رد  نکل  تسین .  دوجوم  دشاب ،  هتفرگ  رارق  نادنمـشناد  سیردت  هجوت و  دروم 
هاتوک ( 86  . . . (( . ) تفرن نایم  زا  ًاـمامت  باـتک ،  نیا  ریث  أـت  هچ  رگا  دُرب ،  لاوز  هب  ور  ار  نوناـق  باـتک  ذوفن  هک  دـش  هتـشاگن  يوسنارف 
بقلم اپورا  رد  انیس  نبا  ( 87  . ) دوب یفسلف  یبط و  تاقیقحت  رد  ناییاپورا  عجرم  اهنت  يدامتم  ياهنرق  سیئرلا  خیـش  ياهباتک  هکنآ  نخس 

سیردت هسنارف  هیلپ ))  نوم   )) کیژلب و نوول ))   )) هاگـشناد رد  يدالیم  لاس 1650  ات  نانچمه  شباتک  تسا و  هتشگ  ابطا )) ناطلـس   )) هب
ار نآ  نایبیلـص  هک  تسا  یباتک  هناگی  رثا ،  نیا   : )) دیوگ یم  سابع  نب  یلع  هتـشون  یکلم ))   )) باتک هرابرد  پیلیف ))  ( )) 88  . ) دش یم 
هک یباتک  تفرگ ؛  ار  نآ  ياج  انیـس  نبا  باتک  هکنیا  ات  دوب  یـسرد  یباتک  برغ  قرـش و  رد  نانچمه  دـندرک و  همجرت  ینیتـال  ناـبز  هب 
هب دـش و  همجرت  يدالیم  لاس 1127  رد  یکلم ،  باتک   : )) دـیوگ یم  نوبولواتـسوگ ))  ( )) 89  (( . ) تسا یبط  فراـعملا  ةرئاد  هب  هیبـش 

پاچ هب  اهراب  هدش و  همجرت  ینیتال  نابز  هب  يزار ))   )) هتـشون يواحلا ، ))   )) باتک هکنانچ  ( 90 (( . ) دیسر پاچ  هب  يدالیم  لاس 1523 
تلزنم یکشزپ  مولع  رد  يزار  لضف  شناد و  تسا .  هتشاد  ار  یسرد  باتک  مکح  اپورا ،  یکشزپ  عماجم  رد  باتک ،  نیا  تسا .  هدیـسر 

يزار ياهباتک  لاح ،  ره  هب  ( 91  . ) تسا هداد  رارق  یطسو  نورق  ياپورا  گرزب  قّالخ  نیرکفتم  فیدر  رد  ار  وا  هدرب و  الاو  یسب  ار  يو 
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يارب يروتـسد  باتک  نآرد  ( 92  . ) انیـس نبا  ياـهباتک  نینچمه  دوب و  یـسرد  ياـهباتک  ءزج  مهدـفه ،  نرق  اـت  يدـیدم  ياهتدـم  يارب 
هکلب تسا ،  هتـشاد  یتیعـضو  نینچ  هک  تسین  يزار  يواـحلا  باـتک  اـهنت ،  دوش .  یم  هدـید  م  لاس 1617 .  خیرات  هب  نونفلاراد  هسردـم 
هچنآ زا  نوبولواتسوگ ))  ( )) 93  . ) تسا هدیسر  پاچ  هب  ررکم  هدش و  همجرت  ینیتال  نابز  هب  يدالیم  لاس 1509  زا  يو ،  تافنصمرتشیب 

هب نانچمه  نرق ،  شـش  دودح  هدش و  همجرت  ناهج  فلتخم  ياهنابز  هب  انیـس  نبا  ياهباتک   : )) دیوگ یم  هدرک ،  دای  لامجا  هب  دـش  هتفگ 
یم سیردـت  ار  وا  بتک  اهنت  ایلاتیا )) هسنارف و   )) نونفلاراد ًاصوصخ  بط و  سرادـم  هکنانچ  تسا ؛  هدیـشخب  رابتعا  بط  یناـبم  لوصا و 

همجرت و هب  اهنت  ناییاپورا  تسا .  هدیسرن  لاس  هاجنپ  هب  زونه  هدش ،  جراخ  هسنارف  رد  سیردت  هنودرگ  زا  يو  راثآ  هک  یتدم  دنا و  هدرک 
زین سابع  نب  یلع  باتک  زین  هدیـسر و  پاچ  هب  اپورا  رد  اهراب  هک  دشر  نبا  یبط  ياهباتک  هکلب  دنا ،  هتـشادن  مامتها  يزار  راثآ  سیردـت 

هکنانچ دـنا -  هداهن  یحارج  نادـیم  رد  ياپ  يدالیم  مهد  نرق  زا  سپ  هک  یناسک  ماـمت  نیا ،  زا  رتـالاب  تسا . . .  هدوب  ناـنآ  هجوت  دروم 
لاس يافوتم   (( ، ) فیل أتلا  نع  زجع  نمل  فیرصتلا   )) باتک بحاص  سساقبلاب )  فورعم   ) یـسلدنا يوارهز  باتک  رب  دیوگ -  یم  رلاه 

هدومن ثحب  لماک  یلکـش  هب  هیلک  گنـس  ندرک  درُخ  زا  هدرک و  عارتخا  دوخ  ار  یحارج  رازبا  زا  يرایـسب  يو ،  دنا .  هدرک  هیکت  ( 1107
لاس رد  شنیرخآو  لاس 1497  رد  ینیتال  نابز  هب  يو  باتک  پاچ  نیتسخن  دـنناد .  یمن  تسرد  هزورما  ار  لمع  نیا  ماـجنا  هچرگا  تسا 

رد هتسیز  یم  يرجه  مشـش  نرق  رد  هک  یـسلدنا ))  رهز  نبا   )) رثا ریـسیتلا ، ))  )) باتک زا  نایوسنارف  ( 94  (( . ) تسا هدوب  يدـالیم   1861
هبطرق رد  يا  هیحاـن  ءارهزلا ))  )) هب بوسنم  هک  يوارهز - ))   )) باـتک هراـب  رد  ناـملکروب ))  ( )) 95  . ) دنا هدرب  هرهب  ناشدـیدج  تضهن 

هراب رد  هک  باـتک  نیا  زا  یـشخب  يارب  صاـخ  یتیمها  هتـشذگ ،  ياهلـسن  ًاـتقیقح   : )) دـیوگ یم  هتفاـی -  تاـفو  لاـس 1023  رد  تسا و 
نابز هب  مهدزناپ  نرق  رد  باتک  نیا  تسا .  هدمآ  لّصفم  یحیـضوت  یحارج ،  رازبا  هراب  رد  نآ ،  رد  اریز  دـنا ؛  هدوب  لیاق  تسا ،  یحارج 

 ، نآ رد  هک  ییاه  هتـشر  ناملـسم و  ناکـشزپ  راثآ  تاـفیلءات و  یماـسا  هب  رگا  ( 96 (( . ) دیـسر پاچ  هب  تبون  دـنچ  رد  همجرت و  ینیتـال 
هدوب ییالاو  هجرد  هچ  رد  شفلتخم  عورف  اه و  هتـشر  یکـشزپ و  شناد  رد  هک  تشگ  دهاوخ  راکـشآ  مینک ،  هعجارم  دنا  هتـشاگن  باتک 
هرمث هجیتن و  دندومن ،  لقتسم  تروص  هب  تیلاعف  هب  عورش  ناناملـسم  هکنآ  زا  سپ  هک  دننآرب  یـضعب  میوش  روآدای  هک  تسا  یفاک  دنا . 

نیا هدـنیوگ  ایوگ  یلو  ( 97  . ) درکراکـشآاردوخو تشگ  زراب  یفارغجو  تایـضایر  یکـشزپ ،  هنیمزرد  صاخ  یلکـش  هب  ناش  يراـکتبا 
دروم مولع  رد  نانآ  تاراکتبا  دنا و  هتـشاد  یتسد  زین  یمیـش  نوچ  يرگید  مولع  رد  ناناملـسم  هک  تسا  هدنام  لفاغ  هتکن  نیا  زا  نخس ، 

یبط ياهباتک  هک  اجنآ  زا   : )) دـیوگ یم  نوبولواتـسوگ ))   ، )) هرخ الابو  تسا .  ناناملـسم  ریغ  نآ  زا  هک  تسا  یتاراـکتبا  زا  شیب  رظن ، 
هدوب نینچ  زین  نانآ  بتک  ریاس  هکنانچ  دـندنام ؛  ناما  رد  نتفر ،  نایم  زا  یهابت و  زا  ًابلاغ  دـنا ،  هدـش  همجرت  ییاپورا  ياهنابز  هب  یبرع ، 

رد ار  یکـشزپ  باتک  نارازه  ماـن  دـنک  هعجارم  مجارت ))  اـه و  فراـعملا  ةرئاد   )) هب سک  ره  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  ( 98  (( . ) تسا
 . تسین اهنآ  زا  يرثا  مان و  چیه  هزورما  یلو  دنا -  هدرکن  رکذ  ار  راثآ  نیا  زا  يدودحم  شخب  زج  مه  اهنآ  هتبلا  هک  تفای -  دـهاوخ  اهنآ 

دومن هعجارم  نآ  ریغ  و  میدنلا ))  نبا  تسرهف  ءامکحلا ،  خیرات  ءابنالا ،  نویع  نونظلا ،  فشک   )) نوچ ییاهباتک  هب  دیاب  هنومن ،  ناونع  هب 
 . تسا هدشن  طبض  تبث و  يزیچ  یمالسا ،  یبط  ياهباتک  مظعم  شخب  زا  دودحم  يدادعت  مان  زج  هک  دوش  هتفایرد  ات 

ناناملسم یکشزپ  ياهیروآون  زا  يا  هراپ 

لیاق ار  ماقم  أش ن و  نیرتـالاب  شیارب  هک  تسا  هدوب  یمولع  هلمج  زا  یمالـسا  کـلامم  برغ  قرـش و  رد  یکـشزپ  ملع  هک  تسین  یکش 
ییاهثحب تاقیقحت و  یکشزپ  شناد  رد  ار  ناناملـسم  هک  تسین  یکـش  نینچمه  ( 99  . ) دنا هدرک  هراشا  نادب  یـضعب  هکنانچ  دـنا ،  هدوب 

 ، روخ رد  الاب و  یتاجرد  تفرشیپ و  هب  ار  یحارج  یکشزپ و  شناد  و  ( 100  ) هدیسر گرزب  یجیاتن  هب  شناد  نیا  رد  نانآ  تسا و  قیمع 
رد ناناملـسم  هک  يا  یـشوهیب  قیرط  زین  تشاد و  هیکت  ناناملـسم  راثآ  رب  یحارج  رد  رخاوا  نیمه  ات  نانچمه  اپورا  ( 101  . ) دنا هدیناسر 

هدرک فـشک  دوـش ،  یم  هدافتـسا  اـهنآ  زا  زورما  هب  اـت  هک  ار  هجلاـعم  ياهـشور  زا  يرایـسب  ناناملـسم ،  دـندرب . . .  یم  راـک  هب  یحارج 
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بت نامرد  رد  زین  تسج و  هرهب  ناحورجم  نامرد  رد  هفرط  ود  هلیتف  و  لکلا ))   )) زا هک  دوب  یـسک  نیلوا  يزار ))   )) هکناـنچ (102 ؛ ) دنا
H2  )) ییایمیش هدام  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا   : )) دیوگ یم  يزار ))   )) هراب رد  یلیلخ ))  دمحم  ( )) 103  . ) دومن هدافتسا  درس  بآ  زا 

نآ رتشیپ  دومن و  فشک  دوش ،  یم  هدیمان  رـضخالا )) جازلا   )) یبرع رد  دـنیوگ و  یم  کیتیربکلا ))  ضماح   )) ار نآ  هزورما  هک  (( so4
ناـمه هب  ناـنچمه  هداـم  نیا  زا  هدافتـسا  شور  دوـب و  هدرک  جارختـسا  نـهآ  درگوـگ  زا  ار  نآ  يو ،  دـندیمان .  یم  يزارلا ))  تـیز   )) ار
يدنق يا و  هتـساشن  داوم  زا  ار  نآ  تشگ و  قفوم  لکلا ))   )) جارختـسا هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  يزار  نینچمه ،  تسا .  یقاب  تروص 
روتـسد درک ،  هنیطنرق  ناتـسرامیب  رد  ار  نآ  هب  نایالتبم  تخانـش و  ار  هلبآ  يرامیب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  دروآ .  تسد  هب  هدش  ریمخت 

لیان يرسم  ياهیرامیب  تخانش  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  يزار  نینچمه ،  دننک .  ادج  نارگید  زا  دنراد و  هاگن  اه  هناخ  رد  ار  نانآ  داد 
رامیب تسوپ  شور ،  نیا  رد  دومن .  عارتخا  تسا  روهـشم  برع  يابطا  دزن  هک  ار  لالخ ))   )) شور هک  تسا  یـسک  نیلوا  ومه  زین  دـش و 

دوجوم نآ  رد  هک  یمروت  هنوگ  ره  ای  دوش و  جراـخ  نفعت  عضوم  زا  تنوفع  اـت  دـننارذگ  یم  نآ  زا  ار  کـیراب  یخن  دوش و  یم  خاروس 
شناد هب  يدنمشزرا  رایـسب  تمدخ  يزار ، ))   )) هلیـسو هب  کیروفلوس  دیـسا  لکلا و  فشک  لاح ،  ره  هب  ( 104 (( . ) ددرگ عـفر  تسا ، 
دروم نانچمه  يرجه  مهدراهچ  نرق  لوا  همین  طساوا  ات  تفر -  تراـشا  نادـب  رتشیپ  هک  هفرط -  ود  ياـه  هلیتف  ( 105  . ) تسا هدوب  بط 

وا زین  داد و  حرش  حضاو  یفاک و  یلکش  هب  ار  ندرگ  رس و  باصعا  ياه  هکبش  هک  دوب  یسک  نیتسخن  يزار ))   )) نینچمه دوب .  هدافتـسا 
ار لصافم  بط  هک  دوب  یسک  نیلوا  ومه  هکنانچ  درک ؛  نامرد  ار  هدعم  مخز  تحارج و  دنفسوگ ،  هبنکـش  دنویپ  اب  هک  دوب  یـسک  نیلوا 

باتک نیرت  یمیدـق  فل  ؤم  يزار ،   : )) دـیوگ یم  يو  هراـب  رد  یتح ))  پیلیف  ( )) 106  . ) تفرگ کمک  هبنپ  زا  بط ،  رد  داـهن و  ناـینب 
زا شیپ  رگید ،  للم  ای  ناینانوی و  ایآ  هک  میناد  یمن  ام  تسا و  هدـش  لیاق  توافت  هلبآ  يراـمیب  هبـصح و  ناـیم  نآ  رد  هک  تسا  یکـشزپ 
يو جرا  ماقم و  یکشزپ  مولع  رد  يزار  شناد  لضف و   : )) دنک یم  هفاضا  يو  ( 107 ( . ))؟  هن ای  دندوب  هدش  لیان  یتفرعم  نینچ  هب  يزار 

قالخ ناگرزب  نیا  مناد  یمن  ( 108  (( . ) تسا هدرک  شبیصن  یطـسو  نورق  ياپورا  قالخ  گرزب و  نیرکفتم  نایم  یتبترم  هدرب ،  الاب  ار 
نیمه ات  اپورا  هک  تسین  نینچ  ایآ  و  تسناد !؟  گرزب  ناـمز ،  نآ  ياـپورا  رد  ار  یـسک  ناوت  یم  اـیآ  و  دـننایک ؟ یطـسو  نورق  ياـپورا 
یتاتح دمحا  نب  دمحم  دنیوگ :  یم  هک  دنتسین  نانامه  ایآ  تسا !؟  هتشاد  هیکت  رگید  ناملسم  ناملاع  يزار و  شناد  رب  کیدزن  هتـشذگ 

اب راگزور  یلو  دنکفا ،  تماقا  لحراجنآرد  ینالوط  یتدمو  تفر  مور  هب  تفای ،  تافو  يرجه  لاس 1052  رد  دش و  دلوتم  هرهاق  رد  هک 
(( ایارس یکسا   )) ناکـشزپ تسایر  ماقم  هب  تبقاع  هکنیا  ات  تشگ  یم  لقتنم  رگید  يا  هسردم  هب  يا  هسردم  زا  ور  نیا  زا  دوبن ،  هارمه  وا 
 (( سابع نب  یلع   )) رثا یکلملا ،  باتک  تاراکتبا  زا  یکی  هک  تسا  یعدم  پیلیف ))   )) یتح و  ( 109 (!؟  تشگزاب هرهاق  هب  سپس  دیسر و 

هب مادقا  دوخ  دـلوت ،  ماگنه  هب  نینج  هک  تسا  هدـش  نایب  زین  تسا و  هتفر  تراشا  یگریوم  تکرح  دوجو  هب  باتک  نیا  رد  هک  تسا  نیا 
قوف هدنسیون  ایوگ  یلو ،  ( 110  . ) دـیامن یم  جراخ  ار  وا  هک  تسا  ردام  محر  ینالـضع  تاکرح  هکلب  دـنک ،  یمن  ردام  محر  زا  جورخ 
یفاک لماک و  یلکش  هب  نآ  حیضوت  حرـش و  هب  داد و  نوخ  شدرگ  نایرج  زا  ربخ  هک  یـسک  نیلوا  هک  تسا  لفاغ  تقیقح  نیا  زا  رکذلا 

هیلع  ) قداصلا مامالا  بط  هب  موسوم  شباتک  رد  یلیلخ ))  دـمحم   )) ار تقیقح  نیا  هکنانچ  دوب ؛  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماـما  درک  مادـقا 
يو لیلجت  دـیجمت و  هب  يرایـسب  هک  یفراه ))   )) رب رما ،  نیا  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدومن  نایب  هدـیناسر و  تابثا  هب  ( 111  ( ) مالسلا

هدشن لیان  یفشک  نینچرب  يو  زا  شیپ  یـسکو  تسا  نوخ  شدرگ  نایرج  فشاکوا  هک  دنروآ  یم  نابز  رب  ار  شمان  مادم  دنا ،  هتخادرپ 
 . تسا هتفرگ  یشیپ  تسا 

انیس نبا  یکشزپ  ياهیروآون 

هنایم باهتلا  نایم  هک  تسا  نآ  باتک ،  نیا  تانـسحم  زا  یکی   : )) دـنیوگ یم  یکـشزپ  رد  شنوناق  باتک  و  انیـس )) نبا   )) هراـب رد  ناـنآ 
هب ضارما  تسا و  يرـسم  قاخـس ))   )) يرامیب هک  دـننک  یم  حیرـصت  نینچمه  تسا .  هدـش  لیاق  تواـفت  ولهپ  باـهتلا  و  موزیح )   ) هنیس
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تالاح رد  شتقد  هطساو  هب  انیس  نبا   : )) دیوگ یم  یلیلخ ))  دمحم   )) داتـسا ( 112 (( . ) دنک یم  تیارس  نارگید  هب  كاخ  بآ و  هطـساو 
یـسک نیلّوا  يو  نیا ،  ربانب  تسا .  زیامتم  سونیلاج  وطـسرا و  طارقب ،  زا  اهیرامیب ،  للع  ثحبم  نآ و  صیخـشت  رد  شتراهم  يراـمیب و 

هداد زیامت  دـننایذه ،  اب  هارمه  هک  يرگید  داح  ياهیرامیب  زا  ار  نآ  هدرک و  فیـصوت  ار  داح -  ماسرب  ینعی  یئاحـس -  باـهتلا  هک  تسا 
ینعی ارولب -  باهتلا  هک  هدومن  نایب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  يو  نینچمه  تسا .  هدوب  هبتـشم  ناینانوی  رب  هک  تسا  يا  هل  أسم  نیا  تسا و 

یم گرم  زا  ربخ  تالاح  نیا  رد  ایاحـس  باهتلا  و  دـنوش ،  یم  یماسرـس  ضراوع  بجوم  هیرلا -  تاذ  ای  هیر -  باهتلا  و  بنجلا -  تاذ 
ار یبصع  ياهیرامیب  لماک ،  يراوتسا  هب  هدرک و  حرش  ار  یـسفنت  هاگتـسد  ياهیرامیب  مامت ،  یکین  هب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  و  دهد . 
 : تفگ هک  تسا  یسک  نیلّوا  ومه  و  تسا .  هدوب  یتاراکتبا  ياراد  یناور ،  نامرد  ياهـشور  زا  يرایـسب  رد  يو  تسا .  هدروآ  فصو  هب 

تسا و لصف  ود  نیا  رد  دـنوش  یم  ـالتبم  نادـب  دارفا  هک  یعقاوم  نیرتشیب  هدوب ،  تیارـس  لـباق  زییاـپ  راـهب و  رد  رتشیب  هبـصح ،  يراـمیب 
 . دومن فیصوت  ار  یحارج  هلیسو  هب  ریـساوب  يرامیب  نامرد  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  وا  و  دندرگ .  یم  نآ  راتفرگ  نارگید  زا  رتشیب  ناکدوک 

ملاع دراو  نامرد ،  يارب  ار  يرایسب  ياهوراد  دومن و  فشک  ار  مشچ  تالضع  نتفر  نایم  زا  هضراع  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  نینچمه 
ینعی درک ؛  فشک  ار  هدناوخان  نانامهیم  ای  اهلگنا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  دـش .  یمن  هدافتـسا  اهنآ  زا  نآ  زا  شیپ  هک  درک  یکـشزپ 

ياه مرک  لصف  رد  عوضوم  نیا  زا  دنیوگ و  اموتـسلگنا ))  )) نادـب دـیدج ،  یکـشزپ  حالطـصا  رد  هک  ناسنا  مکـش  رد  دوجوم  ياه  مرک 
زا هکنآ  زا  سپ  ینعی  تشگ ؛  لـیان  اـهنآ  فشک  هب  مهدزوـن  نرق  رد  ییاـیلاتیا ،  ینییوز ))   . )) تسا هدرک  داـی  نوناـق ،  باـتک  زا  هدـعم 

صوصخب دنا -  هتفریذپ  ار  أر ي  نیا  ناشدیدج ،  ياه  هتـشون  رد  یبرغ  ناگدنـسیون  همه  تشذگ .  یم  نرق  ُهن  تدم  انیـس ،  نبا  فشک 
هک دوب  یـسک  نیتسخن  وا  و  تسا .  هدیـسر  فشک  نیدـب  وا  زا  شیپ  انیـس  نبا  هک  دـنا  هدرک  فارتعا  و  رلفلکور - ))  )) هسـس ؤم  نیققحم 

یتقدو دور  یم  راـک  هب  ماـسجا  لوط  يریگ  هزادـنا  يارب  هلیـسو ،  نیا  دـنمان .  یم  هنیراو ))   )) ار اـهنآ  هزورما  هک  درک  عارتـخا  ار  يرازبا 
 ، تسا هدش  هتخانش  ام  دزن  هزورما  هک  یماسقا  نامه  هب  ار  نآ  حیرـشت و  ار  نینج  بلق  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  يو  نینچمه  دراد .  رایـسب 

يارب دوش و  یم  دلوتم  ناسنا  هک  یماگنه  هنزور  نیا  تفگ :  هدرک و  فیصوت  ار  شوگ  ود  لصاف  رادج  رد  دوجوم  هنزور  دومن و  میسقت 
مشچ حیرشت  رد  انیس  نبا  ( 113 (( . ) ددرگ یم  زاغآ  نوخ  يویر  شدرگ  نایرج  هجیتن ،  رد  دوش و  یم  هتـسب  دشک ،  یم  سفن  راب  نیلّوا 

تیمها یبوخ  هب  وا  هکنانچ  تسا ؛  قبطنم  هدش ،  تباث  یکشزپ  رد  هزورما  هچنآ  اب  ًامامت  هک  دراد  ینانخـس  هقدح ،  تالـضع  فیـصوت  و 
هراب رد  انیـس  نبا  هچ  ره  هکنانچ  دـش .  هاگآ  هلءاـسم  نیا  زا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  میناد  یم  هک  اـجنآ  اـت  تفاـیرد و  ار  مشچ  بصع 

یم ناـنآ  نینچمه  و  نادـیز ))  یجرج  ( )) 114  . ) دـنا هدیـسر  نادـب  زورما  ناکـشزپ  هک  تسا  نامه  تسا ،  هتفگ  مسآ  لـس و  يراـمیب 
 ، دـیامن یم  لکـشم  سب  شقیقحت  تسا و  لکـشم  رایـسب  لماک ،  روط  هب  نادـب  هطاحا  دـندرک ،  عادـبا  دوخ  ناـنآ  هچنآ  اـّما   : )) دـنیوگ

هیرظن یکـشزپ ،  شناد  رد  نانآ  هلمج :  زا  مییامن .  یم  نایب  هدیـسر  قیقحت  هب  ام  دزن  شا  یتسرد  هک  ار  هچنآ  هنومن ،  ناونع  هب  نیاربانب ، 
ام هب  كدنا  زج  يربخ  عالطا و  يروآون ،  نیا  زا  هچ  رگا  تسا ،  فلاخم  اهیرامیب  نامرد  رد  امدق  يارآ  اب  هک  دندرک  عادبا  دـیدج  ياه 

درـس ياهوراد  اب  دـندش ،  یم  هجلاعم  مرگ  ياهوراد  اب  ناشدوخ  حالطـصا  هب  ًالبق -  هک  ار  ییاهیرامیب  رتشیب  ناـنآ  ًـالثم  تسا ؛  هدیـسرن 
بط رد  ار  نویفا  هک  دندوب  یناسک  نیلّوا  اهبرع  نآ .  دـننام  یلاح و  یب  یتسـس و  تروص ، )  جـلف   ) هوقل ناقری ،  دـننام  دـندومن ؛  هجلاعم 

دربراک شور  هب  ار  تایواک  هک  دـندوب  یناـسک  نیتسخن  اـهبرع  هک  دـنتفایرد  ییاـپورا  ناـققحم  ار .  لـالخ  نینچمه  دـندرک و  لامعتـسا 
یم اه  نخان  هب  دـندوب ،  راـچد  هنیـس  يراـمیب  درد و  هب  هک  یناـسک  هنیاـعم  رد  دـندوب  یناـسک  نیلّوا  اـهبرع  و  دـندرک .  لامعتـسا  هزورما 

رد نونج  يرامیب  نامرد  تهج  نویفا  هدام  زا  دـنداد و  حرـش  ار  درز  داب  ناقری و  نامرد  شور  هک  دـندوب  یناسک  نیلّوا  نانآ  دنتـسیرگن . 
هب ار  هناـش  یگتفر  رد  دـندرک و  فصو  فشک و  ار  يزیرنوخ  عـطق  يارب  درـس  بآ  زا  هدافتـسا  شور  و  دـندرک .  هدافتـسا  عیـسو  یلکش 
درخ لمع  هب  دندروآ و  فیصوت  هب  ار  مشچ  دیراورم  بآ  يرامیب  دندرک و  نامرد  تسا  فورعم  یحارج  رد  هک  یناهگان  ندیشک  قیرط 

مـشچ زا  ار  بآ  یحارج ،  ياهلمع  اـب  ناناملـسم  هک :  دـنک  یم  هفاـضا  نوبولواتـسوگ ))  ( )) 115 (( . ) دـندرک هراشا  هیلک  گنـس  ندرک 
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درس بآ  زا  هدافتـسا  گنـس و  ندرک  درخ  لمع  رد  یفاو  یحرـش  يوارهز ))   )) هکنانچ دندرک ؛  یم  فرطرب  ار  نآ  دیفـس  هکل  جراخ و 
 . تسا هدروآرد  شراگن  هب  نیحورجم ،  ياوادم  يارب  شتآاب  ندنازوسو  هلیتفو  غاد  يایـشا  زا  ندرب  هرهب  يزیرنوخ و  زا  يریگولج  يارب 

یم هرهب  تعیبط  زا  رتشیب  نانآ  دنا .  هدوب  هاگآ  اهنآ  زا  لماک  یلکـش  هب  دنداد و  یم  تیمها  رایـسب  یتشادـهب  ياهروتـسد  هب  ناناملـسم ، 
رد نانآ  دندوب .  هتفریذپ  لصا ،  کی  ناونع  هب  تسا ،  دیدج  یکـشزپ  رد  دـیکا  ياهـشزومآ  زا  یکی  هک  ییاذـغ  میژر  هل  أسم  دنتـسج و 
یم ینابرق  يدالیم  مهد  نرق  رد  نانآ  نارامیب  هک  ردق  نآ  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دندوب ؛  قفوم  رایسب  یکشزپ  رد  رضاح ،  رـصع  اب  هسیاقم 

تابورـشم میرحت  ممیت ،  لسغ ،  وضو ،  دننام  نآرق ،  ماکحا  تسا .  هدوبن  دنهد ،  یم  ینابرق  يزورما  ناکـشزپ  هک  يرادـقم  هب  دـندش ، 
یتشادهب میلاعت  هکنانچ  تسا ؛  هدوب  دنمدوس  هنامیکح و  هک  ًاّدج  هراح ،  قطانم  رد  یناویح  ياهاذغ  رب  یهایگ  ياهاذغ  حیجرت  یلکلا و 

ریغ اهنادـب  ضارتعا  هنوگره  نتخاس  دراو  تسا و  تناتم  تقد و  تیاهن  رد  هتـشگ ،  رداص  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دوخ  زا  هک  يا 
یناسآ هب  اهنآ  ظفح  سک  ره  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدش  دراو  رصتخم  هاتوک و  ياه  هلمج  لکش  هب  نانخس ،  نیا  دشاب .  یم  نکمم 

(116  . ) تسا رسّیم 

يزاسوراد

یسانش هایگ  رد  هک  یناسک  زا  دنا .  هدیزرو  یم  مامتها  اهنآ  تیصاخ  تخانش  ناهایگ و  هب  هدوب و  غوبن  ياراد  يزاسوراد ،  رد  ناناملسم 
 : دنیوگ یم  یضعب  هراب  نیا  رد  تسا .  دارفا  نیا  ریغ  و  هعبیـصا ))  یبا  نبا  (( ، )) راطیب نبا   (( ، )) يروص نبا   ، )) دنا هتـشاد  رفاو  يا  هرهب 

بیترت یـسانش  هایگ  تاقیقحت  يارب  رگید ،  ياهرهـش  دادغب و  رد  مظنم  یعرازم  هدرک ،  عارتخا  ار  يزاسوراد  شناد  هک  دننانامه  نانیا ، 
ياهوراد هرمز  رد  تشادـن ،  یتخانـش  ناهایگ  نآ  زا  یـسک  ناـنآ  دوخ  زج  هک  ار  ناـهایگ  عاونا  زا  يرایـسب  ناناملـسم ،  ( 117  . ) دنداد

نآ رد  هک  ةدرفملا ))  ۀـیودالا   )) ماـن هب  دراد  یباـتک  لاس 639 ، ) ياـفوتم   (( ) يروص نب  نیدلادیـشر  ( )) 118  . ) دنتخاس دراو  یکـشزپ 
ناگتـشذگ تسا و  هتـشاد  تفرعم  ناشعفانم  اـهنآ و  رب  هک  هدرک  داـی  ییاـهوراد  زا  باـتک ،  نیا  رد  تسا .  هدروآ  اصقتـسا  هب  ار  اـهوراد 

اب شاقن  يدرم  وا ،  اب  هتفر و  یم  اهنآ  شیور  لـحم  هب  ناـهایگ ،  هراـب  رد  قیقحت  يارب  دیـشر ،  نیمه  ( 119  . ) دـنا هدرکن  اهنآ  زا  يرکذ 
هتفر یم  هدوب ،  ناهایگ  هاگـشیور  هک  رگید  ياهاج  نانبل و  ناتـسهوک  رد  یقطانم  هب  يو  تسا .  هدش  یم  هارمه  عونتم  ددعتم و  ياهگنر 
هقاس هخاش و  گرب ،  رادـقم  گنر ،  ناسنیدـب ،  تسا .  هداد  یم  ناشن  شاقن  صخـش  هب  هدرک و  یم  هدـهاشم  هتـسج و  یم  ار  ناـهایگ  و 
ادتبا يو ،  شور  قبط  تسا .  هتـشاد  دنمدوس  یکبـس  ناهایگ ،  ریوصت  ندیـشک  رد  وا  تسا .  هدـش  یم  یـشاقن  تقد  اب  تبث و  هایگ  ياه 
سپ یهد و  رذب  لماک و  دشر  ماگنه  سپـس  دش و  یم  هدیـشک  شریوصت  هدنایامن و  شاقن  هب  توارط  دشر و  يادـتبا  رد  رظن  دروم  هایگ 

 ، دـشاب هتـشاد  نیمز  حطـس  رد  دـناوت  یم  هایگ  هک  یفلتخم  ياهتروص  هب  باتک ،  هدـنناوخ  هجیتن ،  رد  شندـش ،  کشخ  ماـگنه  نآ ،  زا 
تیاهن نیا ،  و  دیوگ :  یم  نادـیز ))  ( )) 120  . ) دوش یم  رتحـضاو  رتلماک و  رظن  دروم  هایگ  هراب  رد  شتاعالطا  تفای و  دـهاوخ  یهاگآ 

نب نیدلادیـشر   : )) دـیوگ یم  هعبیـصا ))  یبا  نبا   )) و ( 121  . ) دـنا هدـیناسر  ماجنا  هب  زورما  هب  اـت  ملع  نیا  رد  نیققحم  هک  تسا  يراـک 
شا شناد  ملع و  تفای و  يرترب  ناسانشوراد  زا  يرایسب  رب  هک  يروط  هب  تفای  تسد  زین  هدرفم  ياهوراد  صاوخ  زا  يرایسب  رب  يروص ، 

؛  تسا هدوب  هعیـش  يروص ))  نبا   )) ًارهاظ تفای . ))  ینوزف  دنتـشاد ،  لاغتـشا  نادب  دنا و  هدرک  شـشوک  هراب  نیا  رد  هک  یناسک  ریاس  رب 
رد يرایـسب  مهـس  ناناملـسم  لاح ،  ره  هب  تسا .  نیـشن  هعیـش  يا  هقطنم  مایالا  میدق  زا  هک  دشاب  یم  لماع ))  لبج  روص   )) لها يو  اریز 

هتشاد لوذبم  رگید  قطانم  دنه و  زا  اهوراد  هیهت  رد  يرایسب  ششوک  یکمرب ، ))  دلاخ  نب  ییحی   )) نامز زا  نانآ  دنا .  هتشاد  یسانشوراد 
ندروآ تسدب  رب  افاضم  اهوراد و  هیهت  هب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  نینچمه  هداهن و  ناینب  ار  یسانشوراد  شناد  ساسا  ناناملسم ،  دنا . 

لهـس نب  روباس  نیذابرقءا  رب  ادتبا  نانآ  دومن .  فیلءات  ار  نیذابرقءا ))   )) هک تسا  یـسک  نیتسخن  وا  دنتـشامگ .  تمه  دـیدج  ياهوراد 
رد تفای .  روهظ  دادغب ) رد  يرجه  لاس 560  يافوتم   ) ذیملت نب  ۀلودلا  نیما  نیذابرقا  هکنیا  ات  دـندوب  یکتم  يرجه )  لاس 255  يافوتم  )
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 ، رـصم اقیرفآ ،  لامـش  ایناپـسا ،  هب  یـسانش ،  هایگ  تاقیقحت  يارب  هک  میروآ  نایم  هب  يرکذ  راطیب )) نبا   )) زا تسا  مزال  ناـهایگ ،  هنیمز 
دنتخانش یمن  مدرم  رتشیپ  ار  اهنآ  زا  هنوگ  تسیود  هک  تسا  هدرب  مان  هایگ  هنوگ  شباتک 1400  رد  يو  درک .  رفس  هنایم  يایسآ  هیروس و 

 (( یقلام راطیب  نبا   )) یبط باتک  رب  دـیوگ -  یم  نادـیز ))  یجرج   )) هکنانچ ناـش -  یملع  دـیدج  تضهن  هرود  رد  ناـییاپورا  ( 122 . )
 ، یبرع لکش  نامه  اب  نانچمه  دنتخومآ ،  اهبرع  زا  نایوسنارف  هک  ار  یناهایگ  یماسا  دیوگ :  یم  ومه  هک  روط  نامه  دنا ؛  هتـشاد  دامتعا 

روط هب  دوخ ،  تافیل  أت  رد  ناتسهل ،  ناسانش  هایگ  نادنمـشناد و  رتشیب   : )) هکلب ( 123  . ) دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  يدنه  ای  یـسراف و 
داتـسا یکـسفوچ ،  ایاز  چابنانآ  روسفرپ  هکنانچ  يدنله ؛  گرزب  سانـش  هایگ  جنول ،  نومیـش  دننام  دـنراد ؛  هیکت  انیـس  نبا  راثآرب  لماک 

یبط ناهایگ  ًاصوصخ  انیـس و  نبا  ياهباتک  هراب  رد  شزرا  اب  یتاقیقحت  ياراد  ناتـسهل ،  رد  هنایمرواخ  هیداـحتا  سیئر  وشرو و  هاگـشناد 
میالع صیخشت  یحارج ،  ياه  هنیمز  رد  برع ،  یکشزپ  تفرشیپ   : )) دیوگ یم  نوبولواتـسوگ  نینچمه ،  ( 124  (( . ) تسا نوناق  باتک 

یم لوادـتم  زورما  هب  ات  هک  ار  ینامرد  ياهـشور  زا  يرایـسب  نانآ  تسا .  هدوب  رگید  ياه  هنیمز  زا  رتشیب  ییوراد ،  تاروتـسد  يراـمیب و 
زا هدافتـسا  یگنوگچ  رد  نانآ  نینچمه  تسا .  هدافتـسا  دروم  زونه  دنا ،  هتخاس  هک  ییاهوراد  رتشیب  هکنانچ  دـنا ؛  هدرک  فشک  دنـشاب ، 
 : دنیوگ یم  نانآ  هرخ  الاب  و  ( 125  . . . (( . ) تسا هدش  هداد  صیخشت  تسردان  هزورما  اهنآ  زا  یضعب  هک  دنا  هتشاد  یتافاشتکا  اهوراد ، 
زا يرایـسب  انیـس  نبا  سیئرلا ،  خیـش  هکنانچ  دنا ؛  هتخادرپ  يزورما  تروص  هب  هناخوراد  سیـس  أت  هب  هک  دـندوب  یناسک  نیلّوا  ناناملـسم 
هب هک  وا  باـتک  زا  یـشخب  تسا و  هدوب  وا  دوخ  تایفـشک  زا  هکلب  دـنا ،  هدوبن  هدـش  هتخانـش  امدـق  يارب  هک  هدرک  رکذ  ار  یکـشزپ  داوم 

قبطنم و دـیدج  بط  اب  ًامامت  شخب ،  نیا  تسا .  ریگمـشچ  ًاّدـج  دوش ،  یم  طوبرم  دـبک  ياـهیرامیب  رد  هدافتـسا  دروم  ییوراد  ناـهایگ 
 . دندوب هدرک  یط  ار  يرایـسب  هار  هنیمز  نیا  رد  ناناملـسم  هتبلا  تسا و  یکتم  یمیـش  شناد  رب  ًادـیدش  يزاسوراد ،  ( 126  . ) تسا هارمه 

 . دیشخب تردق  ناوت و  تسا ،  هدافتسا  دروم  زورما  ات  هک  اهوراد  زا  يرایسب  نتخاس  رد  ار  نانآ  هک  تسا  نامه  رما ،  نیا 

نازاسوراد شیامزآ 

 . دـندز یم  بلقت  شغ و  هب  تسد  اهوراد  نتخاس  رد  نانآ  زا  يرایـسب  ور ،  نیا  زا  داهن و  ینوزف  هب  ور  نازاسوراد  دادـعت  ناـمز ،  نآ  رد 
يراکتسرد تیحالص و  هک  یناسک  ات  دوش  هداد  راک  زاوج  زوجم و  نانادب  دیآ و  لمع  هب  شیامزآ  اهنآ  زا  دش  مزال  هک  دوب  ببـس  نیدب 

نامه زا  ناناملـسم  دندرگ .  عنم  هفرح  نیا  هب  نتخادرپ  زا  رگید  صاخـشا  دـنوش و  لوغـشم  راک  نیا  هب  دـنراد ،  يزاسوراد  يارب  ار  مزال 
هدینش هن  تخانـش و  یم  ار  نآ  یـسک  هن  هک  ار  انعم  یب  یمان  يو  یـسابع .  نوم  أم  دهع  زا  ینعی  دنتـشگ ؛  فقاو  رما  نیا  تیمها  رب  ادتبا 

دزن وراد ،  نیا  هک  دندرک  مالعا  ناشورفوراد  همه  دننک .  يرادیرخ  اهنآ  زا  ات  دومن  لاسرا  ناشورفوراد  يوس  هب  هتـشون ،  يذغاک  رب  دوب 
نامز رد  يوم .  مشپ و  يرادقم  رگید  یـضعب  گنـس و  يا  هکت  یـضعب  دنداتـسرف و  وا  يارب  ییاه  هناد  نانآ  زا  یـضعب  تسا .  دوجوم  ام 

زا میارب  نازاسوراد  نیا  یماسا  تبث  طبض و  ایرکز ! يا   : )) دیوگ یم  يروفیط ))  يایرکز   )) هب باطخ  نیشفا ))   (( ، )) یسابع مصتعم  ))
ریغ زا  ار  ناشرادـنید  ناشهاوخریخ و  ریغ  زا  ار  نانآ  هاوخریخ  میناوتب  ات  يامزایب  ار  نانآ  سپ  تسا .  رتمهم  یلوغـشم  نادـب  وت  هک  يراک 

 ، دندوب هداتفا  هابتـشا  هب  هک  نانامه  درک و  ررقم  نانآ  رب  نوم  أم  شیامزآ  نوچ  ینومزآ  زین  نیـشفا ))   (( . )) میهد صیخـشت  ناشرادـنید 
يدانم درک .  نوریب  شیوخ  هاپس  زا  دوب ،  هتخادنا  هلت  هب  هلیـسو  نیدب  هک  ار  سک  نآره  نیـشفا  هک  دش  نیا  هجیتن  دندرک .  هابتـشا  هرابود 

( * * * 127  . ) تسا لالح  شنوخ  دنوش ،  تفای  هاپس  رد  هک  نانآ  زا  سک  ره  دنا ،  هدش  هدنار  نانآ  هک  دروآرب  دایرف  زین 

ندمت رهاظم  زا  یکی  یکشزپ  مّوس :  لصف 

ناناملسم یکشزپ  تاقیقحت 
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نارامیب هنیاعم  نامرد و  رد  ار  دوخ  داتـسا  ناکـشزپ  دندوب و  لوغـشم  یکـشزپ  هب  ًالمع  نایوجـشناد  هکنآ  نمـض  اهناتـسرامیب  رد  ًالومعم 
یم هعبیـصا ))  یبا  نبا  ( )) 128  . ) دـندرک یم  هضرع  نادرگاش  رب  اجنامه  رد  ار  دوخ  یکـشزپ  ياه  هتفای  ناداتـسا  دـندرک ،  یم  یهارمه 

رب درک .  یم  هجلاـعم  زین  ار  ناراـمیب  اـجنامه ،  دوب و  لوغـشم  بط  نتخومآ  هب  يدـضع ،  ناتـسرامیب  رد  بیبط ،  نب  جرفلا  وبا   : )) دـیوگ
(( . لاس 406 ناضمر  هام  مهدزای  هبنـشجنپ  يدضع ،  ناتـسرامیب  دوب :  هتـشون  نینچ  نتولغارب  سونیلاج  باتک  حرـش  رد  يو  باتک  يور 

 . تسا هدوب  لوغـشم  بط  نتخومآ  هب  هدـش ،  هتخاـس  هلودـلا  دـضع  تمه  هب  هک  يدـضع  ناتـسرامیب  رد  سکب ، ))  نب  میهاربا  ( )) 129)
دزن دنتشاد ،  لاغتـشا  اجنآ  رد  هک  یناسک  ناکـشزپ و  زا  یتعامج  تسـشن و  یم  ناتـسرامیب  گرزب  ناویا  رد  مکحلا ))  یبا  نبا  ( )) 130)
نانآ اب  مادم  وا  دندناوخ و  یم  ار  یکـشزپ  بلاطم  نادرگاش  دمآ ،  یم  نایم  هب  یکـشزپ  ثحابم  سپـس  دنتـسشن و  یم  دـندمآ ،  یم  يو 

سلجم رد  يو  دوـب .  روهـشم  فورعم و  مه ،  يزار  بط  سرد  سلجم  ( 131  . ) دومن یم  هعلاطم  مه  تعاـس  هس  دوب و  هثحاـبم  مرگرس 
هل أسم  يارب  یسک  نوچ  رگید .  نادرگاش  سپس  ناشنادرگاش و  نانآ  زا  سپ  دنتسشن و  یم  شنادرگاش  يو  زا  سپ  تسـشن و  یم  سرد 

دعب رفن  هب  تفرگ  یمن  وا  زا  ار  شباوج  هچنانچ  تشاذـگ .  یم  نایم  رد  دـید  یم  هک  یـسک  نیلّوا  اـب  ار  نآ  ادـتبا  دـمآ ،  یم  اجنادـب  يا 
هک یکشزپ  هسردم  نیتسخن  بناج ،  نیا  داقتعا  هب  ( 132  . ) دیـسر یم  يزار  دوخ  هب  ات  تفر  یم  شیپ  هب  روط  نیمه  درک و  یم  هعجارم 

خیش لاـس 622 ،  رد   : )) دـیوگ یم  هعبیـصا ))  یبا  نبا   . )) دوب يرجه  لاس 622  رد  تشگ ،  سیـس  أت  ناتـسرامیب  زا  لقتـسم  تروص  هب 
رازاب بنج  قشمد و  رد  هک  ار  شلزنم  دیآرد ،  شتمدخ  رد  دورب و  فرشا  کلم  دزن  هکنآ  زا  شیپ  یلع ،  نب  میحرلادبع  نیدلا ،  بذهم 

دش یم  سیردت  بط  نآ  رد  يو  زا  سپ  هک  دروآرد  يا  هسردم  تروص  هب  دومن و  فقو  دوب ،  نیلخانم ))   )) رازاب قرش  رد  نازاسالط و 
نیلغاش نیـسردم و  هب  يا  هیرهـش  دننک و  هسردم  حلاصم  جراخم و  فرـص  ناشتادیاع  زا  ات  درک  نآ  فقو  ار  يددعتم  نکاما  اهنیمز و  و 

(133 (( . ) دنیامن میدقت  نآ 

ناکشزپ ناحتما 

هک یناسک  زا  دندرک .  یم  اطعا  تبابط  هفرح  هب  لاغتشا  زاوج  نانادب  دندومزآ و  یم  ار  دوخ  ناکشزپ  ناناملسم ،  هک  میدید  نیا  زا  شیپ 
نیدلا بذهم   )) و ( 134  (() تباث نب  نانـس   )) زا ناوت  یم  دـنا ،  هدروآ  یم  لمع  هب  ناـحتما  ناکـشزپ  زا  يرجه  لاس 309  هب  دادـغب ،  رد 

نانس نب  میهاربا   ، )) نیققحم زا  یـضعب  درب .  مان  ( 136) دادغب رد  يرجه  لاس 560  يافوتم  ذـیملتلا )) نبا   )) و ( 135) رصم رد  راوخدلا ))
هب نتخادرپ  زاوج  ود  زا  مالسا ، ))  رد  اهناتـسرامیب  خیرات   )) باتک رد  ( 137  . ) دنا هدرک  هفاضا  نانادب  زین  ار  ینامیلا ))  دیعـس  وبا   )) و (( 

(138  . ) تسا یحارج  يرگید  تماجح و  هرابرد  یکی  هک  تسا  هدش  هدرب  مان  يرجه  مهدزای  نرق  هب  طوبرم  تبابط 

یکشزپ رد  صصخت 

یخرب دـنا و  هدوب  یحارج  صـصختم  یـضعب  تسا .  هدوب  عیاش  ناناملـسم  ناـیم  زاـبرید  زا  یکـشزپ ،  فلتخم  ياـه  هتـشر  رد  صـصخت 
 . . . نادند و ياهیرامیب  یناور و  ياهیرامیب  صصختم  رگید  یضعب  نانز و  صصختم  يا  هراپ  مشچ و  ياهیرامیب  صصختم 

یکشزپ نانز و 

شیپ هتبلا  دنیآ و  یم  رامش  هب  یکشزپ  شناد  نادنمـشناد  ءزج  هک  دنا  هدوب  زین  ینانز  هکلب  تسا ،  هدوبن  نادرم  هب  صوصخم  اهنت  تبابط 
دیفح  )) رتخد رهاوخ و  هک  تسا  لقن  هک  مینک  یم  هفاضا  لاح  دـش .  هراشا  نارگید  و  هیودالا ))  بنیز   (( ، )) هدـینه  )) هب یتراشا  نیا  زا 

روصنم  )) رسمه دنا .  هدوب  هربخ  نانز  ياهیرامیب  نامرد  رد  یکین  هب  نانآ  دنا ،  هتـشاد  یتسد  یکـشزپ  شناد  رد  یـسلدنا ، ))  يارهز  نب 
(139  . ) تسا هتفریذپ  یمن  ار  يرگید  کشزپ  هدرک و  یم  هدافتسا  نامرد  يارب  نانآ  زا  اهنت  زاین ،  عقاوم  رد  یسلدنا )) 
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ناملسم ناکشزپ  یناوارف 

روط هب  دنا  هتسناوتن  نآ  ریغ  فراعملا و  ةریاد  بتک  هک  دنناوارف  نانچ  دنا ،  هداهن  نادیم  رد  ياپ  یمالـسا  هرود  رد  هک  ناملـسم  ناکـشزپ 
رد مییوگب :  اجنیا  رد  هک  تسا  یفاک  دنا .  هدرک  رکذ  ار  نانآ  زا  یکدنا  دادعت  اهنت  دننک و  مادـقا  نانآ  یماسا  طبـض  هب  هتـسیاش  لماک و 
رفن  860 دمآ ،  لمع  هب  ناحتما  نانآ  زا  دنا و  هتسیز  یم  لاس 309  ینعی  هّللاب ))  ردتقملا   )) نامز رد  هک  ییابطا  رامش  دادعت و  اهباتک  نیا 

هب هک  تسا  یناسک  زا  ریغ  دادعت ،  نیا  دنتشگ .  تبابط  هب  لوغـشم  دنتـشاد و  تفایرد  یکـشزپ  هب  لاغتـشا  زاوج  نانیا ،  تسا .  هدش  رکذ 
 . دنا هدوب  لوغـشم  تبابط  هب  ناطلـس  تمدخ  رد  هک  یناسک  ای  دنا و  هدش  هداد  صیخـشت  زاین  یب  ناحتما  زا  دـنا  هتـشاد  هک  یترهـش  لیلد 

تفایرد يو  زا  يررقم  ود  نانآ ،  زا  یـضعب  دـندوب .  وا  هارمه  زین  کـشزپ   24 تسشن ،  یم  هرفس  رـس  رب  نوچ  هلودلا ))  فیـس  ( )) 140)
 . دنا هدوب  یـسابع ))  لکوتم   )) تمدـخ رد  بیبط  دادعت 56  ( 141  . ) دـنتخاس یم  دـنم  هرهب  ار  وا  دوـخ ،  شناد  ود  زا  اریز  دـندرک ؛  یم 
هب دضتعملا ))  )) هک یماگنه  ( 143  . ) دنا هدوب  لوغشم  راک  هب  فلتخم  ياهصصخت  اب  کشزپ   24 يدضع ، ))   )) ناتسرامیب رد  و  ( 142)
زا یتسیل  داد  روتـسد  يور  نیا  زا  دروآ ،  درگ  اجنآ  رد  ار  بط  ناگرزب  لـضافا و  زا  یهورگ  اـت  دـش  نآ  رب  تخادرپ ،  ناتـسرامیب  ياـنب 

 . دیزگرب ار  نانآ  زا  نت  هاجنپ  يو  هک  دندوب  رفن  دص  رب  غلاب  ناکشزپ ،  نیا  دننک .  رضاح  ار  دادغب  نامز  نآ  روهشم  ناکشزپ  یماسا 

ناناملسم یکشزپ و  تامدخ 

عفر روما و  هب  نیلو ،  ؤسم  فارشا  تحت  هک  دنا  هدوب  یناسک  ور  نیا  زا  دنا .  هتشاد  نانزریپ  نایانیبان و  ماتیا ،  هب  یـصاخ  هجوت  ناناملـسم 
ریغ رفـس و  رد  نانآ  اب  دندوب و  نایماظن  تمدخ  رد  ًاصوصخم  نازاسوراد ،  ناکـشزپ و  زا  یـضعب  و  دنا .  هتخادرپ  یم  نانآ  ياهیدـنمزاین 
هدش ررقم  یـصاخ  ياه  هیرهـش  ناکـشزپ ،  زا  هورگ  نیا  يارب  دنتـشاد .  صاصتخا  ناریما  افلخ و  هب  رگید  یخرب  دنتـشگ .  یم  هارمه  نآ 

 . دـندوبن ریگب  بجاوم  نانیا  هک  دـنتخادرپ  یم  مدرم  هماع  يارب  تبابط  هب  رگید  يا  هراپ  دـندوب .  ناریگب ))  بجاوم   )) هب فورعم  هک  دوب 
رد ناگیار  تروص  هب  ار  شیوخ  ياهوراد  ینّیعم ،  مایا  رد  نازاسوراد  دندوب .  زین  یناور  ياهناتسرامیت  ياراد  ناناملسم  نینچمه  ( 144)
یم تبابط  هب  هتفر ،  دوبن  نکمم  اجنآ  رد  ناتـسرامیب  تخاس  هک  ینکاما  هب  ناشیاهوراد  اـب  هارمه  ناکـشزپ ،  دـنداهن و  یم  مدرم  راـیتخا 

هک یلاس  رد  حارج -  ياسیع  نب  یلع  ریزو ،  دنا :  هتفگ  تباث ))  نب  نانس   )) لاح حرش  رد  رگید  یـضعب  و  یطفق ))  ( )) 145  . ) دنتخادرپ
یناکـشزپ اهنادـنز ،  رد  سوبحم  ناینادـنز  يارب  ات  داد  روتـسد  تشون و  هماـن  تباـث  نب  نانـس  هب  دوب -  هتـشگ  ناوارف  ضارما  اـهیرامیب و 

رد دوجوم  نارامیب  دنربب و  ناشیارب  دنراد ،  زاین  نادـب  هک  ار  هچ  ره  زین  ار و  ناشیاود  وراد و  دـننک و  ندـید  نانآ  زا  زور  ره  هک  درامگب 
مدرم نایم  هب  اود  وراد و  هارمه  هب  ار  تبابط  هب  نیلغاش  زا  يا  هدع  ات  داد  روتسد  هتشون ،  وا  يارب  رگید  يذغاک  و  دننک .  نامرد  ار  نادنز 

(146  . ) درک نینچ  زین  نانس  دنور .  يرگید  ياج  هب  سپس  دننک و  نامرد  ار  مدرم  دننامب و  تسا  زاین  هک  یتدم  ییاج ،  ره  رد  دتـسرف و 
نینچ ناکشزپ  ابطا و  نیا  یمامت  هتبلا ،  ( 147  . ) دنا هدوب  ناناملـسم  دنناوخ ،  یم  بطمزا  جراخ  تیزیوار  نآ  هزورما  هچنآرکتبم  هکنانچ 

؛  دنا هتخادرپ  یم  مدرم  نامرد  هب  ناگیار  تروص  هب  نانآ  زا  يرایـسب  هکلب  دننک ،  هبلاطم  يرجا  دُزم و  دوخ ،  تمدخ  يارب  هک  دنا  هدوبن 
رظن هب  ( 148  . ) تسا هدـیچیپ  یم  هخـسن  ناشیارب  درک و  یم  هجلاعم  ار  مدرم  دزم ،  نودـب  يرهز ))  نسحلا  یبا  یـضاق  نب  رکبوبا   )) ًالثم

 ، نامز رورم  هب  یلو  دـنا ،  هتـشاد  تیانع  نآ  دـننام  یق و  تماجح ،  راردا ،  شیامزآ  نوچ  يروما  هب  اـهنت  ادـتبا  ناناملـسم  هک  دـسر  یم 
دراذگ یلجت  هب  يور  زور ،  هب  زور  ییافوکش  تفرشیپ و  نیا  داهن .  لماکت  هب  ور  یبط  غوبن  تفرشیپ و  بسح  هب  نانآ  ینامرد  ياهـشور 

فورعم مولعم و  تقیقح  نیا  یـسک  ره  يارب  هکنانچ  دندیـشخب ؛  نادـب  هزات  یناج  هدـیمد ،  بط  رد  دـیدج  یحور  ناناملـسم ،  هکنآ  ات 
 . * * * تسا

اهناتسرامیب مراهچ :  لصف 
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ناتسرامیب سیس  أت  يزار و 

ییاهناتسرامیب نیرتهب  اهنآ  دش و  یم  هتخاس  یتشادهب  لوصا  اب  قباطم  تسرد  یمالسا ،  ياهناتسرامیب   : )) دیوگ یم  نوبولواتـسوگ ))  ))
فورعم و دنیزگرب ،  ناتـسرامیب  يانب  يارب  ار  یناکم  ات  دوب  نآ  رب  هک  ینامز  يزار ،  يارجام  دنا .  هدمآ  دوجو  هب  زورما  هب  ات  هک  دـندوب 

ییاـه هکت  يو ،  تسا .  یـشراوگ  ياـهیرامیب  يزورما  نیـصصختم  دـیی  أـت  دروـم  تـسج ،  هرهب  نآ  زا  يو  هـک  یقیرط  تـسا .  روهـشم 
هک تسا  ياج  مادـک  رد  هک  دـبایرد  دـناوتب  ات  دـنراذگب  دادـغب  فلتخم  ياـهاج  رد  ار  نآ  اـت  درپس  ییاـه  هچب  رـسپ  تسد  هب  ار  تشوگ 

نیا دـنیوگ :  و  ( 149 (( . ) دـشاب ناتـسرامیب  تخاس  يارب  بسانم  یناـکم  اـجنامه ،  هجیتن ،  رد  ددـنگ و  یم  دـسوپ و  یم  رترید  تشوگ 
 . تسا هدوب  هلودلا  دـضع  زا  شیپ  يزار   : )) دـیوگ یم  هعبیـصا ))  یبا  نبا   ، )) نکل تسا .  يدـضع ))  ناتـسرامیب   )) نامه ناتـسرامیب ، 

لاس 320 رد  يزار  اریز  دشاب ؛  هلودلادضع  ناتـسرامیب  زا  ریغ  دزاسب ،  ار  نآ  هتـشاد  میمـصت  يزار  هک  یناتـسرامیب  دـیاب  نیاربانب  ( 150)
دون و تسیود و  لاس  رد  يو  دـیوگ :  یم  هتـسیز ،  یم  يو  هرود  هب  کیدزن  هک  اباب )) نب  راوس  نب  نسح   (( . )) تسا هتفای  تافو  يرجه 
و تسا .  هتـشذگ  رد  يرجه  لاس 372  هب  تسا  مولعم  هکناـنچ  هلودـلادضع  تسا و  هتفر  اـیند  زا  ( 151  ) يدنا دصیـس و  لاس  ای  يدـنا و 
(152 (() ردتقملا  )) نامز رد  زین  یکدـنا  و  یفتکملا ))   )) نامز رد  هتفر و  ایند  زا  لاـس 364  هب  يزار  هک  تسا  هدرک  رکذ  یطفق ))   )) نکل

 - دنا هدرک  رکذ  Ù چ يدـضع - ))  ناتـسرامیب   )) يانب ناکم  باختنا  رد  يزار  هک  تسین  راک  رد  یعناـم  نیارباـنب ،  تسا .  هتـسیز 
هک تشذگ  نیا  زا  شیپ  یمالـسا ،  دـهع  رد  اهناتـسرامیب  یگنوگچ  هراب  رد  اهناتـسرامیب  تایـصوصخ  زا  يا  هراپ  دـشاب .  هتـشاد  تکرش 
ره رد  نانآ  هکنانچ  دندوب ؛  رتهب  زین  ام  راگزور  نیا  ياهناتـسرامیب  زا  دندوب و  قباطم  یتشادهب  لوصا  اب  اهنآ  تفگ :  نوبولواتـسوگ ))  ))
 . دوب هدـش  هداد  صاـصتخا  شخب -  دـنچ  اـی  و  شخب -  يراـمیب ،  عوـنره  يارب  و  ( 153  . ) دـندومن انب  یمومع  ییاهناتـسرامیب  يرهش ، 

شخب نآ  نانکراک  اهتـسرپرس و  دـنتفر .  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  هطوبرم  شخب  رد  دـندوب ،  يرامیب  نآ  رد  صـصخت  ياراد  هک  ییابطا 
یم زیوجت  ار  مزال  يوراد  ناشیارب  دش و  یم  ربخ  اب  نارامیب  لاح  زا  کشزپ  دندرک .  یم  تمدخ  نارامیب  هب  دندوب و  کشزپ  اب  هارمه  زین 

نیرتلماک هب  ار  نارامیب  هن .  ای  دنـشاب  ناملـسم  هک  تشادن  یتوافت  دندش و  یم  هتفریذپ  روشک  مدرم  همه  اهناتـسرامیب ،  رد  ( 154  . ) دومن
ناتـسرامیب هراب  رد  يزیرقم ))  ( )) 155  . ) دـنداد یم  صاصتخا  وتپ و . . .  ییاذـغ ،  هریج  نانآ  يارب  دـندرک و  یم  نیم  أـت  نکمم  لـکش 

رد نایماظن  هن  هک  درک  ررقم  طرش و  ناتسرامیب  نیا  رد   : )) دیوگ یم  درک ،  سیـس  أت  هرهاق  رد  يرجه  لاس 259  هب  هک  نولوط ))  نبا  ))
يارب ار  ود  نآ  ناـنز و  يارب  يرگید  دـشاب و  یم  نادرم  يارب  یکی  هـک  درک  اـنب  نآ  يارب  ماـمح  ود  ناـگدرب .  هـن  دــنوش و  هجلاـعم  نآ 

وا زا  ار  شمزاول  هیثاثا و  سابل و  دنروآ ،  یم  ناتسرامیب  هب  ار  يرامیب  صخش  نوچ  هک  درک  طرـش  و  دومن .  فقو  نآ  ریغ  ناتـسرامیب و 
اذغ وراد و  هلیسو  هب  بش  حبص و  دننارتسگب و  شیارب  یشرف  دننک و  شنت  هب  یسابل  سپس  دنراد .  هگن  تناما  هب  ناتسرامیب  رد  دنریگب و 
هراب رد  و  ( 156 (( . ) دننک شصیخرت  دنهدب و  ودب  ار  سابل  دش ،  بوخ  نوچ  دوش و  بوخ  هکنآ  ات  دنیامن  يراتسرپ  يو  زا  ناکشزپ ،  و 

زین دوب و  مهارف  کشزپ  وراد و  اـجنآ  رد  و  دـیوگ . . . (( :  یم  تشگ ،  اـنب  يرجه  لاس 683  هب  هرهاق  رد  هک  يروصنم ))   )) ناتـسرامیب
يرگید نز و  یکی  تشامگ ؛  تمدخ  هب  راکتمدخ  عون  ود  ناتـسرامیب  رد  ناطلـس ،  دراد .  زاین  نادـب  رامیب  کی  هک  ییاهیدـنمزاین  ریاس 

زاین دروم  هک  یمزاول  هب  ار  اهتخت  دومن و  هیهت  تخت  نارامیب  يارب  درک و  ررقم  ییاهناشن  ناـنآ  يارب  دـننک و  تمدـخ  ناراـمیب  هب  اـت  درم 
هب التبم  نارامیب  يارب  ار  ناتسرامیب  هناگراهچ  ياهناویا  درک .  صخشم  یناکم  نارامیب ،  زا  یهورگ  ره  يارب  و  درک .  زهجم  تسا ،  رامیب 

نلاس لاهـسا و  هب  نایالتبم  يارب  ار  ینلاس  نیحورجم و  يارب  ار  رگید  ینلاـس  یمـشچ و  ناراـمیب  يارب  ار  ینلاـس  دـینادرگ و  صتخم  بت 
مامت هب  بآ  دش .  یم  میسقت  نادرمو  نانز  شخب  ود  هب  نلاس  ره  داد و  صاصتخا  اه  هدروخامرـس  يارب  ار  یناکم  و  نانز ،  يارب  ار  رگید 
يارب ار  یناکم  دـینادرگ و  صتخم  یندیـشون  وراد و  هیهت  هناخزپشآ و  يارب  ار  یناـکم  و  دوب .  يراـج  اـهنآ  رد  دیـسر و  یم  اهـشخب  نیا 

دوب یناکم  داد .  صاصتخا  داوم  نیا  هریخذ  هب  زین  ار  رگید  یعضاوم  و  نآ ،  دننام  فایش و  همرس ،  اهنوجعم ،  ندروآ  تسد  هب  بیکرت و 
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درک یم  سولج  بط  سیردت  يارب  ءابطالا  سیئر  هک  زین  ییاج  دندش و  یم  يرادهگن  هناگادج  روط  هب  اهوراد  اهتبرش و  یندیـشون ،  هک 
(157  . ) دوب ماع  فقو  ناتسرامیب ،  نیا  و  . . . (( 

ییارحص ياهناتسرامیب 

یبرغم رفظم  نب  هّللادیبع  مکحلا  یبا   )) هراب رد  یطفق ))   )) زین و  ناکلخ ))  نبا   . )) دنا هدوب  راّیس  ییاهناتسرامیب  ياراد  ناملسم ،  نایماظن 
هدوب یناتـسرامیب  کشزپ  روکذم ،  مکحلاوبا  هک  دـنک  یم  رکذ  هدـیرخ  رد  یناهفـصا  دامع  و   : )) دـنیوگ یم  يرجه )  يافوتم 549  (( )

هدش یم  هدرب  هدز ،  یم  همیخ  وا  هک  اج  ره  هدوب و  یقوجلـس  دومحم  ناطلـس  هاپـس  اب  هارمه  هدرک و  یم  لمح  ار  نآ  رتش  لهچ  هک  تسا 
 : دیوگ یم  یلع ))  ریما  دیـس   )) و ( 158  . ) دـنک یم  دای  ماّجح  کشزپ و  ناونع  هب  اـجنآ  رد  مخرم ))  نبا   )) تمدـخ زا  سپـس  تسا . )) 

دندومن یم  اجباج  نارتش  هک  یلیاسو  اب  دندرک و  یم  یهارمه  ار  نایهاپس  زّهجم  رایسب  یناتـسرامیب  اب  ناکـشزپ  زا  یهورگ  اهگنج ،  رد  ))
مزاول و اه ،  همیخ  ات  دوب  رطاـق  رتش و  يرایـسب  رامـش  ياراد  نومءاـم ،  دیـشر و  ییارحـص  ناتـسرامیب  دـندرک .  یم  لـمح  ار  ناـحورجم 

مزاول دیسر ،  ارف  یقوجلـس  دومحم  ناطلـس  نوچ  یفیعـض  كولم  تموکح  نامز  هک  دعب  ياه  هرود  رد  یتح  و  دنیامن .  لمح  ار  اهوراد 
(159  (( . ) تشگ یم  لمح  رتش  لهچ  رب  یماظن  ناتسرامیب 

یسناژروا ياهناتسرامیب 

ًالثم تسا ؛  رکذ  ناـیاش  هک  تسه  زین  رگید  یتامدـخ  هکلب  ددرگ ،  یمن  دودـحم  تشگ  رکذ  هچنآرب  اـهنت  ناناملـسم  یکـشزپ  تامدـخ 
ۀیلوطلا ةریـسلا  عماج   )) فل ؤم  دـیآ .  شیپ  یناسنا  یمومع  تاعامتجا  يارب  تسا  نکمم  هک  يا  هبقرتم  ریغ  ثداوح  يارب  يزکارم  داجیا 

زور يرتکد  تشاد و  ینارازگتمدخ  هک  دنتخاس  اهاود  اهیندیماشآ و  يارب  ینزخم  نآ  رخآ  رد  دیوگ :  یم  نولوط  نبا  دجـسم  هراب  رد  (( 
(160  . ) دیامن نامرد  داتفا  قافتا  نارازگزامن  يارب  يا  هثداح  رگا  ات  تسشن  یم  اجنآ  رد  هعمج 

مالسا رد  ناتسرامیب  نیلوا 

دجـسم تشگ ،  صوصخم  مالـسا ،  روهظ  زا  سپ  نانآ  نامرد  ناراـمیب و  يرادـهاگن  يارب  هک  یلحم  نیتسخن  هک  مییوگب  میناوت  یم  اـم 
ناراـمیب و هک  دوـب  یناـکم  لوـسر ،  دجـسم  رد   : )) دـیوگ یم  یلع  داوـج  رتـکد  دوـب .  هنیدـم  رد  هلآ )  هـیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر 

هدنیآ ثحابم  رد  ( 161 (( . ) دندروآ یم  لمع  هب  دقفت  دندوب ،  اجنآ  رد  هک  ینارامیب  زا  هباحـص  لوسر و  دـندش و  یم  نامرد  ناحورجم 
ربمایپ دجـسم  رد  هک  دیعـس )) تنب  ۀـبیعک   )) ای هدـیفر ))   )) همیخ هب  هّللاءاش  نا  مینک ،  یم  ثحب  نز  هلیـسو  هب  درم  نامرد  زا  هک  اجنآ  رد 

لوق نالطب  تشگ ،  رکذ  هچنآ  زا  و  درک .  میهاوخ  هراشا  تخادرپ ،  یم  ناحورجم  ياوادم  هب  نآ  رد  دوب و  اپ  رب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  )
(( دیلو  )) دیاش هتبلا  ( 162  . ) دوب کلملادبع ))  نب  دیلو   )) ناتسرامیب یمالـسا ،  ناتـسرامیب  نیلّوا  دنا :  هتفگ  هک  دوش  یم  نشور  یـضعب 

 . دیزرو مادقا  اهناتسرامیب  هعسوت  هب  شنامز ،  رد  يداصتقا  عضو  ندوب  بسانم  لیلد  هب  هک  دوب  یسک  نیتسخن 

 ! يوما همیرج 

روتسد دروخرب و  یماذج  يا  هدع  هب  هکم  هار  نایم  رد  کلملادبع  نب  نامیلـس  يزور  تسا :  هتفگ  نسحلاوبا   : )) دیوگ یم  هبیتق ))  نبا  ))
هب ( 163 (( . ) درک یمن  التبم  یـضرم  نینچ  هب  ار  نانآ  تساوخ ،  یم  ار  موق  نیا  ریخ  دـنوادخ  رگا  تفگ :  و  دـننزب ! شتآ  ار  نانآ  ات  داد 

تسین یکش  و  دناشن .  یم  مرش  درد و  قرع  يا  هدازآ  ناسنا  ره  یناشیپ  رب  هک  هنالداع  ریغ  تخس و  سب  تسا  يا  همیرج  نیا  هک  یتسار 
تسا رصم  هنعارف  نوچ  یناسک  لاعفا  لامعا و  هب  کیدزن  رایسب  نآرق ،  رد  روکذم  هنوعلم  هرجش  مالـسا و  رئاج  ماکح  لاعفا  لامعا و  هک 
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هب یماذـج )   ) یناـسک نینچ  هب  هک  دـندومرف  یم  رما  نینچ  ار  مدرم  راـهطا :  همئا  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  هـک  یلاـح  رد  . 
روـما هب  دـیاب  وا  هک  دـسیون  یم  رتـشا  کـلام  هماندـهع  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع و  دوـشن .  ناـنآ  یتحاراـن  بجوـم  هـک  دـنرگنب  یتروـص 

رود طاقن  رد  هک  نانآ  هچ  دنکیدزن و  هک  نانآ  هچ  دوش  لفکتم  ار  ناش  يزور  قزر و  بجاوم و  دنک و  یگدیـسر  ناناوتان  نادـنمدرد و 
(164  . ) دنشاب یم  تسد 

يرجه مّود  لّوا و  نرق  رد  اهناتسرامیب 

يررقم ناشیارب  تفرگ و  تمدـخ  هب  نآ  رد  ار  ییابطا  تخاس و  قشمد  رد  یناتـسرامیب  يرجه  لاس 88  هب  کلملادبع ))  نب  دـیلو   - )) 1
(( دیشر  )) نامز رد   - 2 ( 165  . ) درک نییعت  يررقم  نایانیبان  زین  ناـنآ و  يارب  دـننک و  هنیطنرق  ار  نایماذـج  داد  روتـسد  يو  دومن .  نییعت 

سیس أت  هب  هک  هدوب  ومه  ای  تسا و  هتـشاد  دوجو  یناتـسرامیت  زین  يو  زا  شیپ  هک  تسین  مولعم  و  ( 166  . ) تسا هتشاد  دوجو  ناتسرامیت 
سیـس أت  هب  مادقا  دمآ ،  يو  زا  سپ  هک  یـسک  ای  روصنم ))  : )) دیوگ یم  هک  نادیز ))  یجرج   )) نخـس نیاربانب  تسا ؟  هدومن  مادقا  نآ 

نآ تساوخ  یم  هک  ینامز  درک و  سیس  أت  ار  دادغب  ناتسرامیب  دیشر ))  ، )) سپـس  - 3 تسا .  تسردان  ینخس  ( 167  ، ) دومن ناتسرامیت 
ار مهم  هفیظو  نیا  ات  درک  داهنشیپ  ودب  دوب .  ناتـسرامیب  سیئر  اجنآ  رد  يو  دناوخارف .  روپاش  يدنج  زا  ار  عوشیتخب ))   ، )) دنک حاتتفا  ار 
وا دنیزگرب و  ار  رگید  یـسک  رما ،  نیا  يارب  هک  تفگ  نینچ  هراشا  هب  دز و  زابرـس  نآ  لوبق  زا  یتفگـش  لامک  اب  وا  یلو  دریگ ،  هدهع  رب 
انب کلملادبع  هک  ار  یناتسرامیب  رگا  هتبلا  دننادب ،  ناتسرامیب  نیتسخن  ار  ناتسرامیب  نیا  هک  دنرواب  نیا  رب  یـضعب  ( 168  . ) درک نینچ  زین 
دوب نآ  یلوتم  يدنه ))  نهد  نبا   )) هک دندرک  سیس  أت  دوخ  مان  هب  یناتسرامیب  نایکمرب ))   - )) 4 ( 169  . ) مینادن ناتسرامیب  نیلّوا  دومن 

نآ رد  ات  نک  انب  يا  هناخ  ناملـسم ،  نارامیب  يارب   : )) دسیون یم  هّللادـبع ))   ، )) شدـنزرف هب  باطخ  نیـسح ))  نب  رهاط   - )) 5 ( 170 . )
6 ( 171 (( . ) دنزادرپب ناشیاهدرد  نامرد  هب  هک  یناکشزپ  دنسرب و  ناشروما  هب  هک  رامگ  تمدخ  هب  ناشیارب  ار  یناسک  دنـشاب و  ظوفحم 

(172  . ) تسا هدوب  میدق  لقره ))  رید   )) نامه لحم ،  نیا  ناگناوید .  صوصخم  تسا  هدوب  یناتسرامیب  دادغب ،  رد  - 

نآ زا  سپ  موس و  نرق  رد  اهناتسرامیب 

تختیاپ رد  نینچ  نیا  يا  هسس  ؤم  هرابود  هک  دینشن  تقو  نآ  ات  یسک  تشذگ و  لامک  مامت و  هب  نرق  کی  سپس   : )) دنیوگ یم  یـضعب 
و دندش .  هدناوخ  هفیلخ  رـصق  هب  روپاش  يدنج  ياهناتـسرامیب  فورعم  ناکـشزپ  هک  تسا  یتقو  نامه  نرق ،  نیا  دوش .  هتخاس  دادغب -  - 

(( . درک بسک  ار  مّود  ماقم  تختیاپ ،  زا  سپ  افلخ ،  رظن  رد  هک  يرهـش  تشگ ؛  لوذـبم  ارماـس ))  )) هب هک  دـشاب  یهجوت  ببـس ،  دـیاش 
ناونع هب  دنتشاد .  یم  لوذبم  فلتخم  قطانم  رد  رایسب  ياهناتـسرامیب  تخاس  هب  یناوارف  هجوت  موس ،  نرق  ناناملـسم  لاح ،  ره  هب  ( 173)
يرجه ای 261  لاس 259  هب  رصم  رد  نولوط ))  نب  دمحا   )) هلیسو هب  هدش  هتخاس  ناتـسرامیب   - 1 درب :  مان  لـیذ  دراوم  زا  ناوت  یم  هنومن 

(174  . ) دش هتخاس  ییاهناتسرامیب  هنیدم ،  هکم و  رد  موس ،  نرق  ندیـسر  نایاپ  هب  زا  شیپ   - 2 تفر .  شا  هرابرد  نخس  نیا  زا  شیپ  هک 
 ، یــسیع نــب  یلع  ریزو ،  يرجه ،  لاــس 302  رد   - 4 ( 175  . ) دومن اـنب  یناتـسرامیب  دادـغب  رد  دـضتعملا )) یلوـم  ردـب   )) سپـس  - 3
 . تفرگ هدهعرب  هنیدم  هکم و  دادغب ،  ياهناتسرامیب  اب  هارمه  ار  شتسایر  یقـشمد ))  بوقعی  نب  دیعـس   )) هک دومن  انب  رگید  یناتـسرامیب 
 . دومن انب  رگید  یناتسرامیب  ردتقم ، ))  )) درک و سیس  أت  ار  ةدیسلا ))   )) ناتسرامیب تباث ))  نب  نانـس   )) يرجه لاس 306  رد   - 5 ( 176)

لاـس 313 رد   - 6 ( 178  . ) تـسا هدرک  یم  یتسرپرـس  يرجه  لاس 304  رد  ار  ناتـسرامیب  جـنپ  نانـس ، ))   )) نیمه هک  دـنیوگ  و  ( 177)
 . درک راذگاو  نانـس ))  نب  تباث   )) هب ار  شتـسایر  تخاس و  یناتـسرامیب  یـسیع ))  نب  یلع   )) یـسایس نمـشد  تارفلا ، ))  نبا   )) يرجه
ار شتسایر  دومن و  سیس  أت  یناتسرامیب  يرجه  لاس 329  هب  شگرم  زا  شیپ  نسحلاوبا ، ))  یکرت ،  يارم  ـالا  ریما   )) سپـس  - 7 ( 179)
 - 9 ( 181  . ) درک سیس  أت  دادغب  رد  یناتـسرامیب  هلودلاّزعم ، ))   )) يرجه لاس 355  رد   - 8 ( 180  . ) درپس تباث ))  نب  نانـس   )) تسد هب 
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هک دندرک  یم  تمدـخ  کشزپ   24 ناتـسرامیب ،  نیا  رد  دومن .  انب  ار  دادـغب  روهـشم  ناتـسرامیب  يرجه  لاس 368  رد  هلودـلادضع ))  ))
 ، یسلدنا درگناهج  ( 182  . ) دنتفرگ هدهع  رب  کشزپ  زا 24  شیب  بیترت ،  هب  ار  ناتـسرامیب  تسایر  دندوب .  فلتخم  ياهـصصخت  ياراد 

هتخادرپ و یم  تیلاعف  هب  نانچمه  روکذم ،  ناتـسرامیب  تسا .  هدرک  رادید  دادغب  رد  يرجه  لاس 580  هب  ناتسرامیب  نیا  زا  ریبج )) نبا  ))
فلتخم قطانم  اهرهش و  رد  يرایسب  ياهناتـسرامیب  سپـس  ( 183  . ) تسا هدـشن  بارخ  زین  يرجه  لاس 656  هب  نالوغم  شروی  ناـمز  رد 

 . . . دش هتخاس 

مالسا رد  یکشزپ  قالخا  مّود :  شخب 

یکشزپ تیلو  ؤسم  ّلوا :  لصف 

مالسا ماکحا 

 ، تسا ریـصب  اناد و  شناگدنب  هب  تسا .  ناهج  رد  هچنآره  رب  رظان  اناد و  هک  تسوا  تسا ،  زیچ  همه  هدننیرفآ  لاعتم  دـنوادخ  دـیدرت  یب 
رخآ و لّوا و  تساناوت ،  زیچ  ره  رب  وا  دناریم و  یم  دنک و  یم  هدـنز  تسوا ؛  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  تیمکاح )  و   ) تیکلام  : )) هدومرف
رب سپـس  دیرفآ ،  نارود ]  شـش   ] زور شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  یـسک  وا  تساناد ،  زیچ  ره  رب  وا  تسا و  نآ  ناهنپ  ادیپ و 

دوش و یم  جراخ  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  دناد و  یم  دور  یم  ورف  نیمز  رد  ار  هچنآ  تخادرپ ؛ )  ناهج  ریبدت  هب  و   ) تفرگ رارق  تردـق  تخت 
دیهد یم  ماجنا  هچنآ  هب  تبسن  دنوادخ  تسامش و  اب  وا  دیـشاب  اج  ره  دور و  یمالاب  نامـسآ  هب  هچنآ  ددرگ و  یم  لزان  نامـسآ  زا  هچنآ 

تسا و هدنزرمآ  هدنشخب و  شناگدنب  هب  تبسن  لاعتم  دنوادخ  تسا .  هدش  لزان  يرایـسب  ياه  هیآ  هطبار  نیا  رد  هک  ( 184  (( . ) تسانیب
لزان دَّمحم ]  ] شا هدنب  رب  ینشور  تایآ  هک  تسا  یسک  وا   : )) تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  دهاوخ ،  یم  ار  نانآ  تداعس  حالص و  ریخ و 

هدومرف رگید  يا  هروس  رد  و  ( 185  (( . ) تسا میحر  نابرهم و  امش  هب  تبسن  دنوادخ  دربب و  رون  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  امـش  ات  دنک  یم 
هدنشخب هک  يدنوادخ   ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  رگـشیاشخب ،  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب   : )) تسا

 . تسا هدـش  لزان  يرایـسب  ياه  هیآ  زین  دروم  نیا  رد  هک  ( 186  (() هتفرگ ارف  ار  ناگمه  شـصاخ  ماع و  تمحر  و  تسا )  رگـشیاشخب  و 
نیا هلیـسو  هب  تسا ،  هدرک  حیرـشت  شناگدنب  يارب  ار  صاصق )  ماکحا  هلمج  زا   ) داعم شاعم و  روما  هک  ار  یماکحا  لاعتم  دـنوادخ  رگا 

هک يروطنامه  دهاوخ ،  یم  تلالض ،  یهارمگ و  یشکرس و  ياه  هرد  رد  طوقـس  ای  شزغل  زا  ار  نانآ  ظفح  لامک و  تداعـس و  ماکحا 
 ، رمخ هتیم ،  میرحت  تلع  اب  هطبار  رد  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  هک  یماگنه  تسا .  هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  دیدح  هروس  زا  هیآ  نیلّوا 

ياروام هکلب  تسا  هدرکن  مارح  شناگدـنب  رب  ار  اهنآ  لاـعتم  دـنوادخ   : )) دـندومرف باوج  رد  ماـما  دـش ،  لا  ؤس  نوخ  كوخ و  تشوگ 
ناشیاهندـب هچنآ  نانآ  هب  دـیرفآ و  ار  قلخ  وا  یلو  تسین ،  تسا  هدرک  مارح  هچنآ  زا  يزیهرپ  تسا و  هدرک  لالح  تابغر  زا  زین  ار  اـهنآ 

ناـشنایز هب  هچنآ  تسناد و  حاـبم  ار  نآ  درک و  لـالح  شناگدـنب  رب  ار  نآ  تخومآ و  تسا ،  ناـنآ  حالـص  هب  هچنآ  دـنهد و  یم  ماـجنا 
 ، دروایب ماود  دناوت  یمن  نآ  اب  زج  شندب  راچان و  هک  یـسک  رب  ار  نآ  سپـس  تشاد ،  رذـحرب  نآ  ماجنا  زا  ار  نانآ  تخومآ و  زین  تسه 

ياقب حالـص و  تسا  هدرک  لالح  دنوادخ  هچنآ   : )) دنا هدومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  زا  ( 187 (( . ) درک لالح 
يا هدـیاف  اهنآ  رد  هچرگ  دـنزاین  یب  اهنآ  زا  ناگدـنب  دنتـسه و  مارح  هک  میتفای  ار  ییاهزیچ  و  دـندنمزاین ،  نآ  هب  تسا و  نآ  رد  ناگدـنب 

رب وا  هک  تسناد  یتمعن  ار  مالـسا  لاعتم ،  دـنوادخ  ( 188 (( . ) دنرایـسب دـنا ،  هطبار  نیا  رد  هک  یثیداحا   : )) هدومرف یلماـع  ّرح  تسا . )) 
تسا هدرک  لماک  ریدغ  زور  رد  ناناملسم  رب  يربهر  ماما و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نداد  رارق  اب  ار  تمعن  نیا  تسا و  هدرک  لزان  شناگدنب 

ار مالسا  مدومن و  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امـش  نید  زورما ،   : )) تسا هدومرف  هدئام  هروس  زا  موس  هیآ  رد  هچنانچ   ؛
 (( . متفریذپ امش  نادواج )   ) نییآ ناونع  هب 
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؟  تسیک نآ  زا  عیرشت  قح 

هب هچنآ  رب  اناد  تسه و  نآ  رد  هک  یطباور  مامت  رب  اناد  هاگآ و  تسا و  ناسنا  ناهج و  نیا  بحاص  هدـننیرفآ و  اهنت  لاـعتم  دـنوادخ  رگا 
ار ناسنا  لامک  تداعـس و  هک  تسوا  اهنت  دراد و  عیرـشت  نوناق و  عضو  رد  مات  رایتخا  هک  تسوا  اهنت  سپ  دـشاب ،  نانآ  نایز  هب  ای  حالص 

روما نیا  يدـصتم  لاعتم  ناحبـس و  دـنوادخ  زج  يرگید ،  سک  ره  تسا .  فقاو  ناسنا  ياهراتفر  اهتلاح و  مامت  رب  دـنک و  یم  نیمـضت 
دوب دهاوخ  يرطف  یلقع و  تایضتقم  ای  تابسانم  فاصنا و  هداج  زا  نوریب  دناد ، ) یمن  ناسنا  ناهج و  نیا  زا  يرکذ  لباق  زیچ  هک   ) ددرگ
رگا هتبلا  دشاب ؛  هتـشاد  تقباطم  ناسنا  رادرک  راتفر و  اب  هک  دـنک  عضو  ار  یلماش  لماک و  ماظن  دـناوت  یمن  تسا و  زواجتم  ملاظ و  هکلب  . 
یلاثم دروم  نیا  رد  درکدهاوخ .  عضو  دماجنا ،  یم  وا  تکاله  يدوبان و  ای  ناسنا  تواقش  ملظ و  هب  هچنآ  دراوم  رتشیب  رد  وا  هک  مییوگن 
ناـشن دوخ  زا  یفلتخم  تاریث  أـت  شفارطا  هب  تبـسن  هک  دزاـسب  یگدـیچیپ  تقد و  لاـمک  رد  ار  يا  هلیـسو  یـصخش  رگا  مینک :  یم  رکذ 

مظن دراد  قح  ای  و  دراد ؟ نآ  زا  هدافتسا  رد  ار  شا  هدنزاس  عنم  قح  درادن ،  یعالطا  هلیـسو  نیا  بیکرت  تقیقح  زا  هک  یـسک  ایآ  دهدب ، 
هلیـسو نآ  هب  هاگآان  ناسنا  نیا  هجیتن  رد  و  دیامن !؟ ظفح  شیاهیگژیو  تایئزج و  مامت  اب  ار  نآ  ماود  تمالـس و  هک  دـنک  داجیا  ینوناق  و 

ای تمالم  ار  وا  ای  دنک ؟ یم  شیاتـس  راک  نیا  ماجنا  رطاخ  هب  ار  وا  یـسک  ایآ  دروآ ؟ رامـشب  راذـگ  نوناق  ار  دوخ  شیازجا  زا  یخرب  هب  ای 
اهتراسخ و تلع  هب  دنراد و  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  ات  دوش  تساوخرد  یفـصنم  ای  لقاع  ره  زا  هک  تسین  نکمم  ایآ  درک ؟ دـهاوخ  شنزرس 

دهاوـخ شراـظتنا  رد  هک  تسا  يربارب  يازج  باـقع و  رب  هوـالع  اـهنیا  دوـش ،  هـمیرج  دـنک  یم  زورب  شا  یـشکرس  زا  هـک  ییاـهدوبمک 
قح ناحبـس  لاعتم و  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  میریگ  یم  هک  يا  هجیتن  دـشاب .  نارگید ،  يارب  يدـنپ  دوخ و  يارب  يا  هظعوم  ات  ( 189) دوب

 . دراد هطاحا  تسا و  دهاش  شناگدنب  مامت  رب  هک  تسوا  اهنت  دراد و  زیچ  ره  رب  ناهج و  مامت  رب  ار  يراذگنوناق  عیرشت و 

مالسا نیناوق  یگدرتسگ 

يارب راگدرورپ ،  ياضر  رد  يزوریپ  یلاعت و  قح  تاذ  هب  شبرق  رد  شتیناسنا و  رد  ناسنا  لماکت  رب  هوالع  ینآرق ،  میلاعت  یهلا و  نیناوق 
رتقیقد و اهماظن  هچ  ره  تسا  یهیدـب  دـنا .  هدـش  عضو  ناسنا ،  يارب  یتخبـشوخ )  تداعـس و  لامک   ) تداعـس تمالـس و  لامک و  ققحت 
 ، نیمه يارب  و  دوب .  دهاوخ  رتناسآ  رتعیرـس و  الاو ،  فده  نآ  هب  شندیـسر  رتلماک و  زین  ناسنا  تمالـس  تداعـس و  دنـشاب ،  رت  هدرتسگ 

هریغ ای  یسفن و  يراتفر ،  يداصتقا ،  یـسایس ،  هچ  ناسنا ؛  عاضوا  لاوحا و  اهراک و  مامت  يارب  هدرتسگ  قیقد و  یمالـسا  نیناوق  میلاعت و 
تسا و ینوناق  عبات  يزیچ  ره  تسین .  جراخ  یمالسا  نیناوق  هریاد  زا  دشاب  هتشاد  قلعت  هعماج  ای  درف  هب  هچنآ  ره  هصالخ  دنا ،  هدش  عضو 
هب هک  يزیچ  ره  زا  هلب  دـنک .  یم  هیجوت  ناسنا  حالـص  ریخ و  تداعـس و  تمدـخ و  رد  ار  نوناق  ماظن ،  نآ  هک  تسا  مکاح  نآ  رب  یماظن 

هکلب تسا .  هدشن  لفاغ  زین  شیادص  ياهرات  نتفر و  هار  ات  هتفرگ  نتـسشن  نداتـسیا و  ندیـشون و  ندروخ و  زا  دشاب ،  هتـشاد  قلعت  ناسنا 
رد یتح  شیاهراتفر  رد  دـشوپ و  یم  هک  ییاهـسابل  دـنک و  یم  یگدـنز  نآ  رد  ناسنا  هک  يا  هناخ  داعبا  باختنا و  رد  راـگدرورپ  نیناوق 

هقیلـس هب  ای  ناسنا  یعامتجا  هاگیاج  هب  هک  ار  ینوناق  چیه  مالـسا  دنراد .  تلاخد  زین  شا  هدرپ  تشپ  ياهراک  ناسنا و  یبلق  ياه  هتـساوخ 
میلاعت هب  لاثم :  يارب  تسا .  هدرکن  عیرـشت  دـنزب ،  يا  همطل  شا  یندـب  تمالـس  هب  ای  شیناسفن  تلاح  حور و  هب  ای  شیاـه  هتـساوخ  وا و 
دنوادخ الثم :  مینک .  یم  هراشا  دـنا ،  هدـش  هداد  تراهط  یگزیکاپ و  هب  هک  یتاروتـسد  وم و  شیارآ  ناسنا و  نخان  نتفرگ  هب  هک  مالـسا 

هللا یلص   ) مالـساربمایپ زا  و  ( 191  (( . ) تسا نامیا  هناـشن  یگزیکاـپ   : )) هک تسا  هدـمآ  زین  و  ( 190  . ) تسا رفنتم  فیثـک  درم  زا  لاـعتم 
یعامتجا هاگیاج  هب  هک  ییاهـسابل  زا  یـضعب  دنوادخ  ( 192  !(( . ) فیثـک هدـنب  رب  ياو   : )) دـندومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ )  هیلع و 

دراوم و زا  يرایـسب  اـهنیا  رب  هوـالع  تسا .  هدرک  مارح  دـنوش ،  یم  نارگید  مشچ  رد  شندـش  راوخ  ثعاـب  دـننز و  یم  يا  همطل  ناـسنا 
؛  تسا هدـنام  لفاغ  ناـنآ  زا  يرگید  راذـگنوناق  ره  یهلا  يراذـگنوناق  زا  ریغ  هک  تسا  هدرک  رکذ  دـیآ  یم  شیپ  ناـسنارب  هک  ییاـهتلاح 
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مدیسرپ تسام ،  دزن  هعماج   : )) دندومرف مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  دریگ .  یم  همـشچرس  قح  سدقم  تحاس  زا  یهلا  يراذگنوناق  نوچ 
 ، شارخ هید  یتح  تسوا  دنمزاین  ناسنا  هک  يزیچ  ره  تسا و  نآ  رد  یلالح  مارح و  ره  هک  تسا  يا  هفیحـص  تفگ :  تسیچ ؟  هعماج  : 

دیهاوـخ یم  هچ  ره  سپ  میامـش ،  دزن  رد  موـش  تیادـف  متفگ :  دـیهد ؟ یم  تصخر  دَّمحماـبا ! تفگ :  دز و  مه  هب  ار  شیاهتـسد  سپس 
(193 (( . ) رثا نیا  هید  یتح  تفگ :  تفرگ و  ینوگشیو  كرابم  تسد  اب  دیهدب ،  ماجنا 

مالسا نیناوق  تعیبط 

تسا راوتسا  یگرزب ،  کچوک و  رما  ره  رب  حیرص  حضاو و  صن  ساسا  رب  مالسا  نیناوق  یگدرتسگ  هک  مینک  اعدا  میهاوخ  یمن  اجنیا  رد 
دراد هناهاگآ  یهاگن  شتالاحو  هّیحور  ناسنا ،  هب  وا  هک  تسا  نیا  اجنیارد  یگدرتسگ  لامک  یلو  راوشد ،  سب  تسا  يراـک  نآ  نوچ   ؛
يارب دـیآ ،  یمن  دوجو  هب  نآ  رد  لاوحا  نامز و  زا  يا  ههرب  چـیه  رد  یلیدـبت  رییغت و  چـیه  هک  شتباث  ياهراک  ًـالّوا :  دوش :  یم  هدـید  . 
نکمم و  درب .  مان  ناوت  یم  هریغ  قالط و  جاودزا و  ثاریم ،  نیناوق  هلمج  زا  تسا .  هدرک  نییعت  يدودـحم  ياهماظن  تباث و  ینیناوق  اهنآ 

رییغت لباق  هک  ییاهراک  مود :  درک .  دراو  یلوصا ،  حالطـصا  قبط  نیتسخن ،  ياهناونع  اب  اهعوضوم  رد  تباث  ماکحا  ماـمت  نآ ،  رد  تسا 
ناـشناسل هک  دـهد  رارق  یماـع  نیناوـق  لوـصا و  دـیاب  سپ  دنـشاب ،  تباـث  نیعم و  یبوچراـهچ  ياراد  تسین  نکمم  هـک  دنـشاب  لیدـبت  و 

رد هک  یتاعوضوم  رگید  تسا  نکمم  تسا .  ریغتم  اهنآ ،  دارفا  قیداصم و  اهنت  دنتباث و  طباوض  نیناوق و  نیا  هجیتن  رد  دـشاب .  ریذـپرییغت 
هب هک  یمولع  اهگنهرف و  هب  تبسن  مالـسا  هک  تساجنیا  تخاس .  دراو  هدودحم  نیا  رد  دوش  یم  قالطا  هیوناث ))  نیوانع   )) اهنآ هب  لوصا 

دـشاب یم  فلتخم  نوگاـنوگ  ياـه  تیفرظ  رثا  رب  هک  یمالـسا  ياـهروشک  یتینما  یلخاد و  روما  هب  تبـسن  تسا و  یمالـسا  هعماـج  دوس 
نردم و ياهتفرشیپ  اب  ماگ  هب  ماگ  دریگب و  رب  رد  ار  يدیدج  زیچ  ره  ات  تسا  هداد  یصاخ  يورین  مالسا  هب  رما  نیا  و  دراد .  صاخ  يرظن 
ار ورین  نیا  زین  هدـنیآ  رد  و  دـنک .  ذاختا  بسانم  یمیمـصت  فلتخم  لاوحا  رد  اهتلاح  رد  دـناوتب  هراومه  و  دـشاب .  هارمه  ناـمز  تفرـشیپ 

 . دشاب یگشیمه  یناهج و  نردم و  یناسنا و  دناوت ،  یم  هک  تسا  ینوناق  اهنت  مالسا  و  تشاد .  دهاوخ 

هیقف ریغ  هیقف و 

 . دشاب یم  شریغتم  لوحتم و  ياهقادصم  رب  تباث  تایلک  دعاوق و  قیبطت  شیاهعوضوم و  يارب  یهلا  تباث  ماکحا  فشک  هیقف  هفیظو   - 1
یکش  - 2 دهد .  یم  قیبطت  شدراوم  رب  ار  هدعاقو  دراد  یم  رب  هدرپ  اهنآ  زا  هکلب  دـنک ،  یمن  عیرـشت  لعج و  ار  یعرـش  ماکحا  هیقف  سپ 

هک یـسک  هب  ندرک  عوجر  هب  دننک  یم  مکح  ( 194) دـشابن نکمم  نآ  هب  لمع  طایتحا و  هک  ییاج  رد  ـالقع  لـقع و  ترطف ،  هک  تسین 
یناسک يارب  یعجرم  هدـنیآ  رد  ات  دراد  ار  نآ  یگداـمآ  دراد و  صـصخت  هنیمز  نیا  رد  هک  تسوا  اریز  دراد ؛  قیبطت  فشک و  رب  تردـق 

نوچ دنک ؛  یم  هعجارم  دراد  قلعت  نانآ  هب  هچنآ  رد  سدنهم  ای  کشزپ  هب  يداع  صخش  هک  روطنامه  دشاب .  دنتـسه  هبرجت  نیا  دقاف  هک 
رتـکد و نیرترهاـم  شلقع ،  هیجـس و  ترطف و  قـبط  ناـسنا  هک  روطناـمه   - 3 تسا .  هدرواـین  تسد  هـب  دروـم  ود  نـیا  رد  يا  هـبرجت  وا 

دربب يا  هدافتـسا  نانآ  زا  دناوت  یمن  هک  يدراوم  رد  رگم  دنک ،  یمن  هعجارم  رگید  یـسک  هب  نانآ  هب  زج  دـناد و  یم  رترب  ار  ناصـصختم 
لاعتم دنوادخ  نینچمه  ( 195 (( . ) دیـسرپب ناهاگآ  زا  دیناد ،  یمن  رگا   : )) تسا هدومرف  دارفا  هنوگ  نیا  دومنهر  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک 

دنناد یمن  هک  یناـسک  اـب  دـنناد  یم  هک  یناـسک  اـیآ   : )) دـنا هدومرف  دراد ،  دوجو  ناـسنا  تاذ  تشرـس و  رد  رما  نیا  هکنیا  هب  هراـشا  رد 
زا ناشـصالخا  ییوگتــسار و  هـب  هـک  یناـسک  هـب  هـعجارم  رد  ار  وا  ناـسنا  تاذ  تشرــس و  رگید :  يوـس  زا   - 4 ( 196 ( . ))؟ دـنناسکی
 ، دهد ماجنا  لکـش  نیرتلماک  هجو و  نیرتهب  هب  ار  نآ  ناسنا  دهاوخ  یم  هک  يراک  هچ ،  ره  دهد و  یم  قوس  دراد ،  نانیمطا  ناصـصختم 
هک تسا  يا  هل  أـسم  نیرتگرزب  عرـش ،  نید و   - 5 تسا .  رتمهم  دشاب ،  بسانم  طیارـش  نیرتشیب  ياراد  هک  یـسک  تیمها  دـشاب ،  رتمهم 

هدـنیآ و دریگ و  یم  رب  رد  ار  وا  يدرف  یتایح و  یعاـمتجا ،  دراوم  ماـمت  نآ  تاروتـسد  نوچ  دـشاب ،  ناـسنا  يور  شیپ  رد  تسا  نکمم 
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هدنیآ ناسنا و  یگدـنز  رب  میقتـسم  روط  هب  دوش  لصاح  هک  يزواجت  ای  یللخ  ره  يورخا ، )  يویند و   ) دراد یگتـسب  اهنآ  هب  شتـشونرس 
هب ات  دوش  یم  ثعاب  هک  ار  ییاهتنامض  طیارـش و  مامت  ات  دنک  یعـس  هک  تسا  ناسنا  رب  سپ  دشاب -  روط  نیا  رگا  دراذگ .  یم  ریث  أت  شا 

یملع هیحان  زا  هچ  دنیب -  یم  هار  نیارد  دوخ  يارب  يدشرم  ملعم و  ربهر و  ار  وا  هک  دـسرب  یـسک  هراب  رد  لماک  نانیمطا  زا  تاجرد  نآ 
نوریب هب  سپـس  تسا و  هدرک  هیکزت  نورد  زا  ار  شـسفن  تسخن  هک  یـسک  تسین ،  لداع  دـهتجم و  صخـش  زج  وا  هریغ .  ای  يراـتفر  اـی 
هوالع دشاب .  اراد  هنیمز  نیا  رد  ار  یملع  ياهتراهم  نیرتمیظع  نیرتالاو و  هک  یسک  دشاب .  شنطاب  ساکعنا  شرهاظ  هک  یسک  هتخادرپ ؛ 

 . دنا هدرک  هراشا  نآ  هب  ناشیاهباتک  رد  اهقف  هچنآ  رب 

هیقف یکشزپ و 

سپ تسا ،  عجار  میقتسم ،  ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  یمالـسا  نیناوق  ماکحا و  هب  یهاگ  هک  دشاب  يا  هدرتسگ  دراوم  زا  یکی  یکـشزپ  رگا 
رد ملعا  درم  هـک  ییاـهباتک  هـب  هتـسویپ  دـیاب  دـنراد ،  يا  هـطبار  دراوـم  نـیا  اـب  هـک  رگید  یناـسک  ضیرم و  اـی  رتـکد  هـک  تـسا  یعیبـط 

ناشیاهراتفر اهرظن و  رب  دراوم  رتشیب  رد  رما  نیا  نوچ  دننک ؛  هعجارم  تسا  هتشون  یعرش ،  ماکحا  اب  ییانـشآ  يارب  یمالـسا  يراذگنوناق 
 . دراذگ یم  ریث  أت  یهجوت  لباق  روط  هب 

یعرش رابتعا  رد  یکشزپ 

 ، نآ هب  یـضعب  لمع  اب  دنوش و  یم  تازاجم  شکرت  زا  همه  تسا .  ییافک  بجاو  دوش و  یم  بوسحم  یعرـش  يا  هفیظو  کی  یکـشزپ 
هک تسا  هدش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا   - 1 دننک :  یم  دـیی  أت  ار  هتفگ  نیا  تحـص  ریز  دراوم  هک  ددرگ  یم  طقاس  نارگید  زا 

يور اهنآ  زا  رگا  تسا ،  نانآ  هدنهد  تاجن  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  هک  دنوش  یمن  زاین  یب  زیچ  هس  زا  ینیمزرـس  ره  مدرم   : )) دومرف
هیلع  ) هّللادـبع یبا  زا   - 2 ( 197  (( . ) نئمطم انیب و  یبیبط  هدـنوش و  تعاطا  راکوکین و  يریما  اـناد و  ملاـع و  هیقف  دـننادان :  دـننادرگرب ، 
دنک كرت  ار  یمخز  صخش  ياوادم  هک  یسک  تسا :  هدومرف  مالسلا )  هیلع   ) حیـسم ترـضح   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا ) 
یمن ار  وا  یبوخ  دنک  يرود  وا  نامرد  زا  هک  یـسک  دش ،  حورجم  داسف  راتـساوخ  هدـننز  مخز  نوچ  تسا و  هدـننز  مخز  کیرـش  راچانب 
ردارب ار  نینم  ؤم  مالـسا ،  اهنیا  رب  هوـالع  ( 198  (( . ) تسا هدـش  شداسف  راتـساوخ  راـچان  هب  دـهاوخ  یمن  ار  وا  یبوخ  رگا  سپ  دـهاوخ 
دراوم رد  ار  رگیدمه  تسد  هک  نیا  دناسر و  اذغ  نانآ  هب  دروآرب و  ار  ناشزاین  دیزرو و  مامتها  نانآ  روما  رد  دـیاب  دـناد و  یم  رگیدـکی 

دنچ نیا  رد  اهنآ  شیاجنگ  هک  رگید  ياهزیچ  زا  یلیخ  رب  هوالع  دهاکب ،  شا  یگنتلد  زا  دناسرب و  دوس  ار  شردارب  نم  ؤم  دـنریگب و  الب 
اهقادصم نیرتلماک  نیرتالاو و  زا  هک  مییوگن  رگا  دشاب .  انثتسم  هدعاق  نیا  زا  دناوت  یمن  تلاح  ره  رد  یکشزپ  دراوم  تسین .  نکمم  طخ 

 . دشاب یم  الاب  دراوم  زا  يرایسب  رد 

مالسا رد  یکشزپ  تیمها 

ملع نیا  هب  مالسا  نداد  تیمها  مییوگب  تسا  یفاک  دسر ،  یم  ییافک  بوجو  دح  هب  هک  تسا  ینید  یتیلو  ؤسم  یکـشزپ  هکنیا  رب  هوالع 
ییاهملع اهنت  ملع  ود  نیا  و  تسا .  هدرک  هسیاقم  هدمآ ، )  اهنتم  رد  هک  روطنامه  مولع  زا  هریغو   ) نایدا ملع  اب  ار  نآ  هک  تسا  دـح  نآ  ات 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع نانم  ؤم  ریما  زا  درک .  شالت  یعـس و  دیاب  اهنآ  هب  ندیـسر  يارب  درک و  یـصاخ  هجوت  اهنآ  هب  تسیاب  یم  هک  دنتـسه 
تسا هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  نینچمه  ( 199  (( . ) نادبا ملع  نایدا و  ملع  تسا :  عون  ود  ملع   : )) دـنا هدومرف  هک  تسا  هدـش  تیاور 

یکجارک تراـبعرد  و  ( 200 (( . ) دـشاب یم  اـهنابز  يارب  وـحن  نادـبا و  يارب  یکـشزپ  ناـیدا ،  يارب  هـقف  تـسا ؛  عوـن  هـس  مـلع   : )) هـک
تخانـش يارب  موجن  ملع  اـهنابز و  يارب  وحن  نادـبا ،  يارب  یکـشزپ  ناـیدا ،  يارب  هقف  دـنعون :  راـهچ  مولع   : )) تسا هدـمآ  شرهاوجرد 
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(201 (( . ) دشاب یم  اهنامز 

کشزپ هفیظو 

یم زین  یلقع  تیلو  ؤسم  یقالخا و  تلاسر  یناسنا و  یعامتجا و  ترورـض  کـی  تسا ،  ینید  تیلو  ؤسم  کـی  یکـشزپ  هکنیا  رب  هوـالع 
فادـها و ققحت  يوس  هب  یناسنا  دـنور  دربشیپ  رد  ات  تسا  بجاو  ناسنارب  اریز  یعامتجا ؛  یناسنا و  تسا  یترورـض   - 1 نوچ :  دشاب ؛ 
هب ندیسر  اب  هک  دسرب  یناسنا  لامک  تاجرد  نیرتالاب  هب  ات  دنک  شالت  یعس و  یتخبشوخ ،  تداعـس و  هب  ندیـسر  يوزرآ  شیاهـشنیب و 

یقاب اهناسنا  ات  دـشاب  دـیاب  راچان  هب  هک  تسا  یلقع  یتیلو  ؤسم   - 2 تفر .  دهاوخ  نیب  زا  یگتـسخ  یتخبدـب و  ياه  هناشن  لماوع و  اجنآ 
نآ رد  ینامگدـب  کش و  ياج  یقالخا ؛  تسا  یتلاسر  هرخ  ـالاب   - 3 میدنمزاین .  نآ  هب  اهدرد  الب و  یتخب و  دـب  شهاک  يارب  دـننامب و 

دشخب و یم  نانیمطا  شمارآ و  نانآ  هب  هدرک و  یـضار  ار  نارگید  سوفن  هک  دـنک  یم  تبحـص  یـسفن  لامک  ییالاو و  زا  نوچ  تسین ، 
 ، دشاب هتـشاد  ار  نآ  ییاناوت  رگا  هتبلا  دشخب .  یمن  دزرو ؛  یم  عانتما  ضیرم  نامرد  زا  هک  ار ،  یکـشزپ  سک  چیه  هک  تسا  نیمه  يارب 

 . دنناد یم  كاپ  الاو و  قالخا  دقاف  ار  کشزپ  نآ  مدرم ،  مامت  سپ  دنک ،  عانتما  ضیرم  لوپ  دوبمک  تلع  هب  ای 

تراجت کشزپ و 

یناسنا تسا  یتلاسر  هکلب  تفای .  تسد  ایند  رتسکاخ  هب  درک و  يزودنا  تورث  نآ  هلیسو  هب  هک  تسین  يا  هفرح  یکشزپ  مالـسا ،  رظن  زا 
نآ ای  نیا  اب  هک  تسا  راتخم  دسرب ،  لوپ  هب  نآ  زا  دراد  دصق  شبحاص  هک  يا  هفرح  ره  نوچ  تسا ؛  لّوا  هجرد  رد  یعرـش  یتیلو  ؤسم  و 

دناوـت یمن  هلماـعم  نیا  هک  تفاـیرد  رگا  و  دـناسر .  یم  يا  هدـننک  عناـق  لوـپ  هب  ار  وا  شا  هلماـعم  نیا  هک  دوـش  عناـق  رگا  دـنک ،  هلماـعم 
زا هک  یـسک  نوچ  دوش ؛  یمن  کشزپ  لاح  لماش  اهنیا  ًاعطق  دـنکن .  هلماعم  وا  اب  دـناوت  یم  دزاـس ،  هدروآرب  ار  شجاـیتحا  یگنـسرگ و 
ره هب  ای  نآ  يدایز  ای  دزم  نتفرگ  يارب  و  تسا .  هدننز  مخز  کیرـش  ًاعطق  دش -  رکذ  ًالبق  هک  روطنامه  دشکب -  تسد  یحورجم  نامرد 

دهدب ناشن  دوخ  زا  یتسس  ای  يراگنا  لهس  دناوت  یمن  رامیب  نامرد  رد  نینچمه  دنک .  للعت  نامرد  رد  هک  درادن  ار  نآ  قح  رگید ،  یتلع 
 . دید میهاوخ  ًادعب  هک  روطنامه  ، 

کشزپ ترجا 

نارگید رابرـس  ناکـشزپ  رتشیب  تروص  نیا  رد  نوچ  دریگب ؛  ار  دوخ  دزم  دیابن  ًالـصا  کشزپ  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  میدرک  رکذ  هچنآ 
دوجو هب  نآ  رد  هک  عادـبا  غوبن و  زا  يادـج  دـنرواین .  يور  ملع  نیا  يریگارف  هب  مدرم  رتشیب  دوش  یم  ثعاب  هکنیا  رگید  دوب و  دـنهاوخ 

تیناسنا و شخبتداعـس  شیاسآ و  رـصانع  نیرتمهم  زا  تفگ  ناوت  یم  هکلب  مهم ،  يرـصنع  کی  زا  ار  تیناسنا  تیاهن  رد  دـنروآ ،  یمن 
هب مالـسلا )  هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  مینیب  یم  نیمه  يارب  درک .  دهاوخ  مورحم  تمظع ،  لامک و  فلتخم  ياه  هلپ  هب  نآ  هدنرب  شیپ 

رانید هس  وا  هب  ًارهاظ -  مّود -  راـب  و  ( 202  . ) دهد یم  رانید  هاجنپ  سابل و  دـمک  کی  دوب ،  هدرک  تماجح  وا  دزن  ترـضح  هک  یکـشزپ 
کـشزپ دزم   : )) دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  زا  و  ( 203  ( . ) تسا هدوب  ینارـصن  کشزپ  نیا  هتبلا   ) دهد یم 

ساـبع نبا  زا  و  ( 204  (( . ) تسا دـیامن  تفایرد  ار  ترجا  لقاّدـح  دوخ  رامیب  زا  کـشزپ  هکنیا  زا  هیاـنک  رـس  تسوپ  تماخـض  زا  رتمک 
دزم زا  يدایز  تایاور  و  ( 205 (( . ) دنداد ار  ماّجح  دزم  دندرک و  تماجح  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر   : )) هک تسا  هدش  تیاور 

یسوط خیـش  اذل  تسا ،  نآ  فلاخم  هعامـس  تیاور  هکنیا  رگم  دنراد .  دوجو  رداصم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  هدش  لقن  ندرک  تماجح 
ازجا عطق  نامـسناپ و  و  تسا ،  زاجم  ندرک  هنتخ  يارب  دزم  نداد   : )) هدوزفا نایاپ  رد  همّالع  ( 206  . ) تسا هدرک  تهارک  رب  لمح  ار  نآ 

زا و  تسا .  نآ  هب  جاتحم  صخـش  تسا و  زاـجم  ًاعرـش  هک  يراـک  نوچ  مینیب ؛  یمن  نآ  رد  یفـالخ  تسا و  زاـجم  اـهنآ ،  دزم  نتفرگ  و 
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 ، مشچ ندرک  همرـس  يارب  راجیتسا  دقع  نینچمه  تسا .  زاجم  حابم ،  ياهراک  ریاس  دـننام  نآ  رد  نتفرگ  دزم  سپ  تسا  راچان  نآ  ماجنا 
زیاج کشزپ  يارب  نداد  رارق  طرش  دنا  هتفگ  تّنـس  لها  زا  یـضعب  تسا .  زاجم  دشاب ،  دارفا  رگید  ای  کشزپ  فرط  زا  ندرک  همرـس  هچ 

رد ماما  زا  تفگ : )  يوار   : ) هک تسا  هدرک  لقن  مالسلا )  هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  اود ،  هب  تبـسن  اّما  ( 207  . ) تسین
(208 (( . ) درادن یعنام   : )) دندومرف ماما  مدیسرپ ؟  دریگ ،  یم  دزم  نآ  ياج  هب  دنک و  یم  نامرد  اود  اب  ار  مدرم  هک  يدرم  اب  هطبار 

تراجت هریاد  رد  یکشزپ 

ؤـسم يا و  هفطاع  یناـسنا و  ساـسحا  زا  يرود  تروص ،  نیا  رد  دـشاب ،  لاـنم  لاـم و  ندروآ  تسد  هب  یکـشزپ  نتخومآ  زا  فدـه  رگا 
ناسنا رب  یلابو  رگید  رایسب  مولع  نینچمه  ملع و  نیا  تسا  نکمم  نآ  رب  هوالع  تشاد و  دهاوخ  لابند  هب  ار  یقالخا  یعرش و  ياه  تیلو 
هجیتن رد  تسین  گنهامه  اجنآ  رد  نآ  نالماع  لمع و  مجح  اـب  هعماـج  نآ  رد  يرگن  فرژ  عادـبا و  تبـسن  راـچانب ،  دوش و  تیناـسنا  و 

رد يدـیدج  قافآ  هعماج  يور  هب  و  دوش ،  هئارا  نانآ  هب  ات  دـنام  یمن  یقاب  يزیچ  مهم  قیقد و  فراعم  زا  هدـنیآ  ياهلـسن  هعماـج و  يارب 
تورث و تراغ  هب  هک  دـش  دـنهاوخ  کشخ  ییاـه  هفرح  یکـشزپ ،  ياـه  هسـس  ؤم  نینچمه  دـش .  دـهاوخن  هدوشگ  فلتخم  ياـه  هنیمز 

تروص نیا  رد  هلب  دـیازفا .  یم  شیاهتبیـصم  يراتفرگ و  رب  تروص  نیا  رد  هک  وا  تداعـس  هب  ات  دـهد  یم  يرتشیب  تیمها  ناسنا  يدوبان 
 ، تخادرپ دنهاوخ  یناوخور  هب  كرد  نودب  ناگتفای ،  شزومآ  رتشیب  دش و  دهاوخ  عورش  یکـشزپ  مولع  يریگ  قنور  سوکعم  شرامش 

یناسنا قالخا و  ناسنا  نآ ،  لاـبند  هب  دـیماجنا .  دـهاوخ  دراد ،  یپ  رد  ار  يراـگنا  لهـس  یتسـس و  رتشیب ،  هک  یناداـن  لـهج و  هب  سپس 
هتسب ییاپراچ  نوچ   ( : )) مالـسلا هیلع   ) یلع ماما  هتفگ  هب  دوش و  یم  لّدبم  راوخ  سیـسخ و  يدوجوم  هب  دهد و  یم  تسد  زا  ار  شندوب 

(( . دش دهاوخ  شفلع  شمغ  ّمه و  هک  دوش  یم 

نادان ناکشزپ  نتخاس  ینادنز 

تسا هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  زا  تسا .  هداتسیا  هلءاسم  نیا  لباقم  رد  یشیدنارود  تردق و  اب  مالسا ،  دش  هتفگ  هچنآ  رطاخ  هب 
نادان لاغتشا  اریز  تسا ؛  بجاو  هلب  ( 209 (( . ) دیامن ینادنز  ار  نادان  ناکـشزپ  دساف و  نادنمـشناد  تسا  بجاو  ماما  رب   : )) دندومرف هک 

هب ار ) يرایسب  یگدنز  مییوگن  رگا   ) ار شا  هدنیآ  شیاسآ و  دوش و  یم  رجنم  ضیرم  ياه  جنر  درد و  شیازفا  هب  رتشیب  یکشزپ ،  رما  رد 
دننک و یم  دساف  ار  اه  ندب  زین  نادان  ناکشزپ  دنناشک ،  یم  داسف  هب  ار  نید  دساف ،  ياملع  هک  روط  نامه  و  دناشک .  یم  يدایز  تارطخ 

 . تسا بجاو  تردق ،  مامت  اب  نانآ  لباقم  رد  یگداتسیا  نانآ و  زا  يریگولج  سپ  دنیابر ،  یم  ایند  رد  ار  ناسنا  تداعس  شیاسآ و 

نادان کشزپ  تنامض 

ؤسم ًاعرش  ًافرع و  ًالقع ،  دنیامن ؛  دساف  دننک ،  حالصا  دیاب  ار  هچنآ  دنزادرپب و  ضیرم  ياوادم  هب  نانادان  رگا  دش ،  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع 
ار اطخ  هید  دـیاب  تسا ،  مولعم  هک  روطناـمه  دـش ،  گرم  هب  رجنم  راـک  نیا  رگا  هک  يا )  هدـش  فلت  ره  رب  تنامـض  هدـعاقرب  اـنب   ) دـنلو
 ، دراد یمک  شناد  هک  یکـشزپ   : )) تسا هدمآ  حیقنت  رد  هکلب  تسا ،  لوادتم  نآ )  رد  فالخ  نودب   ) اهقف نیب  رما  نیا  و  درک .  تنامض 

قفتم نآ  رب  عاـمجا  روط  هب  زین  تیب :  لـها  هعیـش  ریغ  ياـملع  رما ،  نیا  رد  ( 210  (( . ) تسا دوخ  نامرد  رد  داسف  نماض  اـهقف  عاـمجا  هب 
 ، ّبط ملع  زا  یفاک  عالطا  نودب  هک  یـسک   : )) دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  و  ( 211  . ) دنلوقلا

تبابط هب  هکنآ  لاح  دـنزب و  اج  کـشزپ  ار  دوخ  یـسک  رگا   : )) تسا هدـمآ  يرگید  صن  رد  و  ( 212  (( . ) تسا نماض  دوش ،  کـشزپ 
اب تسا  يراک  هب  دورو  رگناـشن  ببطت ))   )) هژاو ( 213  (( . ) تسا نماض  دـناسرب ،  نایز  وا  هب  ای  دریگب  ار  یناسنا  ناـج  درادـن و  یترهش 

(( . ربصت  )) و عّجشت ))   )) هژاو دننام  تّقشم  یتخس و 
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اناد کشزپ  تنامض 

زا تءارب  هچ  یعرـش ،  تیلو  ؤسم  رب  نوزفا  دـنک ،  یهاـتوک  تسوا  هدـهع  رب  هک  يراـک  يادا  رد  دـشاب و  هاـگآ  یکـشزپ  هب  یـسک  رگا 
هدننک هنتخ  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  زا  هچنانچ  تسا ؛  نماض  دشاب ،  هتفرگن  ای  دشاب  هتفرگ  شیلو  ای  ضیرم 

نیا  : )) هـتفگ سیردا  نـبا  ( 214  . ) دروآ رامـشب  نماـض  شا ،  هفیظو  ماـجنا  رد  یهاـتوک  تلع  هب  یمـالغ  تلآ  كوـن  ندـیرب  رد  ار  يا 
رد کشزپ  رگا  و  تسا .  هدومن  لمح  طیرفت ))  )) دروم رب  ار  تیاور  نیا  هتبلا  ( 215  (() تسین نآ  رد  یفالخ  چیه  تسا و  حیحص  تیاور 

دتفیب راک  زا  شندب  ياضعا  زا  یکی  ای  دوش  فلت  ضیرم  وا  ببس  هب  دشاب و  يرهام  شوه و  اب  کشزپ  دنکن و  یهاتوک  شا  هفیظو  ماجنا 
زا تءارب  هزاجا  وا  زا  کشزپ  دـشاب و  غلاب  ضیرم  ای  دـشاب ،  هتفرگ  هزاجا  شرما  یلو  زا  کشزپ  دـشاب و  هناوید  ای  کچوک  ضیرم  رگا  ، 
 ( مالـسلا هیلع   ) نانم ؤم  ریما   : )) دندومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  هّللادـبع  یبا  زا  تسین .  نماض  وا  تروص  نیا  رد  دـشاب ؛  هتفرگ  تنامض 

نیا فعض  هتبلا  ( 216  (( . ) تسا نماض  وا  هن  رگ  دریگب و  هزاجا  یلو  زا  دیاب  تفای ،  لاغتشا  یکشزپماد  ای  یکشزپ  هب  هک  یـسک  دومرف : 
زا لبق  تءارب  ياـنعم  هب  نیا  و  ( 217  ) تسا هدـش  تیاور  نیا  رب  عامجا  ياعدا  هکلب  تسا ،  هدـش  ناربج  روهـشم ،  لمع  رطاخ  هب  تیاور 

رگا هک  نیارب  هوالع  ار ،  قح  تابثا  مدع  دنک  یم  اضتقا  هک  دوش  یم  یقلت  يزیچ  رد  نتفرگ  هزاجا  يانعم  هب  نیا  هکلب  تسین ،  قح  تابثا 
 ، تنامـض زا  تءارب  نودب  نامرد  رد  شا  یلو  ای  ضیرم  هزاجا  ایآ  ( 218  . ) دنک یمن  مادـقا  ضیرم  نامرد  هب  کشزپ  دوشن ،  هداد  هزاجا 

نیا و  دوش .  یم  طقاس  ضیرم  ای  یلو  هزاجا  اب  تنامـض  نوچ  تسین ؛  نماض  تروص  نیا  رد  کشزپ  هک  دوش  هتفگ  دـیاش  تسا ؟  یفاک 
 ، دشاب زیاج  ًاعرـش  رگا  نوچ  تسین ؛  یفاک  تجح  نیا  یلو  ( 219  . ) درادن لابند  هب  یتنامض  سپ  تسا ،  لوادتم  ًاعرـش  هک  تسا  يراک 

 . . . دوش یمن  هداد  هزاجا  نآ  هب  هک  ندرک  فلت  هن  تسا  ندرک  هجلاعم  تسا  زیاج  هچنآ  و  ( 220  . ) تسین تنامض  ندش  طقاس  يانعم  هب 
یلو ای  ضیرم  مادقا  مییوگب :  رگا  هکنیا  نآ  و  دشاب .  هتشاد  يرگید  ریبعت  دیاش  دوش )) یم  طقاس  هزاجا  اب  تنامض   )) هک شنخس  زا  یلو 
یلو میروآ .  یم  رامش  هب  اهتءارب  هلمج  زا  ار  نآ  تروص  نیا  رد  دنـشاب ،  هداد  لمع  ماجنا  رب  تیاضر  کشزپ و  راک  جیاتن  لّمحت  رب  شا 
نیا هب  ار  نامرد  هزاجا  نانآ  تسین ،  ضیرم  فالتا  تروص  رد  تنامض  هید و  نتـساوخ  مدع  رب  لیلد  نانآ  هزاجا  هک  تسا  نیا  رما  رهاظ 
يا هدعاق  سپ  تسا .  هداد  کشزپ  طسوت  شندـب  زا  يوضع  ای  ضیرم  فالتا  تروص  رد  ار  ناشقح  تنامـض  عراش  هک  دـنهد  یم  تلع 

کـشزپ هب  ار  شرـسپ  یـسک  رگا  مینیب  یم  تساجرباپ  فرع  رد  رما  نیا  هکنیا  ربانب  دوش .  فلت  هچنآ  رب  تسا  تنامـض  نآ ،  دـنام و  یم 
رد اّما  دناد .  یم  لو  ؤسم  شرـسپ  ندرک  فلت  رد  ار  واو  دنک  یم  تیاکـش  کشزپ  زا  دریمب ،  نامرد  تلع  هب  یلو  دنک ،  شنامرد  دربب و 

فلت هچنآرب  تنامـض  هدـعاقرب  عامجا  هکدور  یم  لامتحا  ّلقاال  ای  رما ،  رهاظ  نوچ  تساج ؛  یب  عامجا ،  هب  تنامـض  رب  لالدتـسا  اـجنیا 
 ، تسا هدرک  نماـض  ار  يا  هدـننک  هنتخ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماـما  هک  یتیاور  رب  لالدتـسا  نینچمه  تسین .  تجح  هجیتـنرد  دـشابدوش ، 

یهاتوک رایـسب  شراک  رد  وا  هک  هدوب  تلع  نیا  هب  ماما  نیمـضت  دایز  لاـمتحا  هب  تسین و  قلطم  روط  هب  هیـضق  نیا  نوچ  تسین ؛  حـیحص 
رب يرهاـم  کـشزپ  رگا  دـینک .  هعجارم  سپ  تسا ،  هدـش  هراـشا  نآ  هب  زین  رهاوج  رد  و  میدرک .  هراـشا  ًـالبق  هک  روطناـمه  تسا ،  هدرک 

نامرد زا  هک  یـسک  تفگ :  هک  یتیاور  نیارباـنب  و   ) دـشاب بجاو  وا  رب  راـک  نآ  هکنیارباـنب  دـنک ،  مادـقا  هزاـجا  بسک  نودـب  یناـمرد ، 
فلت ضیرم  رگا  مرتحم ، )  سفن  زا  تظافح  رب  تسا  يا  همدـقم  هک  تسا  هدـننز  مخز  کیرـش  کـش  نودـب  دـشکب ،  تسد  یحورجم 

هریغ ای  رسپ  ندرک  بدا  زا  ناوت  یم  هلمج  زا  تنامـض .  رب  تسا  یتلع  ندش  فلت  نوچ  دوب ،  دهاوخ  نماض  وا  زین  تروص  نیا  رد  دوش ، 
(221  . ) دراد تنامض  زین  اهنیا  هک  درب  مان 

دنرادن تنامض  هب  یطبر  هک  یتیاور  ود 

 : دومرف ماما  مینازوس ؟  یم  شتآ  اب  ار  نآ  میفاکش و  یم  ار  مخز  ام  متفگ :  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هب  دیوگ :  یم  يوار  یتیاور ،  رد 

مالسالا یف  هبیطلا  بادآ  همجرت  مالسا  رد  یکشزپ  بط و  زا 108بادآ  هحفص 44 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


وا دیاش  متفگ :  درادن .  یلاکـشا  دندومرف :  ماما  میناروخ .  یم  ار  نوقیراغ  نوقیحمـسا و  نیا  وا  هب  متفگ :  ترـضح  هب  درادن .  یلاکـشا 
يو دنتفگ  نم  هب  دوب ،  التبم  هناثم  گنس  هب  هک  متشاد  يرـسپ  دیوگ :  قاحـسا  نب  نادمح  ( 222  . ) دریمب رگا  یتح  تفگ :  ماـما  دریمب . 

ترـسپ نوخ  رد  وت  دـنتفگ  نایعیـش  تخاب .  ناج  هک  مدومن  یحارج  ار  يو  سپ  ینک .  یحارج  لـمع  ار  وا  هکنیا  رگم  درادـن ،  یناـمرد 
يا  : )) دنتـشون خساپ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) ترـضح متـشون ،  ار  نایرج  مالـسلا )  هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  يارب  تفگ :  یتسه .  کیرش 
 (( . يداد ماجنا  هک  هدوب  يراک  نامه  رد  يو  لجا  ینک ،  ناـمرد  ار  وا  یتساوخ  یم  وت  تسین ،  وت  رب  چـیه  يدرک  هک  يراـک  زا  دـمحا !

هب رجنم  رگا  یتح  تسا ،  نآ  مدـع  ای  لمع  رب  مادـقا  هزاجا  رب  رظان  هکلب  تسین ،  تنامـض  مدـع  اـی  تنامـض  رب  رظاـن  لّوا  تیاور  ( 223)
 ( مالـسلا هیلع   ) ماـما هکنیا  و  تسا .  هدوـب  یلو  دوـخ  درک  مخز  نتفاکـش  هب  مادـقا  هک  یـسک  یمّود ،  تیاور  رد  و  دوـش .  ضیرم  گرم 

لالدتسا نآ  مومع  هب  ات  تسین  تنامـض  مدع  تابثا  نخـس  نیا  هدوب ،  يدرک ،  هک  يراک  رد  شلجا  يدوب و  نامرد  راتـساوخ  وت  دومرف : 
 ، نیارب نوزفا  دنتـسناد .  یم  شرـسپ  نوخ  کیرـش  ار  قاحـسا  نب  نادـمح  نایعیـش ،  نوچ  تسا ؛  يورخا  باقع  یفن  رب  رظان  هکلب  مینک 

دهد یم  لامتحا  هک  دنک  مادقا  یلمع  هب  دهاوخ  یم  رگا  رهام ،  کشزپ  تسا  رتهب  هصالخ :  تسین .  نشور  حضاو و  زین  تیاور  نیا  دنس 
تءارب دـشاب ،  لقاع  غلاب و  رگا  ضیرم  دوخ  زا  اـی  دـشاب  هناوید  اـی  كدوک  رگا  ضیرم  یلو  زا  دـشاب ،  هتـشادرب  رد  يرطخ  ضیرم  يارب 

 . دریگب

یکشزپ هتشر  يوجشناد  ّمود :  لصف 

یکشزپ يوجشناد  تایصوصخ 

وا هاگیاج  رامیب و  هب  مالسا  شرگن  تقیقح  رگا  اریز  دشاب ؛  هتشادن  حیضوت  هب  يزاین  تسا  نکمم  یکشزپ ،  يوجشناد  کی  تاصخـشم 
 ، رامـش یب  ثیداحا  تایاور و  هب  هعجارم  اب  مه  راک  نیا  هک  دوش  نشور  هدش ،  هتفرگ  رظن  رد  وا  يارب  یـشاداپ  هچ  هکنیا  دـنوادخ و  دزن 

دهاوخ يدـعب  لصف  رد  هّللا  ءاش  نا  هک   - ددرگ نشور  راـمیب ،  ربارب  رد  وا  فیاـظو  کـشزپ و  تیلو  ؤسم  هچناـنچ  و  دریگ .  یم  تروص 
کی رد  ار  یکشزپ  يوجشناد  تاصخشم  تایصوصخ و  میناوت  یم  ًالامجا  اجنیا  رد  دوب .  دهاوخن  حیضوت  حرش و  هب  يزاین  رگید  دمآ - 

زا تسا  ترابع  نآ  هک  ددرگ  هتـسارآ  ناملـسم  ناسنا  کی  تایـصوصخ  مامت  هب  یکـشزپ  هتـشر  يوجـشناد  دیاب  انامه  مینک ،  نایب  هملک 
 ، یمالسا ياهـشزرا  میلاعت و  فادها و  اب  یگدنز  مامت  رد  هک  راتفگ  راتفر و  يوخ و  قلخ و  ظاحل  زا  فرژ  قیمع و  یمالـسا  ندوب  اراد 

اریز دوش ؛  هراشا  اهنآ  هب  تسین  دب  هک  دنا  هدش  روآ  دای  ار  یکـشزپ  يوجـشناد  تایـصوصخ  زا  یخرب  هتـشذگ ،  رد  امدـق  دراد .  رب  ماگ 
یم نایب  هک  یتاصخشم  نیا  هچ  رگ  تسا ،  ترطف  نید  مالسا  نید  دنتسه و  قفاوم  گنهامه و  میلس ،  ترطف  تایـضتقم  اب  اهنآ  زا  یخرب 

هدازآ دیاب  یکشزپ  يوجشناد   : )) تسا هدمآ  نآ  رد  هک  یکـشزپ  هراب  رد  طارقب  هب  بوسنم  تسا  یفورعم  تیـصو  دنتـسین .  لماک  مینک 
شوخ شوهزیت ،  دشاب .  هتشاد  مادنا  رد  بسانتم  لدتعم و  یتماق  دشاب .  هتـشادن  يدایز  نس  هتـشاد و  یملاس  زاتمم و  تعیبط  ( 224) دشاب

دنم هقالع  راد و  دوخ  مشخ ،  ماگنه  رد  دشابن .  يدام  لیاسم  رادفرط  دشاب .  عاجش  تفع و  اب  دشاب .  تروشم  رد  هقیلـس  شوخ  راتفگ و 
نارامیب زا  يرایسب  هک  ارچ  دشاب ؛  رامیب  رادهگن  زار  دشاب .  نانآ  زوسلد  نارامیب و  راوخمغ  دشابن .  ندوک  دشاب .  دوخ  یکـشزپ  هفرح  هب 

زا ییوگازـسان  هنوگ  ره  يارب  ار  دوخ  دیاب  دنـشاب .  علطم  نآ  زا  نارگید  دنرادن  تسود  یلو  دـننک ،  یم  هاگآ  دوخ ،  ياهیرامیب  زا  ار  ام 
دیاب دوب و  رابدرب  روبـص و  دـیاب  دور و  یم  اهییوگازـسان  نیا  لامتحا  اریز  دزاس ؛  هدامآ  دنتـسه  یناور  ياهتلاح  راچد  هک  ینارامیب  يوس 

وم نودب  هن  رس ،  ینعی  دشاب ،  لداعتم  دیاب  رـس  ياهوم  شیارآ  دنرادن .  یعیبط  تلاح  تسا و  يرامیب  نامه  اهازـسان  نآ  تلع  هک  مینادب 
رب ماگ  باتش  هلجع و  اب  نتفر  هار  رد  دشاب .  هزیکاپ  دیفس و  دیاب  شیاهسابل  درادهگن .  هاتوک  ار  شیاهنخان  دیاب  نینچمه  دشاب .  دنلب  هنو 

رامیب دزن  یتقو  دراد .  یلبنت  رب  تلالد  تلاح ،  نیا  نوچ  درادرب ،  مدق  هتـسهآ  هن  دـنک و  یم  تلاهج  رب  تلالد  عوضوم  نیا  اریز  درادـن ؛ 
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رد ( 225 (( . ) دوش ایوج  ار  وا  لاح  بارطـضا ،  ینارگن و  هنوگ  چـیه  نودـب  ین  أت  یمارآ و  اـب  دنیـشنب و  وناز  راـهچ  دـیاب  دوش ،  رـضاح 
دنا هداد  تبسن  طارقب  هب  ار  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  هدمآ  هراب  نیا  رد  یبوخ  تاشرافـس  ( 226  (() یکلملا ۀیبطلا  ۀعانصلا  لماک   )) باتک

تعاطا ار  ناحبـس  دـنوادخ  رماوا  هک  تسا  مزال  یکـشزپ  ملع  نایوجـشناد  رب   : )) دـیدرگرکذ طارقب  زا  ًـالبق  هک  تسا  نآرب  نوزفا  نیا  و 
یکین نانآ  هب  نینچمه  دننادب .  دوخ  نیدـلاو  هلزنم  هب  ار  ناشیا  دنـشاب و  نانآ  تمدـخ  رد  دـنراذگب و  مارتحا  ار  دوخ  دـیتاسا  و  دـنیامن . 

هب دزم  نودب  ار  تعنـص  نیا  دنادب و  دوخ  ردارب  ار  دوخ  ملعم  دنزرف ،  دیاب  هک  هنوگنامه  دنهد .  رارق  دوخ  لاوما  کیرـش  ار  نانآ  دننک و 
اهشرافس مولع و  نیا  هب  دنراد  ار  تعنص  نیا  نتخومآ  قاقحتسا  هک  رگید  نیلصحم  مامت  ناشداتسا و  دالوا  دوخ و  ًالوا  دیاب  دهد .  دای  وا 

رد دـیاب  هکنیا :  باتک و  هب  دامتعا  مدـع  بلاطم و  ظفح  موزل  هلمج  زا  دـنک ؛  یم  ناـیب  رگید  يدراوم  هکنآ  زا  سپ  دـنهد . )) شزومآ  ، 
نینچمه و  تسا .  تلوهک  نامز  رد  يریگارف  زا  رتناسآ  یکدوک  مایا  رد  يریگارف  نوچ  دزوماـیب ،  ار  بلاـطم  نیا  دوخ ،  یکدوک  نارود 

رد ار  ملع  نیا  درب و  رس  هب  تعنـص  نیا  قذاح  ياملع  دیتاسا و  ّتیعم  رد  اهناتـسرامیب  رد  دیاب  هک  تسا  نیا  یکـشزپ  مولع  يوجـشناد  رب 
روط هب  نارامیب و  هب  تمدخ  دوخ و  دیتاسا  تبحاصم  زا  دشاب و  هتـشاد  فارـشا  نانآ ،  لاوحا  عاضوا و  نارامیب و  رب  دـنک و  هدایپ  لمع ، 

(227  . ) دنک قیبطت  مه  اب  ار  لمع  ملع و  دربب و  لماک  هرهب  یلمع ،  یبرجت و  روط  هب  یلک 

یکشزپ براجت  وجشناد و 

ًاصوصخم دهد ،  رارق  هبرجت  نادیم  ار  دوخ  دهد  یمن  هزاجا  یکشزپ  يوجشناد  هب  سدقم  عراش  هک  میبای  یم  رد  تشذگ  هچنآ  رب  نوزفا 
 ( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  دشاب .  هتـشاد  هدـیقع  نامیا و  اهنآ  هب  ًالامتحا  هچ  رگا  دـشاب ،  هتـشاد  نآ  رد  ررـض  لامتحا  هک  يدراوم  رد 

رود درف  ( )) 228  . . . (( . ) رـسلا ءاشفاو  هنم  اجن  ناو  ۀـبرجتلل ،  مسلا  برـش  اهیلع :  مدـقی  مزاحلا أ ن  ءرملل  یغبنی  ۀـثالث ال   : )) هدـش لقن 
رد و  رارسا و . )) . . .  نتخاس  شاف  دنک و  ادیپ  تاجن  نآ  زا  هچ  رگ  ندروخ ،  ندومزآ  يارب  ار  رهز  دنک :  مادقا  زیچ  هس  هب  دیابن  شیدنا 
هیف ام  ملعت  یتح  ءاقس  نم  برشت  الو  یه  ام  ملعت  یتح  اهمشت  الو  ۀلقب  نقوذت  ال   : )) هدش لقن  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  يرگید  ثیدح 

دیـشونن بآ  یفرظ ،  هنوگ  چیه  زا  و  تسا .  زیچ  هچ  هک  دینادب  هکنآ  رگم  دینکن ،  وب  ار  نآ  دـیروخن و  يزبس  عون  چـیه  زا  ( )) 229 (( . )
 (( . تسیچ نآ  لخاد  دینادب  هکنآ  رگم 

ناناملسم ریغ  تامولعم  زا  هدافتسا 

زا ات  دش  عنام  دیاب  ارچ  نیاربانب  دریگ .  یم  رب  ار  نآ  دبایب  ار  نآ  اج  ره  تسا ،  نامیا  اب  صخش  هدشمگ  شناد ،  تمکح و  هک  یتسرد  هب 
دننک و تعانق  نانآ  دزن  نتخومآ  هب  اهنت  دنتسه ،  هربخ  ياراد  رگا  سپ  دوش ؟  ملع  بسک  نارگید  اراصن و  دوهی و  دننام  ناناملسم ،  ریغ 

یمن ناشیا  دننک و  غیلبت  نانآ  زا  دیابن  نیملسم  دنیامن و  توعد  دوخ ،  بهاذم  دیاقع و  هب  ار  ناناملـسم  هار  نیا  زا  نانآ  هک  دنوشن  ثعاب 
یعنام هنوگچیه  نانآ  زا  ملع  بسک  تروص ،  نیا  رد  دـنیامن ،  ذوفن  نیملـسم  روما  رد  دـیابن  دـنیامن و  تلاـخد  نیملـسم  روما  رد  دـنناوت 

نم ؤم  هدشمگ  شناد ،  اریز  دیریگب ؛  نانآ  زا  ار  دنمدوس  بلاطم   : )) دـنا هدومرف  هک  تسا  هدـش  لقن  ام :  موصعم  ناماما  زا  اریز  درادـن ؛ 
نیمه هک  رگید  تایاور  و  نانآ ))  هن  دیتسه  نآ  لها  قحتسم و  امـش  هک  ارچ  دشاب .  كرـشم  دزن  هچ  رگ  دینک ،  بلط  ار  نآ  سپ  تسا . 

 ، ردب گنج  زا  دعب  نیکرـشم  يارـسا  هب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هک  میتسه  نیا  دهاش  يرآ !  ( 230  . ) دـننک یم  نایب  ار  انعم 
نداد شزومآ  نیا  دـنزومایب و  نتـشون  ندـناوخ و  ار  ناناملـسم  لاسدرخ  نادـنزرف  زا  رفن  هد  مادـک  ره  ناداوساـب ،  هک  دـهد  یم  روتـسد 
لیلد دـمآ  باـتفآ  هک  ارچ  مهد ،  لیـصفت  حرـش و  هراـب  نیا  رد  هک  منیب  یمن  يزاـین  ( 231  . ) دـشاب یم  تراـسا  زا  ناـنآ  يدازآ  بجوم 

(( . هحفص 257 و 258  ، 2 دلج يوبن ،  هریس   : )) ام باتک  هب  دوش  عوجر  رتشیب ،  عالطا  تهج  لیامت  تروص  رد  باتفآ و 
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کشزپ يارب  یمالسا  دنگوس 

هداد راک  هزاجا  وا  هب  هکنآ  زا  لبق  تسا  رتهب  هک  مینک  یم  روصت  دیدرگ ،  قذاح  یکـشزپ  دـش و  لیـصحت  غراف  وجـشناد ،  هکنآ  زا  سپ 
دَّمحم و رب  مالـس  دورد و  تسا .  نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  شیاتـس   ( )) میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب   : ) دـنک دای  ار  ریز  دـنگوس  دوش ، 

دنگوس ینامـسآ  ياهباتک  مامت  هب  متاسدقم و  مامت  میظع و  دنوادخ  هب  تمایق . . .  زور  ات  ناشنانمـشد  مامت  رب  نیرفن  وا و  كاپ  نادـناخ 
تعاضب یب  دـنمتورث و  نایم  یقرف  مریگ و  راک  هب  ناراـمیب ،  ناـمرد  يدوبهب و  هار  رد  ار  دوخ  شـالت  شـشوک و  ماـمت  هک  منک  یم  داـی 

عقوم میامن .  راتفر  یمالـسا  یناسنا و  هدیدنـسپ  قالخا  اب  نانآ  اب  میامنن ،  یهاتوک  نانآ  نامرد  هار  رد  مزاسن و  نوبغم  ار  نانآ  مراذـگن . 
دهاوخ لا  ؤس  نآ  هراب  رد  نم  زا  تاقالم  زور  دنوادخ  هک  منادب  دوخ  هدـهع  هب  یتناما  ار  لغـش  نیا  مشاب و  یعرـش  ماکحا  هب  دـنبیاپ  راک 

وا هک  مهد  یم  رارق  رظان  دهاش و  دنگوس  مسق و  نیا  رب  ار  دـنوادخ  میامن .  هفیظو  ماجنا  یهجو  نیرتهب  هب  تناما ،  نیا  يادا  يارب  دومن . 
 (( . تسا نادهاش  نیرتهب 

نامرد کشزپ و  مّوس :  لصف 

کشزپ فیاظو 

ردپ و ای  دنزرف  دننام  صخـش  نیرتکیدزن  هب  یتح  ددـنبب .  یـسک  هب  لد  شیاه  هتـساوخ  يارب  دـناوت  یمن  زگره  رامیب  هک  تسا  حـضاورپ 
و دنهد .  شهاک  ار  وا  درد  دنتسین  رداق  دنهد و  ماجنا  دنناوت  یمن  يرامیب  زاوا  تاجن  يارب  يراک  نانآ  هک  دناد  یم  یبوخ  هب  اریز  ردام ؛ 

دیامن هعجارم  یتالاح  نینچ  رد  تسا  هداد  روتسد  وا  هب  دنوادخ  هک  درب  یم  یسک  فرط  هب  ار  شیاهوزرآ  اه و  هتـساوخ  مامت  هکنآ  لاح 
شهاک ار  وا  درد  دـیامن و  نوگانوگ  ياهکمک  رامیب  هب  دـناوت  یم  هک  تسا  کشزپ  اـهنت  اریز  قذاـح ؛  کـشزپ  زج  تسین  یـسک  وا  هک 

هک هنوگنامه  درادـن  یتافانم  هنوگچیه  لکوت  اب  ندرک  اوادـم  کشزپ و  هب  هعجارم  هک  تسا  یهیدـب  دـناسرب .  تاـجن  لـحاس  هب  دـهد و 
ؤـسم نیرتمهم  نیرتگرزب و  کشزپ  نیا ،  رباـنب  ( 232  . ) درادن یتافانم  چیه  نآ  اب  یگنـشت  یگنـسرگ و  عفر  تهج  ندـیماشآ  ندروخ و 

ياهکمک هئارا  ظاـحل  هب  هچ  دـیفم و  ناـمرد  وراد و  هئارا  ینعی  يداـم  کـمک  هئارا  ظاـحل  هب  هچ  دراد .  هدـهع  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  تیلو 
زاب یگدنز ،  هدنیآ  یگدنز و  هب  ار  وا  دامتعا  دمدب و  رامیب ،  ناور  رد  ار  رورـس  دیما و  حور  دناوت  یم  کشزپ  هک  ارچ  یناور ؛  یحور و 

رایـسب دوخ ،  نارامیب  دوخ و  اب  هطبار  رد  کشزپ  تاصخـشم  تیلو و  ؤسم  هک  تفگ  ناوت  یم  یمالـسا  هاگدـید  زا  نیا ،  ربانب  دـنادرگ . 
 . دروآ میهاوخ  لامجا  هب  ار  اهنآ  ًالیذ  لصف ،  نیا  رد  ام  تسا و  نوگانوگ  دایز و 

نامرد رد  تعرس 

مّلـسم روط  هب  هک  ارچ  دـنکن ؛  اوادـم  ار  وا  دزاس و  اهر  ار  رامیب  ترجا ،  یمک  ای  تیزیو و  تخادرپ  مدـع  تلع  هب  تسین  زاـجم  کـشزپ 
يدـب هدروآ ،  دـیدپ  ار  مخز  هک  یـسک  اریز  تسا ؛  کیرـش  هتخاس  حورجم  ار  وا  هک  یـسک  اب  دـنک  یمن  اوادـم  ار  یحورجم  هک  یـسک 
طلسم رامیب  رب  يرامیب  داد  هزاجا  دیابن  نیاربانب ،  دراد .  ار  هتساوخ  نیمه  زین  وا  ییوگ  دنکن  نامرد  ار  وا  هک  یسک  هتـساوخ و  ار  حورجم 

هب يرطف  یناسنا و  یقالخا و  بجاو  ناونع  هب  نامرد  رد  عیرـست  دروآ .  راـب  هب  يریذـپان  ناربج  ياـهنایز  دروآرد و  ياـپ  زا  ار  وا  دوش و 
 . دراد لماک  ماجسنا  یگتخیمآ و  نانآ ،  هناراوگرزب  يایاجس  فطاوع و  اهناسنا و  يدونشخ  اب  هک  دیآ  یم  رامش 

رگمتس ماّکح  ياوادم 

مییوگن رگا  دنهد ،  همادا  دوخ  متـس  ملظ و  هب  ات  دنروآ  مهارف  يرتشیب  تصرف  دوش  یم  ثعاب  هکنیا  زا  يادـج  رگمتـس ،  ماّکح  ياوادـم 
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ییوراد هاشداپ ،  يارب  زگره   : )) دیامرف یم  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  اتـسار  نیا  رد  و  دنهد .  همادا  دوخ  ملظ  هب  ات  هدش  نانآ  هب  یکمک 
تسا نشور  ( 233 (( . ) دنک یم  مهتم  ار  وت  دوب ،  شخبنایز  شیارب  رگا  دیاتـس و  یمن  ار  وت  دوب ،  دنمدوس  شیارب  رگا  اریز  امنم ؛  زیوجت 
نشور مولعم و  بلطم  نیا  و  دنا .  هتسارآ  دنسپان  تفص  نیا  هب  هک  دنتسه  نانآ  اریز  تسا ؛  متس  روج و  ناهاشداپ  ترضح ،  نآ  دارم  هک 

 . تسا

ریقف دنمتورث و  نیب  کشزپ  نتشاذگن  قرف 

هک نوچ  دشابن ؛  لیلد  هماقا  نایب و  هب  جایتحا  هک  مینک  یم  نامگ  ام  دراذگن ،  قرف  ریقف  ینغ و  نیب  کشزپ  تسا  مزال  هکنیا  دروم  رد  اما 
تـسوپ هایـس  هب  اّما  دوش و  هجوت  تسوپ  دیفـس  هب  و  دوشن .  هظحالم  ریقف  دوش و  هظحالم  ینغ  دـیابن  ینیع  اـی  ییاـفک  یعرـش  بوجو  رد 

ناـسنا نیا ،  رب  هوـالع  تسا ،  ینغ  هب  مالـسا  تیمها  زا  رتـشیب  ریقف  هب  مالـسا  تیمها  اـنامه  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هکلب  دوشن .  یهجوت 
هک يرماوا  انامه  سپ  تسین ،  روط  نیا  ریقف  اما  تسا ،  رداق  شلام  ندرک  جرخ  قیرط  زا  دهاوخب  هک  يزیچ  ره  هب  ندیـسر  يارب  دنمتورث 
یم بترتم  روما  نیارب  باوث  دـهد و  یم  ضیرم  رما  هب  تیمها  دراد و  يرترب  ناحجر و  ضیرم ،  تجاح  ياضق  هکنیا  هب  دـنک  یم  مکح 

نیمه و  درادن .  مه  ینغ  ریقف و  زا  ریغ  هب  صاصتخا  درادن و  اهنت  ریقف  ای  اهنت و  ینغ  هب  صاصتخا  دشاب -  یم  رتاوتم  هک  یلاح  رد  دوش - 
عیمج هکلب  دوـشب ،  شمخز  تحارج و  زا  حورجم  يافـش  هب  ترداـبم  تسا  مزـال  هکنیا  هب  دـنک  یم  مکح  هک  یتاـیاور  هـب  تبـسن  روـط 

دوش رهاظ  يرثا  تایاور  نآ  رد  هکنیا  تسین  نکمم  تسه ،  ددع  اهدص  تایاور  نآ  هک  یلاح  رد  تسا ،  یکشزپ  هب  طوبرم  هک  یتایاور 
مـشچ هکنیا  تسین  بجاو  و  دشاب .  دـهاوخ  یم  هچ  ره  تایاور  نآ  عون  مجح و  هچ  رگا  هدـش  هتـشاذگ  قرف  روط  نیا  ًارهاظ  هکنیا  يارب 

رارق يزایتما  شتورث  انغ و  تهج  زا  ینغ  يارب  دراذگب و  مارتحا  ینغ  هب  هک  ار  یـسک  دنک  یم  شنزرـس  هک  یتایاور  نآ  زا  مینک  یـشوپ 
ریقف سکره   : )) دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  زا  هک  ار  یتیاور  نآ  اـجنیا  رد  مینک  رکذ  هکنیا  دـنک  یم  تیاـفک  دـهد و 
یلاح رد  دنک  یم  تاقالم  تمایق  زور  رد  ار  دنوادخ  دنک ،  یم  ینغ  رب  هک  یمالس  فالخرب  وارب  دنک  مالـسو  دنک  تاقالم  ار  یناملـسم 

نآ هب  ار  اینغا  دومن و  هیهت  ار  یماعط  سپس  درک  انب  ار  يرصق  هک  تسا  يدرم  تیاکح  اجنیا  رد  ( 234 (( . ) دنک یم  بضغ  وا  رب  ادخ  هک 
ود سپ  هدـشن ،  هیهت  وت  لاـثما  وت و  يارب  ماـعط  نیا  دـش  یم  هتفگ  دـمآ ،  یم  يریقف  هک  یماـگنه  درکن .  توـعد  ارقف  زا  درک و  توـعد 

دندش لخاد  یتحار  هب  هتشرف  ود  نیا  دندمآ ،  اینغا  سابل  رد  هتشرف  ود  نآ  سپ  دندش ،  عنم  ندروخ  اذغ  زا  دندمآ ،  ارقف  سابل  رد  هتشرف 
هب تبـسن  ادخ  تبحم  ارقف و  حدم  رد  هک  یتایاور  و  ( 235  . ) دوب رهـش  نآ  رد  هک  سک  ره  اب  رهـش  ندرک  ناریو  هب  ادـخ  درک  رما  سپ  ، 

مکح هلضاف  قالخا  ترطف و  لقع ،  انامه  تسا .  دایز  رایسب  هدش ،  دراو  نانآ  لاوحا  أش ن و  هب  میهدب  تیمها  تسا  هتسیاش  هکنیا  ارقف و 
ناسنا و مارکا  شتورث ،  رطاخ  هب  ینغ  مارکا  انامه  هک  مییوگن  رگا  درادن .  دوجو  یقرف  ریغـص  ریبک و  نیب  ریقف و  ینغ و  نیب  هک  دنک  یم 

عوـن کـی  تسا و  سفن  رد  يراوـخ  زا  تسا و  ناـسنا  عـبط  رد  یتـسپ  تلاذر و  زا  شتورث  رطاـخ  هب  ینغ  مارکا  هـکلب  تـسین ،  تیناـسنا 
یمـسج ياهدرد  زا  رتشیب  یحور  ياهدرد  زا  دایز  ياهنامز  رد  ریقف  هک  یماگنه  و  دـشاب .  یم  كانـسرت  كاـنرطخ و  یقـالخا  طاـطحنا 

وا يارب  تسین  نکمم  هک  یـسرت  هدقع  رطاخب  دراد و  راعـشا  دوش  یم  هنیک  هب  لدبم  هک  يرقف  هدقع  هب  ریقف  هک  يروط  هب  درب ،  یم  جـنر 
کمک رد  ریقف  دروم  رد  ندرک  راک  هّللا  یلا  ۀـبرق  انامه  سپ  تسا  نینچ  ریقف  هک  یتقو  دروایب -  تسد  هب  تسا  مزـال  هک  يزیچ  نیرتمک 

 : دـیوگ یم  ساـبع  نب  یلع  دـشاب .  یم  رتگرزب  کـمک ،  تدـعاسم و  نیا  رب  دوش  یم  بترتـم  هک  يا  هجیتـن  تسا و  رتـشیب  وا  هب  ندرک 
دیابن کشزپ  دنتـسه و  ضیرم  هک  ییارقف  صوصخب  دیامن ؛  شـشوک  تیدج و  اهـضیرم  هجلاعم  رد  هکنیا  کشزپ  رب  تسا  مزال  انامه  ))

ضیرم يارقف  ياوادـم  يارب  شدوـخ  بیج  زا  هک  دراد  تردـق  رگا  هکلب  دـشاب .  ارقف )  ) هتـسد نیا  زا  دزم  نتفرگ  يداـم و  عفاـنم  رکف  هب 
اهـضیرم هجلاعم  رب  دشاب و  هتـشاد  تیدج  اهـضیرم  هجلاعم  رد  زور  بش و  دیاب  سپ  دناوت  یمن  رگا  دنکب و  ار  راک  نیا  دیاب  دـنک ،  جرخ 

هدنیآ هب  راودـیما و  شا  هعماج  شدوخ و  هب  تبـسن  ریقف  دـهد ،  یم  ماجنا  کشزپ  هک  ییاهراک  نیا  هلب  ( 236  . ) دوشرضاح یتقو  ره  رد 
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راک هعماج  رد  هک  ییاههورگ  ریاس  اب  هک  دوش  یم  ثعاب  دـهد و  یم  رارق  ریقف  يارب  ار  طاشن  یگدـنز و  نیرتشیب  دوش و  یم  نئمطم  شا 
زا ار  تسپ  تافـص  ریاس  دسح و  هنیک ،  دـنایور ،  یم  ار  يراودـیما  افو و  یتسود و  شدوخ  رد  هکنانچمه  دـنک .  راک  مه  وا  دـننک ،  یم 
هب زاـین  تسا و  نشور  هلءاـسم  نـیا  دروآ .  یمن  دوـجو  هـب  ار  سرت  يراوـخ و  تراـقح ،  هدـقع  دزاـس و  یم  رود  شدوـخ  سفن  حور و 

 . درادن يرتشیب  یسررب 

کشزپ صّصخت 

دوش بلق  لثم  رگید  ياهیرامیب  رد  هجلاعم  يدصتم  هک  تسین  زیاج  يو  يارب  تسا  مشچ  ياهیرامیب  رد  صصختم  کشزپ ،  هک  یماگنه 
هب تهج  نیا  رد  سپ  دنشاب ،  یم  لهاج  دنتسین و  ریصب  هاگآ و  یکشزپ  هتـشر  نآ  رد  ناکـشزپ  نیا  اریز  بلطم ؛  نیا  سکع  روطنیمه  و 
هک دـنا  هدرک  تبابط  يا  هتـشر  رد  اریز  دـیامن ؛  سبح  ار  نانآ  تسا  بجاو  روشک  سیئر  ماما و  رب  هک  دـنوش  یم  قحلم  لهاج  ناکـشزپ 
هک تسا  يزیچ  نتفگ  لیبق  زا  درادن  صصخت  نآ  رد  هک  یضرم  ندرک  تبابط  نینچمه  و  دنا .  هتشادن  لماک  یهاگآ  هتشر  نآ  هب  تبسن 

یهن راک  نیا  زا  دامتعا  تناما و  تراهم ،  هدیـسر  نیموصعم :  همئا  زا  هک  يرتاوتم  تاـیاور  يداـیز و  تاـیآ  رد  اریز  درادـن ؛  نآ  هب  ملع 
طارقب هب  بوسنم  هک  یمـسق  رد  و  درادـن .  لیلد  هماقا  رتشیب و  حیـضوت  هب  یجایتحا  سپ  تسا  حـضاو  عوضوم  نیا  و  ( 237  . ) تسا هدش 

یمن تمحز  هب  ار  نتـشیوخ  مناد  یمن  هک  يراـک  رد  منک و  یم  ظـفح  ار  مسفن  یکاـپ  تراـهط و  ما  هشیدـنا  راـک و  رد   : )) هدـمآ تـسا 
هفیظو دناوتب  هک  تسا  یسک  قذاح  بیبط  سپ  دامتعا 1 و 2 -  تناما و  تراهم ،   - 1 ( 238  (( . ) مراذگ یماو  شلها  هب  ار  نآ  مزادنا و 
تعفنم تسا و  رتمامت  وا  ياهیهاگآ  زا  ضیرم  هدافتساو  رتمک  شیاطخ  هک  تسا  یـسک  بیبط  نیاو  دنک  ادا  رتلماک  رتهب و  زرط  هب  ار  شا 

دوش یم  وا  میلست  دنک و  یم  دامتعاوا  هب  ضیرمو  دراد  تردق  رتشیب  ضیرم  نانیمطا  لوصح  رب  یکشزپ  نینچ  تسا و  رتشیب  ضیرم  هب  وا 
 . ددـنب یم  راکب  رتهب  ار  شتاروتـسدو  دـنک  یم  هجوت  کشزپ  تاروتـسد  هب  رتشیبوا  هکارچ  تسا  رت  ناسآ  رامیب  نامرد  تروص  نیا  رد  . 
 ( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  هکنانچ  دروآ .  تسد  هب  ضیرم  رد  ار  نانیمطا  نیا  ات  دیامن  شـشوک  یعـس و  هک  تسا  مزال  بیبط  رب  هکلب 

دوش و هدیـشک  وا  فرط  هب  تعنـص  نآ  هدننک  بسک  هکنیا  ات  دشاب  وا  رد  تلـصخ  هس  هک  تسا  راچان  یتعنـص  بحاص  ره   : )) هدـش لقن 
یم هک  یـسک  رد  ًاثلاث :  دـنک و  ادا  هل  أسم  نآ  رد  ار  تناما  ًایناث :  دـشاب و  قذاح  شراک  لـمع و  رد  ًـالّوا :  زا :  دـنترابع  تلـصخ  هس  نآ 

دندوب هدـش  توعد  هک  یناـسک  ناـیم  زا  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  و  ( 239  . ) دنک داجیا  هقالع  ددـنبب ،  راک  هب  ار  نآ  دـهاوخ 
تسا يزیچ  هل  أسم  نیا  هلب ،  دیزگرب .  دندوب  هدش  حورجم  هک  شباحصا  زا  یضعب  هجلاعم  يارب  ار  دارفا  نیرتلضاف  نیرتهب و  تبابط  يارب 

هب لیاسم و  نیا  هب  ربمغیپ  رب  یسک  هچ  دشاب و  یم  نیملسم  يارب  یهاوخریخ  تسا و  هارمه  میلـس  لقع  مکح  اب  گنهامه و  ترطف  اب  هک 
رد هچ  رگا  تسایشا  هب  ندوب  قذاح  شیانعم  یکـشزپ ،  انامه  هک  هدش  هتفگ  قیقحت  هب  و  دراد .  تیولوا  قالخا  مراکم  زا  لیاسم  نیا  ریغ 

يرورض زا  یکـشزپ  ثحب  رد  يراد  تناما   - 3 ( 240  . ) دراد تراهم  يراک  رد  هک  یـسک  ینعی  بیبط  درم  دـشاب و  ضیرم  هجلاـعم  ریغ 
هب بلطم  نیا  دراد و  یلقع  نینچمه  یناسنا و  یقالخا ،  یفرع ،  یعرـش ،  تیلو  ؤسم  یکـشزپ  دش  هتفگ  رتشیپ  هکنانچ  تساهراک .  نیرت 

تعنـص نآ  هب  مدرم  ندش  هدیـشک  ندـش و  بلج  بجوم  تعنـص ،  رد  تناما  يادا  هک  دـندرک  هراشا  نآ  هب  ماما  هک  تسا  ینخـس  هوالع 
نآ زا  رتحـضاو  هل  أسم  نیا  هتبلا  دنور  یم  وا  يوسب  ینانیمطا  تیاضر و  اب  دننک و  یم  ادـیپ  وا  هب  دامتعا  نانیمطا و  مدرم  هک  نوچ  تسا ؛ 
زا نتشاد  یهلا  ياوقت  ندرک و  شـشوک  یهاوخریخ و  هکنیا  زا  هتـشذگ  اوقت  شـشوک و  یهاوخریخ ،   - 2 دـشاب .  نایب  جاتحم  هک  تسا 
هک تسا  هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  زا  یکشزپ -  رد  هژیوب  تسه -  زین  یعرش  هفیظو  کی  تسا ،  یقالخا  یناسنا و  فیاظو 

هتفگ سیردا  نبا  و  ( 241 (( . ) دشاب اشوک  هدومن و  یهاوخریخ  دشاب و  هتشاد  یهلا  ياوقت  دیاب  دنک  یم  تبابط  هک  سک  ره   : )) دندومرف
ضیرم دروـم  رد  دـهد و  یم  ماـجنا  ضیرم  رب  هک  يا  هجلاـعم  نآ  رد  دـشاب  هتـشاد  یهلا  ياوـقت  هکنیا  کـشزپ  رب  تسا  بجاو   : )) تسا
يراگنا لهـس  هجو  چیه  هب  هدش و  شـشوک  یعـس و  ضیرم  ندرک  هجلاعم  رد  هک  تسین  يا  هراچ  هلب ،   - 1 ( 242 (( . ) دنک یهاوخریخ 
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رب تیانج  شیانعم  ضیرم  هجلاعم  رد  شغ  هکنوچ  دـنک ؛  راک  صلاخ  هکنیا  ضیرم  هجلاعم  رد  تسین  يا  هراـچ  نینچمه  تسین و  زیاـج 
دیآ و یمنرب  يا  هدقع  رامیب و  ناسنا  کی  زا  زج  هک  يراک  دشاب  یم  نیگمهـس ،  يرطخ  ضرعم  رد  نآ  نداد  رارق  همرتحم و  سفن  کی 

يزیچ یگدنّرد  يوخ  نیا  تسا و  رتکیدزن  ییوخ  هدنرد  هب  هکلب  تسین ،  یناسنا  دـنلب  قالخا  ياراد  ًاساسا  درف  نیا  هک  تسا  نآ  رگناشن 
رد هک  تسین  يا  هراـچ  نینچمه  و   - 2 تسا .  رتروآ  نایز  هدش  بیکرت  گنرین  هعدـخ و  اب  نوچ  هکلب  ار ،  رـش  ملظ و  رگم  دسانـش  یمن 

دـنام و یمن  یقاب  يزابلغد  ینمـشد و  شغ ،  رگید  یهلا ،  ياوقت  هلیـسو  هب  هکنوچ  دـشاب ؛  هتـشاد  رظن  رد  ار  یهلا  ياوقت  ضیرم ،  دروم 
یعرش تابجاو  يارب  ناسنا  هک  تساوقت  هلیسو  هب  دنام و  یمن  یقاب  ناسنا  نورد  رد  تلاذر  زا  يا  هناشن  للعت و  يراگنا و  لهـس  نینچمه 

اوقت هدرک  مدقم  مالـسلا )  هیلع   ) ماما مینک  یم  هظحالم  هک  تساوقت  تیمها  رطاخ  هب  دنک و  یم  مایق  لضفا  لمکا و  وحن  هب  شا  یناسنا  و 
يور زا  ًادمع و  هکلب  هدوبن ،  هابتشا  يور  زا  رگید  زیچ  ود  نآ  رب  اوقت  ندرک  مدقم  ندومن و  یعـس  شـشوک و  لمع و  ندوب  صلاخ  رب  ار 

تسود دنوادخ  هک  یتسرد  هب  سپ   - )) 3 تسوا .  تسد  هب  نارامیب  یگدوسآ  هک  یبیبط  يارب  هژیوب  هدرک ،  مدقم  ار  یهلا  ياوقت  دصق ، 
هک یماگنه  هدـش  لقن  ربمغیپ  زا  هک  روطناـمه  دـهد ، )) ماـجنا  مکحم  بوخ و  ار  نآ  دـهد  یم  ماـجنا  يراـک  یتقو  هک  ار  يا  هدـنب  دراد 

حیاصن رد  ام  هک  يروطنامه  ( 243  . ) دومن لمع  هنوگ  نیمه  دندرک  یم  تسرد  ار  وا  دحل  دنتـشاذگ و  یم  ربق  رد  ار  ذاعم )) نب  دعـس  ))
اهضیرم رکف  هب  بوخ  دیامن و  شـشوک  اهـضیرم  هجلاعم  رد  هکنیا  تسا .  بجاو  کشزپ  رب  انامه   : )) تفگ هک  میبای  یم  سابع  نب  یلع 

(244 (( . ) اود اب  ای  دشاب  اذغ  اب  هجلاعم  نیا  هچ  دشاب  نانآ  هجلاعم  و 

یهاوخریخ دودح  داعبا و 

یم هیصوت  نارگید  هب  ار  هچنآ  دوشن و  بکترم  دوخ  دنهدن  ماجنا  دهاوخ  یم  نارگید  زا  هک  ار  هچنآ  زاین  ماگنه  هب  تسا  مزال  کشزپ  رب 
 ، تسین نارگید  يارب  حصان  هک  یتسرد  هب  سپ  دنک ،  هجلاعم  نارگید  زا  لبق  ار  شدوخ  تشادـن  تردـق  رگا  دـهد و  ماجنا  دوخ  دـنک ، 
هک دـهد  یم  وا  هب  ییاود  ای  هدـشن و  نشور  شیارب  اهنآ  یتسرد  هک  ددـنب  یم  راکب  ضیرم  هراب  رد  ار  یتاـیبرجت  اـی  یکـشزپ  نینچ  هکلب 

ياجبان هزاوآ  ترهش و  دراد  رظن  رد  ای  دبای  تسد  یتورث  هب  راک  نیا  اب  دهاوخ  یم  ای  تسا  ررـض  زا  رپ  مییوگن  رگا  درادن  شیارب  يدوس 
یم ثعاب  ندوب  ضیرم  رکف  هب  نیمه  اریز  دـشاب ؛  هدرک ،  هعجارم  وا  هب  هک  یـسک  ضیرم و  رکف  هب  دـیاب  کشزپ  دـیامن .  ظـفح  ار  دوخ 

میلعت ار  تدوخ  سفن  ارچ  یتسهریغ  ملعم  هک  يدرم  يا   : )) دـیوگ یم  یلئد  دوسالاوبا  دوشب .  یقالخا  لیاضف  اـهیبوخ و  ياراد  هک  دوش 
هاگره و  یتسه . ))  ضیرم  رامیب و  تدوخ  اما  دنوش  ملاس  حیحص و  نانآ  ات  ینک  یم  هیصوت  نارامیب  اهـضیرم و  يارب  ار  اود  يا ؟  هدادن 

زا رتـشیب  ار  شدوخ  ریغ  هکنوچ  دوب ؛  دـهاوخن  نارگید  هاوخریخ  رگید  هک  تسا  یهیدـب  دـسرب ،  شدوخ  هب  يدرد  يراـمیب و  کـشزپ ، 
یم مولعم  اجنیا  زا  دـناسرب و  نارگید  هب  عفن  دـنزب و  شدوخ  هب  ررـض  هک  درادـن  تردـق  دراد و  یمن  تسود  دراد  شدوخ  هب  هک  یتبحم 
هیلع  ) یسیع ترضح  زا  دنک .  هراشا  وا  ندرک  مهتم  شدوخ و  هراب  رد  ندرک  کش  هب  ار  یکشزپ  نینچ  هک  تسا  یـسک  ره  قح  هک  دوش 
نیا هک  دینادب  دینک و  دیدرت  کش و  وا  هب  هدیـسر  شدوخ  هب  يدرد  یبیبط  هک  دیدید  یتقو  سپ   : )) دندومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا ) 

جاتحم ار  عوضوم  نیا  ام  نداد  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  راـمیب  راـک  رامیب 2 -  اب  ندرک  ارادـم   - 1 ( 245  (( . ) تسین ریغ  هاوخریخ  بیبـط 
قفر  )) زا قتـشم  قیفر  تسا  هدـش  ریبعت  قیفر ))   )) هب کشزپ ))   )) زا تایاور  زا  یـضعب  رد  مینک  رکذ  هکنیا  تسا  یفاک  میناد و  یمن  نایب 

ییاود اب  ار  شرامیب  هک  یبیبط  نامه  شاب ،  نابرهم  یبیبط  لثم   : )) دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  زا  تسا .  (( 
نب یـسوم  زا  نم   : )) دـندومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماـما  زا  يرگید  تیاور  رد  ( 246 (( . ) دنک یم  هجلاعم  دـنمدوس 

رد و  ( 247 (( . ) دندمآ ناکـشزپ  ابطا و  ینعی  دندمآ ؛  اهاود  اب  نوقفرتم  سپ  دـندش  تحاران  یکاش و  ترـضح  مدینـش :  روط  نیا  رفعج 
 : تسا نینچ  زین  تایاور  یخرب  رد  و  یتسه . ))  قیفر  يدرم  وت  یلو  تسا ،  بیبط  دـنوادخ   : )) هدـمآ روط  نیا  رگید  تاـیاور  زا  یـضعب 

رامیب دریگب  رارق  ارادم  ینابرهم و  تیانع ،  دروم  دیاب  هک  یـسک  نیرتراوازـس  و  ( 248 (( . ) دـشاب یم  بیبط  دـنوادخ  یتسه و  قیفر  وت  ))
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ؤمریما تسا :  هدـمآ  تیاور  رد  دـشاب .  یم  ضیرم  ناسنا  دوش  عقاو  هجوت  دروم  بناوج  ماـمت  زا  دـیاب  هک  سک  نآ  رگید  ریبعت  هب  تسا . 
 (( شاب نانآ  تمدخ  رد  یکین  هب  نک ،  اوادم  ار  ناشیاهمخز  ربنق  يا   : )) دومرف نآ  زا  سپ  دـیرب ،  ار  نیقراس  تسد  مالـسلا )  هیلع   ) نانم

تیاور رد  و  دنـسرب .  ناشراید  هب  ات  تخادرپ  ار  ناشهار  جرخ  دـیناشوپ و  ناشیا  رب  سابل  دـنچ  تفاـی  دوبهب  ناـشتاحارج  هکنآ  زا  سپ  و 
نغور و تشوگ و  نانآ  هب  و  دننک .  اوادـم  ار  ناشتاحارج  هدرک و  لخاد  هناخنامهم  هب  ار  نانآ  هک  دومرف  رما  ترـضح  هدـش  هفاضا  رگید 
وا يالب  ببس  وت  هک  ار  یسک  ره   : )) تسا هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  زا  و  ( 249  . ) تفای دوبهب  ناشلاح  ات  دنداد  ماعط  لسع 

(250  (( . ) ینک فطل  وا  هب  شدرد  ندرک  هجلاعم  رد  تسا  بجاو  وت  رب  سپ  یشاب 

رامیب هب  نداد  هیحور 

ساسحا ار  ییاهجنر  درد و  هکنیا  رطاخ  هب  دـسر  یم  رظن  هب  یعیبط  يرما  زاـغآ ،  رد  ضرم  لـباقم  رد  وا  سفن  تسکـش  ناـسنا و  فعض 
هب نداد  هیحور  يارب  هک  تسا  یعیبط  دشاب -  روط  نیا  هک  یماگنه  دنیب -  یم  ناوتان  ار  دوخ  اهنآ  نامرد  ندـش و  وربور  زا  هک  دـنک  یم 

ادیپ هبلغ  ضرم  رب  ات  دیآ  یم  تسدـب  ضیرم  هیحور  تیوقت  رد  هجیتن  نیرتگرزب  افـش ،  هب  ضیرم  سفن  رد  نانیمطا  نتخیگنارب  ضیرم و 
ار راثآ  نیرتدـب  دورب  نایم  زا  يرامیب  ربارب  رد  ضیرم  هیحور  رگا  اما  ددرگ .  اهر  نآ  راثآ  زا  دـبای و  افـش  ضرم  نآ  زا  هدـنیآ  رد  دـنک و 
هک دراد  لابندب  ار  مسج  فیعضت  هیحور ،  تسکش  هک  ارچ  دزاس  یم  راوشد  شیارب  ار  نآ  رب  هبلغ  ضرم و  اب  ندش  وربور  دراد و  لابندب 

تبسن مسج  هجلاعم  هکلب  دهد ،  یم  تیمها  ضیرم  یکشزپناور  هب  مالسا  هک  میدرک  هظحالم  نیمه  رطاخب  تسا .  كانرطخ  کش  نودب 
تایاور زا  یـضعب  رد  هک  تسا  مهم  تقیقح  نیا  دوش  یم  حـضاو  نشور و  اـم  يارب  هچنآ  زا  دراد .  رارق  مّود  هلحرم  رد  حور  هجلاـعم  هب 

زا ریغ  یـسک  تسوا و  هدنهد  افـش  هک  مینامهفب  دیاب  وا  هب  دهد  یم  هلاوح  ادخ  هب  ار  وا  طابترا و  ادخ  اب  ار  ضیرم  هکنیا  زا  دعب  مینیب  یم 
هدنز وا  رد  ار  دیما  دـنک و  تبابط  ار  ضیرم  حور  هک  تسا  نیا  بیبط  راک  هکنیا  هب  دراد  هراشا  بلطم  نیا  زا  ریغ  دـهد و  یمن  افـش  ادـخ 

(( . دنک یم  كاپ  ار  ضیرم  ناور  سفن و  شتبابط  اب  جلاعم  هکنوچ  دوش ،  یم  هدـیمان  بیبط  هدـننک  جالع   : )) هدـش تیاور  و  دراد .  هگن 
يدوبهب وت  دنیوگب  دنهدب و  يراودیما  رامیب  هب  هک  تسا  هتـسیاش  دنور  یم  اهـضیرم  تدایع  هب  هک  یناسک  هدمآ  تایاور  رد  هکلب  ( 251)

 . هّللا ءاش  نا  یبای  یم 

کشزپ یمشچ  ياوقت 

دنـشاب و ناکـشزپ  تسا ،  مارح  نانآ  هب  ندرک  رظن  يداع  عقاوم  رد  هک  يدارفا  هب  ندرک  هاگن  هب  دنـشاب  یم  ـالتبم  هک  یمدرم  رثکا  دـیاش 
هکنیا رگم  دـنام ،  یم  یقاب  لاثتمالا  بجاو  دـنناشوپب  تسا  مارح  هچنآ  زا  ار  اهمـشچ  دـیامرف  یم  هک  يروتـسد  رما و  انامه  تسا  یهیدـب 

رگا نیا  ربانب  دـنک .  یم  اضتقا  ترورـض  هک  يرادـقم  هب  طقف  هتبلا  تسا  زیاج  ندرک  هاـگن  ترورـض  ماـگنه  سپ  دـیآ .  شیپ  یترورض 
زیاج ندرک  هاگن  دـنک و  افتکا  رادـقم  نیمه  هب  تسا  بجاو  تروص ،  نیا  رد  دـنک  هجلاعم  ضرم  فیـصوت  اب  ار  ضیرم  دـناوتب  کـشزپ 
هکلب دـنک .  زواجت  رتشیب  نیا  زا  بیبط  يارب  تسین  زیاج  دـنک ،  هاگن  يرـصتخم  روط  هب  ندرک  هجلاعم  يارب  دـناوتب  بیبط  هاگره  تسین ، 

ًامیقتسم هنیآ  هب  ندرک  هاگن  نودب  هک  تسین  زیاج  هنیآ ،  رد  ندرک  هاگن  هطساو  هب  دنک  هجلاعم  ار  ضیرم  دشاب  نکمم  رتکد  يارب  هاگره 
هک یثنخ  ناسنا  هب  ندرک  هاگن  هب  تبـسن  ندرک  هجلاعم  روط  نیا  هب  دندومرف  رما  ار  ناکـشزپ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  و  دنک .  هاگن 

یکدنا اب  رگا  دنک و  سمل  ار  یضیرم  تسین  زیاج  دنک ،  هجلاعم  ندرک  هاگن  هلیـسو  هب  دناوتب  کشزپ  هاگره  و  دیآ .  یم  هدنیآ  لصف  رد 
هک میبای  یم  اجنیا  زا  و  دشابن .  نکمم  هطـساواب  سمل  هک  تسا  يدروم  رد  هل  أسم  نیا  هتبلا  دهد .  شیازفا  ار  نآ  دناوت  یمن  دناوتب  سمل 

ندیشک تمحز  ندرک و  راک  صلاخ  نآ ،  زا  دعب  دوب و  یهلا  ياوقت  دندومرف  رما  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  نیلّوا  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح 
راک صلاخ  دشاب و  هتـشاد  یهلا  ياوقت  دیاب  دنک  یم  تبابط  هک  یـسک   : )) دندومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  زا  سپ  . 

مالسالا یف  هبیطلا  بادآ  همجرت  مالسا  رد  یکشزپ  بط و  زا 108بادآ  هحفص 51 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یم رخآ  رد  و  دهاوخب .  ادخ  رگا  درک  میهاوخ  ثحب  هدنیآ  لصف  رد  عوضوم  نیا  زا  نینچمه  و  دیامن . )) شالت  هدیـشک  تمحز  دـنک و 
ای دازآ )  ) دشاب هدّیـس  نز  هب  ندرک  هاگن  هچ  دـنکن ،  هاگن  اهنز  هب  هبیر  يور  زا  کشزپ   : )) تسا هدـمآ  سابع  نب  یلع  حـیاصن  رد  مییوگ 

هدولآ هاگن  زا  دـشاب و  میحر  هک  تسا  مزال  بیبط  رب  هتفگ ؛  زین  ندرک و  اوادـم  يارب  رگم  دوشن  لخاد  اهنز  لزانم  هب  و  زینکو . )  ) همداـخ
 : دیوگ هک  ییاجات  تراهط . ))  یکاپرب و  ندرک  رکف  رد  ار  مسفن  منک  یم  ظفح   : )) تسا هدمآ  طارقب  ياهدـنپرد  و  ( 252 (( . ) دزیهرپب

يداسفو روجو  ملظرهزا  لاح  همهرد  نم  موش ،  یم  لخاد  لزنم  نآ  هب  ندـناسر  تعفنم  رطاخ  هب  طقف  موش  یم  لـخاد  هک  یلزنم  ره  و  ))
(253  (( . ) هدنب هچ  دنشاب و  دازآ  هچ  نادرم  نانز و  اب  ندش  عمج  رد  تسایشا  ریاس  رد  داسفزا  نم  دوصقمو  منک  یم  يرود 

رامیب هزور 

ناوخب هتسشن  ار  تزامن  دنیوگ  یم  ای  ریگن  هزور  دنیوگ  یم  ضیرم  هب  تسین  يزاین  هکنیا  اب  نانآ  زا  یخرب  کشزپ ،  هب  رامیب  هعجارم  رد 
دراد یلاعت  يادخ  لباقم  رد  یتیلو  ؤسم  کشزپ  هک  مینک  یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  اجنیا  رد  ام  نیا  ربانب  دراد .  تردق  نداتـسیا  رب  هکنآ  اب 

 . دیامن اهراک  نیا  رب  مادقا  هکنیا  زا  لبق  دـنک  قیقحت  رکف و  دروم  نیا  رد  تسا ،  مزال  کشزپ  رب  ادـخ  لباقم  رد  تیلو  ؤسم  نیا  رطاخب  و 
لامتحا هک  یعقوم  رگم  تسین ،  تسرد  شزرا  یب  ياهببـس  رطاخب  ًالثم  ضیرم  ندـناوخ  هتـسشن  زامن  ای  راـطفا  زیوجت  کـشزپ  يارب  سپ 

 . دناوخب هتسشن  زامن  ای  دریگن  هزور  دناوت  یم  هربخ  لها  کشزپ  هتفگ  هب  دانتـسا  اب  رامیب  هک  ارچ  دراد  ترورـض  راک  نیا  دوش  هداد  يوق 
 . دیامنب ار  ّتقد  لامک  دهد  یم  هک  يروتسد  ضرم و  صیخشت  رد  دیاب  ور  نیا  زا 

يزاوها ياهشرافس  زا 

وکین شقیرط  هار و  دراد ،  هگن  ار  شنابز  دـسرتب ،  ادـخ  زا  دـشاب ،  فیظن  هک  تسا  مزال  بیبط  رب   : )) دـیوگ یم  يزاوها  سابع  نب  یلع 
لصف رد  یکشزپ  هتشر  يوجشناد  تافـص  و  ( 254 (( . ) دـنکن هاگن  ناـنز  هب  دـنک و  يرود  یتشز  صقن و  بیع و  يدـب و  ره  زا  دـشاب و 

 . مینک یمن  رارکت  ار  اهنآ  اجنیا  رد  رگید  ام  سپ  تشذگ ،  قباس 

نامرد وراد و 

هیلع  ) قداص ماما  زا  هچنانچ  تسین .  بسانم  لامتحا  فرص  هب  نآ ،  ریغ  رد  اما  دوش  ساسحا  نآ  هب  زاین  هک  تساجب  یتقو  يرامیب  نامرد 
؛  دریمب نآ  رثا  رد  دنک  هجلاعم  ار  دوخ  دشاب و  هتـشاد  دومن  شندوب  ضیرم  رب  شندوب  ملاس  هک  یـسک   : )) دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا ) 
هک ییاجنآ  تسین ،  تسرد  اود  ندروخ  هکنیا  رب  دـنک  یم  دـیک  أت  يرگید  تایاور  و  ( 255  (( . ) متـسه رازیب  وا  زا  دنوادخ  ربارب  رد  نم 

ناسنا دننک  یم  یهن  هک  یتایاور  نینچمه  ( 256  . ) دشاب هتـشادن  اود  هب  جایتحا  ًالـصا  ندب  ای  دشاب  يدرد  ندب  رد  دوش  یم  هداد  لامتحا 
هک یمادام  دوخ  درد  اب   : )) دیوگ یم  هک  یتیاور  و  ( 257  . ) دشاب هتشاد  نداتـسیا  رب  تردق  هک  یلاح  رد  يراک  ماگنه  هب  ندیباوخ  زا  ار 

ماما زا  و  ( 259 (( . ) دنک یم  جییهت  ار  يدرد  هکنیا  رگم  تسین  ییاود  چیه   : )) دـیوگ یم  هک  یتیاور  و  ( 258 (( . ) زاسب دزاس ؛  یم  وت  اب 
هلءاسم نیا  هک  ارچ  دیورن ؛  کشزپ  غارـس  هب  دوش  یم  عفد  امـش  زا  دوخبدوخ  يرامیب  هک  ینامز   : )) دـندومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مظاک 

دنک یمن  اوادم  ناملـسم  ناسنا   : )) دـیوگ یم  هک  یتیاور  نآ  و  ( 260 (( . ) دوش یم  رجنم  ریثک  هب  هک  تسا  یمک  کـچوک و  ياـنب  لـثم 
ساـبل يارب  نوباـص  لـثم  مسج  يارب  اود  ندروخ   : )) دـیوگ یم  هک  یتیاور  نآ  و  ( 261 (( . ) دنک هبلغ  شتحـص  رب  شـضرم  هکنیا  رگم 

تسین و هتسیاش  يرامیب  نودب  وراد ،  زا  هدافتسا  اما  ( 262 (( . ) دوش یم  نآ  یگنهک  ببـس  اما  دنک  یم  هزیکاپ  كاپ و  ار  سابل  هک  تسا 
 ، دراد لابند  هب  ار  تهارک  هک  تسا  زیچ  هس   : )) هدـش تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  دراد .  لابندـب  یکاـنرطخ  یبناـج  ضراوع 

رگا دـشاب  ضیرم  هکنیا  نودـب  اود  ندروخ  دـشاب و  هتـشاد  لابند  هب  ار  يزوریپ  هچ  رگا  تصرف ،  ریغ  رد  گنج  رد  لطاب  هب  ندرک  هلمح 
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تسین هتسیاش  شیدنارود  درم  يارب   : )) دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  هچنانچ  ( 263 (( . ) اود زا  دنامب  ملاس  هچ 
(264 (( . ) دوخ ناکیدزن  نایم  رد  دنچ  ره  دنک  المرب  ار  یسک  زار  و  درب ،  ردب  ملاس  ناج  دنچ  ره  شیامزآ  يارب  دماشایب  رهز  هکنیا : 

وراد فارسا 

زا یـضعب  رد  هچنانچ  ( 265) دوش یم  هدرمـش  فارـسا  نداد  اود  یهاـگ  نوچ  دـهدب  وراد  اـجب  هک  تسا  مزـال  بیبط  رب  رگید ،  تهج  زا 
يارب رگا  اّما  تساهنیا ،  زا  رتالاب  ناسنا  یتمالـس  تحـص و  سپ  دشاب  مک  وراد  تمیق  ای  دشاب  دایز  اود  دنچ  ره  تسا  هدـش  دراو  تایاور 

ار درد  مارآ و  ار  ندـب  وراد ،  هچ  رگ  اریز  دـنک ؛  يراددوـخ  وراد  نتـشون  زا  هک  تسا  مزـال  بیبـط  رب  سپ  دـشابن  يدروـم  وراد  زیوـجت 
ندب هچنآ  رد   : )) تسا هدمآ  تایاور  یخرب  رد  هکنیا  لاح  دوش و  یم  بوسحم  فارسا  قیداصم  زا  يدراوم  نینچ  یلو  دهد  یم  نیکست 
تسا حضاو  نیا  و  ( 266  (( . ) تسا ندب  هب  ندناسر  ررض  ای  لاح  فالتا  رد  فارسا  هکلب  تسین ،  فارسا  نآ  فرـصم  دراد  زاین  وراد  هب 

 . تسین نیا  زا  شیب  نایب  جاتحم  و 

نامرد تدم 

چیه  : )) ای دـنکن )) هعجارم  کشزپ  هب  دراد  هبلغ  يرامیب  رب  شتّحـص  هک  یـسک   : )) دومرف هک  هتـشذگ  تاـیاور  زا  هچناـنچ  ناـمرد  هرود 
ریغ و  دنک . )) یم  هدوسرف  ار  مسج  اود   : )) دـندومرف هک  تسا  ماما  شیامرف  زا  و  دروآ . )) یم  ناجیه  هب  ار  درد  هکنیا  رگم  تسین  ییاود 

رتدوز هچ  ره  دراد  لیامت  عراش  هک  دوش  هدافتـسا  تسا  نکمم  دـش ،  مدـقم  جالع ))  اود و   )) ناونع تحت  هک  یتایاور  زا  تایاور  نیا  زا 
هک مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  شیامرف  زا  ینـشور  هب  عوضوم  نیا  هکنانچمه  دوشن .  میلـست  هتفای و  تاجن  یئانثتـسا  عضو  نیا  زا  رامیب 

یسک دوب  نیا  دش  مدقم  هچنآ  زا  و  دندرک .  رما  هجلاعم  رد  ندرک  ششوک  هب  کشزپ  هب  ترضح  هچنانچ  دوش ؛  یم  هدافتسا  دش ،  مدقم 
هدـننک حورجم  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  بلطم  نیا  تسا و  کیرـش  وا  ندرک  حورجم  رد  دـنک ،  كرت  شتحارج  زا  ار  حورجم  يافـش  هک 
دهاوخ یمن  ار  حورجم  حالص  زین  وا  دنک ،  یم  كرت  ار  حورجم  يافش  هک  یسک  دربب و  نیب  زا  ار  وا  دنک و  دساف  ار  حورجم  دهاوخ  یم 
ینالوط هکنانچمه  دراد ،  تافانم  تبابط  رد  شـشوک  داهتجا و  اب  کـشزپ  فرط  زا  هجلاـعم  تدـم  ندوب  ینـالوط  هک  تسا  حـضاو  . . . 

 : تفگ یم  يزاوها  تسین .  صلخم  بیبط  ضیرم ،  يافـش  يارب  هکنیا  تسا و  ضیرم  يافـش  ندرک  كرت  عون  کی  هجلاعم  تدم  ندوب 
تـسود کشزپ  هک  دوب  نیا  دش  هتفگ  هک  يدراوم  نیا  زا  و  دنک .  ریبدت  بوخ  ضیرم و  هجلاعم  رد  دنک  تیدج  هک  تسا  مزال  بیبط  رب 

رامیب دیابن  ارچ  دنک ؟ هاگن  شا  یگدنز  نو  ؤش  رد  شروما و  ریبدت  هب  دنک  فارصنا  ات  تعرس  هب  ضرم  درد و  زا  دوش  صالخ  دراد  یمن 
کمک ار  وا  کشزپ  دـیابن  ارچ  دـنک و  حالـصا  ار  شداعم  شاعم و  ددرگ و  زاب  شیگدـنز  راک و  هب  هتفای و  تاجن  يرامیب  زا  تعرـس  هب 

!؟  تسین فلاخم  نادجو  عرش و  لقع و  اب  نامرد  مزال  ریغ  ندش  ینالوط  ایآ  دبای !؟ افش  يدوزب  ات  دنک 

ضیرم يارب  وراد  زیوجت  هفسلف 

نیا دنک  ادیپ  شیازفا  دریگ  یم  رظن  رد  شیدوبهب  يارب  هک  ینامرد  کشزپ و  هب  رامیب  دامتعا  ات  دوش  یم  ببس  هک  ییاهزیچ  زا  کش  یب 
رگا اود  نیا  هک  دوش  نئمطم  ضیرم  ات  دهد  حیـضوت  رامیب  يارب  نآ  عفانم  هدـش و  زیوجت  يوراد  هراب  رد  رـصتخم  روط  هب  لقاال  هک  تسا 

یم و  تسا .  يوق  رگید  تاهج  زا  ای  تهج  نیا  زا  وراد  نیا  عفن  لامتحا  هکلب  درادن ،  مه  يررض  ًامتح  درادن ،  وا  زا  ضرم  عفد  رد  یعفن 
یم دایز  نآ  دراوم  و  دـندومن ،  یم  رکذ  دـندرک  یم  هیـصوت  دوخ  نیعجارم  هب  هک  ار  ییاـهاود  عفاـنم  نیموصعم :  همئا  ربمغیپ و  هک  مینیب 

رب تردق  دسانشن  ار  زیچ  کی  ررض  سک  ره   : )) دندومرف یم  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  ( 267  . ) تسین دروم  دنچ  هب  رصحنم  دشاب و 
قداص ماما  تهج  نیمه  هب  دراد و  نامرد  وراد و  ریثءات  رد  یمهم  شقن  دوخ  رواب  داقتعا و  هچنانچ  ( 268 (( . ) درادن ار  زیچ  نآ  زا  عانتما 
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میدربن يدوس  میدرک و  هدافتسا  ام  هک  دندرک  ضارتعا  ربمایپ  زا  لوقنم  مکش  درد  ياود  رب  هک  یناسک  هب  دبوشآ و  یمرب  مالـسلا )  هیلع  )
هک یـسک  ناقفانم و  هن  دشخب ،  یم  افـش  ار  ربمایپ  هب  ناگدننک  قیدصت  ادخ و  هب  نانم  ؤم  اهنت  اود ،  نآ  اب  دنوادخ  یتسارب   : )) دیامرف یم 

(269 (( . ) دنکن قیدصت  ار  ربمایپ 

اذغ هب  رامیب  ياهتشا 

نامه رد  دـیاش  روخب ،  ماعط  نآ  زا  یتشاد  ماعط  هب  اهتـشا  هاگره   : )) دـیامرف یم  ماما  هک  دـنا  هدروآ  ار  یثیدـح  نآ  ریغ  اـضرلا و  هقف  رد 
یم یپ  دوجوم  دوبمک  هب  دنک و  یم  ساسحا  ار  دوخ  ياهیدـنمزاین  مسج  هک  دـشاب  نیا  ثیدـح  روظنم  دـیاش  ( 270 (( . ) دشاب افـش  ماعط 

تسا نکمم  تفگ .  خساپ  ار  شزاین  دیاب  تروص  نیا  رد  دیامن ،  یم  ادیپ  هرطیس  يرامیب  لماوع  رب  یتسردنت  لماوع  رگید :  ترابعب  درب 
هک ینامز  شونب و  بآ  يدش ،  هنشت  هک  ینامز  روخب و  يدش ،  هنسرگ  هک  یماگنه   : )) دنک تلالد  نیموصعم :  تایاور  بلطم  نیمه  هب 
 ، تفرگ تباوخ  هاگره  زاین و  يور  زا  رگم  نکم  شزیمآ  نک و  لوب  سپ  یتشاد ،  تجاح  ياـضق  هب  جاـیتحا  ینعی  دروآ ؛  ور  لوب  وت  هب 
 ، درادن يا  هدیاف  وا  يارب  دایز  ینکب ،  ماعط  ندروخ  هب  روبجم  ار  وا  تشادـن ،  ماعط  هب  ياهتـشا  ضیرم  رگا  نیا  ربانب  ( 271  (( . ) باوخب
هک مینیب  یم  تایاور  زا  یـضعب  رد  نیمه  رطاخب  تسین و  سفن  مسج و  دنـسپ  دروم  هک  ییاـهزیچ  هب  دوش  یم  رجنم  اـسب  هچ  مییوگن  رگا 

دارم دیاش  و  ( 272 (( . ) دهد یم  بآ  ماعط و  ار  نانآ  دنوادخ  هکنوچ  ندروخ ؛  ماعط  هب  دینکن  روبجم  ار  ناتیاهضیرم   : )) دیامرف یم  ماما 
ار ناشیاهمسج  دنک و  یم  فطل  نانآ  هب  دنوادخ  هک  دشاب  نیا  دنک ،  یم  باریس  ار  نانآ  دهد و  یم  ماعط  نانآ  هب  ادخ  هکنیا  زا  ترضح 

ییاهضرم رطاخ  هب  دشاب  هنوگچ  هک  نانآ  مسج  دشاب  هتشادن  تعاطتسا  دشاب و  مک  یندیشون  ماعط و  هب  نانآ  زاین  هک  دنادرگ  یم  يروط 
 . تسین دیعب  ادخ  رب  نیا  هدروآ و  يور  وا  هب  هک 

دینکن نتفر  هار  هب  روبجم  ار  رامیب 

يورین هک  دـشاب  نیا  رطاخب  ( 273 (() دروآ یم  فعـض  ضیرم  يارب  نتفر  هار   : )) دـندومرف هک  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  تیاور  دـیاش 
 . دنک هبلغ  ضرم  رب  دناوت  یمن  رامیب  هتفر و  راکب  رگید  دروم  رد  نتفر  هار  اب  درب و  راکب  يرامیب  رب  هبلغ  رد  ندب  دیاب  ار  دوجوم 

ترفاسم رد  اود  ندرک  لمح 

نآ زا  دـیآ و  یم  شیپ  رـشب  يارب  هک  ار  ییاهینوگرگد  مالـسا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  یمومع ))  بط   )) هراب رد  هدراو  ياهتیاور  زا 
دنراذگ یم  رثا  ناسنا  رب  هیلقن  لیاسو  فلتخم ،  ياهاوه  ینعی  دشاب  یم  ضراوع  اب  هارمه  رفس  نوچ  دراد و  رظن  رد  تسا  ترفاسم  هلمج 

هب ار  زاین  دروم  ياهوراد  مه  رفـس  رد  هک  داد ،  روتـسد  ور  نیا  زا  دشاب  زاین  وراد  هب  هک  دوش  ییاهیناماسبان  راچد  تسا  نکمم  هجیتن  رد  ، 
هب دراد .  نامرد  هب  زاین  تسین و  رگید  رهش  رد  هک  دنک  یم  ادیپ  عویش  یضرم  اهرهـش  زا  یخرب  رد  هکنیا  رب  هوالع  دیـشاب .  هتـشاد  هارمه 

رفـس رد   : )) دیوگ یم  دورب -  رفـس  هب  دهاوخ  یم  یتقو   - دنک یم  تحیـصن  شدنزرف  هب  میکح  نامقل  هک  مینیب  یم  عوضوم  نیمه  رطاخ 
(274 (( . ) دنربب عفن  دنتسه ،  وت  اب  هک  یناسک  مه  تدوخ و  مه  هیودا ،  نآ  هلیسو  هب  هکنیا  ات  رادرب  ییاهاود  دوخ  هارمه  هب 

وراد یبناج  ضراوع 

رظن دروم  ار  اهوراد  دـیاب  دزادرپ  یم  رامیب  نامرد  هب  هک  یکـشزپ  مینک :  هراشا  بلطم  نیا  هب  هک  تساجب  هدـش  هتفگ  بلاطم  هب  هجوت  اـب 
یمن اور  ار  نآ  عرـش  هن  فرع و  هن  هک  دراد  یناوارف  یبناج  ضراوع  اّما  دـشخب  یم  دوبهب  ار  ضرم  یئوراد  دـنیب  یم  رگا  دـشاب و  هتـشاد 

زا مئاعد  زا  یثیدح  دراد .  هراشا  بلطم  نیا  هب  دنک و  فرـصم  ار  یئوراد  نینچ  دیابن  مه  رامیب  دوخ  روطنیمه  دنک و  زیوجت  دـیابن  دـنناد 
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نآ رد  هک  دـنک  فرـصم  ار  ییوراد  هکنیا  هب  ییوسرت  فیعـض  صخـش  دروم  رد  داد  هزاجا  ترـضح   : )) هک هدـش  لقن  دـمحم  نب  رفعج 
زا مدرک  لا  ؤس  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  دـیوگ :  یم  هک  هدـش  لـقن  بوقعی  نب  سنوی  زا  و  ( 275  (( . ) تسین تکـاله  زا  فوـخ 
 . تسا رتشیب  دراد  ناسنا  تمالـس  يارب  اود  نیا  هچنآ  دنامب و  ملاس  هدـنز و  مه  دـیاش  دوش و  هتـشک  دـیاش  دـشون ،  یم  ار  اود  هک  يدرم 

تسا هدیرفآ  زین  ار  شیاود  هکنیا  رگم  ار  يدرد  هدرکن  قلخ  ادخ  درک و  لزان  زین  ار  افـش  درک و  لزان  ار  اود  دنوادخ   : )) دومرف ترـضح 
اود يدرم  متفگ  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هب  دیوگ :  یم  هک  هدـش  لقن  بوقعی  نب  سنوی  زا  و  ( 276 (( . ) ربب ار  ادـخ  مان  شونب و  سپ 

دـنک و عطق   : )) دـندومرف ترـضح  دوش .  هتـشک  اـسب  هچو  دوش  بوخ  گر  عـطق  هطـساو  هباـسب  هچودـنک  یم  عـطقار  گر  دـشون و  یم 
(278  . ) دراددوجوزین يرگید  تایاورانعم  نیاردو  ( 277 (( . ) دشونب

یکشزپ رارسا  ظفح 

هدارا ام  هچنآ  ریخ و  ای  دنک  نامتک  ار  شضرم  ضیرم ،  يارب  تسا  هتـسیاش  ایآ  هکنیا  ثحب  دیآ  یم  يدوز  هب  ضیرم ،  تدایع  ثحب  رد 
نیا رد  هک  تسین  يا  هراچ  دـنک و  ناـمتک  ار  یکـشزپ  رارـسا  دـیاب  کـشزپ  هک  تسا  نیا  مییاـمن  یم  هراـشا  نآ  هب  اـجنیا  رد  مینک و  یم 

مالسا سدقم  نید  رد  دیوگن و  يدحا  هب  ار  ّرس  نآ  دنک و  ظفح  ار  ضیرم  ّرـس  بیبط  دیاب  لّوا :  هیحان  مینک :  ثحب  هیحان  ود  زا  عوضوم 
 ، دنک نامتک  ار  شنم  ؤم  ردارب  ّرس  سک  ره  هکنیا  هب  تسا  هداد  هدعو  دنوادخ  هدش و  دراو  یتایاور  نم  ؤم  ّرس  نامتک  رب  نتخیگنا  رب  رد 

نانس نب  هّللادبع  زا  و  ( 279  . ) درادن دوجو  ادخ  شرع  هیاس  زج  يا  هیاس  هک  يزور  رد  دراد  رارق  ادخ  شرع  هیاس  هانپ  رد  تمایق  زور  رد 
وا نییاپ  مدرک  ضرع  یلب .  دـندومرف :  تسا ؟  مارح  نم  ؤم  تروع  هب  نم  ؤم  ندرک  هاـگن  اـیآ  مدیـسرپ  ماـما  زا  تفگ :  هک  هدـش  تیاور 

ادیپ نانیمطا  ضیرم  رگا  ( 280 (( . ) دشاب یم  ّرـس  ندرک  شاف  روظنم  انامه  تسین  ینک  یم  رکف  وت  هک  روط  نیا   : )) دندومرف تسا .  دارم 
رهاظ نیا  اسب  هچ  دنک و  یم  ادیپ  يرتشیب  تعاجش  کشزپ ،  دزن  دوخ  لاوحا  ندرک  رهاظ  راکشآ و  رد  تسا ،  ظوفحم  وا  رارسا  هک  دنک 

کشزپ دزن  ار  دوخ  رارسا  زا  یخرب  ضیرم  اسب  هچ  و  دراد .  وراد  زیوجت  درد و  تیهام  تخانش  رد  یمهم  رما  کشزپ ،  دزن  لاوحا  ندرک 
 ، ضیرم هک  دنک  یم  رما  عراش  یلب ،  تسا .  یعیبط  يرما  کی  نیا  دـبای و  یهاگآ  رارـسا  نآ  زا  سکچیه  درادـن  تسود  هک  دـنک  رهاظ 

تیهام دـشابن  رداق  کشزپ  اسب  هچ  دراد ،  ناهنپ  کـشزپ  زا  ار  دوخ  ضرم  راـمیب ،  رگا  اریز  درادـن ،  ناـهنپ  کـشزپ  زا  ار  دوخ  يراـمیب 
هب کـشزپ  هک  دوش  یم  بجوـم  کـشزپ  دزن  ضرم  ناـمتک  دـشابن ،  نینچ  رگا  دزادرپـب .  نآ  جـالع  هب  دـهد و  صیخـشت  ار  وا  يراـمیب 

هتشاد ررض  شلاح  هب  فیصوت  نیا  یهاگ  هچ  رگا  دنک ،  فیصوت  ار  دوخ  لاح  هک  تسا  ضیرم  رب  سپ  دنکن  ادیپ  تسد  ضرم  تقیقح 
 ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  هدـش  دراو  اذـل  و  دـشاب .  یم  ضیرم  دروم  رد  رگید  تهج  زا  يریطخ  فیاظو  کـشزپ  يارب  اریز  دـشاب ؛ 

و ( 281  (( . ) تسا زجاع  شیافش  زا  شبیبط  دنک ،  نامتک  ار  شدرد  سک  ره   : )) دندومرف هک  ناشلوق ،  رد  لّوا ،  تهج  هب  دندرک  هراشا 
 ، هدرک هراـشا  مود  تهج  هب  و  ( 282 (( . ) دنک نامتک  شبیبط  زا  ار  شدرد  هک  یـسک  يارب  تسین  ییافـش   : )) هک هدـش  لقن  ترـضح  زا 

هداد تبسن  طارقب  هب  هک  یمـسق  رد  ( 283  (( . ) تسا هدرک  تنایخ  شندب  هب  دنک ،  ناهنپ  ناکـشزپ  زا  ار  شـضرم  سک  ره   : )) دـندومرف
هدومن و ظفح  مونـش  یم  دـنیوگ  یمن  نارگید  هب  هک  ار  ینانخـس  ای  منیب  یم  رامیب  هجلاعم  ماگنه  هب  نم  هک  یلیاسم  اـّماو   : )) هدـمآ هدـش 

یتحاراـن رد  کیرـش  کـشزپ ،  تسا  هتـسیاش  هک  هدـمآ  تسا  طارقب  هب  بوسنم  هک  یتیـصو  رد  نینچمه  و  ( 284  (( . ) منک یمنوگزاـب 
دنرادن تسود  هک  دنتسه  راچد  ییاهیرامیب  هب  اهضیرم  زا  يرایسب  هکنوچ  دشاب  ضیرم  رارسا  ظفاح  نابرهم و  وا  هب  تبسن  دشاب و  ضیرم 

دنک ظفح  ار  ضیرم  رارسا  هک  تسا  بجاو  کشزپ  رب   : )) دیوگ یم  سابع  نب  یلع  و  ( 285  . ) دوش هاگآ  اهنآ  هب  یسک  ناشدوخ  زا  ریغ 
هک ارچ  دنراد ؛  هطبار  ضیرم  اب  هک  یناسک  زا  ضیرم ؛  ناکیدزن  ریغ  يارب  هن  ضیرم و  ناکیدزن  يارب  هن  دـنکن ،  اشفا  ار  ضیرم  رارـسا  و 

کـشزپ يارب  ار  اهیرامیب  نآ  اّما  دـننک  یم  ناهنپ  ناشردام  ردـپ و  زا  یتح  ناشناسک  نیرتکیدزن  زا  ار  دوخ  ياهدرد  ناراـمیب  زا  يرایـسب 
(( دنک ظفح  ضیرم  دوخ  زا  رتشیب  یتح  ار  ضیرم  ّرس  هک  تسا  بجاو  کشزپ  رب  سپ  ریساوب ،  محر و  ياهدرد  لثم  دننک ،  یم  راکـشآ 
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هیلع  ) قداص ماما  زا  هدش  تیاور  دیامن .  ناهنپ  دنک  یم  یتسردان  يرادرب  هرهب  نآ  زا  هک  یسک  زا  ار  یکشزپ  رارسا  مّود :  هیحان  ( 286 . )
 ، تیاور نیا  ياـنعم  مه  و  ( 287 (( . ) دـنهد میلعت  شلها  هب  هک  تسا  نیا  ملع  تاـکز  تـسا و  تاـکز  يزیچ  ره  يارب   : )) هـک مالـسلا ) 
هک یسک  هبار  نآ  هک  تسا  نیا  شملع  رب  ملاع  رکـش   : )) دندومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  زا  تسا :  رگید  ياهتیاور 

حضاو و  دوش .  یم  هدافتـسا  انعم  نیمه  اهنآ  زا  هک  تسه  يددعتم  تایاور  مّود  دلج  راون ،  الاراحب  رد  ( 288 (( . ) دشخبب دراد  قاقحتسا 
زا دـیاش  درادـن و  تیلها  ملع  يارب  و  دنتـسه ؛  مـلع  قحتـسم  هـک  تـسین  یناـسک  زا  دـنک  يرادرب  هرهب  دـب  مـلع ،  زا  هـک  سک  ره  تـسا 
زا دیاب  هک  تسین  يا  هراچ  سپ  دروآ ،  تسد  هب  ار  اهنیا  لم  أت  رکف و  نودب  دـهاوخ  یم  هک  دـشاب  نمـشد  دارفا ،  نیا  قیداصم  نیرتزراب 
 : دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  زا  تخاس .  علطم  اهاود  رارسا  هیودا و  رب  ار  وا  دیابن  درک و  طایتحا  ینمـشد ،  نینچ 
 ، اود  - 3 شندوب .  سیفن  رطاـخب  رهاوج ،   - 2 تمهت .  عفر  يارب  لاـم ،   - 1 درادن :  ایح  اهنآ  رب  توکس  زا  ناسنا  هک  دنتـسه  زیچ  هس  ))

ییاود نآ  ضیرم  يارب  تسا  مزال  بیبط  رب   : )) تسا هتفگ  سابع  نب  یلع  نمشد ،  ریغ  هب  تبسن  اما  ( 289  (( . ) نمشد زا  طایتحا  رطاخب 
ور رد  و  دیامنن .  ییامنهار  ییاهاود  نینچ  هب  ار  ضیرم  دنکن و  مه  فیصوت  اود  نیا  زا  وا  يارب  دنکن و  زیوجت  دشاب ،  هتـشاد  رطخ  هک  ار 
يا هیودا  نینچ  رب  یتح  دیامنن و  زیوجت  دشاب  نینج  طقسم  هک  يا  هیودا  ضیرم  يارب  دنکن و  تبحـص  يا  هیودا  نینچ  زا  ضیرم  يور  هب 

فیفخت بط  هفیظو  تسین و  اهناسنا  هب  تمدخ  زج  يزیچ  یکـشزپ ،  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  طقف  عوضوم  نیا  و  ( 290  . ) دنکن ییامنهار 
هک تسا  تروص  نیا  رد  دروخ .  یم  تیناسنا  ناسنا و  هب  ررـض  دوش ،  هدافتـسا  دب  یکـشزپ  زا  رگا  سپ  تساهناسنا .  ياهدرد  مالآ و  زا 
هب ررض  هک  ییاهزیچ  اّما   : )) تسا هدمآ  تسا ،  طارقب  هب  بوسنم  هک  یمسَق  رد  درادن .  بط  هب  یتجاح  دوش و  یم  بط  زا  زاین  یب  ناسنا 

یـسک هاگره  منک و  یم  عنم  ار  اهزیچ  نآ  مدوخ  رظن  بسح  هب  نم  سپ  دوش ،  یم  نانآ  رب  متـس  ملظ و  یکیدزن  ثعاب  دنز و  یم  اهناسنا 
مناد یمن  حالص  نینچمه  منک و  یمن  تروشم  یـسک  نینچ  اب  زین  تروشم  يور  زا  مهد و  یمن  وا  هب  نم  دنک  بلط  ار  لتق  يوراد  نم  زا 

(291 (( . ) دننک نینج  طقس  هک  دنریگب  ییاود  نانز  زا  یضعب  هکنیا 

رامیب هنیاعم  رد  ندرک  تقد 

هلمج زا  تسا ،  تناـما  ياـضتقمزا  هکنیارب  هوـالع  عوـضوم  نیا  دـیامن ،  هنیاـعم  ار  دوـخ  ضیرم  ماـمت  تقد  اـب  تـسا ،  مزـال  کـشزپ  رب 
رد ار  شیاهوزرآ  هداد و  رارق  کشزپ  رایتخا  رد  ار  دوخ  هک  يرامیب  هب  تبـسن  ار  نآ  دوجو  مامت  اب  ییالاو  ناسنا  ره  هک  تسا  ییاـهزیچ 

يربا زور  رد  یمـشچ  چـیه   )) دوخ شیامرف  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  و  دـناد -  یم  کشزپ  فیاظو  زا  دـنیب  یم  هدروآرب  وا  دوجو 
 . دراد هراشا  بلطم  نیمه  هب  دریگ )) یمن  رارق  ییانیب  شیامزآ  دروم 

رهام کشزپ  ياهیگژیو 

ار ضرم  ببس   - 2 دسانشب .  ار  ضرم  عون   - 1 مینک :  هراشا  رهام  کشزپ  يارب  هدـش  هتفگ  ياهیگژیو  زا  يا  هراپ  هب  تسا  بسانم  کنیا 
 . دنادب ار  ضیرم  ياهتداع   - 6 دنادب .  ار  ضیرم  نس   - 5 دسانشب .  ار  یعیبطریغ  جازم   - 4 دسانشب .  ار  ندب  یعیبط  جازم   - 3 دسانشب . 

ياهلصف زا  کیمادک  رد  هک  دنک  هظحالم   - 8 تسا .  قفاوم  اوه  اب  هچنآ  دنک و  یم  تبابط  هک  یعقوم  نآ  ياوه  عضودنک  هظحالم   - 7
دنک هاگن   - 10 تسین .  نکمم  هکنیا  ای  دهدب  فیفخت  ای  دنک  هجلاعم  ار  ضرم  تسا  نکمم  ایآ  هکنیا  رد  دنک  هاگن   - 9 دراد .  رارق  لاس 

ندرک مک  لثم  اود ،  نودـب  تسا  نکمم  ایآ  هکنیا  رد  دـنک  هاگن   - 11 دنک .  یم  یگدنز  ینیمزرـس  هچ  رد  يرهـش و  هچ  رد  ضیرم  هک 
هک ییاود  رد  دنک  هاگن   - 12 روطنیمه . . .  بکرم و  ياهاود  اب  دعب  هداس و  ياهاود  هب  سپـس  دنک  هجلاعم  ار  ضیرم  نژیـسکا ،  اذـغ و 
هب دنک  هاگن  هکنیا  هفاضا  هب  ضرم ،  نآ  ندوب  يوق  اود و  نیا  ندوب  يوق  نیب  دنک  رارقرب  يواست  هنزاوم و  نآزادعب  تسه  ضرم  نیادـض 
هب دهد و  افـش  ار  يو  دراد  ناوت  دـنوادخ  هک  دـنک  هاگآ  ار  وا  دزاس و  راوتـسا  دـنوادخ  اب  ار  رامیب  هطبار   - 13 ضیرمدوخ .  ندوب  يوـق 
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 . دومن طابنتسا  زین  همئا :  ثیداحا  زا  ناوت  یم  میدروآ  هصالخ  روطب  هک  ار  قوف  دراوم  دزومایب .  ار  صالخا  يزاسدوخ و  رامیب 

ناملسمریغ کشزپ 

هیلع ) رقاب ماما  زا  هکنانچ  تسا  هدرکن  عنم  دزادرپب  ناملسم  ياوادم  هب  ًالثم  یحیسم و . . .  يدوهی ،  ناملسمریغ -  کشزپ  هکنیا  زا  مالـسا 
 : دوـمرف اـهنآ  زا  نتفرگ  اود  دوـهی و  یحیـسم و  تسد  هـب  یناملـسم  ياوادـم  يارب  يدرم  باوـج  رد  ترـضح  هـک  هدـش  لـقن  مالـسلا ) 

رفعج نب  یـسوم  هب  دیوگ :  یم  هک  هدش  تیاور  جاجح  نب  نامحرلادـبع  زا  و  ( 292  (( . ) تسادخ تسد  هب  افش  انامه  درادن  یلاکـشا  ))
 : دـندومرف ترـضح  مدومن .  اـعد  وا  يارب  مدرک و  مالـس  وا  رب  مدرک ،  ادـیپ  ینارـصن  بیبـط  هب  جاـیتحا  نم  مدرک  ضرع  مالـسلا )  هیلع  )

یضعب يدوهی  درم  کی  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ رصع  رد  و  ( 293 (( . ) دناسر یمن  وا  لاح  هب  یعفن  وت  ياعد  نیا  اما  تسا  بوخ  ))
ثراح هکنانچمه  ( 294  . ) دش هتفگ  هچنانچ  درک ،  یم  تکرح  هک  ار  یمرک  یـضیرم  مکـش  زا  درک  جراخ  درک و  یم  اوادم  ار  مدرم  زا 

ياهباتک هب  تسین ،  حیحص  دوب ،  هدش  ناملسم  ثراح  دنیوگ  یم  هکنیا  و  درک ،  هجلاعم  ربمایپ  روتـسد  هب  ار  هباحـص  زا  یـضعب  هدلک  نب 
یبیبط طسوت  هجلاعم  تسا :  هتفگ  سورد  رد  لّوا  دیهـش  و  دوش .  هعجارم  باتک  نیمه  زا  لّوا  لصف  رد  یلبق  ذـخآم  هباحـص و  یناگدـنز 

تیمها مالسا  هکنیا  هب  دننک  یم  تلالد  ینـشور  هب  تایاور  نیا  و  ( 295  . ) مشچ زا  بآ  ندرک  جراخ  تسا و  زیاج  دـشاب  باتک  لها  هک 
نامیا و رد  يرثا  ناملـسم  ریغ  بیبط  هب  ناملـسم  عوجر  هکنیا  رطاخب  دـشاب و  هک  اج  ره  دـهد  یم  ناسنا  ياه  يدـنمزاین  قّقحت  هب  يدایز 
یتمالـس و لیـصحت  رد  ار  ناناملـسم  ناملـسمریغ ،  کشزپ  هکلب  درادن ،  يریث  أت  وا  شور  هار و  رد  دراذگ و  یمن  ناملـسم  ناسنا  هدیقع 

ياهـشور هب  هعماج  دوخ و  هب  تمدـخ  ببـس  دـهد و  یم  قوس  طاشن  تّحـص و  هب  يرامیب  زا  ار  ضیرم  هک  يرما  دـنک  یم  يرای  تیفاع 
ببـس دوش و  يراـصن  دوهی و  اـب  یتـسود  تدوم و  بجوـم  ناملـسم  ریغ  کـشزپ  ندرک  هجلاـعم  نیا  هک  یماـگنه  رگم  تسا .  فـلتخم 

 . دشاب هتشاد  لابند  هب  ار  تریح  لهج و  يواهم  رد  طوقس  دشاب و  میقتسم  هداج  زا  فارحنا 

ناتسرامیب يراتسرپ و  مراهچ :  لصف 

نآ تایصوصخ  ناتسرامیب و 

زاغآرس

طباور هب  نآ  زا  سپ  مینک .  نایب  یمالسا ،  هاگدیدزا  ار  ناتسرامیب  کی  زاین  دروم  ياهیگژیو  زا  ارذگ  يا  همش  ات  هدیسر  نآ  تقو  کنیا 
يراتـسرپ و هراب  رد  مالـسا  حیرـص  نشور و  رظن  ات  دومن  میهاوخ  شـشوک  نآ  لابندـب  مییامن .  يا  هراشا  رامیب ،  اب  کشزپ و  اـب  راتـسرپ 

راصتخا تیاعر  اـب  هتبلا  میهد ،  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  یفاکـشدبلاک  نینچمه  میـسانشب .  ار  نز  طـسوتدرم  درم و  طـسوت  نز  هجلاـعم 
 . دشاب یم  ام  ینونک  دیدش  زاین  هک  ارچ  نکمم ؛ 

هنومن ياهناتسرامیب 

دنوادـخ هب  يو  هک  تسا  تلع  نیا  هب  ددرگ ،  یم  فعاضم  باوث  لیمج و  رجا  بجوم  وا ،  ياهراک  نداد  ماجنا  رامیب و  هب  تمدـخ  رگا 
 . دشاب بسانتم  وا  صاخ  ياوه  لاح و  اب  هک  دربب  رس  هب  یطیحم  رد  دیاب  راچان  سپ  دشاب ؛  یم  باجتـسم  وا  ياعد  تسا و  رتکیدزن  نانم 
رد زین  وا  نایفارطا  دربب و  جـنر  زین  وا  دوخ  ددرگ  یم  ثعاب  دراد ،  دوخ  هارمه  ار  هدولآ  رـضم و  داوم  یخرب  راـمیب  یتقو  رگید ،  تهج  زا 

یبناج ضراوع  هنوگره  زا  ار  وا  دشاب و  هدش  نآ  رد  لماک  تشادهب  تیاعر  هک  دربب  رس  هب  یطیحم  رد  دیاب  عطق  روط  هب  دنشاب ،  تمحز 
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میقتـسم تروص  هب  هچ  دریذپ ؛  تروص  دـیاب  لاح  ره  رد  نیا  دراد و  رود  دوش ،  لصاح  تشادـهب  تیاعر  مدـع  رثا  رب  ًالامتحا  هک  رگید 
رب لماک  هطاحا  اما  دشاب ،  یم  یمالـسا  ددعتم  داعبا  ياراد  نوگانوگ و  تاعوضوم  زا  تشادـهب  ثحبم  هچ  رگ  میقتـسمریغ .  هچ  دـشاب و 

یلک یمومع و  تلاح  اب  هک  دراوم  یخرب  هب  اهنت  كدنا  تصرف  نیا  رد  ام  هک  تسا  فرژ  قیمع و  یـشهوژپ  دنمزاین  راوشد و  يرما  نآ ، 
هک هنوگ  نامه  اما  دـشاب ،  دـیاب  ییاـهیگژیو  تایـصوصخ و  هچ  ياراد  اهناتـسرامیب  نیا  هک  مینک  یم  هراـشا  دراد ،  طاـبترا  اهناتـسرامیب 

 . دوب دهاوخ  رصتخم  هاتوک و  شواک ،  یسررب و  نیا  دش ،  ضرع 

یمالسا ناتسرامیب  ياهیگژیو 

رد دیاب  هک  ار  يرظن  دروم  بولطم و  تایصوصخ  زا  يرایسب  ترـضح  نآ  هک  هدش  لقن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  زا 
هب یپ  میناوت  یم  اه  گنرد  اهرظن و  هطقن  نیا  زا  ام  و  دـنا . . .  هدـش  روآ  دای  دوش  هتفرگ  رظن  رد  مدرم  تنوکـس  لحم  ینوکـسم و  لزانم 

اهیگژیو نیا  هدـش ،  هداد  صاصتخا  راـمیب  ياوادـم  هب  هک  یناتـسرامیب  رد  دـید  میهاوخ  هک  هنوگ  ناـمه  میربب ،  اـهنآ  تیبولطم  تمکح 
اب طابترا  رد  فلا :  دشاب :  یم  لیذ  رارق  هب  تسا ،  هدـش  جارختـسا  ثیداحاو  تایاورزا  هکاهیگژیو  نیا  هصالخ  دراد .  يرتشیب  ترورض 

ناوارف و بآ  ياراد   - 3 ( 297  . ) دـشاب رادروخرب  هزیکاپ  ياوه  زا   - 2 ( 296  . ) دـشاب ابیز  یهاگیاج  اهناتسرامیب 1 -  تیعقوم  ناکم و 
يزیچ يزبس  زجب  هک  دشاب  مّرخ  زبسرس و   - 5 ( 299  . ) تسا مرن  نآ  نیمز  كاخ و  هک  دشاب  یناکم  رد   - 4 ( 298  . ) دشاب راوگ  شوخ 

ادصورـسُرپو یمومع  نکامازا   - 8 ( 302  . ) دشاب رهـش  رد   - 7 ( 301  . ) دـشابن دوگ  ینیمز  تسپ و  ناـکم  رد   - 6 ( 300  . ) دوشن هدـید 
رد دیاب  نآ  رب  هفاضا   - 10 ( 304  . ) دـشاب رظنم  شوخ  ابیز و  يا  هقطنم  رد   - 9 ( 303  . ) نآریاظنو ماحدزارپ  ياهنابایخریظن  دـشابرود ؛ 

نکاما اهیگدولآ و  زا  رود  دـیاب  هدـمآ ،  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  نایقتم  يـالوم  زا  هک  هنوگناـمه  دـشاب و  هزیکاـپ  ملاـس و  یطیحم 
1 دوش :  یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  تسا  یلک  ماع و  تروص  هب  نامتخاس  یـسدنهم  اـب  هطبار  رد  هچنآ  ب :  ( 305  . ) دشاب راد  بورکیم 
هناخ و ای  قاتا و   - 3 ( 307  . ) دشاب صقن  بیع و  مک  بوخ و  دیاب  نامتخاس  یسدنهم   - 2 ( 306  . ) دشاب ابیز  بوخ و  دیاب  نامتخاس  - 
(309  . ) دشاب فقس  رد  رگا  یتح  دشاب ،  هتشادن  رادناج  حور و  يذ  ياهسکع  همسجم و  نآ  رد   - 4 ( 308  . ) دشاب عیسو  دیاب  نآ  طایح 

ثعاـب هک  ارچ  (311 ؛ ) دـشاب لوبقم  شخبمارآ و  نآ  هرظنم  دـیاب   - 6 ( 310  . ) دـشاب شمارآ  تحارتـسا و  يارب  بوخ  ییاـج  دـیاب   - 5
فکمه و هقبط  رد  کیدزن و  دـیاب  هناخزامن  نیا  و  ( 312  . ) دشاب هناخزامن  نآ  رد  دـیاب   - 7 ددرگ .  یم  ناور  حور و  شمارآ  يداـش و 

حارتسم نآ  رد  دیاب   - 9 ( 314  . ) دشاب لخاد  رد  مامح  نیا  هکنآ  طرش  هب  دشاب ،  مامح  نآ  رد  دیاب   - 8 ( 313  . ) دشاب هزیکاپ  یناکم  رد 
فرط هب  شتروع  یلختم  صخشودشابن  هامو  دیـشروخ  لباقمرد  ب :  ( 315  . ) دشاب روتـسم  یلحم  رد  دیاب  فلا :  دشاب :  لیذ  طیارـش  اب 

 . دشاب هتـشاد  ياج  باوخ  تخت  کی  زا  شیب  دشاب و  عیـسو  دـیاب  یقاتا  ره   - 10 ( 317  . ) دـشابن هلبق  فرط  هـب  ج :  ( 316  . ) دشابناهنآ
هتـشاد بارخ  یناکم  دیابن  نینچمه  ( 319  . ) دوشن هدافتـسا  نآ  زا  هدرپ ،  هرجنپ و  رد ،  نتـشاذگ  نامتخاس و  ماـمتا  زا  لـبق   - 11 ( 318)
تشه زا  شیب  دیابن  نامتخاس  فقـس  عافترا   - 12 هحفـص 186 .  مّود ،  دلج  ربمایپ )) نیرخآ  هاگـشناد و  نیلّوا   )) هب دینک  هعجارم  دشاب . 

روبع و زا  عنام  دوش و  ربعم  ّدـس  دـشاب و  هتـسجرب  اهنادوان  اهنکلاب و  دـیابن   - 13 دـشابن .  يا  هقبط  دـنچ  نامتراپآ  و  ( 320  . ) دـشاب عارذ 
لک رـسکو  مظعالا  قیرطلا  عسو  مالـسلا . . . )  هیلع   ) مئاقلا ماق  اذا   : )) دندومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ددرگ .  رورم 

یمومع ياههار  هک  تسا  نیا  شتامادقا  هلمج  زا  دـنک  مایق  ام  مئاق  نوچ   (( . )) تاقرطلا یلا  بیزایملاو  فنکلا  لطباو  قیرطلا  نع  حانج 
اه و نکلاب  دـننام   ] دـشاب اهنابایخ  هچوک و  محازم  هچ  ره  هدـش و  جراخ  نابایخ  زا  هک  ییاهـسارت  مامت  دـنادرگ و  یم  عیـسو  گرزب و  ار 

نیملـسم محازم  هچ  ره  اهنادوان و  اهنکلاب و  ات  داد  یم  روتـسد  زین  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  ( 321 (( . ) دـنک یم  بارخ  ار  اهنادوان ]
زادیاباهشخبواهقاتا  - 1 میرذگ :  یم  هراشا  هب  دشاب ،  اهشخب  يرتسب و  تمسق  هب  طوبرم  هچنآ  د :  ( 322  . ) دوش هتشادرب  هار  رس  زا  تسا 

3 ( 324  . ) وا لیاسو  رگید  ضیرم و  هفالم  کشت و  سابل و  ندوب  زیمت   - 2 ( 323  . ) دشاب هدامآ  بترم و  نآرد ،  زاین  دروم  لیاسو  ثیح 
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هلابز لاغشآ و  فرظ   - 4 ( 325  . ) توبکنع رات  یتح  دایز ،  هچ  مک و  هچ  دـشاب ،  هک  تفاثک  عون  ره  زا  اهـشخب  اهقاتا و  ندرک  تفاظن  - 
ياه هطوحم  طایح و  ندرک  تفاـظن   - 5 ( 326  . ) دوش هدرب  نوریب  زور  ره  تخیر و  رود  دیاب  ار  هلابز  دـنامب .  اهقاتا  اهـشخب و  رد  دـیابن 

دشابن و سکع  یشاقن و  هنوگچیه  اهفقس  رد   - 6 ( 327  . ) تسا دوهی  ياهراک  هب  هیبش  ناتسرامیب  هطوحم  تفاظن  مدع  اریز  ناتـسرامیب ؛ 
اریز دشاب ؛  مرن  دیاب  نارامیب  ياهـسابل   - 7 دـش . . .  هراشا  زین  ًالبق  هچنانچ  دوشن  هتـشاذگ  رادـناج  سکع  همـسجم و  هنوگچیه  اهقاتا  رد 

هب ور  دیاب  اهتخت   - 9 ( 329  . ) دشاب دب  يوب  دیابن  اهناتـسرامیب  رد   - 8 ( 328  . ) دوش یم  یتحار  ساسحا  نآ  رد  دـنک و  یم  هبرف  ار  ندـب 
صوصخم و هلوح  رامیب ،  ره  يارب   - 10 ( 330  . ) دریگ رارق  هلبق  هب  ور  تسـشن ،  ای  دیباوخ و  اهنآ  رب  رامیب  رگا  هک  یتروص  هب  دشاب  هلبق 

هچنآ رب  یهاگن  ( 332  . ) دشاب هدش  هتخورفارب  یشتآ  دیابن  بش ،  باوخ و  ماگنه  نارامیب ،  قاتا  رد   - 11 ( 331  . ) دشاب يا  هژیو  لیاسو 
لکشم و هب  رامیب  ندش  راچد  تروص  رد  رتکد  تنامـض  وا و  هب  يرامیب  تشگزاب  ضرعت و  مدع  زا  نیمـضت  رامیب و  زا  تبقارم  تشذگ 
هب زاـین  تسا و  راوشد  سب  يا  هل  أـسم  هکلب  تسین ،  ناـسآ  يا  هل  أـسم  راـمیب ،  یتمالـس  يدوـبهب و  يارب  بساـنم  طـیحم  نتخاـس  مهارف 

مییامن هراشا  دراد  رظن  ّدم  مالسا  هک  اهناتسرامیب  رد  ءارجالا  مزال  تاکن  زا  یخرب  هب  میراد  رظن  رد  ام  کنیا  دراد .  يدج  راک  ششوک و 
اهناتـسرامیب دادعت  دیاب  هک  تسا  كرد  لباق  بلطم  نیا  دشاب .  یـسرتسد  لباق  ناگمه  يارب  هک  دـشاب  یناکم  رد  دـیاب  ناتـسرامیب   - 1 : 

یتیاور هتـشذگ ،  لصف  رخآ  رد  داد .  رارق  یمومع  هاگنامرد  فلتخم ،  ياهناکم  قطانم و  یـضعب  رد  اهنآ  ياج  هب  ناوت  یم  دـشاب و  دایز 
رد درک ،  ادیپ  زاین  نیرفاسم  زا  یکی  رگا  ات  دربب  وراد  دوخ  هارمه  رفـس ،  رد  هک  دـهد  یم  روتـسد  شدـنزرف  هب  نامقل  هکنیارب  ینبم  دـمآ 

نیا ناوت  یم  زین  بلطم  نیا  زا  دشاب .  یم  مالـسا  هاگدـید  زا  نانآ  یتسردـنت  مدرم و  یتمالـس  تیمها  رگنایب  بلطم  نیا  دـشاب .  سرتسد 
ره نودـب  یناـکم  ره  رد  يدرف و  ره  يارب  هک  دـشاب  یم  نآ  ندوب  لوصولا  لهـس  بط و  میمعت  راتـساوخ  مالـسا  هک  دـیمهف  ار  عوـضوم 
رد هک  دـهد  یم  تیمها  عوضوم  نیا  هب  سدـقم  عراـش  هک  دـیمهف  ناوت  یم  ار  عوضوم  نیا  هکناـنچمه  دـشاب .  سرتـسد  لـباق  يراوـشد 
 ، عیرـس هاتوک و  تدم  هب  وراد  کشزپ و  هب  ندیـسر  زا  ار  نیعجارم  ات  دشاب ،  دیابن  يرادا  ریگ  اپ  تسد و  نیناوق  هنوگچیه  اهناتـسرامیب ، 

بجوم هک  یبلطم  هنوگچیه  اهناتـسرامیب  رد  مییوگب :  ات  دزاس  یم  راداو  ار  ام  دمآ  دهاوخ  تشذـگ و  هچنآ  زا   - 2 دزاس .  لکشم  راچد 
فطل و تلاح  رد  رامیب  هک  ارچ  دزاس ؛  مورحم  یهلا  فطل  تمحر و  زا  ار  ام  هک  یبلطم  دشاب ،  دیابن  ددرگ  ناحبس  دنوادخ  يدونـشخان 

تایاور ار  بلطم  نیا  ددرگ ،  یم  هانگ  زا  یکاپ  سفن و  هیکزت  ثعاب  بلطم  نیا  درب و  یم  رـس  هب  یهلا  يراوگرزب  يدـنوادخ و  تمحر 
هیحور زا  راشرس  دیاب  اهناتـسرامیب  مینک :  یم  هراشا  اهدیاب ))  )) هب کنیا  دوب و  اهدیابن ))  )) رد دش  هتفگ  هک  اهنیا  دنک .  یم  وگزاب  ددعتم 

هتشاد یگنهامه  دنراد  رظن  رد  دنوادخ  ار  ناگدننیب  ناراتـسرپ و  ناگدننک و  تدایع  هب  رامیب  برق  هک  نیموصعم :  راتفگ  اب  هک  دشاب  يا 
ادص رس و  اریز  دشاب ؛  امرف  مکح  اجنآرد  توکس  شمارآ و  دیاب  هکلب  دشاب ؛  ادصورـس  دیابن  اهناتـسرامیب  رد  نآ ،  رب  نوزفا   - 3 دشاب . 

ینابرهم اب  دیاب  و  دشاب .  یم  شمارآ  تحارتسا و  دنمزاین  صخش ،  ره  زا  شیب  رامیب  هک  ارچ  ددرگ .  یم  رامیب  يدونـشخان  رازآ و  ثعاب 
دراو مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  دروآ .  مشخ  هب  ار  وا  هن  درک و  يزاب  وا  فطاوع  اب  دیابن  زگره  نیاربانب ،  درک .  راتفر  وا  اب  تفطالم  و 

ار ناـنآ  نیارباـنب  راـمیب ؛  صخـش  ادـخ و  هار  رد  يوجگنج  رازگ و  جـح  دوـش :  یم  باجتـسم  ناـشیاعد  هورگ  هس   : )) دوـمرف هک  هدـش 
َرَکنَءا َّنِإ  َِکتْوَص  نِم  ْضُضْغاَو  تسا . . . ( :  هدمآ  نینچ  شدنزرف  هب  ییاهدنپ  رد  نامقل  نابز  زا  زین  دیجم  نآرق  رد  ( 333 (( . ) دیناجنرن
نآرق تسا . ))  نارخ  يادـص  اهادـص  نیرت  تشز  هـک  نزم )  داـیرف  زگرهو   ) هاـکبدوخ يادـصزا  ( )) 334 ( . ) ِریِمَْحلا ُتْوََصل  ِتاَوْصـالا 
تایآ زا  دومن .  شنزرـس  تدش  هب  دندرک ،  یم  رتدنلب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبن  يادـص  رب  ار  دوخ  يادـص  هک  ینانآ  زین  دـیجم 

رب شیامزآ   : )) دـنیوگ یم  داژن ؛  كاپ  رتکد  دیهـش  تسوکین . . .  ندروآ ،  نییاـپ  ار  ادـص  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مه  دـیجم  نآرق  رگید 
اه هیلک  يرامیب  ثعاب  نینچمه  دشاب .  یم  بورکیم  تیارس  رد  نانآ  تیساسح  شیازفا  ثعاب  اهادصورس  هک  هدرک  تباث  تاناویح  يور 

(335 (( . ) دـنک یم  ادـیپ  قادـصم  مه  ناسنا  دروم  رد  تلاـح  نیمه  هکنیا  هچ  دوش ،  یم  ماـگنهدوز  گرم  ثعاـب  یتح  هدـعم و  مخز  و 
ياهرهش رد  هک  تسا  ییاهادصورس  شخب ،  مارآ  ياهوراد  فرـصم  يدایز  تلع  هک  هدش  تباث  نادنمـشناد  دزن   : )) دیوگ یم  نینچمه 
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رتکد ( 336 (( . ) دراد باـصعا  ندـش  بارخ  رد  یعطق  رثا  شارخنامـسآ  ياـهنامتخاس  دوجو  هک  ارچ  دراد ؛  دوـجو  ماـحدزا  رپ  غوـلش و 
یگدرسفا و داجیا  رد  ساسح  یشقن  نانآ  تنوکس  لحم  اهنامتراپآ ،  ییالاب  تاقبط  نینکاس  هک  دسر  یم  رظن  هب   : )) دیوگ یم  لاه ))  ))
؛  دـنراد مک  روط  هب  جراخ  يایند  اب  یطابترا  درادـن و  هرجنپ  هک  دـننک  یم  یگدـنز  ییاهقاتا  رد  هک  یناسک  و  دراد .  نانآ  رد  يدـیما  اـن 
هب رما  نیا  هک  ارچ  دشاب ؛  هقبط  دنچ  ياراد  دیابن  ناتـسرامیب  هک  دوش  یم  نشور  سپ  ( 337 (( . ) دنا هدش  بکترم  يرتگرزب  هابتـشا  نانیا 

نتخاس زا  مه  یمارگ :  همئا  تسیناجنیا .  رد  نآ  ثحب  ياج  هک  تسا  روآ  نایز  ررـض و  زین ،  رگید  تاـهج  زا  ًاـعطق  تسا .  راـمیب  ناـیز 
دزاسب عارذ  تشه  زا  رتدنلب  ینامتخاس  یصخش  هکنانچ   : )) دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  دندومرف .  یهن  دنلب  ياهانب 

(338  . ) دراد دوجو  نیماـضم  نیمه  اـب  زین  يرگید  تاـیاور  یهاوخ . ))؟  یم  ار  اـجک  اهقـساف ! نیرتقـساف  يا  دوش :  یم  باـطخ  وا  هب  ، 
وهاـیه و زا  اـت  دـشاب  ماـحدزا  ُرپ  ياـهنابایخ  نکاـما و  زا  رود  دـیاب  ًاترورـض  ناتـسرامیب  لـحم  هک  ددرگ  یم  نشور  بلطم  نیا  نـینچمه 
ات داد  هزاجا  دیابن  نینچمه  دوش .  هتخاس  ادصورس  نودب  مارآ و  ياهناکم  رد  هدش  دیک  أت  و  دشاب .  رود  هب  مدرم  اهنیشام و  ياهادصورس 

(339  . ) دشاب یم  ندب  یتحار  هدنروآ  مهارف  باوخ  اریز  نارامیب ؛  تحارتسا  ماگنه  هژیوب  دوش  داجیا  ادـص  رـس و  اهناتـسرامیب  لخاد  رد 
کی زا  شیب  ات  دشاب  گرزب  عیسو و  اهناتـسرامیب  ياهقاتا  دیاب  راچان  هب   - 4 درب .  رـس  هب  تحارتسا  رد  ندب  ات  داد  ار  ناکما  نیا  دیاب  سپ 

ار نیا  و  تسا .  هدرک  یهن  ناکم ،  کی  رد  ناسنا  ندیباوخ  اهنت  زا  هک  تسا  يدایز  ثیداحا  لیلد  هب  نیا  دوش ،  هداد  ياج  اهنآ  رد  تخت 
ای هارمه و  دوجو  هک  یبلطم  دومن ؛  شرافس  هیصوت و  دنریگ ،  رارق  یتلاح  ضرعم  رد  تسا  نکمم  نآره  هک  ینارامیب  يارب  ناوت  یم  مه 

دبلط یم  ار  اهناتسرامیب  طایح  اهقاتا و  اهشخب ،  تعـسو  رامیب ،  رطاخ  شیاسآ  هکنانچمه  دناد .  یم  مزال  ناکم  کی  رد  ار  نارامیب  رگید 
رامیب تدایع  عقوم  رد  رامیب  ناگدـننک  تدایع  رامیب و  لاح  هافر  تهج  اهقاتا  تعـسو  موزل  زا  يادـج  نیا  تشاد  رظن  رد  دـیاب  نینچمه  . 

رب فرـشم  دیاب  رامیب  نینچمه  دوش .  یم  وا  هب  ندز  همدـص  رامیب و  شیاسآ  مدـع  بجوم  ًاعطق  دـشابن ،  عیـسو  ناکم  اج و  رگا  هک  تسا 
دیاب نآرب  نوزفا  دیامن .  نیم  أت  ار  روظنم  نیا  دشاب  رداق  دیاب  تساهنآرب ،  فرـشم  اهـشخب  هک  یناتـسرامیب  طایح  دـشاب و  عیـسو  ییاضف 
طایح لزنم و  یخارف  تعـسو و  موزل  رب  هک  دراد  دوجو  يدایز  تایاور  دزاس .  هدروآرب  ار  یتاسـس  ؤم  نینچ  یعیبط  ياهزاین  دـشاب  رداـق 
یمک تیاعر  اب  دشاب و  راب  کی  زور  هس  ره  دـیاب  نارامیب  اب  ناگدـننک  تدایع  تاقالم  تاقوا   - 5 دزرو . . .  یم  رارـصا  دـیک و  أت  نآ ، 

رب یناوارف  تایاور  رد   - 6 دروآ .  میهاوخ  ار  ثحب  نیا  هب  طوبرم  تایاور  هدـنیآ  لصف  رد  هّللاءاش -  نا  نارامیب -  لاح  هافر  تهج  تقو 
یمن شـشوخ  تفاثک ،  هب  هدولآ  فیثک و  هدنب  زا  مه  دنوادخ  هدش .  هتـسناد  نامیا  زا  یئزج  نآ  هدش و  دایز  دـیک  أت  تفاظن  یگزیکاپ و 
تسا هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  زا  ( 340 (( . ) دیادز یم  ار  هودنا  نزح و  سابل ،  نتـسش   : )) دیوگ یم  هدراو  ثیداحا  دیآ . 

ماجنارس رامیب ،  يارب  هودنا  مغ و  هک  تسا  نشور  ( 341 (( . ) دوش یم  مک  وا  هودنا  مغ و  دنک ،  هزیکاپ  ار  شسابل  سک  ره   : )) دومرف هک 
هیلع و هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  ( 342 (( . ) دشاب یم  يریپ  زا  یمین  هودنا   : )) دیامرف یم  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  هک  ارچ  دراد ؛  يدب 

نب یسوم  ترـضح  زا  ( 343  (( . ) تسا راـمیب  هتـسویپ  شندـب  دـشاب ،  ناوارف  شهودـنا  سک  ره   : )) دوـمرف هک  تسا  هدـش  لـقن  هـلآ ) 
نیا یملع ،  ثحاـبم  يرآ !  ( 344 (( . ) دـنک یم  ریپ  دوز  ار  یمدآ  ناوارف ،  هودـنا  مغ و   : )) دومرف هک  هدـش  لقن  زین  مالـسلا )  هیلع  ) رفعج
دراد نت  یباداش  طاشن و  نتفر  نیب  زا  رد  يدایز  رثا  دزاس و  یم  هدوسرف  ار  باصعا  هودنا ،  هک  ارچ  تسا ؛  هدـیناسر  تابثا  هب  ار  عوضوم 

اما مینک .  یم  لوکوم  شهاگیاج  هب  نف  لها  يارب  ار  بلطم  نیا  حرـش  لیـصفت و  دوش .  یم  ضرم  يرامیب و  بجوم  هودـنا  مغ و  همادا  . 
اهییوشتـسد و هطوحم و  تفاظن  نینچمه  بش ،  عقوم  هلابز  لطـس  وراـج و  نتـشاذگن  یقاـب  نآ و  لـیاسو  ماـمت  قاـتا و  تفاـظن  دروم  رد 

تـسا نشور  هدش و  دراو  ینوکـسم  ياه  هناخ  دروم  رد  دیک  أت  نیا  هتبلا  تسا .  هدـش  دراو  یناوارف  دـیک  أت  نیموصعم  مالک  رد  اهتلاوت ، 
نیا دراد و  میقتـسم  طابترا  نارامیب ،  یتمالـس  اب  هک  ارچ  دوب ؛  دـهاوخ  رتشیب  بتارم  هب  اـههاگنامرد  اهناتـسرامیب و  هراـب  رد  دـیک  أـت  نیا 

 ، نارامیب هک  دوش  بجوم  دیاش  راک ،  نیا  رد  یتسس  يراگنا و  لهس  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراد ،  هک  یمـسج  رابنایز  راثآ  زا  يادج  عوضوم 
هب هک  تسا  يا  يرامیب  زا  رتلکشم  یلیخ  يراگنا  لهس  و  تسا .  دب  رایـسب  راک ،  نیا  تبقاع  هک  تسادیپ  دننک ،  ادیپ  یفعاضم  ياهـضرم 
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7 ددرگ .  یم  شنایفارطا  وا و  يارب  فعاضم  ياهیراوشد  تالکشم و  بجوم  هک  يا  هل  أسم  دشاب .  هدش  يرتسب  ناتسرامیب  رد  نآ  رطاخ 
رثا هک  راک  نیا  زا  بانتجا  نیاربانب ،  دراد .  رثا  دوجوم  نژیـسکا  شهاـک  رد  دـشاب ،  نشور  راـمیب  قاـتا  رد  یـشتآ  رگا  نیا ،  زا  سپ  و  - 

يور رب  يرابنایز  تارثا  دـیاش  دـسرن ،  ناراـمیب  هب  مزـال  نژیـسکا  هکناـنچ  دـسر ؛  یم  رظن  هب  يرورـض  دراد ،  راـمیب  سفنت  رد  ینـشور 
ناماما یهن  ّرـس  تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  دـنک .  دوخ  يرامیب  زا  ریغ  فعاضم  تالکـشم  راچد  ار  نانآ  و  دراذـگب .  ناراـمیب  یتمـالس 

رایسب ( 345  ، ) زبس رـس  تخرد و  زا  ُرپ  ناـکم  هراـب  رد  اـما   - 8 دـشاب .  هدـش ،  نشور  نآ  رد  شتآ  هک  یقاـتا  رد  ندـیباوخ  زا  موصعم : 
اهمشچ دوش و  یم  ناسنا  رد  رورـس  يداش و  شیادیپ  ثعاب  اهنآ  هب  ندرک  هاگن  زبسرـس و  قطانم  هکنآ  زا  يادج  تسا ؛  نشور  حضاو و 

هب هک  دـنهد  یم  سپ  دوخ  زا  نژیـسکا  نآرب  نوزفا  دـنوش .  یم  اوه  یگزیکاپ  ثعاب  تقیقح  رد  اه  يزبس  تخرد و  دزاـس ،  یم  يوق  ار 
هک ندب  نامه  دسر ،  یم  ندب  هب  ندب  نوریب  ياه  لولس  سفنت و  هار  زا  نژیسکا  دور .  یم  رامـش  هب  یمدآ  مسج  زاین  دروم  ياذغ  ناونع 
 ، رتشیب يدنمناوت  اب  دناوتب  ات  دـنک ،  یم  یهجوت  نایاش  تّیمها  اهنآ  یگزیکاپ  تفاظن و  هب  دـهد و  یم  ار  نآ  زا  تظفاحم  روتـسد  مالـسا 

نیا دـشاب .  هلبق  يوس  هب  دـیمرآ  نآرب  راـمیب  یتقو  هک  دـشاب  يروط  دـیاب  اهناتـسرامیب ،  رد  تخت  اـما   - 9 دـهد .  ماجنا  ار  دوخ  فیاـظو 
 - لیاسم رگید  هبذاج و  هب  تبـسن  نوخ  شدرگ  هاگتـسد  دروم  رد  تانزاوت  یخرب  دوجو  رطاخ  هب  هک -  تسا  مهم  هزادـنا  نآ  ات  عوضوم 

دیعـس دیهـش  موحرم  ار  عوضوم  نیا  دنک .  ظفح  نزاوت  لداعت و  لاح  هب  ار  ندب  رد  دوجوم  نهآ  داوم  ات  دـهد  یم  ندـب  هب  ار  ناکما  نیا 
رب اـم  رظن  هک  اـجنآ  زا  دومن .  هعجارم  ناوت  یم  هداد ،  حرـش  لیـصفت  هب  ربماـیپ )) نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا   )) باـتک رد  داژن  كاـپ  رتکد 

 . مینک یم  هدنسب  رادقم  نیمه  هب  دشاب  یم  راصتخا 

راتسرپ اب  کشزپ  طباور 

دنکن و هتسخ  ار  راتـسرپ  دیاب  کشزپ  دشاب .  مکاح  یناسنا  یمالـسا و  حور  طباور ،  نیارب  دیاب  کشزپ  راتـسرپ و  نیب  طباور  هراب  رد  اما 
هک یتامدخ  لک  رد  یتح  دراذـگب و  یفنم  ریث  أت  رامیب ،  اب  وا  قالخا  راتفر و  رب  دـیاش  عوضوم  نیا  هک  ارچ  دزاسن ؛  برطـضم  ار  وا  ناور 
اریز دهد ؛  ماجنا  ًاعیرـس  ار  وا  تساوخ  دراذـگب و  مارتحا  کشزپ  هب  دـیاب  زین  راتـسرپ  دراذـگ .  ءوس  ریث  أت  دـهد ،  ماجنا  رامیب  يارب  دـیاب 

رد ود  ره  راتـسرپ  کشزپ و  هک  اجنآ  زا  وا  یـصخش  ياهتـساوخرد  هن  هتبلا  دـشاب ،  نارامیب  يدوبهب  هار  رد  اهتـساوخرد  نیا  تسا  نکمم 
دیابن ارچ  سپ  دنراد ،  یمرب  ماگ  ناحبس  دنوادخ  تیاضر  لیصحت  تیاهن  رد  وا و  ياهدرد  شهاک  رامیب و  تاجن  هک  فده  کی  ققحت 

!؟ دنیامن يراکمه  رگیدکی  اب  ددرگ  یم  یناسنا  نادجو  ناحبس و  دنوادخ  يدونشخ  ثعاب  هک  فده  نیا  هب  ندیسر  هار  رد 

ناتسرامیب رد  راتسرپ 

اب راتـسرپ  یمومع  رادرک  راتفر و  نینچمه  دوب .  دهاوخ  هنوگچ  رامیب  راتـسرپ و  نایم  هطبار  هک  ددرگ  یم  نشور  تشذگ ،  هچنآ  زا  سپ 
أـشنم هملک  يانعم  مامت  هب  دـیاب  تایقالخا  تاکرح و  اهراتفر و  نیا  مامت  نیارباـنب ،  دوش .  یم  نشور  نوگاـنوگ  ياـهتیعقوم  رد  ناراـمیب 

تمحر و زا  تسا و  بّرقم  کـیدزن و  رایـسب  ناحبـس  دـنوادخ  هب  راـمیب ،  تشذـگ -  هک  هنوگناـمه  هـک -  ارچ  دـشاب ،  هتـشاد  یمالـسا 
 . دشاب دناوت  یمن  یهلا ،  یتمحر  ینابر و  يا  هیده  زج  يزیچ  وا  يرامیب  و  دشاب .  یم  هوعدلا  باجتـسم  دـنم و  هرهب  يدـنوادخ  شزرمآ 

تاـبجوم زگره  راتـسرپ ،  تسا  مزـال   - 1 دومن :  هراـشا  لـیذ  تاـکن  هب  ناوت  یم  بلاـطم ،  رگید  هتـشذگ و  بلاـطم  هب  هجوت  اـب  کـنیا 
تیمها وا  نت  ناور و  شمارآ  هب  ناوت  هزادـنا  هب  دـنک و  كرد  ار  وا  تاساسحا  دـنکن .  نیگمـشخ  ار  وا  دزاسن و  مهارف  ار  رامیب  یتحاران 

ماما شیامرف  ربانب  دروآ .  هوتس  هب  دناجنرب و  ار  وا  دیابن  هکنانچمه  دنک ؛  تحاران  ار  وا  ای  دنک  شاخرپ  رامیب  هب  درادن  قح  راتسرپ  دهد . 
هب اونشان و  مدآ  اب  وگتفگ   : )) دومرف هکنانچمه  دیناجنرن . )) ار  وا  دیرواین و  هوتـس  هب  ار  رامیب  زگره   : )) دومرف هک  مالـسلا )  هیلع   ) قداص

راتسرپ هراب  رد  روما  نیا  مامت  ( 346 (( . ) دشاب یم  اراوگ  يا  هقدص  دیآ ،  هوتس  هب  ششوک  شالت و  نیا  زا  هکنیا  نودب  ندناسر  وا  عالطا 
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 ! يرآ دوش .  زیربل  نارامیب ،  نوماریپ  راک  یگتـسخ  رثا  رب  شربص  هساک  تسا  نکمم  هک  يراتـسرپ  دنک ،  یم  دیک  أت  دیوگ و  یم  نخس 
يدایز رتاوتم و  صوصن  هک  دـنادرگ  یم  بجاو  راتـسرپ  رب  یهلا  هناراوگرزب  دـنلب و  میلاعت  یناـسنا و  ياهتلیـضف  قـالخا و  هچنآ  دوب  نیا 

ناملـسم ره  رب  هک  یناسنا ،  یمالـسا و  قالخا  هراب  رد  عوضوم  نیا  يرآ !  نارامیب .  هراب  رد  اسب  هچ  هدـش  دراو  رامیب ،  ریغ  دارفا  رب  یتح 
چیه هب   - 2 دشاب .  یم  مزال  زین  دنک  راتفر  ساسا  نیارب  دوخ ،  ینامیا  ناملـسم و  ناردارب  اب  دـنک و  هتـسارآ  اهنآ  هب  ار  دوخ  تسا  بجاو 

ییاهیگدیـسر تامدخ و  دروم  رد  هچ  اهناتـسرامیب و  رد  نانآ  شریذپ  رد  هچ  داد ،  رارق  دیابن  ریقف  زاین و  یب  نارامیب  نایم  یتوافت  ناونع 
 . دش هتفگ  هراب  نیا  رد  نخس  نیشیپ  لصف  رد  ددرگ .  هئارا  نارامیب  هب  نانآ  نانکراک  رگید  ناراتسرپ و  يوس  زا  اهناتـسرامیب  رد  دیاب  هک 

لئاق هداعلا  قوف  تیمها  ناتـسرامیب ،  یلک  روط  هب  رامیب و  تفاظن  هب  دیاب  نآ  رب  نوزفا  هتـسارآ ،  يرهاظ  دشاب و  هزیکاپ  دیاب  راتـسرپ   - 3
نارامیب اب  هک  یناسک   - 4 دهد .  ماجنا  دیاب  ناوارف ،  تقد  اب  تقو و  عرـسا  رد  هدش  هدراذگ  وا  هدهع  هب  هک  ییاهتیلو  ؤسم  مامت  و  دشاب . 

یم ثعاب  رما  نیا  هک  ارچ  دنمهفب ؛  ناشنابز  زا  ار  دوخ  يرامیب  يدب  نانآ  دنراذگن  دننک و  هاگن  نارامیب  هب  دیابن  هتسویپ  دنراد ،  راکورس 
يرهاظ يرامیب  صقن و  راچد  رگا  هژیوب   - دننک رکف  هدش  دراو  نانآ  رب  هک  ییالب  هراب  رد  دنیامن و  هجوت  ناشدوخ  هب  ّدح  زا  شیب  ات  دوش 

صقن نیا  دراد  تسود  وا  دور و  یم  رامـش  هب  وا  يارب  يراـمیب  صقن و  هب  هجوـت  یعوـن  هتـسویپ ،  ینـالوط و  ياـههاگن  هک  ارچ  دنـشاب ؛ 
نکمم اجنیا  رد  دیامن .  هسیاقم  هدننک ،  هاگن  یتسردنت  یتمالـس و  اب  ار  دوخ  يرامیب  صقن و  رامیب ،  نامه  تسا  نکمم  و  دنامب .  یفخم 

درب یمن  هانپ  ادخ  هب  رامیب ،  يرامیب  رطاخ  هب  يرامیب  هب  التبم  ولج  زگره  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  ددرگ .  وا  یگدرسفا  جنر و  ثعاب  تسا 
هک ینانآ  هب   : )) دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ( 347  . ) تفگ یمن  يزیچ  التبم  هب  هدراو  يالب  يدـب  هراـب  رد  و  . 
هللا یلص   ) ادخ لوسر  زا  يرگید  ثیدح  ( 348 (( . ) ددرگ یم  نانآ  نزح  هودنا و  ثعاب  اریز  دینکن ؛  هاگن  دنا ،  هدش  الب  تبیصم و  راچد 
مه زاب  يرگید  ثیدح  رد  ( 349 (( . ) دینکن هاگن  دایز  الب  تبیـصم و  لها  هب   : )) دومرف هک  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  زین  هلآ )  هیلع و 

صوصخم اـهنت  هک  تسا  نشور  عوضوم  نیا  هتبلا  ( 350 (( . ) دینکن هاگن  نایماذج  هب  هتـسویپ   : )) دومرف هک  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا 
زا رتشیب  اهناتـسرامیب  نانکراک  هتبلا  دوش .  یم  مه  نارگید  لماش  دراد و  تیمومع  هکلب  دـنراد ،  راکورـس  ناراـمیب  اـب  هک  تسین  یناـسک 
هک هنوگنامه  دومن .  راـتفر  وکین  ناـنآ  اـب  درک و  یگدیـسر  ناراـمیب  هب  نسحا  وحن  هب  دـیاب   - 5 دـنوش .  یم  عوضوم  نیا  راچد  نیریاـس 
هب ار  ناراـمیب  ياـهراک  دـیابن  داد و  رارق  تّیمها  دروم  ار  ناـنآ  ياـهراک  ماـجنا  دـیاب  هک  داد  روتـسد  ربـنق  دوخ  مـالغ  هب  ناـیقتم  يـالوم 

رکـشت ناونع  هب  ار  راتـسرپ  يارب  رامیب  ياعد  هک  دریگ  ماجنا  وا  تیاضر  اب  دیاب  ضیرم  تجاح  ياضق  يارب  مادقا  تشاذـگاو .  ناشدوخ 
عوضوم نیا  نآ  رب  نوزفا  اه .  هتـشرف  هکئـالم و  ياـعد  دـننام  تسا ؛  باجتـسم  راـمیب  ياـعد  هک  دـمآ  دـهاوخ  يدوز  هب  دراد و  لابندـب 

و ددرگ .  رتاناوت  طلـسم و  شیوخ  يرامیب  رب  رامیب  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  يرما  دراد  یپ  رد  رامیب  يارب  ار  یناور  هنین  أـمط  شیاـسآ و 
برق یهلا و  ياهـشاداپ  نیرتالاب  نیرتالاو و  راتـسرپ  يارب  دوش ،  يراتـسرپ  هناخ  رد  ینعی  دـشاب ،  راتـسرپ  دوخ  هداوناخ  زا  رامیب  هکناـنچ 

يراتـسرپ يارب  زور  هنابـش  کی  سک  ره   : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  دراد .  رب  رد  ار  يدـنوادخ 
(351 (( . ) درذگ یم  طارص  لپ  زا  قرب ،  نوچ  دنادرگ و  یم  روشحم  لیلخ  میهاربا  ترضح  اب  ار  وا  نانم  دنوادخ  دشاب ،  اپ  رـس  رب  رامیب 
(352  (( . ) تخادرپ یم  نارامیب  يراتسرپ  هب  وا  هک  ارچ  تفگ :  مینیب ،  یم  ناکین  زا  ار  وت  ام   : )) دنوادخ لوق  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع 

ياهزاین ماجنا  يارب  سکره   : )) دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبن  زا  لقن  هب  دوخ ،  ناردـپ  زا  لقن  هب  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما 
زا راصنا  زا  يدرم  دوش . )) یم  كاپ  هانگ  زا  دشاب  هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  دوشن ،  هچ  دوش و  ماجنا  هچ  دنک ،  ششوک  رامیب 
رد هک  تسین  رتالاب  نآ  شاداپ  ایآ  دشاب ،  دوخ  هداوناخ  زا  رامیب  نیا  رگا  ادخ ! لوسر  يا  تیادف  هب  مردام  مردپ و  دیـسرپ :  ترـضح  نآ 
هب زاین  فعـض و  ساسحا  هجیتن  رد  رامیب  هک  تسا  یعیبط  ( 353  (( . ) يرآ دومرف :  تسا ؟  هدرک  شـشوک  دوخ  تیب  لها  ياهزاین  ماجنا 
هب هک  یناسک  رگید  يوس  زا  دـنک .  یم  جـنر  یخلت و  ساسحا  يزیچ  نیرتکچوک  يارب  سپ  دوش ؛  یم  ساسح  يدـج  روط  هب  نارگید ، 
رود رامیب و  ندرک  تفاظن  هب  فظوم  هک  یناسک  و  دـنیامن .  یم  ساـسحا  دوخ  شود  رب  ار  ینیگنـس  راـب  دـنزادرپ ،  یم  راـمیب  يراتـسرپ 
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جنر دنیامن  یم  هدهاشم  رامیب  رد  هک  ندیشک  یتخسو  اهدرد  هب  تبسن  دوخ  ینورد  تاساسحا  رب  نوزفا  دنتـسه ،  وا  زا  اه  يدیلپ  نتخاس 
دزادرپ یم  رامیب  يراتسرپ  هب  زور  هنابش  کی  هک  یـسک  نیا ،  ربانب  دیآ .  یم  ناشدب  رامیب  تیعـضو  زا  هدومن و  ساسحا  يرتشیب  ترفن  و 

لیلخ میهاربا  نوچمه  هجیتن  رد  و  دریذـپب .  ار  یمـسج  یحور و  تامیالمان  تالکـشم و  دـشاب و  هتـشاد  ربص  لمحت و  هک  تسا  راـچان  ، 
تجاح ياضق  تهج  شالت  هراب  رد  دومن .  لـمحت  ار  شدـنزرف  حـبذ  لکـشم  درک و  تشپ  دوخ  فطاوع  هب  هک  دوش  یم  مالـسلا )  هیلع  )

يارب دزاس و  فرطرب  ار  ناوتان  يرامیب  زاین  سک  ره   : )) دـیامرف یم  هک  هدـش  دراو  یثیدـح  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  انیبان 
تجاح داتفه  دنک و  یم  اهر  خزود  شتآ  قافن و  زا  ار  وا  ناحبـس  يادخ  دهد ،  ماجنا  ار  تجاح  نیا  دنوادخ  ات  دـنک  تکرح  نآ  ماجنا 

زا يادج  نیا  ( 354 (( . ) درب یم  رـس  هب  دنوادخ  تمحر  رد  دنک ،  یم  شالت  هک  ینامز  ات  دزاس و  یم  هدروآرب  وا  يارب  ار  ایند  جیاوح  زا 
ياـهراک زا  یکی  راـک  نیا  هک  ناـنآ  هب  کـمک  ناـنم و  ؤم  ياـهزاین  نداد  ماـجنا  رب  ار  مدرم  دـنک  یم  قیوشت  هک  تسا  یناوارف  تاـیاور 

نیا ماجنا  زاس  هنیمز  دـنک  یم  ادـیپ  دومن  نارگید  فعـض  یناوتاـن و  ندـید  رثا  رب  هک  ناـسنا  رد  یناـبرهم  دوجو  دـشاب .  یم  روآ  شاداـپ 
مدرم بیع  رد  بابرا ،  دـننام   : )) هک هدومرف  هراشا  هل  أسم  نیا  هب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ددرگ .  یم  روآ  لالم  تّقـشمرپ و  ياهراک 

رب ار  ادخ  دینک و  محرت  راتفرگ ،  هب  راد ،  تیفاع  التبم و  دنتـسه ؛  هتـسد  ود  مدرم  انامه  دـیرگنب .  دوخ  بیع  هب  اه  هدـنب  نوچ  دـیرگنن و 
دوخ ياه  یحو  زا  یکی  رد  لاعتم  دـنوادخ  دومرف :  هک  هدـش  لقن  ماـمه  ماـما  نآ  زا  رگید  ياـج  رد  ( 355 (( . ) دیشاب رازگـساپس  تیفاع 

(( دنک محرت  هدیسر ،  بیسآ  هب  دناشوپب و  ار  هنهرب  و  دنک . . .  ینتورف  میراوگرزب  ربارب  رد  هک  مریذپ  یم  ار  یـسک  زامن  انامه   : )) دومرف
دراو تایاور  رد  هک  يزیچ  اما  ( 357 (( . ) دنک يراتسرپ  رامیب  زا  هک  درادن  یعنام  ضئاح  نز   : )) تفگ اجنیا  رد  دیاب  هک  يزیچ  ( 356 . )
تفگ ناوت  یم  عماج ،  مالک  کی  رد   - 6 رتشیب .  هن  تسا  رامیب  ندرپس  ناج  راضتحا و  ماگنه  رد  ضئاح  نز  روضح  ندرک  یهن  هدـش ، 
دیاب ریزگان  سپ  نیا ،  ربانب  دشاب .  یهلا  یمالـسا و  یناسنا  انعم ،  مامت  هب  یتشادهب ،  ینامرد  زکارم  اهناتـسرامیب و  طیحم  دیاب  ریزگان  هک 

هنیاعم دومن .  تظفاحم  اهناکم  تالاح و  مامت  رد  هدش  دراو  نیموصعم :  زا  هک  ار  ییاهدومنهر  یعرـش و  دعاوق  نیناوق و  هجوت  ّتقد و  اب 
ای هنیاـعم و  ار  نز  دـناوت  یم  درم  اـیآ  هک :  تسا  نـیا  نآ  ددرگ و  یم  حرطم  یلا  ؤـس  اـجنیا  رد  سکعلاـب  درم و  طـسوت  نز  يراتـسرپ  و 
یم رادـقم  هچ  نآ  دودـح  تسا  زاجم  رگا  و  ریخ ؟ ای  دـیامن ،  يراتـسرپ  وا  زا  دـنک و  هنیاعم  ار  درم  دـناوت  یم  نز  ایآ  و  دـنک ؟ يراتـسرپ 
يا هیآ  هب  یهاگن  نینچمه  مییامن ،  هعجارم  رگیدـکی  هب  نز  درم و  هاگن  تایاور  هب  هکنانچ  تفگ :  دـیاب  لا  ؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  دـشاب ؟

زا ریغ  ینعی  درم  نز و  طالتخا  هک  میریگ  یم  هجیتن  دننک ،  هاتوک  ار  رگیدکی  هب  دوخ  هاگن  درم ،  نز و  مادـک ،  ره  دـهد  یم  روتـسد  هک 
 : لّوا میتسه .  ریزگان  بلطم  ود  رکذ  زا  اجنیا  رد  اما  تسا .  هدشن  بیغرت  ًاعرش  تسین و  بولطم  ندرک ،  هاگن  مزلتسم  هنیاعم  يراتـسرپ و 

یم نیحورجم  نارامیب و  ياوادـم  هب  نانز  زا  يدادـعت  هدـش ،  رکذ  هک  مینک  یم  هعلاـطم  خـیرات  رد  نز 1 -  طسوت  درم  ياوادـم  نوماریپ 
نع هتل  أـس   : )) تفگ مالـسلا )  هیلع   ) شردارب زا  لـقن  هب  رفعج  نـب  یلع   - 2 هّللاءاش .  نا  دیـسر  میهاوخ  اـهنآ  هب  يدوز  هب  هک  دـنتخادرپ 

زا ( )) 358  (( . ) أبالف س ةروع  نکی  مل  اذا  لاق :  هیوادت ؟  وا  هیلا  رظنت  نا  أرملل ة  حلصی  له  حرجلا ،  هتیلا  وا  هذخف ،  لص  أب  نوکی  لجرلا 
 : دومرف دیامن ؟ اوادـم  ار  وا  ای  دـنک و  هاگن  نآ  هب  نز  تسا  هتـسیاش  ایآ  دـشاب  یمخز  وا  لفک  ای  نار و  رد  هک  مدیـسرپ  يدرم  هراب  رد  وا 

دـشاب یم  فلاخم  سنج  هب  تبـسن  هک  یتروع  هن  تسا ،  صخا  يانعم  هب  تروع  زا  دارم  اجنیا  رد  تسین . ))  یکاب  دشابن  تروع  هکنانچ 
نـسحلا یبا  هب   : )) تفگ هک  دش  لقن  هزمح  یبا  نب  یلع  زا  یتیاور  تشذگ  هکنانچ   - 3 تسا .  نیمه  ترـضح ،  ترابع  رهاظ  هچنانچ  ، 

تسین یکاب  دومرف :  تسا ؟  هنوگچ  دشاب  گرم  دح  رد  رامیب  دنک و  يراتسرپ  رامیب  زا  ضیح  لاح  رد  نز  مدرک :  ضرع  مالسلا )  هیلع  )
نیا لصا  ( 359 (( . ) دنوش یم  هدرزآ  ضئاح  نز  ندوب  زا  اه  هتشرف  هک  ارچ  دوش ،  رود  وا  زا  دش ،  کیدزن  گرم  دندیـسرت و  رگا  سپ  . 

وا هک  ینامز  ات  نایعیش  میراد  نانیمطا  هک  ارچ  دناسر ؛  یمن  يررـض  نآ ،  دنـس  رد  هزمح ))  یبا  نب  یلع   )) دوجو دراد و  تیمها  تیاور 
اه یفقاو  اریز  هدشن ؛  لوبق  ثیدح  لقن  وا  زا  رگید  وا  ندش  یفقاو  فارحنا و  زا  دعب  اما  دندرک ،  یم  تیاور  يو  زا  دوب ،  هدـشن  فرحنم 
هک یناسک  میدومن  ثحب  هلظنح  نب  رمع  هحیحص  لیذ  هیقف ))  تیالو   )) باتک رد  دروم ،  نیا  رد  دنتـسین .  لوبق  دروم  زگره  هعیـش ،  دزن 
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دشاب درم  يارب  مراحم  نانز و  ياوادم  ندرک و  يراتسرپ  هب  فرصنم  تیاور  ود  نیا  هکنیا  لامتحا  و  دننک .  هعجارم  نآ  هب  دنتـسه  بلاط 
هتفگ تسا  نکمم  هلب  رفعج .  نب  یلع  تیاور  رد  ًاصوصخم  درادن .  دوجو  فارـصنا  نیارب  يدـهاش  هکنیا  رطاخ  هب  تسین ؛  لوبق  دروم  ، 

نز هجلاعم  تایاور  رد  هکنانچمه  تسا .  تیاور  زا  فارصنا  نامه  نیا  مینک و  لمح  ترورض  تروص  رب  ار  نآ  هکنیا  زا  میراچان  دوش : 
نیب تسا و  قلطم  تاـیاور  تاـیآ و  هطـساو  هب  نز  درم و  نیب  كرتـشم  تباـث  یلوا و  مکح  هک  راـبتعا  نیارب  دـمآ .  دـهاوخ  درم  طـسوت 

نز و یکی  بیبط  ود  اجنیا  رگا  هکنیا  هب  دوش  عقاو  دیی  أت  دروم  فارصنا  نیا  دراد  ناکما  تسین .  یقرف  سکعلاب  درم و  طسوت  نز  هجلاعم 
نآ دنهد و  یم  رارق  داقتنا  دروم  ار  يراک  نینچ  مدرم  دریگب ،  هدهع  هب  نز  ار  وا  هجلاعم  دـشاب و  یـضیرم  درم  کی  دـشاب و  درم  يرگید 

دراو یثنخ  هب  هاگن  هراب  رد  هک  یتیاور  هطـساو  هب  تفریذـپ  ار  قوف  فارـصنا  نآ  هک  تسا  نکمم  نینچمه  دـنناد .  یم  بیجع  دـیعب و  ار 
درم و طسوت  نز  رظن  زاوج  مدع  طرـش  هب  اهتنم  هتفریذپ  ار  نآ  تیاور ،  نآ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) ماما هک  نوچ  دیآ ؛  یم  هدنیآ  رد  هدـش و 
هک بیبط  ود  هب  ندز  لاثم  سپ  تسین .  هشقانم  زا  ملاس  روکذـم ،  فارـصنا  نیا  هتبلا  تسا .  هدرک  مکح  هنییآ  رد  رظن  موزل  هب  سکعلاب و 
رد اهرـصع  یط  رد  اـملع  ياواـتف  ببـس  هب  بلطم  نیا  هک  تسا  نیا  نهذ  هب  بیرق  اریز  درادـن ؛  تلـالد  يزیچ  نـینچ  رب  دـشاب  نز  یکی 
اما و  دـشاب .  عراش  أر ي  زا  فشاک  دـناوت  یمن  يزیچ  نینچ  سپ  دـشاب .  موصعم  نامز  هب  لـصتم  هکنیا  نودـب  هتفرگ ،  اـج  مدرم  ناـهذا 

تروع ریغ  هب  ندرک  رظن  رد  ام  مالک  هکنآ  لاح  دوش و  رظن  یثنخ  تروع  هب  هک  یتروص  هب  تسا  رظان  روکذـم  تیاور  یثنخ ،  هب  تبـسن 
هب هک  تسا  یهار  کی  نایب  ماـقم  رد  هکلب  تسا ،  هدـشن  دراو  اوادـم  هجلاـعم و  ماـقم  رد  فیلکت  ناـیب  رد  تیاور  نیا  هکناـنچمه  تسا . 

یلص  ) ربمایپ نامز  رد  هک  يا  هریـس  هک  مینک  اعدا  میناوت  یم  ام  نآ ،  زج  دوش .  هتخانـش  ندرب ،  ثرا  رطاخ  هب  یثنخ  تقیقح  نآ  هطـساو 
 (( هدیفر  )) يارب هک  ارچ  تسا ؛  هدوب  نادرم  ياوادم  هجلاعم و  يارب  نانز  ندش  راد  هدهع  هدوب ،  لومعم  ناشیا  زا  دـعب  و  هلآ )  هیلع و  هللا 
دش حورجم  ذاعم  نب  دعس  هک  ینامز  دومن و  یم  اوادم  ار  نیحورجم  هدرک و  یم  هجلاعم  ار  اهضیرم  نآ  رد  هک  دوب  يا  همیخ  دجسم ،  رد 
رد هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ و  دنک .  يراتـسرپ  وا  زا  ات  دنراذگب  هدـیفر  همیخ  رد  ار  وا  ات  داد  روتـسد  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ، 
 . دومن یم  اوادـم  ار  ناناملـسم  نیحورجم  هظیرق  ینب  گـنج  زور  رد  هدـیفر  هک  ناـنچمه  ( 360  . ) درک یم  تداـیع  وا  زا  رـصع  حـبص و 
نب دعس  اهضیرم و  نیحورجم و  ياوادم  يارب  تشاد  دجسم  رد  يا  همیخ  هیملسالا  دیعـس  رتخد  هبیعک ))   )) هک تسا  هدش  هتفگ  و  ( 361)
یم هدافتـسا  همیخ  کی  زا  ود  ره  هکدراد  ناـکماو  ( 362  . ) هدوب هدیفررهاوخواو  دیـسر .  تداهـش  هب  هکنیا  ات  دیدرگ  اوادـم  وا  دزن  ذاعم 

هیعجشالا دایز  ما  ذوعم ،  رتخد  عیبر  میلس ،  ما  هیرافغلا ،  ةذاعم  هملـس ،  ما  هیعاضقلا ،  ۀشبک  ما  هیرافغلا ،  یلیل   )) لیبق زا  ینانز  دنا .  هدرک 
ات دـنتفر  یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هارمه  هب  اهگنج  رد  ناـشمامت  ( 363  (( ، ) هیراصنالا ۀـیطع  ماو  هیملـسالا  نانـس  ما  نمیا ،  ما  ، 

هارمه هب  گـنج  تفه  رد  هیطع  ما  اهـضیرم ) نـیحورجم و  ياوادـم   ) بـلطم نـیمه  رطاـخب  و  دـنیامن .  هجلاـعم  ار  ناراـمیب  نـیحورجم و 
 . درک یهارمه  ار  ربمایپ  اهـضیرم  نیحورجم و  ياوادـم  يارب  گنج  شـش  رد  يرگید  نز  و  ( 364  . ) تفر هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ

دنداد یم  بآ  راصنا ،  زا  وا  هارمه  نانز  هملس و  ما  دیگنج و  یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  تفگ :  هک  هدش  لقن  سنا  زا  ( 365)
یم بآ  میدوب و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  اـم   : )) تسا هدـش  لـقن  ذوعم  رتخد  عیبر  زا  ( 366  . ) دندومن یم  اوادـم  ار  نیحورجم  و 
لقن هیبا ))  ما   )) شا هدج  زا  یعجـشا ))  نب  جرـشح   )) زا ( 367  (( . ) میدـش یم  هاـگلتق  دراو  میدومن و  یم  اوادـم  ار  نیحورجم  میداد و 

هللا یلص   ) مرکا ربمایپ  و  میتفر .  رگید  ياهراک  نیحورجم و  ياوادم  يارب  ربیخ  گنج  رد  رگید  نز  جنپ  اب  نم   : )) تفگ ناشیا  هک  هدرک 
اب هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) هّللا لوسر   : )) دومرف هک  هدش  لقن  هملس  ما  زا  ( 368 (( . ) داد صاصتخا  امرخ  زا  یمهس  نانآ  يارب  هلآ )  هیلع و 

نانز هشیمه   : )) هک هدش  لقن  يرهز  زا  ( 369  (( . ) مییامن اوادـم  ار  نیحورجم  مینک و  تیاقـس  ات  تفر  یم  گنج  هب  راصنا  زا  ینانز  ام ، 
و ( 370 (( . ) دـندومن یم  اوادـم  ار  نانآ  دـنداد و  یم  بآ  نیحورجم  هب  دـندوب و  اهگنج  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  هارمه  هب 

هارمه ناـنآ   : )) دومرف ترـضح  درک .  لا  ؤس  ناـنز  داـهج  زا  میهاربا  ( 371  . ) تسا هدـش  لقن  زین  هبیتع  رد  کـلام  زا  مـالک  نیا  دـننامه 
رد سابع  نبا  ( 372 (( . ) دـنداد یم  بآ  ناـیوجگنج  هب  دـندومن و  یم  اوادـم  ار  نیحورجم  دـندوب و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر 
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نانز هارمه  هب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ایآ  هک  يدرک  لا  ؤس  یتشون و  نم  هب  يا  هماـن   : )) تشون يرورحلا ))  ةدـجن   )) باوج
هراب رد  نارگید  يدوعـسم و  ( 373 (( . ) دـندومن یم  اوادـم  ار  نیحورجم  نانآ  تفر و  یم  گنج  هب  نانز  اب  ناـشیا  تفر ؟  یم  گـنج  هب 

نانز و دنتشاذگرس و  تشپ  ار  نانآ  دندش و  بلاغ  سپ  دندروآ ،  يور  نانآ  اب  گنج  هب  ناناملسم   : )) دنیوگ یم  سامع ))   )) زور هعقاو 
نیا همه  سپ  ( 374 (( . ) دـندرک یم  هجلاعم  ار  نانآ  نانز  دـندمآ و  یم  نانز  يوس  هب  ناـحورجم  دـندرک و  یم  نفد  ار  ادهـش  اـه ،  هچب 

نآرب رفعج  نب  یلعو  هزمح  یبا  نب  یلع  تیاور  هـک  ناـنچمه  ناـنز  طـسوت  نادرم  ياوادـمرب  يا  هریـسدوجورب  تـسا  يدـییءات  بلاـطم 
 ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  هرذع ))   )) زا ینز  هکنیا  زا  هدرک  لقن  یناربط  هچنآ   - 1 هک :  مینیب  یم  لباقمرد  نکل  درک .  یم  تلـالد 
 ! هّللا لوسر  ای  تفگ :  نز  نآ  سپـس  دادـن .  هزاجا  وا  هب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ یلو  دوش  هارمه  رکـشل  نالف  اب  ات  تساوخ  هزاـجا 
 : دومرف ترـضح  مهد .  ماـجنا  ار  اهـضیرم  تیاقـس  اـی  میاـمن  اوادـم  ار  نیحورجم  اهـضیرم و  مهاوخ  یم  هکلب  مگنجب ،  مهاوخ  یمن  نم 

و ( 375  (( . ) نیشنب دوخ  ياجرس  وت  نکل  ما ،  هداد  هزاجا  وت  هب  مه  نم  تفر و  گنج  هب  نز  نالف  دوش :  هتفگ  دوش و  ّتنـس  نیا  ادابم  ))
یلص  ) مرکا ربمایپ  هکنانچمه   - 2 ( 376  . ) تسا هدش  لقن  هیعاضق ))  هشبک  ما   )) اب هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يارب  نومـضم  نیمه  هب 
نیا تقیقح  اّما  ( 377  . ) دادـن هزاجا  اهـضیرم  نیحورجم و  ياوادـم  يارب  گنج ،  هب  نتفر  يارب  يراصنا ))  هقرو  ما   )) هب هلآ )  هیلع و  هللا 

 ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  یلّوا  رد  هکنآ  يارب  تسا  نآ  دی  ؤم  هکلب  دناسر ،  یمن  نایز  نیـشیپ  راتفگ  هب  بلاطم  نیا  هک :  تسا 
لمع نیا  تشادن  تسود  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ سپ  دوش .  تّنـس  بلطم  نیا  مرادن  تسود  هکنیا :  هب  هدروآ  لیلد  دوخ  عنم  يارب 

 (( هقرو ما   )) هب تبـسن  اما  و  داد .  یم  نذا  ناـنآ  هب  دوبن  بلطم  نیا  رگا  دـنورب و  نینچ  نیا  گـنج  رد  ناـنز  هک  دوشب  تداـع  تروص  هب 
اقلطم يزیچ  نینچ  هکنیا  رطاـخ  هب  هن  تسا  هدوب  وا  هب  طوبرم  هک  تسا  یتیـصوصخ  رطاـخب  دـیاش  تسین و  نشور  اـم  يارب  وا  عـنم  لـیلد 

رب هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) هّللا لوـسر  ناـمز  رد  هریـس  درک :  اـعدا  تسا  نکمم  هک  دـش  نشور  روـط  نیمه  و  تـسین .  زیاـج  ناـنز  يارب 
درادـن و یتیجح  سپ  هدـش ،  تباـث  هعیـش  ریغ  قرط  زا  يا  هریـس  نینچ  دوش :  هتفگ  هکنیا  رگم  تسا .  هدوب  ناـنز  طـسوت  نادرم  ياوادـم 

نیا دـنا و  هدرک  ضارعا  رفعج  نب  یلع  هزمح و  یبا  نبا  تیاور  ود  زا  روهـشم ،  هک  دوش  اعدا  هکنیا  اـی  تسا .  حـضاو  فرح  نیا  نـالطب 
نیا هکنیا  ای  تسا .  هدشن  مادقا  تیاور  ود  نیا  نومـضم  هب  نداد  اوتف  رب  هک  تساج  نیمه  زا  تسا  هدش  دنـس  فعـض  بجوم  یـضعب  دزن 
دیاش و  ( 378  . ) دوش لـمح  ترورـضرب  زین  دـنا  هدـش  تروص  نیارب  مدـقم  هچنآ  همهو  دوش .  یم  لـمح  ترورـض  دروـم  رب  تیاور  ود 

هکنانچمه دـنراذگ .  یمن  قرف  دـمآ  دـهاوخ  هکنانچمه   - هل أسم  نیا  رد  نز  درم و  نیب  ًامومع  اوتف  لها  مینیب  یم  هک  دـشاب  نیمه  رطاخب 
یم هدرک ،  هراشا  درم  نز و  تاطابترا  يارب  دوخ  يدنبزرم  رد  عراش  هچنآ  هظحالم  ترورـض و  ریغ  ای  ترورـض  تروص  رب  ندرک  لمح 

مامت هک  تشذگ  ًالبق  درم  طسوت  نز  ياوادـم  هجلاعم و  مّود :  تسا .  حـضاو  بلطم  نیا  هچنانچ  دوش ؛  افتکا  نانز  زا  زیاجع  رب  هک  دـبلط 
تبسن یتشز  تدش  هدسفم و  رظن  زا  تروع )  لثم   ) عضاوم زا  یـضعب  هب  ندرک  هاگن  هچ  رگا  دشاب .  یم  تروع  درم ،  هب  تبـسن  نز  ندب 

سپ دنیامن .  هجلاعم  ار  نانز  دیاب  نانز  ًارصحنم  لیلد  نیمه  هب  و  دشاب .  یم  رتشیب  نز  ناتـسد  لثم  رگید  عضاوم  یـضعب  هب  ندرک  هاگن  هب 
دراوـم رد  رگم  دـشاب ،  یم  مارح  هجلاـعم  دروـم  نز  تروـع  هب  ندرک  هاـگن  نکل  دـیامن .  هجلاـعم  ار  رگید  نز  کـی  نز  هک  تسا  زیاـج 

زیاـج درک ،  هاـگن  هنییآ  قـیرط  زا  هک  دراد  ناـکما  رگا  سپ  دورب .  نیب  زا  ترورـض  نآ  هک  يدراوـم  هب  دوـش  یم  اـفتکا  سپ  ترورض . 
 ، میقتـسم هاگن  رگم  تسین  نکمم  رگا  و  دمآ ) دهاوخ  یثنخ  هب  ندرک  هاگن  تیاور  رد  هکنانچمه   . ) درک هاگن  تروع  هب  ًامیقتـسم  تسین 

رطاخ هب  تسین .  زیاج  درم  هب  عوجر  لثامم ،  دوجو  اب  و  درک .  افتکا  دیاب  نآ  تیفیک  نامز و  رظن  زا  ترورـض  رادقم  هب  دادـعت و  هب  طقف 
ای تسا  هرکاب  زینک  نآ  هک  دنیبب  ات  دـنک  هاگن  يزینک  کی  هب  تساوخ  هفوک  هیاد  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نانم ؤم  ریما  هک  دوب  ترورـض  نیمه 

سمل اب  يراـک  نینچ  دوش  هتفگ  هکنیا  رگم  ( 380  . ) تسا هدش  تیاور  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  نیا  دـننام  و  ( 379  . ) هرکاب ریغ 
هک ییاهاج  رد  نانز  تداهـش  لوبق  رب  دـنک  یم  تلالد  هک  دراد  دوجو  يدراوم  اّما  تسین .  ندرک  هاگن  هب  مزـال  دوش و  یم  ماـجنا  ندرک 

 . . . . تیاور ثیدـح و  ياهباتک  رد  تاداهـش  باب  هب  نک  هعجارم  سپ  حاکن  تدالو و  لثم  تسین  زیاـج  نآ  هب  ندرک  هاـگن  نادرم  يارب 
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نیا ریغ  و  نآ .  لثم  ای  سابل  يور  زا  یتح  وضع ،  ندرک  سمل  تسین  زیاـج  ندرک ،  هاـگن  هب  اـفتکا  دـشاب  نکمم  رگا  هکناـنچمه  ( 381)
دنیامن هجلاعم  ار  وا  دنناوتب  نانز  هک  یتروص  رد  درم  طسوت  نز  ندرک  هجلاعم  زاوج  مدع  رب  و  دـش .  هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  اهلاثم  دراوم و 

ای شنار  رد  یمخز  هک  ینز  هراـب  رد  درک  لا  ؤـس  مالـسلا )  هیلع   ) شردارب زا  هک  رفعج  نـب  یلع  زا  یتـیاور   - 1 دـنراد :  تلالد  یتایاور 
شردارب زا  رفعج  نب  یلع   - 2 ( 382  (( . ) هن  : )) دومرف دیامن ؟ هجلاعم  ار  نآ  دنک و  هاگن  نآ  هب  دناوت  یم  درم  ایآ  هدـش ،  داجیا  شتـسد 

3 ( 383  (( . ) هن  : )) دومرف دنک ؟ تماجح  ار  وا  دناوت  یم  درم  ایآ  هک  مدرک  لا  ؤس  ینز  هراب  رد  دومرف :  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا )  هیلع  )
دب بوخ و  رگا   : )) دومرف دنک ؟ تماجح  ار  ینز  دناوت  یم  ایآ  هک  دش  لا  ؤس  يا  هچب  رسپ  هراب  رد  مالسلا )  هیلع   ) نانم ؤم  ریما  زا  هکلب  - 

ار دب  بوخ و  تسا و  کیدزن  يو  غولب  هک  يا  هچب  دـشاب  نیا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  رظن  دـیاش  ( 384  (( . ) تسین زیاج  دـمهف  یم  ار 
نآ هب  ندرک  هاگن  هچب  يارب  هک  دشاب  نز  زا  یعضوم  تماجح  رظان  ای  و  دنک .  هاگن  نز  ناهنپ  عضاوم  هب  تسا  هورکم  دهد  یم  صیخـشت 

راچان نز  رگا  هلب ،  دید .  میهاوخ  يدوز  هب  هچنانچ  رارطـضا  لاح  رد  زاوج  رب  دنک  یم  تلالد  هک  يرابخا  و   - 4 تسا .  عونمم  عضوم ، 
 - 1 هدش :  تیاور  دوش .  ترورـض  عفر  هک  هزادنا  نآ  هب  طقف  یلو  تسا ،  زیاج  راک  نیا  دوش ،  راد  هدـهع  ار  شا  هجلاعم  يدرم  هک  دوش 
هک یتروص  رد   : )) دومرف ترـضح  دور ،  یم  نز  نآ  تکـاله  فوخ  هدرم و  شمکـش  رد  هچب  هک  ینز  هراـب  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع زا 

جراخ هکت و  هکت  ار  هدرم ]  نینج   ] نآ دنک و  لخاد  نز ]  محر  رد   ] ار شتسد  يدرم  هک  درادن  لاکـشا  دننک ،  کمک  وا  هب  دنناوتن  نانز 
هجلاعم ار  وا  درم  تسا  زیاج  ایآ  هک  دندرک  لا  ؤس  دراد ،  یضارما  شندب  هک  ینز  هراب  رد  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا   - 2 ( 385 (( . ) دنک

نز هراـبرد  دـیوگ  یم  يوار  تسا  هدـمآ  رگید  تیاور  رد  و  ( 386 (( . ) درادـن یلاکـشا  دوش ،  روبجم  هک  یتروص  رد   : )) دوـمرف دـنک ؟
ییاج رد  دـشاب و  یم  تحارج  ای  تسا و  یگتـسکش  ای  درد  نیا  هدـمآ و  دـیدپ  شندـب  رد  يدرد  الب و  کـی  هک  مدرک  لا  ؤس  یناملـسم 

ایآ دـنک ،  هجلاعم  دـناوت  یم  نز  کشزپ  زا  رتهب  درم  کشزپ  نوچو  دـنک ،  هاگن  اجنآ  هب  تسین  زیاج  درم  کشزپ  يارب  هک  هدـمآ  دـیدپ 
یم درم  دوش ،  ادـیپ  راک  نیا  هب  رارطـضا  هاگره   : )) دـندومرف ترـضح  ضیرم ؟  نز  نیا  هب  دـنک  هاگن  هک  درم  کشزپ  يارب  تسا  زیاـج 

هیلع و هللا  یلص   ) ربمغیپ هب  لدرمـش ))   )) انامه هک  دوش  یم  هتفگ  و   - 3 ( 387 (( . ) دنک هجلاعم  دهاوخب  نز  هک  یتروص  رد  ار  نز  دـناوت 
؟  تسیچ نم  فـیلکت  دـنیآ ،  یم  تباـبط  يارب  نم  دزن  ناوـج  ناـنز  تسا و  زیاـج  نم  يارب  هچنآ  رد  منک  یم  تباـبط  نم  تفگ :  هلآ ) 

هجلاعم ار  اه  ضرم  يریگب و  نوخ  هجلاعم  دـصق  هب  نانآ  زا  یناوت  یم  يدرک ،  ادـیپ  رارطـضا  نانآ  هب  تبـسن  رگا   : )) دـندومرف ترـضح 
هب هکنیا  هب  دنک  ادیپ  رارطـضا  نز  نآ  دیآ و  دـیدپ  یـضرم  ینز ،  ندـب  رد  رگا   : )) تسا هتفگ  رئارـس  رد  سیردا  نبا  و  ( 388  (( . ) ینک

هنتخ يارب  دنک  ترجا  بلط  درم ) کشزپ   ) تسا زیاج   : )) تسا هتفگ  یهتنم  رد  همالع  و  تسا . ))  زیاج  دنک ،  اوادم  درم  ناکشزپ  هلیسو 
هدش انثتـسا  يدراوم  رد  مرحمان  هب  ندرک  هاگن  تسا  هتفگ  یقثولا  ةورع  رد  یلو  ( 389  . . . (( . ) اهزینک هیراج و  ندرک  هجلاـعم  ندرک و 

ندرک و تماجح  ندز و  گر  ندب و  تحارج  یگتسکش و  قورع و  اهگر و  ضبن  نتخانـش  مرحمان و  ياوادم  دشاب  یم  دراوم  نآ  زا  هک 
 . دشابن شدوخ  سنج  زا  یکشزپ  هک  یماگنه  ار ،  ضیرم  دنک  سمل  سم و  تسا  زیاج  هکلب  دشابن ،  رامیب  سنجمه  رگا  دراوم  نیا  لثم 
 ، ندرک هاگن  هن  ندرک  سمل  رب  دشاب  هتـشاد  یگتـسب  هجلاعم  ای  ندرک  سمل  هن  ندرک  هاگن  هب  دشاب  طونم  هجلاعم  رگا  هدومرف :  و  ( 390)

هجلاعم ماقم  رد   : )) هدومرف هر )   ) ینیمخ ماـما  ترـضح  ( 391  . ) تسین زیاج  نآ  ریغ  رد  ترورـض و  رادـقم  هب  دـنک  اـفتکا  تسا  بجاو 
اب رگا  ضبن  نتخانـش  لثم  دـشابن ؛  نکمم  سنجمه  اب  نآ  هجلاعم  هاگره  هیبنجا  یبنجا و  رد  ندرک  سمل  مارح و  هاگن  تسا  هدـش  انثتـسا 

ماـقم دراوـم و  نیا  لـثم  يدـنب و  هتـسکش  تماـجح و  گر و  ندز  و  دـشابن ؛  نکمم  هریغ  و  جنـسراشف )  دـننام   ) هـجرد لـثم  يا  هلیـسو 
رگا تسا و  زیاج  دـشاب ،  ندرک  سمل  ندرک و  هاگن  هب  یگتـسب  وا  نداد  تاـجن  تسا  هدـش  قرغ  یـصخش  رگا  هک  روطناـمه  ترورض ، 

ترورـض و رادقمرب  دوش  یم  افتکا  سکعلاب ،  ای  ندرک  سمل  رب  هن  دشاب و  هتـشاد  یگتـسب  ندرک  هاگن  هب  هجلاعمای  دـنک  اضتقا  ترورض 
هک ناملـسم  ریغ  تروع  هب  ندرک  هاگن  اما  و  ( 392  . ) تسین زیاج  نآ  زا  يدـعت  تسا و  زیاج  نآ  رادـقم  هب  طقف  ترورـض ،  تروص  رد 
یم هدیمهف  ًالامجا  هکنانچمه  دنوش -  یم  رضاح  گنل  راولـش و  نودب  اهمامح  رد  دنناشوپب و  ار  ناشتروع  هک  دنهد  یمن  تیمها  ًالومعم 
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 . دراد حیرصت  بلطم  نیا  هب  ربتعم  تیاور  هک  روطنامه  درادن  دوجو  یعرش  لاکـشا  ندرک  هاگن  نیا  رد  تسا -  نقیتم  ردق  هکنیا  ای  دوش 
هنییآ هلیـسو  هب  تسا  نکمم  رگا  دننک .  يرود  ًاطایتحا  یثنخ ))   )) هب ندرک  هاگن  زا  نز  درم و  تسا  هتـسیاش  یثنخ  هب  ندرک  هاگن  ( 393)

دـشابرتمک هدسفم  ات   - دشابندوجوم وادوخ  لثم  یکـشزپ  هک  یتروص  رد  یثنخ  تروع  هب  ندرک  هاگن  و  دشاب .  یم  هار  اهنت  دوش  هجلاعم 
مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  شیامرف  دروم  رد  درک  لا  ؤس  مالسلا )  هیلع   ) يداه ماما  زا  مثکا  نب  ییحی  دوش :  یم  هدافتـسا  نینچ  تیاورزا 

یثنخ دـیاش  هک  یلاح  رد  دـنک  هاگن  وا  هب  یـسک  هچ  دـش  رامیب  یتقو  سپ  تفگ :  دوش . )) یم  يرامیب  راچد  یثنخ   : )) دـنا هدومرف  هک  ( 
شیامرف  : )) دنداد باوج  ترـضح  تسین .  زیاج  نیا  دننک و  هاگن  وا  هب  نانز  دـشاب و  درم  هکنیا  ای  دـننک و  هاگن  وا  هب  اهدرم  دـشاب و  نز 

یم نانآ  تشپ  هنهرب  یثنخ  دنریگ و  یم  تسد  رد  يا  هنییآ  مادک  ره  لداع  ینامدرم  تروص  نیا  رد  تسا ،  تسرد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
(394 (( . ) دنهد یم  رظن  هنیآ  رد  هدش  هدید  تروص  ربارب  دنرگن و  یم  هنییآ  هب  نانآ  دتسیا ، 

یفاکش دبلاک 

دناد و یمن  اور  دشاب  اه  ندیرب  ءاحنا  رگید  مکش و  نتفاکش  ای  ناوختسا و  نتـسکش  ای  ندیربرـس  هب  هک  ار  ناملـسم  هدرم  رب  متـس  مالـسا 
رد هچناـنچ  دـشاب  یم  رتـالاب  هکلب  تسوا  هدـنز  مارتحا  لـثم  ناملـسم  هدرم  مارتـحا  هک  ارچ  تسا .  هدرک  نییعت  نآ  يارب  شرا ))  هید و  ))
هب هچ  دوش ؛  یم  يراذگمان  یفاکـش  دبلاک  مان  هب  زورما  هچنآ  نداد  ماجنا  تسین  زیاج  هکنیا  ینعی  ( 395  . ) تسا هدمآ  تایاور  زا  یضعب 

ناکما درادن .  یلاکشا  ترورض  ردق  هب  تروص  نیا  رد  هک  دنک  اضتقا  ترورـض  هک  ینامز  رگم  دشاب ،  يرگید  تلع  هب  ای  مّلعت و  رطاخ 
دراد و لاکـشا  دشاب ،  ینمـشد  رثا  رب  رگا  وضع  عطق  ای  یفاکـش  دبلاک  هکنیا  هب  دـشاب  هتـشاد  رظن  تایاور  تسا  نکمم  دوش :  هتفگ  دراد 
 . تسین نکمم  شلوبق  هل  أسم  ود  رطاخب  هک  تسا  یمالک  نیا  یلو  دوش .  یمن  لماش  ار  دـشاب  ملعت  لثم  ییـالقع  تلع  کـی  رطاـخب  رگا 
رد یناودـع  هک  یلاح  رد  دـنک  حورجم  اطخ  يور  زا  ار  یتیم  هک  یـسک  رب  ار  هرافک  هدرک  تباث  تایاور  زا  یـضعب  رد  انامه  هکنیا :  لّوا 

ناسنا یفاکـش  دـبلاک  ندوب  مارح  لثم  هدرم  یفاکـش  دـبلاک  ندوب  مارح  تلع  هکنیا :  مّود  نک . )  تقد  سپ  ( ) 396  ) تسین تروص  نیا 
رطاخ هب  یفاکـش  دبلاک  هک  يروطنامه  سپ  هدشن .  هداد  لیـصفت  میلعت  تروص  ریغ  میلعت و  تروص  نیب  لیلحت ،  نیا  رد  و  تسا .  هدـنز 
هکنیا اـما  تسین .  زیاـج  لـمع  نیا  زین  دور  یم  اـیند  زا  ناـسنا  هک  یناـمز  رد  روطنیمه  تسین ،  زیاـج  ناـسنا  ندوـب  هدـنز  ناـمز  رد  میلعت 
رطاـخ نیا  هب  رما  نیا  تسین و  حیحـص  نیا  ناـسنا ،  ندرک  هلثم  زا  هدرک  یهن  هک  یثیداـحا  هب  یفاکـشدبلاک  تمرح  يارب  مینک  لالدتـسا 

فـالخ هب  تسین ،  ییـالقع  رما  یفـشت  دـشاب و  یفـشت  هلثم ،  زا  ضرغ  هک  دـشاب  تهج  نیا  زا  تسا  نکمم  ندرک  هلثم  زا  یهن  هک  تسا 
ثعاب هلثم  زیوجت  هکنیا  هوالع  هب  نآ .  دـننام  مّلعت و  لثم  دریگ  یم  قلعت  تبغر  دروم  بولطم و  ییـالقع  ضرغ  نآ  هب  هک  یفاکـشدبلاک 
يرما نیا  دوش و  یم  ادهش  تمرح  کته  ببس  تروص  نیا  رد  دهد و  ماجنا  ناملسم  يادهـش  هب  تبـسن  ار  راک  نیا  نمـشد  هک  دوش  یم 

هک يروطنامه  تسین ،  بترتم  دشاب  نآ  يارب  یعاد  ای  ببس  هچنآ  هب  یلوقعم  هدیاف  هک  یلاح  رد  دنا  هدرک  ضارعا  نآ  زا  ًاعرش  هک  تسا 
لباق و  ( 397  . ) مینک هراشا  درامـش ،  یم  مرتحم  شندوب  هدنز  دننام  ار  ناملـسم  هدرم  هک  یتایاور  زا  یخرب  هب  تسا  بسانم  میتفگ .  ًالبق 

رد سپ  ناملـسم .  ای  دشاب  نم  ؤم  تیم  درم  هک  دیوگ  یمن  و  دراد .  اهنیا  لثم  و  تیمدرم ))   )) و تیم ))   )) ریبعت رگید  تایاور  تسا  رکذ 
ناناملسم زا  تیم  صوصخ  هب  تایاور  ریاس  دراد  فارصنا  هک  مینک  اعدا  تسا  نکمم  هکنانچمه  مینک ،  یم  دیقم  رب  لمح  ار  قلطم  اجنیا 

هک یـسک  مسج  لماش  سپ  نیا :  ربانب  دـننک .  لا  ؤس  نآ  زا  اـت  دـنا  هدرک  دـصق  هک  تسا  نیمه  هدوب و  ـالتبا  لـحم  ناملـسم  تیم  اریز   ؛
وا ياضعا  رد  تحارج  هید  اـی  تسا  بجاو  یمذ  رفاـک  رد  هید  هکنیا  زا  هدـش  دراو  هچنآ  دـشاب و  یمذ  هچ  رگا  دوش  یمن  تسین  ناملـسم 

ظفح ار  شا  یگدـنز  هک  تهج  نیا  زا  یمذ ،  رفاـک  يارب  هدـش  هداد  رارق  هک  تسا  قـح  کـی  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  دـشاب ،  یم  بجاو 
دنک یم  تباث  یمذ  رفاک  لتق  رد  ار  هید  هک  بلطم  نیا  هب  دراد  هراشا  هعامـس  هقثوم  تیاور  هکنانچمه  دنکن .  اهر  هعماج  رد  ار  وا  دنک و 
مینک کسمت  لیلعت  تیمومع  هب  هکنیا  رگم  درادن ،  دوجو  رگید  راّفک  یمذ و  رفاک  ندب  نیب  یقرف  یمذ ،  رفاک  گرم  زا  دـعب  اما  ( 398 . )
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میدرک رکذ  هچنآ  هب  هجوت  هک  یلاـح  رد  یمذ  رفاـک  یتح  دوشب ،  تسا ،  تاـیح  لاـح  رد  یتمرح  کـی  وا  يارب  هک  یـسک  ره  لـماش  اـت 
تیم هید  نآ  رد  هک  دعاوق  بحاص  يارب  هدش  هزیگنا  بلطم  نیمه  دـیاش  و  رتمک .  هن  رتشیب و  هن  تسا  قح  بلطم  نیا  هک  نیا  زا  درادـن . 

مالسا و اب  هک  يرفاک  هب  تبسن  اما  تسا .  برقا  رهظا و  میدرک  رکذ  ام  هچنآ  یلو  ( 399  . ) دنک رابتعا  یمذ ،  دازآ  رفاک  هید  ار 110  یّمذ 
یعنام سپ  درادن  یتمرح  مه  شگرم  زا  دعب  هجیتن  رد  تسین ،  شتایح  لاح  رد  وا  يارب  یتمرح  سپ  یبرح )  رفاک   ) دراد گنج  نیملسم 
تسین دروم  نیا  رد  مه  یهانگ  درادن و  دوجو  مه  هید  و  دشاب ،  هک  یفده  ضرغ و  ره  رطاخ  هب  درادن  دوجو  یبرح  رفاک  ندب  حیرشت  زا 

.

رامیب تدایع  مجنپ :  لصف 

تدایع ياضف 

حـضاورپ میرادـن .  يزاین  دراد  لابند  هب  شناهارمه  ضیرم و  يارب  هک  يراثآ  تسا و  ّبترتم  ضیرم  تدایع  رب  هک  یباوث  يروآدای  هب  ام 
راثآ نیا  زا  یـضعب  دیـشخب .  دهاوخ  ماکحتـسا  ار  اهدنویپ  تّیمیمـص و  تشاذگ و  دهاوخ  ياجب  یتبثم  تارثا  هدنیآ  رد  راثآ  نیا  تسا ، 
دراد هارمه  هب  تیعقاو  نآ  هک  يا  یفنم  تبثم و  ياـه  باـتزاب  دنتـسه و  ناـبیرگ  هب  تـسد  نآ  اـب  شناـهارمه  ضیرم و  هـک  یتـیعقاو  رد 

ساسا نیا  رب  دشاب .  اهنآ  اب  گنهامه  بسانتم و  تدایع  وج  تالاعفنا  لعف و  اهدروخرب و  دیاب  يّدـج  روطب  نیا  ربانب  دوش .  یم  هدـهاشم 
هک ییاهیگژیو  هدودـحم  هب  تعرـس  اب  اما  مینک .  یم  راذـگاو  هدـنناوخ  هب  ار  يرگن  فرژ  هشیدـنا و  تصرف  هدرک و  هاتوک  ار  نخـس  اـم 

تقد هزادنا  هچ  ناگدننک  تدایعو  رامیب  نیب  طباور  میظنت  رد  هک  دید  میهاوخ  هدش و  دراو  دنـشاب  هتـشاد  دیاب  ناگدننک  تاقالم  رامیب و 
ماـعط ار  ضیرم  هک  یـسک  ره  هدـش  هتفگ  تسا و  هدـش  ضرعتم  عوضوم  نیا  رد  ار  یفلتخم  تایـصوصخ  تاـیاور  هک  ارچ  تسا ؛  هدـش 
هرابود ندرک  حرطم  تصرف  هک   - رامیب ندرک  تحاران  زا  هک  تشذـگ  رتشیپ  دـنک و  یم  وا  بیـصن  یتشهب  ياه  هویم  زا  دـنوادخ  دـهدب 

ار نامنخـس  میناوت  یم  هک  تسا  نیا  مینک  هاگآ  نآ  رب  ار  امـش  اجنیا  رد  میهاوخ  یم  ام  هک  يزیچ  اما  تسا .  هدمآ  لمعب  یهن  تسین  اهنآ 
هیلع  ) قداص ماما  زا  ربتعم ،  تایاور  زا  یـضعب  رد  دـنک  هاگآدوخ  يرامیب  عضو  زا  ار  شناتـسود  ضیرم ،  میروایب :  ریز  طاقن  نمـض  رد 

هب ناـنآ  دـنک و  هاـگآ  شا  يراـمیب  هب  ار  شناتـسود  هکنیا  ضیرم  يارب  تسا  هتـسیاش   : )) دـندومرف ترـضح  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا ) 
 : دـش هتفگ  ماما  هب  تفگ  يوار  دـنوش . )) یم  هداد  رجا  ضیرم ،  تدایع  دروم  رد  مه  ناـنآ  ناـنآ و  دروم  رد  ضیرم  دـنیایب و  شتداـیع 

ترـضح دوش ؟ یم  هداد  رجا  هنوگچ  ضیرم  دوخ  اما  دـنا ،  هتفر  ضیرم  دزن  هکنیا  هب  ضیرم  تدایع  دروم  رد  دـنریگ  یم  رجا  نانآ  يرآ 
 . دوـش یم  روـظنم  ضیرم  يارب  دـهد و  یم  رجا  ناـنآ  دروـم  رد  ار  ضیرم  سپ  ناـنآ ،  يارب  یتانـسح  ندروآ  تسد  هـب  اـب   : )) دـندومرف

(400  . ) دوش یم  وحم  دوبان و  هانگ  هد  ضیرم  زا  دور و  یم  الاب  هجرد  هد  دوش و  یم  هتشون  وا  يارب  هنسح  هد  نیاربانب 

تدایع يارب  رامیب  هزاجا 

هدش تباجا  ییاعد  سک  ره  هک  ارچ  دـننک  راثن  ار  ناش  هناصلاخ  ياهاعد  دـنیامن و  تدایع  وا  زا  مدرمات  دـهد  هزاجا  رامیب  تسا  هتـسیاش 
زا هناصلاخ  ياهاعد  مینک  هراـشا  دـیاب  و  ( 401  . ) دنتـسه اه  هعیـش  هدـمآ ،  تایاور  زا  یـضعب  رد  هچنآ  رباـنب  ساـن ))   )) زا روظنم  دراد و 

دنویپ هچنانچ  دنشاب .  رادروخرب  یتسرد  افـص و  ییوکین ،  زا  تاطابترا  اهدنویپ و  دیاب  نیا  ربانب  دریگ ؛  یم  همـشچرس  یتسود  تیاضر و 
دوش و یم  نانآ  تربع  هیام  هجیتن  رد  تسا  دـنوادخ  لـباقم  رد  ناـنآ  یناوتاـن  كرد  زاـس  هنیمز  وا  تالکـشم  كرد  راـمیب و  اـب  نارگید 

ساسا نیا  رب  دنوش .  یمن  رامیب  نارگید  هک  درادـن  دوجو  ینیمـضت  هدـش و  لکـشم  نیمه  راچد  مه  ناشیا  تسا  نکمم  هک  دـنبای  یمرد 
 . ددرگ یم  هناصلاخ  قیمع و  یطابترا  زاس  هنیمز  دراذگ و  یم  یقاب  فرگش  يرثا 
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تسا بحتسم  ضیرم  تدایع 

سک ره  هک  هدـش  دراو  تیاور  رد  تسا و  بحتـسم  یعرـش  رظن  زا  تسادـخ و  بولطم  بوبحم و  ضیرم  تدایع  هکنیا  رد  تسین  یکش 
و ( 402  . ) ددرگرب شلزنم  هب  هکنیا  ات  دنیامن  یم  رافغتـسا  وا  يارب  دننک و  یم  تعیاشم  ار  وا  هتـشرف  رازه  داتفه  دـنک  تدایع  ار  یـضیرم 
هب دنک  هعجارم  دیاب  دهاوخ  یم  هک  سک  ره  سپ  تسین ،  رابخا  نآ  همه  ندرک  یسررب  يارب  ییاج  تسا و  رایـسب  عوضوم  نیا  رد  رابخا 

 . هریغ راونالاراحب و  ج 2 و  لئاسو ،  لثم  یثیدح ؛  ياهباتک  زا  دشاب  نآ  رد  رابخا  نآ  دور  یم  نامگ  هک  ییاهباتک 

رامیب تدایع  قیرط و  ّیط 

نک ریس  لیم  کی   : )) دندومرف هک  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  هب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ لوق  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اسب  هچ 
روط نیا  ثیدـح  زا  ام  رظن  هب  یلو  تسین .  بولطم  لیم ،  کی  زا  رتشیب  ضیرم  تدایع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  امن ، )) تداـیع  ضیرم  زا  و 

زا هیاـنک  سپ  تسا .  نتفر  هداـیپ  لـیم ،  کـی  هب  ریـس  زا  دارم  دـسر  یم  رظن  هب  میتـسین و  هدافتـسا  نیا  اـب  قفاوم  اـم  دوش و  یمن  هدافتـسا 
تدایع هک  تسین  ینیعم  تفاسم  دـح و  ماقم  رد  دـنک و  ریـس  ار  هار  لیم  کی  ناسنا  هچ  رگا  تسا ،  هار  نیا  رد  یتخـس  لـمحت  تیبولطم 

اب ار  هار  لیم  دنچ  ناسنا  هچ  رگا  دشاب ،  یم  دوجوم  زین  ضیرم  تدایع  يارب  لیاسو  تسا و  دایز  تفاسم  هک  ییاج  رد  و  دشاب .  بحتسم 
 . دوش دایز  هار  نیا  رد  یتخس  تقشم و  رگا  تسا  رتشیب  شتیبوبحم  هکلب  تسا ،  بوبحم  بولطم و  کش  یب  ًالثم  دنک  ریس  نیشام 

رامیب تدایع  نانز و 

نانز رب  هک  هدش  دراو  یتیاور  رد  دنا .  هدـشن  رما  ضیرم  زا  تدایع  هب  نانز  تسین و  بولطم  ضیرم ،  تدایع  يارب  نانز  ندـش  جراخ  اما 
 ، ار نانز  اب  نادرم  طالتخا  نداد  شهاک  دراد  تسود  عراش  هک  دـشاب  نیا  هب  بلطم  نیا  تشگزاـب  دـیاش  و  ( 403  . ) تسین زیاج  تدایع 
هک مینیب  یم  تهج  نیا  زا  دوش و  ظفح  تسا  نادرم  نانز و  طالتخا  أشنم  هک  ییاه  یتخـس  اـهجنر و  زا  يرایـسب  زا  هعماـج  هکنیا  رطاـخب 
زا يریگولج  يارب  مالسا  هک  ارچ  دنیبن  ار  وا  مه  يدرم  دنیبن و  ار  يدرم  هکنیا  نز ،  يارب  دنهد  یم  حیجرت  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح 

مهارف يا  هنیمز  دراد  رظن  رد  هکلب  دهاوخ  یمن  ار  دزد  تسد  عطق  رما  ور ،  نیا  زا  دناد ،  یم  شور  نیرت  بسانم  ار  يریگشیپ  تافارحنا ، 
 . دنک يریگولج  مه  عطق  هب  رجنم  يدزد  لایخ  زا  یتح  هک  دزاس 

هبترم کی  زور  هس  ره  تدایع ، 

ضیرم يارب  زور  ره  رد  سپ  ضیرم .  تدایع  ندوب  دایز  رب  درادن  رارـصا  هک  نیموصعم :  همئا  زا  هدش  دراو  یتایاور  هک  میدرک  هظحالم 
قداص ماما  زا  هکلب  دوش ،  ماجنا  تدایع  هبترم  کی  زور  هس  ره  رد  هک  دـنک  یم  هیـصوت  تاـیاور ،  نیا  هکلب  دـهد ،  یمن  رارق  ار  تداـیع 

هب زور  کی  دش  بجاو  ضیرم  زا  تدایع  یتقو  سپ  تسین  تسرد  زور  هس  زا  رتمک  تدایع   : )) دندومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا )  هیلع  )
(( . دـینک اهر  شا  هداوناخ  اب  ار  ضیرم  دـش ،  ینالوط  شا  یـضیرم  يرامیب ،  رگا  سپ  نایم )  رد  زور  کی   ) ورن زور  کی  ورب و  تداـیع 

زا دـینک  تدایع  نایم  رد  زور  کـی  ضیرم  زا   : )) دـندومرف هک  هدـش  دراو  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  يرگید  تیاور  رد  و  ( 404)
 ، دوش تخـس  يرامیب  یتقو  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  زادوصقم  سپ  ( 405 (( . ) دشاب تخـس  شیرامیب  هکنیا  رگم  يرامیب ،  مراهچ  زور 

دیی أت  دوب ،  هدش  دراو  یلوا  تیاور  رد  هچنآ  قبط  دنورب .  شتدایع  هب  نایم  رد  زور  کی  یتخـس ،  تروص  رد  دننک .  ریخ  أت  شتدایع  رد 
درف هاگره  هک  تسا  نیا  تیاور  زا  دوصقم   )) هک تسا  نیا  ناشرظن  یـسلجم  همالع  یلو  تسا .  هدمآ  تیاور  نیا  لیذ  رد  هچنآ  دنک  یم 
نیا اوبغءا ))  )) هب دارم  دوب و  یلوا  تیاور  رد  هک  يروطنامه  شا  هداوناخ  اب  ار  ضیرم  دننک  اهر  هکنیا  تسا  راوازس  دشاب ،  رامیب  یتخسب 
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مییوگ یم  میرامش و  یم  دیعبار  همّالع  نخـس  ام  ( 406 (( . ) دـننک كرت  ار  نآ  رگید  زور  دـننکب و  ضیرم  زا  تدایع  زور  کی  هک  تسا 
ینالوط شا  يرامیب  رگا  اّما  دشاب ،  یم  هقیلس  قوذ و  عبط و  یضتقم  هکنانچمه  تسا  دیک  أت  دروم  وا  زا  تدایع  يرامیب  یتخس  ماگنه  هب 

يارب دشاب  هتـشاد  ناکما  ات  میراذـگب  اهنت  شا  هداوناخ  اب  ار  ضیرم  هک  تسا  بسانم  تروص  نیا  رد  تسا و  يرگید  رما  نیا  سپ  دـش ، 
هک يروطنامه  مینکن .  هفاضا  نانآ  جرح  یتخـس و  هب  ام  دـننک و  لمحت  ار  اه  یتخـس  هدرک و  تمدـخ  ناشـضیرم  هب  هک  ضیرم  هداوناخ 

نیا تسا و  زیاج  هبترم  کی  زور  هس  ره  تدایع  تسین .  نانآ  ناوت  رد  هک  دهاوخب  يزیچ  دـهد و  رارق  راشف  تحت  ار  شا  هداوناخ  ضیرم 
نیا رتـهب  تسا  دـیفم  هک  يزیچ  نآ  و  یمّود .  تیاور  هنیرق  اـب  روطنیمه  دوش و  یم  رهاـظ  تیاور  لـیذ  کـمک  هب  یلوا  تیاور  زا  بلطم 

تدایع مراهچ  زور  رد  سپ  دشاب .  هلـصاف  اب  تدایع  هک  تسا  نیا  تدایع  رد  حجرا  رترب و  هکلب  دـشابن ،  مه  رـس  تشپ  تدایع  هک  تسا 
تسا نیا  تیاور  زا  دارم  هک  تسا  هدیمهف  روط  نیا  یلوا  تیاور  زا  یـسلجم  همالع  یلو  تسا .  هدرکن  تدایع  زور  هس  هکنیا  زا  دعب  دنک 
رگید هک  زور  هس  زا  لبق  دش  بوخ  رگا  سپ  میورب  وا  تدایع  هب  مّوس  زور  ات  دوش  یم  رامیب  صخش  هک  یلوا  زور  رد  تسین  هتـسیاش  : ))

هک دـشاب  نیا  تدایع  لقا  انامه  هک  دراد  لامتحا  میورن و  زور  کی  میورب و  تدایع  هب  زور  کی  دـشن  بوخ  رگا  تسین و  مزـال  یتداـیع 
هبترم کی  زور  هس  ره  رد  ار  ضیرم  هک  تسا  نیا  تدایع  لقا  ای  تسین و  زیاج  نآ  زا  دـعب  دوش و  تداـیع  مه  رـس  تشپ  زور  هس  ضیرم 

تـسین یفخم  تروص  ود  دـُعب  و  دوش .  یم  انثتـسا  هل  أسم  نیا  تسا ،  رتهب  زور  ره  ضیرم ،  تدایع  هک  دوش  صخـشم  یتقو  سپ  دـنیبب . 
تسا رترهاظ  يرخآ  تروص  تشذگ -  هک  يروطنامه  مینیب -  یم  ام  یلو  ( 407 (( . ) دشاب یم  راکشآ  لّوا  تروص  ندوب  رهاظ  هکنانچ 

دورب و تدایع  هب  زور  کـی  تفگ  یم  دوب و  تیاور  رد  هک  تسا  یتلـالد  هنیرق و  رطاـخب  هل  أـسم  نیا  تسا و  دـیعب  مّود  لّوا و  تروص  و 
سپ دشاب ،  یم  زور  هس  نتـشذگ  زا  دعب  یعیبط  لاح  رد  تدایع  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب  تخـس  يرامیب  هکنیا  رگم  دورن ،  زور  کی 

زور کی  درک و  تدایع  زور  کی  دیاب  سپ  دشاب  تخـس  شـضرم  ضیرم  هاگره  نیا ،  ربانب  داد .  ماجنا  ناوت  یم  مراهچ  زور  رد  تدایع 
 . دراذگب اهنت  شا  هداوناخ  اب  ار  ضیرم  دش ،  ینالوط  ضرم  رگا  و  درکن .  تدایع 

دشاب زور  هس  زا  دعب  دیاب  تدایع 

زور هس  زا  لـبق  ضیرم  هک  یتقو  سپ  ( 408  . . . ) دشاب یم  زور  هس  زا  دـعب  تدایع  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  زا 
انعم نیا  هکنیا  هب  دنداد  یـسلجم  همالع  هک  یلامتحا  دیـسر  ضرع  هب  ًالبق  و  تسین . . .  مزال  شتدایع  رگید  دش ،  بوخ  درک و  ادـیپ  افش 

تیاور هک  تسا  بجاو  ّـالا  درادـن و  تیاور  رد  روهظ  لاـمتحا  نیا  هک  تشذـگ  دـش و  هدروآ  هتـشذگ  ناوـنع  تحت  هک  یلّوا  تیاور  زا 
 . رابخا نیب  ندرک  عمج  رد  تسا  رتهب  میدرک  رکذ  اجنآ  رد  ام  هچنآ  میراذگب و  رانک  ار  رگید 

دشاب هبترم  هس  تدایع 

ضیرم دیاب  دشک و  یم  لوط  ضرم  دش ،  هبترم  هس  زا  رتشیب  رگا  سپ  دنک ،  تدایع  هبترم  هسار  شضیرمردارب  هک  تسا  بجاو  نم  ؤمرب 
هیزعتو هبترم  هس  تدایع   : )) دـندومرف هک  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  هدـش  تیاور  و  دراذـگب .  اهنت  دـنک و  كرت  شا  هداوناخ  اب  ار 

(409  (( . ) تسا هبترم  کی 

تدایع تاقوا 

هیلع  ) قداص ماـما  زا  بش و  اـی  دریگ  ماـجنا  حبـص  هک  درادـن  دوجو  یقرف  ضیرم  زا  ندرک  تداـیع  رد  هک  دوش  یم  هدـیمهف  تاـیاور  زا 
 . دننک یم  تعیاشم  ار  وا  هتشرف  رازه  داتفه  دنک ،  تدایع  ار  یضیرم  حبص ،  ماگنه  هک  ینم  ؤم  ره   : )) دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا ) 

ماگنه ات  هدننک  تدایع  يارب  هکئالم  دوش و  یم  وا  لاح  لماش  یهلا  فطل  تمحر و  دنیشنب ) ضیرم  رانک   ) دنیـشنب ضیرم  اب  هاگره  سپ 
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(410 (( . ) دوش حبـص  ات  تسوا  يارب  همانرب  نیمه  لثم  دنک ،  تدایع  بش  رد  ار  یـضیرم  ینم  ؤم  رگا  دننک و  یم  رافغتـسا  ادـخ  زا  بش 
بش رد  ار  ضیرم  تسین  هتسیاش  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  عویـش  هچنآ  تیاور  نیا  زا  دوش  هدافتـسا  دیاش   : )) تسا هتفگ  یـسلجم  همالع 

وجتـسج عبتت و  تقو  لاجم و  هک  دراد  دوجو  ینعم  نیمه  رد  يدایز  تایاور  ( 411  (( . ) تسین نخـس  نیا  هب  ییانتعا  یلو  درک ،  تدایع 
تسا رظتنم  دریگ و  یم  ارف  ار  وا  اهمغ  اهیتحاران و  بش  ماگنه  رد  ضیرم  هک  مییوگب  میرداق  ام  هکلب  ( 412  . ) درادن دوجو  نآ  یسررب  و 

دراد زین  ار  هدیاف  نیا  بش  ماگنه  وا  ترایز  تدایع و  سپ  دوش ،  يرپس  تسا  ینالوط  وا  يارب  دـنیب و  یم  ینالوط  رایـسب  ار  نآ  هک  یبش 
رطاخب دـیاش  ددرگ و  یم  فرطرب  یتحاران  هودـنا و  مغ و  تلاح  وا  زا  دوش و  یم  کبـس  ضیرم  يارب  بش  ندوب  ینـالوط  تشحو و  هک 
تدایع هب  یسوم  یبا  هک  یتقو  سپ  دننک .  یم  افتکا  بش  رد  ندرک  تدایع  رکذ  رب  مالـسلا )  هیلع   ) نسح ماما  هک  مینیب  یم  بلطم  نیمه 

اتو دنوش  یم  جراخ  هتـشرف  رازه  داتفه  وا  اب  هکنیا  رگم  دنک ،  تدایع  بش  رد  ار  یـضیرم  هک  تسین  يدرم  چـیه   : )) دـندومرف تفر ،  وا 
بـشرد اروا  یـسوم  یبا  هک  دشابرطاخ  نیا  هبدیاشای  ( 413 (( . ) دـشاب یم  تشهب  رد  یتخرد  وا  ياربو  دـننک  یمرافغتـساوا  يارب  حـبص 
نینچمه دـنک .  یمن  تلالد  بشرد  تداـیع  صاـصتخارب  تیاور  نیاودوب  بساـنموا  يارب  ثیدـح  تمـسق  نیا  رکذ  سپ  درک .  تراـیز 

هیلع  ) یلع ترضح  نیب  ثیدح  نیمه  هیبش  دندمآ ،  مالسلا )  هیلع   ) نسح ماما  تدایع  هب  هک  یعقوم  یـسوم ،  وبا  یلع و  نیب  هدش  تیاور 
هک درادن  یعنام  و  ( 414  . ) تسا هدش  رکذ  مه  اب  بش  زور و  رد  تدایع  تیاور ،  ود  ره  رد  هدـش و  تیاور  ثیرح  نب  ورمع  و  مالـسلا ) 

 . دوش رارکت  تایاور  عیمج  رد  هثداح  نیا 

؟ درک تدایع  دیاب  یسک  هچ  زا 

تسا و هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  زا  رمخ :  براـش   - 1 تسین :  زیاج  هتـسد  دـنچ  زا  ندرک  تدایع  هک  هدـش  دراو  تایاور  رد 
شتدایع هب  دش  ضیرم  رمخ  براش  رگا   : )) دـندومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دـنا  هدومن  لقن  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مه  ناشیا 

دینکن و تدایع  یّمذ  رافک  ياهـضیرم  زا   : )) دندومرف هک  هدـش  تیاور  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  هّمذ :  لها   - 2 ( 415 (( . ) دیورن
 ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ انامه  هک  شدنس  هب  هدش  تیاور  تایرفعج  باتک  رد  یلو  ( 416 (( . ) دییامنن تکرش  نانآ  هزانج  عییشت  رد 
رد یتحلـصم  رگا  هک :  تسا  نیا  دوـش  یم  رهاـظ  اـم  يارب  هـچنآ  و  ( 417  . ) دـندرک تداـیع  دوب  ضیرم  هک  یعقوم  رد  يدوـهی  کـی  زا 

رهاظ نوچ  دندرک ؛  ار  راک  نیا  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هکنانچمه  درادن ؛  یعنام  نانآ  تدایع  دشاب ،  هتشاد  دوجو  همذ  لها  تدایع 
نآ هجیتـن  دـندرک و  تداـیع  وا  زا  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دوـب و  ضیرم  هک  دوـب  یمـالغ  نآ  يدوـهی  زا  ناـنآ  دارم  هک  تسا  نیا 
اما دینکن .  تدایع  تسین ،  راب  تدایع  رب  یتحلصم  هک  ینامز  اما  تسا  هدش  تیاور  هکنانچ  دش ،  ناملسم  مالغ ،  نآ  هک  دوب  نیا  تدایع 
رد نانآ  ناوت  تیوقت  ببـس  دوش و  یم  نیملـسم  تدوم  ماکحتـسا  ببـس  تدایع ،  اریز  تسا  هدش  دراو  رما  تّنـس ،  لها  تدایع  هراب  رد 
زا ( 418  . ) دوش یم  تیناسنا  دنمـشزرا و  قالخا  ساکعنا  ببـس  هک  نانچمه  ددرگ  یم  بولق  تیوقت  ببـس  دوش و  یم  ناشنمـشد  ربارب 
(( دوش یم  ام  راع  گنن و  ثعاب  دیهد و  یم  ماجنا  هک  یلمع  کی  زا  دیزیهرپب   : )) دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما 

هزانج عییـشت  رد  دینک و  تدایع  نانآ  نارامیب  زا  دیناوخب و  زامن  دینک و  تکرـش  تنـس  لها  تعامج  ياهزامن  رد   : )) دندومرف هکنیا  ات  . 
هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  4 و 5 :   ، 3 ( 419 (( . ) دنریگب تقبـس  امـش  زا  ریخ  ياهراک  زا  يزیچ  هب  نانآ  هک  دنکن  دینک و  تکرـش  نانآ 

یسک دنک و  ادیپ  افش  يرامیب  زا  تسا  کیدزن  هک  یسک  تسین :  زیاج  اهنآ  تدایع  هک  دنتسه  هتـسد  هس   : )) دندومرف هک  هدش  لقن  هلآ ) 
درد مـشچ   - 6 ( 420 (( . ) دشاب شنامـشچ  رد  دیدش  یـضرم  هک  یـسک  و  دشاب ) هتـشاد  درد  نادند   ) دـشاب بارخ  شیایـسآ  نادـند  هک 

تدایع  : )) دـندومرف هک  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  هدـش  تیاور  دـشاب : ) دـیدش  كاـندرد و  یلیخ  وا  مشچ  درد  هک  یـسک   ) دـیدش
یلع هک  یماگنه  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  هدش  دراو  یلو  ( 421  (( . ) تسین زیاج  دراد  درد  مشچ  هک  یـضیرم  دروم  رد  ندرک 
شیپ تیاور  رد  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  لوق  دوش  هتفگ  هکنیا  رگم  ( 422) دندرک تدایع  ناشیا  زا  دنتشاد ،  مشچ  درد  مالسلا )  هیلع  )
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 ، تدایع هلمجلا  یف  هکنیارب  دوش  یم  لمح  دـنداد  ماجنا  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هچنآ  دوش و  یم  لمح  بابحتـسا  دـک  أـت  یفن  هب 
 . دنا هتشاد  نینم  ؤملاریما  هک  تسا  یتیصوصخ  رطاخب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  راک  هکنیا  ای  دراد و  يرترب 

نانز زا  اهدرم  ندرک  تدایع 

دوب راصنا  زا  هک  ینز  زا  نینچمه  ءالع و  مُا  لثم  دنا ،  هدرک  تدایع  نانز  زا  یـضعب  زا  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تسا  هدش  دراو 
(423  . ) دندرک تدایع  تشاد ،  يدیدش  درد  هک  یضرم  رد 

مشاه ینب  زا  ندرک  تدایع 

دصق نینچ  هدننک  مارکا  نوچ  تسا ؛  ربمایپ  دوخ  نتشاد  یمارگ  مارکا و  دنتسه ،  هّللا  لوسر  هب  بوسنم  هک  یناسک  نتـشاد  یمارگ  انامه 
هک یناسک  مشاه ،  ینب  نتشاد  یمارگ  هکنانچمه  دوش ؟ هتشاد  میرکت  میظعت و  هک  ربمایپ  زا  تسا  رت  هتسیاش  یـسک  هچ  دنک و  یم  تین  و 
هب اهیکیدزن  نیرتکیدزن  زا  مارکا  نیا  دنا .  هدش  ربمغیپ  اب  ناشطابترا  رطاخب  رایـسب  ياهتبیـصم  لمحتم  دـنا و  هدـش  عقاو  اهملظ  ضرعم  رد 
هک ربمغیپ  زا  نانآ  ناشیمارگ و  يابآ  زا  ناشیا  مظاک و  ماما  زا  هدش  تیاور  هچنآ  ام  يارب  دنک  یم  ریـسفت  بلطم  نیمه  دیاش  تسادـخ و 

(424  (( . ) تسا تّنس  نانآ  ترایز  بجاو و  هضیرف و  مشاه  ینب  ندرک  تدایع   : )) دندومرف ربمایپ 

لیماف ناکیدزن و  زا  ندرک  تدایع 

ناـنآ نوچ  نک ؛  مارکا  ار  تلیماـف  ناـکیدزن و   : )) دـندومرف هک  ناشدـنزرف  هب  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤـملاریما  تیـصو  رد  هدـش  تیاور  و 
(425 (( . ) امن تدایع  ار  نانآ  ضیرم  میقس و  نک و  مارکا  ار  نانآ  میرک   : )) دومرف هکنیا  ات  دنتسه . )) وت  راک  کمک 

رامیب هب  هیده 

دزاس یم  نئمطم  ار  ضیرم  بلق  دریگ و  یم  رارق  وا  بلق  رد  فطل  تبحم و  راهظا  دراد و  جایتحا  فطل  تبحم و  راـهظا  هب  ضیرم  نوچ 
زا یـضعب  زا  دوش .  یم  ریبعت  فطل ،  یتـسود و  تبحم و  نیا  زا  ضیرم  يارب  ندرب  هیدـه  سپ  دـنراد ،  فطل  تبحم و  وا  هب  نارگید  هک 
 ( مالسلا هیلع   ) ماما یلاوم  زا  يا  هدع  ام  دش ،  ضیرم  قداص  ماما  یلاوم  زا  یکی  هک  هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ناگدشدازآ 

اجک هب  دیهاوخ  یم   : )) دندومرف ام  هب  دـندرک و  دروخرب  ام  هب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هار  رد  میدـش  جراخ  وا  تدایع  تهج  هناخ  زا 
هفحت امـش  هارمه  ایآ   : )) دندومرف سپ  میداتـسیا . ))  ام  دیتسیاب ،   : )) دندومرف میورب .  ینالف  تدایع  هب  میهاوخ  یم  میتفگ :  دـیورب . ))؟

رگم  : )) دندومرف سپ  تسین .  اهنیا  زا  يزیچ  ام  هارمه  میتفگ :  تسه . ))؟  دوع  زا  يا  هعطق  ای  شوخ  يوب  زا  يرادقم  ای  يا  هیدـه  ای  يا 
دوش یم  رتهب  شا  يرامیب  ضیرم  ینعی  دوش ؛  یم  هدرب  وا  يارب  هک  يزیچ  ره  هلیـسو  هب  دنک  یم  ادیپ  شمارآ  ضیرم  صخـش  دیناد  یمن 
دراو تایاور  زا  يرایـسب  رد  دنک  تیاکـش  شناگدننک  تدایع  هب  دـیابن  رامیب  ( 426 (( . ) دنتـسرف یم  وا  يارب  مدرم  هک  يا  هیدـه  رطاـخب 

ره هکنیا  و  ( 427  . ) دـشاب یم  کین  ياهجنگ  زا  ضرم  نامتک  دـنا  هدومرف  دـنک و  یم  توعد  ضرم  ندرک  ناهنپ  هب  ار  ناـسنا  هک  هدـش 
(428  . ) ار وا  دشخبب  هک  ادخ  رب  تسا  قح  دنک ،  تیاکش  ّلجوّزع  يادخ  هب  نامتک و  مدرم  زا  زور ،  هس  هدیسر  وا  هب  هک  ار  يدرد  سک 

لاس تصش  تدابع  دنوادخ  درکن ،  تیاکـش  يدحا  دزن  داتفا  قافتا  وا  يارب  بش  نآ  رد  هچنآ  دش و  ضیرم  بش  کی  سک  ره  هکنیا  و 
نینم ؤملاریما  ( 430  . ) دنکن تیاکش  شا  هدننک  تدایع  هب  هک  یمادام  تسادخ  نادنز  رد  ضیرم  انامه  و  ( 429  . ) دسیون یم  وا  يارب  ار 

زین يرگید  نانخس  هنیمز  نیا  رد  ( 431  . ) دومن شیاتس  تفگ ؛  یمن  یـسک  هب  يدوبهب  زا  سپ  ات  ار  شدرد  هک  ار  يدرم  مالـسلا )  هیلع  )
هکنیا هب  مینک  هراشا  اجنیا  رد  میهاوخ  یم  ام  و  ( 432  . ) دنیامن هعجارم  هطوبرم  بتک  هب  نیبلاط  تسین ؛  اهنآ  یسررب  ياج  هک  دراد  دوجو 
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کی ضیرم  هب  دنوادخ  دراد و  دامتعا  ادخ  فطل  مرک و  رب  ضیرم  صخش  هک  تهج  نیا  زا  ضرم  ندرک  ناهنپ  هب  دراد  رظن  تایاور  نیا 
دوش کـیدزن  تسا  تاـجرد  نیرتگرزب  زا  هک  نیلکوتم -  هجرد  هب  هک  تسا  نیا  يوق  هیحور  نآ  هرمث  هک  دـنک  یم  تیاـنع  يوق  هیحور 

رب نوزفا  دروآ .  تسد  هب  ار  هجرد  نآ  هک  یسک  تسا  تخبشوخودیعسودسرب  هجرد  نآ  هب  هک  یسک  تسا  راگتسر  هک  يا  هجرد  نامه 
افش وا  تسا و  ناسنا  يارب  ررض  عفن و  کلام  هک  تسا  یـسک  ییاهنت  هب  دنوادخ  هک  ددرگ  یم  عناق  انعم  مامت  هب  ناسنا  هتـشذگ ،  بلاطم 

ناسنا دناوت  یمن  درادن و  ار  نیا  ییاناوت  تعاطتسا و  ادخ  زا  ریغ  سک  چیه  میریگ و  یم  افش  ادخ  هلیـسو  هب  تسوا و  زا  افـش  دهد و  یم 
زیچ ره  قلاخ  کلام و  دـنوادخ  اریز  دنـشاب ؛  ادـخ  فرط  زا  ریخ  ضیف  يارب  هطـساو  ناـنآ  تسا  نکمم  هکلب  دـنک .  تیادـه  یهار  هب  ار 

يوس هب  ار  شتیاکـش  ناسنا  تسا  مزال  هکنیارب  تشاد  دیک  أت  تشذگ و  ًالبق  هک  یتایاور  نآ  دراد  هراشا  بلطم  نیمه  هب  دـیاش  و  تسا . 
رد ار  وا  هک  یحور  شیامزآ  هبرجت و  اب  ناسنا  نیا  هکنیا  رطاخب  رگم  تسین  بلطم  نیا  و  ادـخ .  ریغ  يوس  هب  هن  يراـمیب )  رد   ) دربب ادـخ 

ردقچ دیایب و  نوریب  كاپ  رهطم و  رهاط ،  اهیتخـس  نیا  زا  دعب  دنک ،  یم  یفن  ناسنا  زا  ار  يدـیلپ  یگدولآ و  ره  دـهد و  یم  رارق  اهیتخس 
درب یم  یپ  دوخ  زاین  فعـض و  هب  تقو  نیا  رد  ناسنا  هک  یماگنه  شیامزآ  هبرجت و  تسا  زوریپ  قفوم و  ردـقچ  شیامزآ و  تسا  نیریش 
نیا دـشاب و  یم  يزیچ  ره  کلام  يوق و  زاین و  یب  ادـخ  هک  یلاح  رد  ادـخ  ياه  هیدـه  شاداپ و  رد  دـنک  یم  یگدـنز  زور  هس  ناـسنا  و 
یهار رب  دراذگ و  یم  ریثءات  ضیرم  تالاح  همه  رب  و  دنک ،  یم  جراخ  يدـیدج  هیحور  اب  شـضرم  زا  ار  ضیرم  هک  تسا  ییاضف  نامه 

نآ تسا  لداعم  يواسم و  اسب  هچ  و  دوش .  یم  يداـیز  ياـهنامز  لـماش  دـیعب و  يوق و  ریث  أـت  کـی  دـنارذگ  یم  يراـمیب  رد  ضیرم  هک 
ندرک تدابع  لاس  تصـش  زا  ضیرم  يارب  هچنآ  اـب  دوش  یم  لـصاح  طـقف  بش  کـی  ضرع  رد  ضیرم  رب  هک  یناـسنا  یحور و  تلاـح 

هک یتیاکـش  میمهف  یم  هدش ،  دراو  ثحب  نیا  رد  هک  یتایاور  ندرک  هظحالم  اب  و  تسا .  هدمآ  تیاور  رد  هک  روطنامه  دوش  یم  لصاح 
(433  (() هیلا ّوکشم   )) ینابرهم تفوطع و  نطاب ،  رد  هک  تسا  یتیاکش  نآ  مینک ،  يرود  نآ  زا  هک  هدرک  بیغرت  قیوشت و  ثیداحا ،  رد 

شدبع هک  دهاوخ  یمن  ادـخ  تسا و  زجاع  فیعـض و  یکاش  هکنیا  هب  دـشاب  صخـش  نیا  مهف  يارب  يا  هجیتن  تیاکـش  نیا  دـنک و  بلط 
ادـخ زا  ریغ  هک  دوش  دـقتعم  شا  هدـنب  هک  دـهاوخ  یمن  ادـخ  رگید  تهج  زا  و  لجو .  زع  يادـخ  لـباقم  رد  رگم  دـشاب  زجاـع  فیعض و 

ره کلام  ییاهنت  هب  دنوادخ  نوچ  دوش ؛  یم  زیهرپ  يرود و  نآ  زا  هک  تسا  يرما  رما ،  نیا  تسوا و  ررض  ای  عفن  کلام  یـسک  يزیچ و 
رما و نآ  ندرمـش  گرزب  هک  یتیاکـش  نینچمه  تسا .  هبترم  دنلب  گرزب و  دـنوادخ  تسه و  ادـخ  تسد  هب  ررـض  عفن و  تسا و  يزیچ 

انامه دراد .  تافانم  وا  تمحر  فطل و  ادخ و  لدع  اب  يرامیب )   ) رما نیا  هکنیا  دراد و  رب  رد  هدـش  لزان  یکاش  رب  هک  ار  يرامیب  ضرم و 
درک و ربص  دیاب  هکلب  هدش ،  كرت  مالسا  سدقم  عرش  رظن  زا  لیصفت  لامجا و  روط  هب  هدش و  يرود  نآ  زا  عرـش  رظن  زا  یتیاکـش  نینچ 

رکش دنک و  لوبق  ار  تیاکش  نآ  وا  دسرب و  وا  هب  یتیاکش  بش  کی  سک  ره   : )) هدش تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  دش .  میلـست 
زا روظنم  متفگ  ماما  هب  دیوگ :  یم  يوار  دشاب . )) یم  لاس  تصـش  هرافک  یـصخش  نینچ  يارب  دـیامن  ادا  ادـخ  يوس  هب  ار  تیاکـش  نآ 

مالسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  نینچمه  و  ( 434  (( . ) تسه تیاکش  نآ  رد  هچنآ  رب  دنک  ربص   : )) دندومرف تسیچ ؟  تیاکـش  ندرک  لوبق 
(( . دسیون یم  دیهـش  رازه  رجا  وا  يارب  دنوادخ  دشاب ،  میلـست  دنک و  ربص  دنک و  تیاکـش  هک  يدرم  ره   : )) دندومرف هک  هدـش  تیاور  ( 

 ، دنک یم  ربص  هچنآ  لباقم  رد  تانسح  دوش  یم  هتشون  ضیرم  يارب   : )) دندومرف هک  هدش  لقن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  و  ( 435)
هک هدش  دراو  تیاور  رد  ( 436  (( . ) تسا هدومن  عزج  يربص و  یب  ضیرم  نیا  هک  دوش  یم  هتـشون  دیامن ،  عزف  عزج و  يربص ،  یب  رگا 

رییغت زورما  دیوگب  یـسک  رگا  انامه   : )) دندومرف ترـضح  دـش .  لا  ؤس  ضیرم  تیاکـش  هزادـنا  ّدـح و  زا  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا 
ضیرم صخـش  هک  تسا  نیا  تیاکـش  دـیآ و  یمن  باـسح  هب  تیاکـش  دـیوگب ،  تسار  هک  یلاـح  رد  مدـیباوخن  ًالـصا  ار  بش  مدرک و 
هدرکن تباصا  يدحا  هب  هک  مدش  یـضرم  راچد  نم  دیوگب  تسا و  هدشن  ضرم  نیا  هب  التبم  يدحا  هک  مدش  یـضرم  هب  التبم  نم  دـیوگب 

ًالصا هک  تسا  نیا  رتهب  ّالاو  درب  یم  نیب  زا  ار  لمع  باوث  هک  تسا  یتیاکش  ِریـسفت  نیا   : )) تسا هتفگ  یـسلجم  همالع  ( 437  (( . ) تسا
نداد ربخ  هب  ار  تیاکـش  نیا  مینک  لمح  تسا  نکمم  و  دوش .  یم  رهاظ  نیـشیپ  رابخا  رد  هکنانچمه  دنکن ،  هاگآ  روما  نیا  هب  ار  يدـحا 
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 ، تـسین ندرک  تیاکـش  اـب  مزـالم  يراـمیب ،  نداد  ربـخ  سپ  ( 438 (( . ) دـهدب ربخ  کـشزپ  هب  دـهاوخ  یم  هکنیا  لـثم  یـضرغ  رطاـخب 
یتقو ات  تسادخ  نادنز  رد  ضیرم  هک  دش  مدقم  نینچمه  و  دش .  هتفگ  الا ن  هک  يربخ  هل  أسم  نیمه  رب  دـنک  یم  تلالد  هک  يروطنامه 

زور دنوادخ  دنکن ،  تیاکـش  شناگدننک  تدایع  هب  دوش و  ضیرم  زور  هنابـش  کی  سکره  دنکن و  تیاکـش  شناگدننک  تدایع  هب  هک 
شناگدننک تدایع  هب  تیاکش  مینک و  ضرم  هب  التبم  ار  وا  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  دنادرگ و  یم  ثوعبم  میهاربا  شتسود  اب  ار  وا  تمایق 

ربخ هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  لیاسم  نیا  همه  ( 439  . . . . ) مینک یم  لیدبت  يرتهب  تشوگ  هب  شندـب  رد  ار  وا  تشوگ  هکنیا  رگم  دـنکن 
دنراد فالتخا  تایاور  هکنیا  اّما  و  تسا .  يرگید  هناگادج  زیچ  درک ،  ضارعا  دـیاب  نآ  زا  هک  یتیاکـش  تسا و  زیچ  کی  يرامیب  نداد 

یم لمح  تیاکـش  رد  لضف  ياه  هجرد  فالتخا  رب  دـنکن ،  تیاکـش  ًاقلطمای  زور  هس  ای  زور  هنابـش  کی  هکنیا  هب  ناسنا  نداد  تبغر  رد 
هک دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دـشخب  یم  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ،  ناهنپزور  هسار  شدرد  سکره  دـیوگ :  یم  هک  یتیاور  دروم  رد  اّما  دوش ، 

تیاکـش نامتک ،  زا  دارم  هکنیا  ای  دراد .  یتلیـضف  کی  زور  هس  زا  دعب  نایانـشآ  هب  يرامیب  نداد  ربخ  هک  تسا  نیا  تیاور ،  نیا  زا  دارم 
يادـخ يوـس  هب  و   : )) دـندومرف هک  تیاور  رد  ماـما  لوـق  ییاـمنهار  هنیرق و  هب  دـهدن ،  ربـخ  شـضرم  زا  اـقلطم  هکنیا  هـن  تـسا  ندرکن 

ياهجنگ زا  ار  ضرم  ندرک  ناهنپ  هک  یتیاور  اما  و  دشاب .  یم  رگید  تایاورزا  نآریغ ،  لثم  تیاور  نیا  سپ  دـنک ،  تیاکـش  ّلجوّزع ))
لوط ضرم  هک  يروط  هب  دوش  لـمح  عیرـس  يافـش  تروص  هب  اـی  دـش و  رکذ  هچنآ  رب  دوش  لـمح  هک  تسین  يا  هراـچ  داد ،  رارق  کـین 
هیلع  ) قداص ماما  هچنآ  هب  مینک  هراشا  هک  دـنام  یم  یقاب  و  درک .  رکذ  یـسلجم  موحرم  شیپ  هظحل  دـنچ  هچنآرب  دوش  لمح  ای  دـشکن و 

هب یلو  نکن ،  تیاکش  نیفلاخم  زا  سک  چیه  هب  سپ  دش ،  لزان  ییالب  وت  هب  هاگره  نسح !  يا   : )) دندومرف دشار  نب  نسح  هب  مالـسلا ) 
یم تیافک  وت  يارب  ای  ینک :  یمن  مودعم  ار  ریز  تلصخ  راهچ  زا  یتلصخ  وت  هک  یتسرد  هب  نک  يروآدای  ار  الب  نآ  تناردارب  زا  یضعب 

و ( 440  (( . ) ییاـمن یم  أر ي  هب  تروشم  اـی  ینک  یم  باجتـسم  هک  تسا  ییاـعد  اـی  ینک و  یم  تساـیر  ماـقم و  هب  کـمک  اـی  دـنک و 
هب سک  ره  هدرک و  تیاکـش  ادـخ  هب  دـنک ،  تیاکـش  نینم  ؤم  هب  سک  ره   : )) هک مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماـما  زا  هدـش  تیاور  روطنیمه 

ضرم و ریغ  تیاکـش  هب  تاـیاور  نیا  هک  تسا  نیا  رهاـظ  یتـسرد  هـب  سپ  ( 441  (( . ) هدرک تیاکـش  ادـخ  زا  دـنک ،  تیاکـش  یفلاخم 
ماما لوق  دراد  بلطم  نیمه  هب  هراشا  و  دشابن .  رازیب  نآ  زا  عراش  هک  تسا  یناعم  زا  یکی  تیاکش  نطاب  هک  ییاج  هب  دراد و  رظن  يرامیب 

دندومرف هک  تمـسق  نیا  زا  دعب  اما  و  دیآ .  یمن  تیافک  يرامیب  رد  هک  تسا  نیا  شتلع  و  دنک )) یم  تیافک  وت  يارب  ای   : )) دندومرف هک 
يارب دریگ  راک  هب  ار  دوخ  ذوفن  هک  تروص  نیا  هب  دـیایب  تیافک  هک  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  ینک  یم  تساـیر  ماـقم و  هب  کـمک  : 

أر ي و هب  تروشم  هب  تبـسن  اهتروص و  نیا  هیبشو  دـنک  لخاد  ناتـسرامیب  نالف  هب  ار  وا  ای  دـناسرب و  هجلاعم  يارب  ار  کشزپ  نالف  هکنیا 
؛  دشاب هتشاد  هراشا  دوب ،  دشار  نب  نسح  ثیدح  نومضم  هچنآ  هب  دیاش  تسا و  قلطم  مّود ،  ثیدح  اما  تسا .  حضاو  هک  اعد  تباجتسا 

دوب و هدش  عونمم  شناگدننک  تدایع  هب  یتح  ندرک  تیاکـش  زا  ضیرم  اریز  نآ ؛  ریغ  زا  رتشیب  دوب  مجـسنم  مّود  ثیدـح  اب  مالک  نوچ 
 . دش هراشا  هک  روطنامه  دنشاب  وا  ناردارب  زا  ناگدننک  تدایع  هچ  رگا 

تسج هانپ  يرامیب  الب و  زا  دیابن  رامیب  دزن 

ناتسرامیب رد  يراتسرپ   )) عوضوم رد  تسج .  یمن  هانپ  الب  زا  ضیرم  دزن  زگره  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دَّمحم  ترضح  هک  تشذگ  ًالبق 
 . دیدرگ نایب  راک  نیا  تمکح  (( ، 

تسشن دایز  رامیب  دزن  دیابن 

يدحا درادن  تبغر  هک  دریگ  یم  رارق  یعضو  رد  ضیرم  یهاگ  دوش  یم  ضراع  ضیرم  رب  هک  ریغتم  ياهتلاح  يرامیب و  ياهدمایپ  انامه 
دنک ادیپ  عالطا  هجلاعم  تلاح  نآ  هب  ضیرم  زا  ریغ  رگا  یهاگ  ضیرم  يارب  هجلاعم  تلاح  دوخ  هک  يروطنامه  دنک  ادـیپ  عالطا  نانآ  رب 
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نیا نخـس  ود  نیا  نیب  عمج  سپ  تسا ،  مزال  مه  ضیرم  زا  ندرک  تدایع  هک  یلاح  رد  دوش  یم  ضیرم  سفن  ندـش  كاندرد  بجوم  ، 
نیا زا  ددرگن .  دایز  وا  یناور  ياهدرد  ات  دوشن  دایز  ضیرم  هب  ررـض  جرح و  ات  دنیـشنن  دایز  ضیرم  دزن  هدننک  تدایع  هک  دوش  یم  روط 

زا مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هک  ییاج  ات  دهدن  لوط  ار  تدایع  دایز  ضیرم  دزن  تسا  بحتسم  هک  هدش  تیاور  نیموصعم  همئا  زا  تهج 
زا و  ( 442 (( . ) دـشاب رتش  ندیـشود  هزادـنا  هب  دـیاب  تداـیع   : )) هک نخـس  نیا  هب  هدـش -  تیاور  هک  يروطناـمه  دـنا -  هدرک  ریبعت  نآ 
زا هدـننک  تدایع  هک  تسا  یتقو  دراد  ار  رجا  نیرتشیب  هک  ییاهتدایع  زا  دـندومرف :  هک  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترـضح 
رد نتـسشن  هدـننک  تداـیع  هک  دـشاب  هتـشاد  تسود  دـهاوخب و  ضیرم  هک  یعقوم  رگم  دنیـشنب ،  مک  ضیرم  دزن  دـنک و  تداـیع  ضیرم 
 ، تیاور نیا  يانعم  مه  و  دـنک .  تساوخرد  وا  زا  ار ) هدـننک  تدایع  سولج  لوط   ) ار بلطم  نیا  ضیرم  دـهدب و  لوط  رتشیب  ار  شراـنک 

برقت یتهجزا  ضیرم  تباجتسا  دهاوخب ،  ار  هدننک  تدایع  رتشیب  سولج  ضیرم  هک  یتقو  سپ  ( 443  . ) دراد دوجو  زین  يرگید  تایاور 
بجوم دراد  لاـمتحا  هک  يزیچ  دزاـس  یم  نشور  رگید ،  تهج  زا  دروـم  نیا  رد  ضیرم  ندرک  بلط  هک  روطناـمه  تسادـخ ،  يوـس  هب 

 . درادن دوجو  دوش ،  ضیرم  هب  نایز  ررض و 

ضیرم هب  تبسن  ندرک  ینابرهم 

رّفنتم وا  زا  نارگید  تسا و  لوبق  دروم  هتـسویپ  نارگید  دزن  هک  دوش  نئمطم  ضیرم  هک  تسا  رطاخ  نیدب  ضیرم  هب  ندرک  ینابرهم  دیاش 
ضیرم رب  ار  شتسد  هدننک  تدایع  هک  دوب  يرماوا  اجنآ  مینک  یم  هظحالم  ام  دشاب .  یم  هدننک  تدایع  دوخ  هب  تبسن  روطنیمه  دنتسین و 

زا رتدـب  ضیرم ،  زا  قمحا  ندرک  تدایع  تسا و  قمحا  دـنک ،  لمع  نیا  فلاخم  هک  يا  هدـننک  تداـیع  نآ  هک  هدرک  راـبتعا  دراذـگب و 
هک یتافرـصت  قمحا ،  هکنیا  رطاـخب  دوش ،  یم  ضیرم  یناور  ياـهدرد  زا  يرایـسب  ببـسم  قمحا  هکنوچ  دراد ؛  ضیرم  هک  تسا  يدرد 
ره هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ  : )) هک دنا  هدرکرکذ  یـضعب  دنک .  یم  صقن  فعـض و  راچد  ار  ضیرم  دـنک و  یم  تسین  ضیرم  قیال 
وا يارب  دنتشاذگ و  یم  وا  هنیس  ود  نیب  ار  ناشتسد  اسب  هچ  دنتشاذگ و  یم  وا  یناشیپ  هب  ار  ناشتـسد  دندرک  یم  تدایع  یـضیرم  زا  تقو 
رب ار  تتسد   : )) هک تسا  نیا  هب  ضیرم  زا  تدایع  ندش  لماک  هک  هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  و  ( 444 (( . ) دندرک یماعد 

ضیرم دوـخ  هک  يراـمیب  زا  ضیرم  يارب  تسا  رتدـب  قـمحا  تداـیع  هک  یتـسرد  هـب  يزیخرب ،  دوز  ضیرم  دزن  زا  يراذـگب و  شا  هناـش 
(446  . ) دشاب اعد  لاح  رد  هداد و  رارق  ضیرم  هناش  رب  ار  شتـسد  هدننک  تدایع  هک  تیاور  نیا  زا  هدرک  هدافتـسا  دیهـش  ( 445 (( . ) دراد
هک تسا  نیا  دنک  یم  لماک  مامت و  ار  تدایع  هک  ییاهزیچ  زا  یکی   : )) دـندومرف هک  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  زا  هدـش  تیاور  یلو 

هدافتسا روط  نیا  تیاور  نیا  زا  یسلجم  موحرم  و  ( 447 (( . ) دراذگب شا  یناشیپ  رب  ای  يرگید و  رب  ار  شتـسد  ود  زا  یکی  هدننک  تدایع 
دـشاب نیا  رطاخب  لمع  نیا  هک  دراد  لامتحا  دراذـگب و  شدوخ  یناشیپ  رب  ار  شدوخ  تسد  هدـننک  تدایع  هک  تسا  نیا  دوصقم  هدرک ؛ 

سپ دراد .  عویـش  لمع  نیا  هک  يروطنامه  دنک  راهظا  ضیرم  يرامیب  رب  ار  دوخ  فس  أت  هودنا و  نزح و  دـهاوخ  یم  هدـننک  تدایع  هک 
هک تشذـگ  هک  تـسا  يزیچ  نآ  رهظا  یلو  ( 448  . ) دـشاب لاـثم  ناونع  هب  دـندومرف ،  ترـضح  هک  يدروم  ود  نیا  رکذ  هک  تسین  دـیعب 

و تسا )  لاثم  ناونع  هب  ًارهاظ  تیاور  رد  هناش  ندرک  رکذ  و   ) دراذـگب ضیرم  دوخ  هناش  رب  ای  ضیرم  دوخ  رب  ار  شتـسد  هدـننک  تداـیع 
 ، تسا هتفگ  یـسلجم  همـالع  هچنآ  رد  دـنک  یمن  حیرـصت  تیاور  نیا  هکنوچ  مینکب ؛  یلوا  تیاور  رب  لـمح  ار  تیاور  نیا  تسا  نکمم 
دش مدقم  هک  یتایاور  هب  ندرک  هفاضا  اب  بلاطم  نیا  هب  دوش  یم  هراشا  دنک و  تشگرب  ضیرم  هب  ریمض  تیاور  نیا  رد  تسا  نکمم  سپ 

ضیرم تسد  ای  یناشیپ  رب  ار  شتـسد  امـش  زا  یکی  هک  تسا  نیا  ضیرم  تداـیع  ندـش  لـماک  ماـمت و  زا  دـندومرف  هک  مالـسا  ربماـیپ  زا 
هک ربمایپ  لوق  نینچمه  و  ( 449  . ) دینک تیحت  ندرک ،  هحفاصم  اب  ار  ناتدوخ  تسا و  روطچ  شلاح  هک  دنک  لا  ؤس  ضیرم  زا  دراذگب و 

هنوگچ وگب  يراذگب و  ضیرم  رس  رب  ار  تتـسد  يدش ،  دراو  ضیرم  رب  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  ضیرم  تدایع  ندش  لماک  زا   : )) دندومرف
يروطنامه دراذگب -  ضیرم  رب  ار  شتـسد  هدـننک  تدایع  هکنیا  رد  دراد  روهظ  تیاور  نیا  هک  یتسرد  هب  سپ  ( 450  (( . ) يدرک حبص 
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نیا ینعی  تیاور -  نیا  یلو  تسا ،  رترهاظ  اـنعم  نیا  هچ  رگا  هدـش  داریا  یـسلجم  همـالع  رب  یلو  دـنا  هدرک  فارتعا  یـسلجم  همـالع  هک 
 : تفگ هک  يرگید  تیاور  اـنامه  مییوـگ :  یم  اـم  یلو  ( 451  . ) دنتـسه ماـع  ود  ره  دوـب -  نآ  زا  لـبق  هک  یتـیاور  نآ  يرخآ و  تیاور 

نتشاذگ تیاور  و  ( 452 (( . ) راذـگب ضیرم  رب  ار  تتـسد  یتفر ،  ضیرم  تدایع  هب  هاگره  هک  تسا  نیا  تدایع  ندرک  لـماک  ماـمت و  ))
ای دراذگب  ضیرم  تسد  رب  ار  شتـسد  هدـننک  تدایع  هک  تسا  نیا  دـی  ؤم  تیاور  ود  نیا  و  دنتـسین .  ماع  تیاور  ود  نیا  هناش ،  رب  تسد 

ضیرم یناشیپ  رب  ای  ضیرم  رب  ار  شتـسد  هدننک  تدایع  هکنیا  دروم  رد  يرگید  ثیداحا  اجنیا  رد  و  دراذـگب .  شا  یناشیپ  هب  ار  شتـسد 
هک دوش  یم  لـقن  ساـبع  نبا  زا  تیاور  نیا  رخآ  رد  و  ( 453  . ) دـنک هعجارم  تایاور  نیا  هب  دـهاوخ  یم  سک  ره  دراد ،  دوجو  دراذـگب 

(454 (( . ) دنتسشن یم  وا  رس  يالاب  رد  دنتفر  یم  ضیرم  تدایع  هب  یتقو  ربمغیپ   : )) تفگ

سکعلاب هدننک و  تدایع  يارب  رامیب  ياعد 

رطاخ هب  تسا  تباجتسا  هب  رتکیدزن  ضیرم  ياعد  سپ  دشاب ،  یم  هدننک  تدایع  زا  یلاعت  يادخ  هب  رتکیدزن  ضرم  لاح  رد  ضیرم  نوچ 
يارب فعـض  تلذ و  هب  راعـشا  سپ  دـنرادن ،  ار  زایتما  نآ  نارگید  هک  تسا  يزاـیتما  کـی  ياراد  شـضرم  نیا  رد  دـمهفب  ضیرم  هکنیا 

یم ام  هل  أسم  نیا  رطاخب  دنتـسه  وا  هب  جاتحم  مه  نارگید  نینچمه  تسا ،  نارگید  هب  جاتحم  ضیرم  هک  يروطناـمه  تسین  مزـال  ضیرم 
هک دهاوخب  ضیرم  زا  سپ  دورب ،  دوخ  ینید  ردارب  تدایع  هب  امـش  زا  یکی  هاگره   : )) دـندومرف هک  قداص  ماما  زا  هدـش  تیاور  هک  مینیب 
 ، دراد دوجو  انعم  نیمه  هب  يرگید  ثیداحا  اجنیا  رد  و  ( 455 (( . ) دشاب یم  هکئالم  ياعد  لثم  ضیرم  ياعد  نوچ  دنک ؛  اعد  وا  قح  رد 

ماما زا  هرارز  دـنک .  اعد  ضیرم  يارب  مه  هدـننک  تدایع  تسا  بحتـسم  هکناـنچمه  ( 456  . ) دـنک هعجارم  اـهنآ  هب  دـهاوخ  یم  سک  ره 
هب مرب  یم  هانپ  وگب  سپ  دـیدش ،  لخاد  ضیرم  رب  هاگره   : )) دـندومرف هک  دـنک  یم  لقن  ار  یتیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما  اـی  قداـص 

دنیایب وا  تدایع  يارب  هک  شلیماف  ناتسود و  هب  دهدب  هزاجا  هک  تسا  بحتسم  مه  ضیرم  يارب  هک  دش  مدقم  و  ( 457  (( . ) میظع يادخ 
 . دراد دوجو  یباجتسم  ياعد  یسک  ره  يارب  نوچ   ؛

ضیرم يارب  ارقف  نیکاسم و  ياعد 

هکنوچ دیرامـشن ؛  تسپ  فیفخ و  ار  ناتدوخ  ياهـضیرم  يارب  نیکاسم  ياعد   : )) دندومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا 
قداص ماما  زا  و  دوشن . )) باجتـسم  نانآ  دوخ  دروم  رد  نیکاسم  دوخ  ياـعد  دوش و  یم  باجتـسم  امـش  دروم  رد  ناـنآ  ياـعد  اـسب  هچ 

لئاس هب  دنک  رما  دهدب و  يزیچ  شدوخ  تسد  اب  لئاس  هب  هکنیا  ضیرم  يارب  تسا  بحتسم   : )) دندومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا )  هیلع  )
یلص  ) ربمایپ هک  دنا  هدرک  رکذ  اهیضعب  دراد  اهتـشا  هچنآ  دروم  رد  شلاح و  دروم  رد  ضیرم  زا  لا  ؤس  ( 458 (( . ) دیامن اعد  وا  يارب  هک 

تیمها رگناشن  شسرپ  نیا  هک  ارچ  ( 459  . ) دندیسرپ یم  دراد  اهتشا  نادب  ضیرم  هچنآ  زا  ضیرم و  درد  تالکشم و  زا  هلآ )  هیلع و  هللا 
 . ددرگ یم  رامیب  نانیمطا  شمارآ و  زاس  هنیمز  دشاب و  یم  شیاهتساوخرد  رامیب و  هب  نداد 

تحص یتمالس و  يوزرآ 

تـسین نآ  زا  يا  هراچ  هک  ضرم  ضراوع  لباقم  رد  دنک و  ادـیپ  هبلغ  ضرم  رب  ات  دراد  جایتحا  شدوخ  رد  نانیمطا  نتخیگنارب  رد  ضیرم 
ربمایپ زا  هچنآ  اـم  يارب  دراد  یم  رب  هدرپ  عوضوم  نیمه  دـیاش  دـیامن و  تمواـقم  تسین ،  یهار  ضیرم  سفن  زا  ضراوع  نآ  عفد  يارب  و 

ّدر ار  يزیچ  راک  نیا  هک  یتسرد  هب  سپ  دیهدب ،  هعسوت  گرم  لجا و  رد  ار  وا  دیدش  دراو  یـضیرم  رب  هاگره   : )) دندومرف هک  هدش  لقن 
گرم لـجا و  رد  ضیرم  يارب  ینعی  تـسا ؛  هعـسوت  سیفنت ، ))   )) زا دارم  و  ( 460 (( . ) دـنک یم  كاپ  ار  ضیرم  سفن  یلو  دـنک ،  یمن 

هب دنز و  یمن  وت  هب  يررض  ضرم ،  نیا  هک  دییوگب  ضیرم  هب  هکنیا  لثم  دیزاس .  راودیما  یتمالس  تحص و  هب  ار  ضیرم  دیهد و  هعـسوت 
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هب هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربـمغیپ هک :  دـنا  هدرک  لـقن  اـملع  زا  یـضعب  و  ( 461  . ) ینک یم  ادـیپ  افـش  دـشاب ،  ادـخ  تساوخ  رگا  يدوز 
(462  (( . ) يوش یم  هزیکاپ  رهاط و  ضرم  زا  ادخ  تساوخ  هب  دناسر و  یمن  وت  هب  یجنر  يرامیب  ضرم و  نیا   : )) دـندومرف یم  اهـضیرم 

رد ندروخ 

ضیرم روضح 

رد هدننک  تدایع  هکنیا  زا  دنا  هدرک  یهن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ  : )) دندومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  زا 
اسب هچ  نیمه  رطاخ  هب  و  ( 463 (() درب یم  نیب  زا  ار  شتدایع  رجا  دنوادخ  دروخب ،  يزیچ  ضیرم  دزن  رگا  دروخب ،  يزیچ  ضیرم  روضح 
سپ دروخب  يزیچ  هدننک  تدایع  وا  دزن  یتقو  سپ  دروخ ،  یم  هدـننک  تدایع  وا  دزن  هک  ماعط  نیمه  لثم  دـشاب  عونمم  یماعط  زا  ضیرم 

ضرم هکنیا  ياج  هب  هدننک  تدایع  دروخ و  یم  ترـسح  دروخب  ار  اذغ  نیا  لثم  درادن  تردق  هکنیارب  ضیرم  دزیگنا و  یم  رب  شیاهتـشا 
 . تسا هدوزفا  ضیرم  ياهدرد  هب  يرگید  درد  کی  شتدایع  رطاخب  دهدب  فیفخت  ار ،  رامیب 

تفگ دیاب  هچ  ضیرم  هب  نتفای ،  افش  زا  دعب 

زا یکاـپ  ضیرم ،  يارب   : )) دـندومرف یم  تسا ،  هدـش  بوـخ  هک  دـندید  یم  ار  یـضیرم  یتـقو  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤـملاریما  ترـضح 
 ، دوب هدرک  ادـیپ  افـش  يراـمیب  ضرم و  زا  هک  يدرم  هب  هدـش  لـقن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نسح  زا  و  ( 464 (( . ) دـمآ دوجو  هب  ناهانگ 
ار وا  وت  سپ  هدیـشخب )  ار  تناـهانگ   ) ار وت  تسا  هدرک  هلاـقا  نک و  داـی  ار  وا  مه  وت  ار ،  وت  هدرک  داـی  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب   : )) دومرف

مالسلا هیلع   ) داجس ماما  زا  و  ( 465  . ) تسا هدش  لقن  زین  مالسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  زا  ثیدح  نیا  روطنیمه  و  نک . ))  رکش 
هیلع  ) یلع ترـضح  ناشدـج  شیامرف  و  مالـسلا )  هیلع   ) نسح ماما  ناـشیومع  شیاـمرف  نیب  دـنا  هدرک  عمج  هک  هدـش  لـقن  یتیاور  زین  ( 

تیمها هیحور  نیا  تیوقت  هب  مالـسا  هک  تسا  يا  هیحور  اب  مجـسنم  دشاب ،  یم  ییوکین  ثیدـح  هچ  یلب  ( 466  . ) دش هتفگ  هک  مالـسلا ) 
يرامیب و هب  التبا  ضرعم  رد  هک  یناسنا  نآ  دـشاب  هیحور  نیا  هجوتم  ناسنا  هکنیا  هب  مالـسا  دـهد .  یم  هلاوح  هک  یفادـها  اـب  دـهد و  یم 

نآ فادـها ،  نیا  رب  دـنک  یم  تلـالد  دـش ،  هتفگ  تاـیاور  نیا  رد  هـک  یفادـها  نآ  هـیحور و  نـیا  تـسا ،  هـتفرگ  رارق  ضرم  یتـخس و 
هداعا رگید  سپ  میدرک ،  اهنآ  زا  یضعب  هب  هراشا  ام  هکنانچمه  دش ،  رداص  وا  زا  ندرک  تدایع  ضیرم و  دروم  رد  همئا  زا  هک  یتاهیجوت 

دمح و  دهاوخب .  ار  تیادـه  دـشر و  هک  یـسک  يارب  تسا  يزاین  یب  نآ  رد  هک  ارچ  سب  ار  ام  میدومن  رکذ  نونکات  هچنآ  و  مینک .  یمن 
! * * * داب وا  نیرهاط  لآ  دَّمحم و  شا  هدیزگرب  ناگدنب  رب  ادخ  مالس  دورد و  تسادخ و  يارب 

یتمالس تشادهب و  مّوس :  شخب 

هجوت

رتکد دیعس  دیهش  هچنآ  متفایرد  باتک  نیا  لّوا  لصف  نتشون  زا  دعب  یلو  مسیونب ،  یبلاطم  یتمالس  تشادهب و  عوضوم  رد  متشاد  میمصت 
هنیمز نیا  رد  ار  هچنآ  مراد  لیامت  اّما  مزادرپب  يرتمهم  هلءاسم  هب  هدومن و  افتکا  هتـشون  نامه  هب  نیا  ربانب  تسا  یفاک  هتـشون ،  داژن  كاـپ 
 . هدنروآ باوص  هب  هدنهد و  يرای  تسوا  اهنت  دشاب .  دنمدوس  هکنآ  دیما  هب  منک  رکذ  يرییغت  چیه  نودب  تسا  صقان  دنچره  ما  هتشون 

تامّدقم ّلوا :  لصف 

عیسو حطس  رد  تشادهب  تیاعر 
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 ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  هدش  تیاور  هک  ییاج  ات  دهد  یم  ناسنا  ندب  یتمالس  تحص و  هل  أسم  هب  يدایز  تیمها  هجوت و  مالـسا 
تنس تابث  بجوم  ددرگ و  یم  راگدرورپ  يدونشخ  بجوم  هکئالم و  ندوب  داش  ثعاب  ندب ،  یتمالـس  تحـص و  انامه   : )) دندومرف هک 

یتمالس تحص و  هارمه  هکنیا  رگم  تسین  يریخ  یگدنز  رد   : )) دندومرف هک  هدش  تیاور  ربمایپ  زا  و  ( 467 (( . ) دوش یم  ربمایپ  شور  و 
و تسا .  هتـسناد  ربـتعم  ار .  مسج ))  نادـبا و  ملع  ناـیدا و  ملع   )) ملع ود  موـلع  ناـیم  زا  مالـسا  اـنامه  هک  دـش  هتفگ  و  ( 468 (( . ) دشاب

هجوت ناسنا  هکنیا  هب  دـهد  یم  تیمها  مالـسا  هکنانچمه  تسین .  يزاین  اهنآ  همه  یـسررب  هب  کنیا  هک  تسا  داـیز  باـب  نیا  رد  تاـیاور 
ماما زا  ددرگن .  ریـسا  ضارما  لاگنچ  رد  ًالـصا  هکنیا  اـت  دورب  دـنک ،  یم  ظـفح  ار  وا  یتمالـس  تحـص و  هک  يا  هلیـسو  فرط  هب  دـنک و 

هک یمغلب  ای  دوش  غاد  هک  ینوخ  ای  دنک  ادیپ  هبلغ  هک  یـضرم  زا  حاورا  نیا  مامت  انامه   : )) دندومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص
كاله ار  وا  ات  دنک  ادـیپ  هبلغ  وا  رب  اهتعیبط  نیا  زا  یکی  هکنیا  زا  لبق  دـنک  تاعارم  ار  شـسفن  دـیاب  ناسنا  سپ  دـشاب ،  یم  دوش ،  بلاغ 
دـساف یگناوید و  حاورا )  هملک  زا   ) اـجنیا رد  دوصقم  هدرک :  ریـسفت  روـط  نیا  ار  حاورا ))   )) هملک یـسلجم  موـحرم  و  ( 469 (( . ) دیامن

دـش و مولعم  وت  رب  شررـض  هک  يزیچ  نآ  هدـش  تیاور  ( 470  . ) تساهنیا هیبش  یـسیپ و  ماذـج و  یتح  هکلب  ندوب ،  جـلف  لـقع و  ندـش 
انامه  : )) هدـش لقن  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  زا  و  ( 471  . ) دراذـگن ریث  أـت  تندـب  یتحار  رب  تسوه  اوه و  روخن و  یتـسناد ،  ار  شررض 

نآ هرمث  دـبای و  یم  ماود  نآ  ینادابآ  دوش ،  هتخادرپ  نآ  يراـیبآ  یناداـبآ و  هب  هزادـنا ،  هب  رگا  هک  تسا  یبارخ  كاـپ  نیمز  لـثم  مسج 
نخس انامه  هک  دنامهف  یم  ام  هب  مالسا ،  رد  یتمالس  يریگشیپ و  يریگارف  هلءاسم  هب  ارذگ  یهاگن  یتسارب  و  ( 472 (( . ) ددرگ یم  رایسب 

يراوشد یتخس و  تیاهن  رد  يرما  عوضوم ،  نیا  انامه  تسین و  ناسآ  لهس و  هبناج ،  همه  یملع و  قیقد  لکـش  هب  عوضوم  نیا  زا  نتفگ 
هب دنک  داهشتسا  دنک ،  ادا  ار  نخس  قح  دهاوخ  یم  هک  ییاجنآ  رد  عوضوم  نیا  رد  دوش  یم  راچان  یهاگ  هدننک ،  ثحب  صخـش  تسا و 
روآ نیقی  مالسا  رظن  زا  هک  يذخآم  اههد  هب  دسر  هچ  تسا  زواجتم  ثیدح  اهرازه  ات  ثیدح  اهدص  زا  ثیداحا  نیا  اسب  هچ  هک  یثیداحا 
دلج دـنچ  نتـشون  هب  جایتحا  هل  أسم  نیا  هک  روطنامه  دـشاب ،  هتـشاد  دوجو  زین  ذـخآم  اهدـص  هک  مییوگن  رگا  دـشاب ،  یم  قوثو  دروم  و 
مینک شومارف  دـیابن  هکنانچمه  دـننک .  فرـص  ار  نآ  يواسم  روط  هب  هدـننک  ثحب  هدـنناوخ و  هک  تسا  ینـالوط  تقد  جاـتحم  باـتک و 

زا هک  ییاهـصصخت  دراد  زاین  نوگانوگ  ياهـصّصخت  تاناکما و  هب  نآ  بناوج  مامت  رد  ندرک  ادا  ار  ثحب  قح  عوضوم و  نیا  نتفرگارف 
زا تیب  لها  يوبن و  تّنـس  نآرق و  ياهلیلد  تخانـش  هنیمز  زا  وس و  کـی  زا  نآ  یـصصخت  هنیمز  رد  دـشاب  رادروخرب  یئـالاب  ياـهیهاگآ 

 . يوس نیموس  زا  بسانم  ياج  رد  اهنآ  زا  يرادرب  هرهب  اهلیلد و  نیا  زا  تسرد  تشادرب  رگید و  يوس 

ایشا ياهیگژیو  نوماریپ  ثحب 

زا دنراد .  عوضوم  اب  ار  طابترا  نیرتشیب  هک  مینک  دودحم  یتاعوضوم  هب  ار  ثحب  هریاد  ات  میناد  یم  ریزگان  ار  دوخ  ام  تشذگ  هچنآ  ربانب 
راثآ و هک  یتاـیاور  یتح  میهد .  یم  رارق  یـسررب  دروم  دـسر  یم  اهدـص  هب  هک  اـهرازه  هب  میئوگن  رگا  هک  ار  یناوارف  تاـیاور  ور ،  نیا 
 ، بیس لثم :  مینک ؛  یمن  رکذ  همامتب  دنک  یم  نایب  ار  اهریـش -  اهاذغ و  اهتـشوگ ،  تابوبح ،  تاجیزبس ،  اه ،  هویم  اهیکاروخ -  صاوخ 
ریش یهام ،  واگ و  تشوگ  دنفـسوگ ،  تشوگ  وج ،  نوتیز ،  مدنگ ،  زایپ ،  ریـس ،  برت ،  لسع ،  ینـساک ،  ریجنا ،  امرخ ،  روگنا ،  رانا ، 
دراو يدایز  تایاور  اهنآ  زا  کی  ره  هراب  رد  هک  يرگید  عاونا  زا  عون  اههد  رکـشین و  سدع ،  دوخن ،  ولآدرز ،  ولآ ،  هزبرخ ،  واگ ،  زب و 

یم هنوگچ  سپ  میراد  جایتحا  هحفـص  اهدـص  هکلب  اههد  هب  مینک  رکذ  ار  اهنآ  عبانم  مینک و  عمج  ار  تاـیاور  نآ  میهاوخب  رگا  هک  هدـش 
یضعب هک  هدش  نایب  ضارما  زا  هدنریگ  شیپ  صاوخ  تایاور  نیا  زا  يرایـسب  رد  هک  صوصخب  میئوگب  نخـس  اهنآ  زا  لماک  روطب  میناوت 

زا تسا و  هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  ربمایپ ، )) نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا   )) شدنمشزرا باتکرد  داژن  كاپ  رتکد  دیعـس  دیهـش  ار ،  اهنآ  زا 
 . داب نانآ  همهربادخ  مالس  تاولص و  هکدَّمحم  لآو  دَّمحم  قح  هبدنادرگ  روشحم  نیرهاط  همئا  اب  ار  وا  هک  میهاوخ  یم  دنوادخ 

ثحب يامنرود 
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ثحب يامنرود 

هک يریگـشیپ  لـیاسم  هب  ناوت  دـح  رد  حـضاو ،  عیرـس و  یهاـگن  رب  دوش  یم  دودـحم  قوف  هنیمز  رد  اـم  ثحب  تشذـگ  هچنآ  ساـسا  رب 
يدایز تلاخد  ایشا  صاوخ  هتبلا  دراد ،  اهنآ  تاعارم  هب  یگتـسب  اهرطخ  رتشیب  زا  ناسنا  تاجن  زمر  هک  دنا  هدرک  نایب  ار  اهنآ  نیموصعم : 

هب ثحب  هویـش  ور  نیا  زا  دیامن .  یم  افیا  يریگـشیپ  هلءاسم  رد  یگرزب  مهـس  ماجنا  رد  فقوت ،  ای  ماجنا  لصا  هکلب  درادن  هلءاسم  نیا  رد 
لسغ و وضو و  ندرک ،  لالخ  ندز ،  كاوسم  دننام :  ار  ندب  یگزیکاپ  هب  طوبرم  لیاسم  زا  یّمهم  شخب   - 1 دریگ :  یم  ماجنا  وحن  نیا 

تیعـضو میهد و  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  هناـخ  فورظ و  ساـبل ،  تفاـظن  هب  طوبرم  لـیاسم   - 2 مـیهد .  یم  رارق  هجوـت  دروـم  ار  . . . 
اب طابترا  رد  هک  ار  ییاـهزیچ  زا  یخرب   - 3 میـشک .  یم  ریوصت  هب  دنراد  ریثءات  یتمالـس  ظفح  اهرطخ و  زا  يریگـشیپ  رد  هک  ار  یبولطم 
 ، ندیماشآ ندروخ ،  هب  طوبرم  لیاسم  زا  يا  هراپ  هب  يدوز  هب  و   - 4 میشک .  یم  ثحب  هب  نآ  لکش  ره  رد  تسا  عامتجا  هناخ و  طیحم ، 
اب دنک  اضتقا  ثحب  زاین  هک  نآ  ریغ  دشاب و  يریگـشیپ  اب  هطبار  رد  هک  يزیچ  ره  هصالخ  و  درک .  میهاوخ  هراشا  زین  ترفاسم  ندـیباوخ و 

 . ناگدنناوخ زا  ریدقت  رکشت و  اب  میهد -  یم  رارق  ثحب  دروم  ناکما  دح  رد  حوضو  راصتخا و  تیاعر 

داعبا مامت  رد  تفاظن 

کی یتح  هک  دـنیامن  اعدا  دـنناوت  یمن  رگید  نایدا  تسا .  هدـیزرو  مامتها  رّوصت  دـح  قوف  مه  نآ  مسج ،  یگزیکاپ  تفاظن و  هب  مالـسا 
یم باقع  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ار  لسغ  وضو و  كرات  مالـسا  مینادـب :  ام  هک  سب  نیمه  و  دـنا .  هداد  تیمها  یگزیکاـپ  هب  مالـسا  مهد 
هیام هک  هداد  رارق  ییاه  تدابع  ءزج  ار  لسغ  وضو و  هکنیا  رتالاب  تسین .  ماـمت  لـسغ  وضو و  نودـب  ناوارف ،  يداـبع  لاـمعا  هکلب  دـنک 
نایب ار  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  تیمها  جوا  هک  يرگید  دراوم  و  دراد .  وکین  شاداـپ  ناوارف و  باوث  نآ  هدـنهد  ماـجنا  تسادـخ و  هب  برقت 

 . دنک یم  دیکءات  یّلک  روطب  هک  ییاهنآ  ای  دراد  تلالد  صاخ  دروم  رد  لسغ  وضو و  یگزیکاپ ،  رب  هک  ییاهنآ  هچ  دیامن  یم 

تشذگ هچنآرب  ییاهلاثم 

لیاوا رد  مینک .  یم  هراشا  یمومع  تروص  هب  تفاظن  هرابرد  نیموصعم :  همئا  تاروتـسد  زا  يا  هشوگ  هب  دـش ،  مدـقم  هک  ییاهلاثم  لـثم 
اب نامیا  تسا و  نامیا  زا  تفاظن  انامه  تسا و  نمـشد  شفیثک  ناگدـنب  اـب  دـنوادخ  هک  تشذـگ  دـنوادخ  نخـس  هب  هراـشا  مود  تمـسق 

شـشوک تفاظن  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هک  ام  دزن  تسا  حیحـص  و   : )) هتفگ یکجارک ))   . )) دـنراد رارق  تشهب  رد  شبحاص 
مالسلا هیلع   ) اضر ماما  زا  و  ( 473  (( . ) تسا هدش  دراو  تیاور  رد  هچنآربانب  دندرک  یم  لامعتسا  دایز  بیط  ياهزیچ  زا  ناشیا  دنتـشاد و 

 ، وشتسش اب   : )) دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  زا  و  ( 474  (( . ) تسایبنا قالخا  زا  یکاپ  تفاظن و   : )) هک هدش  لقن  ( 
ناگدنب دراد ؛  ضغب  شدـیلپ  فیثک و  ناگدـنب  زا  دـنوادخ  نوچ  دیـشاب ،  دـنبیاپ  نآ  هب  دـیزاس و  كاپ  هدـنهد  رازآ  دـب  يوب  زا  ار  دوخ 

 ( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  یتیاور  رد  و  ( 475 (( . ) دنوش یم  تحاران  يذ و  أتم  دننیـشن  یم  نانآ  اب  یتقو  مدرم  هک  یفیثک 
ربمایپ زا  و  ( 476  (( . ) هدش هدرمـش  زیچ  جنپ  نآ  زا  یکی  مامح  تسا و  زیچ  جنپ  رد  برع  ياود   : )) دنا هدومرف  تیاور  نآ  رد  هک  هدـمآ 

لزان مدرم )   ) امـش رب  ام  هنوگچ  دَّمحم ! يا  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  لیئربج   : )) دندومرف هک  تسا  هدـش  لقن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا
رد  : )) تسا هتفگ  ریثا  نـبا  ( 477 (( . ) دییوش یمن  ار  ناتناتـشگنا  دـینک و  یمن  اجنتـسا  بآ ،  اب  دـینز ،  یمن  كاوسم  هک  یلاح  رد  میوش 
نآ رد  هک  ناتـشگنا  تشپ  رد  تسا  یلـصافم )  و   ) هرگ مجارب ))   )) دشاب و یم  يرطف  اهتـشگنا  اهتـسد و  نتـسش  هل  أسم  هک  تسا  ثیدح 

یلاـعت يادـخ  هکنیارب  هدرک  حیرـصت  میرک  نآرق  و  ( 478 (( . ) دـشاب یم  همجرب ))   (( ، )) مـجارب  )) درفم و  دـننک .  یم  عاـمتجا  اهیدـیلپ 
نامـسآ زا  و   : )) دومرف نینچ  داد و  رارق  بطاخم  ار  ناناملـسم  ردب  گنج  رد  دنوادخ  و  ( 479  . ) دراد یم  تسود  ار  نیرهطتم  نیباوـت و 

 ، نآ رد   : )) دومرف دـنوادخ  و  ( 480 (( . ) دیادزبامـش زا  ار  ناطیـش  هسوسو  و  دنادرگ ،  كاپ  نآ  اب  ار  امـش  ات  دینازیر  ورف  امـش  رب  یناراب 
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یسلجم موحرم  ( 481 (( . ) دراد تسود  دـنا  یکاپ  ناهاوخ  هک  ار  یناسک  ادـخ  و  دـنزاس ،  كاـپ  ار  دوخ  دـنراد  تسود  هک  دـنا  ینادرم 
هیآ نیا  زا  هک  تسین  دـیعب  دـنک و  یم  تلـالد  تاـساجن  زا  باـنتجا  رد  داـیز  بابحتـسا  رب  هیآ  نیا  اـسب  هچ  هدـش  هتفگ   : )) تسا هدومرف 

 ( نینچمه  ) هکلب تسا ،  بلطم  نیارب  دیی  أت  تراهط و  رب  ندوب  بحتـسم  هکلب  تسا ،  بحتـسم  هرون  لاثما  هرون و  زا  هدافتـسا  هک  میمهفب 
 ، هتفهن یباتک  رد  دنمجرا ،  تسا  ینآرق  نیا   : )) دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  ( 482  (( . ) بحتسم ياهلـسغ  رب  یتح  دراد  تلالد 
هب ار  ناسنا  زمر ،  هب  اراکـشآ و  دنک و  یم  حدـم  ار  یگزیکاپ  هک  يرگید  تایاور  و  ( 483 (( . ) دننزن تسد  نآ  رب  ناگدـش  كاپ  زج  هک 

مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  ربمایپ و  زا  و  ( 484  (( . ) تسا نامیا  زا  یمین  یگزیکاپ  و   : )) هک هدش  دراو  همئا  زا  و  دـنازیگنا .  یم  رب  ریهطت 
ره  : )) دـندومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  ( 485  (( . ) تسا ناـمیا  ءزج  وـضو   : )) هک هدـش  تیاور  ( 

زامن لاح  رد  هدشن ،  ثدحم  هک  یماگنه  ات  یـصخش  نینچ  سپ  دورب ،  دجـسم  فرط  هب  سپـس  دریگب ) وضو   ) دـنک تراهط  وکین  سک 
ره رد  مدرم  رب  یلع !  يا   : )) دـندومرف مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  باطخ  هک  هدـش  لقن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  و  ( 486  (( . ) تسا

يرخب بآ  وضو  يارب  ینک و  مک  تا  هنازور  ماعط  زا  هچ  رگا  نک  لسغ  يا  هعمج  ره  رد  یلع !  يا  سپ  دـشاب  یم  لسغ  کی  زور  تفه 
زا کی  ره  دیاب   : )) هک هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  و  ( 487  (( . ) تسین رتگرزب  تابحتسم ،  زا  يزیچ  هک  یتسرد  هب  سپ  ، 
 ( مالـسلا هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  زا  و  دییامن . )) . . .  لامعتـسا  شوخ  يوب  دینک و  لسغ  دـینک و  تنیز  هعمج  زور  ناناملـسم  امش 
ار شیاهزاین  جـیاوح و  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  تسا  تراهط  یگزیکاپ و  ثعاب  اهدـیع  رد  ندرک  لسغ   : )) دـندومرف هک  هدـش  لقن 
زا یضعب  بحتـسم  ياهلـسغ  انامه  مینک :  رکذ  ام  هک  تسا  یفاک  هکلب  ( 488 (( . ) دشاب یم  ربمایپ  تنـس  زا  يوریپ  تیعبت و  دـنک و  بلط 
رد لسغ  بجاو 23  ياهلـسغ  زا  دـنا و  هدرمـش  ار  اهنآ  زا  یخرب  تایاور  زا  یـضعب  هک  يروطنامه  دـسر  یم  لسغ  لهچ  هب  ًاـبیرقت  اـهنآ 
 ، هحفص 3 دلج 81 ،  راحب ،  باتک  رد  اهلسغ  باوث  اهلـسغ و  ياهتلع  باب  رد  هک  یتایاور  هب  سک  ره  دراد و  دوجو  فلتخم  ياهتبـسانم 
نآ زا  یـضعب  ام  هک  تسا  يدراوم  نآ  زا  شیب  بحتـسم  ای  بجاو  لسغ  هک  دـنک  یم  جارختـسا  ًاـتقیقح  دـیامن ،  هعجارم  و 24   23  ، 22
هدش دراو  همئا  زا  هچنآ  اما  و  هدـش ،  دراو  دروم  نیا  رد  همئا :  زا  هک  تسا  هچنآ  زا  يرایـسب  زا  یکدـنا  نیا  یلب و  میدرک .  رکذ  ار  دراوم 
یمن يزاین  ام  تسین و  رـصح  لباق  نآ  ندوب  دایز  رطاخ  هب  دـنک ،  یم  تلـالد  تفاـظن  ندوب  بولطم  رب  هچنآ  زا  ماـع  صاـخ و  دراوم  رد 
مینک یم  عورـش  نونکا  یلاعت .  هّللاءاش  نا  مینک  یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  فلتخم  ياهاج  رد  ام  اسب  هچ  مینک و  هراـشا  نادـب  هک  مینیب 

 . تسا طوبرم  ناهد  تفاظن  هب  هک  هچنآ  زا  یضعب  ندرک و  لالخ  كاوسم و  نوماریپ  ثحب  رد 

ندرک لالخ  كاوسم و  ّمود :  لصف 

هراشا کی 

لها زا  ندرک  كاوسم  عوضوم  رد  هدش  دراو  هک  یتایاور  درک  یمن  روطخ  نم  نهذ  رد  یثیدح  عماوج  اهباتک و  هب  ندرک  هعجارم  زا  لبق 
هک یتقو  تشاداو  تریح  هب  ارم  ردـقچ  و  دـشاب .  دادـعت ) نیرتشیب  ربانب   ) ثیدـح تسیب  ای  هدزناپ  ای  هد  زا  رتشیب  تراـهط  تمـصع و  تیب 

كاوسم منک .  كرد  ار  رما  نیا  یمالـسا  تمظع  تیّمها و  هک  دناسر  هجیتن  نیا  هب  ارم  هک  يا  هلءاسم  متفای .  ثیدـح  مروصت  ربارب  دـنچ 
نانآ هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  نیلعاج  تسا و  هتـشادن  ثیدـح  لعج  يارب  هزیگنا  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  ندومن  لالخ  ندرک و 
شوخ يوب  ناهد و  تفاظن  موزل  رب  هک  تسا  یثیداحا  ياوس  ثیداحا  نیا  دنا .  هتشادن  نآ  هب  لیامت  تسا -  هتـشاد  رذحرب  راک  نیا  زا  ار 

 . تسین اهنآ  یسررب  ياج  اجنیا  و  دنک ،  یم  دیک  أت  ناهد 

باوج لا و  ؤس 
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تیمها اهنادند  تفاظن  هب  ردـق  نیا  سدـقم  عراش  ارچ  هک :  تسا  نیا  دـسر  یم  نآ  هب  يدـتبم  ره  دوش و  یم  حرطم  اجنیا  رد  هک  یلا  ؤس 
تیّمها دنتـسه  بحتـسم  هکنآ  اب  ناهد  تفاظن  ندز و  كاوسم  هزادـنا  هب  عراش  هک  میبای  یم  ار  تاـبجاو  زا  يرایـسب  هکنآ  اـب  دـهد ؟ یم 

ای دنک و  لهاجت  یـسک  تسین  نکمم  ار  ناسنا  يارب  نادند  ندوب  يرورـض  هک  یتسرد  هب  تسا .  حضاو  ًادج  لا  ؤس  نیا  باوج  هدادـن ؟ 
رگم درب ،  یمن  یپ  نآ  تیمها  هب  ای  درادن  هجوت  تمعن  نیا  هب  ًاتداع  ناسنا  هک  تسا  یتمعن  اهنادند  هک  یلاح  رد  دنک  راکنا  ار  نآ  يدحا 

ره دـنک و  یم  هدافتـسا  هبترم ،  کی  زا  رتشیب  يزور  ره  رد  تمعن  نیا  زا  ناـسنا  هک  یلاـح  رد  دـهدب ،  تسد  زا  ار  تمعن  نیا  هک  یناـمز 
یم یئزج  روط  هب  ناسنا  لاوحا  لالتخا  بجوم  دزاس و  یم  عقاو  یتخـس  يانگنت  رد  کش  نودب  ار  ناسنا  دسر  یم  اهنادـند  هب  هک  ینایز 

نیزگیاج دناوت  یمن  تلاح  نیرتهب  رد  یتح  یعونصم  ياهنادند  تسا  راکشآ  هچنانچ  دراد .  بولطمان  ریثءات  ناسنا  يارب  اراکشآ  دوش و 
ار اذغ  اهنادند  هکنانچ  تسا  نشور  و  دیامن .  شمارآ  ساسحا  نادند  بحاص  هک  تسین  يا  هنوگب  دشاب و  یعیبط  ياهنادـند  يارب  یبوخ 
رت ناسآ  ندیوج  زا  شیپ  هب  تبـسن  نآ  مضه  لقاال  ای  دـشاب  مضه  لباق  هک  دـنهد  یم  رارق  یتیعـضو  رد  دـنزاس و  یم  هدامآ  هدـعم  يارب 
یم ياجرب  نتفگ  نخـس  رد  يا  هظحالم  لباق  بولطمان  ریثءات  دنـشابن  رگا  دـنهد و  یم  يرای  ار  ناسنا  نتفگ  نخـس  رد  روطنیمه  دـشاب ؛ 

باختنا ار  ییاذغ  ات  دنیامن  یم  ششوک  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ياهنادند  هک  یناسک  تیعـضو  هب  هجوت  اب  ار  قوف  بلطم  ام  و  دنراذگ . 
لالتخا دراوم ،  نیا  ياوس  و  میئامن .  یم  تباث  دشاب .  موهفم  هک  دنیوگب  نخـس  يا  هنوگب  دننک  یم  یعـس  دیامن و  مضه  هدعم  هک  دـننک 

یم رجنم  مسج ،  ياهتمسق  زا  يرایـسب  رد  دب  ياهتلاح  ضارما و  هب  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  اهنادند  يرامیب  ضرم و  اهنادند و  یعیبط  عضو 
یم هراشا  ام  هک  يرگید  مهم  روما  تهج  زا  تهج و  نیا  زا  هّللا .  ءاش  نا  میهد ؛  یم  حیـضوت  ار  ضارما  نآ  زا  یـضعب  يدوز  هب  و  دوش . 

تمالس رب  ندرک  تظفاحم  اهنادند و  هب  تیانع  تسا  ناسآ  یلیخ  هک  مالسا  توعد  و  دهد .  یم  تیمها  اهنادند  هب  مالـسا  اهنآ ،  هب  مینک 
اهنادـند و هب  ررـض  هچ  ره  زا  نتـشاد  زاـب  یهن و  تساهنادـند و  نتـشادهگن  ظـفح و  شن  أـش  هچنآ  ره  هب  ندرک  رما  سپ  دراد ،  اهنادـند 

ندوب دساف  ندوب و  بارخ  دراد و  رثا  ناسنا  تمالـس  رد  یعیبط  ياهنادند  تمالـس  هک  مالـسا  زا  تسا  یـشمارآ  دـنز ،  یم  اهنآ  یتمالس 
هدافتـسا ات  دـنک  تظفاحم  ار  شیاهنادـند  ناسنا  هک  تسا  هدرمـش  مهم  مالـسا  نیمه ،  رطاخب  دراد و  ریث  أت  زین  ناسنا  يرامیب  رد  اهنادـند 

نیا ترابع  نیا  يانعم  نوچ  دشاب  ملاس  اهنادند  هک  دنک  تظفاحم  دشاب و  هتـشاد  شیگدنز  رد  تسا  نکمم  هک  يا  هزادنا  نیرتالاب  دـنک 
 . دنک ظفح  ار  اهنآ  هک  تسا 

ندرک كاوسم 

كاوسم دراد  اهنآ  یتمالس  رد  يا  هظحالم  لباقرثا  دزرو و  یم  مامتها  نآ  هب  اهنادند  هب  نداد  تیّمها  هریاد  رد  مالسا  هک  يروما  هلمج  زا 
وضو و يارب  هژیوب  تسا  بحتـسم  ندز  كاوسم  هک  دنراد  عامجا  اهقف  یمامت  اهنادند .  ندرک  كاپ  نتـسش و  ینعی :  دـشاب .  یم  ندومن 

رتشیب تیاور ))  دـص   )) زا كاوسم  هب  هتـسباو  لئاسم  هیقب  تالاح و  تیفیک ،  كاوسم ،  تلیـضف  رد  هدراو  تایاور  میتفگ :  رتشیپ  زامن و 
 . دشاب تایاور  اب  گنهامه  هک  مینک  ثحب  يا  هنوگب  دیاب  نیا  ربانب  تسا ، 

كاوسم دروم  رد  نیموصعم  همئا  هاگدید 

كاوسم هب  مازتلا  هب  ندرک  توعد  رد  فلتخم  ياهشور  شنادنزرف  زا  همئاو :  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) دَّمحم ترـضح  مالـسا  یمارگ  یبن 
ام يارب  نانآ  لمع  دنتـشاد و  مازتلا  كاوسم  هب  ًالمع  نیموصعم :  تیب  لها  ربماـیپ و  هکنیا  هب  مینک  یم  هراـشا  اـجنیا  رد  اـم  دـنا و  هدومرف 

نکمم هکنوچ  و  راتفگ .  رظن  زا  هچ  لامعا و  رظن  زا  هچ  میوش  ییامنهار  ناـنآ  هلیـسو  هب  هدرک و  يوریپ  ناـشیا  زا  دـیاب  اـم  تسا و  ّتنس 
 ، یتخس تقشم و  رطاخب  دننک  ادیپ  عالطا  عوضوم  نیارب  هک  دشابن  رسیم  نانآ  يارب  ای  دننکن  هجوت  عوضوم  نیا  هب  مدرم  زا  يرایسب  تسا 

دنا هدرک  تباث  دنا و  هدرک  ثیدح  عوضوم  نیا  زا  مدرم  يارب  دـنا و  هتفگ  نخـس  نآ  زا  هداد و  هجوت  رما  نیا  هب  ار  مدرم  همئا :  ور  نیا  زا 
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 ( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  دنرگنب .  نآ  هب  تربع  هدید  اب  دـننک و  لقن  ار  اهنآ  دـیاب  مدرم  هک  تسا  یمکحم  تقیقح  عوضوم  نیا  هک 
كاوسم دنتساخ ،  یم  رب  باوخ  زا  هک  رابره  ربمایپ  دنهد  یم  ربخ  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ شور  زا  ترضح  هک  یلاح  رد  هدش  لقن 
يزاـمن ره  يارب  ترـضح  نآ  و  ( 490  . ) دـندز یم  كاوسم  دـنباوخب ،  دنتـساوخ  یم  هک  یتـقو  ترـضح  نینچمه  و  ( 489  . ) دـندز یم 

هک هدش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  و  ( 492  . ) تسا ّتنس  رحـس  ماگنه  كاوسم  هک  هدش  تیاور  و  ( 491  . ) دندرک یم  كاوسم 
ترضح نآ  و  ( 493  (( . ) تسین بجاو  ندرک  كاوسم  هک  یلاح  رد  دندز  یم  كاوسم  دایز  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ  : )) دندومرف

 . حبص هضیرف  يارب  هناخ  زا  جورخ  زا  لبق  بش و  زامن  يارب  نتساخرب  زا  لبق  باوخ ،  زا  لبق  دندرک .  یم  كاوسم  هبترم  هس  بش  ره  رد 
يارب بش  رد  دنک  مایق  هک  یماگنه  مراد  یم  تسود  يدرم  ره  يارب  نم   : )) دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  و  ( 494)

 ، هناش ناـشدوخ  هارمه  دـندرک  یم  ترفاـسم  هک  یماـگنه  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هکلب  ( 495 (( . ) دـنزب كاوـسم  بش ، )   ) زاـمن
زا دنک  كرت  ار  كاوسم  امـش  زا  یکی  رگا   : )) دنا هدومرف  هک  دنتـشاد  مازتلا  كاوسم  هب  نانچنآ  همئا :  هکلب  ( 496  . ) دندرب یم  كاوسم 

لبق ار  كاوسم  دندرک  كرت  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هک  هدش  تیاور  و  دوش . )) یم  لا  ؤس  كاوسم ،  كرت  يارب  دـتفا و  یم  ام  رظن 
نآ زا  تایاور  ( 497  . ) دوب هدـش  فیعـض  ناشیاهنادـند  هکدوب  نیارطاخب  كاوسم  كرت  نیاودوب  یقاب  ناشتداهـش  هب  لاـس  ود  هکنیا  زا 

 . درک میـسقت  هورگ  دنچ  هب  هدش  دراو  عوضوم  نیا  رد  هک  ار  یتایاور  تسا  نکمم  تسا و  دایز  رایـسب  ندز  كاوسم  هراب  رد  ناراوگرزب 
ار نآ  هک  یـسک  هب  هدش و  دراو  ندز  كاوسم  موزل  رد  یتیـصوصخ  چیه  ندومن  نایب  نودـب  یّلک و  روطب  هک  تسا  یتایاور  لّوا :  هورگ 
هب تسین . )  مدرم  ءزج   ) تسا هتـسنادن  مدرم  زا  ار  كاوسم  هدـننک  كرت  مالـسلا )  هیلع   ) ماما هک  ییاج  ات  تسا  هداد  رادـشه  دـنک  كرت 

كاوسم هک  یمدرم  نآ  نک  اهر   : )) دومرف دنتـسه ؟ مدرم  زا  ناش  همه  ینیب  یم  هک  ار  قلخ  نیا  ایآ  دش  هتفگ  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما 
هتفگ دینک . )) كاپ  ار  نآرق  هار  قیرط و   : )) دـندومرف هک  هدـش  تیاور  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  و  ( 498 (( . ) دننک یم  كرت  ار 

كاوسم اب   : )) دندومرف مینک ؟  كاپ  زیچ  هچ  هب  دش  هتفگ  ناتیاهناهد . ))   : )) دـندومرف تسیچ ؟  نآرق  هار  قیرط و  ادـخ ! ربمایپ  يا  دـش 
مدع بابسا  زا  هدش  لقن  ربمغیپ  زا  هک  یتایاور  زا  یـضعب  رد  و  ( 499  . ) تسه مه  يرگید  تیاور  تیاور ،  نیا  ياـنعم  مه  و  ندرک . )) 
ياه هرگ  دـننک و  یمن  اجنتـسا  بآ ،  اب  مدرم  هوالع  هب  دـننز  یمن  كاوسم  ناـنآ  هک  هدـش  هدروآ  لـیلد  روط  نیا  مدرم  رب  هکئـالم  لوزن 

یم ندرک  كاوسم  ناربمایپ  ياهشور  زا   : )) هک هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  و  ( 500  . ) دنیوش یمن  ار  ناشتسد  ناتشگنا  تشپ 
هتـسویپ  : )) هک هدـش  لقن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  ( 501  . ) دراد دوـجو  مه  يرگید  تاـیاور  تیاور  نیا  ياـنعم  مه  و  دـشاب ))

(( . دزیرب دوش و  طقاس  نآ )  هب  لمع  شرافس و  نیا  رثا  رد   ) میاهنادند مامت  مدیسرت  هکنیا  ات  درک  شرافس  ندرک  كاوسم  هب  ارم  لیئربج 
تیاور تیاور  نیا  يانعم  مه  و  دهدب . )) رارق  بجاو  هضیرف و  کی  ار  ندرک  كاوسم  مدیسرت  هکنیا  ات   : )) هدمآ تایاور  زا  یضعب  رد  و 

شرافـس تماجح  لالخ و  كاوسم ،  هب  دـش و  لزان  لیئربج  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ( 502  . ) تسه مـه  يرگید 
تلوهـس و هب  نآ  زا  یـشوپ  مشچ  ات  تسین  يداع  رما  کـی  سپ  تسا ،  ناربماـیپ  ياهـشور  ننـس و  زا  كاوسم  یتقو  سپ  ( 503  . ) دومن
هب كاوسم  هکنیا  دیـسرت  ربمایپ  یتح  درک  یم  شرافـس  ربمایپ  هب  كاوسم  اب  هطبار  رد  هتـسویپ  لـیئربج  هکنیا  هژیوب  دـشاب  نکمم  یناـسآ 

ياهتیادـه هب  میوش  یم  تیادـه  و  تیادـه ،  تهج  زا  ناربمایپ  هب  مینک  ادـتقا  هک  تسا  راوازـس  سپ  دوش .  هداد  رارق  هضیرف  کـی  ناونع 
هب نیلـسرم ))   )) هب ریبعت  دیاش  هداتـسرف و  ام  ریخ  تحلـصم و  يارب  تسا و  هتـشاد  لاسرا  ام  رطاخب  طقف  ار  ناربمایپ  دنوادخ  هکنوچ  نانآ 

كاوسم تسا  زیاج  راد  هزور  صخـش  يارب   : )) هدومرف هدرک و  یـشوپ  مشچ  عراش  هک  اجنآ  ات  دشاب .  رطاخ  نیمه  هب  ایبنا ))  )) هژاو ياج 
دنزب كاوسم  دناوت  یم  مرحم  ناسنا   : )) هک هدش  هداد  هزاجا  هکنانچ  دورب ، )) شمکـش  نورد  هب  يزیچ  دراد  لامتحا  هکنیا  دوجو  اب  دنک 
ندز كاوسم  دروم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا   : )) تفگ هک  هدـش  لـقن  ءـالع  یبا  نب  نیـسح  زا  دـیایب . )) نوـخ  اـه  هثل  هچ  رگا 
لقن هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  و  ( 504 (( . ) دـهاوخب هک  زور  ره  تسا  زیاج  هلب  دومرف :  ترـضح  مدرک .  لا  ؤس  راد  هزور  صخش 

ود هک  تسین  يراد  هزور  چـیه  هک  دـینکن  كاوسم  اشع  ماگنه  دـینزب و  كاوسم  حبـص  سپ  دـیتفرگ  هزور  هک  یتقو   : )) دومرف هک  هدـش 
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تایاور اـجنیا  رد  و  ( 505 (( . ) دـیآ یم  دوجو  هب  تماـیق  زور  شمـشچ  ود  نیب  يروـن  هکنیا  رگم  دـنک ،  کـشخ  بش ،  ماـگنه  ار  شبل 
مرحم ایآ   : )) متفگ قداص  ماما  هب  دیوگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  هیواعم  زا  ریمع  یبا  نبا  و  دشاب .  یم  يرگید 

 (( . تسارمبغیپ ّتنس  زا  ندرک  كاوسم  تسا ،  زیاج  یلب  دومرف :  روطچ ؟ دیایب  نوخ  رگا  متفگ :  هلب .  دومرف :  دنزب ؟ كاوسم  دناوت  یم 
كاوسم دـهاوخب  هک  زور  زا  یعقومره  ناضمر  كرابم  هامرد  راد  هزور  صخـش   : )) هک هدـش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـمازا  ( 506)

بیغرت هدرک و  ور  ندز  كاوسم  هب  هک  تسا  يرگید  تایاور  اجنیا  رد  ( 507  (( . ) تسا زیاج  زین  مرحم  ندرک  كاوسم  دناوت و  یم  دنک 
عماوج هب  دنک  هعجارم  دـهاوخ  یم  ار  نیا  زا  رتدایز  سک  ره  سپ  تسین .  یتصرف  باتک  نیا  رد  اهنآ  لماک  یـسررب  يارب  هک  دـیامن  یم 

رد زامن  وضو و  يارب  ندرک  كاوسم  مّود :  هفیاط  اهنیا .  زا  ریغ  لئاسو و  كردتسم  ۀعیـشلا ،  لئاسو  راون ،  الاراحب  لثم  تیاور  ثیدح و 
رگا  : )) دـندومرف هکنیا  و  ( 509  . ) زاـمن و  ( 508) وضو ماگنه  ًاصوصخ  دـنک  یم  تلالد  كاوسم  بابحتـسا  رب  هک  تسا  یتاـیاور  اـجنیا 
 (( . يزامنره ماگنه  ای  زامنره  يوضو  ماگنه  ندرک  كاوسم  هب  مدرک  یم  رما  نم  هنیآره  تشادـن ،  تقـشم  نم  تّما  رب  ندرک  كاوسم 

یتافانم هک  تسا  نیا  رهاظ  هکناـنچمه  تسا .  تباـث  هک  یبابحتـسا  رما  نوچ  تسا ؛  یبوجو  رما  رما ،  زا  دارم  هک  تسا  نیا  رهاـظ  ( 510)
راک هب  سپ  دـشاب ،  كاوسم  اب  مه  زاـمن  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  وضو  يارب  ندرک  كاوسم  هکنوچ  درادـن ؛  دوجو  مه  زاـمن  وضو و  نیب 

دوجو زامن  ماگنه  ندرک  كاوسم  وضو و  عقوم  ندرک  كاوسم  نیب  هجیتن  رد  یقرف  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  يرگید  ياج  هب  ریبعت  ره  ندرب 
تعکر ای 75  ( 512  ) تعکر داـتفهای  ( 511  ) تعکر لـهچ  زا  رتـهب  ندرک  كاوسم  اـب  زاـمن  تعکر  ود  هک  هدـش  دراو  نینچمه  درادـن . 

 ، دناوخب ندز  كاوسم  نودب  زور  لهچ  ناسنا  هک  يزامن  زا  تسا  رتهب  ندرک  كاوسم  اب  زامن  هکنیا  ای  دـشاب  یم  كاوسم  نودـب  ( 513)
كاوسم و  ( 514  (( . ) هدب ماجنا  ار  راک  نیا  ندرک  كاوسم  زا  ینکن  مک  هک  یتسناوت  رگا  ندرک و  كاوسم  هب  داب  وترب   : )) دندومرف دعب 

(515  . ) تسا نید  أر س  رد  هک  تسا  يا  هناگجنپ  ياه  تنـس  زا  ندرک  كاوسم  هکنیا  دنک و  یم  دایز  ربارب  داتفه  ات  ار  تانـسح  ندرک 
هاگره  : )) دندومرف مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  تشذگ .  هکنانچ  دشاب  یم  ناربمایپ  ياهتنس  زا  و  ( 516) دوش یم  یضار  نامحر  يادخ  و 

هک یفرح  ره  زا  سپ  دراذگ .  یم  وت  ناهد  رب  ار  شناهد  دیآ و  یم  وت  دزن  یهلا  هتشرف  نک ،  كاوسم  سپ  یتسیاب  بش  زامن  هب  یتساوخ 
تیاور نیا  يانعم  مه  و  دهدب )) شوخ  يوب  وت  ناهد  دیاب  سپ  دور ،  یم  الاب  نامسآ  يوس  هب  هکنیا  رگم  تسین  ینک  یم  قطن  توالت و 

 : هجوت لباق  تسین .  اجنیا  رد  اـهنآ  یـسررب  يارب  یتصرف  هک  تسا  داـیز  عوضوم  نیا  رد  تاـیاور  و  ( 517  . ) تسه مه  يرگید  تـیاور 
رجا تابثا  ماقم  رد  زور  لهچ  ای  تعکر  ای 75  داتفه ،  ای  تعکر  لهچ  نیب  تایاور  رد  هک  یفالتخا  هکنیا  هب  مینک  هراشا  تسین  يا  هراـچ 

نآ رد  هک  یکاوسم  نآ  دیاش  دوش .  یمن  تایاور  نیا  رد  کش  ثعاب  تشاد ،  دوجو  كاوسم  نودـب  زامن  رب  كاوسم  اب  زامن  تلیـضف  و 
باوـث نآ  زا  دوـصقم  هچنآ  اـما  تسا ،  تعکر  لـهچ  كاوـسم ،  اـب  زاـمن  تعکر  ود  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا ،  دوـصقم  ییاـیند  عفاـنم 

هتبلا دـشاب ،  یم  زور  لـهچ  اـی  تـعکر  اـی 75  تعکر  داـتفه  لداـعم  كاوـسم ،  اـب  زاـمن  تعکر  ود  هک  یتـسرد  هب  سپ  تـسا ،  يورخا 
 . تّین رد  صالخا  تاجرد  فالتخاربانب 

نآ تیفیک  تاقوا و  كاوسم و  عفانم 

هدرکن افتکا  مه  كاوسم  هب  هقلطم  رماوا  رب  نینچمه  دنا و  هدرکن  تیافک  یلمع  روط  هب  ندز  كاوسم  رب  تموادم  هب  طقف  همئا :  ربمغیپ و 
 ، دـنا هدرکن  افتکا  دـسر ،  یم  ابیز  رجا  دایز و  باوث  هب  زیچ  نآرب  ناسنا  تسا و  تباث  شندوب  تدابع  بابحتـسا و  هچنآ  هب  هراشا  ای  دـنا 
رب تموادـم  مازتـلا و  كاوسم و  رب  تبظاوم  تسراـمم و  رب  يا  هعفاد  هوق  کـی  نم  ؤـم  ناـسنا  هب  هک  تسا  نیا  رما  نآ  أـش ن  زا  هک  يرما 
هب ناـنآ  تیمها  دـنا و  هدوزفا  زین  رادـقم  نیارب  دـنا و  هدرکن  اـفتکا  رادـقم  نیا  هب  نیموصعم :  همئا  هلب  تسا .  هدـش  اـطع  ندرک  كاوـسم 
 . دـشاب یم  ندرک  كاوسم  كرت  رب  هک  ییاهررـض  نآ  تسه و  ندرک  كاوسم  رب  هک  یعفانم  دـندرک  نایب  هکنیا  هب  دـش  رهاـظ  كاوسم 

یم يدایز  تیمها  دـنامب ،  ظوفحم  تالاح  نیرتهب  رد  ناسنا  هکنیا  اهناسنا و  ندوب  ملاـس  رب  تظاـفح  هب  سدـقم  عراـش  هک  تسا  نشور 
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 ، تسا یلاعت  يادـخ  بولطم  بوغرم و  ندرک  كاوسم  ًاـتاذ  سپ  دراد ،  ناـسنا  یتمالـس  ظـفح  رد  یگرزب  رثا  كاوسم  هکنوچ  دـهد و 
ندرک كاوسم  عفانم  مدرم  یتقو  و  دهدن .  ماجنا  ناسنا  دراد  هک  یباوث  رجا و  رطاخب  دشاب و  تبرق  دصق  نودـب  ندرک  كاوسم  رگا  یتح 

هتشادن یتبغر  كاوسم  باوث  هل  أسم  هب  وا  دنک و  ادتقا  یـس و  أت  ناربمایپ  هب  دهاوخن  هک  دشاب  یـسک  اجنیا  رد  هک  یماگنه  دنـسانشب و  ار 
هب دنک ،  يرود  كاوسم ،  كرت  ياهررـض  زا  دروایب و  تسد  هب  ار  ندرک  كاوسم  عفانم  دیاوف و  هک  دیما  نیا  هب  یـصخش  نینچ  دـشاب ، 
دور یم  نآ  لامتحا  هک  ییالب  ره  درامش  یم  مهم  سپ  دراد  تسود  ار  شدوخ  ًاتاذ  ناسنا  هک  یتسرد  هب  سپ  دزادرپ ،  یم  مهم  راک  نیا 
دایز یلیخ  ندرک  كاوسم  رد  دـنک و  بلج  شدوخ  فرط  هب  دـهاوخ  یم  تسا ،  نآرب  رداق  هک  يدوس  عفن و  ره  دـنک و  عفد  شدوخ  زا 

اب هک  یطابترا  هقالع و  هب  تبسن  هچ  شدوخ و  تاذ  شدوخ و  هب  تبسن  هچ  دنراد  عالطا  نآرب  نیعلطم  دنراد و  تبغر  نآ  هب  ناگدنیوج 
 . دراد شناعونمه )  زا   ) نارگید

دنتسناد یم  ار  كاوسم  عفانم  مدرم  رگا 

مدرم رگا   : )) دنیامرف یم  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  مینیب  یم  هک  تسا  یگرزب  عفانم  ندرک ،  كاوسم  رد  هکنیا  هب  مینک  یم  هراشا  اجنیا  رد 
ترضح هب  ربمغیپ  لوق  دش  مدقم  و  ( 518 (( . ) دنرب یم  باوختخر  رد  ناشدوخ  هارمه  ار  كاوسم  دـننادب ،  تسا  كاوسم  رد  هک  یعفانم 

هب ثیداحا  نیا  سپ  نکب . ))  ار  راک  نیا  ینکن  مک  ندرک  كاوسم  زا  یناوت  یم  رگا  ندرک و  كاوسم  هب  داب  وت  رب   : )) دندومرف هک  یلع 
دیاوف هب  مالـسا  رظن  زا  هک  یتیمها  زا  رتمک  كاوسم  كرت  ياهررـض  تسا و  روصت  دـح  قوف  كاوسم ،  دـیاوف  هک  دـنامهف  یم  ار  نیا  ام 

 ( مالـسلا هیلع  ) رقاب ماما  هک  تسا  دایز  ردق  نیا  تسا و  هدننک  شوهدـم  كاوسم  عفانم  هک  یتسرد  هب  تسین .  تسا ،  كاوسم  یگـشیمه 
رد شدوخ  اـب  ار  وراد  اود و  دـشاب  راـمیب  رگا  یتح  اـم  زا  يدـحا  هک  یلاـح  رد  دـشاب )) باوختخر  رد  اـم  هارمه  كاوسم )   : )) دـندومرف
 ، لمع نیا  اب  دهد و  یم  تیمها  تسا  نادند  ناهد و  یگزیکاپ  ریهطت و  شلمع  هک  یکاوسم  هب  مالسا  هنوگچ  سپ  درب ،  یمن  باوختخر 

دوجو تاـیح و  یتح  دـیایب  یگرزب  ياهـضرم  شلاـبند  هب  كاوسم  كرت  هک  دوبن  رگا  سپ  دـنک .  یم  يریگولج  لـمتحم  ياـهیرامیب  زا 
(( ، دـنربب باوختخر  هب  ار  كاوسم  دوخ  هارمه   : )) دـندومرف هک  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ترـضح  لوق  يارب  ییانعم  دـنک ،  دـیدهت  ار  ناسنا 

هب هک  تسا  يرگید  ياهببـس  زا  ای  لس  يرامیب  بابـسا  زا  اهنادند  ندوب  بارخ  هک  دـننک  هراشا  دـنهاوخ  یم  ماما  دـیاش  تشادـن و  دوجو 
نآ هب  هک  ییاهزیچ  زا  اهنیا  زا  ریغ  ای  دـناسر  یم  ررـض  ندـب  مامت  هب  تهج  نیا  زا  دوش و  یم  رجنم  نوخ  ندـش  يراج  ناـهد و  دـب  يوب 

ار ناهد  ندز ،  كاوسم  هکنیا  رب  درک  یم  تلالد  هچنآ  دش  مدقم  شیپ  تایاور  رد  تیبلها :  تایاور  رد  كاوسم  دـیاوف  دوش .  یم  هراشا 
یم كاـپار  ناـهد  هکنیا  دـش  مدـقم  و  دوش )) یم  وبـشوخ  تناـهد   : )) دـندومرف مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  هکنوـچ  دـنک  یم  وبـشوخ 

دندومرف هک  ار  مالسلا )  هیلع   ) نانم ؤم  ریما  لوق  مینک  یم  هفاضا  ار . )) نآرق  قیرطدینک  تفاظن   : )) دندومرف هکربمغیپ  شیامرفرطاخبدنک 
دوجو مه  تیاور  نیا  اب  انعم  مه  یتیاور  دـینک )) كاپ  ندرک  كاوسم  اـب  ار  نآرق  ياـههار  سپ  تسا  نآرق  ياـههار  امـش  ياـهناهد  : ))

ره يارب   : )) هک هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  و  ( 520 (( . ) ار ناتدوخ  ياهنادند  دینک  تفاظن   : )) هک هدش  دراو  و  ( 519  . ) دراد
كاوـسم هک  تسه  مه  يرگید  تیاور  تیاور  نیا  لـثم  و  ( 521  (( . ) تسا كاوسم  ناهد  هدـننک  كاپ  تسا و  يا  هدـننک  كاـپ  يزیچ 

 ، دندش لخاد  نید  رد  جوف  جوف  مدرم  یتقو   : )) دـندومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ( 522  . ) تسا ناهد  هدـننک  كاپ 
ام هک  دوب  مرن  ناشبولق  هلیبق  نیا  ادـخ ! ربمایپ  يا  دـش  هتفگ  دوب .  وبـشوخ  ناشیاهناهد  مرن و  ناشبولق  هک  دـندمآ  ناـنآ  يوس  هب  دزا  هلیبق 
یم كاوـسم  تیلهاـج  ناـمز  رد  هلیبـق  نیا  هکنوـچ  دـندومرف :  ترـضح  دوـب ؟ وبـشوخ  ناـشیاهناهد  تهج  هچ  هب  سپ  ار ،  نآ  میتخاـنش 

 ، كاوـسم  : )) هک هدـش  لـقن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  زا  و  ( 523  . ) دراد دوـجو  مه  تیاور  نیا  اـب  اـنعم  مه  یتـیاور  و  دـندرک . ))
ماما زا  و  ( 524  . ) دراد دوجو  مه  نیا  زا  ریغ  ییانعم  مه  تیاور  تسا . )) . . .  ناهد  هدـننک  كاپ  ربمایپ و  ّتنـس  راگدرورپ و  يدونـشخ 

یم كاپ  ار  ناهد  تسا .  ربمغیپ  تّنـس  زا  هک  دراد  دوجو  تلـصخ  هدزاود  كاوسم  رد   : )) دندومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص
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یم مکحم  ار  هثل  درب ،  یم  نیب  زا  ار  نادند  داسف  دیفس و  ار  اهنادند  تسا ،  راگدرورپ  يدونشخ  ثعاب  دیامن ،  یم  نشور  ار  مشچ  دنک ، 
ار ناگتـشرف  دنک و  یم  هفاضا  ربارب  داتفه  تانـسح  رد  دـنک ،  یم  دایز  ار  هظفاح  هوق  درب ،  یم  ار  مغلب  دروآ ،  یم  ماعط  هب  اهتـشا  دزاس ، 
ار نآ  داژن  كاپ  دیهـش  هک  یتیاور  رد  هدرک  داـیز  و  ( 525 (() درب یم  نیب  زا  ار  مغ   : )) هک تسه  رگید  تـیاور  رد  و  دـیامن . )) یم  داـش 
ار مغلب  كاوسم ،   : )) هک هدش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  و  ( 526  (( . ) هدعم تشادهب   ) دنادرگ یم  ملاس  ار  هدـعم  و   : )) هدرک رکذ 

هیلع  ) قداص ماما  زا  و  ( 527 (( . ) دـنک یم  دایز  ار  هظفاح  هوق   : )) هک دراد  رگید  تیاور  رد  و  دـنک . )) یم  دایز  ار  لقع  درب و  یم  نیب  زا 
يرگید تیاور  رد  و  ( 528 (( . ) دشخب یم  ینشور  الج و  ار  مشچ  درب و  یم  نیب  زا  ار  کشا  شزیر  كاوسم ،   : )) هک هدش  لقن  مالسلا ) 

هدش تیاور  همئا :  زا  و  دنایور . )) یم  ندب  رد  ار  وم  ار و  مشچ  دهد  یم  ینشور  كاوسم ،   : )) هک هدش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  زا 
كاوسم  : )) هک تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و  دـنک . )) یم  داـیز  ار  مشچ  رون   ) درب یم  نیب  زا  ار  مشچ  هدرپ  ندرک ،  كاوسم   : )) هک

 : دـندومرف هک  هدـش  لـقن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  و  ( 529  . ) تسا رایـسب  اـنعم  نیا  هب  تاـیاور  و  تسا . ))  مشچ  هدـنهد  ـالج 
 ، نآرق تئارق  كاوسم و   : )) هک هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  و  ( 530 (( . ) دنک یم  دایز  ار  ناسنا  تحاصف  ندرک ،  كاوسم  ))

دوجو هب  ثعاب  درب و  یم  نیب  زا  ار  یشومارف  نایـسن و  هک  تسا  زیچ  هس   : )) هدمآ يرگید  تیاور  رد  و  تسا . ))  مغلب  ضرم  هدننک  عطق 
 ، ندرک كاوسم   : )) هک هدـمآ  رگید  تیاور  رد  و  ردـنک . )) ندروخ  ای  هزور   - 3 كاوسم .   - 2 نآرق .  تءارق  1 دوش :  یم  رکذ  ندمآ 

نیب زا  ار  مغلب  كاوسم ،   : )) هک تسا  هدـمآ  تیاور  نیا  ریغ  رد  و  درب . )) یم  نیب  زا  ار  يرامیب  مقـس و  دـنک و  یم  دایز  ار  ناسنا  هظفاح 
زا كاوسم  تسا و  زیچ  هد  رد  طاشن   : )) هک هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  و  ( 531 (( . ) دـنک یم  دایز  ار  هظفاح  هوق  درب و  یم 

هکنوچ ندرک  كاوسم  هب  داب  امـش  رب   : )) دـندومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماـما  زا  و  ( 532  (( . ) هدـش هدرمـش  زیچ  هد  نآ 
كاوسم  : )) دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) نانم ؤم  ریما  زا  یثیدح  رد  و  ( 533 (( . ) درب یم  نیب  زا  ار  بلق  هسوسو  ندرک  كاوسم 

ناسنا زا  ار  يرامیب  ضرم و  درب و  یم  نیب  زا  ار  اهنادند  ياهدرد  دزاس و  یم  راوگـشوخ  ار  ماعط  دوش و  یم  مهف  تدـش  بجوم  ندرک ، 
و ( 534  . ) دشاب یم  انعم  هب  لقن  میدرک  رکذ  ثیدح  نیا  زا  ام  هچنآ  تسا ،  ینالوط  ثیدح ،  و  درب . )) یم  نیب  زا  ار  رقف  دـنک و  یم  عفد 

هّللاءاش نا  تسا  نمـضتم  رابخا  زا  هچنآ  رتشیب  هب  دراد  هراشا  میدرک  رکذ  ام  هچنآ  تسا و  عونتم  دایز و  باب  نیا  رد  تاـیاور  ثیداـحا و 
 . یلاعت

لبق بلاطم  هصالخ 

 - 1 میروآ :  یم  ریز  تروص  هب  هدـمآ  تاـیاور  رد  هچنآ  هصـالخ  مینک  وـگتفگ  ثحب و  ًالـصفم  تشذـگ  هک  یتاـیاور  زا  هکنیا  زا  لـبق 
درـس و ار  ناهد   - 3 دشاب .  یم  ناهد  هدـننک  كاپ   - 2 دـنک .  یم  یلاخ  اهیگدولآ ) زا   ) ار ناهد  تسا و  هدـننک  كاـپ  ندرک ،  كاوسم 
ار لقع   - 6 درب .  یم  نیب  زا  ار  هصغ  مغ و   - 5 دوش .  یم  وب  شوخ  ناهد  درب و  یم  نیب  زا  ار  ناهد  دـب  يوب   - 4 دهد .  یم  رارق  کنخ 

هوق مشچ و  هب   - 10 دنک .  یم  دایز  ار  هظفاح  هوق   - 9 درب .  یم  نیب  زا  ار  کشا  شزیر   - 8 درب .  یم  نیب  زا  ار  مغلب   - 7 دنک .  یم  دایز 
 . دنک یم  مکحم  ار  اه  هثل   - 13 درب .  یم  نیب  زا  ار  نادند  داسف   - 12 دنک .  یم  دیفس  ار  اهنادند   - 11 دهد .  یم  ینشور  الج و  هرصاب 
 . دنایور یم  ندب  رد  ار  وم   - 16 دنک .  یم  قاچ  ار  اه  هثل  نینچمه  دـشاب  كارا  بوچ  هب  رگا  و   - 15 دروآ .  یم  ماعط  هب  ياهتشا   - 14

كاوسم هک  یصخش   - 18 دراد . ) هوشن ))   )) هک اه  هخسن  زا  یضعب  يانبم  رب   ) دوش یم  ناهد  طاشن  بجوم  هکنیا  ای  میسن  بجوم   - 17
شیازفا مهف   - 21 درب .  یم  نیب  زا  ار  بلق  هسوسو   - 20 درب .  یم  نیب  زا  ار  یشومارف   - 19 دوش .  یم  شتحاصف  يدایز  ثعاب  دنز  یم 

هبودوش یم  عفد  يرامیب  ناسنازا   - 24 درب .  یم  نیب  زا  ار  اهنادـند  ياهدرد   - 23 دـهد .  یم  تکرح  ناهد  رد  ار  ماعط   - 22 دبای .  یم 
تایاور زا  هچنآ  دنک .  یم  ملاس  حیحـص و  ار  هدعم   - 26 درب .  یم  نیب  زا  ار  رقف   - 25 دور .  یم  نیب  زا  يراـمیب  ندرک ،  كاوسم  ببس 

لالخ دروم  رد  دش  هتفگ  كاوسم  يارب  هک  يدیاوف  زا  يرایسب  تسا  نکمم  دوب و  ندز  كاوسم  دیاوف  هب  تبـسن  میدرک  هصالخ  الاب  رد 
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یم رهاظ  دنمـشیدنا  يارب  ار  نآ  فالخ  بلاـطم  رد  ّتقد  هک  ارچ  تسا ؛  رارکت  دـش  رکذ  هچنآ  هک  دوش  ناـمگ  دـیابن  و  دوش .  هتفگ  زین 
کی ام  تسا  بسانم  کنیا  میا .  هدناجنگ  رگید  یخرب  رد  ار  تاعوضوم  زا  یخرب  ناوارف  تمحز  اب  ام  هک  دوش  یم  راکشآ  هکلب  دزاس . 

هب دـنک و  یم  اضتقا  ام  ثحب  هک  يا  هزادـنا  هب  هتبلا  میـشاب ،  هتـشاد  دـش ،  رکذ  هک  يدـیاوف  رد  ندرک  رکف  لم و  أت  يارب  یهاتوک  فقوت 
لها تایاور  هک  يدنمـشزرا  بلاطم  رد  يرگن  فرژ  اب  هتبلا  دراد .  دوجو  ام  دزن  هک  يدودـحم  یبط  ياهتخانـش  تاـمولعم و  نآ  هزادـنا 

وا يرای  دنوادخ و  زا  دادمتـسا  اب  نیا  ربانب  میبایرد .  ار  مکحم  تسرد و  هتفگ  میوش و  تیاده  میبای و  هار  یبوخب  ات  دنا  هدرک  نایب  تیب : 
 . مینک یم  زاغآ  ار  ثحب 

دنک یم  دیفس  ار  اهنادند  ندرک ،  كاوسم 

زجاع ملع ،  هک  تسین  يا  هلءاسم  نآ ،  اب  ناشریگارف  گنتاگنت و  دنویپ  ندز و  كاوسم  هراب  رد  هدش  هتفگ  دـیاوف  زا  يرایـسب  کش ،  یب 
میبایرد هدرتسگ  روطب  ار  ناسنا  يدوجو  داعبا  هب  مالسا  مامتها  جوا  بلاطم  نیا  هیلک  نایب  زا  میناوت  یم  ام  دیدرت  نودب  دشاب و  نآ  مهف  زا 

دیدش و صرح  مالسا  هکنیا  رطاخب  تسین  لفاغ  دراذگ  یم  ناسنا  یجراخ  رهاظ  رد  هک  ندرک  كاوسم  رثا  زا  یتح  مالـسا  هک  ییاج  ات  . 
ناسنا هب  نارگید  ندش  بذج  رد  رهاظ  ییابیز  هکنوچ  دـشاب ؛  رویز  هّلح و  نیرتراختفارپ  رظنم و  نیرتهب  رد  ناسنا  هک  دراد  يدایز  هقالع 

حور رد  یتح  دراد  ریث  أت  ناسنا  دوخ  زا  ریغ  رد  هکنیارب  هوالع  هکلب  دنزرو ،  یم  تبحم  ناسنا  هب  تبسن  نارگید  دشاب و  یم  رث  ؤم  رایـسب 
نینچمه و  ( 535  . ) دنک یم  دیفس  ار  اهنادند  كاوسم  هک  هدش  دراو  تایاور  رد  هک  تسه  تهج  نیا  زا  و  دراد .  ریث  أت  زین  ناسنا  سفن  و 
كاوسم امـش  ارچ  هدرک ؟  رییغت  ناتیاهنادـند  هک  یلاح  رد  منیب  یم  ار  امـش  نم  ارچ   : )) دـندومرف هک  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ لوق 

رتهب اهنآ  ندوب  زبس  ای  اهنآ  ندوب  درز  زا  اهنادند  ندوب  دیفس  هک  تسین  یکش  اهنادند . . .  يدرز  ینعی  حلق ، ))  ( )) 536 ( . ))!؟ دینز یمن 
ار ناهد  يوب  ندرک ،  كاوسم  دشاب .  یم  اهنادـند  یعیبط  گنر  اهنادـند  ندوب  دیفـس  هکنوچ  تسا  لوبق  لباق  رتشیب  نارگید  دزن  تسا و 

ناسنا دـنرفنتم و  وا  زا  هکئالم  یتح  هکلب  دـنرازیب ،  رفنتم و  وا  زا  مدرم  تسا ،  وبدـب  شناهد  هک  یـسک  تسین  یکـش  دـنادرگ  یم  شوخ 
زا و  دریگب .  ياج  مدرم  سفن  بلق و  رد  دـشاب و  بوبحم  مدرم  دزن  هکنیا  دـهاوخ  یم  ناـسنا  يارب  مه  ادـخ  دـهاوخ و  یم  شدوخ  يارب 

نینچمه درب  یم  نیب  زا  ار  نادـند  مرج  ندرک ،  كاوـسم  دـنک .  یم  بوـخ  ار  ناـهد  يوـب  ندرک ،  كاوـسم  هک  هدـش  دراو  تـهج  نـیا 
مرج  ) ییاـهزیچ نآ  دـنک ،  یم  عطق  دـنک و  یم  ار  هدـیبسچ  نادـند  راوید  رب  هک  ییاـهزیچ  ینعی  درب ؛  یم  نیب  زا  ار  مرج  ندرک  كاوسم 

كاوسم هوالع  هب  دهد .  یم  رارق  اهیرامیب  ضارما و  ضرعم  رد  هثل  دوش و  یم  اهنآ  نتفر  نیب  زا  اه و  هثل  ندـش  مخز  هب  رجنم  هک  ییاه ) 
 . دنک یم  يریگولج  دیدج ،  ياهضرم  ندمآ  دیدپ  زا  ندرک 

دنک یم  تیوقت  ار  هثل  ندرک ،  كاوسم 

تالـضع تساه و  هثل  يارب  یمیاد  تضایر  كاوسم  هکنوچ  دشاب ؛  یم  هثل  ندـش  قاچ  تیوقت و  لماوع  زا  یمهم  لماع  ندرک  كاوسم 
اه مشچ  كاوسم ،  دوش  یم  اه  هثل  رد  نوخ  بسانم  نایرج  بجوم  ندرک  كاوسم  هکنانچمه  دزاس  یم  رادیب  دـهد و  یم  تکرح  ار  هثل 
رثا مشچ  یتمالـس  رد  زین  نآ  یتمالـس  دراد و  ریثءات  مشچ  يرامیب  رد  اهنادـند  يرامیب  هک  مینادـب  تسا  بسانم  دـشخب و  یم  ینـشور  ار 

يراـمیب نوچ  هدـمآ و  دوجوب  اهنادـند  يراـمیب  رثا  رب  يدازرداـمریغ  ياـهیئانیبان  زا  یخرب  هدـش  هدـهاشم  هک  يروـطب  دـشاب ،  یم  راذـگ 
نیموصعم نانخس  رد  ور ،  نیا  زا  تسا .  ناکشزپ  قافتا  دروم  هلءاسم  نیا  تفگ  دوش  یم  و  تسا .  هتشگ  زاب  مه  ییانیب  هدیدرگ  فرطرب 

يزیر و کشا  يرامیب  دشخب و  یم  ینـشور  ار  مشچ  كاوسم  هک  دنا  هدومن  نایب  هدیزرو و  دـیکءات  طابترا  نیا  رب  هک  دوش  یم  هدـهاشم 
 . دزاس یم  فرطرب  ار  ندیدن  حضاو 
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دنایور یم  ار  وم  كاوسم ، 

دنا هدش  نادند  ياه  ضرم  زا  یخرب  هب  التبم  هک  یناسک  زا  یضعب  هک  هدش  هظحالم  رایـسب  دنراد و  ناسنا  يوم  اب  یمکحم  هطبار  اهنادند 
نانآ ياهنادـند  و  دوش ،  یم  هجلاعم  هک  یتقو  یتح  دزیر ،  یم  تسا ،  هدـش  تمـس  مه  بارخ  ياهنادـند  اب  هک  ییاـج  زا  یتمـسق  يوم  ، 
مینک یم  كرد  یناسآ  هب  ام  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنک و  یم  ومن  دشر و  هب  عورـش  هرابود  هدش  هتخیر  يوم  نآ  دوش ،  یم  ملاس  بوخ و 

 . تسا هدش  دراو  تیاور  رد  هچنآ  قباطم  دراد ،  رثا  مه  وم  ندییور  رد  نینچمه  دراد ،  رثا  اهنادند  یتمالس  رد  هک  یکاوسم 

اهنیا زا  ریغ  یلقع و  یحور و  تلاح  اب  كاوسم  هطبار 

یباداش طاشن و  یگدـنز و  نتخیگنارب  ياهببـس  زا  ناهد  ًاصوصخ  ناسنا  ياضعا  زا  يوضع  ره  ندرک  تفاـظن  هک  تسین  یکـش  نینچمه 
و تسا . . .  ناسنا  سفن  رد  یناـمداش  جاـهتبا و  رورـس ،  نتخیگنارب  بابـسا  زا  و  یلـسانت .  يازجا  رد  یتح  دوش ،  یم  فلتخم  يازجا  رد 

يرکف طاشن  هب  لاح  ياضتقمرب  انب  ار  هل  أسم  نیا  دنک  هدافتـسا  مسج  طاشن  یگدنز و  زا  دشاب و  رورـسم  باداش و  ناسنا  سفن  هک  یتقو 
اهنادند هکنیا  رب  مینک  دیک  أت  میناوت  یم  ام  هکلب  تسا . ))  ملاس  ندب  رد  ملاس  لقع   )) هدـش هتفگ  هک  ییاج  ات  دـنک  یم  سکعنم  یلقع  و 

رد تسا  لقع ))  نادـند   )) مان هب  هک  ینادـند  ندـش  ادـیپ  انامه  مینک  یم  هظحالم  ام  تهج  نیا  زا  دراد و  هطبار  ناـسنا  سفن  تمالـس  اـب 
هب دـنک  یم  دـیک  أت  هل  أسم  نیا  دـنیوگ . . .  یم  هک  يروطنامه  دراد  هارمه  هب  ناسنا  رد  ار  یـسفن  تالالتخا  زا  یـضعب  يدایز ،  ياهنامز 

دراد ناسنا  سفن  تیمیمص  افص و  رد  یقیمع  ریث  أت  اهنادند  ندرک  كاوسم  هکنیا  رب  دیک  أت  تسین ،  راتفگ  رد  ییوگ  هدوهیب  ّولغ و  هکنیا 
مغ و تـالاح  ندرب  نیب  زا  رد  ندرک  كاوـسم  هکلب  درب .  یم  نیب  زا  دروآ  یم  يور  سفن  هـب  هـک  ار  ماـهوا  اـه و  هسوـسو  زا  يرایـسب  و 

یهاگ تالاح  نیا  هک  یلاح  رد  دراد .  ریث  أت  هدشن ،  هتخانـش  نآ  يارب  مه  یلوقعم  ّببـسم  دروآ و  یم  يور  ناسنا  هب  یهاگ  هک  یهودنا 
ياج هب  دور و  یم  نیب  زا  تالاح  نیا  دش ،  فیظن  كاپ و  نادند  ناهد و  یتقو  هک  اجنآ  ات  دریگ  یم  همشچرس  اهنادند  ناهد و  یبارخ  زا 

یم یـشومارف  یلـصا  بابـسا  زا  هصغ  مغ و  میتسناد  هک  یماگنه  دوش .  یم  نیزگیاج  یگدنز  یباداش و  طاشن و  تلاح  دب ،  تالاح  نآ 
رب ندوب  تباث  رب  ندوبن  رداق  نهذ و  ندوب  لوغـشم  هصغ و  مغ و  تلاح  لالتخا  رطاـخ  هب  مینک  ظـفح  ار  هظفاـح  هوق  میناوت  یمن  دـشاب و 

دایز و هظفاح  هوق  هک  دوش  یم  بجوم  تسا و  ظفح  تعرس  بابـسا  زا  رکف  ندوب  باداش  افـص و  انامه  هک  میتسناد  و  ینیعم .  هطقن  کی 
تلاح يدوبان  رد  هتشاد و  طابترا  ناسنا  هظفاح  اب  ندرک  كاوسم  ردقچ  هک  مینک  یم  كرد  میتخانش  ار  بلاطم  نیا  یتقو  ام  دوش ،  يوق 

نیب زا  ار  نایـسن  مغ و  همئا :  لوق  رب  انب  ندرک  كاوسم  هنوگچ  هک  مینک  یم  ادـیپ  تخانـش  میدرک ،  رکذ  ام  هچنآ  زا  دراد .  ریث  أت  نایـسن 
دـشاب و یم  یلـسانت  وضع  راشتنا  ای  يداش  طاشن و  بابـسا  زا  دروآ و  یم  اذـغ  هب  اهتـشا  دـنک و  یم  دایز  ار  لقع  هظفاح و  هوق  درب و  یم 

تایاور رد  هک  يرگید  دـیاوف  دوش و  یم  مهف  تدـش  بجوم  درب و  یم  نیب  زا  ار  لد )   ) بلق هسوسو  دـنک و  یم  دایز  ار  ناسنا  تحاصف 
 . تسا هدش  دراوداب  نانآ  رب  ادخ  مالس  دورد و  هک  تراهط -  تمصع و  تیب  لها 

ناهد ندوب  فیثک  راثآ 

 ، یتمالس يرامیب ،  رد  اهنادند  فعض  توق و  یتمالس ،  يرامیب و  نیا ،  ربانب  دنتسه  طابترا  رد  مه  اب  ناسنا  ندب  يازجا  مامت  هک  اجنآ  زا 
اـشوک شیاهنادـند  تظافح  رد  ات  دزاس  یم  راداو  ار  ناسنا  دوخ ،  هلءاسم  نیا  اتعیبط  دراد و  ریثءات  ندـب  يراک  مسیناکم  فعـض  توق و 

اهیگدولآ و دنیوگ :  یم  ناکشزپ  تسا .  ندب  يازجا  همه  یتمالس  ًابیرقت  اهنادند  یتمالس  هک  ارچ  دهد ،  تیّمها  اهنآ  یتمالـس  هب  هدوب و 
ندرک شرت  هدعم و  یبارخ  مضه ،  يدنک  هدرک و  تیارـس  هدعم  هب  ناهد  زا  اهنادند ،  يالبال  رد  اهاذغ  زا  هدـنامیقاب  دوجوم  ياهبورکیم 

نیتزول هب  تسا  نکمم  اهیگدولآ  اهبورکیم و  نیا  یهاـگ  هکلب  ددرگ .  یم  يویر  يویلک و  ضارما  ببـس  دوخ  هک  دروآ  یم  لاـبند  هب  ار 
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هک اهنادند  ياهیرامیب  زین  و  ددرگ .  یم  ینیب  ياهوم  رد  يرامیب  درد و  بجوم  هک  يروط  هب  دراذـگب  ریث  أت  زین  ینیب  رب  نینچمه  دـسرب و 
یم ببـس  روطنیمه  دوش و  یم  اهـشوگ  رد  ییاهدرد  اهیرامیب و  بجوم  یهاگ  دریگ ،  یم  أـشن ت  اـهنآ  ندوب  بارخ  ندوبن و  هزیکاـپ  زا 

هب باصعا  قیرط  زا  مشچ  شوگ و  زا  کی  ره  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  بلطم  نیا  دیایب و  دوجو  هب  مه  مشچ  ياهیرامیب  زا  یضعب  هک  دوش 
 ، دنک یم  دایز  ار  دبک  ینیگنـس  دراذگ و  یم  رثا  لصافم  مسیتامر  رد  ناهد  ياهیرامیب  زا  یـضعب  هک  يروطنامه  تسه .  لصتم  اهنادند 

يرگید هدش  هدرمـش  ياهیرامیب  لس و  ضرم  ندرک  هجلاعم  رد  دنک  یم  هجوت  بیبط  هک  تسا  ندب  ءزج  نیلّوا  ضیرم ،  ياهنادـند  هکلب 
یجراخ حطس  رد  هک  کیتک ))   )) مان هب  یشرت  کی  ناهد  رد  اذغ  ياهیدایز  ندش  هدیشوپ  زا  دریگ  یم  لکـش  یهاگ  و  دراد .  دوجو  هک 

تـسا يرما  نیا  دنادرگ و  یم  يدنیاشوخان  نشخ و  تروص  هب  درب و  یم  نیب  زا  ار  نادند  یجراخ  حطـس  نیا  دراذگ و  یم  ریث  أت  نادند 
هک دشاب  یم  تهج  نیا  زا  دنیآ و  یم  دـیدپ  اهبورکیم  زا  يرایـسب  تهج  نیا  زا  دـنامب و  اذـغ  ياهیدایز  زا  يرایـسب  دـنک  یم  کمک  هک 

بابـسا زا  تقیقح  رد  دـش  هراشا  نآ  هب  هک  یگدیـشرت  نیا  هک  يروطنامه  دروآ .  یم  يور  ناسنا  هب  اـه  یتحاراـن  اـهدرد و  زا  يرایـسب 
ضاـمحا و زا  هک  تسین  يا  هراـچ  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوـخ  تیحالـص  اهنادـند  هک  تسا  تهج  نـیا  زا  دـشاب و  یم  اهنادـند  یبارخ 

دوجو اهنادند  نیب  رد  هک  یماعط  ياهیدایز  ندش  ناهنپ  زا  دریگ  یم  همشچرس  ًابلاغ  هک  یتالاح  نیا  هچنانچ  مینک .  رارف  ناهد  یگدیشرت 
ار شیاهنادـند  هک  دـنامهف  یم  یـسک  ره  هب  ددرگ ،  یم  داجیا  ناهد  رد  یتشز  دـب و  يوب  کی  تسین و  مه  نادـند  نفعت  زا  عنام  دراد و 

كدنا كدنا  اذغ ،  ياهیدایز  نیا  سپـس  دشاب .  هدرک  كرت  ار  شیاهنادـند  ندز  كاوسم  هک  ینامز  تدـم  زا  دـعب  دـنک  فیظن  كاپ و 
هک روطنامه  ددرگ و  یم  ناهد  ياهیرامیب  زا  يرایـسب  ندش  ادیپ  ببـس  دسر و  یم  ددـع  اهنویلیم  هب  هک  دوش  یم  ییاهبورکیم  هب  لیدـبت 

اهیرامیب اهدرد ،  ضارما ،  زا  يرایـسب  راچد  ناسنا  تهج  نیا  زا  هک  ددرگ  یم  ببـس  دوش و  یم  هدعم  دراو  ماعط  اب  اهبورکیم  نیا  میتفگ 
رثا هب  ناهد  رد  رـضاح  ياهبورکیم  اهیدـیلپ و  نیا  دوش و  یم  اـه  هثل  مخز  ببـس  یهاـگ  اذـغ  ياـهیدایز  نیارب ،  نوزفا  دوشب .  اـهرطخ  و 
دوش رجنم  شیاهنادند  ندـش  رهاظ  فشک و  هب  اهمخز  نآ  هاگره  دـنک و  یم  ریث  أت  اهمخز  نآ  قیرط  زا  اه  هثل  ندـش  بارخ  نتـشاذگ و 

 . دوش هدنک  اهنادند  نآ  دـیاب  ددرگ و  یم  هدـیاف  یب  اهنادـند  تهج  نیا  زا  دوش و  یم  نآ  فارطا  اهنادـند و  یتسـس  فعـض و  نآ  هجیتن 
(537)

دشاب یم  هدنهد  تاجن  ندرک ،  كاوسم 

نیا ات  تسا  مزال  يا  هدننک  میقع  رهطم و  کی  نینچمه  هدننک و  تفاظن  کی  ناهد  يارب  ًالوا  انامه  هک  دـش  نیا  هجیتن  اهفرح  نیا  زا  دـعب 
 . دوش عنام  اهبورکیم  نیا  ياج  رد  ییاـهبورکیم  زورب  زا  و  دـنک ) لـیاز  ار  اـهنآ  و   ) دربب نیب  زا  دراد  دوجو  ناـهد  رد  هک  ار  ییاـهبورکیم 
هک روطنامه  دـنک ،  یم  هجلاعم  تقو  نیا  رد  هک  تسا  ندرک  كاوسم  اـهنت  مقعم ،  رهطم و  فظنم ،  نیا  هک  هدرک  تباـث  سدـقم  عراـش 
یم اهنادـند  ندوب  بارخ  هجیتن  ضارما  نیا  دوش و  ناـسنا  ضرعتم  تسا  نکمم  هک  یـضارما  زا  يرایـسب  هک  تسا  یلمع  ندرک  كاوسم 
دنک یم  ملاس  ار  هدـعم  ندرک ،  كاوسم  هکنوچ  دـشاب ؛  یم  هدـعم  ياهیرامیب  اهیرامیب ،  ضارما و  نیا  هلمج  زا  هک  دراد  یم  زاب  دـشاب ، 

 . درک میهاوخ  هراـشا  ادـخ  تساوخ  هب  زین  هدـنیآ  رد  میدرک و  هراـشا  هک  دوـب  يداـیز  راـثآ  يانثتـسا  هب  رثا  نیا  تشذـگ .  هک  روطناـمه 
یلو اهنادـند ،  هدـننک  كاپ  اهنت  هن  هداد  رارق  ناهد  مامت  هدـننک  هزیکاپ  رهطم و  ار  ندرک  كاوسم  عراش ،  دوش  یم  هظحالم  هک  روطنامه 

ندرک كاوسم  یلیاـسو  اـب  تاـقوا و  رد  ددنـسپ و  یم  ار  نآ  عراـش  هک  دوـش  لامعتـسا  یتروـص  هب  هک  تسا  نیا  ندرک  كاوـسم  طرش 
دندومرف هک  میسانش  یم  ندرک  كاوسم  دروم  رد  ار  همئا  لوق  هفـسلف  ام  تهج  نیا  زا  تسا .  هدرک  تباث  ار  اهنآ  عراش  هک  دریگ  تروص 

و درب )) یم  نیب  زا  ار  اهنادند  ياهدرد  دـنک و  یم  رود  ار  يرامیب  ناسنا ،  زا  كاوسم  تسا و  ناهد  فظنم  هدـننک و  كاپ  كاوسم ،  : ))
حـضاو دروآ  یم  ماعط  هب  اهتـشا  ندرک ،  كاوسم  دش .  دهاوخ  هتفگ  ادخ  تساوخ  اب  مه  هدنیآ  رد  دش و  هتفگ  ًالبق  هک  عفانم  نیا  زا  ریغ 

اجنیا رد  هک  یماگنه  صوصخب  دـهاک ،  یم  ماعط  هب  ناسنا  لیم  اهتـشا و  زا  ناهد  رد  اهبورکیم  ندوب  دایز  ناهد و  ندوب  فیثک  هک  تسا 
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اهنادند ندرک  تفاظن  هک  تسا  نیا  هدش ،  تباث  یملع  رظن  زا  هک  يروما  زا  انامه  هکلب  دشاب .  هدعم  رد  اذغ  ندرک  شرت  ای  مضه  لکشم 
تـسا يزیچ  ًاتاذ  نیا  و  دریگ .  یم  رارق  هجوت  دروم  هک  دوش  یم  یتایمک  لماش  زین  تایمک  رظن  زا  دـناشک و  یم  ماعط  فرط  هب  ار  ناسنا 

يوس هب  ار  ناسنا  دنک و  یم  دایز  ار  ماعط  هب  اهتشا  كاوسم  انامه  هک  هدش  رداص  همئا :  زا  هک  ار  یتایاور  نآ  ام  يارب  دنک  یم  ریـسفت  هک 
 . دناشک یم  ماعط 

تحاصف ناهد و  ندش  وبشوخ 

یم تظفاحم  ار  اهنادـند  تیوقت و  مکحم و  ار  اه  هثل  دوش و  یم  باعل  ندـش  كاپ  ناهد و  ندـش  کنخ  بجوم  ندرک  كاوسم  هکنوچ 
ناسنا هک  دشاب  ببـس  ندرک  كاوسم  هکنیا  تسا  یعیبط  سپ  دش ،  مدـقم  هچنآ  رخآ  ات  دوش  یم  ناهد  تالـضع  تیوقت  بجوم  دـنک و 
یباداش طاشن و  دوش و  یم  رتمکحم  یتوص  ياهرات  دوش و  یم  رتشیب  تکرح  رب  ناشتردـق  ناهد  تالـضع  نوچ  دوش ؛  رتشیب  شتحاصف 

 . دنک یم  ادیپ  تاوصا  تاملک و  يادا  رد  يرتشیب  تقد  دنک و  یم  ادیپ  يرتشیب 

ود نیا  زا  ریغ  ناحیر و  ین و  هشیر  اب  ندرک  كاوسم 

اهتمـسق و دوش و  یم  ءزج  ءزج  عوضوم  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخب  عوضوم  نیا  میدرک و  ینـالوط  كاوسم  عوضوم  رد  ار  مـالک  ًاتبـسن  اـم 
كرد زا  میدوب  زجاع  ام  مینک و  یم  فارتعا  یناوتان  زجع و  هب  ام  هک  یلاح  رد  مینک  ناـیب  هک  اـم  رب  دوب  بجاو  هک  دراد  یفلتخم  فارطا 
لیاسم نیا  رطاخب  و  دننک .  یم  هراشا  اهنآ  هب  ای  دنا  هتخادرپ  نآ  هب  داب -  نانآ  رب  ادخ  مالـس  دورد و  هک  همئا -  ربمایپ و  هچنآ  زا  يرایـسب 

یم ام  سپ  دـشاب  یم  كاوسم  تاقوا  كاوسم و  ياـهتیفیک  لاوحا و  قلعتم  هچنآ  رد  میـشاب  هتـشاد  ییارذـگ  هراـشا  هک  تسین  يا  هراـچ 
جراخ نیا  هک  یماـگنه  یلو  دـشاب ،  یم  دـیفم  دوخ  يدوخ  هب  هچ  رگا  اهنادـند  نیب  زا  اـهیدایز  ندرک  جراـخ  هک  تسا  یهیدـب  مییوگ : 
دشاب رتالاب  رتشیب و  نآ  ياهدوس  عفانم و  زا  تسا  نکمم  هک  دشاب  يدایز  ياهررض  أشنم  اسب  هچ  دشابن ،  حیحـص  قیرط  زا  اهیدایز  ندرک 

و دـنوش .  عفد  یلامتحا  ياهیرامیب  هدـش و  ظفح  اهنادـند  یتمالـس  ات  دزاس  یم  دـیدش  ار  رتهب  هار  باختنا  هب  زاین  هک  تسا  هلءاسم  نیا  و 
 ، يرگید یندعم  تلآ  ره  ای  نزوس  ای  قاجنـس  لثم  تخـس  مسج  هلیـسو  هب  اهنادند  نیب  زا  اذـغ  ياهیدایز  ندرک  جراخ  هک  تسا  یهیدـب 
هل أسم  نیا  زا  هک  يرما  دوش و  یم  زین  اه  هثل  تفاب  ندـش  مخز  هب  رجنم  هک  روطناـمه  دـش  دـهاوخ  نادـند  ظـفاحم  هراوید  تحارج  ببس 
رد هک  ییاـهبورکیم  رطاـخب  دریگ  یم  رارق  يراـمیب  ضرعم  رد  اـه  هثل  یبارخ و  ضرعم  رد  اهنادـند  هک  تسا  نیا  دوـش  یم  هتفرگ  هجیتـن 
مرن يا  هلیـسو  هب  دیاب  ندرک  لالخ  ندز و  كاوسم  نیا  ربانب  دسرب .  ددع  اهنویلیم  هب  اهبورکیم  نیا  اسب  هچ  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  ناهد 

مالسا ور ،  نیا  زا  میشاب .  ناما  رد  اه  هثل  ندش  مخز  زا  نادند و  كون  نادند و  ياه  هراوید  نتفر  نیب  زا  ندش و  مخز  زا  هک  دریگ  ماجنا 
رد دـنک و  یم  حورجم  ار  اه  هثل  اهزیچ  نیا  اـب  كاوسم  هکنوچ  هدرک  عنم  راـنا ،  تخرد  بوچ  و  ین ))   )) اـب ندرک  لـالخ  كاوسم و  زا 
نآ هجو  دیاش  تسا و  هدرک  عنم  زین  ناحیر  بوچ  هلیـسو  هب  ندرک  كاوسم  زا  مالـسا  هک  روطنامه  دراذـگ .  یم  ریث  أت  زین  اهنادـند  دوخ 

اه هثل  اهنادند و  هب  يواسم  روط  هب  اه و  هثل  هب  هک  تسه  يداوم  اهنآ  رد  نینچمه  دـنوش و  یم  اهنادـند  هب  نایز  ببـس  اهنیا  هک  دـشاب  نیا 
زا هدـش  تیاور  هچنآ  و  نوتیز ،  كارا و  بوچ  زا  ریغ  هب  ندرک  كاوسم  زا  عنم  رب  دـنک  یم  تلـالد  هک  یتاـیاور  نآ  و  دـننز .  یم  ررض 

و ( 538  . ) دنا هدرک  یهن  ار  نآ  هلیسو  هب  ندرک  كاوسم  روطنیمه  تخرد و  هشیر  هلیسو  هب  ندرک  لالخ  زا  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ
(539  . ) دنا هدرک  یهن  رانا ،  ناحیر و  تخرد ،  هشیر  هب  ندرک  كاوسم  زا  هک  هدش  تیاور  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ زا 

نآ لثم  كارا و  بوچ  اب  ندرک  كاوسم 

بآ اب  دروخرب  زا  دعب  كارا  بوچ  یلخاد  ياه  هتشر  هک  ارچ  مینزب  كاوسم  كارا  بوچ  اب  هک  تسا  هدومن  بیغرت  هداد و  نامرف  مالسا 
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هیبش هک  دـنک  یم  ادـیپ  ینّیل  مرن و  تلاح  ور  نیا  زا  دـنک و  یم  ادـیپ  كاوسم  لمع  يارب  یمرن  رایـسب  میـالم و  تلاـح  کـی  باـعل ،  اـی 
یمن بارخ  مه  هثل  ياه  هشیر  اهنادند و  ياه  هراوید  كارا  بوچ  اب  دوش و  یم  لامعتسا  يدایز  دح  ات  اهزور  نیا  رد  هک  تسا  یکاوسم 

 . تسا نینچ  زین  نوتیز  بوچ  هک  روطنامه  دیآ  یمنرد  دوشاه ،  هثل  هجوتم  يررـض  تلاح ،  نآ  زا  دـشاب  نکمم  هک  یتلاح  ره  هب  دوش و 
دوجو ناـمز  نآ  رد  هک  ارچ  تسین  مالـسا  رظن  دروم  تسا  عیاـش  هزورما  هک  نادـندریمخ  كاوسم و  اـب  ندز  كاوسم  تشاد  هجوـت  دـیاب 

دوش هتخاـس  یکاوسم  نینچ  تساوخ  یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رگا  درک و  یمن  روـطخ  مه  یـسک  هلّیخم  هب  تشادـن و  یجراـخ 
رد داد  نامرف  مدرم  هب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ تسا .  هدرکن  ناـیب  ار  نآ  یـسک  تسا و  اوراـن  یئاهتبـسن  نینچ  اـّما  داد .  یم  ناـمرف 
 . دنا هدرک  دیکءات  نآ  رب  همئا :  هدش و  رکذ  ناشیارب  یناوارف  عفانم  تایاور  رد  هک  دـننک  هدافتـسا  نوتیز  كارا و  بوچ  زا  ندز  كاوسم 

یم اجنآ  هب  نیکرشم  ياهـسفن  هکنیا  زا  ادخ  هب  درک  تیاکـش  هبعک )   ) ادخ هناخ   : )) دندومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا 
دننک یم  تفاـظن  ناـتخرد  ياـهبوچ  اـب  هـک  مروآ  یم  ار  یموـق  نیکرــشم ،  نـیا  ضوـع  نـم  هـک  هـبعک  هـب  درک  یحو  دـنوادخ  دـسر . 
هلیسو هب  درک  یحو  ربمایپ  هب  دنوادخ  درک ،  ثوعبم  ار  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) دَّمحم ادخ  هک  یتقو  دننک ) یم  كاوسم  ار  ناشیاهنادند  )

هک هدـش  تیاور  ربمایپ  زا  و  ( 540  . ) تسا هدـش  تیاور  قیرط  دـنچ  زا  تیاور  نیا  و  ندرک . ))  كاوسم  لـالخ و  هب  درک  رما  لـیئربج و 
ماما هک  يا  هماـن  نآ  رد  و  ( 541  . ) دـننک كاوسم  هلیـسو  نیا  اب  هک  دوب  هدرک  رما  لیئربج  دـندرک و  یم  كاوسم  كارا  بوچ  اب  ربماـیپ 
فیل ینز  یم  كاوسم  نآ  هلیسو  هب  هک  يا  هلیسو  نیرتهب  نینم !  ؤملاریما  يا  نادب  و   : )) دندومرف دنتشون ،  نوم  أم  هب  مالسلا )  هیلع   ) اضر

دنک یم  قاچ  مکحم و  ار  اه  هثل  دزاس و  یم  وبـشوخ  ار  ناهد  دهد و  یم  الج  ار  اهنادند  كارا  بوچ  نوچ  كارا )  بوچ   ) تسا كارا 
یم تمدـخ  نادـند  هب  یندرک  كاوسم  هتبلا  دـنک  یم  ظفح  ندـش  بارخ  زا  ار  اهنادـند  ندرک ،  كاوسم  و  دـنایور ) یم  ار  هثل  تشوگ  )

رد ( 542 (( . ) ددرگ یم  نآ  ياه  هشیر  فعـض  شزغل و  بجوم  درب و  یم  ار  نادند  جاع  نآ ،  رد  يور  هدایز  دشاب ،  لادتعا  هب  هک  دـنک 
نوتیز دشاب .  یم  وکین  تسا  نوتیز  بوچ  زا  هک  یکاوسم  ردقچ   : )) دـندومرف هک  هدـش  تیاور  ربمایپ  زا  نوتیز  هب  كاوسم  تبـسن  دروم 
يایبنا كاوسم  نم و  كاوسم  نوتیز  كاوسم  درب و  یم  نیب  زا  ار  نادـند  داسف  دـنادرگ و  یم  هزیکاـپ  ار  ناـهد  تسا و  یکراـبم  تخرد 

نیقی تامولعم  ام  سپ  يرخآ ،  تیاور  نیا  رد  رگم  میدرکن  ادیپ  یشرافس  ام  نوتیز  بوچ  هب  تبسن  اما  و  ( 543 (( . ) دشاب یم  نم  زا  لبق 
یتقو تسا .  كارا  بوچ  زا  ثحب  تسا  مهم  شثحب  اجنیا  رد  هچنآ  میدرکن و  ادـیپ  درک  نآ  رب  داـمتعا  دوشب  هک  نوتیز  بوچ  زا  يروآ 

كاوسم هب  كارا  بوچ  زا  ندرک  تشگرب  لودـع و  هک  مینک  یم  كرد  يدوز  هب  تسه  كارا  بوچ  رد  هک  یعفانم  میدرک  هظحالم  ام 
اهنادـند و فیظنت  رب  اهنآ  دوش  یم  اعدا  هک  ییاهنادـندریمخ  هب  كارا  بوچ  زا  مینک  تشگزاب  هک  درادـن  مه  يرترب  هکلب  تسین ،  مزـال 

دیدج ياه  شیامزآ  هک  نوچ  مینک  افتکا  كارا  بوچ  رب  طقف  هک  تسین  يا  هراچ  هکلب  دـنک ،  یم  کمک  اه  بورکیم  يدوبان  ریهطت و 
وبـشوخ ار  ناهد   ) تسه یـشوخ  يوب  كارا  بوچ  يارب  اـنامه  اریز  تسا ؛  هدرک  تباـث  كاوسم  رب  ار  كارا  بوچ  يرترب  تیلـضفا و  ، 

یم يدجو ))  ( )) 544  . ) دهد یم  الج  هدرک و  دیفـس  ار  اهنادند  هک  تسه  يداوم  كارا  بوچ  رد  دشاب و  یم  قازب  ياراد  و  دـنک ) یم 
مینکب و كاوسم  كارا  بوچ  خاش  اب  دراد  تیحالـص  هک  تسا  نیا  نآ  اهنادند و  هب  تبـسن  تسا  يا  هدیاف  كارا  بوچ  يارب   : )) دیوگ

لامعتـسا اهنادـند و  نیب  زا  اهاذـغ  ياهیدایز  ندرک  جراخ  يارب  دراد  مامت  یگداـمآ  دادعتـسا و  دـنادرگ و  یم  وکین  وبـشوخ و  ار  ناـهد 
هک یکاوسم  رد  ار  یـصوصخم  هدام  ناملآ ))   )) رد هناخوراد  نانکراک  زا  یکی  هلب ،  ( 545 (( . ) دـشاب یم  كاوسم  زا  رتهب  كارا  بوچ 

هدنـشک هک  تسا  رولف  هدام  هب  هیبش  هدام  نیا  دوش و  یم  رادـیاپ  مواقم و  نآ  هلیـسو  هب  اهنادـند  هک  تفاـی  هدـش ،  هتفرگ  كارا  تخرد  زا 
هب تبـسن  تسا  رتمک  دننک  یم  لامعتـسا  كاوسم  هک  یناسک  دزن  اهنادـند  ندـش  بارخ  هک  تسا  هدـش  هظحالم  و  دـشاب .  یم  اهبورکیم 

هدام نیا  زا  هدرک و  شاکنک  یسررب و  يزاسوراد  نیا  هتسویپ  دننک و  یم  كاوسم  ار  اهنادند  یلومعم  كاوسم  اب  هک  یناسک  زا  يرایـسب 
رطاخب تسین و  دشاب  یم  اهتفاثک  اهبورکیم و  هدنـشک  هک  هدام  نیا  كاوسم ،  رد  اما  دنک .  یم  هدافتـسا  اهنادـندریمخ  رد  هدـمآ  تسد  هب 

هب ات  میهد  رارق  کمن  بآ  رد  میدرک ،  كاپ  نآ  اب  ار  اهنادـند  هکنیا  زا  دـعب  ار  كاوسم  هک  دـننک  یم  شرافـس  ناکـشزپ  اـبطا و  نیمه ، 
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نیا هکنیا  اـت  دـسر  یم  نآ  هب  ًادـعب  هک  ییاـهبورکیم  اـی  دورب  نـیب  زا  تـسا  نآ  هارمه  هـک  ییاـهبورکیم  اهیدـیلپ و  رب  کـمن  بآ  هلیـسو 
كارا بوچ  رد  هک  يا  هدام  نآ  هطـساو  هب  دـشاب  هدیـسر  ای  دـسرب  كارا  بوچ  هب  هچ  ره  اما  ددرگن .  زاب  ناـهد  هب  رگید  راـب  اـهبورکیم 
ییاناوت کمن  بآ  یتقو  کمن .  بآ  زا  ریغ  ای  میهدـب  رارق  کمن  بآ  رد  ار  نآ  هک  دـشاب  زاـین  هکنیا  نودـب  دور  یم  نیب  زا  دراد  دوجو 

بورکیم نتـشاد  دوجو  درادـن و  دوجو  اهبورکیم  نیا  ًالـصا  كارا  بوچ  رد  هک  یلاح  رد  دوش  زوریپ  اـهبورکیم  عاونا  عیمج  رب  هک  دراد 
 . تسا هدشن  تباث  نونک  ات  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  كارا  بوچ  رد 

یلوط هن  دوش  هدز  یضرع  روط  هب  دیاب  كاوسم 

هب اهنادند  يور  رب  ار  كاوسم  یهاگ  نوچ  دراد ،  دوجو  هار  کی  لماک  فیظنت  مدـع  لماک و  فیظنت  ندرک و  كاوسم  یگنوگچ  يارب 
کی دنک و  یمن  تیافک  هدش  هداد  رارق  كاوسم  نآ  رطاخب  هک  یفدـه  نآ  هب  ندیـسر  رد  ًاتعیبط  قیرط  نیا  دنـشک و  یم  يرهاظ  تروص 

اریز تسا ؛  دنـسپ  دروم  بولطم و  نیا  هک  دروآ  یم  نوریب  اهنادند  نیب  زا  ار  اذغ  ياهیدایز  دسر و  یم  اهنادـند  نیب  مامت  هب  كاوسم  راب 
اهنادـند نیب  نادـند و  ياهاج  مامت  هب  كاوسم  ياه  هشیر  سپ  يدز  كاوسم  الاب ) نییاـپ و   ) يدوعـص یلوزن و  روط  هب  ار  اهنادـند  یتقو 

زا یئزج  چیه  رب  ررض  ای  دوشب ،  اهنادند  رب  ررض  ثعاب  تسا  نکمم  هک  ییاهیدایز  زا  یش ء  چیه  دنام  یمن  یقاب  هکنیا  ات  دوش  یم  لخاد 
شیپ و نرق  هدزاود  شور ،  قیرط و  نیدب  هدش  دراو  همئا  زا  روتـسد  نیا  و  اهنادند ) زا  ریغ  ندـب  يازجا  زا  یئزج  چـیه  رب   . ) مسج يازجا 

يوریپ تیعبت و  شور  نیا  زا  هکنیا  هب  دننک  یم  شرافس  بط  ياملع  لاس و  دنچ  نیمه  رد  رگم  دندشن ،  هاگآ  شور  نیا  رب  بط  ياملع 
ربمایپ زا  ( 547  (( . ) یلوط روطب  هن  دینک ،  كاوسم  یـضرع  روط  هب  ار  اهنادند   : )) دندومرف هک  هدش  دراو  یتیاور  ربمایپ  زا  ( 546  . ) مینک

یم كاوسم  تقو  ره  ربمایپ  ترضح  و  ( 548 (( . ) دیهد ماجنا  ضرع  فرط  زا  ار  كاوسم  لوط و  زا  ار  همرـس   : )) دندومرف هک  هدش  لقن 
ناتـشگنا مامت  اـب  دـندز و  یم  ضرع  فرط  زا  ار  كاوسم  نینم  ؤملاریما  ترـضح  و  ( 549  . ) دـندرک یم  كاوسم  ضرع  فرط  زا  دـندز 

(550  . ) دندروخ یم  اذغ  تسد 

تسا مزال  هضمضم  ندرک ،  كاوسم  زا  دعب 

نیمه كاوسم  ّمهم  فادـها  زا  یکی  تایاور  حیرـصت  هب  هکنآ  اب  تسین -  یفاک  ناهد  تفاـظن  يارب  ندز  كاوسم  اـهنت  هک  تسا  نشور 
نیا زا  ناهد  هکنیا  ات  دنک  جراخ  ناهد  زا  ار  اهیدایز  نیا  هکنیا  يارب  دـنزب  تسد  زین  يرگید  لمع  هب  ناسنا  تسین  يا  هراچ  هکلب  تسا - 

رد ار  بآ  تسا  مزـال  ندرک  كاوسم  زا  سپ  هک  دـنا  هدرک  مکح  تیب  لـها  ور  نیا  زا  دـشاب ؛  هتـشاد  یـشوخ  يوب  دوش و  كاـپ  تهج 
تسا هدش  دراو  هضمضم  راب  هس  دوش  یمن  لصاح  ندرک  هضمضم  هعفد  کی  هب  ناهد )  تفاظن   ) ضرغ نیا  نوچ  مینک و  هضمضم  ناهد 

هـضمضم ار  بآ   ) دـیامن هضمـضم  دـیاب  نآ  زا  دـعب  دـنک  كاوسم  سک  ره   : )) دـندومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماـما  زا  . 
 : دومرف ترـضح  درک .  لا  ؤس  وضو  زا  دعب  ندرک  كاوسم  زا  سینخ  نب  یلعم  هک  هدـمآ  روط  نیا  يرگید  تیاور  ردو  ( 551 (( . ) دیامن

تیمها هک  مینک  یم  هظحالم  ام  كاوسم  نیرت  یلومعم  نیرتمک و  ( 552  (( . ) هبترم هس  بآ  اب  دیامن  هضمضم  سپ  دنک  كاوسم  دیاب  ))
هب مالسا  رد  یتح  تسا ،  لکشم  نآ  جیاتن  كرد  ای  حیضوت و  ریسفت و  اهناسنا  زا  يرایسب  يارب  هک  دشاب  یم  يدح  هب  كاوسم  هب  مالـسا 

كاوسم  : )) دـندومرف هک  هدـش  لقن  ربماـیپ  زا  دـنک .  یم  كاوسم  زا  تیاـفک  اهنادـند  يور  رب  ندیـشک  تشگنا  اـب  هک  میروآ  یم  تسد 
عون نیرتمک   : )) هک هدش  لقن  همئا :  زا  و  ( 553 (( . ) دشاب یم  كاوسم  وضو ،  ماگنه  ماهبا  تشگنا  ای  ماهبا  تشگنا  اب  ندیـشک  ای  ندرک 

راب هس  تسد و  ندرک  لخاد  هبترم  کی  اب  اهنادند  هب  ندیشک  رد  هکلب  ( 554  (( . ) یشکب تیاهنادند  رب  تشگنا  اب  هک  تسا  نیا  كاوسم 
نیا هب  هچ  رگا  دوشن ،  كرت  راب  هس  رد  ندرک  كاوسم   : )) هک هدـش  لـقن  مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما  زا  دـنک .  یم  تیاـفک  دـشکب  تسد 

رادـقم زا  اسر  يریبعت  نیا  و  ( 555 (( . ) دوش هدیـشک  اهنادـند  هب  هبترم  کی  ولو  ددرگ  ناهد  لـخاد  تسد  هبترم  کـی  هک  دـشاب  تروص 
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يارب هک  یـشخب  رثا  گرزب و  ياـه  هدـیاف  نآ  هب  تسا  هدـش  یحو  هک  يروطناـمه  دـشاب  یم  ندرک  كاوـسم  هـب  هـمئا  تـیمها  هجوـت و 
رطاخب روسیم  هکنیا  رگم  تسین ،  كاوسم  دـیاوف  مامت  هدـنهد  ققحت  هچ  رگا  ناتـشگنا ،  اب  ندیـشک  تسد  یتسرد  هب  سپ  تسا  كاوسم 

دح ناتشگنا  اب  ندیشک  تسد  هک  نوچ  دوش ) یمن  كرت  تخس  زیچ  هطـساو  هب  تسا  ناسآ  هک  يزیچ   ) دوش یمن  هدیدرگ  كرت  روسعم 
نامه درب .  یم  نیب  زا  ار  هثل  اهنادند و  يور  رب  هدمآ  دوجوب  مرج  هک  يروطنامه  تسا ،  دیفم  اه  هثل  تالـضع  کیرحت  تیوقت و  رد  لقا 

ریسفت و ًاتاذ  هل  أسم  نیا  دشاب و  اهبورکیم  زا  يرایـسب  هدنروآ  دوجو  هب  تسا  نکمم  هک  هدمآ  دوجو  هب  اهیندروخ  هدنامیقاب  زا  هک  یمرج 
هعفد کی  هک  دـشاب  تروص  نیا  هب  هچ  رگا  راب  هس  رد  ار  كاوسم  دـینکن  كرت   : )) دـندومرف هک  ار  همئا  لوق  ام  يارب  دـهد  یم  حیـضوت 

 . تسین یفخم  تسا و  رهاظ  هل  أسم  نیا  هچنانچ  دوش )) هدیشک  اهنادند  رب  هبترم  هس  دوش و  ناهد  لخاد  تسد 

بالگ اب  ندرک  كاوسم 

میبای یم  دوش ،  یم  مه  ناهد  ندش  وبـشوخ  ثعاب  ندرک  كاوسم  نوچ  ددرگ  وبـشوخ  ناهد  دوش و  رتهب  ناهد  يوب  هکنیا  تهج  زا  یلب 
(556  . ) دندرک یم  كاوسم  بالگ  اب  مالسلا )  هیلع   ) نسح ماما  هک 

مامح رد  ندرک  كاوسم 

ندرک كاوسم  نوچ  تسین ؛  حیحـص  ماـمح  رد  ندرک  كاوسم  هک  تسا  نیا  درادـن ،  ندرک  ناـیب  هب  جاـیتحا  هک  يروما  زا  یکی  دـیاش 
بورکیم زا  رپ  هک  مامح  ياوه  رد  راک  نیا  هک  یماگنه  سپ  اـهنآ  ناـیم  زا  اـه  هدـنامیقاب  ندرک  نوریب  ندرک و  تفاـظن  زا  تسا  تراـبع 

نیا تسد  زا  تلوهـس  هب  یتـحار و  هب  هک  تـسین  نـکمم  وا  يارب  دـنک و  یم  تیارـس  ناـسنا  هـب  اـهبورکیم  زا  یـضعب  دریگ  ماـجنا  تـسا 
دراو يرگید  هتسد  اهنآ  ياج  رد  دوش  یم  جراخ  هتسد  هتسد  اهبورکیم  زا  هچ  ره  هک  مامح  وج  نآ  رد  ًاصوصخ  دوش ،  صالخ  اهبورکیم 

رطاخب درادن  دوجو  دـشاب  ساسح  ياهناکم  هب  اهبورکیم  نیا  ندیـسر  زا  عنام  هک  يزیچ  اجنیا  رد  دـننک و  یم  رپ  ار  اهنآ  ياج  دوش و  یم 
ياهاج هب  اهنآ  ذوفن  زا  يا  هزادـنا  اـت  دوجوم  قازب  ماّـمح ،  زا  جراـخ  رد  اـما  دنتـسه .  راذـگرثا  ًامیقتـسم  اـهبورکیم  ماـمح  ّوج  رد  هکنیا 

رب نوزفا  دیامن .  ذوفن  دناوت  یمن  یتحار  هب  دـنک و  یم  دروخرب  عنام  هب  بورکیم  مامح  ّوج  ریغ  رد  هک  ارچ  دـیامن  یم  يریگولج  ساسح 
نیا دوـش  یم  هدز  كاوـسم  هـک  یمّود  تبوـن  رد  دـنامب  یقاـب  اـهیگدولآ  نـیا  زا  یکدـنا  دـنچ  ره  تـسا و  رییغت  رد  هراوـمه  قازب  نـیا ، 
یمن دوش ،  یم  هدز  كاوسم  هک  یفارطا  قطانم و  هب  قازب  ناهد و  بآ  مامح ،  رد  ندز  كاوسم  دروم  رد  اّما  ددرگ ،  یم  لیاز  اهبورکیم 

نیا زا  تسا  رپ  ماـمح  ّوـج  هک  یلاـح  رد  دریگ  یم  رارق  تکـاله  ضرعم  رد  تعرـس  هب  دـنام و  یم  یقاـب  زاـب  تروـص  هـب  هـکلب  دـسر ، 
ام يارب  ار  بلاطم  نیا  هدش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  هک  یتیاور  تسا .  رتشیب  مامح  ّوج  رد  اهبورکیم  نیا  یگدـنز  اهبورکیم و 
(( دوش یم  اهنادند  يابو  بجوم  مامح  رد  ندرک  كاوسم  هکنوچ  مامح  رد  ندرک  كاوسم  زا  دیزیهرپب   : )) دندومرف هک  دـنک  یم  ریـسفت 

(557  . ) تسا هدش  لقن  زین  يرگید  تایاور  تیاور ،  نیا  يانعم  مه  و 

حارتسم رد  كاوسم 

؛  تسا بورکیم  یگدولآ و  دوخ ،  دنیاشوخان  يوب  اریز  دراد  نایرج  مه  حارتسم  رد  ندومن  كاوسم  هب  تبـسن  تشذگ  هچنآ  دـننامه  و 
جراخ هب  اهنآ  ندنار  هب  دنک  یم  عورـش  ندـب  دوش و  یم  ریثکت  دـیلوت و  ًاروف  مرگ ،  ًاتبـسن  ساسح و  قطانم  رد  هژیوب  ناهد  هب  نآ  دورف  اب 

رد دـندرک .  یم  یهن  حارتـسم  رد  ندرک  كاوـسم  زا  هک  ار  هـمئا :  مـینیب  یم  تـهج  نـیا  زا  و  ددرگ .  یم  نارگید  رازآ  ببـس  هجیتـن  رد 
يوب ناهد  زا  هک  دوش  یم  نیا  بجوم  حارتسم  رد  ندرک  كاوسم   : )) دـندومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماـما  زا  یثیدـح 
ندش وبدب  بجوم  یلخت ،  لاح  رد  ندرک  كاوسم   : )) هک هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  و  ( 558 (( . ) دیآ نوریب  دب  هیرک و 
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(559 (( . ) دوش یم  ناهد 

راد هزور  ندرک  كاوسم  ندرک و  كاوسم  تاقوا 

نتساخرب تقو  هاگرحس و  باوخ و  ماگنه  زامن و  وضو و  ماگنه  ندرک  كاوسم  هکنیا  رب  درک  یم  تلالد  هک  يا  هلدا  تشذگ  قیقحت  هب 
یم و  ( 560  . ) دنک كاوسم  دهاوخب  هک  زور  زا  یعقوم  ره  دناوت  یم  راد  هزور  اما  تسا .  بحتـسم  دیـشروخ ،  عولط  ماگنه  باوخ و  زا 

بوطرم كاوـسم  اـب  هک  راد  هزور  يارب  درادـن  حـیجرت  نکل  ( 561) دـیامن كاوسم  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  زور  رخآ  لّوا و  رد  دـناوت 
رد دـتفین ،  یتخـس  جرح و  هب  شندوب  هزور  رطاخب  راد  هزور  صخـش  هک  دـشاب  نیا  رطاخب  عوضوم  نیا  دـیاش  و  ( 562  . ) دیامن كاوسم 

ندوب داـیز  هکنیا :  هب  مینک  یم  هراـشا  اـجنیا  رد  اـم  و  دوش .  مادـقا  هزور  لاـح  رد  یتـح  ندرک  كاوسم  هب  هکنیارب  دراد  عمط  هک  یلاـح 
قیرط زا  ناهد  هب  ماعط  ياـهیدایز  نیا  تسا  نکمم  اریز  تسین ؛  ناـهد  رد  ماـعط  ياـهیدایز  ندـیناشوپ  رد  رـصحنم  ناـهد  رد  اـهبورکیم 

 ، دـشاب هدولآ  يرگید  زیچ  هب  ماعط  هک  یماـگنه  دـشاب  ماـعط  دوخ  زا  تسا  نکمم  هکلب  دـشاب ،  ماـعط  زا  ریغ  يرگید  ماـسجا  اـب  طاـبترا 
 ، نـیمه رطاـخب  دـسرب .  سفنت  هار  زا  ندـب  ياهتمـسق  ریاـس  هـب  یگدوـلآ  نآ  دوـش و  هدوـلآ  ناـهد  ياوـه  هار  زا  تـسا  نـکمم  هچناـنچ 

چیه اهبورکیم  ندش  ءزج  ءزج  ییاج و  هب  اج  نیا  رد  دوش و  یم  اج  هب  اج  دـشاب ،  یم  یفلتخم  عاونا  ازجا و  رد  ناهد  رد  هک  ییاهبورکیم 
یناکم ناهد  دراد و  ار  اهبورکیم  نیا  تفایرد  تیلباق  هک  تسا  ییاضعا  نیرت  بسانم  ناهد  تسین و  ناهد  هیبش  اقلطم  ناـسنا  رد  يوضع 

ندب ندوب  ملاس  لاح  رد  هچ  رگ  تسا -  ناهد  رد  هشیمه  هک  ناهد  قازب  نوچ  دشاب  یم  اهبورکیم  ندـش  دایز  ومن و  دـشر و  يارب  بوخ 
تسرد ار  ضراوع  زا  يرایـسب  تلاح  نیا  ریغ  رد  اّما  ( 563  . ) دروایب دوجو  هب  ار  اهبورکیم  عاونا  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  دـشاب -  ناسنا 

هب تبسن  ناهد )   ) وضع نیا  تیساسح  رادقم  میدرک  هظحالم  هک  یماگنه  دنک و  تسرد  اهبورکیم  يارب  ار  اذغ  تسا  نکمم  هکلب  دنک ، 
دنکب و كاوسم  راد  هزور  صخش  هک  هداد  هزاجا  هدرک و  زیوجت  مالسا  هکنیا  ّرس  هب  میرب  یم  یپ  میسانش و  یم  ناسنا ،  ندب  يازجا  ریاس 

دنچ يارب  ناهد  طیحم  هکنیا  الاب ،  بلاطم  هبدوش  یم  هفاضا  دـنک .  كاوسم  ناسنا  دـش ،  رکذ  ًـالبق  هک  یفلتخم  تاـقوا  رد  هدرک  توعد 
ياج ناهد  رد  هک  ییاهبورکیم  زا  یـضعب  هک  يروطنامه  دوش .  یم  ریمخت  یناسآ  هب  اذـغ  ياه  هدـنامیقاب  دـیدرگ ،  لاعف  ریغ  هک  تعاس 
درک كاوسم  ناسنا  باوخ ،  زا  لبق  هک  یتقو  سپ  دنهد .  همادا  دوخ  یگدنز  هب  یعنام  نودب  یتیدودحم و  چیه  یب  دنناوت  یم  دنا  هتفرگ 

ریمخت تصرف  اهبورکیم و  اهیگدولآ و  یباداش  طاشن و  يارب  تقو  تصرف و  اجنیا  رد  دور و  یم  نیب  زا  اذغ  ياهیدایز  نیا  هک  یتسرد  هب 
سفنت ریغ  سفنت و  قیرط  زا  ناهد  رد  هک  ار  ییاهبورکیم  باوخ ،  زا  دـعب  ندرک  كاوسم  هچنانچ  دـنام .  یمن  یقاـب  مه  اذـغ  ياـهیدایز 

هک تسا  یمهم  لماع  ناهد ،  رد  قازب  ناوارف  دازآ و  ناـیرج  اـنامه   : )) دـنیوگ یم  نادنمـشناد  زا  یـضعب  درب .  یم  نیب  زا  تسا  هدیـسر 
قازب نایرج  نوچ  تسا و  رث  ؤم  اهنادند  یکیناکم  ندش  زییمت  رد  ناهد  قازب  اریز  دنک ؛  یم  ظفح  یبارخ  یگدروخ و  مرک  زا  ار  اهنادند 
ناسنا دنک  یم  دیک  أت  هک  تسا  يزیچ  هل  أسم  نیا  ددرگ و  یم  دایز  ًاعبط  اهنادند  ندـش  بارخ  تیلباق  دادعتـسا و  دوش ،  یم  مک  بش  رد 
باوخ ماگنه  تسا  نکمم  هک  ییاهبورکیم  رب  ندرک  كاوسم  هک  روطناـمه  ( 564  . ) میتفگ هکنانچ  دراد  كاوسم  هب  زاین  باوخ  زا  دـعب 

رگا هک  ییاجنآ  رد  دـشاب  هدـنام  ناـهد  نیب  رد  هک  مینک  ضرف  رگا  اذـغ  ياـهیدایز  زا  یـضعب  رب  روطنیمه  دـنک و  یم  هبلغ  دـنیایب  دـیدپ 
دوش یم  اقلا  میدرک  رکذ  ًالبق  هچنآ  دـیاش  دوش و  یهاتوک  كاوسم  رد  ندرک  تیدـج  رد  دوش  یم  ببـس  دـشابن  باوخ  زا  لبق  كاوسم 

ناشدوخ هارمه  دنتـسناد ،  یم  تسه  كاوسم  رد  هک  یعفانم  نآ  مدرم  رگا   : )) دـش هتفگ  ًالبق  هک  همئا :  لوقرباـنب  اهـشور  نیا  زا  یـضعب 
اهناسنا یعیبط  ياهزاین  اب  مالسا  هکنیا  ار و  مالسا  تمظع  دنک  یم  دیک  أت  ام  يارب  عوضوم  نیا  و  دندرب . )) یم  باوختخر  رد  ار  كاوسم 

 . دراد رب  رد  ار  تعیبط  نیا  دوجو  هک  یعیبط  ياهزاین  نآ  تسا  مجسنم 

هثل ندش  مخز 
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درادن دوجو  اجنیا  رد  ملاس  ناسنا  هب  تبسن  نآ  ندش  بارخ  نفعت و  سپس  كاوسم و  هلیـسو  هب  هثل  ندش  مخز  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  و 
يروط هب  دشاب  نیمه  هداد  رارق  رهطم  رهاط و  ار  ناهد  مالـسا  هکنیا  ّرـس  دیاش  تسا و  رادروخرب  مخز  تنوفع  دض  هدام  زا  ناهد  هک  ارچ 

دزن ناهد  بآ  هچنانچ  دوش  یم  كاـپ  دوخ  هب  دوخ  ناـهد  نوخ ،  راـثآ  نتفر  نیب  زا  درجم  هب  دوش  رهاـظ  ینوخ  کـی  ناـهد  رد  رگا  هک 
هطـساو هب  هک  تسین  نیا  شیانعم  بلاـطم  نیا  یلو  ( 565  . ) میتفگ ًالبق  هک  روطنامه  دـشاب  یم  اهبورکیم  هدنـشک  ملاس ،  يداـع و  مدرم 

هدرک و يریگولج  اـهنآ  هب  قازب  ندیـسر  زا  اهنادـند  يور  رب  مرج  داـجیا  هجیتن ،  رد  ناـهد و  رد  هریغ  یکاروخ و  ياـه  هدـنامیقاب  ریمخت 
 . ددرگن بورکیم  اهنویلیم  داجیا  ببس 

ددعتم فلتخم و  ياهکاوسم 

زا ماـما  هک  هدوب  رطاـخ  نیا  هب  دـیاش  دـندومن و  یم  كاوسم  كاوسم ،  کـی  زا  شیب  اـب  راـب  ره  مالـسلا )  هیلع   ) اـضر ماـما  هک  مینیب  یم 
هدش دراو  و  دندیوج .  یم  ردنک  يرادقم  ندرک  كاوسم  زا  دعب  مالسلا )  هیلع  ) اضر ماما  سپس  و  دنشاب .  هدرکن  هدافتـسا  هدولآ  كاوسم 
يارب ار  اهکاوسم  فرظ  سپس  دنک ،  عولط  باتفآ  ات  دنتـسشن  یم  زامن  يالـصم  رد  حبـص  زامن  زا  دعب  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح  هک 

دندیوج یم  ار  نآ  ناشیا  دندروآ و  یم  ردنک  دعب  دندرک و  یم  هدافتسا  اهکاوسم  نآ  زا  یکی  یکی  راوگرزب  نآ  دندروآ و  یم  ترضح 
ناشیا رب  ادخ  مالس  تاولص و  ددرگ ) وبـشوخ  ناشناهد   ) ددرگ بوخ  ناشناهد  يوب  هک  دشاب  نیا  رطاخب  ردنک  ندیوج  دیاش  و  ( 566 . )

! داب ناشیمارگ  يابآ  رب  و 

یجراخ ياهیگدولآ  ندرک و  كاوسم 

روتـسد دناوخ ،  یمار  اشع  زامن  هاگره  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ   : )) دندومرف هک  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  هدـش  تیاور 
یم رب  سپـس  دـندیباوخ ،  یم  يردـق  دـندیناشوپ و  یم  ار  شیور  دنتـشاذگ و  یم  ناشدزن  ار  ناـشکاوسم  وضو و  بابـسا  هک  دـنداد  یم 

دندوب هک  ناسارخ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  ترـضح  هک  تشذگ  ًالبق  و  ( )) 567  . . . (( . ) دـندرک و یم  كاوسم  تسخن  دنتـساخ ، 
رارق یفرظ  رد  ار  اهکاوسم  همه  سپس  درک  یم  عولط  دیـشروخ  هکنیا  ات  تسـشن  یم  شزامن  يالـصم  رد  دناوخ  یم  ار  حبـص  زامن  یتقو 

 . . . (( . دندروآ یم  ردنک  ناشیا  يارب  دعب  دندرک و  یم  كاوسم  ار  ناشنادند  دنتـشاد و  یم  رب  ار  كاوسم  زا  کی  ره  دعب  دـنداد و  یم 
يداـیز تبغر  اـهکاوسم  زا  ندرک  تظفاـحم  هب  مالـسلا )  هیلع   ) ماـما و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  دـنک  یم  سکعنم  اـهتیاور  نیا 

زا زاین  عقوم  دنزادنیب و  نآ  يور  یشوپور  ای  دنهد  ياج  یفرظ  رد  هک  دشاب  نیا  هطساو  هب  اهکاوسم  زا  ندرک  تظفاحم  هچ  رگا  دنتـشاد ، 
اب هکنیا  هب  دسر  هچ  دشاب  اوه  زا  اهبورکیم  نآ  هچ  رگا  دنوشن ،  هدولآ  اهبورکیم ،  زا  یعون  چیه  هب  اهکاوسم  هکنیا  ات  دننک ،  هدافتـسا  نآ 

یتـقو صوصخب  دـشاب .  یم  ندـب  تمالـس  دروم  رد  ندرک  تظفاـحم  رد  تقد  تیاـهن  نیا  دـنک و  ادـیپ  طاـبترا  اوه  زا  ریغ  يرگید  زیچ 
هک رطاخ  نیا  هب  دـنداد  یم  رارق  ار  یـصوصخم  كاوسم  کی  يزامن  ره  يارب  ناشدوخ  مالـسلا )  هیلع  ) اضر ماـما  هک  مینک  یم  هظحـالم 

یلبق ندرک  كاوسم  هجیتن  رد  هک  یتبوطر  زا  يرثا  چیه  دندرک  یم  هدافتـسا  مّود  هعفد  رد  كاوسم  زا  هک  یعقوم  كاوسم  رد  دنامن  یقاب 
تسا تبوطر  هب  طوبرم  هک  دوش  ییاهبورکیم  زا  یضعب  ندنام  هدنز  ندمآ و  دوجو  هب  ببس  تسا  نکمم  تبوطر  هک  نوچ  تسا ؛  هدنام 

 . دنک ریث  أت  اهبورکیم  ندش  كاله  رد  تسا  كاوسم  رد  هک  يداوم  هک  دوش  یم  نیا  زا  عنام  كاوسم  رد  هدنامیقاب  ياهتبوطر  و  ( 568 . )

ماعط ماگنه  وضو  ندوب  بحتسم 

ندرک كاوسم  هکنیا  تشذـگ  ًالبق  تسا و  بحتـسم  ماعط  زا  لبق  وضو  دوش  یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  یتاـیاور  هدـش ،  دراو  ثیداـحا  رد 
 . دوش یم  ماجنا  وضو  زا  لبق  ماعط و  زا  لبق  ندرک  كاوسم  هک  تسا  نیا  شیانعم  تاـیاور  هتـسد  ود  نیا  تسا و  بحتـسم  وضو  ماـگنه 
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اما دـش ،  مدـقم  هک  روطنامه  دـناسرب  نایز  نآ  هب  ددرگ و  هدـعم  دراو  بورکیم  هب  هدولآ  ماعط  ات  دـنام  یمن  یقاب  يا  هنیمز  هک  تساجنیا 
رد ندز  كاوسم  هب  مالسا  اریز  دنک ؛  حیرصت  بلطم  نیا  رب  هک  دناد  یم  زاین  یب  ینغتسم و  ار  دوخ  مالـسا  ماعط ،  زا  دعب  ندرک  كاوسم 

 . ددرگ نکممریغ  لوقعمان و  اهیدایز  ریمخت  هک  يروط  هب  بش ،  زور و  لّوا  رد  هداد ؛  روتسد  فلتخم  ياهنامز 

ماعط زا  دعب  ندرک  لالخ 

كاوسم هلیـسو  هب  هکلب  دوش ،  یمن  جراخ  ندرک  هضمـضم  اب  دراد  دوجو  اهنادند  نیب  رد  هک  ییاذغ  ياهیدایز  زا  یـضعب  عقاوم  زا  یلیخ 
مینک روبجم  ار  اذـغ  ياـهیدایز  نآ  هک  میراد  يرگید  هلیـسو  لامعتـسا  هب  جاـیتحا  سپ  مینک  جراـخ  ار  اـهنآ  هک  تسا  لکـشم  زین  ندرک 

اه و هثل  ندرب  نیب  زا  رد  دنوش و  هدامآ  اهبورکیم  هجیتن  رد  دـناشوپن و  ار  نادـند  حطـس  دـنکن و  رییغت  اذـغ  ياهیدایز  نیا  ات  دـنوش  جراخ 
مالسا رد  لالخ  هب  روتـسد  رما و  دنـشاب و  رث  ؤم  دش ،  نآ  هب  هراشا  كاوسم  ثحب  رد  هک  ییاهزیچ  زا  اهنیا  زا  ریغ  اهنادند و  ندش  بارخ 

رکذ ندرک  هفاضا  اب  دـنا  هدرک  رکذ  دراد  هک  يدـیاوف  نآ  همئا :  ربمایپ و  هک  يروطناـمه  هدـش  دراو  نوگاـنوگ  فلتخم و  ياـهتروص  هب 
یم هداد  حیضوت  يدوز  هب  هدنیآ  رد  هک  یتایاور  زا  تایاور  نیا  زا  ریغ  تسین و  حیحص  عوضوم  نیا  رد  لیاسو  نآ  لامعتـسا  هک  یلیاسو 

اه و هثل  ياهمخز  اـهدرد و  هب  ـالتبا  يارب  ار  تصرف  دـنک  یم  هداـمآ  لـالخ  دـنیوگ  یم  هک  یناـسک  فرح  هب  مینکن  شوگ  دـیاب  دوش و 
هک تسا  یـصوصخم  لالخ  نآ  دوش  یم  نادند  ندنک  بجوم  هک  یلالخ  ( 569  . ) دوش یم  نآ  ندنک  بجوم  هک  نادـند  ندرک  جراخ 

هتفرگ أشن ت  هک  دوب  يرما  نیا  دوش .  یم  نادند  ندش  بارخ  هثل و  مخز  بجوم  هک  دور  یم  راک  هب  تخس  داح و  رایـسب  لیاسو  نآ  رد 
داشرا ار  مدرم  تسا  تهج  نیا  روهظ  زا  عنام  هچنآ  هب  دنداد و  یهاگآ  ار  مدرم  تهج  نیا  هب  همئا :  ربمایپ و  دوب و  هدش  رکذ  هچنآ  زا  دوب 

هک يروطنامه  هدش  دراو  دروم  نیا  رد  همئا :  زا  هک  یتایاور  نآ  زا  یضعب  دشاب  لالخ  لیاسو  رد  ثحب  هک  یعقوم  رد  مینیب  یم  دندرک و 
(570  . ) دنام یمن  یقاب  هجو  چیه  هب  ضرم  ندش  رهاظ  يارب  تصرف  زور  ره  رد  هضمضم  كاوسم و  لالخ و  لمع  ددعت  اب 

یعرش رظن  زا  ندرک  لالخ 

یم لالخ  ماعط ،  وضو و  زا  دعب  رد  هک  ار  متما  زا  ناگدننک  لالخ  دـنوادخ   : )) دـندومرف هک  هدـش  لقن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا 
ربمایپ زا  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  دشاب . )) یم  وکین  هچ  نم  تما  زا  هدننک  لالخ   : )) دـندومرف و  ( 571 (( . ) دنک تمحر  دننک ، 

هچ ناگدـننک  لالخ  هّللا !  لوسر  ای  دـش  هتفگ  دـنک . )) تمحر  ار  ناگدـننک  لـالخ  دـنوادخ   : )) دـندومرف لـقن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  )
یم رییغت  دـنام ،  یقاب  ییاذـغ  يزیچ و  ناهد  رد  هک  یتقو  سپ  دـننک  یم  لالخ  ماعط ،  زا  دـعب  هک  یناسک   : )) دـندومرف دنتـسه ؟ یناسک 

نیمه هب  و  ( 573  . ) دش لقن  ربمایپ  زا  ذاعم  نب  دعس  زا  هچنآ  هب  دوش  هعجارم  دیاب  و  ( 572 (( . ) دیامن یم  تیذا  ار  هتشرف  نآ ،  يوب  دنک و 
رت نیگنس  هک  هدش  دراو  روط  نیا  ثیدح ،  نیا  رد  دندرک و  لقن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  هچنآ  تسانعم 

زامن لوغـشم  هداتـسیا و  هک  یلاح  رد  دـنیبب  نم  ؤم  ناهد  رد  ماعط  زا  يزیچ  هکنیا  زا  تسین  تسا ،  نم  ؤم  ناسنا  لـکوم  هک  يا  هتـشرف  رب 
سپ دـنرادب  تسود  ار  وت  هکئـالم  هک  دوش  یم  ثعاـب  ندرک  لـالخ  و   : )) هدـش لـقن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  و  ( 574  . ) دشاب

تیاور هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  ( 575 (( . ) دنک یمن  لالخ  ندروخ ،  اذغ  زا  دعب  هک  یسک  ناهد  يوب  زا  دنوش  یم  تیذا  هکئالم 
دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  و  ( 576 (( . ) دومن شرافس  لالخ  هب  دش و  لزان  نم  رب  لیئربج   : )) دندومرف هک  هدش 

رد مـالک  هک  ییاـج  رد  اـنعم  نیا  و  ( 577  (( . ) تسا هدومن  تماـجح  لـالخ و  ندرک و  كاوـسم  هب  شرافـس  هدـش و  لزاـن  لـیئربج  : ))
اجنآ هب  سپ  دسر ،  یم  ادخ  هناخ  هب  هک  نیکرشم  ياه  سَفَن  زا  ادخ  هبادخ  هناخ  ندرک  تیاکش  ثیدح  رد  تشذگ  دوب  ندرک  كاوسم 

ناگدننک لالخ  رب  ایادخ ! دنک  یم  ادن  نامـسآ  رد  يدانم  کی   : )) دندومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) مظاک ماما  زا  و  دـینک .  هعجارم 
یلاح رد  دـش  لزان  لیئربج  طسوت  لالخ  هک  یتسرد  هب  سپ  دـننک  یم  لالخ  هک  یناسک  و   : )) دـندومرف هکنیا  ات  امرف . )) تیاـنع  تکرب 
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رارق يا  هیفینح  روما  زا  اهنآ  هک  دشاب  یم  يزیچ  هد  نآ  زا  لالخ  و  ( 578  (( . ) نامسآ زا  لالخ  رب  داد  تداهش  دروخ و  مسق  لیئربج  هک 
مالسا ربمایپ  هب  ندرک  ادتقا  ( 580  . ) تسین اهنآ  یسررب  ياج  هک  يرگید  بلاطم  و  ( 579  . ) درک لزان  میهاربا  هب  دنوادخ  هک  هدش ،  هداد 

همئا دروآ و  لیئربج  ار  لالخ  هکلب  دـندرکن  افتکا  تایاور  هب  اهنت  عراش  دزن  لالخ  تیمها  تابثا  يارب  همئا :  هک  تسا  هجوت  لـباق  (ص ) 
ماما  : )) تفگ هّللادـبع ))  نب  بهو   )) هچنانچ دـنتخاس  هجوتم  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  راـبخا ،  رب  نوزفا 

(581 (( . ) دومن یم  لالخ  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  دومرف :  ماما  متسیرگن  نآ  هب  دنک  یم  لالخ  مدید  ار  مالسلا )  هیلع   ) قداص

لالخ كرت  رد  نداتفا  یتخس  جرح و  هب 

سک ره   : )) دندومرف هک  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  هدـش  تیاور  میزادرپ ؛  یم  تسا  بترتم  لالخ  كرت  رب  هک  یئوس  راثآ  هب  کنیا 
(582 (( . ) دوش یم  یتخس  جرح و  راچد  سپ  دنکن ،  ار  راک  نیا  هک  سک  ره  دیامن و  لالخ  دیاب  نآ  زا  سپ  دروخب ،  ار  یماعط 

مِرحُم يارب  ندرک  لالخ 

نب رامع  زا  دوش .  يراج  نوخ  اه  هثل  زا  دراد  لامتحا  هک  یلاح  رد  دـنک  لالخ  مرحم  ناـسنا  هک  دـنا  هداد  هزاـجا  هدـش  دراو  تاـیاور  رد 
یلاکـشا  : )) دندومرف دنک ؟ لالخ  دـناوت  یم  مِرحُم  مدرک  لا  ؤس  ماما  تمدـخ  زا  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  یـسوم 

(583 (( . ) درادن

لالخ ياه  هدیاف 

یم وبـشوخ  ار  ناهد   - 1 مینک :  هصالخ  ریز  تروص  هب  هدـش  حرطم  تایاور  رد  هک  ار ،  لالخ  كرت  ياهررـض  لـالخ و  دـیاوف  کـنیا 
هدننک ملاس  حیحـص و   - 4 دـنادرگ .  یم  هزیکاپ  ار  ناـهد   - 3 ددرگ .  یم  اهنادـند  ناهد و  حالـصا )  اـی   ) یتمالـس بجوم   - 2 دزاس . 

داب  - 7 تسا .  تفاظن  ندرک  لالخ   - 6 دوش .  یم  يزور  بلج  بجوم  ندرک  لـالخ   - 5 دشاب .  یم  اهنادند  اه و  هثل  هدننک )  حالـصا  )
زا  - 8 دـیآ .  یم  هکنانچمه  اضعا  تروص و  رب  تسا  يا  هتخانـشان  يزمرق  کی  هک  درب  یم  نیب  زا  ار  ( 584  () مانژد داب  مانشداب :   ) مانج

قداص ماما  زا  هچنآ  لثم  تایاور  زا  يدادعت  رد  دـیاوف  نیا  هدـش  دراو  و  دـنک .  یم  يریگولج  ناهد  رد  هیرک  دـب و  ياهوب  ندـمآ  دـیدپ 
 : هک هدـش  لـقن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  و  ( 585  . ) دـنادرگ یم  شوخ  ار  ناهد  يوب  لـالخ ،  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا )  هیلع  )
(( دوش یم  يزور  بلج  بجوم  دشاب و  یم  اهنادند  ناهد و  هدننک  ملاس  ندرک ،  لالخ  هک  یتسرد  هب  سپ  ماعط ،  لابند  هب  دینک  لالخ  ))

هچنآ هب  دـنک و  لـالخ  هکار  رفعج  درک  رما  داد و  ار  یلـالخ  رفعج ،  هب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  تسا  نیارگید  تـیاور  رد  و  . 
تفاظن زا  ندرک  لالخ  هک  یتسرد  هب  سپ  دینک  لالخ   : )) هک هدش  لقن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  و  ( 586  . ) دروآ لیلد  دش  هتفگ 
تیاکش هبعک  هک  یتیاور  تشذگ  و  ( 587 (() دوب دـهاوخ  تشهب  رد  شبحاص  هارمه  نامیا  تسا و  نامیا  زا  تفاظن  تسا و  یگزیکاـپ  و 

دنیآ یم  یموق  نیکرشم ،  نیا  ضوع  هک  درک  یحو  هبعک  هب  دنوادخ  سپ  دیـسر ،  یم  هبعک  هب  نیکرـشم  ياهـسفن  هکنیا  زا  ادخ  هب  درک 
یم شوخ  ار  ناهد  يوب  دـنادرگ و  یم  ملاس  ار  هثل  ندرک  لـالخ   : )) تسا هتفگ  دیهـش ؛  تخرد .  ياـه  بوچ  اـب  دـننک  یم  تفاـظن  هک 
نوچ ندرک ؛  لالخ  هب  داب  وت  رب   : )) دندومرف مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  هب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  دش  تیاور  ( 588 (( . ) دنک

داب تسا و  مانـش  داب  یبرع  هکنیا  لثم  مانج ))  داـب   )) هک تسا  هتفگ  یـسلجم  موحرم  ( 589  . . . (( . ) درب یم  نیب  زا  ار  ماـنج  داـب  لـالخ 
تروص و رب  دشاب و  یم  ماذج  ضرم  هب  التبم  هک  یـسک  يزمرق  هیبش  تسا  يا  هتخانـشان  يزمرق  کی  دنا  هدرک  رکذ  امکح  هچنآرب  مانش 

ربماـیپ دوجو  زا  تسا  یتیاور  رد  ( 590  . ) دـیایب نوریب  مه  ییاه  هناد  نآ  اب  اسب  هچ  دوش و  یم  رهاظ  امرـس  ناتـسمز و  رد  ًاصوصخ  اضعا 
یم نمیا  درد ) یبارخ و  رثا  رب  نادند  ندیشک  زا   ) ربنا یتخس  زا  دنک  لامعتسا  بوچ  ود  سک  ره   : )) دندومرف هک  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  )
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دـش رکذ  هچنآ  تشذگ و  كاوسم  ثحب  رد  سپ  میروایب  اجنیا  رد  هدش  رکذ  لالخ  يارب  هک  يدیاوف  میرادن  يزاین  ام  و  ( 591 (( . ) دوش
هتـشاد رظن  نیا  دیاش  دشاب و  یم  يزور  قزر و  بلج  بجوم  لالخ  هک  هدش  رکذ  میرادـن .  نآ  رارکت  هب  یجایتحا  تسا و  حـضاو  یلیخ 

دنک یم  زاب  هکئالم  يارب  ار  ياج  ندرک  لالخ  هکنیا  هفاضا  هب  دسرب  یمـسج  ياهدرد  اهجنر و  زا  يرایـسب  هدنب  رب  هاگره  هکنیا  هب  دشاب 
هب ندرک  لالخ  هک  يروطنامه  دوش  یم  اطع  تاقفن  زا  يرایـسب  هدـنب  رب  کش  نودـب  تروص  نیا  رد  دـنوش ،  کیدزن  دـبع  هب  هکئالم  ات 
زا دوش و  یم  يراج  يو  رب  وا  تایانع  ادخ و  ياهفطل  هیحور  نآ  هارمه  هک  دهد  یم  يدـیدج  هیحور  کی  هکلب  دـهد ،  یم  طاشن  ناسنا 
هب هراشا  دوش و  یم  ادیپ  تروص  رد  هک  يزمرق  نآ  هب  تبسن  اما  و  دشاب .  یم  هدنب  يارب  يزور  دراوم  ندرک  هیهت  ادخ ،  فاطلا  نآ  هلمج 

هدـنیآ رد  یکـشزپ  شناد  تفرـشیپ  اب  دـیاش  میمهفب و  ار  عوضوم  نیا  ّرـس  هک  لاح  هب  ات  میدرکن  ادـیپ  تعاطتـسا  تردـق و  ام  دـش ،  نآ 
هلیـسو هب  هچنآ  تسا  مزال  دهاوخب .  ادـخ  رگا  میـسانشب  تسا  هدوب  هدـیچیپ  لکـشم و  مهبم و  لاح  هب  ات  هک  ییایاضق  زا  يرایـسب  میناوتب 

نیب زا  لالخ  هطـساو  هب  هچنآ  نتخیر  نوریب  تسا  مزال  هک  يرایـسب  ثیداحا  رد  هدـش  دراو  دوش  هتخیر  نوریب  هب  دوش ،  یم  جراخ  لالخ 
هزاجا ار  نآ  ندروخ  مالـسا  تسه ،  نابز  هلابند  ناهد و  فارطا  رد  ای  تسه  هثل  رب  هک  ییاهاذـغ  نآ  اما  دوش ،  یم  جراخ  اهنادـند  راـیش 

(593 (( . ) دروخب هدش ،  جراخ  لالخ  هطـساو  هب  هچنآ  هک  یـسک  يارب  تسین  یجرح   : )) هک هدش  دراو  تیاور  رد  و  ( 592  . ) تسا هداد 
نیارد تسا  دوجوم  يویند  جرح  هکنیا  رطاخ  هب  تسا و  دوجوم  يویند  ررـض  جرح و  اّما  يورخا  باـقع  تهج  زا  جرح  هب  دراد  رظن  نیا 

انامه تسا ،  حـضاو  عوضوم  نیا  ّرـس  و  نآ .  ریغ  هب  دـسرب  هچ  دوش  یم  جراخ  لـالخ  اـب  هچنآ  نتخادـنا  نوریب  هب  هدرک  رما  ًاـتاذ  تیاور 
نیا دشاب  یم  هرکتـسم  لالخ  رد  هچنآ   ) دوش هدافتـسا  نآ  زا  اهنادند  نیب  رد  هک  تسا  نآ  دـشاب  یم  هرکتـسم  ندرک  لالخ  رد  هک  يزیچ 

هب ندرک  هدولآ  ضرعم  رد  ار  اهنادند  و  دوش ) هدافتـسا  اهنادند  نیب  ندرک  لالخ  رد  تسا  تخـس  تفـس و  یلیخ  هک  یهایگ  زا  هک  تسا 
دوشن اقلطم  دـیاش  تسا و  لکـشم  فیظنت  لیاسو  اب  اهبورکیم  نآ  هب  ندیـسر  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  اـهناکم  نآ  رد  هک  دـنکب  ییاـهبورکیم 
نکمم نابز  يارب  تسا  ییاج  رد  ای  نآ  فارطا  ناهد و  جـنک  ناهد و  نطاب  رد  ای  ناهد و  ولج  رد  هچنآ  اّما  درک .  ادـیپ  اهنآ  هب  یـسرتسد 

دنامب و تباث  اهنآ  رد  يزیچ  هک  تسین  نکمم  ًالـصا  هک  دنا  هدـش  عقاو  ییاهاج  رد  اهنیا  ناهد ،  فارطا  زا  ار  اهنآ  دـنک  جراخ  هک  تسا 
اهبورکیم عاونا  زا  عون  چـیه  ندـشدایز  ندـش و  هدیـشوپ  يارب  یتصرف  چـیه  دـیآ  یم  دوجو  هب  ناهد  رد  ًامیاد  ناهد  بآ  قازب و  هکنوچ 

نینچ رب  دروخب  ًاـمیاد  دوـش  یم  جراـخ  ندرک  لـالخ  هلیـسو  هب  هک  يزیچ  سک  ره  تسا  هدرک  رکذ  داژن  كاـپ  رتـکد  دـیآ .  یمن  دـیدپ 
تیاور هک  یتقو  مینک  یم  بجعت  ام  نیمه  رطاـخب  و  ( 594  . ) دوش التبم  هدعم  مخز  ای  رشع و  ینثا  مخز  هب  هک  میراد  نآ  سرت  یـصخش 

یم جراخ  ناهد  زا  ندرک  لالخ  هلیسو  هب  هک  ییاذغ  اهناسنا  امش  زا  کی  چیه   : )) دنیامرف یم  هک  مینیب  یم  ار  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما 
دوجو هب  مکش  رد  هک  یگرزب  لمد  تحارج و  یتخـس و  نآ  ینعی  هلیبد ))  ( )) 595 (( . ) دیوش یم  هلیبد  هب  التبم  هک  نوچ  دیروخن  دـینک 

هک تسا  يزیچ  تحارج  نـیمه  و  ( 596  . ) دوش یم  هدش ،  ادیپ  وا  رد  تحارج  نآ  هک  یـصخش  ندـش  هتـشک  هب  رجنم  ًابلاغ  هک  دـیآ  یم 
یبنلا بط   )) رد يرفغتسم ))   )) لالخ زا  دعب  ندرک  هضمضم  تسا .  مولعم  هچنانچ  دوش  یم  ریبعت  هدعم  مخز  ای  رشع  ینثا  مخز  هب  نونکا 

تحص و ثعاب  بآ ،  اب  ندرک  هضمضم  هکنوچ  دینک  هضمـضم  بآ  اب  لالخ و  ماعط ،  زا  دعب   : )) دندومرف ترـضح  هک  هدرک  تیاور  (( 
هک دـندومرف  یم  رما  ام  هب  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماـما  زا  و  ( 597 (( . ) دوش یم  اهنادـند  تمـالس 

ییاهنت هب  ندرک  لـالخ  هک  تسا  نیا  رطاـخب  لـمع  نیا  ( 598  . ) مینک هضمـضم  هبترم  هس  هکنیا  ات  میـشونن  بآ  میدرک ،  لـالخ  هاـگره 
جایتحا سپ  دوش ،  یمن  جراخاهیدایز  مامت  مودو  لوا  راب  رد  هضمـضم  اب  ناهد و  زا  اذغ  ياهیدایز  ندرک  جراخ  يارب  دـنک  یمن  تیافک 

لخاد هدعم  هب  نآ  اباهبورکیم  لیس  دنامب  یقاب  اذغ  يدایز  رگا  هک  تسا  نیا  رطاخب  عوضوم  نیا  دراد و  موس  هعفد  رد  ندرک  هضمضم  هب 
 . تشذگ رتشیپ  هکددرگ  یم  یناوارف  يرامیب  ببس  هک  دوش  یم 

تسین حیحص  لالخ  رد  اهنآ  لامعتسا  هک  یلیاسو 
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نیا زا  یضعب  لامعتسا  زا  عنم  هک  تسا  نشور  تسا و  هدرک  عنم  لالخ  ماگنه  رد  لیاسو  زا  یـضعب  لامعتـسا  زا  هک  میبای  یم  تایاور  رد 
رطاخب هک  تسا  نکمم  لیاسو  زا  رگید  یـضعب  اما  دوشب و  هثل  ندـش  مخز  بجوم  لیاسو ،  نیا  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  رطاخب  لیاسو 

هب تمـسق  نیا  رد  مینک  یم  هراـشا  اـم  دـنزب و  ررـض  مومع  روط  هب  ناـسنا  یتمالـس  هب  دراد  ناـکما  هک  دـشاب  نیعم  ییایمیـش  داوم  دوجو 
نوچ دـینکن ؛  لالخ  مه  ناحیر  بوچ  اب  دـینکن  لالخ  رانا  تخرد  بوچ  اب   : )) هک هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  زا  ریز :  تاـیاور 

(( . ار هروخ  دروآ  یم  رد  تکرح  هب   : )) هک هدش  دراو  رگید  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  دنروآ . )) یم  رد  تکرح  هب  ار  ماذج  قرع  ود  نیا 
ناحیر رانا و  بوچ  اه و  هقاس  اه و  هشیر  هب  ندرک  لالخ  زا  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  هدـش  تیاور  نآ  ریغ  مئاعد و  زا  و  ( 599)

 ( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  زا  ( 600 (( . ) ار هروخ  قرع  ای  دروآ  یم  رد  تکرح  هب  ار  ماذج  قرع  اهنیا  انامه   : )) دندومرف دندرک و  یهن 
ین اب  ناـسنا  تسا  هورکم  تسا (( :  هتفگ  دیهـش  ( 601 (( . ) دوش یمرقف  بجوم  تخرد ،  ياه  هشیر  اب  ندرک  لـالخ  هک (( :  هدـش  لـقن 

هب هک  يزیچ  ره  هب  هلآ )  هـیلع و  هللا  یلـص   ) ربـمغیپ ( 602 (( . ) رانا تخرد  گرب  ای  امرخ  تخرد  گرب  ای  ناـحیر  بوچ  اـی  دـنک  لـالخ 
تخرد هقاـس  اـب  سک  ره   : )) هک تسا  تیاور  رد  و  ( 603  . ) تخرد هقاس  امرخ و  گرب  يانثتـسا  هب  دـندرک  یم  لالخ  دیـسر  یم  ناشیا 
تخرد هقاس  اب   : )) دـندومرف مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ( 604 (( . ) دوش یمن  هدروآرب  شتجاح  زور  شـش  ای  زور  تفه  ات  دـنک  لـالخ 

قداص ماما  زا  ( 606  . ) دنیوگ یم  ار  هبـصق  تسوپ  هطیل ))  ( )) 605 (( . ) دینکب ار  نآ  هطیل  سپ  دیتشادن  يا  هراچ  رگا  سپ  دـینکن  لالخ 
لالخ رانا  ناحیر و  تخرد و  هقاس  اـب  هکنیا  زا  دـندومرف  یهن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ  : )) دـندومرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا )  هیلع  )

(607 (( . ) دروآ یم  رد  تکرح  هب  ار  هروخ  قرع  زیچ  دنچ  نیا   : )) دندومرف و  سا ))   )) هدش هفاضا  رگید  تیاور  رد  و  دننک . ))

هثل زا  ندرک  تظفاحم 

هکنانچ دـینک  لالخ  هدـنک و  ار  ین  تسوپ  دـندومرف  دوبن ،  نآ  زا  يا  هراـچ  رگا  تسا و  هدـش  یهن  ین  هب  ندرک  ـالخ  دـش  رکذ  هکناـنچ 
 : دندومرف ترـضح  دشاب ؟ دیاب  ردقچ  لالخ  هزادـنا  دودـح و  هک  دـش  لا  ؤس  راوگرزب  نآ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) مظاک ماما  زا  هدـش  تیاور 

(608 (( . ) دروآ یم  نوخ  ار  اه  هثل  هک  نوچ  ینکشب  ار ) لالخ  كون   ) ار لالخ  رس  هکنیا  ))

نامهم يارب  لالخ 

هک هدـش  تیاور  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  تهج  نیا  زا  دـنک  هیهت  یبسانم  لالخ  هک  تسین  نکمم  ناـمهم  يارب  رخآ . . . ،  رد  و 
مکح دیلقت  عجارم  اهقف و  زا  یـضعب  و  ( 609 (( . ) دـنک هدامآ  یلالخ  کی  وا  يارب  هک  تسا  نیا  هناخبحاص  رب  ناـمهیم  قح   : )) دـندومرف

(610  . ) تسا لالخ  ندرک  هدامآ  نامهم  يارب  نابزیم  تابحتسم  زا  هکنیا  هب  دنا  هدرک 

اجنیا رد  رخآ  نخس 

تمالـس رد  یتح  هکلب  دراذگ ،  یم  ریث  أت  ناسنا  یمـسج  تمالـس  رد  رهاظ و  رد  ندرک  لالخ  كاوسم و  هک  دـش  نشور  ثحب  رخآ  رد 
زا مینک  هدافتسا  نآ  زا  دایز  میوش و  نآ  مزلتسم  تسا  راوازس  سپ  دش .  مدقم  هچنآ  رخآ  ات  دراذگ  یم  ریث  أت  ناسنا  حور  لقع و  سفن و 

میدرکن و رکذ  هچنآ  هب  تبسن  هکنیا  تسا  نکمم  میدرک )  یفرعم  رکذ و  ام  هک  ییاج  رد   ) میتخانشن لاح  هب  ات  هچنآ  زا  میتخانش و  هچنآ 
طبترم هک  تسا  یقیاقح  همه  نتخانش  هار  رد  لّوا  مدق  لثم  طقف  باتک  نیا  ياه  ثحب  هکنانچمه  دشاب .  رایـسب  زا  یکدنا  لثم  میتخانـشن 

دوز میدوبن و  اهنآ  هجوتم  میدرک و  لامها  ام  ار  نآ  هک  تسا  یملاس  یمالـسا  میلاعت  نآ  زا  یکی  هک  یعوضوم  نیا  تسا  عوضوم  نیا  هب 
 . ملاع قطانم  زا  اپورا  ریغ  اپورا و  زا  دشاب -  هتفر  نیب  زا  خسم و  هک  اج  ره  میتسه  اهنآ  دورو  بلاط  هچنآ  رد  میروایب )   ) ار اهنآ  هک  تسا 

نانآ رب  ام  دـننک  هشیپ  اوقت  دـنروایب و  ناـمیا  اهرهـش  لـها  رگا  هک  ار  یلاـعت  دـنوادخ  لوق  مینک  رکذ  هکنیا  رگم  اـجنیا  رد  تسین  یلاـجم 
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 . میظعلا یلعلا  هّللا  قدص  میروآ .  یم  دورف  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب 

ینایاپ نخس 

تقیقح دناوتب  هدنناوخ  دریگ و  رارق  تیاضر  لوبق و  دروم  هک  یتروص  هب  لمع  نیا  تابثا  يارب  مشاب  هدوب  قفوم  هک  مراودیما  نایاپ ،  رد 
دید ار  اهیهاتوک  روصق و  اهدوبمک و  زا  یضعب  اهثحب  نیا  نایم  رد  یمارگ  هدنناوخ  رگا  و  دنک .  نایب  شیوشت  یتساک و  نودب  ار  عوضوم 

ینادردق رکـشت و  باتک  نیا  هدنناوخ  يارب  دزاس و  هاگآ  اهیهاتوک  اهبیع و  نآ  هب  ارم  دریذپب و  ارم  رذـع  هک  تسا  نیا  نم  ناوارف  دـیما  ، 
زیچان و تمحز  نیا  رطاخ  هب  دـهدب  عفن  نم  هب  هک  منک  یم  بلط  دـنوادخ  زا  نم  همتاخ :  رد  و  مراد .  وزرآ  ار  تبحم  صـالخا  ناوارف و 
 . ناریا بالقنا  یمالـسا و  ناریا  يادهـش  ًاصوصخ  دـیامن  اطع  راربا  يادهـش  هب  ار  شباوث  دـهدب و  رارق  شدوخ  يارب  ًاصلاخ  ار  لمع  نیا 

ققحم نیملعتملا  بادآ   - 1 فلا ))  دیجم (( .  نآرق  ذخآم  عبانم و  تسرهف  یلماع  یـضترم  رفعج  هتاکرب  هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلاو 
 - ریثا 7 نبا  ۀباغلادسا  رمع 6 -  یبا  باـعیتسا  یسوط 5 -  خیش  راصبتـسا  ینالطـسق 4 -  يراس  داشرا  دیفم 3 -  خیـش  داشرا  یسوط 2 - 
 - یسوط 13 خیش  یلاما  قودص 12 -  خیش  یلاما  یعفاش 11 -  مالا  جرف 10 -  یبا  یناغالا  ینالقسع 9 -  ۀباصالا  دیرد 8 -  نبا  قاقتشا 

دیهش ربمایپ  نیرخآ  هاگشناد و  نیلّوا  يرکسع 17 -  لئاوالا  يریازج 16 -  ۀینامعن  راونا  دیفم 15 -  خیش  یلاما  یضترمدیس 14 -  یلاما 
 )) ظحاج نییبتلاو  نایبلا  ظحاج 21 -  ءالخبلا  یضترم 20 -  نبا  راخزلارحب  یسلجم 19 -  همّالع  راون  الاراحب   - 18 ب ))  داژن ((  كاپ 

يرکبراید سیمخلا  خیرات  یطفق 25 -  ءامکحلا  خیرات  نادیز 24 -  یمالسا  ندمت  خیرات  يربط 23 -  كولم  مما و  خیرات   - 22 ت )) 
لودلارصتخم خیرات  نوتراس 29 -  ملع  خیرات  يدابآ 28 -  مجن  ناریا  رد  بط  خـیرات  ناملکورب 27 -  هیمالسالا  بوعـشلا  خیرات   - 26

یناتک 34 ۀیرادالا  بیتارت  ینارح 33 -  لوقعلا  فحت   - 32 ینیمخ ؛  ماما  هلیسولاریرحت  حضاو 31 -  نبا  یبوقعی  خیرات  يربع 30 -  نبا 
مالـسا و ندمت  یبهذ 37 -  كردتـسم  صیخلت  يرذـنم 36 -  بیهرت  بیغرت و  يودـب 35 -  ۀیمالـسالا  ةراضحلا  یف  ینانویلا  ثارتلا  - 

یبا مام  الا  یلاما  یف  بلاطملاریسفت  لضفم 41 -  دیحوت  ینالقسع 40 -  بیذهتلا  بیذهت  یسوط 39 -  خیش  بیذهت  نوبول 38 -  برع 
 - يراوزبس 44 دَّمحم  رابخالا  عماج   - 43 ج ))  قودص ((  خیش  لامعالا  باقع  لامعالا و  باوث   - 42 ث ))  يدیز ((  بلاط  یبا  بلاط 

ةراضحلا  - 47 ح ))  يرب ((  یناـسملت  هـلآو  یلع  بـسن  یف  ةرهوـجلا  يدعـص 46 -  راث  الاو  راـبخالارهاوج  یفجن 45 -  مـالکلارهاوج 
د يزیرقم ((  ططخ  قودص 50 -  خیش  لاصخ   - 49 خ ))  يولهدناک ((  ۀباحصلا  ةایح  زتم 48 -  مدآ  يرجهلا  عبارلا  نرقلا  یف  ۀیمالسالا 

ضورلا  - 53 مالـسلا )  هیلع  ) اضر ماما  هب )  بوسنم   ) ۀـیبهذ هلاـسر   - 52 ر ))  يدـجو ((  دـیرف  نیرـشعلا  نرقلل  فراعملا  ةرئاد   - 51 (( 
 (( س هیزوج ((  میق  نبا  داـعملاداز   - 56 ز ))  یئابطابط ((  یلعدّیـس  ضایرلا  يروباشین 55 -  لاتف  نیظعاولا  ۀضور  یلیهس 54 -  فنالا 

ننسلا یقهیب 62 -  ننسلا  دوواد 61 -  یبا  ننسلا  هجام 60 -  نبا  ننسلا  یمق 59 -  ثدحم  راحبلا  ۀنیفس  سیردا 58 -  نبا  رئارسلا   - 57
مالسالا عیارش   - 67 ش ))  ماشه ((  نبا  ۀّیوبنلا  ةریـسلا  یبلح 66 -  ۀیبلحلا  ةریـسلا  یئاسن 65 -  ننسلا  یمراد 64 -  ننسلا  يذمرت 63 - 

ملسم حیحص  يراخب 71 -  حیحص  نوملس 70 -  ةایحلاو  ۀحـصلا   - 69 ص ))  دیدحلا ((  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  یلح 68 -  ققحم 
مالسلا هیلع   ) قداصلا مام  الا  بط  ماطسب 74 -  نبا  ۀمئالا  بط   - 73 ط ))  یلماع ((  یضترم  رفعج  ص )   ) یبنلا ةریس  نم  حیحصلا   - 72

 (( ع دعس ((  نبا  يربکلا  تاقبطلا  لجلج 77 -  نبا  یسراف )   ) ءامکحلاو ءابطالا  تاقبط  هیزوج 76 -  میق  نبا  يوبنلا  بط  یلیلخ 75 -  ( 
هبر دبع  نبا  دیرفلا  دقعلا  قودص 81 -  خیش  عیارشلا  للع  يدزی 80 -  یقثولا  ةورعلا  نودلخ 79 -  نبا  ربخلاو  ادتبملا  ناویدو  ربعلا   - 78

ۀعبیصا یبا  نبا  ءابطالا  تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  قودص 83 -  خیش  اضرلارابخا  نویع   - 82

اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 
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ص میدن ،  نبا  تسرهف  نآ ،  زا  شیپ  و  ص 12 .  ءابنالا ، نویع  ك :  ر .  - 3 . 46 فهک /  - 2 ح 35 ) ص 225 ، ج 81 ، راون ، الاراحب  - ) 1
ج يدجو ،  نیرـشعلا ،  نرقلا  فراعملا  ةرئاد  ص 22 .  ج 2 ، یمالسالا ،  ندمت  خیرات  ص 5 و 6 .  قداصلا ،  ماـمالا  بط  یلیلخ ،   . 412
ج 62، راون ، الاراحب  - 5 ص 5 و 6 . قداصلا ،  مامالا  بط  پاچ 1965 . ص 27 ، ءابنالا ، نویع  ك :  ر .  - 4 رگید .  رداصم  ص 661 و  ، 5
پاچ 1965 ، 26 ص 17 -  ءابنالا ، نویع  ك :  ر .  - 7 ص 75 .  ج 62 ، راون ، الاراحب  دعب . هب  ص 13  ءابنالا ، نویع  ك :  ر .  - 6 ص 75 . 
ج 2، یمالسالا ،  ندمت  خیرات  ص 360 . ج 8 ، يراسلا ،  داشرا  زا  لقن  هب  ص 380 ، ج 8 ، مالسالا ،  لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا  - 8 . 
ص ج 1 ، ملع ،  خیرات  نوتراس ،  جروج  - Imhotep 11 - 10 ص 381 .  ج 8 ،  مالسالا ،  لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا  - 9 ص 22 . 
 : ك ر .  - 13 ص 659 و 660 .  ج 5 ،  يدجو ،  نیرشعلا ،  نرقلا  فراعملا  ةرئاد  196 و 197 . ص 113 ، ج 1 ، ملع ،  خیرات  - 12  . 112

-Ashurbanipall . 15 لاـپ ینب  روـشآ  - 14 ص 661 .  ج 5 ، نیرــشعلا ،  نرقلا  فراــعملا  ةرئاد  ص 196 .  ج 1 ، مـلع ،  خـیرات 
-18 ص 662 .  ج 5 ، نیرـشعلا ،  نرقلا  فراعملا  ةرئاد  - 17 ص 198 و 199 .  ج 1 ، ملع ،  خـیرات  - Hammurabi . 16 یبارومح
 . ص 663 ج 5 ، نیرشعلا ،  نرقلا  فراعملا  ةرئاد  ك :  ر .  - 20 ص 662 .  ج 5 ، نیرشعلا ،  نرقلا  فراعملا  ةرئاد  - vede - Rig . 19
رد بط  خیرات  - 23 ص 664 . ج 5 ، نیرشعلا ،  نرقلا  فراعملا  ةرئاد  ص 217 .  كردم ،  نامه  - 22 ص 215 .  ج 2 ، ملع ،  خیرات  - 21
رد لماش  یثحب   320 ص 215 -  ملع ،  خیرات  رد  و  ص 664 و 665 .  ج 5 ، نیرشعلا ،  نرقلا  فراعملا  ةرئاد  - 24 ص 13 .  ج 2 ، ناریا ، 

تـضهن تیمها  نداد  هولج  کچوک  يارب  ینانوی  یکـشزپ  تمظع  راهظا  رد  يدمعت  نینچ  دـیاش  تسا .  هدـمآ  یطارقب  ینانوی  یکـشزپ 
هاگن - 27 ص 197 .  ج 1 ، ملع ،  خیرات  - 26 ص 663 .  ج 5 ، نیرـشعلا ،  نرقلا  فراعملا  ةرئاد  ك :  ر .  - 25 دشاب . یمالسا  میظع  یبط 

 ، یطفق - 28 روپاش . )) يدنج  هاگشناد   )) ناونع تحت  ص 51 ، هرامش 2 ، لاس 2 ، يداه ،  هلجم  يدَّمحم ،  دَّمحم  رتکد  تالاقم  هب  دینک 
نرق یـسراف  همجرت  یطفق ،  ءاـمکحلا  خـیرات  - 30 ص 51 .  نیــشیپ ،  هـلجم  يدَّمحم ،  دَّمحم  رتـکد  - 29 ص 133 .  ءامکحلا ، خـیرات 

 ، يداـه هـلجم  يدَّمحمدَّمحم ،  ك :  ر . - 31 ص 184 .  پاچ 1371 ، نارهت ،  هاگـشناد  تاراشتنا  ییاراد ،  نیهب  شـشوک  هب  مهدزاـی ، 
 ، نیرشعلا نرقلا  فراعملا  ةرئاد  - 33 ص 73 .  ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خیرات  - 32 ص 52 . هرامش 2 ، لاس 2  روپاش ،)) يدنج  هاگشناد  ))

ص ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خـیرات  - 36 ص 191 .  یندالا ،  قرـشلا  خیرات  زجوم  - 35 ص 655 .  كردـم ،  نامه  - 34 ص 666 .  ج 5 ،
يذمرت و زا  لقن  هب  ك ص 65 و 69  ج 2 ، ۀیرادالا ،  بیتارتلا  ص 73 . ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 82 . فراـعملا ،  هبیتق ،  نبا  - 37  . 118

نامرف هب  - 39 ددرگ . یمراکـشآ  یتآ  عبانم  هب  هعجارم  اب  هکنانچ  ۀـجفرع ؛  نب  ۀـفرط  ای  ۀـجفرع و  نب  كاحـض  ای  - 38 دوواد .  یبا  نـنس 
ص 250 فراعملا ،  هبیتق ،  نبا  - 41 ص 92 . ... ج 4 ، دوواد ، یبا  ننس  ص 23 .  ج 5 ، دمحا ، دنسم  - 40 هلآ . )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ
 ، برعلا خیرات  یف  لصفملا  - 42 ص 417 .  ج 8 ، مالـسالا ،  لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا  ص 24 .  ج 2 ، یمالـسالا ،  ندمتلا  خیرات  . 

لبق برعلا  خیرات  یف  لصفملا  ص 22 . ج 2 ، یمالسا ،  ندمت  خیرات  - 44 ص 238 .  ج 1 ، یلاما ،  یضترملادّیس ،  - 43 ص 417 .  ج 8 ،
ص 65 و ج 2 ، ۀیرادالا ،  بیتارتلا  ص 73 .  ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 82 .  فراعملا ،  هبیتق ،  نبا  ك :  ر .  - 45 ص 386 . ج 8 ، مالسالا ، 
-47 ص 456 و 457 .  ج 1 ، ۀیرادالا ،  بیتارتلا  ص 372 .  ج 5 ، دعس ، نبا  تاقبط  - 46 دوواد و . ... یبا  ننـس  يذمرت و  زا  لقن  هب   69
؛  تسا تسرداـن  أر ي  نیا  هتبلاو  ص 167 )  ) تسا هدوب  یفقث  نب  ةدـلک  نب  ثراح  نبا  نامه  وا  هک  تسا  هدـش  ناـمگ  ءاـبنالا ، نویع  رد 
 : ك ر .   ) داد ار  يو  لتق  روتسد  ردب  گنج  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  هدوب  رادلادبع  ینب  رابت  زا  شیرق و  زا  صخـش  نیا  اریز 

برعلا خیرات  یف  لصفملا  - 49 ص 202 .  ج 2 ، ۀباصالا ،  ص 462 .  ج 1 ، هیرادالا ،  بیتارتلا  - 48 ص 255 .)  شیرق ،  بسن  بعصم ، 
الاراحب - 52 يدنوار .  تاوعدلا  زا  لقن  هب  ص 209  ج 81 ،  راحب ، - 51 ص 200 .  ج 2 ، یمالسا ،  ندمت  خیرات  - 50 ص 412 .  ج 8 ، ، 

ص نساحم ،  یقرب ،  - 54 ص 51 و 52 .  ج 66 ، راون ، الاراحب  - 53 ص 16 .  مالسلا ، )  هیلع   ) قداصلا مامالا  بط  ص 73 .  ج 62 ، راون ،
یف ةرهوجلا  يرب ،  یناسملت  ص 93 . ج 1 ، نادلبلا ،  مجعم  - 55 ص 109 . قالخالا ،  مراکم  ص 50 و 54 .  ج 66 ،  راون ، الاراحب  . 644

هتـشذگ عباـنم  زا  یخرب  هب  ك :  ر .  - 57 ص 245 .  رمع ، خـیرات  يزوـج ،  نبا  - 56 ص 115 و116 . هلآو ،  بلاـط  یبا  نب  یلع  بـسن 
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تایفو - 58 دـنداد .  یم  ماـجنا  یـسایس  نیفلاـخم  دـض  رب  ناـنآ  تسد  هب  تقو  ناـمکاح  هک  ییاـهرورت  رد  ناکـشزپ  نیا  شقن  نوماریپ 
-60 ص 463 .  ج 1 ، ۀیرادالا ،  بیتارتلا  ص 45 . ج 10 ، لامعلازنک ،  - 59 ص 263 .  ج 2 ، ۀیرادالا ،  بیتارتلا  ص 168 . ج 1 ، نایعالا ، 
ص ءامکحلا ، خـیرات  لجلج .  نبا  زا  لقن  ص 232 ، ءاـبنالا ، نویع  - 62 ص 194 .  ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خـیرات  - 61 ص 357 .  ج 2 ،
 ، ۀیرادالا بیتارتلا  یشاوح .)  یسراف و  همجرت   ) ءامکحلا خیرات  لجلج ،  نبا  ص 194 و 215 . ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خیرات  324 و 325 .
 ، نییبتلا نایبلا و  - 64 ص 141 .  ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خیرات  - 63 ص 233 .  ج 1 ، ۀیبرعلا ،  ۀغللا  بادآ  خیرات  زا  ص 269 و 270  ج 2 ،
رد بط  خیرات  - 66 ص 665 .  ج 5 ، نیرـشعلا ،  نرق  فراعملا  ةرئاد  - 65 ص 268 و 269 .  ج 2 ، ۀـیرادالا ،  بیتارتلا  ص 258 . ج 15 ،

ج ناریا ،  رد  بط  خیرات  ص 246 . ءابنالا ، نویع  ص 380 . ءامکحلا ، خیرات  - 68 ص 279 .  ءابنالا ، نویع  - 67 ص 294 .  ج 2 ، ناریا ، 
 . ص 665 ج 5 ، نیرشعلا ،  نرقلا  فراعملا  ةرئاد  - 70 ص 242 .  ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خیرات  ص 260 . ءابنالا ، نویع  - 69 ص 242 .  ، 1

ناریا رد  بط  خیرات  - 73 ص 302 و ...  ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خیرات  - 72 ص 260 .  ءابنالا ، نویع  ص 353 . میدن ،  نبا  تسرهفلا  - 71
زا یضعب  دیاش  - 75  . 242 ص 207 -  ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خیرات  ص 175 . ج 2 ، یمالسا ،  ندمت  خیرات  - 74 ص 302 و ...  ج 2 ، ، 

نوـیع ك :  ر .  - 76 دـشاب .  نانآ  مان  يرهاـظ  هباـشت  لـیلد  هب  تسا  نکمم  هابتـشا  نیا  دنـشاب ، هداد  تبـسن  نینح  هب  ار  يو  ياـه  همجرت 
تشاد تراشا  داد ، ودب  هک  هینک  نیا  اب  يدهم  دنیوگ :  - 78 ص 237 .  ءابنالا ، نویع  ص 385 . ءامکحلا ، خیرات  - 77 ص 654 .  ءابنالا ،
خیرات - 80 كردم .  نامه  - 79 ءابنالا . ) نویع  ءامکحلا ، خیرات  ك :  ر .   ) دـنام یم  برع  ردـپ  نوچ  هک  دراد  یتبترم  نانچ  وا  هکنیا  هب 

 ، تسرهفلا میدن ،  نبا  ك :  ر .  - 81 روپاش . )) يدنج  هاگشناد   )) ص 62 لاس 2 ، يداهلا ،  هّلجم  يدمحم ،  دمحم  ص 147 . ءامکحلا ،
ص 170 و ج 2 ، نادلبلا ،  مجعم  هرامش 62 .  لاس 2 ، يداهلا ،  هلجم  يدمحم ،  دـمحم  ص 34 . ج 8 ، خیرات ،  يربط ،  - 82 ص 413 . 
-85 ص 192 .  یندالا ،  قرشلا  خیرات  زجوم  - 84 و ... ص 429 ) تسرهفلا ،   ) تسا هدرک  فیل  أت  یباتک  نینح ،  نب  قاحـسا  - 83  . 171

بط خیرات  - 88 ص 115 .  ج 1 ، كردم ،  نامه  - 87 ص 116 .  ج 1 ، ءابطالا ، ءاـبدا  مجعم  ك :  ر .  - 86 ص 194 .  كردم ،  نامه 
ندمت - 90 ص 199 .  ج 2 ، یمالسالا ،  ندمتلا  خیرات  ك :  ر .  ص 193 . یندالا ،  قرشلا  خیرات  زجوم  - 89 ص 569 .  ج 2 ، ناریا ،  رد 

-93 ص 610 .  برع ،  مالسا و  ندمت  ك :  ر .  - 92 ص 193 .  یندالا ،  قرشلا  خیرات  زجوم  ك :  ر .  - 91 ص 611 .  برع ،  مالسا و 
 . ص 200 ج 2 ، یمالـسالا ،  ندمتلا  خیرات  - 95 صیخلت . )  رییغت و  اـب   ) 614 ص 609 -  برع ،  مالـسا و  ندمت  - 94 كردم .  نامه 

-99 ص 608 .  برع ،  مالـسا و  خیرات  - 98 ص 191 .  یندالا ،  قرـشلا  خیرات  زجوم  - 97 ص 314 .  ۀیمالسالا ،  بوعـشلا  خیرات  - 96
ص 283. برعلا ،  خیرات  رـصتخم  - 101 ص 608 .  برع ،  مالـسا و  ندـمت  - 100 ص 314 .  ۀیمالـسالا ،  بوعـشلا  خیرات  ناملکورب ، 
-104 ص 609 .  برع ،  مالـسا و  ندـمت  - 103 ص 616 .  برع ،  مالــسا و  ندـمت  ك :  ر .  - 102 ص 616 .  برع ،  مالـسا و  ندمت 

زجوم - 107 ص 421 و 428 .  ج 2 ، كردـم ،  نامه  ك :  ر .  - 106 ناریا .  رد  بط  خیرات  - 105 ص 74 .  ج 2 ، ءابطالا ، ءابدا  مجعم 
 . ص 193 یندالا ،  قرـشلا  خیرات  زجوم  - 108 ص 203 .  ج 2 ، یمالـسالا ،  ندمتلا  خـیرات  ك :  ر .  ص 192 . یندالا ،  قرـشلا  خیرات 

ص 30 و مالسلا ، )  هیلع   ) قداصلا مامالا  بط  - 111 ص 193 .  یندالا ،  قرشلا  خیرات  زجوم  - 110 ص 55 .  ج 2 ، ءابدالا ، مجعم  - 109
ج ناریا ،  رد  بط  خیرات  - 114 ص 117 و 118 .  ج 1 ، ءابطالا ، ابدالا  مجعم  - 113 ص 194 .  یندالا ،  قرشلا  خیرات  زجوم  - 112  . 31

ربتعم زورما  هب  ات  نانچمه  انیس ، نبا  ياه  هیرظن  تاقیقحت و  زا  یضعب  هک  تسا  هدمآ  ات 605  ياه 600  هحفص  رد  و  ص 589 و 592 .  ، 2
نانآ و هک  دوب  مالسا  نیا  هکلب  دوبن ، ملع  عادبا و  لها  مالـسا ،  زا  شیپ  برع ،  - 115 دشاب .  یم  اهنآ  دی  ؤم  دـیدج ، ياه  هبرجت  تسا و 
دـنا و هتـشاد  يرایـسب  تاـفاشتکا  موـلع  رگید  رد  مه  یکـشزپ و  ملع  رد  مه  ناناملـسم  دوـمن . راداو  يروآوـن  فـشک و  هب  ار  ناـنآ  ریغ 

برعلا خیرات  رصتخم  - 117 فرصتاب . )   ) 616 ص 614 -  برع ،  مالسا و  ندمت  ك :  ر .  - 116 دنا .  هدروآ  راب  هب  یناوارف  ياهیروآون 
نویع - 119 ص 666 .  ج 5 ، نیرشعلا ،  نرقلا  فراعملا  ةرئاد  - 118 ج 2 ص 607 .  مجرتم ،)   ) مالسا ندمت  خیرات  ك :  ر .  ص 283 . ، 

ج یمالسالا ،  ندمتلا  خیرات  - 121 ص 205 .  ج 2 ، یمالسالا ،  ندمتلا  خیرات  ك :  ر .  ص 703 . ءابنالا ، نویع  - 120 ص 703 .  ءابنالا ،
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بط خیرات  - 124 ص 203 .  ج 2 ، یمالسالا ،  ندمتلا  خیرات  - 123 ص 194 و 195 .  یندالا ،  قرشلا  خیرات  زجوم  - 122 ص 205 .  ، 2
 . 587 ص 571 -  ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خیرات  - 126 راصتخا . ) هب   ) ص 616 برع ،  مالسا و  ندمت  - 125 ص 605 .  ج 2 ، ناریا ،  رد 

رصتخم ص 201 .  ج 2 ، یمالـسالا ،  ندمتلا  خیرات  ص 188 و 189 . ءامکحلا ، خیرات  ص 224 و 225 . ءاـبنالا ، نوـیع  ك :  ر .  - 127
خیرات ص 92 . ۀیمالسالا ،  ةراضحلا  یف  ینانویلا  ثارت  ص 283 و 369 .  برعلا ،  خیرات  رصتخم  - 128 ص 140 و 141 .  لودلا ،  خیرات 

 . ص 628 كردم ،  نامه  - 131 ص 329 .  نامه ،  - 130 ص 323 .  ءابنالا ، نویع  - 129 ص 205 و 207 .  ج 2 ، یمالسالا ،  ندمتلا 
نویع ص 191 . ءامکحلا ، خـیرات  - 134 ص 733 .  ءاـبنالا ، نویع  - 133 ص 416 .  ءاـبنالا ، نوـیع  ص 273 .  ءامکحلا ، خـیرات  - 132

ص لودلا ،  رصتخم  خیرات  ص 201 . ج 2 ، یمالـسالا ،  ندمتلا  خیرات  ص 282 و 686 . ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خـیرات  ص 302 . ءابنالا ،
خیرات - 137 ص 351 و 352 .  ءاـبنالا ، نویع  - 136 ص 201 .  ج 2 ، یمالـسالا ،  ندمتلا  خیرات  ص 731 . ءاـبنالا ، نویع  - 135  . 162

شیامزآ ناکشزپ  زا  ات  دومن  فلکم  ار  دیعسوبا  نانس ،  نب  میهاربا  هک  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  ص 686 و 816 .  ج 2 ، ناریا ،  رد  بط 
شیپ یهابتـشا  یـضعب  يارب  ًارهاظ  یلو  دـنروآ . تسد  هب  یکـشزپ  زوجم  حارج ،  کشزپ و  دصتـشه  هک  دـش  نیا  هجیتن  دروآ ، لـمع  هب 

دوش یم  هدیمهف  رگید  عبانم  ص 302 و  ءابنالا ، نویع  هب  هعجارم  اب  هکنانچ  دنا ؛ هدومن  طلخ  نانس  نب  میهاربا  اب  ار  تباث  نب  نانس  هدمآ و 
نویع - 140 ص 201 .  ج 2 ، یمالسالا ،  ندمتلا  خیرات  ص 524 .  ءابنالا ، نویع  - 139 ص 820 .  ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خـیرات  - 138 . 

 . ص 200 ج 2 ، یمالسالا ،  ندمتلا  خیرات  ص 610 . ءابنالا ، نویع  - 141 ص 200 .  ج 2 ، یمالسالا ،  ندمتلا  خیرات  ص 302 .  ءابنالا ،
نایحیـسم زا  نانآ   : )) تسا هدـمآ  اـجنآ  رد  ص 140 . ج 2 ، ءاـبنالا ، نویع  زا  لـقن  هب  ص 200  ج 2 ، یمالـسالا ،  ندمتلا  خـیرات  - 142

 . ص 615 برع ،  مالـسا و  ندـمت  - 145 ص 201 .  ج 2 ، یمالـسالا ،  ندمتلا  خیرات  - 144 ص 415 . ءاـبنالا ، نویع  - 143 دندوب .))!!
ص 536 ءابنالا ، نویع  - 148 ص 536 .  برعلا ،  خیرات  رصتخم  - 147 ص 301 .  ءابنالا ، نویع  ص 193 و 194 . ءامکحلا ، خیرات  - 146
، ءابنالا نویع  - 150 ص 192 .  یندالا ،  قرشلا  خیرات  زجوم  ص 415 . ءابنالا ، نویع  ص 614 .  برع ،  مالـسا و  ندمت  ك :  ر .  - 149 . 

 . ص 415

اهتشون 2 یپ 

رصتخم - 153 یسراف . )  همجرت   ) ص 153 ءامکحلاو ، ءابطالا  خیرات  ص 272 . ءامکحلا ، خیرات  - 152 ص 420 .  ءابنالا ، نویع  - 151
خیرات - 155 ص 155 .  ج 1 ، ءابطالا ، تاـقبط  زا  لـقن  ص 207 ،  ج 2 ، یمالـسالا ،  ندمتلا  خـیرات  - 154 ص 283 .  برعلا ،  خـیرات 

-158 ص 406 .  كردم ،  نامه  - 157 ص 405 .  ج 2 ، ططخلا ، يزیرقم ،  - 156 ص 301 و 302 .  ءابنالا ، نویع  ص 194 . ءامکحلا ،
رصتخم - 159 ص 207 . ج 2 ، یمالـسالا ،  ندمتلا  خـیرات  ص 405 . ءامکحلا ، خـیرات  پاچ 1309 . ص 274 ، ج 1 ، نایعالا ،  تاـیفو 

-161 ص 206 . ج 2 ، يرجهلا ،  عبارلا  نرقلا  یف  ۀیمالسالا  ةراضحلا  ص 405 . ج 2 ، يزیرقم ،  ططخلا  - 160 ص 369 .  برعلا ،  خیرات 
ص ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خـیرات  ص 453 و 454 . ج 1 ، ۀـیرادالا ،  بیتارتلا  ص 412 . ج 8 ،  مالـسالا ،  لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا 

همان مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  - 164 ص 69 .  ج 4 ، رابخالا ، نویع  هبیتق ،  نبا  - 163 ص 405 . ج 2 ، ططخلا ، يزیرقم ،  - 162  . 763
ندمتلا خیرات  ص 213 . لوکشک ،  ییاهب ،  خیش  - 166 كردم .  نامه  - 165 ص 259 .  ج 77 ، راون ، الاراحب  رتشا . کلام  همان  دهع  اه ،

ص ءابنالا ، نویع  ص 383 و 384 . امکحلا ، خیرات  - 168 ص 206 .  ج 2 ، یمالسالا ،  ندمتلا  خیرات  - 167 ص 206 .  ج 2 ، یمالسالا ، 
ةراضحلا یف  یناـنویلا  ثارتلا  - 171 ص 356 .  تسرهفلا ،  میدـن ،  نـبا  - 170 ص 158 .  ج 2 ، ناریا ،  رد  بـط  خـیرات  - 169  . 245

 . ص 91 ۀیمالسالا ،  ةراضحلا  یف  ینانویلا  ثارتلا  - 173 ص 540 .  ج 2 ، نادلبلا ،  مجعم  يومح ،  ك :  ر .  - 172 ص 91 .  ۀیمالسالا ، 
ص 91. ۀیمالـسالا ،  ةراضحلا  یف  یناـنویلا  ثارتلا  ص 180 . مالـسالا ،  یف  تاناتـسرامیبلا  خیرات  - 175 ص 316 .  ءاـبنالا ، نویع  - 174

عبارلا نرقلا  یف  ۀیمالسالا  ةراضحلا  - 178 كردم .  نامه  - 177 ص 288 .  ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خـیرات  ص 316 . ءابنالا ، نویع  - 176
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بط خیرات  - 181 ص 92 .  ۀیمالـسالا ،  ةراضحلا  یف  ینانویلا  ثارتلا  - 180 ص 305 .  ءابنالا ، نویع  - 179 ص 206 .  ج 2 ، يرجهلا ، 
 ، ناریا رد  بط  خیرات  - 182 ص 33 . ج 7 ، مظتنملا ،  ص 207 ، ج 2 ، عبارلا ،  نرقلا  یف  ۀیمالـسالا  ةراضحلا  ص 775 . ج 2 ، ناریا ،  رد 

ةراضحلا یف  ینانویلا  ثارتلا  ص 207 . ج 2 ، یمالـسالا ،  ندمتلا  خیرات  ص 775 . ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خـیرات  - 183 ص 775 .  ج 2 ،
ص 334. نساحم ،  ص 242 . ج 6 ، یفاک ،  - 187  . 3  - 1 دمح /  - 186  . 9 دیدح /  - 185  . 4  - 1 دیدح /  - 184 ص 92 .  ۀیمالسالا ، 

للع زا  ص 541  ۀـمهملا ،  لوصفلا  - 188 ص 2 .  ج 17 ، لـئاسو ،  ص 218 . ج 3 ، هیقفلا ،  هرـضحیال  نـم  ص 128 . ج 9 ، بیذـهت ، 
، دنک يراذگ  هیاپ  ار  يا  هنسح  تّنـس  هک  یـسک  - 189 و 252 .  ص 250  ج 1 ، عیارـشلا ،  للع  ص 93 . ج 6 ، راون ، ـالاراحب  عیارـشلا . 

هانگ نآ و  هانگ  دیامن ، انب  ار  يدب  ّتنـس  هک  یـسک  ددرگ و  یم  رب  وا  هب  تمایق ،  زور  ات  دـنک  یم  لمع  نآ  هب  هک  سک  ره  رجا  شرجا و 
دئاوفلازنک زا  ص 106  ص 84 و ج 80 ، ج 76 ، راون ، الاراحب  - 190 ددرگ . یم  رب  وا  هب  تمایق ،  زور  ات  دـنک  لمع  نآ  هب  هک  یـسک  ره 
دـصراهچ  ) ۀئام عبرالا  ثیدح  لوقعلا ،  فحت  ص 620 . ج 2 ، لاـصخ ،  و 84 .  99 ص 48 ، اـضرلا ، هقف  ص 303 . ج 99 ، و  یکجارک 

بط ص 441 . ۀمهملا ،  لوصفلا  - 192 يرفغتسم .  فیل  أت  یبن ،  بط  زا  لقن  هب  ص 291  ج 62 ، راون ، الاراحب  - 191 ص 73 . ثیدح ،) 
 ، یـسایس ماـع :  دراوم  رتشیب  رد  هک  ناـنچمه  - 194 ثیدح 1 .  ص 272 ، ج 19 ، هعیـشلا ،  لئاسو  - 193 مئاـعد .  زا  ص 15  قداـص ، 

ص ج 78 ، راون ، الاراحب  ص 238 . لوقعلا ،  فحت  - 197  . 9 رمز /  - 196  . 43 لحن /  - 195 تسا .  نینچ  هریغ  و  يرادا ...  یعاـمتجا ، 
ص 629 و ج 11، ج 2 ، لئاسولا ،  ص 404 . ۀـمهملا ،  لوصفلا  ص 345 . یفاکلا ،  ۀـضور  - 198 ص 78 .  ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفـس   . 235

فحت - 200 ص 144 .  مالـسلا ، )  هیلع   ) نینم ؤـملاریما  ءاـضق  يرتـست ،  ص 17 .  مالـسلا ، )  هیلع   ) قداـص ماـما  بط  - 199 ص 401 .
ص مالسلا ، )  هیلع   ) قداص ماما  بط  - 201 ص 45 .  ج 78 ، راون ، الاراحب  ص 17 . مالسلا ، )  هیلع   ) قداص ماما  بط  ص 144 . لوقعلا ، 
 . حئارجلا جئارخلا و  زا  لقن  هب  ص 75  ج 12 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 202 ص 218 . ج 2 ، راون ، الاراحب  ص 240 . یکجارک ،  دئاوفلازنک  . 17

ص 293. ج 10 ، بیذهت ،  - 204 ص 285 . یفاـک ،  لوصا  زا  ص 213 و  حئارجلا ،  جـئارخلا و  ص 74 . ج 12 ، هعیـشلا ،  لئاسو  - 203
نییاپ رد  و  ص 41 . يوـبن ،  بط  میق ،  نبا  ص 141 . ج 3 ، کلاوحلا ،  ریونت  عمءاطوم  - 205 ص 294 و 304 .  ج 19 ، هعیشلا ،  لئاسو 
هراجا باتک  يراخب ،  زا  شا  هحفص  نییاپ  رد  ص 30 و  ج 11 ، فنصملا ،  قازرلادبع ،  ۀجام ؛  نبا  دوواد و  یبا  يذمرت و  زا  شا  هحفص 

 ، هعیشلا لئاسو  60 و 64 . ص 58 ، ج 3 ، راصبتسا ، ص 52 و 53 و  دانسالا ، برق  ك :  ر .  - 206 ملسم .  زا  نینچمه  ص 308 و  ج 4 ، ، 
ص 52 ج 2 ، هیقف ،  ص 360 . ج 1 ، یفاک ،  عورف  زا  ص 107 و 109 و  ج 2 ، بیذهت ،  زا : شا  هحفص  نییاپ  رد  و   . 74 ص 71 -  ج 12 ،
ج 3، هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  - 208 ص 65 .  ج 62 ، راون ، الاراحب  - 207 رگید ...  يرایسب  للع و  ص 267 . ج 10 ، راون ، الاراحب  و 56 .

لئاسو ص 62 . هیاهنلا ،  ص 319 . ج 6 ، بیذهت ،  ص 20 . ج 3 ، هیقفلا ،  هرضحیال  نم  - 209 ص 72 .  ج 62 ، راون ، الاراحب  ص 107 .
تاید باتک  کلاسم ،  ص 44 و 45 . ج 43 ، مالکلا ،  رهاوج  ك :  ر .  - 210 ص 299 .  ج 1 ، لمجلا ،  راصق  ص 221 . ج 18 ، هعیشلا ، 

رب اهنیا  مامت  ص 1 . تاید ،  باتک  ناهرب ،  عمجم  ص 222 . ج 2 ، جاهنملا ،  ۀلمکت  ینابم  ص 537 . ج 2 ، ضایر ،  تنامض .  تابجوم  ، 
ج لامعلازنک ،  - 212 ص 109 .  يوبنلا ،  بط  میقلا ،  نبا  - 211 دنا . هدرک  لقن  ار  حیقنت  زا  عامجا  ای  هدرک  دیک  أت  نآ  رد  فالخ  مدـع 

رکذ زا  یضعب  زا  ص 107  يوبنلا ،  بط  یئاسن و  یقهیب ،  ۀـجام ،  نبا  ننـس ،  دوواد ، یبا  كردتـسم .  مکاح ،  یلازمر :  و  ص 16 . ، 10
ص 17. ج 10 ، لامعلازنک ،  ص 266 . ج 1 ، ۀیرادالا ،  بیتارت  - 213 هریغو ...  ینطق  راد  زا  ص 466  ج 1 ، ۀیرادالا ،  بیتارت  ناگدننک . 
ج بیذهت ،  ك :  ر .  - 214 ص 470 .  ج 9 ، فنصملا ،  قازرلادبع ،  بطلا .  رد  میعن  نبا  یقهیب .  ینـس و  نبا  لماکلا و  رد  يدع  نبا  زا 

تابجوم بجی  تاید ،  باـتک  کـلاسم ،  ص 195 . ج 19 ، هعیـشلا ،  لئاسو  ص 364 . ج 7 ، یفاـک ،  ص 429 . رئارـس ، ص 234 . ، 10
-216 ص 429 .  رئارس ، - 215 ص 233 .  ج 2 ، جاهنملا ،  ۀـلمکت  ینابم  ص 404 . لـمجلاراصق ،  ص 539 . ج 2 ، ضایر ،  تناـمض . 
ص 404. ج 1 ، لمجلاراصق ،  ص 762 . ۀیاهنلا ،  ص 195 . ج 19 ، هعیشلا ،  لئاسو  ص 234 . ج 10 ، بیذهت ،  ص 364 . ج 8 ، یفاک ، 
ص ج 2 ، جاهنملا ،  ۀـلمکت  ینابم  ص 537 . ج 2 ، ضاـیر ،  ص 249 . ج 4 ، عیارـش ،  تنامـض .  تابجوم  رد  تاید ،  باتک  کـلاسم ، 
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باتک ج 2 ، کلاسم ،  - 217 تسا .  هدش  لقن  ص 471  ج 9 ، قازرلادبع ،  فنصم  باتک  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع زا  انعم  نیا  هب  و  . 222
ص ج 19 ، ۀعیشلا ،  لئاسو  ص 47و48 . ج 43 ، مالکلارهاوج ،  - 218 ص 46 و 47 .  ج 43 ، رهاوج ، تنامـض .  تابجوم  باب  تاید ، 
-221 ص 46 .  ج 43 ، مـالکلارهاوج ،  - 220 ص 45 .  ج 43 ، رهاوج ، ص 249 . ج 4 ، عیارـش ،  - 219 ج 4،ص 249 . عیارـش ،  . 195
ص ج 17 ، هعیـشلا ،  لئاسو  ص 67 . ج 62 ، راون ، الاراحب  ص 402 . همهملا ،  لوـصف  ص 193 . یفاـک ،  هضور  - 222 ص 45 .  نامه ، 

رظن زا  طرش  نیا  - 224 ص 68 .  ج 62 ، راون ، الاراحب  ص 53 .  ج 6 ، یفاک ،  - 223 ص 59 .  مالـسلا ، )  هیلع   ) قداص ماما  بط  . 177
أت - 226 ص 46 و 47 .  ءابنالا ، نویع  - 225 دنک .  لمع  بسانم  لکـش  هب  دوخ  فیاظو  هب  دـناوتن  هدرب  هک  نآ  رگم  درادـن ، انعم  مالـسا 

ص 45 ءابنالا ، نویع  فرـصت .)  اب   ) 458 ص 456 -  ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خـیرات  - 227 لّوا .  هلاقم  مّود ،  باـب  ساـبع ،  نب  یلع  فیل 
ر - 228 ص 82 .  ۀمکحلا ،  ناوص  بختنم  زا  هیشاح  رد  یسراف  همجرت  ص 73 ، لجلج ،  نبا  ءامکحلا  ءابطالا و  تاقبط  طارقب و  دنگوس 
ج 1، مکحلاررغ ،  ص 45 . ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  نیدلا .  مالعا  زا  لقن  هب  ص 123  ص 189 و ج 99 ، ج 78 ، راون ، الاراحب  ك :  . 
ج 2، یلاما ،  یسوط ،  - 230 نیدلا .  مالعا  زا  لقن  هب  ص 235 و 189  ج 78 ، راون ، الاراحب  ص 237 . لوقعلا ،  فحت  - 229 ص 365 . 
96 و ص 17 ، ج 2 ، 38 و 307 ، ص 34 ، ج 78 ، راون ، الاراحب  ص 394 . ج 1 ، مکحلاررغ ،  ص 138 و 292 . لوقعلا ،  فحت  ص 238 .
ص 247. ج 1 ، دنسم ، لبنح ،  نب  دمحا  - 231 ص 159 .  ج 1 ، لمجلاراصق ،  ص 348 . ج 2 ، ۀیرادالا ،  بیتارت  رگید . یتاحفص  97 و 
مسق 1، ج 2 ، تاقبط ،  دعس ، نبا  ص 84 . ج 3 ، فنالا ،  ضورلا  ص 193 . ج 2 ، ۀیبلحلا ،  ةریسلا ك  ص 395 . ج 1 ، سیمخلا ،  خیرات 

افولا یبا  ۀیطخلا ،  لوصالا  یف  ۀیرـصنلا  علاطم  زا  یلیهـس و  زا  لقن  هب  ص 48 و 49  و ج 1 ، ص 348 . ج 2 ، ۀـیرادالا ،  بیتارت  ص 14 .
ج راون ، الاراحب  - 232 يزیرقم .  زا  لقن  هب  ص 101  عاتمالا ،  ص 257 . ج 3 ، هیوبن ،  هریس  زا  حیحـص  ام ، باتک  ینیروهلا و  نیدلارـصن 
هب ص 382  ص 127 و ج 75 ، ج 78 ، راون ، الاراحب  - 233 ص 10 . يوـبن ،  بط  میق ،  نبا  ص 114 . ج 10 ، يرابلا ،  حـتف  ص 77 . ، 62
زا لئاسو  هیشاح  ص 442 . ج 8 ، ۀعیشلا ،  لئاسو  ص 379 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ص 396 . یلاما ،  قودص ،  - 234 نیدلا .  مالعا  زا  لقن 

ص 457 ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خیرات  باتک :  هب  دوش  هعجارم  - 236 ص 380 .  ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 235 ص 219 .  اضرلارابخا ، نویع 
124 ص 111 -  ج 2 ، راون ، الاراحب  ك :  لاثم ر .  ناونع  هب  - 237 لّوا .  هلاقم  مّود  باب  یکلملا ،  ۀیبطلا  ۀعانصلا  لماک  باتک  زا  لقن  هب 
-240 ص 236 .  ج 78 ، راون ، الاراحب  ص 238 .  لوقعلا ،  فـحت  - 239 ص 45 .  ءابنالا ، نویع  - 238 رگید . رداصم  زا  راـحب  زا  ریغ  و 
ص ج 3 ، لئاسولا ،  كردتسم  تسا .  هدرک  لقن  مئاعد  زا  ص 74  ج 62 ، راون ، الاراحب  - 241 ص 107 و 108 .  میق ،  نبا  زا  يوبن  بط 
رد بط  خیرات  - 244 ص 503 .  ۀمهملا ،  لوصف  یلماع ،  ّرح  خیـش  - 243 رئارـس .  زا  لقن  هب  ص 65  ج 62 ، راون ، الاراحب  - 242  . 127

راحب زا  لقن  هب  ص 197  و ج 1 ، ص 65 ، ج 2 ، لمجلاراصق ،  ثیدح 5 .  ص 107 ، ج 2 ، راون ، الاراحب  - 245 ص 457 .  ج 2 ، ناریا ، 
لوصف - 247 راونالاراحب . زا  لقن  هب  ص 63  ج 2 ، لمجلاراصق ،  هعیرشلا .  حابـصم  زا  لقن  هب  ص 53  ج 2 ، راون ، الاراحب  - 246 راونالا .

ج 8، يراس ،  داـشرا  بط و  رد  میعن  یبا  دـمحا و  زا  دوواد و  نبا  زا  لـقن  هب  ص 1 و 3 . ج 10 ، لامعلازنک ،  - 248 ص 415 .  ۀمهملا ، 
ص ج 7 ، یفاک ،  ثیدح 118 و 119 و126 .  ، 127 ص 125 -  ج 10 ، بیذهت ،  - 249 ص 462 .  ج 1 ، هیرادـالا ،  بیتارت  ص 360 .
 . مالسالا مئاعد  زا  ص 239  ج 3 ، لئاسولا ،  كردتسم  بیذهت .  یفاک و  زا  لقن  هب  ص 528 و 529  ج 18 ، هعیشلا ،  لئاسو  264 و 286 .

لقن هب  ص 176 . ج 17 ، ۀعیشلا ،  لئاسو  ص 88 . یفاک ،  هضور  ص 525 . للعلا ،  قودص ،  - 251 ص 718 .  ج 2 ، مکحلاررغ ،  - 250
ص قداص ،  ماما  بط  ص 400 . ۀـمهملا ،  لوصف  مئاعد .  یفاک و  للع و  زا  لقن  هب  ص 62 و 75  ج 62 ، راون ، الاراحب  للع .  یفاک و  زا 

خیرات - 254 ص 45 .  ءابنالا ، نویع  - 253 یکلم .  ۀـیبطلا  ۀعانـصلا  لماک  زا  لقن  هب  ص 457  ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خـیرات  - 252  . 75
ۀنیفس ص 404 . همهملا ،  لوصف  ص 26 . ج 1 ، لاصخ ،  - 255 یکلملا .  ۀیبطلا  ۀعانصلا  لماک  زا  لقن  هب  ص 457  ج 2 ، ناریا ،  رد  بط 

هب ص 64 و 65  ص 207 و ج 62 ، ج 81 ، راون ، الاراحب  ص 61 . همئـالا ،  بط  ص 629 . ج 2 ، هعیـشلا ،  لئاسو  ص 78 . ج 2 ، راحبلا ،
لوصف ص 82 . ج 1 ، لئاسولا ،  كردتـسم  ص 571 . نساـحم ،  یقرب ،  ص 382 . ج 6 ، یفاـک ،  - 256 عیارـشلا .  للع  لاصخ و  زا  لقن 
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لئاسو ص 78 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفـس  ۀـمهملا .  لوصف  زا  لـقن  هب  ص 75  مالـسلا ، )  هیلع   ) قداـص ماـما  بط  و 442 . ص 404  ۀـمهملا ، 
زا لقن  هب  ص 86  ج 5 ، دـئاوزلا ، عمجم  ود . نیا  ریغ  قالخالا و  مراـکم  لـلع و  زا  لـقن  هب  ص 190  ص 630 و ج 17 ، ج 2 ، ۀعیـشلا ، 
زا راحب  هیـشاح  رد  و  ص 456 . ج 66 ، و   287 ، 269 ، 260 ، 66 ، 65 ، 64 ص 63 ، ج 62 ، و  و 211  ص 207  ج 81 ، راـحب ، یناربط . 

دیهش و زا  و  ص 46 . اضرلا ، هقف  ص 418 . قالخالا ،  مراکم  تسا .  هدرک  لقن  يدنوار  تاوعد  زا  و  دش . مدـقم  هک  یناسک  زا  يرایـسب 
-258 هغالبلا .  جـهن  زا  لقن  هب  ص 82  ج 1 ، لئاسولا ،  كردتـسم  ص 204 . ج 81 ، راون ، الاراحب  - 257 تسا .  هدرک  لقن  اـهنیا  زا  ریغ 
ص 68 و ج 81، ج 62 ، راون ، الاراحب  هغالبلا .  جهن  زا  لقن  هب  ص 629 و 630  ج 2 ، ۀعیشلا ،  لئاسو  هرامش 26 . تمکح  هغالبلا ،  جهن 
 ، هعیشلا لئاسو  ج 62 . راون ، الاراحب  ص 273 . یفاکلا ،  ۀضور  - 259 ص 78 .  ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ص 404 . ۀمهملا ،  لوصف  ص 204 .

هیشاح رد  ص 207 و  ج 81 ، راون ، الاراحب  - 260 ص 4 .  ناسارخ ،  رد  همئا  بط  همدـقم  ص 78 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ص 629 . ج 2 ،
ج 1، لئاسولا ،  كردتـسم  ۀمهملا و  لوصف  زا  لقن  هب  ص 75  قداص ،  ماما  بط  - 261 ص 150 و 151 .  ج 2 ، عیارـشلا ،  للع  زا  راحب 
ص 70 و ج 81، ج 62 ، راون ، الاراحب  دعب . ياه  هحفصو  ص 153  ج 2 ، لئاسو ،  هیشاح  رد  ص 17 و  ج 17 ، ۀعیشلا ،  لئاسو  ص 82 .
ص ج 20 ، هغالبلا ،  جهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  - 262 ثیدح 400 .  ص 73 ، لوقعلا ،  فـحت  ص 161 . لاصخ ،  زا  لـقن  هب  ص 23 

لقن هب  ص 234  ج 78 ، راون ، الاراحب  ص 237 . لوقعلا ،  فحت  - 263 هغالبلا .  جهن  حرش  زا  لقن  هب  ص 209  ج 1 ، لمجلا ،  راصق  . 300
ج 1، مکحلاررغ ،  لوقعلا .  فحت  زا  لـقن  هب  ص 235  ج 78 ، راون ، الاراحب  ص 237 و 238 . لوقعلا ،  فـحت  - 264 لوقعلا .  فحت  زا 
ص 53. ج 82 ، راوـن ، ـالاراحب  ص 629 . ج 2 ، و  ص 401  ج 11 ، هعیــشلا ،  لـئاسو  ص 345 . یفاـکلا ،  ۀــضور  - 265 ص 365 . 
ج راون ، الاراحب  و  ۀـمهملا .  لوصفزا  لقن  هب  ص 77  قداص ،  ماـما  بط  ص 312 . نساحم ،   ، یقرب - 266 ص 63 .  ج 2 ، لمجلاراصق ، 
ج 1،ص بیذهت ،  ص 57.  ، قالخالا مراکم  نساحم .  ةراـیزلا و  لـماک  زا  لـقن  هب  و 82  و 81  ص 75  ج 76 ، و  و 304  ص 303  ، 75

ياه هیشاح  135 و 136 و  ص 76 ، ج 17 ، هعیـشلا ،  لئاسو  - 267 ص 397 و 398 . ج 1 ، ۀعیـشلا ،  لئاسو  ج 6،ص 499 . یفاک ،  .376
-269 ص 703 .  ج 2 ، مـکحلاررغ ،  - 268 تسا .  داـیز  یلیخ  هک  اـهنیا  زا  ریغ  همئـالا و  بط  یبنلا ،  بط  ۀـمهملا .  لوصف  راـحب ، نآ . 

لقن هب  ص 261  ج 62 ، راون ، الاراحب  ص 96 . ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 270 مالسالا .  مئاعد  زا  لقن  هب  ص 73  ج 62 ، راون ، الاراحب 
هجام نبا  یناربط .  زا  لقن  هب  ص 97  ج 5 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 224 . ج 81 ، راون ، الاراحب  ص 7 و 46 . ج 10 ، لامعلازنک ،  اضرلا . هقف  زا 

ص ج 62 ، راون ، الاراحب  - 272 ص 128 .  ج 3 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 271 ص 84 .  میق ،  نبا  زا  يوـبن  بط  ص 463 . ج 1 ، ننس ،  ، 
ص 16 قداص ،  ماما  بط  تسا .  هدادن  تبسن  ربمایپ  هب  هدرک و  لقن  هبرشا  همعطا و  باب  رئارس ، زا  هک  و ص 273  مئاعد .  زا  لقن  هب   142

عمجم ص 347 . ج 9 ، یقهیب ،  ننس  يذمرت .  یبهذ و  كردتسم  صیخلت  ص 350 و 410 . ج 1 ، مکاحلا ،  كردتسم  مئاعد .  زا  لقن  هب 
 ، ۀنسلا حیباصم  ص 127 . ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  ص 66 . لوصالا ،  رداون  طسوا .  رد  یناربط  رازب و  زا  لقن  هب  ص 86  ج 5 ، دئاوزلا ،

بط هضور .  زا  لقن  هب  ص 266  ج 62 ، راون ، الاراحب  ص 291 . یفاکلا ،  ۀضور  ص 632 . ج 2 ، ۀعیشلا ،  لئاسو  - 273 ص 95 . ج 2 ،
زا لقن  هب  273 و 275  ص 270 ، ج 76 ، راون ، الاراحب  ص 360 . نساحم ،  یقرب ،  - 274 ص 78 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ص 76 . قداص ، 
 ، هیقفلا هرضحی  نم ال  ج 8 ص 303 . یفاک ،  ص 311 . ج 8 ، ۀعیشلا ،  لئاسو  ص 254 . قالخالا ،  مراکم  يدنوارلا .  تاوعد  نساحم و 

-277 ص 63 .  همئـالا ،  بط  ص 178 و 179 . ج 17 ، ۀعیـشلا ،  لئاسو  - 276 ص 74 .  ج 62 ، راون ، ـالاراحب  - 275 ص 185 .  ج 2 ،
راصق - 279 رگید .  رداصم  لئاسو و  هیشاح  ص 176 و 179 . ج 17 ، نامه ،  - 278 ص 194 .  یفاکلا ،  ۀضور  ص 177 و 178 . نامه ، 
ۀبتکم پاچ  ص 267 ، ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 280 ثیدح 3 .  باب 12  حاکن ،  باتک  ۀعیـشلا ،  لئاسو  زا  لقن  هب  ص 179  ج 2 ، لمجلا ، 

 . ص 668 ج 2 ، مکحلاررغ ،  - 281 نآ .  هیـشاح  ص 367 و  ص 608 و ج 2 ، ج 8 ، ۀعیـشلا ،  لئاسو  ص 104 . نساحم ،  ۀیمالـسالا و 
رد بط  خیرات  - 286 ص 46 و 47 .  ءابنالا ، نویع  - 285 ص 45 . ءابنالا ، نویع  - 284 ص 663 .  نامه ،  - 283 ص 833 . نامه ،  - 282

لوصا ص 56 . ج 2 ، لمجلاراصق ،  ص 25 و  ج 2 ، راوناالاراحب ، - 287 یکلم .  هیبطلا  ۀعانـصلا  لماک  زا  لقن  هب  ص 457  ج 2 ، ناریا ، 
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ص ج 2 ، لمجلاراصق ،  یکجارک .  زنک  زا  لـقن  هب  ص 81  ج 2 ، راون ، الاراحب  - 288 ملع .  ندرک  هرکاذـم  لا و  ؤس  باب  ج 1 ، یفاک ، 
ۀعانصلا لماک  لقن  هب  ص 457  ج 2 ، ناریا ،  رد  بط  خـیرات  - 290 ص 286 .  ج 2 ، هغالبلا ،  جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 289  . 60

ص ج 17 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 292 دننک .  یم  اوادم  ار  نانز  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  ۀجزرفلا :  ص 45 .  ءابنالا ، نویع  - 291 یکلم .  هیبطلا 
ص 440. ۀمهملا ،  لوصف  - 293 ص 209 . ج 1 ، لمجلاراصق ،  ص 439 و  ۀـمهملا ،  لوصف  ص 73 و 65 .  ج 62 ، راون ، الاراحب  . 181
ص 46 رد ج 1 ، رد ج 2 ، يرگید  ياهباتک  رد  يرگید  ياهباتک  زا  لـئاسو و  زا  هک  ص 615  لوصالا ،  ص 457 . ج 8 ، ۀعیشلا ،  لئاسو 

الاراحب - 295 دیدرگ .  لقن  هراب  نیا  رد  یکرادم  ًالبق  - 294 ص 389 . ج 75 ، راون ، الاراحب  ص 129 . دانسالا ، برق  هدرک .  لقن  اعد  زا 
ص 154. ریبکلارازملا ، زا  لقن  هب  ص 265  ج 76 ، راون ، الاراحب  ص 125 و 126 . قالخالا ،  مراکم  - 296 ص 65 و 288 .  ج 62 ، راون ،
 ، لوقعلا فحت  - 297 ص 375 . نساحم ،  ص 349 . ج 8 ، یفاک ،  ص 324 . ج 8 ، ۀعیشلا ،  لئاسو  ص 195 . ج 2 ، هیقفلا ،  هرضحیال  نم 

ص 144 و ص 234 و ج 62 ، ج 78 ، راون ، الاراحب  ص 237 و 306 . لوقعلا ،  فـحت  - 298 ص 234 .  ج 78 ، راون ، الاراحب  ص 237 .
ص 38. ص 589 و ج 14 ، ج 3 ، ۀعیشلا ،  لئاسو  ص 92 . ج 1 ، لاصخ ،  ص 622 . نساحم ،  ص 368 . ص 320 و ج 10 ، ك ج 78 ،
ریبکلارازم و ص 265 . ص 234 و ج 76 ، ج 78 ، راون ، الاراحب  ص 237 . لوقعلا ،  فحت  - 299 ص 287 و 328 .  ج 2 ، لمجلاراصق ، 
 ، نساحم ص 349 . ج 8 ، یفاک ،  ص 324 . ج 8 ، ۀعیـشلا ،  لئاسو  ص 195 . ج 2 ، هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال  ص 253 . قالخالا ،  مراکم 
 ، هیقفلا هرضحیال  نم  ص 40 . ج 2 ، اضر ، رابخا  نویع  ص 375 و 14 و 622 . نساحم ،  یقرب ،  ص 349 . ج 8 ، یفاک ،  - 300 ص 375 . 

ص قالخالا ،  مراکم  ص 287 . ج 2 ، لمجلا ،  راصق  ص 38 . ص 589 و ج 14 ، ص 324 و ج 3 ، ج 8 ، ۀعیشلا ،  لئاسو  ص 195 . ج 2 ،
ص 44 و 141 و 322 و ج 62 ، ص 265 ، ج 76 ، راونالاراحب ، ص 58 . و ج 2 ، ص 92 ، ج 1 ، لاصخ ،  ص 306 . لوقعلا ،  فحت  . 253

 . هریغ ریبکرازم و  زا  لقن  هب  ص 320  ج 78 ،

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 
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