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نادیواج يرثا  نآرق 

باتک تاصخشم 

نادیواج يرثا  نآرق  باتک : مان 
يزایا یلع  دمحم  دیس  هدنسیون :

ینآرق مولع  عوضوم :
رصاعم فلؤم : تافو  خیرات 

یسراف نابز :
1 دلج : دادعت 
نیبم باتک  رشان :

تشر پاچ : ناکم 
1381 پاچ : لاس 

لّوا پاچ : تبون 

زاغآرس

(138 نارمع / لآ   ) ناگشیپ اوقت  يارب  يدنپ  ینومن و  هار  مدرم و  يارب  تسا  يرگنـشور  نآرق  َنیِقَّتُْمِلل  ٌۀَظِعْوَم  َو  ًيدُه  َو  ِساَّنِلل  ٌناَیب  اذه 
زا ار  قح  « 1 « » تسا نآ  رد  امش  ياهـشکمشک  لصف  لح و  هدمآ ، رد  امـش  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  زا  هک  یباتک  ، » تسادخ باتک  نآرق 

یسک و  دیوگن ، غورد  هک  تسا  یناوخ  ثیدح  دنکن و  هارمگ  هک  تسا  ییامنهار  دهدن و  بیرف  هک  تسا  ییوگدنپ  دنکیم ، ادج  لطاب 
اب هک  ار  یسک  دینادب  و  يروک ، زا  شهاک  يراگتسر و  رد  ینوزفا  تساک ، يو  زا  ای  دش  نوزفا  تساخرب  نوچ  هک  زج  تسـشنن ، نآرق  اب 

. دتفا تلالض  هب  دیوجب  نآ  ریغ  رد  ار  تیاده  سک  ره  سپ  « 2 ، » دشابن زاین  یب  نآرق  یب  دشابن ، زاین  نآرق 
يارب دهاوخب  ات  تسین  نم  نوچ  یناوتان  يهدنسیون  نانخس  نیا 

______________________________

.313 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  ( 1)
.182 هبطخ 176 ص / يدیهش ، رفعج  دیس  هغالبلا  جهن  يهمجرت  ( 2)

 10 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
يوبن یحو  بتم  رد  هک  تسا  یسک  نآ  زا  نانخس  نیا  دیوگب ؛ ینخس  نآرق  يهرابرد  نکلا  ینایب  اب  و  دنک ، ییاسرف  ملق  نآرق  ندناسانش 
هعماج تیعقوم  هدید و  زاجح  زور  نآ  يهعماج  رب  ار  نآرق  ریثأت  رتمهم  همه  زا  و  تسا ، هدیشچ  ار  نآرق  نیریش  معط  اهلاس  هدش و  تیبرت 

، یهارمگ شتآ  رد  شمدرم  دربیم و  رـس  هب  كانمهـس  سب  یتـملظ  رد  نآرق  عوـلط  ماـگنه  هب  هـک  ياهعماـج  تـسا ، هدرک  فیـصوت  ار 
شخب يدازآ  دایرف  هک  دوب  ییاضف  نینچ  رد  دنربب ، هانپ  اجک  هک و  هب  دننک و  هچ  دیاب  دنتسنادیمن  دنتخوسیم و  فالتخا  هنیک و  ینادان ،

. داد رس  رفک  كرش و  لهج و  زا  ار  ناسنا  ییاهر  يادن  دش و  نکفا  نینط  نآرق 
توعد قالخا  مراکم  داسف و  یشکرتخد و  لهج ، متـس ، اب  هزرابم  شمارآ و  افـص و  حلـص و  يردارب و  ادخ و  یگناگی  هب  ار  مدرم  نآرق 

ار یحو  ياـههتکن  دوب و  ربماـیپ  هارمه  نآرق  لوزن  زاـغآ  زا  هک  یـسک  ربماـیپ و  نیتسار  درگاـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نینچ  درک و 
، دنکیم ادـج  لطاب  زا  ار  قح  تساکب ، شیاهیژک  اهینادان و  زا  دوزفا و  وا  شناد  رب  هکنآ  زج  تسـشنن  نآرق  اب  یـسک  دـیوگیم : هتفایرد 
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هدولاش و دنتـشاد و  زیزع  دوخ  نیریـش  ناـج  نوچ  ار  نآ  دنتـسب ، نآرق  هب  لد  نوچ  ناـنمؤم  ور  نیا  زا  دـهدن ، بیرف  هک  تسا  ییوگدـنپ 
ياـهناسنا دروآ و  دـیدپ  برعلا  ةریزج  رد  یقیمع  ینوگرگد  یناـمز  كدـنا  رد  هک  دـش  ناـنچ  دـنداهن و  نآ  رب  ار  دوـخ  یگدـنز  ناـینب 

، نرق مین  زا  رتمک  رد  نآرق  رون  قافآ  تخاس ؛ لدـب  دـنمناوت  زیزع و  يوج و  ادـخ  هتـسراو و  یناـنمؤم  هب  ار  بادآ  زا  رود  هب  ندـمتیب و 
ندـیبات شدوـجو  ياـیاوز  رد  یـششخرد  دینـشیم ، ار  نآ  يهزاوآ  سک  ره  تفریم و  هک  اـج  ره  هب  تفرگارف و  ار  ملاـع  برغ  قرش و 

هک درکیم  داجیا  وا  لد  رد  ياهبذاج  تخاسیم و  روهلعش  ار  وا  تفرگیم و 
 11 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

. دوبن نکمم  نآ  زا  ییاهر 
ناسنا اهنویلیم  ناملسم ، ياهروشک  يایفارغج  تعسو  هب  ییورملق  رد  نرق و  هدراهچ  یط  رد  فیرش ، باتک  نیا  هک  تسین  بجعت  ياج  و 

یحور و تایح  ساسا  ار  نآ  هدش و  لسوتم  باتک  نیدـب  یهورگ  هتـسد و  یبهذـم و  تیعمج  ره  تسا و  هدرک  بذـج  دوخ  يوس  هب  ار 
یـسایس یعامتجا و  یملع و  نوگانوگ  ياههبنج  هب  هدرک و  یـسررب  ار  نآ  یملع  دعب  زا  دناهداد و  رارق  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز 

هدروآ يور  نادب  هتفرگن و  رارق  يرـشب  هعماج  تیانع  هجوت و  دروم  نآرق  يهزادنا  هب  ناهج ، رد  یباتک  چیه  هک  اجنآ  ات  دناهتخادرپ ، نآ 
: دیوگیم نآرق  هب  تشگزاب  يدانم  گرزب و  سانش  قرش  فوسلیف و  يروهال  لابقا  هراب  نیا  رد  تسا . هدشن 

تسکش ار  نهاک  پاپ و  ياهشقنتسشن  ملاع  رب  هک  نوچ  نآرق  شقن 
تسا رگید  يزیچ  تسین ، یباتک  نیاتسا  رمضم  لد  رد  هچنآ  میوگ ، شاف 

اما هدـش ، هتـشاگن  هدرـشف  هاـتوک و  دـنچ  ره  هتـشون  نیا  دوش  رگید  ناـهج  دـش  رگید  وچ  ناـجدوش  رگید  ناـج  تفر  ناـج  رد  هک  نوچ 
دـنک و یفرعم  هداس  ناـبز  اـب  ار  نآرق  نوگاـنوگ  ياـههبنج  زا  هک  تسا  هدوب  نآ  فدـه  هدومن و  وگزاـب  ار  نآرق  لـئاسم  زا  ياهعومجم 

. دهد حرش  ار  نآرق  مولع  مهم  ثحابم  يدیلک و  میهافم  اهیگژیو و 
هب مسیونب  نآرق  تخانـش  رد  یبلاطم  یلعف  بیترت  اب  متـساوخیم  زورما  رگا  دـیاش  درذـگیم  يداـیز  تدـم  باـتک  نیا  هیلوا  شراـگن  زا 

ياهنوگ
 12 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

، درکیمن ادیپ  رییغت  نآ  یلک  ثحابم  یلک و  تاعالطا  اهناونع ، دنچ  ره  متشونیم ، رتشیب  عبانم  هب  عاجرا  اب  لیصفت و  حرـش و  اب  رگید و 
ناناوج ینآرق و  مولع  ياههتـشر  نایوجـشناد  يارب  درادرب و  نآرق  تخانـش  تهج  رد  هاتوک  دنچ  ره  یماگ  دناوتب  هتـشون  نیا  تسا  دیما 

. دشاب نآرق  یفرعم  تهج  رد  ییامنهار  زیزع ،
هدافتـسا تهج  ار  شخب  نیا  هک  تسا  باـتک  فیلأـت  زا  سپ  رتـشیب  عباـنم  یفرعم  باـتک و  تاـعاجرا  هراـبرد  دـنامیم  هک  يرگید  هتکن 

ناکما دنروایب ، يرتشیب  حیضوت  بیترت  نیا  ساسا  رب  دنهاوخب  يدارفا  هچنانچ  ات  ماهداد  ماجنا  یـصصخت  یبرع و  عبانم  زا  نایبرم  رتلماک 
. دشاب هدش  مهارف  نآ 

شیاریو و رد  هـک  یتاـمحز  رطاـخ  هـب  يذاـیا  اـضر  یلع  ياـقآ  باـنج  دوـخ  ياـشوک  زیزع و  ردارب  زا  دراد  اـج  راتــشون  نـیا  ناـیاپ  رد 
. منک رکشت  هدیشک  باتک  یناوخهنومن 

راهب 1381 يزایا  یلع  دمحم  دیس 
13 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نآرق ياهیگژیو  - 1

هراشا
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هراشا یتاکن  هب  دراد  اـج  دوشیم ، حرطم  نآرق  مولع  رد  هک  یمیهاـفم  اـب  ییانـشآ  و  نآرق ، یملع  ینف و  ياـهثحب  هب  ندـش  دراو  زا  شیپ 
ياههبنج تخانـش  نآرق و  رتهب  رتشیب و  یفرعم  اهیگژیو ، نیا  هب  هجوت  هدـیاف  دـیآیم . باسح  هب  نآرق  ياهیگژیو  زا  تقیقح  رد  هک  دوش 

. تسا یهلا  فیرش  باتک  نیا  نوگانوگ 

نآرق یگنادواج  - 1 / 1

یناسنا و يهعماج  تسا . نآ  میلاعت  ندوب  يدـبا  یگنادواج و  یهلا ، باتک  نیرخآ  ناونع  هب  نآرق ، هب  تبـسن  هجوت  لـباق  تاـکن  زا  یکی 
هک دراد  ییاهـشسرپ  تسا . هجاوم  ون  ياهلأسم  دـیدج و  يزاـین  اـب  هعماـج  زور  ره  تسا . لـماکت  هعـسوت و  رد  هتـسویپ  يرـشب  يهشیدـنا 

تیاده باتک  يرصع  ره  رد  ناسنا  يارب  دناوتیم  ایآ  و  تسا ؟ هدرک  نایب  اهنآ  يارب  یخساپ  ینامـسآ  باتک  نید و  ایآ  دنادب  دهاوخیم 
ياهزاین يوگخـساپ  ایآ  و  تسا ؟ دیفم  زاسراک و  اهرـصع  همه  يارب  نآرق  عقاو  هب  ایآ  هک ، تسا  حرطم  لاوئـس  نیا  اذل  دشاب . تداعـس  و 

؟ دشابیم رصاعم  ناسنا  يونعم 
نیا هب  خساپ  دوش ، هجوت  نآرق  ياوتحم  بلاطم و  اهمایپ ، هب  یکدنا  رگا 

 14 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
هدوب و خیرات  لوط  رد  ناسنا  يرطف  زاین  هک  هداد  رارق  رظن  ّدم  ار  ییاههتکن  هدرک و  هراشا  یبلاطم  هب  نآرق  اریز  ددرگیم ، نشور  شـسرپ 
ار یتایلک  یقـالخا ، يداـقتعا و  لـئاسم  حرط  اـب  ماـگمه  نآرق  تسا . هجوت  لـباق  زین  نآرق  توعد  ناـیب و  يهویـش  رگید  يوس  زا  تسه .
وا تسا و  هتفرگ  همـشچرس  یتسه  راگدیرفآ  ینعی ، یحو ؛ أدبم  زا  نوچ  دشاب و  هدنزاس  دیفم و  يرـصع  ره  يارب  دناوتب  ات  هتخاس  حرطم 

نیدـب دـشاب ، اههنیمز  يهمه  رد  رـشب  یعقاو  ياههتـساوخ  يهدـننک  نیمأت  دـناوتیم  باتک  نیا  دـشابیم ، ناسنا  يرطف  ياهزاین  هب  هاـگآ 
تروشم هب  روتسد  ( 38 يروش /  ) ْمُهَْنَیب يروُش  ْمُهُْرمَأ  َو  يهفیرـش  يهیآ  هنومن  ناونع  هب  تسا . یگـشیمه  نادیواج و  نآرق  میلاعت  تهج 

یلک روتسد  نیا  اما  درامـشیم ، يرورـض  هعماج ، يهرادا  هژیو  هب  نوگانوگ  لئاسم  رد  ار  نارگید  يارآ  هب  هجوت  دهدیم و  ار  اهراک  رد 
طیحم لوزن ، رـصع  رد  رگا  دریگیم ، لکـش  نوگانوگ  طیارـش  تالوحت و  اب  بسانتم  دـباییم و  ار  دوخ  هاـگیاج  یناـمز  رـصع و  ره  رد 

ماظن رضاح ، رصع  رد  دریگیم و  لکش  هودنلا  راد  تروص  هب  رصع ، نآ  اب  بسانم  تروشم  يهلأسم  تسا ، ياهلیبق  طیحم  کی  یعامتجا 
. دوشیم سیسأت  یسایس  یگنهرف و  یعامتجا و  ياههنیمز  مامت  رد  مدرم  يارآ  هب  اکتا  یناملراپ و 

نامز يارب  ار  نآرق  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دیامرفیم : اهرصع  همه  يارب  نآرق  یگنادواج  زا  ینشور  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
باذـج باداـش و  ناـنچمه  یمدرم  ره  هاگـشیپ  رد  تسا و  دـیدج  یناـمز  ره  يارب  نآرق  هک  دـینادب  تسا . هدادـن  رارق  صاـخ  یمدرم  و 

«1 . » نیسپاو ملاع  ات  دنام  دهاوخ 
ياهزاین اب  بسانم  دوش و  نوگرگد  اهنامز  یط  رد  دناوتیم  هک  يزیچ  اهنت 

______________________________

. ناهج تاراشتنا  نارهت ، ، 87 ج 2 / اضرلا ، رابخا  نویع  قودص ، ( 1)
 15 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

اهنت نآرق  انامه  مالّـسلا : هیلع  یلع  ماما  ریبعت  هب  هک  دریگیم  ماجنا  نآرق  زا  هک  تسا  ینامجرت  لـیوأت و  ریـسفت ، دریگب ، لکـش  ناـمز  ره 
«1 . » دنشاب نآ  نامجرت  یناسک  تسا  مزال  هکلب  دیوگیمن ، نخس  ینابز  اب  دراد و  رارق  دلج  ود  نیب  هک  تسا  ياهتشون 

نآرق تیعماج  - 1 / 2

زا روظنم  دهدیم . لیکشت  ار  نآرق  یگنادواج  زا  ياهرهچ  تقیقح  رد  دراد و  یکیدزن  رایـسب  هطبار  نآ  یگنادواج  اب  نآرق  ندوب  ریگارف 
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تداعـس و هب  هـک  تـسا  ییاـههنیمز  يهـمه  رد  فیرـش  باـتک  نـیا  تاروتـسد  اـهدومنهر و  يهعوـمجم  ندوـب  لـماک  نآرق ، تیعماـج 
دیسریمن ناهج  نیا  هب  ندمآ  زا  دوخ  یلصا  فده  هب  ناسنا  دوبن ، تاروتسد  اهدومنهر و  نآ  رگا  هک  دراد ، طابترا  وا  يدبا  یتخبـشوخ 

. دشیم یقلت  نید  يارب  یصقن  اهدومنهر  ندوبن  نیا  و 
نیا رد  دنکیم ، نایب  باتک  نداتـسرف  اهناسنا و  تیاده  ایبنا و  تثعب  يارب  ار  ینوگانوگ  فادـها  دراد و  یفلتخم  داعبا  نآرق  رگا  نیاربانب 

(، 88 دوه /  ) َحالْـصِْإلا اَّلِإ  ُدـیِرُأ  ْنِإ  هعماج  حالـصا  (، 25 دـیدح /  ) ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  طسق  يهماـقا  نآرق  ـالثم ، دوشیم ؛ ریـسفت  اتـسار 
روج تموکح  اب  هزرابم  (، 106 ءاسن /  ) یهلا تموکح  داجیا  (، 128 ءاسن /  ) ٌْریَخ ُْحلُّصلا  َو  یتسیزمه  حلص و  (، 36 لحن /  ) دنوادخ شتسرپ 
رگید لئاسم  زا  يرایسب  و  ( 36 لحن /  ) َتوُغاَّطلا اُوِبنَتْجا  َو  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََقل  َو  هناهاوختلادع  تیمکاح  داجیا  و 

زا ار  نآ  ام  هک  دنادیم ، رثؤم  ناسنا  یتخبشوخ  تداعس و  رد  درامشیم و  ینید  ياهروتسد  زا  ناربمایپ و  توعد  يهمانرب  رد  ار 
______________________________

. نامجرت نم  هل  ّدبال  ناسلب و  قطنی  ال  نیتفدلا ، نیب  روتسم  طخ  وه  امنا  نآرقلا  اذه  مالسالا : ضیف  هبطخ 125 ، هغالبلا ، جهن  ( 1)
 16 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

ییارجا ياهشور  تایئزج و  تایصوصخ و  تسا و  هدش  حرطم  یلک  لکـش  رد  لئاسم  نیا  همه  یلو  مینادیم ، نآرق  تیعماج  ياهدومن 
هلأسم کی  هب  اهنآ  همه  اذـل  و  دراد ، ایبنا  يونعم  توعد  اب  یبسانتم  صاخ و  یگژیو  اهدومنهر  نیا  رگید ، يوس  زا  تسا . هدـشن  نایب  نآ 

راذگورف تهج  نیا  رد  يزیچ  تسا و  لماک  عماج و  ور  نیا  زا  و  تسا ، ناسنا  يونعم  يدـبا و  یتخبـشوخ  تداعـس و  نآ  ددرگیم و  رب 
: دراد هراشا  نآ  هب  صخشم  روط  هب  هک  تسا  هدمآ  هیآ  ود  نآرق  تیعماج  يهرابرد  تسا . هدشن 

تسا و زیچ  همه  رگنشور  هک  ار  باتک  نیا  و  ( 89 لحن /  ) َنیِِملْسُْمِلل يرُْشب  َو  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ٍءْیَش  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  - 1
. میدرک لزان  وت  رب  تسا ، رگتراشب  تمحر و  دومن و  هر  ناناملسم  يارب 

هیلک رگنایب  و  درادن ، بلاطم  نایب  رد  يدوبمک  ینعی ، تسا ؛ يزیچ  ره  رگنایب  نآرق  دیامرفیم  هدش و  دیکأت  نآرق  تیعماج  رب  هیآ  نیا  رد 
هک تسا  یبلاطم  هدرواین ، نایم  هب  ینخس  نآ  زا  هک  ار  ییاهزیچ  دنراد و  راظتنا  نید  زا  مدرم  و  تسا . نید  فراعم  وزج  هک  تسا  یلئاسم 

. دنروآ تسد  هب  شلها  هب  هعجارم  تقد و  لّمأت و  اب  دنناوتیم  اهناسنا  دراد و  ار  نآ  كرد  نآ و  ألخ  ندرک  رپ  ییاناوت  لقع 
. میدرکن راذگورف  باتک  رد  ار  يزیچ  ام  ( 38 ماعنا /  ) ٍءْیَش ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  - 2

زا زاینیب  هعماج  هک  تسا  یفراعم  قیاقح و  نایب  لفکتم  دـنکیم ، توعد  تسار  هار  هب  ار  مدرم  تسا و  تیادـه  باـتک  نآرق  نوچ  ینعی 
ترخآ ایند و  تداعـس  رد  هک  يروما  مامت  تسا و  هدرکن  راذـگورف  يزیچ  زا  هنیمز ، نیا  رد  دـنک و  ناـیب  ار  اـهنآ  نید  دـیاب  تسین و  نآ 

. تسا هدروآ  هتشاد  شقن  مدرم 
 17 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نآرق دـشاب . اهکالم  نیا  هسیاقم ، ياـنبم  اـت  مینکیم  هراـشا  زین  تیعماـج  ياـهکالم  هب  میـشاب ، هدرکن  هدنـسب  تاـیلک  هب  اـهنت  هکنیا  يارب 
ماکحا ناسنا ، یگدـنز  نوگانوگ  طیارـش  رد  تسا . هدـش  تیاعر  یگداس  تلوهـس و  اهنآ  ماـجنا  رد  تسا . ترطف  اـب  قباـطم  شماـکحا 
لئاسم نوچ  یـصاخ  ياهزاین  هب  اهنت  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، يونعم  يداـم و  زا  معا  فلتخم  ياـهزاین  يوگخـساپ  دراد . يریذـپ  فاـطعنا 

زا تهج  نیا  هب  تسا . هداد  دومنهر  دراد ، ریثأت  ناسنا  يدبا  تداعـس  تشونرـس و  رد  هک  هچنآ  هب  هدرکن و  افتکا  ترخآ  ناهج  يونعم و 
یلـصا و ياهزاین  ناسنا و  تایـصوصخ  هب  هجوت  اب  تسا و  هدرک  ناـیب  ار  همه  یگنهرف ، یـسایس و  یعاـمتجا و  لـئاسم  اـت  يدرف  لـئاسم 
ره يارب  ار  نید  رد  هقفت  داهتجا و  لصا  هدرک و  ییاهینیب  شیپ  هدـنیآ ، تالوحت  هب  تبـسن  تسا . هدروآ  ار  اـهنآ  اهشـشک  اهـششوک و 

نسح و كرد  ینالقع و  ياهـشواک  درخ و  يارب  دریگ . ماجنا  نامز  ره  بسانم  نید  لیـصفت  ات  تسا  هدروآ  ( 122 هبوت /  ) ینامز رصع و 
غارچ دـنک و  هدافتـسا  نآ  زا  لئاسم ، مهف  هعماج و  ماوق  تشیعم و  نیمأت  هرمزور و  یگدـنز  رد  ات  هدـش  لئاق  ياهژیو  هاـگیاج  یلقع  حـبق 
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. دشاب يرشب  يهعماج  شخب  ینشور  لقع ، اب  نید ،
رد ار  یلک  لوـصا  نآ  لزنم ، هب  لزنم  ماـگ و  هب  ماـگ  اـهناسنا  اـت  هدرک  هضرع  تیرـشب  ریـسم  يارب  عماـج  یلک و  ياهشقن  رتمهم  هـمه  زا 
هب هیـصوت  كاپ و  نایامنهار  ندرک  نیعم  اب  اما  هدرکن ، ناـیب  ار  ییزج  لـئاسم  يهمه  نآرق  هچ  رگا  اذـل  و  دـنریگ ، راـک  هب  دوخ  یگدـنز 

لئاسم يهمه  رگنایب  دراد و  تیعماج  نآرق  هک  تسا  نینچ  تسا و  هدومن  قیرط  هئارا  رمتـسم ، شـشوک  شالت و  اب  هارمه  اـهنآ  زا  يوریپ 
«1 . » تسا روما  يهمه  رد  يرشب  يهعماج  زاین  دروم 

______________________________

دیاب هچنآ  زا  ياهصالخ  هراشا و  هب  هک  تسا  حرطم  يرایسب  بلاطم  نآرق  تیعماج  يهرابرد  ( 1)
18 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

آرق نتشاد  تیمومع  - 1 / 3

تاعوضوم و حرط  لکـش  هویـش و  تسا . نادنمـشناد  مدرم و  ياههدوت  يارب  باتک  نیا  بلاطم  تیمومع  نآرق  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی 
نآ زا  قیقحت  صـصخت و  لها  هن  دـننامیم و  ورف  نآ  مهف  زا  مدرم  يهماـع  هن  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ینامـسآ  هماـن  نیا  رد  همهاـفم  حـطس 

ای يرـشب  ياهباتک  هک  یلاح  رد  دنکیم ، تشادرب  ار  یبلطم  دراد  نآرق  هب  تبـسن  هک  یلمأت  شناد و  مهف و  هزادنا  هب  سک  ره  دـنزاینیب ،
هک تسا  هدیچیپ  نیگنس و  ياهنوگ  هب  بلاطم  ای  دنربیمن ، ياهرهب  نآ  زا  صاوخ  دوشیم و  هتـشون  مدرم  هماع  يارب  هک  تسا  هنوگ  نادب 

سمل ار  نآ  ییابیز  توـالح و  دـنناوخیم و  ار  نآ  اـههدوت  نآرق  دروم  رد  اـما  دوشیمن ؛ ناشریگتـسد  يزیچ  نآ  بلاـطم  زا  مدرم  هدوت 
، دربیم هرهب  نآرق  زا  زین  نف  لها  ملاع و  رگید  يوس  زا  دنریذپیم . لد  ناج و  اب  ار  نآ  میهافم  اهمایپ و  دـنیآیم و  ناجیه  هب  دـننکیم و 

حور لقع و  رد  شفراعم  مولع و  دباییم و  رد  ار  قیمع  ابیز و  رایـسب  میهافم  دنکیم ، كرد  یلاع  حطـس  رد  ار  نآرق  تغالب  تحاصف و 
وـس نآ  وس و  نیا  هب  ار  وا  دریگیم و  تسد  هب  ار  وا  رکف  مامز  نآرق  فیرظ  قیقد و  ياههتکن  اهییوگـشیپ و  رابخا و  دـنکیم و  یلجت  وا 

ار نم  شناد  ایادـخ  راب  ( 114 هط /  ) ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر  دیوگیم : هک  اجنآ  ات  دزاسیم  باریـس  ار  يو  شیاراوگ  همـشچرس  زا  دـناشکیم و 
. نک نوزفا 

هنوگنامه درادـن ، صاخ  یمدرم  هنامز و  رـصع و  هب  یـصاصتخا  هک  تسا  هتفگ  نخـس  دوخ  نابطاخم  اب  ياهنوگ  هب  نآرق  رگید  يوس  زا 
، دندربیم هرهب  نآ  زا  هدوب و  باطخ  دروم  مالسا  روهظ  رصع  یلهاج  يودب و  مدرم  هک 

______________________________

زا نآ  ورملق  تیعماج و  هلأسم  زا  یلیلحت  يدانتـسا و  شهوژپ  نآرق ، تیعماـج  باـتک  هب  دـنناوتیم  نادـنمقالع  دـش . هدنـسب  دوش ، هتفگ 
. دننک هعجارم  ، 1380 موس ، پاچ  نیبم ، باتک  تشر ، هدنسیون ،

 19 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
ینیـشنلد هبذاج و  نآرق  همه ، نیا  اب  دنیوجیم و  دوس  شتیاده  مایپ و  هنماد  زا  دننکیم و  هدافتـسا  نآ  زا  زین  ندـمت  شناد و  رـصع  مدرم 

. دنکیم ظفح  ار  دوخ 
. قیاقح فیاطل و  تراشا ، ترابع ، تسا  هدش  انب  هیاپ  راهچ  رب  ادخ  باتک  دـیامرفیم : نآرق  یگژیو  نیا  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
صاوخ و نآ  زا  نآرق  فئاطل  تسا . نیـصصختم  صاوخ و  نآ  زا  نآرق  ياـهتراشا  تسا . مدرم  ياـههدوت  ماوع و  نآ  زا  باـتک  تراـبع 

«1 . » ناموصعم ناربمایپ و  نآ  زا  نآرق  قیاقح  تسا و  یهلا  يایلوا  ناگدننک و  ربدت 
ندش هدنز  زیخاتـسر و  ترخآ و  ناهج  تمایق و  زور  اما  تسا  هاگآ  تقلخ  ریـس  زا  هک  ینیـشن  هیداب  نابز  زا  میرک  نآرق  هنومن  ناونع  هب 
هدنز ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  نیا  یـسک  هچ  ( 78 سی /  ) ٌمیِمَر َیِه  َو  َماـظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  دـنکیم : لـقن  هداد  رارق  لاوئـس  دروـم  ار  اـهناسنا 
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زاغآ هک  یناـسنا  هنوگچ  ( 79 سی /  ) ٍةَّرَم َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق  دـیوگیم : مهف  همه  قیمع و  اما  هداـس  یخـساپ  اـب  نآرق  دـنکیم ؟
؟ دنکیم ار  شسرپ  نیا  هدرک  شومارف  ار  دوخ  تقلخ 

. دنک هدنز  ار  وا  هرابود  دناوتیم  دروآ  دیدپ  زاغآ  رد  ار  ناسنا  هک  سک  نآ  وگب 
رـصع يهدننک  لادج  دنکیم و  نایب  ییایوپ  لکـش  هب  ار  ناسنا  ناهج و  شیادیپ  زاغآ و  زا  يریوصت  دراذگیم و  ریثأت  هک  تسا  نینچ  و 

ار وا  لالدتسا  هویش  دباییم و  رد  ار  ناسنا  تشگزاب  ترخآ و  ناهج  یگنوگچ  خساپ  نآرق  یملع  قطنم  اب  یگداس ، نیمه  هب  زین  نیـشام 
نیا دوشیم و  زیگنارب  لمأت  بطاخم  يارب  دسریم و  رظن  هب  هدننک  عناق  دوشیمن و  هنهک  ثحب  تروص  نخس و  لکش  دنکیمن و  هتفشآ 

: دهدیم همادا  اذل  تسا ، یهلا  تنس  رد  ّربدت  رکفت و  يارب  ياهیام  تسد  تاملک 
______________________________

. توریب پاچ   20 / 89 ج / راونالا ، راحب  یسلجم ، ( 1)
 20 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

راگدیرفآ هک  يدنوادخ  تسین  رداق  ایآ  دیوزفارب  دـیهاوخ  نوچ  ات  داد  رارق  شتآ  امـش  يارب  توارط  اب  زبس و  تخرد  زا  هک  ییادـخ  نآ 
. امش نوچ  يدوجوم  شنیرفآ  هب  تسا  نیمز  اهنامسآ و 

نآرق یجیردت  لوزن  - 1 / 4

بلاطم و جـیردت  هب  تدـم ، نیا  رد  ناشیا  دـش و  لزان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  بلق  هب  لاـس  تدـم 23  رد  میرک  نآرق 
. دندرکیم نایب  ناناملسم  يارب  ار  ماکحا 

رد ماکحا  اهروتـسد و  يهمه  دـشیم و  لزان  هرابکی  هک  دوب  ینامـسآ  ياهباتک  رگید  تاروت و  فالخرب  ندوب  یجیردـت  رد  نآرق  شور 
. دشیم هضرع  ناوریپ  رب  تفرگیم و  رارق  ربمایپ  رایتخا  رد  هدش  هتشاذگ  یحاولا 

لزان شخب  شخب  ار  نآرق  و  ( 106 ءارسا /  ) اًلیِْزنَت ُهاْنلََّزن  َو  ٍثْکُم  یلَع  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَأَْرقَِتل  ُهاْنقَرَف  ًانآُْرق  َو  دیامرفیم : هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 
. میدرک لزان  جیردت  هب  ار  نآ  یناوخب و  مدرم  رب  یمارآ  هب  ار  نآ  ات  میدرک 

: درک نایب  رتهب  اسران  دنچ  ره  یلاثم  اب  ناوتیم  ار  بلطم  نیا 
ار يرامیب  هک  یماگنه  کشزپ  دـیوگیم ، نخـس  وا  اب  دوخ  درد  يراـمیب و  زا  دـنکیم و  هعجارم  کـشزپ  هب  و  دوشیم ، راـمیب  یـصخش 
نک و هدافتسا  هبترم  هس  يزور  رگید  هتفه  ات  ار  وراد  نآ  وراد و  نیا  زورما  زا  دیوگیم  دنکیم و  زیوجت  ییاهوراد  وا  يارب  داد  صیخشت 

ییوراد هرابود  دنکیم و  یـسررب  ار  وا  نامرد  تفرـشیپ  وراد و  ریثأت  رادقم  دـنکیم و  هنیاعم  کشزپ  مود  تبون  رد  نک . هعجارم  هرابود 
. دروآ تسد  هب  ار  دوخ  لماک  یتمالـس  رامیب  ات  دباییم  همادا  شور  نیا  دنکیم . هفاضا  ار  وراد  هاگ  دـهدیم و  وا  هب  طیارـش  نیا  بسانم 

تـسا مزال  دنک و  فرـصم  ار  اهوراد  مامت  ات  درادن  یگدامآ  وا  دنادیم  نوچ  دهدیمن ؟ لماک  يوراد  هرابکی  زاغآ  زا  کشزپ  ارچ  لاح 
كدنا

 21 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
مه سفن  تیبرت  كولـس و  ریـس و  دارفا و  تیبرت  رد  هویـش  نیا  دوش . لرتـنک  راـمیب  ناـمرد  تیفیک  هلحرم  ره  رد  دوش و  هجلاـعم  كدـنا 
رب ار  لئاسم  همه  هرابکی  دنکیم و  تیبرت  دهدیم و  شزومآ  جیردت  هب  ار  دوخ  دیرم  یبرم ، دارم و  هک  دتفایم  قافتا  رایسب  تسا . حرطم 

ار اـهنیرمت  يهمه  ماـجنا  بلاـطم و  يهمه  لـمحت  درگاـش  اـسب  هچ  دـنادیم  نوچ  دـهاوخیمن ، وا  زا  ار  زیچ  همه  دـنکیمن و  هضرع  وا 
. ددرگ مهارف  شیارب  یفاک  یگدامآ  ات  دهدب  نیرمت  ار  وا  دنک ، انشآ  شیاهزاین  اهتیعقاو و  اب  ار  وا  ماگ  هب  ماگ  مکمک و  دیاب  درادن ،

ار نآ  یتحار  هب  ات  تسا  هدش  هدناوخ  مدرم  يارب  مارآ  مارآ  شمارآ و  اب  مه  تسا و  یجیردت  نآرق  لوزن  مه  هک  میباییم  رد  لاثم  نیا  اب 
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رگید دننام  هب  هدشن و  لزان  هرابکی  نآرق  ارچ  هک  راّفک  يههبش  نیا  ربارب  رد  ياهیآ  رد  دنوادخ  دننک . لمع  دنناوتب  لمحت  اب  دنریگب و  دای 
ار تبلق  ات  میدرک  لزان  جیردت  هب  ار  نآرق  هنوگنیا  ام  اًلِیتَْرت  ُهاْنلَّتَر  َو  َكَداُؤف  ِِهب  َتِّبَُثِنل  َِکلذَک  دهدیم : یخـساپ  نینچ  تسین ، یهلا  بتک 

«. 1 (. » 32 ناقرف /  ) میدناوخ وت  رب  یمارآ  هب  ار  نآ  مینادرگ و  راوتسا  نآ  يهلیسوب 
لاجم نانمؤم و  رد  مدق  تابث  يهیحور  داجیا  يارب  فیرـش  باتک  نیا  مهم  ياهیگژیو  زا  یکی  نآرق  ندش  لزان  یجیردـت  شور  نیاربانب 
بلاطم هکنیا  وگ  تسا . نآ  ياج  هب  تسرد  قح و  دـیاقع  داجیا  لطاب و  دـیاقع  كرت  يارب  ناگدـنروآ ، نامیا  هزات  اـی  نارفاـک ، هب  نداد 
هدشیم لزان  اهشـسرپ  خـساپ  ثداوح و  عوقو  تبـسانم  هب  هک  تسا ، ناناملـسم  تالکـشم  لح  اهشـسرپ و  ساکعنا  يدراوم  رد  نآرق 

فادها یلک و  ياهمایپ  نآرق  ور  نیا  زا  تسا ،
______________________________

. دننک هعجارم  ص 201  میرکلا ، نآرقلا  صئاصخ  یمورلا : دهف  رتکد  باتک  هب  دنناوتیم  رتشیب  حیضوت  يارب  صصخت  لها  ( 1)
 22 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

بلاطم و يهمه  لوا  زا  هدش و  لزان  بسانم  ینامز  رد  ماکحا  عیرشت  تایآ  تسا . هدرک  تاعارم  ار  اهتبسانم  اهتصرف و  هتشذگ و  ماع 
. دننک ادیپ  ار  فیلاکت  ماجنا  یگدامآ  ناناملسم  دیآ و  دوجو  هب  بسانم  طیارش  ات  تسا ، هدرکن  نایب  ار  اهروتسد 

لزان لماک  تروص  هب  اههروس  هک  اجنآ  ات  دیدرگیم  لزان  رتشیب  ای  رتمک  مه  یهاگ  هیآ و  هد  ای  هیآ  جـنپ  ّدـح  رد  ابلاغ  نآرق  هدـش  هتفگ 
يدعب تاروتـسد  رظتنم  ار  نانآ  هراومه  دروآیم و  مهارف  ناناملـسم  يونعم  ّوج  رد  ار  زور  هب  زور  لایـس  لداعتم و  نایرج  کی  دشیم و 

، دزیر ورف  نانآ  ياهلد  رب  تیادـه  تمحر و  ناراـب  هراومه  دـننک و  حالـصا  ار  دوخ  دنـسپان  تاداـع  کـیاکی  ناناملـسم  اـت  دادیم ، رارق 
. دنیامن لمع  دننک و  ظفح  دنریگب ، دای  دنناوتب 

نآرق ییاوآ  یگنهامه  - 1 / 5

، اههژاو يریگراک  هب  فورح ، يریگراـک  هب  رظن  زا  ندوب  گـنهامه  تسا . نآ  ییاوآ  یگنهاـمه  میرک ، نآرق  ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی 
ياههروس زا  یخرب  فورح ؛ يریگراک  هب  دروم  رد  الثم  اههروس . تایآ و  رب  مکاح  یقطنم  مظن  و  تاعوضوم ، دنویپ  بلاطم و  یگتسویپ 

: دوشیم مامت  فلا  اب  هک  میرم  يهروس  تایآ  نایاپ  دننام  دنوشیم . متخ  س ، د ، ر ، ه ، ي ، فلا ، نوچ  يدحاو  گنهآ  فورح و  اب  نآرق 
: هدش متخ  هنوگ  نیدب  ءایبنا  يهروس  زا  یتمسق  هکنانچ  نی  نو و  دننام  فرح  هس  ای  ود  اب  یخرب  و  اّیمس ، ایضر ، اّیلو ، ایقش ، اّیفح ، ایرکز ،
زا شیب  هتبلا  هک  رتعونتم ، یگنهآ  فورح و  اب  یخرب  و  نیثراو و ...  نینمؤم ، نیملاظ ، نیحلاـص ، نیرباـص ، نیدـباع ، نیمحار ، نیظفاـح ،
. تسا هدیشخب  یندینش  نیشنلد و  صوصخم و  یگنهآ  تایآ  نایاپ  هب  دروخیم و  مشچ  هب  میرک  نآرق  تایآ  ياهتنا  رد  فرح ن  همه ،

 23 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
. دربیم يرگید  ياضف  هب  ار  هدنونش  هدنناوخ و  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  ظفح  تئارق و  هب  رتشیب  بذج  يارب  ییاوآ  یگنهامه  زا  هویش  نیا 

نآرق مظن  - 1 / 6

هراشا

. تسا نآرق  ياهیگژیو  زا  مظن  نیا  تاملک . مظن  یناعم و  مظن  تسا ، مظن  ياراد  هیوس  ود  زا  نآرق 

نآرق ییانعم  مظن  - 1
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دنویپ بیکرت و  ندـیچ و  عون  زا  یباـیهتکن ، دنمـشوه  ره  هک  هناـمیکح  یمظن  دروـخیم ، مشچ  هب  مظن  نیا  زین  تاـملک  شنیچ  هنیمز  رد 
اوُعَْطقاَف ُۀَـقِراَّسلا  َو  ُقِراَّسلا  َو  دـیوگیم : تقرـس  ّدـح  نایب  ماگنه  میرک  نآرق  الثم ، دـنکیم ؛ هدافتـسا  زمر  زار و  بلطم و  اـههد  اـههژاو ،
هشیپانز نز  ٍةَْدلَج  َۀَئاِم  امُْهنِم  ٍدِحاو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  ِیناَّزلا  َو  ُۀَِیناَّزلا  دیوگیم : انز  دح  نایب  ماگنه  و  ( 38 هدئام /  ) دزد نز  دزد و  درم  امُهَیِْدیَأ 

هتفهن ریخأت  میدـقت و  نیا  رد  ياهتکن  هک ، ار  نز  مان  مود  يهیآ  رد  هتـشاد و  مدـقم  ار  درم  ماـن  لوا  هیآ  رد  هک  (، 2 رون /  ) هشیپ اـنز  درم  و 
هدش هدـید  نادرم  نیب  رد  رتشیب  نآ  دراوم  دـنراد و  شیارگ  رتشیب  يدزد  هب  اهدرم  الومعم  نوچ  يدزد ، هلأسم  رد  هک  هنوگ  نیدـب  تسا .

مدـقم ار  نز  مان  اذـل  رتناوارف ، وا  ياهيرگهنتف  شیارگ و  تسا و  رتشیب  نز  شقن  انز ، دروم  رد  سکع  رب  هتـشاد  مدـقم  ار  درم  مان  تسا 
. تسا هتشاد 

زا یکاح  هک  دـناهدومن  هراشا  يدراوم  هب  هدـناسر و  ماجنا  هب  رایـسب  ياهـشهوژپ  میرک  نآرق  ياههژاو  مظن  هنیمز  رد  تغـالب  نادنمـشناد 
شفدارم هژاو  اب  ناوتیمن  ار  ياهژاو  چیه  هک  تقد  يهتسیاش  تفگـش و  هنامیکح و  یمظن  تساههژاو . بیترت  رد  دح  زا  شیب  یگنهامه 

«1 . » داد رییغت 
______________________________

، غاتلش دوبع  ، 286 يرمعلا / ینآرقلا  زاـجعالا  موهفم  و  دـعب ، هب  - 42 میرکلا / نآرقلا  یف  ریخأتلا  میدـقتلا و  يرماعلا ، هب  دـینک  هاـگن  ( 1)
.88 انومضم / ابولسا و  ینآرقلا  زاجعالا 

24 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

تاملک مظن  - 2

هک تسا  ياهنوگ  هب  رگید  ياـههژاو  اـب  یناوخمه  تیفرظ و  موهفم ، توص ، ییاـبیز ، تهج  زا  نآرق  ياـههژاو  شنیزگ  رگید ، يوـس  زا 
گنهآ و هژاو و  رهاظ  ییاـبیز  ریغ  ییاـبیز و  تهج  زا  ناوتیم  ار  یگنهاـمه  مظن و  نیا  درک . اـهنآ  نیزگیاـج  دوشیمن  ار  ياهژاو  چـیه 

ظفح هژاو  الثم ، درک ؛ هدـهاشم  تسا  توافتم  اهنآ  يریگارف  تیفرظ  ای  دراد و  رگید  ییانعم  اهنآ  ضیقن  هک  یفدارتم  ياههژاو  ندـیزگرب 
هک دربیم  راـک  هب  ییاـج  رد  ار  ظـفح  نآرق  اذـل  لاـمها . تیاـعر ، ضیقن  تسا و  هعاـضا  ظـفح ، ضیقن  اـما  تسا ، فدارتـم  تیاـعر  اـب 

تیاعر يهژاو  اما  ( 4 قراط /  ) ٌِظفاح اْهیَلَع  اََّمل  ٍسْفَن  ُّلُک  ْنِإ  (، 64 فسوی /  ) ًاِظفاح ٌْریَخ  ُهَّللاَف  دننام ، دشاب ؛ ندرب  نیب  زا  ربارب  رد  يرادهگن 
: يهیآ رد  ار 

راک هب  يراک  لامها  ربارب  رد  يرادـهگن  ینعم  هب  ( 54 هط /  ) ْمُکَماْعنَأ اْوَعْرا  َو  اُولُک  ( 32 جراعم /  ) َنوُعار ْمِهِدـْهَع  َو  ْمِِهتانامَِأل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 
لامها زا  زیهرپ  نارگید و  لاوما  تیاعر  عوضوم  رب  دیکأت  فدـه و  ندرک  لابند  يارب  تاملک ، يریگراک  هب  رد  تقد  نیا  مامت  دربیم و 

. دنکیم نایب  ار  نآ  ریبعت  نیا  اب  هک  تسا  يراک 
هک ییاـهباتک  هب  هنیمز  نیا  رد  ناوتیم  تسین و  اـهنآ  دروم  رد  ثحب  ناـکما  اـجنیا  هک  دراد  دوـجو  نآرق  مظن  زا  يرگید  ياـههبنج  هتبلا 

دراد يرتلصفم  ناتساد  یناعم  ماجـسنا  تاملک و  مظن  یگتـسویپ و  هنیمز  رد  « 1 . » درک هعجارم  هدـش  هتـشاگن  نآرق  زاجعا  مظن و  هرابرد 
. تخادرپ میهاوخ  نآرق  مظن  هوجو  زا  رگید  یکی  هب  درک و  میهاوخ  هراشا  نآ  هب  تابسانم  ملع  ثحب  رد  هک 

______________________________

،244 يرمعلا / هیغالبلا ؛ ثحابملا  رماع ، یحتف  مظنلا ؛ ةرکف  یناجرج ، رهاقلا  دبع  زاجعالا ؛ لیالد  هب : دـینک  هاگن  نآرق  مظن  يهرابرد  ( 1)
. دناهتخادرپ نآرق  ینایب  یبدا و  زاجعا  هب  هک  ییاهباتک  نینچمه  ناگرزاب و  یلعلا  دبع  نآرق ؛ مظن 

25 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
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یناوخشوخ - 1 / 7

، اتمهیب يریذپیقیسوم  رظن  زا  نآرق  هکنیا  تسا . نآ  باذج  نیشنلد و  لکش  رد  تئارق  یناوخشوخ و  تیلباق  نآرق ، ياهیگژیو  زا  یکی 
نیا زا  و  تسین ، دیدرت  دروم  دناوخ ، یبولطم  لکـش  هب  ادص  اب  ادصیب و  ار  نآ  ناوتیم  یتحار  هب  هک  تسا  ياهدـعاق  نزو و  بلاق  رد  و 

نآرق تئارق  هک  تسا  تایـصوصخ  نیمه  لیلد  هب  دـیاش  و  تسا . رادروخرب  هداعلا  قوف  ياهبذاج  زا  هکلب  تسین ، روآ  لالم  اهنت  هن  تهج 
هک اجنآ  ات  تسا ، هدـش  هنـسح  تداع  کـی  تاـقباسم  ظـفح و  تئارق و  تاـسلج  يهماـنرب  یمالـسا  عماوج  رد  هتفاـی و  شرتسگ  جاور و 

هداعلا قوف  یـششک  ساسحا و  و  هدروآ ، دـیدپ  ینورد  ذاذـتلا  ّظح و  یعون  یمالـسا ، هعماج  درف و  یگدـنز  رد  نآرق  ندـناوخ  يهلأـسم 
ادـخ هب  یهجوت  عوشخ و  ناسنا  هب  دروآیمرد ، هزرل  هب  ار  ناـسنا  دوجو  هراـبکی  نآرق ، ندـناوخ  هاـگ  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، هدرک  داـجیا 

یمظن اههژاو ، يریگراک  هب  ظافلا و  بلاق  لکـش و  نتم و  رد  نآرق ، هکنآ  رگم  تسین  نیا  و  دروآیم . ناجیه  هب  ار  وا  اـی  دـهدیم  تسد 
یگژیو نیا  هب  زاب  رید  زا  ناهوژپ  نآرق  تسا . هدرک  لابند  ار  نیـشنلد  یگنهآ  اـههلمج  بیکرت  اـههژاو و  شنیزگ  رد  هدرک و  تیاـعر  ار 

رد ریثأت  عبط و  اب  نتـشاد  تقباطم  تاملک و  نزو  بلاـق و  ندوب  نیگنهآ  يهلأـسم  نیمه  ار  نآرق  زاـجعا  هوجو  زا  یکی  هتخادرپ و  نآرق 
«1 . » دناهدش لئاق  نآرق  تئارق  یقیسوم  يارب  یتاماقم  ینابم و  و  دناهتسناد ، سوفن 

، دـمهفن یتسرد  هب  ار  نآ  یناعم  ناسنا  هچ  رگ  دوش ، ماجنا  هجوت  اب  رگا  هتبلا  ددرگیم ، لصاح  زین  تاـیآ  ندینـش  عقوم  رد  يریثأـت  نینچ 
تیونعم و اما 

______________________________

ص 92. ینالقاب ، نآرقلا  زاجعا  ص 92 ، يربکلا ، ةزجعملا  ص 55 . نآرق ، تئارق  یقیسوم  ینابم  يدهم ، ازریم  ینارهت ، ( 1)
 26 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

دوجو هب  یتـهبا  عوشخ و  دوشیم و  ریزارـس  مشچ  زا  کـشا  راـیتخایب  دـهدیم و  تسد  ناـسنا  هب  ياهداـعلا  قوـف  دـجو  هاـگ  شـشک و 
دوش هدناوخ  ابیز  يادص  اب  رگا  صوصخ  هب  تسا ، باتک  نیا  تاملک  بیکرت  ياهیگژیو  زا  نآرق و  هب  طوبرم  تالاح  نیا  مامت  دـیآیم .

يادص ندینـش  ماگنه  هب  شیرق  نیکرـشم  رافک و  هک  تسا  هدوب  لیلد  نیمه  هب  دـشاب . هتـشاد  رظن  رد  ار  هیآ  ياهبیـشن  زارف و  هدـنناوخ  و 
مه نادنمقالع  نانمؤم و  دنونشب . ار  نآرق  يادص  اهدراو  هزات  دیراذگن  هک  دناهدرکیم  دیکأت  هتشاذگیم و  شوگ  رد  ار  اهتشگنا  نآرق ،
نیا دـندوب  هدـیمهف  هدرک و  سمل  ار  نآ  ینیـشنلد  تیباذـج و  تاـیآ ، ندـناوخ  اـب  هدرک و  هبرجت  ار  تاـملک  ریثأـت  یحور و  تلاـح  نیا 
نیا زا  هدافتـسا  اب  نیارباـنب  دـناشکیم . دوخ  يوس  هب  ار  دارفا  دزاـسیم و  مهارف  ار  نآ  زا  ندرب  تذـل  يهنیمز  هنوگچ  نآرق  یناوخـشوخ 

. دندرکیم مالسا  نآرق و  بذج  ار  يدایز  دارفا  عوضوم 

ظفح رب  تردق  - 1 / 8

یباـتک تسا ، مدرم  بوـبحم  سدـقم و  یباـتک  نآرق  هکنآ  زا  هتـشذگ  تـسا . نآ  ندرک  ظـفح  ناـکما  نآرق ، ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی 
رد اههژاو  شنیچ  تاملک و  نزو  نینچمه  اهنآ ، متخ  عورـش و  يهویـش  و  اههیآ ، ینایاپ  عطاقم  اهبلاق و  تسه . مه  باذـج  ناوخـشوخ و 

ْدََقل َو  دیامرفیم : هراب  نیا  رد  دوخ  زین  نآرق  دیامن . ظفح  ار  نآ  دـناوتیم  رتهب  هدـنناوخ  هک  دـهدیم  تسد  هب  ار  یگنهآ  رگیدـکی  رانک 
دیاش و  تسه ؟ ياهدـنریگدنپ  ایآ  سپ  میدرک ، ناـسآ  يروآداـی  يارب  ار  نآرق  اـعطق  و  ( 22 رمق /  ) ٍرِکَّدـُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذـِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی 

دـنکیم و نیمـضت  ار  اهدـمآ  شیپ  زا  تینوـصم  دـنکیم و  دـیکأت  فـیرحت  زا  تنایـص  تمالـس و  هلأـسم  رب  نآرق  هک  یلماوـع  زا  یکی 
ُنَْحن اَّنِإ  دیامرفیم :

 27 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
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ظفح يهنیمز  نیمه  مینکیم ، يرادـهگن  نآ  زا  زین  اـم  میدرک و  لزاـن  ار  نآرق  یتـسرد  هب  اـم  ( 9 رجح /  ) َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذـلا  اَْـنلََّزن 
. تسا هدرک  يرادهگن  ندرک  دوبان  فیرحت و  ثداوح  زا  ار  نآ  یعیبط  روط  هب  هک  دشاب ، نآرق  ندرک 

روصحم تراـغ ، يزوس ، شتآ  هلزلز ، لیـس ، یعیبـط ، ثداوح  لـیبق  زا  یلماوع  هدـشیم ، اـهباتک  نتفر  نیب  زا  هب  رجنم  هک  یلماوع  نوـچ 
المع دندرک ، ظفح  ار  نآ  يرایـسب  دارفا  درک و  ادیپ  یمومع  هبنج  نآرق  رگا  اما  تسا ، هدوب  دارفا  يراکتـسد  و  یهورگ ، تسد  رد  ندش 

. تسا هدش  يزاساج  هریخذ و  نانآ  ياههنیس  رد  تسا و  هدنام  ظوفحم  نوگانوگ  صاخشا  دوجو  اب  نآرق 
يهلأسم لاثم  روط  هب  تسا . ناناوجون  ناکدوک و  طسوت  هیآ  رازه  شـش  زا  شیب  اـب  مهم  باـتک  نیا  ظـفح  لـئاسم ، نیرتبیجع  زا  یکی 

رد هک  مینیبیم  اما  تسا ، رتلکشم  ظفح  دشاب ، ناوخراوشد  سونأمان و  اههژاو  رگا  دشاب ، یتایـصوصخ  اب  هارمه  دیاب  ناکدوک  رد  ظفح 
نآرق رخآ  کچوک  ياههروس  زا  ار  ظفح  هک  تسا  نیا  بلاج  دنتـسه و  قفوم  الماک  هنیمز  نیا  رد  دریگیم و  ماجنا  یتحار  هب  ناـکدوک 
ظافلا موزل  عقوم  رد  دننک و  ظفح  دنناوتیم  رتهب  ار  اهنآ  ناکدوک  هک  تسا  نانچ  کچوک  ياههروس  تیـصوصخ  اریز  دـننکیم ، عورش 
ِِکلَم ِساَّنلا * ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ْلـُق  تسا : نیـشنلد  اونشوخ و  نوزوم ، اـههیآ  یناـیاپ  عطاـقم  اـهبلاق و  اریز  دـننک ، يراـج  ناـشنابز  رب  ار  اـهنآ 

 ... َبَقَو اذِإ  ٍقِساغ  ِّرَش  ْنِم  َو  َقَلَخ * ام  ِّرَش  ْنِم  ِقَلَْفلا * ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  ای  ِساَّنَْخلا و  ِساوْسَْولا  ِّرَش  ْنِم  ِساَّنلا * ِهلِإ  ِساَّنلا *
یبوخ و هب  اههژاو  ددرگیم و  عورـش  نآرق  ظفح  اههروس  نیمه  زا  و  تسا ، باذـج  مظنم و  رادهیفاق  ياهرعـش  دـننام  هب  تاملک  گنهآ 

زا رایسب  یتیعمج  یعیبط ، روط  هب  مینیبیم  هک  تساجنیا  دوشیم ، ادا  تحالم  ییابیز و 
 28 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

ار نآ  دنزب و  دربتسد  نآ  هب  دناوتیمن  یسک  هتفرگ و  ياج  اههنیس  رد  میرک  نآرق  زا  یناوارف  ياههخسن  دنتسه و  نآرق  ظفاح  ناناملـسم ،
. دنک دوبان  فذح و  يرشب  يهعماج  یگدنز و  زا 

نآرق یهاوخدروامه  - 1 / 9

ریظن هب  ار  دارفا  اههورگ و  اههتـسد و  اهراب  نآرق  رد  تسا . نآرق  يدـحت )  ) ییوگریظن یبلطاتمه و  میرک  نآرق  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی 
لئاـق یبیغ  یهلا و  هشیر  نآ  يارب  هک  نآرق - ناـفلاخم  نارکنم و  اریز  تسا ، هدرک  توعد  نآرق  دـننامه  ندروآ  تهج  هزراـبم  ییوگ و 

دیناوتیم رگا  دیامرفیم : نآرق  هورگ ، نیا  هب  خساپ  رد  دنتسنادیم . تسردان  ار  ترضح  ياعدا  دندرمشیم - يرشب  راک  ار  نآ  دندوبن و 
13 و 14، دوه / ، 38 سنوی / - 33 - 24 روط /  ) دنکیم نایب  فلتخم  ياهلکش  رد  ار  بلطم  نیا  ِِهْلثِم و  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  دیروایب : ار  نآرق  ریظن 

يدعب هلحرم  رد  ( 88 ءارـسالا /  ) ِنآْرُْقلا اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  دیروایب . ار  نآرق  دننام  دیناوتیم  رگا  دیوگیم : زاغآ  رد  ( 24 - 23 هرقب /
هرقب هروس  رد  نآرق  یهاوخدروامه  جوا  ( 13 دوه /  ) دیروایب ار  نآرق  دننامه  هروس  هد  دیناوتیم  رگا  ِِهْلثِم . ٍرَوُس  ِرْشَِعب  اُوتْأَف  ُْلق  دیوگیم :
دارفا هک  دراد  انعم  یتروص  رد  یبلط  اتمه  املـسم  ( 23 هرقب /  ) دیروایب ار  نآرق  دننام  ياهروس  دـییوگیم  تسار  رگا  دـیوگیم : هک  تسا 

دنمتردـق یناوـج  رگا  ـالثم  دـشاب ، لوـقعم  یهاوخدرواـمه  هک  دنـشاب  ياهلحرم  رد  دنـشاب و  هتـشاد  ییاـناوت  تحاـصف  تغـالب و  نف  رد 
تـسار رگا  تسین ، تعاجـش  هکنیا  دنیوگیم  دنریگیم و  هرخـسم  هب  ار  وا  نارگید  دـنک  هزرابم  هب  توعد  ار  ناوتان  فیعـض و  يدرمریپ 
نادیواج هدبز و  راعشا  هک  یناسک  مظن و  رعش و  تغالب و  بدا و  لها  بارعا  هب  نآرق  نک . هزرابم  دوخ  حطس  رد  یسک  اب  ورب  ییوگیم 

نانآ
 29 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

تسین و تداـع  قراـخ  تسا و  رـشب  راـک  نیا  دـیتسه  یعدـم  رگا  دـیوگیم : دوب  نازیوآ  هبعک  راوـید  رب  لاـس  ياـهلاس  عبـس ) تاـقلعم  )
دنیآیم و اهنآ  هک  دیروایب  ار  شدننامه  دینک و  هضراعم  نآرق  اب  هدش و  عمج  مه  رانک  رد  دییایب و  دوش  هتخانـش  ربمایپ  هزجعم  دناوتیمن 

رحس باتک  نیا  تسا . يرگید  سنج  زا  نآرق  نیا  دنیوگیم  اذل  دنسرب . دوصقم  هب  دنناوتیمن  دندرگیم و  رب  هنادیمون  دننکیم و  شالت 
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. تسا
اما دنروایب ، نآرق  کچوک  ياههروس  ریظن  يزیچ  ات  دندرک  شالت  برع  نابیدا  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  تبث  مجارت  خیرات و  ياهباتک  رد 

نینچ نیا  دنتـسه و  زجاع  نآرق  هروس  کی  دـننامه  ندروآ  زا  هک  دـندرک  فارتعا  امـسر  هاگ  دـندرواین و  تسد  هب  یقیفوت  هنیمز  نیا  رد 
«1 . » تسا یبلط  اتمه  یهاوخ و  هزرابم  شیاهیگژیو  زا  یکی  نآرق  هک  تسا 

: تسا هدوب  هارمه  ییانثتسا  تیعقوم  ود  اب  يدحت  حرط  نآرق و  زاجعا 
تساوخرد ياج  هب  هک  هدیسر  ياهلحرم  هب  هدرک و  یط  ار  شناد  لماکت و  دشر و  زا  ینارود  هک  نآرق  لوزن  رصع  رد  ناسنا  تیعقوم  - 1

یگنهرف و شخب  نیا  هب  نارامیب ، نتفای  افـش  اصع ، ندـش  اهدژا  ناـگدرم ، ندرک  هدـنز  نوچ  بیرغ  بیجع و  هداـعلا و  قراـخ  تاـکرح 
. تسا هدننک  روحسم  ناگدرم  ندرک  هدنز  دننام  نخس  ییابیز  تایبدا و  دروآیم . يور  يرکف  لئاسم  حرط  تاملک و  نایب  رد  یملع 

يرتسب نینچ  رد  نآرق  دـشیم و  هداد  رثن  رعـش و  هب  رـصع  نآ  رد  هک  یماـمتها  تغـالب و  تحاـصف و  رظن  زا  برع  یخیراـت  تیعقوم  - 2
. دنکیم یبلط  دروامه 

______________________________

.18 ۀیغالبلا / ثحابملا  يرمعلا ، 61 و  - 59 يربکلا / ةزجعملا  هرهز ، وبا  ، 313 نآرقلا / مولع  یف  ثحابم  حلاص ، یحبص  ( 1)
30 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

یبیغ لئاسم  زا  نداد  ربخ  - 1 / 10

. تسا یبیغ  لئاسم  زا  رابخا  يرگید  نآ و  هب  نامیا  بیغ و  ناهج  یکی  دـسریم ؛ اهنهذ  هب  ریـسفت  ود  یبیغ ، لئاسم  دوشیم  هتفگ  یتقو 
یهاگآ یحو ، عبنم  زا  عالطا  اب  زج  هک  تسا  يروما  حرط  یبیغ و  لئاسم  زا  نداد  ربخ  میرک ، نآرق  يهرابرد  هجوت  لـباق  تاـکن  زا  یکی 
يهدنیآ هکئالم و  ناگتشرف و  زا  ینامسآ ، ياهباتک  رگید  دننام  نآرق  دربیمن . هار  يوس  نآ  هب  شناد  لقع و  ددرگیمن و  لصاح  نآ  زا 

1 و ّنج / ، 29 فاقحا / ، 177 هرقب /  ) دهاوخیم ار  ناینیشیپ  ياهباتک  رگید و  ناهج  هب  تبـسن  ناملـسم  درف  نامیا  دهدیم و  ربخ  تیرـشب 
مینکیم و كرد  مینیبیم و  ار  نآ  ام  هک  یملاع  ینعی ، سح ؛ ملاع  یکی  ددرگیم ، میـسقت  شخب  ود  هب  یتسه  ناهج  هک ، اـجنآ  زا  و  ( 2

لباق يدام  ياهرازبا  اب  هک  ام ، يرهاظ  كرد  ساوح و  زا  نوریب  یملاع  يرگید  مینک و  فیـصوت  ار  نآ  تایـصوصخ  میناوتیم  ناـیع  هب 
/ هرقب  ) دـهاوخیم نانمؤم  زا  ار  بیغ  هب  نامیا  دـهدیم و  سح  يارواـم  ناـهنپ و  یناـهج  زا  ربخ  میرک  نآرق  هنیمز  نیا  رد  تسین ، كرد 

ملاع ّنج و  هکئالم و  هب  نامیا  يهلأسم  زین  ینامـسآ  ياـهباتک  رگید  رد  اریز  دـیآیمن ، باـسح  هب  نآرق  ياـهیگژیو  زا  هتکن  نیا  اـما  (. 3
هب میرک  نآرق  ياهیگژیو  زا  دـیاب  ار  هچنآ  تسا . هدـش  هتخادرپ  ّسح  ياروام  ملاع  یحو و  يهدـیدپ  هب  نینچمه  هتـشگ و  حرطم  ترخآ 

شنیرفآ زا  میرک  نآرق  لاـثم  روط  هب  دوشیم . هدرمـش  نآرق  زاـجعا  ياـههناشن  ناونع  هب  هک  تسا  یلئاـسم  زا  نداد  ربـخ  دروآ ، باـسح 
نیا هدننک  غالبا  هک  يربمایپ  هکنیا  اب  دهدیم ، ربخ  هتـشذگ  ياهتما  نیـشیپ و  ناربمایپ  ناتـساد  سیلبا و  مدآ و  ناتـساد  نیمز و  نامـسآ و 

اب همه  نیا  اب  ( 44 صصق / ، 49 دوه /  ) تسا هتخوماین  نارگید  زا  يزیچ  هدیدن و  داتسا  هتفرن و  بتکم  هب  تسا  باتک 
 31 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

. دهدیم ربخ  اهنآ  زا  یتفگش 
زا اهنیا  هک  تسا  هدش  حیرـصت  میرک  نآرق  رد  و  هدماین ، هتـشذگ  ياهباتک  زا  کی  چـیه  رد  الوصا  ایبنا  صـصق  لئاسم  زا  یخرب  هوالع  هب 

نیا هنوگچ  هک  ینادـب  ات  يدوبن  اهنآ  نایم  رد  وت  و  دـیامرفیم : هراب  نیا  رد  نآرق  دوشیم . یحو  ربمایپ  يا  وت  هب  هک  تسا  یبیغ  ياـهربخ 
(. 44 نارمع / لآ   ) داتفا قافتا  ثداوح 

و ( 27 حتف /  ) هکم حتف  ای  ( 1 - 4 مور /  ) مور زا  ناریا  تسکش  دننام ، تسا ؛ هدوب  هدنیآ  زا  یثداوح  رکذ  رب  لمتـشم  نآرق  هتـشذگ  اهنیا  زا 
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ربخ ( 9 رجح /  ) تافیرحت تافآ و  ثداوح و  زا  نآرق  تنایص  زا  دهدیم و  ار  ناناملسم  يزوریپ  حتف و  دیون  هک  رگید  لئاسم  زا  يرایـسب 
ار یفلاخم  دـنور  اههدـیدپ  لیلحت  يداـع و  طیارـش  هدرکیم و  تیاـکح  ار  نآ  فـالخ  ثداوح  لـئاسم و  رهاـظ ، رد  هکنیا  اـب  دـهدیم .

ققحت نآ  ياـهربخ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  رـشب  نآ  زا  يداـع و  باـتک  رد  دـناوتیمن  يراـبخا  نینچ  ور  نیا  زا  تسا . هدرکیم  ینیبشیپ 
. تسا میرک  نآرق  ياهیگژیو  زا  یکی  باتک و  نیا  ندوب  هزجعم  رب  لیلد  مه  رما  نیمه  و  دریذپ ،

شناد لقع و  اب  ندوبن  ضراعم  - 1 / 11

لقع و نشور  كرد  اب  ناـنآ  ینید  ياـهباتک  بلاـطم  اداـبم  هک  تسا  نیا  ینامـسآ  ياـهباتک  هب  تبـسن  ناـمیا  لـها  ياههغدـغد  زا  یکی 
هتـشاد يراگزاسان  ملع  میـسرت  اب  ناهج  تقلخ  اههدیدپ و  زا  فیـصوت  دشاب و  هتـشاد  تنیابم  ندـمتم  ناهج  تالوحت  یملع و  ياههتفای 

یحیسم نادنمشناد  هدوب و  رظن  دم  هراومه  دیدج ) میدق و  دهع   ) سدقم باتک  هب  تبسن  تیحیسم  تیدوهی و  ناهج  رد  هلأسم  نیا  دشاب .
هاوخ و تسا  شیپ  لاس  رازه  ود  هب  طوبرم  هک  یباتک  اریز  دناهدرک ، لکشم  نیا  لح  يارب  يرایسب  شالت  دیدج ، مالک  ملع  رد 
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اب ناـسنا  شیادـیپ  یگنوـگچ  نیمز و  تکرح  ناگراتـس و  هاـم و  دیـشروخ و  نوـچ  یتـسه  ياههدـیدپ  ناـهج و  زا  شتافیـصوت  هاوخاـن 

يراگزاسان مکتسد  یناوخمه و  ینونک  توافتم  رایسب  ياهشرگن  اب  هتسناوتیم  هنوگچ  هتشاد و  شزاس  رـصع  نآ  ياههتفای  تامولعم و 
. دشاب هتشادن 

، هتفای لوحت  ینالوط  نارود  نیا  یط  رد  ناسنا  اریز  تسا ، رادروخرب  يرتشیب  تیـساسح  زا  ینید  میلاعت  تاروتـسد و  دروم  رد  هلأـسم  نیا 
طیارـش اب  میلاعت  نیا  هک  تسا  مهم  رایـسب  اذل  هتفای ، رییغت  هعماج  هرادا  یگدـنز و  هویـش  یعامتجا و  طیارـش  هدـش ، نوگرگد  وا  ياهزاین 

. دشاب هتشادن  يراگزاسان  دیدج 
رد ای  دراد  ییایفارغج  یخیرات و  هغبـص  گنر و  هک  دهدیم  ربخ  یلئاسم  زا  حیرـص  روط  هب  اهباتک  نیا  هک  يدراوم  رد  هژیو  هب  هلأسم  نیا 
ای نیمز ، تکرح  هتـشذگ  رد  الثم  تسا ، هتفاـی  رییغت  نآ  دروم  رد  یتفرعم  ياـههیرظن  هک  دزادرپیم  یتاـکن  هب  شنیرفآ  ناـهج  فیـصوت 

. رگید ياهنوگ  هب  نونکا  هدشیم و  ریسفت  ياهنوگ  هب  اههموظنم  كالفا و  هعومجم 
تهج نیا  زا  ددرگیم و  یقلت  یملع  ياههتفای  فالخ  رب  لیجنا  تاروت و  رد  ناسنا  ناهج و  شیادـیپ  لئاسم  زا  یخرب  هکنیا  رتمهم  هتکن 

: هک تسا  هدرک  داجیا  ار  شسرپ  نیا  اذل  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  نآ  نادقتعم  يارب  ار  یتالکشم 
؟ دشاب یناسنا  قوقح  ملع و  لقع و  فالخ  رب  هک  تفرگ  غارس  ار  ياهیآ  نآرق  رد  ناوتیم  ایآ  تسا و  نینچ  زین  نآرق  رد  ایآ 

، هدـش تبث  طبـض و  هدوـمرف  ربماـیپ  هب  ادـخ  هداتـسرف  هچنآ  اـقیقد  تسا و  یحو  نآ  تاـملک  ماـمت  هک  نآ  یگژیو  لـیلد  هـب  مـیرک  نآرق 
هک هدشن  اعدا  ارهاظ  یهلا  نایدا  ینید  ياهباتک  هرابرد  تسا . توافتم  نآ  رد  بلطم  نایب  تیعضو 
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یـسوم و تلاسر  زا  سپ  لصاوف  یط  رد  ناربمایپ  نیا  نارای  ناگدنـسیون و  هکلب  تسا ، هتفرگ  رارق  مدرم  رایتخا  رد  دنوادخ  تاملک  نیع 

نیـشیپ ياهتما  رایتخا  رد  دوخ  ینطاب  براجت  ریـسفت و  اب  هارمه  ناربمایپ  نیا  زا  یتاملک  لقن  اب  ار  ینطاب  یناحور و  براجت  نیا  یـسیع 
هرابرد اما  تسا ، هدوب  هجاوم  ییاهینوگرگد  تالکـشم و  اب  همجرت  لاقتنا و  میدـق  دـهع  لـحارم  زا  یخرب  رد  هکنآ  هژیو  هب  دناهتـشاذگ 

طبض و هداعلا  قوف  ساوسو  تیساسح و  اب  ییاقلا  بیترت  نامه  اب  تاملک و  فورح و  نامه  اب  یحو  نانخـس  تاملک و  نیع  میرک  نآرق 
یتاکن نآرق  تاملک  ور ، نیا  زا  تسا . هدیـسر  ام  تسد  هب  ات  هدـش  يرادـساپ  نآ  زا  لـسن  هب  لـسن  هتـشگ و  تسد  هب  تسد  هدـش و  تبث 

هچ ره  درادـن و  ملع  لقع و  اب  یتاـفانم  هنوگ  چـیه  هک  تسا  هدرک  حرطم  ار  یملع  یخیراـت و  یعاـمتجا  یناـسنا ، لـئاسم  زا  قیقد  رایـسب 
فلتخم نورق  یط  رد  هک  ییاهریـسفت  نایم  نیا  رد  دنچ  ره  ددرگیم . راکـشآ  یبوخ  هب  ینآرق  فصو  نیا  دوشیم ، هدرتسگ  رـشب  شناد 
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لقع و اب  نآرق  ياهمایپ  دوخ  مینیبیم  اما  هدوب ، نارسفم  فلتخم  طیارش  رصع و  نآ  شناد  اب  بسانتم  هتفرگ  ماجنا  تایآ  نیا  تبـسانم  هب 
. تسا هتفای  قیفوت  نآ  فشک  هب  اهلاس  زا  سپ  ملع  هک  هدرک  هراشا  یتاکن  هب  هکلب  درادن ، یضراعت  يرشب  شناد 

باختنا قح  تایح و  قح  ناسنا ، تیناسنا  شزرا  يداژن ، ضیعبت  اب  هزرابم  نز ، قوقح  یعامتجا ، قوقح  ناسنا و  يدازآ  هب  نآرق  ماـمتها 
. دهدیم ناشن  ار  نآرق  شرگن  قفا  هک  تسا  ییاههنومن  زا  ناسنا  یسنج  يدام و  ياهزاین  نیمأت  هداوناخ و  هب  مامتها  تشونرس ، نییعت  و 

نایب ياهنوگ  هب  اما  تسین  مه  تهج  نیا  نایب  ماقم  رد  تسین و  یملع  لئاسم  هب  رظان  هچرگ  ناسنا  تقلخ  نآرق و  رد  یتسه  لـئاسم  حرط 
هک هدش 
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. تسین مه  ملع  اب  ضراعم 

رـضاح رـصع  یملع  لوصا  اههشیر و  هب  دراد و  هراـشا  زورما  ناـهج  تاـفاشتکا  یملع و  ياههدـیدپ  هب  نآرق  مییوگن  رگا  رگید  فرط  زا 
تاروت باتک  رد  هک  ملع  فالخ  رب  فیخس و  تاکن  میریذپب  دیاب  اما  دشاب ، هتخادرپن  نآ  هب  نآرق  رد  هک  تسین  یملع  هتکن  تسا و  رظان 

. دوشیمن تفای  نآرق  رد  دراد ، دوجو  لیجنا  و 
ار بلطم  نیا  تسا ، مرکا  ربمایپ  رب  یحو  هتفای  هدمآ و  دنوادخ  يوس  زا  باتک  نیا  هک  دـش ، هراشا  زاغآ  رد  هک  ياهتکن  نآ  هب  تسا  مزال 
هب رگا  و  ( 6 ناقرف /  ) تسا اههدیدپ  ناهج و  یتسه  هب  ملاع  نآرق  نایب  قبط  وا  هک  دوشیم  نایب  یلاح  رد  يدنوادخ  مالک  هک  مینک  هفاضا 
رد یلئاسم  تهج  نیمه  هب  دوش . نایب  ناهج  تقیقح  یتسه و  ماظن  فالخ  رب  درادـن  اـنعم  دراد ، هراـشا  یملع  لـئاسم  يهنیمز  رد  یتاـکن 

تاـکن نیا  هب  ناـمز  نآ  رد  يداـع  يدرف  هتـشادن  ناـکما  هدوبن و  تثعب  زاـغآ  رـصع  یملع  ياوتـسم  رد  زگره  هک  ددرگیم  حرطم  نآرق 
ار اهنامسآ  ( 10 نامقل /  ) اهَنْوََرت ٍدَـمَع  ِْریَِغب  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  دـیامرفیم : نامـسآ  رارقتـسا  یگنوگچ  رد  نآرق  رد  هکنیا  لـثم  دـنک ؛ هراـشا 
دش تباث  اهدعب  هک  دوشب  هدید  هکنآ  نودب  درادیم  هگن  ار  اهنامـسآ  هک  دراد  دوجو  ییورین  ینعی  تشارفارب ، دننیبب  هک  ییاهنوتـس  نودب 

َنوُرَّکَذـَت ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  انْقَلَخ  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  َو  دراد : هراشا  ءایـشا  مامت  رد  تیجوز  نوناق  هب  ای  تسا ، هبذاـج  يورین  ییرماـن ، يورین  نیا 
َسْمَّشلا َو  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  دیوگیم : ای  دینک . ادیپ  هبنت  امش  هک  دشاب  هدیرفآ  تفج  يزیچ  ره  رد  دنوادخ  ( 49 تایراذلا / )

روانـش یکلف  رد  ياهرایـس  هراتـس و  ره  دیرفآ ، ار  هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  هک  ییادخ  ( 33 ءایبنا /  ) َنوُحَبْـسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو 
. تسا
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تکرح ینیعم  رادم  رد  تارایس  همه  هک  دش  مولعم  اهدعب  اما  تشادن ، ینشور  موهفم  رـصع  نآ  رد  صاخ ، ریـسم  رد  ناگرایـس  يروانش 

. تسین اهنآ  ییاجباج  ناکما  هک  دننکیم 
دروم رد  هچ  میرک  نآرق  بلاطم  زا  کی  چـیه  مک  تسد  تسا ، يزورما  شناد  دـیدج  ياههتفای  هب  رظان  تایآ  نیا  مییوگن  رگا  نیارباـنب 

هام و دیـشروخ و  نایرج  ناراب ، شراب  اهربا ، تکرح  دروم  رد  اـی  هکئـالم ، نج و  ناـسنا و  تقلخ  دروم  رد  هچ  نیمز ، نامـسآ و  تقلخ 
يزورما شناد  ياههتفای  اب  قیقد  حیرـص و  روط  هب  اهایرد  ناهایگ و  نینج و  نوگانوگ  لـحارم  نامـسآ و  هب  نتفر  باهـش و  ناـگراتس و 

اما دراد  شزاس  عاونا  تابث  هیرظن  اب  هک  دوش  هدافتـسا  تایآ  یخرب  زا  ناسنا  تقلخ  هرابرد  تسا  نکمم  هنومن  ناونع  هب  درادـن . هضراـعم 
دوجو ناسنا و  یلماـکت  تقلخ  نآرق  تفگ  ناوتیمن  هک  اـنعم  نیا  هب  دراد  شزاـس  عاونا  لوحت  هیرظن  اـب  هک  دراد  دوجو  یتاـیآ  ربارب  رد 

هدرک یفن  شیپ  لاس  رازه  دودـح 6  رد  ینعی  ریخا  ياهنارود  رد  ار  ناسنا  تایح  تمدـق  هقباس  ای  هدرک و  یفن  ار  مدآ  زا  شیپ  ياـهناسنا 
. دشاب

ریسفت لباق  نآرق  نایب  اب  هیرظن  ود  ره  هک  انعم  نیا  هب  دراد  شزاس  یجیردت  یعفد و  شیادیپ  يهیرظن  ود  ره  اب  ناسنا  تقلخ  لئاسم  حرط 
هک مینیبیم  دـناهدرک ، هراشا  تایآ  زا  ییاههشوگ  هب  مادـک  ره  هک  مینک  هاگن  ینارو  هشیدـنا  ياـهيریگرد  اـهعزانت و  هب  رگا  اذـل  تسا ،
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هب نآرق  هویـش  نیا  لـیلد  تسا . هدرکن  در  ار  یملع  ياـههیرظن  عطاـق  روـط  هب  هدرکن و  یفن  ار  لـباقم  هیرظن  حیرـص  روـط  هـب  نآرق  ناـیب 
نامـسآ و نیمز و  تقلخ  لئاسم  میقتـسم  حرط  ماقم  رد  اذل  تسا . تیاده  باتک  تسین . یملع  باتک  نآرق  ددرگیم . زاب  نآرق  فادـها 

ناگدنونش دهاوخیمن  یتح  تسین و  یملع  نابز  اب  تادوجوم 
 36 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

. دشاب هتشاد  ضراعت  دیدج  تافاشتکا  اب  هک  هتفگن  نخس  مه  ياهنوگ  هب  اما  دنک ، هتفشآ  رب  دناهدوب  سونأم  ياهیرظن  اب  هک  ار  دوخ  رصع 
. تسا ناهج  تخانش  يارب  ملع  بسک  لقع و  زا  هدافتسا  شنیرفآ و  ناهج  رد  ربدت  ملع و  هب  نداد  هجوت  شخب  نیا  رد  نآرق  فده 
يدازآ سنوی 99  هرقب 256 و  ياههروس  رد  نآرق  تایآ  تفگ  ناوتیم  هکلب  ناـسنا ، يدازآ  رـشب ، قوقح  هنیمز  رد  تسا  لـیبق  نیا  زا  و 

«1 . » دزرویم دیکأت  رگید  تایآ  رد  ناسنا  قوقح  هب  تبسن  دنکیم و  حیرصت  ار  هدیقع 
______________________________

هعجارم  1379 رکذ ، تاراـشتنا  نارهت  نآرق ، رد  يدازآ  بناـجنیا : زا  يرثا  هب  رـشب  قوـقح  يدازآ و  هب  تبـسن  نآرق  عـضوم  هراـبرد  ( 1)
. دینک

37 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نآرق توالت  - 2

: تسا هتکن  ود  زا  هتساخرب  مامتها  نیا  تسا . نآرق  ندناوخ  هب  نانآ  هدرتسگ  سب  مامتها  ناناملسم ، تایح  رد  بلاج  تاکن  زا 
َةالَّصلا اُوماقَأ  َو  ِهَّللا  َباتِک  َنُوْلتَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دننام : تسا . هدیـسر  يوبن  ثیداحا  دیجم و  نآرق  تایآ  رد  هک  توالت  رب  ناوارف  دیکأت  یکی :
شاداپ انامه  دنرادیم ...  اپ  رب  ار  زامن  دننکیم و  دـیجم  نآرق  توالت  هکنانآ  ( 30 - 29 رطاف ،  ) ِِهلْـضَف ْنِم  ْمُهَدیِزَی  َو  ْمُهَروُجُأ  ْمُهَیِّفَُوِیل  ... 

. نک توالت  مظن  لیترت و  اب  ار  نآرق  و  ( 4 لمزم /  ) اًلِیتَْرت َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  َو  ناشدیازفایم . شیوخ  یشخبنوزف  زا  دهدیم و  مامت  ار  ناشیا 
لوغـشم نآرق  توـالت  اـب  ار  شناـبز  تـالاح  نیرتتخـس  رد  تشاد و  مـیظع  ياهقـالع  نآرق  ندـناوخ  هـب  زین  یمارگ  ربماـیپ  نـینچمه  و 

«1 . » دومنیم قیوشت  نآرق  ندناوخ  هب  ار  نارگید  تخاسیم و 
زا یکی  ناوتیم  لـیلد  نیمه  هب  دـنکیم . مهارف  ار  توـالت  رد  شـشک  تئارق و  هبذاـج  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نآرق  بولـسا  هویـش و  مّود :

ار نآرق  تاصاصتخا 
______________________________

هیآ تبسانم  هب  ای  هروس  زاغآ  رد  نارسفم  الومعم  هک  تسا  ناوارف  رایـسب  صاخ  ياههروس  تلیـضف  ای  نآرق  توالت  تلیـضف  تایاور  ( 1)
. دناهتشاگن روسلا  لئاضف  نآرقلا و  لئاضف  رد  ییاهباتک  یتح  دناهدرک و  رکذ 

 38 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
. دنکیم داجیا  يونعم  لوحت  دریگ  ماجنا  بلق  روضح  لمأت و  اب  رگا  هک  یتوالت  درمش ، رب  نآرق  توالت  هب  عیسو  شیارگ 

رد درکیم و  تمحر  بلط  ادـخ  زا  دیـسریم  هک  تمحر  يهیآ  هب  درک . زاغآ  ار  هرقب  هروس  زامن  رد  ربماـیپ  دـیوگیم : کـلام  نب  فوع 
«1 . » درکیم رارکت  اهراب  اهراب و  زامن  رد  ار  هیآ  کی  هک  دشیم  هاگ  تسیرگیم . دربیم و  هانپ  ادخ  هب  باذع  تایآ 

نایم رد  یتنـس  هک  اـجنآ  اـت  دـشیم  رارکت  هزور  همه  هک  دوب  ياهماـنرب  نآرق  توـالت  تشاد و  همادا  ربماـیپ  هباحـص  ناـیم  رد  شور  نیا 
. دنوریم رتسب  هب  بش  رد  نآ  توالت  اب  دننکیم و  عورش  نآرق  اب  ار  یگدنز  زور  ره  يوجادخ  نانمؤم  هک  تشگ  ناناملسم 

هجوت نآ  یناـعم  هب  رتـمک  دـنروآیم ، ور  ندـناوخ  نآرق  هب  يرمع  هک  اـم  ناداوساـب  زا  يرایـسب  یتـح  هک  هتفر  شیپ  اـجنآ  اـت  هویـش  نیا 
دـشاب تاملک  یـشکلد  يونعم و  هبذاج  یهلا و  فیلکت  ماجنا  نآرق و  تئارق  نتـشاد  باوث  هب  داقتعا  شیارگ  نیا  لماع  دیاش  دـننکیم و 
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رارکت ار  یـسدق  مالک  دـننکیمن و  اـهمایپ  رد  تقد  یناـعم و  كرد  هب  یماـمتها  دـنرادیم و  شوخ  تداـبع  تروص  ماـجنا  هب  ار  لد  هک 
. دنمهفن ار  نآ  يانعم  هچ  رگ  دننکیم 

هاوخان هاوخ و  یـسدق  رما  ساسحا  تیـشخ و  عوشخ و  تلاح  نینچ  اریز  تسا ، رثایب  اهندناوخ  نیا  هک  تسین  نیا  دـقن  نیا  يانعم  هتبلا 
یـسدق يونعم و  يهبنج  الامتحا  هک  ییاهادص  ندینـش  یتح  زامن و  اعد و  ندناوخ  ماگنه  رد  اذـل  دراذـگیم ، رثا  ناسنا  ناور  حور و  رد 

دقن بجوم  هچنآ  دراذگیم ، رثا  درف  هیحور  رب  يونعم  ياضف  دیآیم و  دیدپ  تیشخ  تلاح  دراد 
______________________________

.223 نآرق / خیرات  رایمار ، ( 1)
 39 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

. تسا نآرق  ندناوخ  زا  رثا  هزادنا  نیا  هب  ندرک  هدنسب  دوشیم 
، ینالوط هیآ  اب 286  هرقب  نوچ  دـنلب  ياههروس  مه  نآ  نآرق  ندرک  ظفح  ندـناوخ و  هک  درک  شومارف  دـیابن  ار  هتکن  نیا  رگید  يوس  زا 

رایـسب رایـسب  تاـملک  ندرک  ظـفح  بوـخ  ندرک و  رارکت  تحار  ندرک و  ادا  تسرد  دـندوب ، یما  هـک  یمدرم  يارب  دوـبن ، یناـسآ  راـک 
مالـسا ردص  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  تسا ، باتک  يور  زا  ندـناوخ  ناکما  هتـشون و  زا  هدافتـسا  هب  طونم  ندرک  ادا  تسرد  دوب . لکـشم 

هتـشاد و هجوت  هلأسم  نیا  هب  نآرق  دوخ  لیلد  نیمه  هب  دننک . رارکت  ار  تاملک  هظفاح  ساسا  رب  دـندرپسیم و  دوخ  هظفاح  هب  دـیاب  بترم 
: دنکیم باطخ  ربمایپ  هب  ظفح  يراوشد  هلأسم و  تیساسح  رد 

زا ناناملـسم  هک  دیاش  میدرک ، ناسآ  وت  ندرک  يراج  نابز  هب  يارب  ار  نآرق  ام  انامه  ( 58 ناخد /  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َِکناِسِلب  ُهانْرَّسَی  امَّنِإَف 
میدینادرگ ناسآ  وت  نابز  هب  انامه  (. 97 میرم /  ) َنیِقَّتُْملا ِِهب  َرِّشَُبِتل  َِکناِسِلب  ُهانْرَّسَی  امَّنِإَف  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  ای  دـنریگ  دـنپ  انعم  نیا 

(40 ، 22 رمق / هروس  دننام : . ) تسا هدیسر  انعم  نیمه  رد  هک  يرگید  تایآ  و  یهد . تراشب  نآ  هلیسو  هب  ار  نیقتم  یناوتب  ات 
40 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

یمالسا گنهرف  همشچرس  نآرق  - 3

ات هتفرگ  يرظن  مولع  زا  یتفرعم  فلتخم  ياههخاش  رد  ششوک  شواک و  هدس  نیدنچ  رذگهر  رد  ناناملـسم  شناد  یمالـسا و  يهشیدنا 
هدوب دیجم - نآرق  ادخ - باتک  نوهرم  هراومه  رنه ، بدا و  لوصا ، هقف ، تسایس ، قالخا ، نافرع ، مالک ، هفـسلف ، نوچمه ، یبرجت ؛ مولع 
نآرق يهرابرد  نوگانوگ  ياهـشالت  مالـسا ، ردص  رد  نآرق  ياههخـسن  هب  ندیـشخب  تدحو  يروآ و  عمج  زا  سپ  هک  انعم  نیدـب  تسا .
نوـچ یلئاـسم  هـتفر  هـتفر  اـما  دـیدرگ ، حرطم  نآ  بـیرغ  تاـملک  مـهف  تـئارق و  نآرق و  طـخلا  مـسر  هلأـسم  زاـغآ  رد  دــیدرگ . زاـغآ 

واک دنک و  رتشیب  ثحابم  نیا  هچ  ره  و  دش ، داجیا  ریسفت  نآرق و  فراعم  ياههیاپ  دش و  حرطم  لوزن  بابسا  لقن  بارعإ و  يراذگهطقن ،
یّکم و هباـشتم ، مکحم و  خوسنم ، خـسان و  نوچ ، یثحاـبم ؛ تشگیم . هدوزفا  یمالـسا  فراـعم  يهزوـح  هب  يرتدـیدج  لـئاسم  دـشیم 
حرطم و زور  هب  زور  هک  دـندوب  یتاـعوضوم  زا  رگید ، عوـضوم  اـههد  هناـگتفه و  ياـهتئارق  اـهمسق و  لاـثما و  نآرق ، زاـجعا  یندـم ،

ریسم رد  نوچ  دندش و  یـصصخت  ياهتـشر  هب  لیدبت  ینآرق  مولع  ثحابم  زا  کی  ره  هتفر  هتفر  هک  ياهنوگ  هب  دنتفای ، لماکت  شرتسگ و 
دندشیم باریس  یحو  روخشبآ  زا  دندرک و  ادیپ  یگدنلاب  دشر و  نآرق 

 41 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
. دندوب ینامسآ  باتک  نیا  رادماو 

لماکت دـشر و  يزیگناتفگـش  لکـش  هب  هدوب و  یمالـسا  فراعم  يهزوح  زا  هتفای  باعـشنا  هک  مولع  ثحاـبم و  زا  یکی  هنومن  ناونع  هب 
نابز رگا  « 1 . » دشابیم دیجم  نآرق  نوهرم  نآ  دعاوق  تنایـص  اههخاش و  عونت  شرتسگ و  همه  اب  یبرع  تایبدا  تسا . یبرع  تایبدا  هتفای 
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لوزن زا  سپ  اما  دشیم ، هدرب  راک  هب  برعلا  ةریزج  فلتخم  ياههلیبق  رتسب  رد  نوگانوگ و  دعاوق  اهشیوگ و  اب  نآرق  لوزن  زا  شیپ  یبرع 
تکرح رتسب  رد  فلتخم و  ياهشیوگ  ناـیم  رد  هدـش  حیحـصت  هتفاـی و  لـماکت  هتفرـشیپ و  ياهجهل  هک  شیرق  يهجهل  جـیردت  هب  نآرق 

نابز و روتـسد  هک  اجنآ  ات  تفای ، خوسر  رگید  عماوج  رد  نابز  نامه  تفاـی و  تیمکاـح  دوب ، هکم  رد  برغ  قرـش و  زا  برع  ياـههلفاق 
ظفاح و هدـنرادهگن و  اـهنت  هن  میرک  نآرق  تفرگ . لکـش  نآ  ياـهدربراک  هب  هجوت  میرک و  نآرق  هعلاـطم  ياـنبم  رب  یبرع  وحن  فرص و 
رد همه  دمآ  دیدپ  عیدب  نایب و  یناعم و  وحن ، فرـص و  زا  نآرق  لوزن  زا  سپ  هک  يراثآ  مامت  هکلب  دش ، یبرع  نابز  ياقب  تایح و  لماع 

. تسا هدوب  نآرق  شناد  نوهرم  نآرق و  رطاخ  هب  نآرق و  وترپ 
اجک ات  هتـشاد و  یفرگـش  رثا  هچ  یمالـسا  ندـمت  گـنهرف و  رد  نآرق  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناـشن  هنماد  رپ  عیـسو و  ریـس  نیا  يهظحـالم 

. دیارگ یگدرتسگ  ینوزف و  هب  ینامسآ ، باتک  نیا  هب  ناناملسم  رفاو  يهقالع  لیلد  هب  تسا  هتسناوت 
______________________________

،68 ۀیبرعلا / ۀغللا  خیرات  نم  حمالم  فیـصن ، دـمحا  یبانجلا ، ، 30 نآرقلا / ۀغل  یف  یحـصفلا  رونا ، يدـنجلا ، دـینک : هاگن  هراب  نیا  رد  ( 1)
1981 م. مالعالا ، ۀفاقثلا و  ةرازو  دادغب ، ، 77

42 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نآرق ذوفن  شقن و  - 4

هراشا

يهرابرد تسا  مزال  هچنآ  اما  دیدرگ ، هراشا  یکدنا  یمالسا  يهعماج  رد  نآ  فرگش  ریثأت  میرک و  نآرق  هاگیاج  هب  راتشون  نیا  زاغآ  رد 
یلمع ياههبذاج  ریثأت  نینچمه  تساهناسنا و  سوفن  رد  نآ  يازـس  هب  ریثأت  میرک و  نآرق  ذوفن  یگدرتسگ  دوش ، هتفگ  نخـس  رتشیب  نآ 

. تسا نانآ  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا و  ياهتکرح  ناناملسم و  يهعماج  يهزوح  رد  نوگانوگ ، مولع  رب  عماوج و  رد  نآرق 
، تعیرـش ماکحا و  لئاسم  ات  هتفرگ  يداـقتعا  نوگاـنوگ  لـئاسم  زا  دوخ ، ياـبیز  میـسرت  يرنه و  ریوصت  اـب  میرک  نآرق  هک  میتفگ  رتشیپ 

مدرم هب  باطخ  رد  اهنت  ذوفن  نیا  دراذـگب . ياج  رب  ياهداعلا  قوف  ذوفن  ریثأت و  تسناوت  دروآ و  دـیدپ  دوخ  نابطاخم  يارب  يذـفان  شور 
بلج دوخ  يوس  هب  ار  نانآ  تاملک ، مظن  هیفاق و  نزو و  لکش و  « 1 ، » دندوبن انشآ  یبرع  نابز  اب  هک  مه  ار  یناسک  اریز  دوبن ، نابز  برع 

ندینش اب  مه  رافک  یتح  دنشاب  ناملسم  دوبن  مزال  درکیم .
______________________________

زا یناریا  نادنمـشناد  زا  يدایز  شخب  هک  دـیرفآ ، لوحت  مجع  ياـهطیحم  رد  تفر و  شیپ  اـجنآ  اـت  اـهنابز  برع  ریغ  رب  نآرق  ریثأـت  ( 1)
هعماج پاچ  ص 77 ، ج 2 ، ناریا ، مالـسا و  لباقتم  تامدـخ  باتک  هب  دـینک  هاگن  هراـب  نیا  رد  دـندش . یبرع  راـثآ  گرزب  ناگدـننیرفآ 

1360 ش. نیسردم ،
 43 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نامیا زا  عنام  ناشدانع  دندمآیم و  نآرق  يوس  هب  رورغ  ربک و  اب  ینارفاک  هک  تسا  اجنیا  بجعت  دـندشیم ، نآرق  بذـج  ياهیآ  هلمج و 
و ( 14 لمن /  ) دنکیم هراشا  ریثأت  نیا  زا  ییاههشوگ  هب  لاعتم  دنوادخ  دندشیم . میرک  نآرق  يهتفیرف  مه  زاب  یلو  دیدرگیم ، ناشندروآ 
ار تیعقاو  اما  دندش ، نآرق  يهتفیرف  لد  رد  هنوگچ  هک  ( 11 - 26 رثدم /  ) دنکیم يروآدای  ار  ناسک  نیا  زا  یکی  هریغم ، نب  دیلو  ناتساد 
ار نآ  هبقرتـم  ریغ  هداـعلا و  قوف  رثا  دـندشیم و  میلـست  نآرق  ذوـفن  ربارب  رد  هاوخاـن  هاوـخ  هک  دـندوب  مه  يرگید  ناـسک  دـندرک . راـکنا 

ناوتیمن رگید  یتیاده  ینید و  ياهباتک  رد  ار  شدـننام  هک  دوشیم  هدرمـش  نآرق  ياهیگژیو  زا  یکی  هدـیدپ ، نیا  املـسم  دـنتفریذپیم .
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هن هک  تسا  دیحوت  رذـب  نامیا و  نامه  هدـنایور ، اهلد  رد  نآرق  هک  ار  هچنآ  لاهن  اریز  درک ، هسیاقم  ار  نآ  يونعم  ینادواج و  رثا  تفای و 
دوجو هب  نآرق  هک  ینید  نامیا  دـمآ . دـهاوخن  تسد  هب  عماج  اـبیز و  نینچ  یفـسلف  یتح  یقـالخا و  ياـهباتک  رد  هن  یبدا و  ياـهباتک  رد 

هک یششک  هبذاج و  تسین و  هسیاقم  لباق  ینالقع  ياهلالدتسا  یملع و  ياهتـشادرب  ینهذ و  ياهیروئت  یقالخا و  ياههزومآ  اب  دروآیم ،
عماوج رب  هتـشذگ  نرق  هدزناپ  یط  رد  نآ  يونعم  ياهدمآ  یپ  راثآ و  نآ ، نشور  لیلد  دوب . دـهاوخن  یندودز  یگداس  هب  دـنکیم  مهارف 

. تسا یمالسا 
دمآ یپ  دوش و  هراشا  یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا و  یقالخا و  دـعب  رد  راـثآ  نیا  کـیاکی  هب  تسا  مزـال  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب 

مک عماوج  رد  نآرق  روضح  هدـش و  هتـساک  مک و  میرک  نآرق  هب  هجوت  زا  هاـگ  ره  هک  تسا  نیا  رتمهم  هتکن  ددرگ . نشور  نآرق  روضح 
يوس هب  تشگزاب  هب  یمالسا  نادنمشیدنا  ناحلـصم و  توعد  تسا . هدرک  لوفا  زین  يرهاظ  تکوش  نآ  يونعم و  تردق  نآ  هدش ، گنر 

. تسا ناناملسم  یگدنام  بقع  یگتفرگ و  باوخ  ساسحا  تیعقاو و  نیمه  ياتسار  رد  ریخا ، نرق  ود  یکی  رد  میرک ، نآرق 
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قشع اههزومآ ، نیا  ساسا  تسا . یمالـسا  نافرع  یکولـس  ریـس و  ياهـشیارگ  يهمه  هیام  یقالخا و  ياههزومآ  يهمـشچرس  میرک  نآرق 
/ هرقب  ) دراد هراشا  دـنوادخ  هب  نانآ  قشع  اهناسنا و  هب  تبـسن  دـنوادخ  تبحم  هب  احیرـص  میرک  نآرق  تسوا . هار  رد  ندـش  یناـف  یهلا و 

عماج يریبعت  رد  نآرق  هک  تسا ، یتسود  ایند  یفن  ایند و  هب  ندوبن  هتـسباو  یکولـس ، ریـس و  ياهتکرح  همه  ساـسا  رگید  يوس  زا  (. 165
رارق یناـسک  يارب  ار  ترخآ  هناـخ  ( 83 صـصق /  ) ًاداسَف َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  اُولُع  َنوُدـیُِری  َنیِذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُةَرِخآـْلا  ُراَّدـلا  َکـِْلت  دـیامرفیم :

. دنشاب هتشادن  ایند  هب  یشیارگ  ياهدارا و  هک  میاهداد 
يزاسدوخ يارب  تاقدص ،) سمخ ، ةوکز ،  ) قافنا ّجح ، هزور ، زامن ، نوچمه  يدابع  ياههمانرب  يهمه  هک  مینک  شومارف  دـیابن  اجنیا  رد 

نیا يهیاس  رد  دـناوتب  ناسنا  اـت  دراد  یکولـس  ریـس و  یلمع و  داـعبا  تسا و  يونعم  ياوق  تیوقت  يارب  ینورد  ياـهتسرامم  نیرمت و  و 
تاروتـسد اهتیاده و  نیا  زا  لامالام  میرک  نآرق  تایآ  هک  دریگ ، رارق  یهلا  میقتـسم  طارـص  رد  دـهد و  یلاعت  دزاسب و  ار  دوخ  اهرادرک 

قالخا و نافرع و  كولـس و  ریـس و  لئاسم  هب  هعماج  شیارگ  رد  میرک  نآرق  ثحابم  شقن  یقالخا ، ثحاـبم  هب  یـشرگن  نینچ  اـب  تسا .
هب روظنم  نیا  يارب  دوشیم . راکـشآ  نوگانوگ  تاجرد  اب  فلتخم و  داعبا  رد  نآ  یلمع  ریثأت  ددرگیم و  نشور  نآرق  لها  ندش  بذهم 

اههمانگنهرف و یقالخا و  ياههتـشون  هب  هکلب  دننادیم ، میرک  نآرق  ار  دوخ  ياههتفای  عبنم  نیرتمهم  هک  مینکیمن  ياهراشا  افرع  هیفوص و 
لئاسم يهنیمز  رد  يرایـسب  تاعوضوم  هتـشگ و  میظنت  شراگن و  نآرق  یقالخا  لئاسم  رب  هیکت  اب  هک  میراد  هراـشا  یعوضوم  ياهریـسفت 

رد يونعم  ياهشزرا  قالخا و  ّمهم  عبانم  زا  یکی  ناونع  هب  عومجم  رد  هدش و  جارختسا  باتک  نیا  زا  یقالخا 
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. تسا هدش  یقلت  یمالسا  گنهرف 
هب یگتـسویپ  رد  نانآ  تنیز  هک  دناهدش ، هتـسارآ  نآ  هب  هتـشگ و  هکلم  ناشدوجو  رد  یهلا  قالخا  هک  ییاههوسا  ناقلختم و  زا  میرذـگب 
هک هتکن  نیا  تفاـیرد  يارب  تسا . نآرق  تلود  يهیاـس  رد  همه ، نیا  تسا و  ناـنآ  تاراـختفا  زا  ندوـب ، نآرق  لـها  تسا و  مـیرک  نآرق 

یتسار و  (. 4 ملق /  ) ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  دیامرفیم : ربمایپ  هرابرد  هک  درک  هعجارم  نآرق  دوخ  هب  دیاب  تسا  هتـشاذگ  رثا  هنوگچ  نآرق 
. يراد ياهتسجرب  گرزب و  قالخا  وت  هک 

ٌلوُسَر ْمُکَءاج  ْدََقل  دیوگیم : وا  قح  رد  نآرق  هک  يربمایپ  «، 1  » دوب نآرق  قالخا  وا  قالخا  هک  دناهدرک  فیصوت  ربمایپ  هرابرد  ار  نیا  اما 
وا رب  هک  دمآ  ناتدوخ  زا  يربمایپ  امش  يارب  نامگیب  ( 128 هبوت /  ) ٌمیِحَر ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم 
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. دیتفیب جنر  رد  امش  تسا  راوشد 
. تسا نابرهم  زوسلد و  نانمؤم  هب  تبسن  صیرح و  امش  تیاده  هب  وا 

َرَکَذ َو  َرِخْآلا  َمْوَْیلا  َو  َهَّللا  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  دـهدیم : رارق  نتفرگ  وگلا  يانبم  ار  فیرعت  نیمه  و 
نیـسپ زاب  زور  ادخ و  هب  هک  سک  نآ  يارب  تسوکین  يوگلا  ادخ  لوسر  هنـسح  قالخا  رد  امـش  يارب  یتسار  هب  ( 21 بازحا /  ) ًارِیثَک َهَّللا 

. دنکیم دای  ناوارف  ار  ادخ  دراد و  دیما 
دهاوخیم هک  یسک  « 2  » نآرقلا یلع  هسفن  ضرعیلف  وه  ام  ملعی  نا  ّبحأ  نم  هک : هدش  لقن  يرـصب  نسح  زا  هک  تسا  یتیاور  رتبلاج  و 

. دنک هضرع  نآرق  رب  ار  دوخ  سپ  تسیک  دنادب 
______________________________

. نآرقلا هقلخ  دهدیم ، خساپ  وا  دنسرپیم ، ربمایپ  قالخا  زا  هک  تسا  هدیسر  هشیاع  زا  مه  هملس و  ما  زا  مه  ربخ  نیا  ( 1)
1409 ق. ءابنالا ، راد  دادغب ، دمح  يرودق  مناغ  قیقحت   40 نآرقلا / ۀلمح  قالخا  نیسح ، نب  دمحم  م 360 ) ، ) يدادغب يرجآ  ( 2)
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نآ و ناگدنونـش  یحور  تالوحت  رد  ناوتیم  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  شقن  نآرق ، یقالخا  ياـهریثأت  هنیمز  رد  دـش  هتفگ  هچنآ  رب  نوزفا 
ياج رب  برعلا  ةریزج  مدرم  ناـیم  رد  یفرژ  لوحت  زاـغآ  زا  میرک  نآرق  لوزن  درک . هدـهاشم  یکولـس  ریـس و  ياـهتکرح  داـجیا  نینچمه 

یمدرم هب  ار  بصعتم  داوسیب و  هدنام ، بقع  لهاج ، مدرم  هک  ییاج  ات  داتفا  رثؤم  هداعلا  قوف  نانآ  راتفر  هشیدنا و  حالصا  رد  تشاذگ و 
. درک لیدبت  لهاست  حماست و  لها  گنهرف و  اب  ور ، شیپ  هاگآ ،

مهم و رایـسب  لـماوع  زا  یکی  دومن . نوگرگد  تشذـگ  قطنم و  شمارآ ، تفوطع ، هب  ار  اـهنآ  هنیک  بصعت و  یبلط و  گـنج  تنوشخ و 
نانچ نآرق  نیـشنلد  مکحم و  تایآ  دوب . نآرق  ياههزومآ  نشخ  وجگنج و  ماوقا  هایـس و  کیرات و  طیحم  رد  مالـسا  يورـشیپ  رد  رثؤم 

هب ار  دوخ  تاقوا  نیرتهب  هک  دروآیم  دوجو  هب  يونعم  هبذـج  درکیم و  دیـص  ار  اهلد  يزاونشوگ  اب  تشاذـگیم و  رثا  نانآ  هیحور  رد 
میرک نآرق  هب  سنا  اب  نانآ  ییاهنت  دـندناسریم و  ناـیاپ  هب  تاـیآ  ندـناوخ  اـب  ار  دوخ  ياـهتولخ  دـندادیم . صاـصتخا  نآرق  اـب  سنا 

ندناوخ اب  هک  دادیم  قوس  يراکادف  تشذگ و  قالخا ، تیونعم ، يوس  هب  ار  صاخـشا  نانچ  نآرق  دیدرگیم . نیرفآمزب  شخبتذـل و 
هب صاصتخا  هبذـج  نیا  دـننک . يراکادـف  مالـسا  هار  رد  دـنرذگب و  دوخ  لاـم  ناـج و  زا  دـنهد و  ماـجنا  يراـک  ره  دـندوب  رـضاح  نآرق 
رد دادیم و  رارق  دوخ  ياهییابیز  ریثأت  تحت  ار  نانآ  تسویپیم و  عوقو  هب  ناگناگیب  هب  تبـسن  شـشک  نیا  یهاـگ  تشادـن . ناناملـسم 

«1 . » تشاذگیم ریثأت  نانآ  كولس  راتفر و 
______________________________

ار يدراوم  هنیمز  نیا  رد  ماهدرک و  هراشا  نآرق  هبذاج  ناونع : اب  تراشب  يهّلجم  ياههرامـش  هلـسلس  رد  نآرق  هبذاج  زا  ییاههنومن  هب  ( 1)
.24 ، 23 ، 22 ، 20 ، 19 ، 18 ، 16 ياههرامش 15 ، ك  ر . ماهدرمش : رب 
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. تسا مجع  برع و  روثنم  موظنم و  تایبدا  رب  نآرق  ریثأت  ناناملـسم ، گنهرف  هعماج و  رب  میرک  نآرق  ریثأت  دراوم  نیرتزراب  زا  رگید  یکی 
يهیفاـق بیترت و  مظن و  ساـسا  رب  بدا  ییافوکـش  يریگلکـش و  ینآرق و  تاـیآ  يهدـنریگرب  رد  رـسارس  مالـسا  زا  سپ  یبدا  ياـهباتک 
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. درک هظحالم  ینآرق  ياهیراذـگ  شزرا  یتح  اههیبشت و  اهراعتـسا و  اهلثم ، اههژاو ، يریگراـک  هب  رد  ناوتیم  ار  لوحت  نیا  تسا . ینآرق 
يراکهاش نایب ، یگنوگچ  راـتخاس و  تروص و  رظن  زا  تسا ، هزجعم  نآ  يداـشرا  یتیادـه و  ياـههبنج  هکنآ  رب  نوزفا  میرک  نآرق  اریز 

اـهتیقالخ و بجوم  هتـشاذگ و  ناملـسم  نارعاـش  ناـبیدا و  رب  ار  دوخ  هاـگآدوخان  ریگمـشچ و  ریثأـت  هلأـسم  نیا  دوشیم و  هدرمـش  یبدا 
نخس يهویـش  هناوتـشپ  رب  مالـسا  زا  سپ  برع ، تایبدا  روتـسد  هک  میریذپب  دیاب  تسا . هدش  ياهداعلا  قوف  دنمفده و  يرنه  ياهـشنیرفآ 
دشر برع و  نابز  یگدنیوپ  رب  ار  نآرق  ریثأت  نینچمه  دناهتفرگ و  نآرق  زا  ار  دوخ  تاداهشتسا  زا  یشخب  یبدا ، ياهباتک  هدش و  انب  نآرق 

. درک راکنا  ناوتیمن  برع  رثن  مظن و  یگدنلاب  و 
نوگانوگ لیابق  ياههجهل  نایم  رد  هتفرـشیپ  يهجهل  نیا  هک  هدش  نآ  بجوم  هدـش ، انب  شیرق  يهجهل  رب  هدـمع  روط  هب  میرک  نآرق  رگا 

. دریگ رارق  نابیدا  نایم  رد  اههجهل ، ریاس  ینابز  مئالع  نابز و  یمئاد  رایعم  بوچراچ و  ناونع  هب  دبای و  لماک  جاور  شرتسگ و  برع ،
نآ ناوتیم  دعب  نورق  ات  ناریا  هب  مالسا  شرتسگ  نیتسخن  ياههدس  تابوتکم  راعشا و  زا  حوضو  هب  زین  یسراف  بدا  رب  نآرق  ریثأت  هرابرد 

ریثأت ياههنومن  نیرتزراب  زا  یکی  یناریا ، نارعاش  ياههدورس  تفایرد . ار 
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نمـض رد  تایآ  يریگراک  هب  تسا . یمالـسا  ياـهتلم  ندـمت  گـنهرف و  رب  خـیرات ، لوط  رد  هعماـج و  يهصرع  رد  میرک  نآرق  دـنمورین 
. تسا نارعاش  ياههدورس  رب  نآرق  ریثأت  زا  ییاهدومن  ریسفت ، نایب و  ای  داهشتسا و  حیملت و  نیمضت و  تروص  هب  راعشا 

نارود ات  هتشاد و  یسراپ  ناگژاو  نتفرگ  راک  هب  رد  یعس  هک  یسودرف  ات  هتفرگ  یکدور  ینعی  یسراف  رعش  يارعـش  مدقا  زا  هنیمز  نیا  رد 
هب نآرق  ریثأت  تحت  یمیلعت  تاـیبدا  ینعی  اـم  تاـیبدا  زا  یمیظع  شخب  یلک  روط  هب  دـید . ناوتیم  اـهنآ  رعـش  رب  ار  نآرق  ریثأـت  رـصاعم ،

. دناهدرک هدافتسا  نآرق  زا  دوخ  راکفا  نایب  يارب  ياهدرتسگ  لکش  هب  ظفاح  يدعس و  يولوم ، راطع ، ییانس ، دننام  ییارعـش  هدمآ ، دوجو 
هدرک و هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  رثـکا  زا  يونثم  نیمه  رد  يولوم  دوشیم . بوسحم  اـم  تاـیبدا  ناـکرا  زا  یکی  اـنالوم  يونثم  هک  مینادیم 

: دوخ يهتفگ  هب  هک  تفای  ناوتیم  زاریش  هجاوخ  بیغلا  ناسل  رعش  رد  ار  ریثأت  نیا  جوا  تسا . هداد  هئارا  ياهزات  فیطل و  ياهتشادرب 
رب ار  نآرق  ریثأت  ناوتیم  رـصاعم  نارود  ات  زین  وا  زا  سپ  تیاور  هدراچ  اب  یناوخب  ربز  نآرقظفاح  ناسهب  دوخ  رگ  دایرف  هب  دـسر  تقـشع 

. تفای یسراف  رعش 
. تسا نهک  ریسافت  ام  بدا  گنسنارگ  راثآ  نیتسخن  زا  دشاب . هتفرگ  رارق  نآرق  ریثأت  تحت  رعش  زا  رتولج  دیاش  تفگ  دیاب  رثن  يهنیمز  رد 

ةرکذت یقهیب ، خیرات  هنمد ، هلیلک و  دننام  یسراپ  رثن  گرزب  راثآ  رد  سپس  دنتسه . مهم  زین  یبدا  ظاحل  زا  يریسفت  يهبنج  زا  هتشذگ  هک 
لجا خیش  ناتسلگ  رد  ناوتیم  ار  نآ  جوا  اشگناهج و  خیرات  همان ، نابزرم  دیحوتلا ، رارسا  ءایلوالا ،
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«1 . » دید ناوتیم  ار  ریثأت  نیا  زونه  رصاعم  نارود  ات  زین  نآ  زا  سپ  درک . هدهاشم  يدعس 

ییاج ات  هتشاد  وا  راعـشا  اههاگدید و  راکفا و  رد  یفرگـش  ریثأت  نآرق  هک  تسا  نارعاش  نیا  زا  یکی  م 1317 ش )  ) يروهال لابقا  دمحم 
تسا و هداد  ياج  دوخ  راعشا  رد  ار  نآرق  ناگژاو  هتفگ و  نخس  نآرق  زا  اپارس  دوخ  راعشا  رد  تسا و  هدش  نآرق  هب  تشگزاب  يدانم  هک 

: تسوا راعشا  هنومن  زا  تسا  هدومن  نآرق  تاروتسد  يریگراک  هب  يریگارف و  هب  توعد  ار  ناناملسم  فلتخم  ياهتبسانم  هب 
نتسیز نآرق  هب  زج  نکمم  تسیننتسیز  ناملسم  یهاوخیم  وت  رگ 

«2  » بایب یهاوخیم  هک  یماک  وزا  وتباتک  دراد ، قح  وت  رب  توالت  زا 

یعامتجا ياهتکرح  اهشرگن و  رد  نآرق  شقن  - 4 / 4

. تـسوا تواـفتم  ياـهینوگرگد  اهبیـشن و  زارف و  ناـسنا و  یعاـمتجا  یگدـنز  هـب  شرگن  مـیرک ، نآرق  ياههصیــصخ  زا  یکی  دـیدرتیب 
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هک ییاهینوگرگد 
______________________________

ییانس و تسا . دوهـشم  یبوخ  هب  دراد  یبرع  ناگژاو  ندرواین  رد  یعـس  هک  یـسودرف  يهمانهاش  رب  نآرق  تایآ  ریثأت  هنومن  ناونع  هب  ( 1)
زج هب  ، » دـنراد نآرق  تلود  زا  همه  دـنراد  هچ  ره  نوچ  ییاـهریبعت : دراد . دوخ  ياـج  هک  نارگید  يدعـس و  ظـفاح و  يوـلوم و  راـطع و 
زج تسین  تبیصن  نآرق  زا  رگ  دوبن  بجع  دنبب ، رگید  نیبم  تایآ  هب  لد  دسریمن ، نانآ  دایرف  هب  زیچ  چیه  دنراد ،» هنیـس  ردنا  هک  ینآرق 

راعـشا ياج  ياج  رد  هدرک و  هراشا  نآرق  ییالاو  تمظع و  هب  هک  ناملـسم  نارعاش  لد  ناج و  رب  نآرق  ریثأت  زا  تسا  ییاـههنومن  یفرح ،
. دناهدوتس ار  نآرق  روضح  دوخ ،

دیمحلا دـبع  دیـس  رثا  یـسراف ، مظن  رب  نآرق  ریثأت  زا  ياهدـیزگ  نوچ ، ییاهباتک ؛ هب  تسا  یفاک  یـسراف  بدا  رب  نآرق  ریثأت  يهرابرد  ( 2)
تاراشتنا زا  یبلح ، رغـصا  یلع  رتکد  يهتـشون  یـسراف ، تایبدا  رد  ثیدح  نآرق و  ریثأت  باتک  ریبک و  ریما  تاراشتنا  زا  يداجـس ، تریح 

زا وگتـسار  دـمحم  دیـس  یـسراف  رعــش  رد  ثیدـح  نآرق و  یلجت  و  ینایدـق ، تاراـشتنا  ینذؤـم ، دـمحم  یلع  باـتفآ  ورملق  رد  ریطاـسا ،
مدرم فرع  رد  لثم  يریگراـک  هب  نتفگ و  نخـس  يهویـش  رثن و  رعـش و  رب  نآرق  ریثأـت  زا  ییاـههنومن  دـینک و  هعجارم  تمـس ، تاراـشتنا 

. دیبایب ار  نابز  یسراف 
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ار هنیک  ینمـشد و  تبحم و  یتسود و  لهج ، ملع و  تّزع ، فعـض و  تورث ، رقف و  لئاسم  دوشیم و  رگیدکی  اب  هعماج  طابترا  هب  طوبرم 
. دروآیم دیدپ  نآ  رد 

. تساهشزرا نایب  اهدادیور و  نیمه  هب  رظان  نآرق  زا  يرایسب  تایآ 
ناگدنامورف ناگدیدمتـس و  زا  يریگتـسد  ( 267 هرقب /  ) قاـفنا موزل  رقف و  اـب  هزراـبم  و  ( 2 هدـئام /  ) مدرم اب  يراکمه  نواـعت و  يهلأـسم 

يارب يزیر  همانرب  ینیبشیپ و  و  ( 32 مجنلا /  ) یگدنز رد  ششوک  شالت و  و  ( 75 ءاسن /  ) ندش نامولظم  رای  و  ( 22 دعر / ، 113 سنوی / )
یعامتجا لئاسم  هب  نآرق  شرگن  ياههنومن  زا  رگید ، هلأسم  اـههد  و  ( 128 ءاسن /  ) هداوناخ نایک  رب  ظفحت  و  ( 60 لافنا /  ) هعماج يهدنیآ 

دوجو ناکما  یتروص  رد  يرشب  يهعماج  تمالس  دراد و  یکیدزن  هطبار  یعامتجا  فده  اب  ینید  فده  نآرق  ینیب  ناهج  رد  اریز  تسا .
رارق میقتـسم  یطارـص  رد  هعماج  دوش و  هدرب  نیب  زا  ملظ  يدزد و  انز ، (، 268 هرقب / ، 95 هدئام /  ) رامق دننام  یعامتجا  دسافم  هک  دـباییم 

. دریگ
. دشاب مکاح  ( 25 دیدح / ، 42 هدئام /  ) یعامتجا تلادع  نآ  رد  هک  ياهعماج 

. تسا ینامسآ  باتک  نیا  رظن  دروم  ناسنا ، نوگانوگ  يایاضق  لئاسم و  دراد و  یناسنا  یعامتجا و  ياهصیـصخ  میرک  نآرق  تهج  نیدب 
«1»

هار رد  ار  دوخ  لاوما  دـناهدرکیم ، يریگتـسد  ارقف  زا  هک  تسا  هدوب  یمیلاعت  نینچ  هیاس  رد  يوجادـخ ، ناـنمؤم  نآرق و  هب  نادـنمهقالع 
رب دوـخ  ینید  مـهم  فیاـظو  زا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دـندرکیم و  هزراـبم  یعاـمتجا  دـسافم  اـب  دـناهدومنیم ، قاـفنا  ادــخ 

دوش هظحالم  تسا  یفاک  دناهدرمشیم .
______________________________

، مرخ تاراشتنا  مق ، يرایدنفسا ، دمحم  رثا  مالسا  یعامتجا  دعب  ینعی  هنیمز  نیا  رد  عماج  یباتک  رد  دیناوتیم  ار  عوضوم  نیا  لیصفت  ( 1)
. دینک هظحالم  مینادیم  هچ  مالسا  زا  يرس  زا  1375 ش ، لوا ، پاچ 
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رتمک یقالخا  دسافم  یعامتجا و  تالکـشم  دنتـسه ، دـنبیاپ  مالـسا  يالاو  میلاعت  هب  مدرم  دراد و  تیمکاح  نآرق  هک  یمالـسا  عماوج  رد 
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لئاذر تیاـنج و  مرج و  هب  شیارگ  رتمرگ و  اـههداوناخ  نوناـک  رتـشیب و  یگداوناـخ  یعاـمتجا و  ملاـس  طـباور  افـص و  ّتبحم و  تسا و 
نآ مینک و  هاگن  ینید  ریغ  ياهطیحم  رد  یحور  یقالخا و  یعامتجا و  ياهنارحب  رامآ  ماقرا و  هب  رگا  تسا . یلزان  رایـسب  دح  رد  یقالخا 

؛ یلئاسم يور  تیـساسح  یعامتجا و  ياـههزومآ  رد  میرک  نآرق  يهدـنزاس  میلاـعت  شقن  مینک  هسیاـقم  ناـنمؤم  عماوج  اـب  عومجم  رد  ار 
. مییامنیم هظحالم  ار  یحور  ياهنارحب  شهاک  یمدرم و  يراکمه  يرایمه و  رقف ، اب  هزرابم  نوچ ،

هعماج رد  نید  هک  دـباییم  ققحت  ییاج  رد  نمـشد  هب  یگتـسباو  يراب و  دـنبیب و  اشحف و  داسف و  شرتسگ  نمـشد و  مجاـهت  زا  ینارگن 
هتسبرب تخر  ناناملـسم  نایم  زا  نآرق  یعامتجا  میلاعت  و  ددرگ ، ینیب  دب  هیام  هدش و  تردق  هیجوت  يارب  يرازبا  نید  ای  دشاب ، هدرک  لوفا 

. دشاب

یسایس ياهتکرح  رد  نآرق  شقن  - 4 / 5

ياههنیمز زیچ  ره  زا  شیب  نآرق  میلاعت  تسا . یـسایس  ياـهتکرح  رد  نآرق  ياـههزومآ  شقن  میرک ، نآرق  ریثأـت  تاـهج  زا  رگید  یکی 
ياهتکرح يهنیمز  ثحابم ، یخرب  حرط  اب  دزاسیم و  هتخاس و  مهارف  ار  مایق  هزرابم و  تکرح و  ياـههزیگنا  ندرک  روهلعـش  رد  يرایـسب 

رفک نامیا و  نایم  يدنب  فص  يریگههبج و  يهنیمز  تقیقح ، رد  هتخاس و  مهارف  ار  نیملسم  مالـسا و  نانمـشد  تیهام  ياشفا  یـسایس و 
یـسایس و راب  هتفر و  راک  هب  اهراب  نآرق  رد  هک  تسا  یئاههژاو  زا  ملاظ  ملظ و  رفک  يهمئا  توغاط و  يهژاو  الثم ، تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب 

نازرابم فک  رد  ار  یبالقنا  ياهیریگتهج  يهژوس 
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(. 90 سنوی / ، 90 لحن / ، 28 صصق / ، 129 ماعنا / ، 15 لافنا / ، 36 لخنلا / ، 193 هرقب / ، 75 ءاسن /  ) تسا هداد  رارق  ناملسم 
هک دنکیم  فیصوت  و  ( 29 حـتف /  ) دراد دوجو  هیلع  رب  عفن و  هب  يریگعضوم  يربـت و  یلوـت و  يههبج  نآرق  گـنهرف  رد  رگید  يوـس  زا 

. دنتسه زروهنیک  ریگتخس و  رایسب  نانمشد  اب  دنراد و  تقفش  یتسود و  دوخ  نایم  رد  يو  هارمه  نینمؤم  ربمایپ و 
متـس و اب  هزرابم  ( 36 لحن /  ) دـنادیم توغاـط  ربارب  رد  يریگههبج  دـنوادخ و  شتـسرپ  ار  ناربماـیپ  تثعب  فادـها  زا  یکی  رگید ، هتکن 

نیمه و  دوشیم . هتخانـش  ناملـسم  ره  فیاـظو  زا  یکی  ( 113 دوه / ، 39 ّجح / ، 75 ءاـسن /  ) ناـنآ اـب  یلمع  یبلق و  ینمـشد  نارگمتس و 
. تسا هدوب  یشخب  يدازآ  یهاوخیدازآ و  يزیتس و  ملظ  ياهتکرح  يهیام  مالسا  خیرات  لوط  رد  اههزومآ 

شقن دناهتشاد ، هزرابم  نارگرامعتسا  اب  ناناملـسم  هک  ییاهروشک  رد  ریخا ، ياهنرق  رد  هژیو  هب  مالـسا  ناهج  یـسایس  خیرات  هب  هعجارم  اب 
زا دـیابن  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  ددرگیم و  راکـشآ  ناـنآ  يهیحور  تیوـقت  ظـفح و  نازراـبم و  هب  نداد  يژرنا  ندیـشخب و  كرحت  رد  نآرق 

لفاغ نازرابم ، ندرک  هدامآ  تیبرت و  موهوم و  یعامتجا و  ياهتب  نتـسکش  تافارخ و  وحم  رد  نآرق  ینیب  ناهج  حالـصا  یتیاده و  شقن 
. تشاگنا هدیدان  یسایس  ياهتکرح  دشر  تهج  رد  ار  نآرق  شقن  دوب و 

دمحم خیـش  يدابآ و  دسا  نیدلا  لامج  دیـس  نوچمه ، يدارفا ؛ يهنابلط  حالـصا  ياهتکرح  رد  نآرق  هب  تشگزاب  راعـش  اتـسار  نیا  رد 
اب نانآ  دوب . یمالسا  ماظن  کی  لیکشت  يارب  مسیمالسا ) ناپ   ) مالـسا داحتا  رامعتـسا و  اب  هزرابم  تهج  رد  یـسایس ، تکرح  یعون  هدبع ،

داحتا نآرق و  هب  کسمت  زا  هیانک  ینآرق  ياهژاو  ادخ ، نامسیر  هب  ندز  گنچ   ) یقثولا ةورع  يهّلجم  راشتنا 
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و دـندرکیم ، ینآرق  تایآ  زا  نوحـشم  ار  ناـشدوخ  ياهلالدتـسا  دـنتفگیم و  نخـس  ینید  حالـصا  یعاـمتجا و  هزراـبم  زا  ناناملـسم )
یمالسا نیناوق  نتفای  تیمکاح  یمالسا و  ياهروشک  رد  هماکدوخ  ياهتموکح  يروتاتکید و  رامعتسا ، اب  هزرابم  اهراعـش  نیا  زا  ناشفده 

هدراهچ نرق  ود  رد  نآرق  هب  تشگزاب  راعش  یلک  روط  هب  هورگ و  نیا  تاملک  رد  نآرق  هب  تشگزاب  یلصا  تیصوصخ  تهج ، نیدب  دوب .
هک یناقلاط  هللا  تیآ  هنومن ، ناونع  هب  دوب . برغ  يرامعتـسا  گنهرف  اب  هزرابم  یمالـسا و  ندـمت  زا  یهاگآ  يرادـیب و  تضهن  هدزناـپ ، و 
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هب تشگزاب  وا ، نآرق » زا  يوترپ   » ریـسفت درک ، يرپس  دیعبت  نادنز و  رد  ار  دوخ  رمع  زا  يرایـسب  ياهلاس  دوب و  یبالقنا  هوتـسن و  يزرابم 
تافآ تارطخ و  هب  تبسن  یهدرادشه  شقن  وا  ریسفت  يهویش  و  دوب ، ناریا  ناناملسم  يرادیب  تکرح  یحالـصا و  تضهن  فده  اب  نآرق 

. تشاد ار  یمالسا  تضهن 

یمالسا ندمت  داجیا  رد  نآرق  شقن  - 4 / 6

نارود رگا  تسا . نآرق  يهدولاش  رب  یمالـسا  ياـیوپ  ندـمت  ياـنب  يرـشب ، گـنهرف  رب  نآرق  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  راـثآ  زا  رگید  یکی 
يهغبان نادنمـشناد  گرزب و  ياههناخباتک  اههاگـشناد و  سرادم و  اب  مالـسا  ناهج  يهدرتسگ  تردق  ناناملـسم و  دنمهوکـش  ییالط و 

تفرـشیپ تعرـس  و  دریگ ، رارق  یـسررب  دروم  دوب ، امرفمکح  ناهج  رب  تلاهج  یکیرات و  هک  يرـصع  رد  هژیو  هب  ددرگ و  هظحـالم  نآ ،
رثؤم انبم و  کش  نودب  اریز  ددرگیم ، راکشآ  نایم  نیا  رد  نآرق  شقن  دوش ، عقاو  هجوت  دروم  مجنپ  مراهچ و  موس و  نورق  ات  ناناملـسم 

ّطخ و لوحت  يهنیمز  رد  ار  نآرق  ریثأت  الثم ، درک ؛ هدهاشم  فلتخم  ياههبنج  رد  ناوتیم  ار  راثآ  نیا  تسا . هدوب  نآرق  نآ  یلصا 
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تغالب مولع  ندش  هدرتسگ  ینایب و  يرنه و  ياهشنیرفآ  تایبدا ، نابز و  ندـش  دـنمنوناق  نینچمه  نآ و  ندـش  قیقد  فورح و  شیارآ 
يور رب  يزاسابیز  رعـش ، يهنیمز  رد  تغل ، همانگنهرف  ياهباتک  فیلأت  یـسانشنابز و  تغل و  شرتسگ  يهنیمز  رد  نینچمه  دـید ، ناوتیم 

. تسا راکشآ  دوهشم و  ریثأت  نیا  زین  اههراگن  شقن و  اهفحصم و  اههبیتک ،
. تسا نادنمشناد  هب  تیانع  تباتک و  ملع و  هب  قیوشت  رثا  رد  یملع  ياهتیلاعف  رب  نآرق  میقتسم  یحور  ریثأت  رتمهم  رتبلاج و  نیا  زا  اما 

لمع تینهذ و  رد  نآرق  یبناـج  ياـهریثأت  نیا ، زا  رتهجوت  بلاـج  تسا ؛ هتـشاذگ  هعماـج  گـنهرف  رب  زین  یمیقتـسم  ریغ  راـثآ  نآرق  هتبلا 
ظفح رثا  رد  هظفاح ، دصرد  شیازفا  بجوم  لمع  نیا  دنکیم . قیوشت  نآرق  ظفح  هب  ار  ناناملسم  هنومن ، ناونع  هب  تسا . ناناملسم  قاّلخ 

تاریثأـت رگید  زا  یـسیون ، قیقد  تهج  رد  رگید  ياـهباتک  هب  نآرق  نتـشون  تباـتک و  ریثأـت  رگید ، مولع  هب  ماـمتها  دوشیم . نآرق  ندرک 
. تسا نآرق  گنهرف 

تافارخ و اب  هزرابم  نآرق ، زا  ماهلا  اب  یقالخا  تاـیاکح  هصق ، تاـیبدا ، جاور  هب  ناوتیم  زین  یعاـمتجا  راـتفر  یناـسنا و  بدا  يهنیمز  رد 
نینچمه درک . هراشا  اهنآ  نداد  تکرح  لکـش و  تاملک و  شیارآ  دیوجت ، ادص و  ییابیز  یقیـسوم و  هب  مامتها  لطاب ، فیخـس و  دیاقع 

هجوت لباق  کیزیف  یـضایر و  یکـشزپ ، مولع  موجن ، تئیه ، یتح  نافرع و  مالک ، هفـسلف ، نوچ  یمولع  یگدنلاب  شیادیپ و  رب  نآرق  ریثأت 
هک دـهدیم  ناشن  همه  و  تسا ، ناناملـسم  يدرف  یعاـمتجا و  راـتفر  حور و  رب  یهلا  باـتک  نیا  ریثأـت  نآرق و  تلود  زا  اـهنیا  همه  تسا .

. تسا هدوب  یمالسا  يهعماج  رد  نآرق  روضح  دمایپ  یمالسا  ندمت 
55 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

یحو - 5

یحو ثحب  تیمها  - 5 / 1

توبث ناکما و  رگا  تسا . ینامـسآ  نایدا  رد  راوشد  زیگناثحب و  لاح  نیع  رد  نآرق و  تخانـش  رد  مهم  رایـسب  لئاسم  زا  یحو  عوضوم 
يارب باتک  لوزن  ینایحو و  طابترا  رگید ، يوس  زا  دیـسر . دهاوخن  تابثا  هب  نانآ  ياهمایپ  ناربمایپ و  توعد  هیاپ  دـسرن ، تابثا  هب  یحو 

داهنشیپ ار  تسا  يراصحنا  لیدبیب و  هک  يرگید  عبنم  دوجو  درخ ، زا  هدافتـسا  رانک  رد  نارادنید  تسا . زاس  تشونرـس  رایـسب  نارادنید 
فده نآ  دشاب ، هتـشادن  ینیعم  نشور و  موهفم  ای  دسرن  تابثا  هب  رگا  هک  دننادیم  یـسدق  ار  نآ  ياهروتـسد  اهییامنهار و  دـنهدیم و 

نادیواج يرثا  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


ورملق دزاسیم و  انشآ  نآ  تیفیک  یحو و  لصا  دودح  نید و  ورملق  هب  ار  ام  یحو  تخانـش  هک  هتکن  نیا  زا  میرذگب  دش . دهاوخن  نیمأت 
. دنکیم صخشم  ار  ایبنا  يدنبهجرد  لقع و  ربارب  رد  نآ  هنزاوم  ناربمایپ و  تیلوئسم 

. میهدیم حرش  ار  مالک  لوزن و  یحو ، ینعی  ار  رگیدکی  اب  طبترم  هژاو  هس  یحو  ندش  نشور  يارب  نونکا 
56 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

: تغل رد  یحو  - 5 / 2

: دوش اقلا  بطاخم  هب  عیرس  یفخم و  روط  هب  هک  تسا  یمالک  يانعم  هب 
دنیوگیم ییادص  هب  یحو  یهاگ  و  «. 1  » زمرلا لیبس  یلع  مالکلا  دوش : اقلا  يرگید  هب  یبلاطم  زومر  مئالع و  نابز  هب  ای  ۀعیرسلا . ةراشالا 

اب ياهلمج  دوشیم و  هتفگ  یبلطم  مشچ  ای  تسد  اب  هراشا  اب  ای  دمآ ، ریش  ینعی  ریـش . دوشیم : هتفگ  هکنیا  لثم  دشاب  بیکرت  زا  درجم  هک 
مهف و ياـنعم  هب  یحو  تسا . یحو  فـصو  تعرـس  تـسین ، تعرـس  ياـنعم  هـب  یحو  دـناهتفگ  یخرب  «. 2  » ددرگیم لقتنم  هراـشا  کـی 
هک دـناهدیمان  یحو  ار  یحو  تـهج  نآ  زا  «. 3  » ماهفالا نیع  مهفلا و  نیع  یحولا  ّناف  هتعرـسل . اـیحو  یحولا  یمـس  اـمنا  تسا : ندـنامهف 

. تسا ندنامهف  مهف و  نامه  یحو  سپ  تسا ، عیرس  رایسب 
: تسا هتفهن  یحو  موهفم  رد  ریز  تاکن  مینک  يدنبعمج  تغل  رد  یحو  هرابرد  میهاوخب  رگا  نیاربانب 

. تسا تقیقح  مایپ و  مالک ، بلاطم ، ياقلا  یحو  - 1
. دش دهاوخن  یحو  هنرگ  دریگیم و  ماجنا  تفایرد  ددرگیم و  مهف  یبوخ  هب  اقلا  نیا  بطاخم  رد  - 2

. تسین مهف  ندینش و  لباق  اسب  هچ  نارگید  يارب  هک  ییاج  ات  تسا  یناهنپ  یفخم و  اقلا  نیا  - 3
. تسا يداع  ریغ  عیرس و  اقلا  نیا  - 4

حالطصا رد  یحو  - 5 / 3

نآ زا  رتدودحم  هدمآ  مالسا  ینید  نوتم  رد  نارادنید و  فرع  رد  هچنآ 
______________________________

. يدواد ناندع  ناوفص  قیقحت  ص 859  نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  یناهفصا ، بغار  ( 1)
ص 143. ج 5 ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  ۀیاهنلا  ریثا ، نبا  ( 2)

ص 344. ج 8 ، نایبلا ، حور  یقح ، يوس  رب  ( 3)
 57 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

ناربمایپ رب  نیعم  ياههار  زا  صوصخم و  تروص  هب  مالک  ياقلا  نآرق  حالطـصا  رد  یحو  تسا . هدش  لامعتـسا  تغل  رد  هک  تسا  يزیچ 
رگا نیاربانب  تسا . صوصخم  ياههار  زا  ناربمایپ و  صوصخم  اما  تسا ، مایپ  تروص  هب  عیرـس و  یفخم و  هچ  رگ  یحو  نیا  تسا . یهلا 

بطاخم هب  ار  فرح  اهنویلیم  هاتوک  هلصاف  رد  دناوتیم  اسب  هک  تفرگ  ماجنا  تنرتنیا  هراوهام و  نفلت ، فارگلت ، قیرط  زا  مایپ  لاقتنا  نیا 
هب مایپ  لاقتنا  يارب  یحو  رگا  نینچمه  تسین . یحو  یحالطـصا  يانعم  هب  اما  دـشاب ، یحو  يوغل  يانعم  هب  تسا  نکمم  دـنک ، ءاقلا  دوخ 
ْنَأ یـسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  درک : اقلا  يو  يرادـهگن  يارب  یـسوم  ردام  هب  دـنوادخ  هچنآ  دـننام  دـشاب ، يداع  ییاـهناسنا  اـی  تاـناویح و 

ياـنعم هب  یحو  ( 68 لـحن /  ) َنوُـشِْرعَی اَّمِم  َو  ِرَجَّشلا  َنِم  َو  ًاـتُوُیب  ِلاـبِْجلا  َنِم  يِذِـخَّتا  ِنَأ  ِلْـحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو  ( 6 صصق /  ) ِهیِعِضْرَأ
هلیـسو یهلا ، مـالک  ناربماـیپ ، دروـم  رد  یحو  تـسین . هدـمآ  ناربماـیپ  اـب  طاـبترا  رد  هـک  ییاـنعم  نآ  نارادـنید و  فرع  رد  یحالطـصا 

. تسا نیعم  ياههار  زا  صوصخم و 
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ياـنعم هب  صاـخ  يدراوم  رد  هچ  رگ  تسا . هتفر  راـک  هب  نآ  یناـگژاو  ياـنعم  ناـمه  هب  رتـشیب  هدـمآ و  هبترم  یحو 78  مـیرک  نآرق  رد 
. تسا هدش  لامعتسا  نآ  یحالطصا 

: لوزن - 5 / 4

نم لزن  دنیوگیم : دوشیم ، هدایپ  نیشام  زا  ای  بسا  زا  هک  یـسک  « 1 . » دنیوگ ار  ولع  نم  طاطحنالا  ندـمآ : دورف  يانعم  هب  تغل  رد  لوزن 
ورف دوخ  هناخ  رد  ناسنا  نوچ  دنیوگیم  لزنم  ار  لزنم  ناکم . یف  لزن  دـنیوگیم : دوشیم  دراو  یـسک  هناخ  هب  هک  یـسک  هبکرم . هتباد و 

. دیآیم
______________________________

ص 799. تادرفم ، بغار ، ( 1)
 58 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

وگب و  (. 29 (: 23  ) نونمؤم  ) َنِیلِْزنُْملا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ًاکَرابُم  ًالَْزنُم  ِیْنلِْزنَأ  ِّبَر  ُْلق  َو  دـیوگیم : یتشک  زا  شندـش  هداـیپ  حون و  هراـبرد  نآرق 
. یتسه ناگدنروآ  دورف  نیرتهب  وت  رآ و  دورف  كرابم  یلزنم  رب  ارم  اراگدرورپراب 

: تسا هنوگ  ود  رب  ینآرق  تاریبعت  رد  لازنا  هتبلا 
نآرق تاریبعت  رد  هچنآ  ندش و  تنوکـس  لحم  رب  دراو  ندـش ، هدایپ  لثم  دریگیم ، ماجنا  تامدـقم  بابـسا و  نودـب  هک  يزیچ  لازنا  - 1

ریغ یئرمان و  تامدقم  بابسا و  تعرس ، لیلد  هب  ای  مک  اهنآ  هلصاف  ای  یفخم  اههطساو  اهلوزن  زا  هتـسد  نیا  رد  تسا . هدمآ  لوزن  هرابرد 
. تسا سوسحم 

: دننام تساهنآ  ییاهن  ققحت  هب  رظان  دوشیم  لوزن  هب  ریبعت  یتقو  تسا و  تامدقم  یط  لحارم و  ریس  بابسا و  اب  اهلوزن  زا  یخرب  اما  - 2
بیکرت اب  هکلب  دروآیم ، دورف  نهآ  نامـسآ  زا  دـنوادخ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نهآ  لوزن  (. 25 دیدح /  ) ٌدیِدَش ٌسَْأب  ِهِیف  َدـیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأ  َو 

ورف ار  نهآ  ام  دوشیم  هتفگ  یتقو  اما  دـیآیم ، دوجو  هب  ینـالوط  رایـسب  ياـهنامز  یط  رد  صاـخ  تـالاعفنا  لـعف و  یط  نهآ و  دیـسکا 
ْمُِکتآْوَس يِراُوی  ًاساِبل  ْمُْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  دـیوگیم : نآرق  یتقو  اـی  میدروآ . دوجو  هب  یتامدـقم  یط  ار  تاـبیکرت  داوم و  نیا  ینعی  میداتـسرف ،

دوخ هاگیاج  زا  دنوادخ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  درادیم . هدیشوپ  ار  امـش  ياهتروع  هک  میداتـسرف  ورف  یـسابل  امـش  يارب  ام  ( 26 فارعا / )
اهنآ تامدقم  بابسا و  اب  هک  تسا  نیا  هکلب  تسین ، سابل  زکرم  اجنآ  رد  درادن و  يدام  هاگیاج  هک  ادخ  دتـسرفیم ، نیمز  هب  ار  یـسابل 

و دـناشوپب . ار  دوخ  دزاـسب و  ساـبل  دوخ  يارب  اـهنآ  زا  هدافتـسا  اـب  رـشب  اـت  دزاـسیم  مهارف  ار  رگید  داوم  مشپ و  هبنپ و  دـنکیم ، هیهت  ار 
: هفیرش يهیآ  نیا  روطنیمه 

ورف ار  كاپ  بآ  نامسآ  زا  ام  ( 48 ناقرف /  ) ًاروُهَط ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  َو 
 59 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

رد ناراب و  داجیا  يارب  رگید  تالاعفنا  لعف و  دروخرب و  مکارت و  اهربا و  نیا  دـیلوت  زا  سپ  اـهربا  نداتـسرف  هب  بآ  نداتـسرف  میداتـسرف .
هدمآ نآرق  زا  يدایز  تایآ  رد  هک  تاریبعت  نیا  مامت  رد  اما  تسا ، ناسنا  يریگهرهب  يارب  نیمز  ریز  نیمز و  حطـس  رد  بآ  داجیا  تیاهن 

هب ار  يزور  نداتسرف  هکنیا  دننام  دهدیم ، تبسن  دوخ  هب  ار  اهراک  بابسا ، تامدقم و  فذح  اب  هک  تسا  نآرق  يریبعت  ياهیگژیو  زا  و 
نودـب هک  تسین  هنوگ  نیا  ( 26 نارمع / لآ  ، ) دـهدیم تبـسن  دوخ  هب  ار  نداد  تلذ  تزع و  اـی  « 1 ( » 59 فسوی / . ) دهدیم تبـسن  دوخ 

اب دراوم  نیا  مامت  رد  هکلب  دشابن ، صاخ  ياهتیلاعف  تاناکما و  زا  يریگهرهب  ناسنا و  دوخ  تیلاعف  قیرط  زا  دشاب و  بابـسا  تامدـقم و 
. دنکیم ادیپ  ققحت  تامدقم  ظفح 

نتشاذگ رس  تشپ  تامدقم و  یط  اب  هچرگا  هک  تسا  ینداتـسرف  ورف  تسا ، هدمآ  ناوارف  نآرق  رد  هک  نآرق  لوزن  حالطـصا  لیلد  نیا  هب 
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لوزن تبسن  اذل  تسین و  راکشآ  تامدقم  نیا  تسا ، یفخم  عیرس و  یتکرح  یحو  نوچ  اما  دشابیم ، هارمه  لوزن  يارب  یگدامآ  لحارم 
اَّنِإ ( 1 فهک /  ) َباتِْکلا ِهِْدبَع  یلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  دـننام : تسا  هدـش  هتـسناد  تامدـقم  بابـسا و  نودـب  ینعی  تسخن  مسق  لیبق  زا 

(. 11 - 10 قالط /  ) ِهَّللا ِتایآ  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ًالوُسَر  ًارْکِذ * ْمُْکَیلِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ْدَق  ( 9 رجح /  ) َرْکِّذلا اَْنلََّزن  ُنَْحن 

: مّلکت مالک و  - 5 / 5

مالک رطاـخ  نیا  هب  ار  مـالک  و  تسا . ییاونـش  ییاـنیب و  ساوح  ود  زا  یکی  طـسوت  هدـش  تفاـیرد  ریثأـت  ياـنعم  هب  ملک و  هداـم  زا  مـالک 
سح اب  هک  دنیوگیم 

______________________________

.160 فارعا / ، 57 هرقب / ، 59 سنوی / الالح : امارح و  هنم  متلعجف  قزر  نم  مکل  هّللا  لزنا  ام  متیأرا  لق  ( 1)
 60 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

«1 . » دوشیم هتفگ  ساوح  رد  نآ  ریثأت  نتشادرب و  تحارج  هب  مّلک  هکنانچ  دوشیم ، كرد  ییاونش 
«. 2  » دننادیم هیلا  دنسم  دنـسم و  بیکرت  ار  مالک  نییوحن  دنیوگیم . مالک  ار  موهفم  يانعم  کی  يارب  یپ  رد  یپ  ياهادص  حالطـصا  رد 
اب هک  دـنیوگ  ار  ياهلیـسو  ره  هب  اـهتین  راـکفا و  نطاـب  ریمـضلا و  یف  اـم  زاربا  لـصا  رد  اـما  دراد ، ناوارف  ياهقاقتـشا  هچرگ  هژاو  نـیا 

. دوشیم نوگانوگ  دراوم ، صاخشا و  فالتخا 
َو ِیتـالاسِِرب  ِساَّنلا  یَلَع  َُکْتیَفَطْـصا  یِّنِإ  ( 75 هرقب /  ) ُهَنُوفِّرَُحی َُّمث  ِهَّللا  َمالَک  َنوُعَمْـسَی  لثم : هدـمآ  ددـعتم  تاـیآ  رد  هک  یهلا  مـالک  لاـح 
/ حتف  ) ِهَّللا َمالَک  اُولِّدَُبی  ْنَأ  َنوُدیُِری  ( 6 هبوت /  ) ِهَّللا َمالَک  َعَمْسَی  یَّتَح  ُهْرِجَأَف  َكَراجَتْـسا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌدَحَأ  ْنِإ  َو  ( 144 فارعا /  ) یِمالَِکب

جراخم ناهد و  نابز و  قیرط  زا  اوه و  صوصخم  جومت  رثا  رد  هن  تسا و  فورح  تاوصا و  اب  هن  هک  تسا ، ییاهتین  راکفا و  نایب  15 ؛)
. دریگیم ماجنا  فورح 

هچ اب  هنوگچ و  اـما  تسا . هتفر  راـک  هب  ادـخ  دراوم  رد  یفخم  روط  هب  عیرـس و  لاـقتنا  اـب  هدـش  تفاـیرد  ریثأـت  لـصا  يارب  هژاو  نیا  هکلب 
اب دـنوادخ  ملکت  نتفگ و  نخـس  لصا  هک  مینک  شومارف  دـیابن  اما  دوش ، نشور  یحو  تقیقح  ثحب  رد  دـیاب  هک  تسا  ياهلئـسم  یتیفیک 

/ ءاسن  ) ًامِیلْکَت یـسُوم  ُهَّللا  َمَّلَک  َو  دـنیوگیم : نخـس  ادـخ  اب  ناربمایپ  هکنیا  رد  تسا . ینامـسآ  نایدا  یعطق  ملـسم و  لئاسم  زا  شناربمایپ 
ْمُهَـضَْعب َعَفَر  َو  ُهَّللا  َمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَـضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت  هدـمآ  هچنآ  لثم  دـیوگیم  نخـس  اهنآ  یـضعب  اب  ادـخ  و  ( 164

(. 253 هرقب /  ) ٍتاجَرَد
______________________________

ص 722. تادرفم ، بغار ، ( 1)
ص 106. ج 10 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  نسح ، يوفطصم  ( 2)

 61 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
«1 . » تسا هدوب  حرطم  یهلا  نایدا  نایم  رد  هک  تسا  يروما  زا 

تاوصا هلیسوب  مالک  نیا  ناسنا  دروم  رد  دوشیم . میهفت  يرگید  هب  ینورد  راکفا  دصاقم و  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  مالک  نیاربانب ،
دریگیم و ماجنا  نتفگ  نخـس  فورح  جراخم  ناهد و  نابز و  قیرط  زا  اوه و  صوصخم  جومت  رثا  رد  ینعی  دریذـپیم ، ققحت  فورح  و 

تسین مسج  نوچ  دنوادخ ، دروم  رد  اما  تسا ، فلتخم  ياهنابز  فرع  رد  دادرارق  قبط  رابتعا و  ساسا  رب  دصاقم  یناعم و  رب  اهنآ  تلالد 
ياهنوگ هب  دـشاب ، يرابتعا  ات  تسین  تاوصا  ظافلا  هدودـحم  رد  قیاقح  میهافم و  لاقتنا  رد  درادـن و  فورح  جراـخم  ناـهد و  ناـبز و  و 

ریغ یعطق و  رما  نیا  تسا ، هتفگ  نخـس  سکعرب  ناربمایپ و  اب  دوخ  يوگتفگ  ادخ و  مالک  زا  اهراب  میرک  نآرق  نوچ  دوب ، دـهاوخ  رگید 
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. تسا دیدرت  لباق 
مئالع و هار  زا  لال  رک و  دارفا  دـهدیم و  ماجنا  ناهد  ناـبز و  هار  زا  ار  میهفت  نیا  ناـسنا  تاراـشا . مئـالع و  هار  زا  دـصاقم  میهفت  ملکت :

ماجنا تخرد  هار  زا  یـسوم  ترـضح  هرابرد  هکنانچ  تسا ، ماسجا  رد  توص  فورح و  داجیا  اب  یهاگ  دـنوادخ  نتفگ  نخـس  اما  هراشا .
تـسا يراـبتعا  یعـضو و  اـهنآ  تلـالد  هک  فورح  تاوـصا و  رد  رـصحنم  مـالک  اریز  توـص . فورح و  داـجیا  نودـب  یهاـگ  تفرگ و 

اب هراشا  ءایـشا ، نداد  ناشن  دـننام  دـناهدرک ، هدافتـسا  ینوگانوگ  لئاسو  زا  دوخ  دـصقم  میهفت  يارب  خـیرات  لوط  رد  اهناسنا  دـشابیمن .
ریوصت و سکع و  زا  هدافتسا  دصاقم ، نآ  نایب  يارب  حراوج  اضعا و 

______________________________

ص 91. ج 8 ، فقاوملا ، حرش  م 812 ،)  ) یناجرج فیرش  دیس  حراش : م 756 )  ) نمحرلا دبع  یجیا  ( 1)
 62 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

اب تسین  مزال  ادخ  ملکت  اذل  تسین . نتفگ  نخـس  زا  رتمک  دصاقم  میهفت  ینعی  ملکت ، فده  نیمأت  دراوم  نیا  مامت  رد  مئالع . زا  هدافتـسا 
ِءارَو ْنِم  َْوأ  ًایْحَو  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَـشَِبل  َناک  ام  َو  دیوگیم : هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  هرجنح . زا  توص  ندرک  جراخ  ای  دـشاب و  فورح 

دیوگب نخـس  وا  اب  ادخ  هک  تسین  نآ  ناوت  ار  يرـشب  چیه  (. 51 يروش /  ) ٌمیِکَح ٌِّیلَع  ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ِِهنْذِِإب  َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِـسُْری  َْوأ  ٍباـجِح 
انامه دـنکیم . یحو  وا  هب  دـهاوخیم  ار  هچنآ  ادـخ  نذا  هب  سپ  دتـسرفب . شیوس  هب  ار  یلوسر  ای  باـجح ، سپ  زا  اـی  یحو ، هار  زا  رگم 

. تسا میکح  هبترم و  دنلب  ادخ 
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يدوجوم اـب  دـناوتیم  میدـق  قلطم و  درجم ، يدوجوم  دـنوادخ  دوـش  تباـث  هک  تسا  نیا  رب  فـقوتم  لوا  هلحرم  رد  یحو  ندوـب  نکمم 
. تسا يدنوادخ  تافص  مادک  زا  دنوادخ  هب  یحو  نداد  تبـسن  یناث  رد  دیوگب و  نخـس  دنک و  رارقرب  طابترا  ثداح  دودحم و  يدام و 

دنتسه ادخ  لعف  تافص  زا  ینعی  دنتـسه  ثداح  تاملک  نیا  دوشیم . هداد  تبـسن  ادخ  هب  انعم  ظفل و  رد  ینآرق  تاملک  ادخ و  مالک  ایآ 
؟ دوشیم هنوگچ  هطبار  هطقن  تاذ و  تافص  هب  نآ  تبسن  دنتسه ، لعف  تفص  رگا  تاذ و  تافص  زا  ای 

تـسین مزال  اما  تسین ، دیدرت  دروم  نیملـسم  نایم  رد  و  « 1  » یهلا نایدا  نایم  رد  یلاعت  قح  يارب  زا  ملکت  تفـص  توبث  لـصا  هک  میتفگ 
ریغ ناهنپ و  اـهناسنا  يارب  تسا  یفخم  عیرـس و  نوچ  تامدـقم  بابـسا و  نیا  هچرگ  دـشاب ، تامدـقم  بابـسا و  نودـب  نتفگ  نخـس  هک 

تافص زا  ادخ  ملکت  نوچ  دشابیم و  دوهشم 
______________________________

. دنوادخ تافص  ثحب  ص 120 ، ج 1 ، نیدحوملا ، ۀیافک  مشاه ، الم  یناسارخ  ص 51 ، دیدجلا ، دهعلا  یلا  لخدملا  زیزع ، میهف  ( 1)
 63 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

َنِم َلَْزنَأ  دـهدیم : تبـسن  دوخ  هب  بابـسا  تامدـقم و  فذـح  اب  ار  یلاعفا  شدوخ  دـنوادخ  هک  روط  نامه  تسا . ثداح  تسادـخ ، لعف 
ادخ لمع  نیا  تسا . هتفرگن  ماجنا  تالاعفنا  لعف و  نودب  امیقتسم و  نامسآ  زا  بآ  ناراب و  نداتـسرف  (. 65 لحن / ، 17 دعر /  ) ًءام ِءامَّسلا 
هدش ناراب  هب  لیدـبت  ات  هدیـسر  مه  هب  هتفای ، مکارت  هدـش ، دـیلوت  يربا  تسا . هدـش  ماجنا  ضیف  طئاسو  نوگانوگ و  للع  بابـسا و  طسوت 

. دهدیم ماجنا  ار  اهراک  نیا  میقتسم  روط  هب  شدوخ  هک  تسین  نیا  شیانعم  دهدیم ، تبـسن  دوخ  هب  ار  اههدیدپ  نیا  ادخ  رگا  اذل  تسا .
اب دناوتیم  هکلب  دشاب ، میدق  درجم و  دوجوم  دوش و  هداد  تبـسن  وا  دوخ  هب  نتفگ ، نخـس  دـننام  ادـخ  لاعفا  هک  درادـن  یلاکـشا  نیاربانب 

اهزور نیا  هک  تسا  يروما  زا  میدز ، ناراب  بآ و  هرابرد  هک  یلاثم  دـنک . رارقرب  طابترا  ربمایپ  نوچ  يداع  يدوجوم  اـب  تامدـقم  يهیهت 
الثم میرادن . اههطساو  زا  یکرد  تسین و  هدش  هتخانش  هک  هدش  هداد  تبسن  ادخ  هب  ییاهراک  نآرق  رد  اما  تسا ، هدش  هتخانش  نآ  بابـسا 
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(17 میرم /  ) ایِوَس ًارََشب  اَهل  َلَّثَمَتَف  انَحوُر  اْهَیلِإ  اْنلَسْرَأَف  دیامرفیم : يدرم  اب  میرم  ترضح  سامت  نودب  یسیع  نتفای  دوجو  هرابرد  نآرق  رد 
هب هنوگچ  حور  نیا  تسیچ و  حور  نداتسرف  نیا  دش . نایامن  وا  رب  مادناشوخ  يرشب  لکش  هب  ات  میداتـسرف  وا  يوس  هب  ار  دوخ  حور  سپ 
رد « 1 « ؟ دوشیم رارقرب  طابترا  هنوگچ  دودـحم  يدام و  يدوجوم  اب  میدـق  درجم و  دـنوادخ  لاـعفا  نیب  دوشیم ؟ ناـیامن  يرـشب  لـکش 
زا جراخ  نوریب ، زا  نخـس  تفایرد  یحو  هک : میوش  روآدای  دـیاب  ار  هتکن  نیا  اما  تفگ ، میهاوخ  نخـس  زاب  یحو  تقیقح  هرابرد  هدـنیآ 

تساوخ و
______________________________

. دینک هعجارم  فلؤم  رثا   180 ص 176 - هنامز ، گنهرف  نآرق و  باتک  هب  ههبش  هب  خساپ  هلئسم و  حیضوت  رد  رتشیب  لیصفت  يارب  ( 1)
 64 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

. ددرگیمن نآ  هب  لئان  یعیبط  روط  هب  هک  تسا  ناسنا  يرهاظ  یکاردا  لماوع 
وا مالک  دمهفیم  هک  دـنکیم  يراج  نابز  هب  ار  یتاملک  هاگ  دـنکیم . هدـهاشم  ار  یقیاقح  ای  هدـش  اقلا  وا  هب  جراخ  زا  یبلاطم  دـمهفیم 

یحو هک  تسا  هنوگ  نیا  هب  ناسنا  رد  ادخ  مالک  روهظ  اذل  دنکیمن . قیبطت  وا  ینابز  راتخاس  اب  یتح  تسا ، هدشن  نایب  وا  هدارا  اب  تسین و 
هدـش و رارکت  نانچ  نآ  هبرجت  نیا  تسا . هدـمآ  رگید  ياج  زا  اهتفایرد  تسین و  وا  دوخ  نآ  زا  تاـملک  یناـعم و  نیا  دـمهفیم  هدـش ،

. تسا هدرک  ادیپ  ققحت  جراخ  رد  تسا و  نکمم  یحو  هک  دراذگیمن  ياج  رب  يدیدرت  هک  هدش  وگزاب  ناربمایپ  طسوت 
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مزاول و راثآ و  هب  یهاـگ  یحو  فیـصوت  رد  تسا . راوشد  نآ  ندوب  یفخم  نداـتفا و  قاـفتا  عیرـس  لـیلد  هب  یحو  تقیقح  كرد  میتفگ 
هکئالم طسوت  یحو  تسا ، ینطاب  تاکاردا  یحو  دوشیم  هتفگ  تسا . هدـش  هراـشا  نآ  یگژیو  هب  هاـگ  فاـصوا و  ضراوع و  هب  یهاـگ 

یحو زا  یتافیـصوت  اهنیا  همه  دوشیم . ماجنا  تاکاردا  نیا  ياهدرپ  يارو  زا  تسا . ناربمایپ  اب  ادـخ  نخـس  یحو  دریگیم ، ماجنا  صاـخ 
یحو سدـقم  باـتک  نآرق و  دوشیم  هتفگ  اـی  تسا  ناربماـیپ  هب  ادـخ  یهاون  رماوا و  مولع و  یحو  دوشیم  هتفگ  یتقو  هکناـنچ  دنتـسه ،

. دنتسه یحو  ياهدومن  مزاول و  راثآ و  طئاسو ، فاصوا ، تسین ، یحو  نیبم  مادکچیه  تسا ،
. یحو دوخ  هن  تسا  یحو  تقیقح  زا  ییاهدومن  زاب  تفگ  ناوتیم  هک  يزیچ  رثکادح  هراب  نیا  رد  تسیچ ؟ یحو  سپ 

صوصخم كاردا  هژیو و  روعش  ددرگیم . اقلا  نیتسار  ناربمایپ  رب  صوصخم  تروص  هب  هک  تسا  یصاخ  مهف  تفایرد و  روعـش و  یحو 
نآ هلیسوب  هک 

 65 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
«1 . » ددرگیم لصاح  صوصخم  ياهناسنا  زا  یهورگ  يارب  ناهج  قیاقح  تایعقاو و  كرد 

. تسا هدیـشوپ  رهاظ  ساوح  زا  هک  تسا  یهاگآ  مهف و  یعون  ینطاب و  تاکاردا  لیبق  زا  هداعلا و  قراخ  رما  زومرم  روعـش  تفایرد و  نیا 
نطب رد  دنوادخ و  هرهاق  ءامسا  هب  قح  یلجت  تسا و  ینامز  يدام و  ياهیگتـسباو  تانیعت و  زا  هنهرب  ربمایپ ، يارب  قیاقح  نیا  كرد  « 2»

قیاقح و زا  هچنآ  ره  درادـن . كرد  يارب  ياهدرپ  باجح و  دـنکیم ، تفایرد  ار  یحو  هک  یـسک  دوشیم . لصاح  نیمز  نامـسآ و  ملاع 
«3 . » دباییمرد دنیبیم و  انعم  مامت  هب  ار  دشاب  تایعقاو 

هار کی  یحو  هار  اریز  تسین . یگنهرف  ینوریب  طیارش  زا  هدش  هتفرگرب  یباستکا و  توبن ، ماقم  هب  ندیـسر  یحو و  روعـش  رگید  يوس  زا 
تامولعم و تاـعالطا و  هب  هتـسباو  نینچمه  و  دریگب . جراـخ  ناـهج  زا  ار  دوخ  ياـهتفایرد  تـالامک و  اـت  تسین  رـشب  یباـستکا  يرکف 
اطخ و اب  یناسفن  تالاح  اههورگ  نیا  رد  دراد . یـساسا  توافت  ناضاترم  افرع و  تضایر  اب  یحو  یتح  دـشابیمن . دوخ  طیحم  ياـهرواب 
وا دوشیمن . هابتـشا  راچد  دنکیمن و  دیدرت  زگره  یحو  یقلت  رد  یبن  تسا . ریذپان  اطخ  موصعم و  یبن  یحو ، رد  اما  تسا ، هارمه  هابتـشا 
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«4 . » تسا تیمها  لوا  يهجرد  رد  هک  دروخیم  رب  يدصاقم  هلسلس  کی  هب  ناسنا  يارب 
______________________________

ص 160. ج 2 ، نازیملا ، نیسح ، دمحم  یئابطابط ، ( 1)
ص 12. هرامش 59 ، دیفم ، خیش  هرازه  یناهج  هرگنک  یسراف  تالاقم  هلسلس  یحو ، میهاربا ، ینیما ، ( 2)

ص 338. ۀیبوبرلا ، دهاوشلا  نیهلأتملا ، ردص  يزاریش ، نیدلا  ردص  ( 3)
. یهاش ورسخ  يداه  دیس  ششوک  هب  . 249 ص 246 - یمالسا ، ياهیسررب  نیسح ، دمحم  یئابطابط  ( 4)

 66 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
. ددرگیم لصاح  ءدبم  يافخ  اب  هک  تسا  ینوریب  ياههتفای  یحو  نیاربانب 

. ریذپان رارکت  يریگمایپ  یسح . يرهاظ و  ياهتفایرد  هرتسگ  زا  جراخ  تسا  یمایپ 
یحو تفایرد  ماگنه  رد  ادخ  ربمایپ  تسا  هدمآ  خیرات  رد  دوشیم . يرهاظ  ضراوع  راچد  هدنریگ  یحو  یهاگ  یحو ، تفایرد  ماگنه  هب 
رییغت ینوگرگد و  نیا  نارگید  هک  دـشیم  نیگنـس  نانچنآ  وا  ندـب  اـی  تشگیم . ریزارـس  شایناـشیپ  زا  قرع  دـشیم ، خرـس  شتروص 

. دنتفاییم رد  ار  صاخ  تیعضو  تلاح و 
رابنارگ يراتفگ  وت  رب  يدوز  هب  ام  نامگیب  (. 5 لمزم /  ) اًلیِقَث ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَـس  اَّنِإ  دنکیم : دای  نینچ  تالاح  نیا  زا  اج  کی  رد  نآرق 

. دناوخیم ار  یتاملک  یحو  ياقلا  ماگنه  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  ای  مینکیم . اقلا 
هب ندـناوخ  نیا  هاگ  دـناوخیم . ياهتـشون  يور  زا  ییوگ  ترـضح  هک  نیا  لثم  درکیم ، ادا  هداـعلا  قوف  صاـخ و  یتلاـح  رد  ار  یظاـفلا 
(. 114 هط /  ) ُُهیْحَو َْکَیلِإ  یضُْقی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِنآْرُْقلِاب  ْلَْجعَت  َو ال  شابم : نآ  ندش  شومارف  نتفر و  تسد  زا  نارگن  ییوگ  هک  دوب  ياهنوگ 

، هدم تکرح  ار  تنابز  ندناوخ  يارب  هلجع  رطاخ  هب  تسا  هدمآ  زاب  نکم . باتش  نآرق  ندناوخ  رد  دبای ، نایاپ  وت  رب  یحو  هکنآ  زا  شیپ 
. تسام هدهع  هب  نآ  ندرک  عمج  ندناوخ و  هک  ارچ 

(. 16 - 17 تمایق /  ) ُهَنآُْرق َو  ُهَعْمَج  اْنیَلَع  َّنِإ  ِِهب * َلَْجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  ال 

نآرق یحو  یگنوگچ  - 5 / 8

. تسا نآ  یگنوگچ  نآرق ، رد  ربمایپ  هب  یحو  هرابرد  مهم  ياهشسرپ  زا 
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ادـخ هب  ود  ره  تسا و  هدوبن  ربمایپ  باختنا  هب  انعم  رظن  زا  هچ  ظفل و  رظن  زا  هچ  نآرق  تاملک  هک  تسا  رظن  قافتا  ناهوژپ  نآرق  ناـیم  رد 
. دوشیم هداد  تبسن 

دنوادخ زا  انعم  یسدق  ثیدح  هک  تسا  نیا  هدش  لقن  ربمایپ  نابز  اب  اهنآ  همه  هک  ینآرق  تایآ  یسدق و  ثیدح  يوبن ، ثیدح  نایم  قرف 
. تسا ربمایپ  يوس  زا  نآ  ظفل  اما  تسا ،

تـسا دنوادخ  نیا  تسا . دنوادخ  يوس  زا  انعم  مه  ظفل و  مه  ینآرق  تایآ  اما  تسا . ربمایپ  زا  انعم  ظفل و  يوبن  ثیدـح  هک  یتروص  رد 
زا ندرک و  شومارف  نارگن  نآ  تفایرد  ماگنه  هب  ربمایپ  اذل  دوشیم و  اقلا  یناعم  تاملک و  ربمایپ  هب  دیوگیم و  نخـس  دوخ  ربمایپ  اب  هک 

(. 17 - 16 ۀمایق / ، 114 هط /  ) دوب نآ  نداد  تسد 
یحو طابترا  لکـشم  ربمایپ ، زا  ظافلا  تسا و  دنوادخ  زا  یناعم  دـنیوگب  ربمایپ  هب  تبـسن  ینآرق  یحو  هرابرد  رگا  دـناهدرک  نامگ  یخرب 

هنامز و گنهرف  تاعوضوم  لئاسم و  حرط  رـصع و  اب  بسانم  ياهلاثم  رکذ  رد  ار  ییایفارغج  یخیرات و  طیارـش  ریثأـت  ناـسنا و  اـب  ادـخ 
. تسین ظافلا  یناعم و  نیب  قرف  هک  یلاح  رد  دناهدرک ، لح  ار  اههژاو  زا  رصع  بسانم  ياههدافتسا 
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ییاههطساو دنمزاین  بلق ، رد  دنوادخ  يوس  زا  یناعم  ياقلا  فشک و  يدوهش و  هبرجت  رگا  تسادخ . نخس  دوهـش  تفایرد و  یحو  رگا 
تخرد طسوت  یـسوم  اب  دنوادخ  دوشیم و  دنلب  ییادص  تخرد  زا  رگا  دننکیم . لمع  دنراد و  دوجو  اههطـساو  نیا  زین  ظافلا  رد  تسا ،

اَنَأ یِّنِإ  یـسُوم  ای  ْنَأ  ِةَرَجَّشلا  َنِم  ِۀَکَرابُْملا  ِۀَعُْقْبلا  ِیف  ِنَْمیَْألا  ِداْولا  ِئِطاش  ْنِم  َيِدُون  اهاتَأ  اَّمَلَف  دنکیم : نایب  نآرق  هکنانچ  دیوگیم ، نخس 
تخرد زا  كرابم  هاگیاج  نآ  رد  يداو  تسار  بناج  زا  دیسر  شتآ  هب  یسوم  نوچ  سپ  (. 30 صصق /  ) َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا 
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. دشاب ظافلا  اب  دناوتیم  دراد و  دوجو  ییاههطساو  زین  تخرد  ریغ  رد  نایناهج . راگدرورپ  دنوادخ ، نم  منم ، یسوم  يا  هک : دمآ  ادن 

رد میرک  نآرق  تسا . رتلکـشم  نودب  نآ  كرد  رتتحار و  دنک ، ادا  ار  یتاملک  دـناوتیم  هک  ناسنا  نابز  زا  ادـخ  نتفگ  نخـس  نیاربانب 
اْنیَحْوَأ اِمب  میدرک : یحو  وت  هب  ام  تسه  تایـصوصخ  ظافلا و  اب  هک  ار  نآرق  نیمه  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  انعم  نیا  هب  نوگانوگ  تاریبعت 

هدش نییعت  نآ  نابز  یتح  تسا ، هدـش  یحو  ربمایپ  هب  نآرق  نیمه  ( 19 ماعنا /  ) ُنآْرُْقلا اَذه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو  (، 3 فسوی /  ) َنآْرُْقلا اَذه  َْکَیلِإ 
: تسا

لزان تلد  رب  ار  نآرق  نآ  نیمـالا  حور  ( 195 ءارعـش 193 -  ) ٍنِیبُم ٍِّیبَرَع  ٍناِسِلب  َنیِرِذـْنُْملا * َنِم  َنوُکَِتل  َِکْبلَق  یلَع  ُنیِمَْألا * ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن 
. نشور یبرع  نابز  هب  یشاب . ناگدنهد  رادشه  يهلمج  زا  ات  درک 

«1 . » تسا یبرع  نابز  هب  ربمایپ  رب  هدش  لزان  نآرق  هک  تسا  هدمآ  مه  يرگید  تایآ  رد  انعم  نیا 
ییاههولج دنکیم و  ادیپ  ییایفارغج  یخیرات و  ینامز و  يهغبـص  هک  دوشیم  هنوگچ  تسادخ ، مالک  یناعم  ظافلا و  نیا  رگا  هک  نیا  اما 

، موق نابز  اب  دوخ  ياهمایپ  رد  دنوادخ  هک  دش  هداد  حیضوت  لیصفت  هب  هنامز  گنهرف  نآرق و  باتک : رد  دهدیم ، ناشن  ار  تثعب  رصع  زا 
هک دنکیم  هدافتـسا  ییاههژاو  تاملک و  زا  ناگدنونـش  كرد  حطـس  تیاعر  طابترا و  داجیا  يارب  دـیوگیم و  نخـس  ناربمایپ  نآ  نابز 

اب اما  دشاب ، دنوادخ  يوس  زا  نخس  ياقلا  هک  درادن  یلاکشا  چیه  تروص  نیا  رد  تسا . نانآ  كرد  مهف و  حطس  اب  بسانتم 
______________________________

.12 فاقحا / ، 3 فرخز / ، 7 يروش / ، 3 تلصف / ، 28 رمز / ، 113 هط / ، 37 دعر / ، 2 فسوی / ، 44 تلصف / هروس  رد  هلمج  نآ  زا  ( 1)
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طابترا تهج  زا  و  دشاب . نانآ  ياهرواب  اهوزرآ و  اهنامرآ و  اههدیا و  اب  سناجتم  سونأم و  ینابز  بلاق  یگنهرف و  حطس  رد  موق و  نابز 
تافـص زا  ادخ  مالک  اریز  دوش . رارقرب  ربمایپ  نوچ  يدوجوم  اب  ادـخ  هب  بستنم  یحو  دوب . دـهاوخن  یلکـشم  زین  میدـق  اب  ثداح  دوجوم 

اب میدق  دوجوم  طابترا  و  دوشیم ، هداد  ناسنا  هب  دوشیم و  بستنم  ادخ  هب  تمعن  تمحر و  قزر ، ناراب ، هک  روط  نامه  تسادـخ و  لعف 
نیا زا  دـیوگیم و  نخـس  هژیو  نیعم و  ییاهناسنا  اب  ادـخ  دوشیم و  رارقرب  صاخ  ياهناسنا  اب  مه  یحو  دوشیمن  لکـشم  راـچد  ثداـح 

. دوشیمن لکشم  راچد  طابترا  تهج ،

ینآرق یحو  ندوب  لقتسم  - 5 / 9

نیا هب  دشابیم . شدوخ  یخیرات  قایس  ربمایپ و  تیصخش  زا  ینآرق  یحو  ندوب  لقتسم  هب  هجوت  ینآرق  یحو  تخانـش  نوماریپ  تاکن  زا 
. دش دهاوخ  نایب  بلطم  ندش  نشور  تهج  ییاهلالدتسا  یتاکن و  دعب  ود  ره  رد  تهج 

ربمایپ زا  نآرق  یحو  ندوب  لقتسم  - 5 / 10

تیـصخش نیا  زا  هچ  ره  تسا . هدوبن  شدوخ  رـصع  مدرم  نایم  فورعم  رعـش  رثن و  عادـبا  ناـیب و  رد  تثعب  زا  شیپ  ربماـیپ  تیـصخش  - 1
نینـس زا  سپ  یمارگ  ربمایپ  تسا . هدرک  ادیپ  دومن  هدش و  لصاح  یحو  زا  سپ  هژیو  روط  هب  هک  تسا  یتالامک  تالاح و  دوشیم ، هدید 
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رد عطقم و  هاتوک و  ياههلمج  رد  زاغآ  رد  تاملک  نیا  هتـشاد و  زاربا  ینآرق  یحو  ناونع  هب  ینانخـس  هدش و  ثوعبم  تلاسر  هب   43 - 40
طابترا و تدـم  یحو و  نامز  هدـشیم و  ینالوط  اههروس  تاملک و  نیا  مارآ  مارآ  هتفر و  هتفر  هدـشیم و  هدـناوخ  کـچوک  ياـههروس 

شیپ يروهظ  زورب و  ترضح  رگا  اذل  تسا . هدیدرگ  رتشیب  لاصتا 
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ياههروس رتگرزب و  تایآ  ای  دیوگب  نخس  قایس  کبس و  نآ  همادا  رد  هتسناوتیم  هدشیم و  ادیوه  دیابیم  هتشاد  نادیم  نیا  رد  تثعب  زا 
، تیوـه يادـج  دـیدج ، يرما  ربماـیپ و  تیـصخش  زا  يادـج  ینآرق  یحو  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  دوـخ  نیا  دـنک و  لـمحت  ار  رتینـالوط 

. دشابیم وا  یصخش  ياهتفایرد  تاعالطا و  دادعتسا ،
نتفگ و ندینـش و  هدامآ  ار  ربماـیپ  هکنآ  ییوگ  ددرگیم . زاـغآ  ْأَْرقا  اـب : وا  هب  باـطخ  نیلوا  دـنکیم ، دروخرب  یحو  اـب  ربماـیپ  یتقو  - 2

ادـیپ یگدامآ  ترـضح  هک  ییاج  ات  « 1 ، » دوشیم رارکت  راب  هس  هملک  نیا  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  اذـل  دـنکیم و  دـیدج  ینانخـس  لمحت 
دناوخب هتسناوتیمن  یتح  ربمایپ  نیا  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  ددرگیم . رارکت  یحو  ندناوخ  نیا  دعب  هب  نآ  زا  دناوخب و  دناوتیم  دنکیم و 

َِّیبَّنلا َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  دنکیم : حیرصت  هیآ  ود  رد  ندوب  یما  تقیقح  نیا  هب  نآرق  دیوگب . نخس  هویش  نیا  هب  هک  هتـشاد  هقباس  هن  و 
اصوصخ (. 158 فارعا /  ) ِِهتاِملَک َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  يِذَّلا  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  (. 157 فارعا /  ) ْمُهَْدنِع ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِجَی  يِذَّلا  َّیِّمُْألا 

نیا هب  « 2 . » تسا هدرک  نایب  ار  دناهتشادن  ملع  باتک و  اب  ییانشآ  هک  یناسک  ینعی  ناگتشذگ ، هب  تبـسن  ار  ندوب  یما  نیا  زا  دوصقم  هک 
زیامتم صاخ و  تاملک  اب  يونعم  قیاقح  دـیحوت و  هب  مدرم  ندـناوخ  نآ ، لصف  رـس  تلاسر و  ناوا  زا  نآرق  یحو  تخانـش  ءدـبم  تهج 

. تسا
نیتسخن زا  سپ  ربمایپ  یتقو  تسا . هدوب  صخشم  شنایفارطا  هداوناخ و  ترضح و  يارب  نانخـس  زیامت  نیا  ربمایپ  توعد  زاغآ  زا  سپ  - 3

یحو
______________________________

. یحولا ءدب  فیک  باب  لوا ، باب  ص 6 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 1)
َو ال ٍباـتِک  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  اُوْلتَت  َْتنُک  اـم  َو  دـنکیم : حیرـصت  رگید  ياـج  رد  میرک  نآرق  . 2 هـعمج / 75 و  ، 20 نارمع / لآ  ، 78 هرقب / ( 2)

(. 48 توبکنع /  ) َِکنیِمَِیب ُهُّطَُخت 
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يارب مه  تاملک  نیا  تسا . هدرک  تفایرد  يزیچ  هچ  هک  دهدیم  ربخ  دناوخیم ، ار  هدش  یحو  تایآ  دنکیم و  تاقالم  ار  دوخ  هداوناخ 
لوقت لق و  دننام  یتاملک  تسا . هدوب  مولعم  ینآرق  تاملک  تلاسر  تایح و  نایاپ  ات  هک  يزیچ  هداوناخ ، يارب  مه  هتـشاد و  زیامت  شدوخ 

. تسا ترضح  یلومعم  نانخس  اب  یحو  ردصم  زا  قیاقح  نایب  رد  ییادج  نیمه  زا  یکاح  صاخشا ، زا  هنابئاغ  ییاهلوق  لقن  ای  و 
رارسا دوش و  لزان  ياهروس  هکنیا  زا  نیقفانم  هنومن  ناونع  هب  تسا . هدوب  نشور  زین  نافلاخم  ناقفاوم و  زا  ترضح  نایفارطا  يارب  انعم  نیا 

رافک (. 64 هبوت /  ) ْمِِهبُوُلق ِیف  اـِمب  ْمُُهئِّبَُنت  ٌةَروُس  ْمِْهیَلَع  َلَّزَُنت  ْنَأ  َنوُِقفاـنُْملا  ُرَذْـحَی  دـندوب : ساره  سرت و  رد  هراومه  ددرگ ، راکـشآ  اـهنآ 
ٍتانَِّیب اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  دوش : هدناوخ  اهنآ  يارب  اهنیا  ریغ  يرگید  تایآ  هک  دندرکیم  تساوخرد  دشیم  هدـناوخ  هک  نآرق  تایآ 
ُفاخَأ یِّنِإ  ََّیلِإ  یحُوی  ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  یِـسْفَن  ِءاْقِلت  ْنِم  َُهلَِّدبُأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  ُْلق  ُْهلِّدـَب  َْوأ  اذـه  ِْریَغ  ٍنآْرُِقب  ِْتئا  اَنَءاِقل  َنوُجْرَی  َنیِذَّلا ال  َلاق 

زا هک  ربماـیپ - یحو  رد  دـنناوتب  دـندوب  راودـیما  راـفک  هک  دـهدیم  ربـخ  نآرق  یتـح  (. 15 سنوـی /  ) ٍمیِظَع ٍمْوَـی  َباذَـع  یِّبَر  ُْتیَـصَع  ْنِإ 
، دوش داجیا  یجازتما  نآرق  دوخ و  تاملک  نایم  دتفایب و  هابتشا  هب  ربمایپ  ات  دنیامن  يراک  دننکب و  یفرصت  دوب - لقتسم  شدوخ  تیصخش 
( دوب هدومن  دـیکأت  انعم  نیا  هب  اهراب  و   ) دوب هدرک  نیمـضت  اهتبظاوم  نیا  اب  ار  وا  تمـصع  دوب و  ربمایپ  راد  هگن  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا  اما 

(73 ءارسا /  ) اًلِیلَخ َكوُذَخَّتَال  ًاذِإ  َو  ُهَْریَغ  اْنیَلَع  َيِرَتْفَِتل  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  ِنَع  َکَنُوِنتْفََیل  اوُداک  ْنِإ  َو  درک : يریگولج  « 1»
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______________________________

هک تسا  نیا  درک ، هللا  لوسر  هب  تبـسن  راذـنا  خـیبوت و  ای  رافغتـسا  بلط  نوچمه  تاریبعت  عون  نیا  يارب  ناوتیم  هک  یحیحـص  هجو  ( 1)
رادـشه هراومه  اذـل  تسا ، هدوب  وا  ياـطخ  زا  يریگـشیپ  تبظاوم و  ییاـمنهار و  لـفکتم  دوـخ  ربماـیپ ، تمـصع  نیمـضت  يارب  دـنوادخ 

شوگ وا  نانخس  هب  رطاخ  بیط  اب  مدرم  و  ددرگن . رادهشدخ  ترضح  ینایحو  تیـصخش  ات  دیامنیم  يریگـشیپ  دنکیم ، خیبوت  دهدیم ،
. دنهد ارف 
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هتفرگیم ار  یحو  یهاـگ  دـیوگب . هچ  و  دـنک ، ماـمت  یتقو  هچ  دریگب و  یتقو  هچ  هک  تسا ، هدوبن  ربماـیپ  راـیتخا  هدارا و  هب  یحو  نیا  - 4

هدمآیمن و اما  دـیایب  یلکـشم  لح  لاوئـس و  خـساپ  هتـساوخیم  هدرکیم و  یحو  تساوخرد  ای  دـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  راظتنا  هکنآ  نودـب 
کفا و ثیدح  رد  هچنآ  دـننام  (. 10 بازحا /  ) َرِجانَْحلا ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  َو  تسا : هدـشیم  زیربل  ناج  ینالوط و  نانچ  ندـمآ  راـظتنا  یهاـگ 
. منادیمن يزیچ  هراـب  نیا  رد  متـسه و  یحو  رظتنم  نم  تسا  هتفگیم  دراوـم  نیا  رد  هک  « 1 . » تسا هدش  دراو  شرـسمه  هب  یکاپان  ماهتا 

هچنآ دننام  دسرب ، یحو  طسوت  یخساپ  نینچ  تسا  هدرکیمن  روصت  یتح  هدوب و  شدوخ  هیلوا  هتفگ  فالخ  رب  اما  هدمآیم  یحو  یهاگ 
. تسا هدیسر  هدننک  هلداجم  نز  رارصا  راهظ و  هیضق  رد  هلداجم و  هروس  رد 

: دننام تسا  هدوب  قلغم  ای  مهبم  یگشیمه ، هیور  فالخ  رب  یحو  خساپ  ای  دشاب ، هتـشاد  ار  شراظتنا  هکنآ  نودب  هتفرگیم  ار  یحو  یهاگ 
ُنَْحن (. 83 فهک /  ) ًارْکِذ ُْهنِم  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَأَس  ُْلق  ِْنیَنْرَْقلا  ِيذ  ْنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو  ( 85 ءارسا /  ) یِّبَر ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو 

شـسرپ هتـساوخ  قباـطم  تاحیـضوت  اهخـساپ و  هک  يرگید  تاـیآ  و  (. 13 فهک /  ) ْمِهِّبَِرب اوـُنَمآ  ٌۀَْـیِتف  ْمُهَّنِإ  ِّقَْحلاـِب  ْمُهَأَـبَن  َکـْیَلَع  ُّصُقَن 
یـصاخ تهج  هب  ار  وا  راـتفگ  دـنکیم و  حیحـصت  ار  ربماـیپ  زا  يراـتفر  یحو  ییاـهاج  رد  تـسین . هدـنهد  لیـصفت  حیرـص و  ناگدـننک 

ای تسا : هتفگ  نخـس  وا  هشیدنا  فالخ  رب  ای  (، 23 فهک /  ) ُهَّللا َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  ًادَغ * َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِإ  ٍءْیَِـشل  ََّنلوُقَت  َو ال  دـنکیم : ییامنهار 
ُّقَحَأ ُهَّللا  َو  َساَّنلا  یَشَْخت  َو  ِهیِْدبُم  ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  ِیف  یِفُْخت  َو  (. 1 میرحت /  ) َکِجاوْزَأ َتاضْرَم  یِغَْتبَت  ََکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ 

(. 37 بازحا /  ) ُهاشَْخت ْنَأ 
______________________________

ص 9. ج 4 ، ۀیوبنلا ، ةریسلا  ماشه ، نبا  ( 1)
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هک دهدیم  ناشن  هتخادنا ، ییادج  يرگید  درف  نانخس  ربمایپ و  نایم  هدمآ و  قایس  نیمه  هب  هک  يرگید  رایسب  تایآ  تاریبعت و  نیا  مامت 
ربمایپ دشاب . ربمایپ  نانخـس  ای  دـشاب ، هدیـشوج  ربمایپ  تاذ  زا  یحو  هک  تسین  هنوگ  نیا  تسا و  ینآرق  یحو  زا  لقتـسم  ربمایپ  تیـصخش 
يوـبن ثیدـح  حالطـصا  رد  هـک  هتـشاد  ینانخـس  هتـشاد و  مدرم  هداوناـخ و  دارفا  اـب  هـک  يداـع  نانخـس  هدرکیم ، تبحـص  هنوـگ  دـنچ 

نایب یتاملک  هتفرگ و  مان  یـسدق  ثیدح  هدوب و  ترـضح  دوخ  زا  نآ  ظافلا  یلو  هدوب  دنوادخ  لوق  زا  هک  هتـشاد  ینانخـس  دناهتفگیم و 
رگید مسق  هس  نآ  همه  زا  الماک  تاریبعت  لکـش  قایـس و  کبـس و  هتفرگ و  مان  ینآرق  یحو  نآ  هدوب و  زیامتم  اـهنآ  همه  زا  هک  هدرکیم 

. تسا هتشاد  توافت 

شدوخ رصع  یخیرات  قایس  زا  ینآرق  یحو  ندوب  لقتسم  - 5 / 11

اب یخیرات  قایـس  زا  نآرق  یگنهرف  لالقتـسا  تسا ، ینآرق  یحو  صخـشم  هاـگیاج  ياـیوگ  هک  نآرق  ندوب  لقتـسم  داـعبا  زا  رگید  یکی 
. تسا هظحالم  لباق  تهج  دنچ  زا  زیامت  نیا  تسا . نآرق  نیبطاخم  لسن  رصع و  نابز  رب  ظفحت 

زا ییحو  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  تسین ، شیوخ  نارود  زا  لاصفنا  يانعم  هب  لوزن  رـصع  زا  نآرق  یخیرات  قایـس  زا  لالقتـسا  يانعم  - 1
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یحالصا ياهشیارگ  اههشیدنا و  ياراد  نوچ  ای  دراد ، یغوبن  ای  تامولعم  هک  صاخ  صخـش  زا  هن  تسا ، هدمآ  بیغ  ملاع  زا  نامـسآ و 
رصع ییایفارغج  یخیرات و  طیارش  یعامتجا و  تکرح  زا  هتساخرب  ای  یـصاخ  تعامج  رکف  زا  رداص  ای  تسا ، هتفگ  ار  نانخـس  نیا  هدوب ،

نیا هب  هداد و  رارق  رظن  دم  ار  تثعب  رـصع  تالکـشم  اهزاین و  طیارـش ، بلاطم ، نایب  رد  نآرق  تسا  نکمم  تسین . نینچ  ریخ  دشاب ، لوزن 
اما تسه ، مه  یقطنم  هک  تسا  هدوبن  دوخ  نامز  زا  عطقنم  انعم 
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یخیرات تاعالطا  بلطم  نیا  رب  لیلد  تساهزاین . طیارش و  نیا  هدش  هتخاس  تسا . راکفا  نیا  زا  هتساخرب  نآرق  یحو  هک  تسین  هنوگ  نیا 

، تسا هدش  هضرع  هدش  حیحـصت  لکـش  هب  ای  تسا  هدوبن  حرطم  نامز  نآ  مدرم  نایم  رد  هدـمآ و  نآرق  رد  هک  تسا  یمیلاعت  صـصق و  و 
زا لالقتسا  يانعم  - 2 صصق 44 ) ، 49 دوه / . ) يدوبن راد  ربـخ  اـهنآ  زا  نیا  زا  شیپ  وت  موق  هن  وـت و  هن  هک  دـنکیم  حیرـصت  نآرق  یتـح 
ای دـش و  سردـنم  نامز  تشذـگ  اب  هک  دـش  حرطم  یمیلاعت  رگا  تسا . لوزن  رـصع  ياروام  هب  اههزومآ  رارمتـسا  ییاناوت  یخیرات ، قایس 
رد ییاهرهوگ  اـما  تسا . قداـص  اـههتفگ  نآ  رب  ساردـنا  فصو  تروص  نآ  رد  دـشاب ، رگید  ياـهلسن  اهرـصع و  يوگباوج  تسناوتن 

حرطم شیاهزاین  رشب و  یگدنز  فلتخم  ياههنیمز  رد  دهدیم و  لیکـشت  ار  ینآرق  یحو  ياههزومآ  ساسا  هک  دراد  دوجو  نآرق  میلاعت 
ُمَْوقَأ َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  دراد . یخیرات  قایس  زا  لالقتـسا  هجیتن  رد  یگنهرف و  رارمتـسا  ینآرق  ياههزومآ  يور  نیدب  تسا ،

یگنوگچ و  ترخآ )  ) یگدنز ماجرف  دیحوت ، سرد  نوچ  دنکیم . ییامنهار  تسا  رترادـیاپ  هک  ینییآ  هب  نآرق  نیا  نامگیب  ( 9 ءارسا / )
/ ءارـسا  ) نارگید قوقح  تیاعر  سرد  ( 15 ، 19 ، 22 ءارـسا / هنومن  ناونع  هب  . ) دهدیم دای  ار  یگدـنز  هویـش  و  تمایق )  ) ناسنا تشونرس 

(. 38 - 27
ینآرق رگید  ییامنهار  اههد  و  8 و 9 ) هنحتمم / ، 125 لحن /  ) نافلاخم اب  دروخرب  هویـش  ( 58 ءاسن / ، 90 لحن /  ) ناسحا لدـع و  هب  مامتها 

ادیپ رییغت  نامز  تشذـگ  اب  هاگچیه  دـشاب ، هدـمآ  ترطف  ساسا  رب  رگا  یگدـنز  ياههیاپ  لوصا و  تسین . یندـش  سردـنم  هاگ  چـیه  هک 
. تسا هدروآ  ار  یمیلاعت  نینچ  ینآرق  یحو  دنکیمن و 

نایب هویش  تغالب و  تحاصف و  دعب  زا  یبدا و  ظاحل  هب  ینآرق  لالقتسا  - 3
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هدافتـسا يانعم  هب  دشابیمن . نایب  کبـس  باطخ و  بولـسا  اب  تفلاخم  یتح  تسین و  شدوخ  یبدا  رـصاعم  بولـسا  اب  تفلاخم  يانعم  هب 
رارقرب بطاخم  اب  هطبار  نتفگ و  نخـس  هنوگ  نیا  اریز  تسین ، مه  رـصع  نآ  نابطاخم  مهف  لـباق  جـیار و  ياـههلمج  اـههژاو و  زا  ندرکن 

هئارا کبس  اههلمج و  يریگراک  هب  باب  رد  نآرق  نایب  هویش  هک  تسانعم  نیا  هب  شخب  نیا  رد  نآرق  لالقتـسا  تسا . ریذپان  زیرگ  ندرک ،
تاصاصتخا زا  اهلاثم  رکذ  لئاسم و  میـسقت  بلاطم و  نایب  يزاس و  ریوصت  هنوگ  نیا  هتـشادن و  هقباس  دهع  نآ  رد  اههصق  لقن  بلاطم و 

مظن رثن و  رد  اهدعب  نایب  هویـش  نیا  دشاب . هتـشاد  ییایفارغج  ینامز و  تیدودحم  نآرق ، یبدا  هغبـص  دـناوتیمن  تهج  نیا  هب  تسا . نآرق 
هزراـبم يدـحت و  هب  ار  نارگید  دوخ  عون  رد  تسا و  بلط  اـتمه  ناـنچمه  اـما  تسا ، هتـشاذگ  ياـج  رب  یقیمع  تاریثأـت  یـسراف  یبرع و 

. دنکیم توعد 
تسا ییاهزیچ  زا  هتفگ  ایلع  قیاقح  هب  نامیا  هرابرد  ار  هچنآ  هک  تسانعم  نیا  هب  یخیرات  طیارش  زا  نومـضم  ظاحل  هب  نآرق  لالقتـسا  - 4

یتادوجوم زا  یبلاطم  نآرق  دـنک . كرد  ار  نآ  دـناوتیمن  ییاهنت  هب  درخ  تسا . یحو  زا  لقتـسم  اهنآ و  ناـیب  زا  زجاـع  يرـشب  لـقع  هک 
، توکلم بیغ و  ملاع  ۀـعاسلا ،) طارـشا   ) ایند یگدـنز  ماجرف  رب  فرـشم  ثداوح  هرابرد  تسا . هتفگ  یبیغ  نالوسر  هکئـالم ، نج ، نوچ 

یحو رابخا  نودب  يرشب  درخ  مهف  یخیرات و  قایس  زا  لقتـسم  بلاطم  نیا  تسا . هدرک  نایب  ار  یبلاطم  تمایق  خزرب و  ملاع  ترخآ ، ملاع 
رد دهدب . ربخ  ملاع  نآ  زا  ات  هتـشگنرب  گرم  زا  سپ  یـسک  درادن ، یـسرتسد  اهنآ  هب  انعم  ملاع  اب  لاصتا  اکتا و  نودـب  رـشب  ینعی  تسا ،

. تسا هتشادن  تاقالم  هکئالم  لیئاکیم و  لیئاربج و  اب  ساوح  هدام و  ملاع 
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شیادیپ یگنوگچ  دننام  ناسنا  تقلخ  زا  شیپ  یلئاسم  زا  نآرق  نینچمه 
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ییاهماگ هکلب  درادـن ، تنیابم  یملع  ياههتفای  اب  اهنرق  زا  سپ  اهنت  هن  هک  تسا  هداد  ربخ  ناسنا  شنیرفآ  ریـس  نیمز ، نامـسآ و  ناـهج ،
. دراد نآ  ییافرژ  رد  شواک  ياج  زونه  هک  هدرک  هضرع  ار  یبلاطم  تسا و  شیپ 

زا لالدتـسا  لمأت و  يارب  ناهج  ياهییابیز  تقلخ و  ياههدیدپ  رد  شاکنک  سوسحم و  تعیبط و  ملاع  رد  رکفت  هب  هجوت  رگید  يوس  زا 
هک ياهویش  دهدیم ، ناشن  شدوخ  رـصع  یخیرات  قایـس  زا  ار  ینآرق  یحو  ندوب  لقتـسم  زا  رگید  ياهنومن  ملاع ، نیا  رد  ییادخ  دوجو 

. تسین یصاخ  نامز  هب  رصحنم  دراذگیم و  هتشاذگ و  يدعب  ياهرصع  رصع و  نآ  نابطاخم  رد  یمیظع  ریثأت 
راکنا ار  نآ  دناوتیمن  لقع  دراذگیمن و  لقع  ّدر  يارب  یلاجم  هک  دنکیم  حرطم  ار  یفیقوت  يراصحنا و  قئاقح  نآرق  داعبا  نیا  مامت  رد 

رب یلیلد  نوچ  دنک ، تفلاخم  نآ  اب  دناوتیمن  اما  دنک ، دیدرت  نآ  تفایرد  هب  تبـسن  دنک و  زجع  راهظا  ییاهاج  رد  دـناوتیم  لقع  دـنک .
، دریگن رارق  هدام  گنت  دودـحم و  ملاع  رد  دـنک و  شواک  درف  ات  دـنکیم  داجیا  یـشزیگنا  نآرق  ربارب ، رد  اـما  درادـن . اـهنآ  ندوب  لاـحم 

شیپ هب  یساسا  سب  ییاهماگ  ییامن ، دوهـش  ییارگدرخ و  اب  دنداهن و  شیپ  هب  ماگ  ناملـسم  نافراع  نافوسلیف و  زا  يرایـسب  هک  یتکرح 
. دنتخاس نشور  ار  ییایاوز  دنتشاذگ و 

یخیرات هدودـحم  ریغ  رد  ربمایپ و  تیـصخش  نوریب  زا  صوصخم  تروص  هب  مالک  ياـقلا  ياـنعم  هب  ینآرق  یحو  ندوب  لقتـسم  نیارباـنب 
زا يرایـسب  دناوتیم  هچرگ  دشاب ، وا  رـصع  لامعا  دیاقع و  ساکعنا  ربمایپ و  رکف  هشیدنا  هدییاز  هک  تسین  انعم  نیا  هب  تسا . ربمایپ  رـصع 

. دشاب اهلسن  اهرصع و  لوط  رد  تیرشب  ناهج  تثعب و  رصع  تالکشم  ناماس  يارب  اهمایپ 
 77 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

یندـم یکم و  ساسا  رب  اههروس  میـسقت  تسا ، دـنمخیرات  شنابز  نآرق  هکنیا  هچ  تسین ، يدـنمخیرات  یفن  ياـنعم  هب  ندوب  لقتـسم  هتبلا 
رب يدـهاوش  رـصع ، نآ  اب  بساـنم  ماـکحا  یخرب  عیرـشت  خوسنم و  خـسان و  ماـکحا  تاـیآ ، یخرب  لوزن  بابـسا  تسا . خـیرات  رب  یکتم 

. تسا يدنمخیرات 

نایحیسم هاگدید  رد  یحو  - 5 / 12

هراشا

یحو نیرتحیرـص  اریز  سدـقم ؛ باتک  هار  زا  هژیو  هب  تسا  هدیـسر  مدرم  هب  دـنوادخ  هیحان  زا  هک  تسا  یتقیقح  نایحیـسم  رظن  رد  یحو 
حور اب  هک  ییاهنآ  تسا . هدیسر  نیسیدق  هب  هتشذگ  رد  هک  تسا ، یهلا  صاخ  مایپ  بوتکم و  مالک  رد  ناسنا  هب  تبـسن  ادخ  هدارا  نامه 

«1 . » تسا یهلا  تیشم  تعیبط و  صوصخم  هک  تسا  یحو  مامت  دیلک  هبوتکم  هملک  نیا  دناهدش ، نخس  مه  سدقلا 
: تسا هدمآ  یحو  فیرعت  رد  اکیناتیرب  فراعملا  ةرئاد  رد 

ینعی یحو  دریگیم . رارق  ادـخ  میقتـسم  ریثأت  تحت  ناسنا  هک  دـنک  تلالد  یتلاح  نآ  رب  ات  دوریم  راک  هب  سدـقم  باـتک  رد  یحو  هژاو 
دنوادخ تیشم  مالک و  نایرج  لاناک  ای  قیرط  ناسنا  نیا  هک  يروج  نتفرگ ، رارق  ادخ  روضح  هطیح و  رد  اهنت  زیچ و  همه  زا  ناسنا  درجت 

«2 . » ددرگ
یتح تسا ، هدشن  ياهراشا  يرشب  ياهتفرعم  ریاس  اب  نآ  توافت  یحو و  یگنوگچ  تیفیک و  هب  تبسن  فیرعت ، ود  نیا  زا  مادک  چیه  رد 

. تسا هدشن  هراشا  دناهتشاد  یهاگآ  ندوب  یحو  هب  دوخ  هکنیا  ای  هدش  یحو  اهنآ  هب  هک  يدارفا  باختنا  رظن  زا  یتیدودحم 
______________________________
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ص 101. تیحیسم ، مالسا و  هاگدید  زا  یحو  لیلحت  نشور ، يدیعس  زا : لقن  هب  ص 440 ، ج 23 ، اناکیرما ، فراعملا  ةرئاد  ( 1)
ص 102. نامه ، زا  لقن  هب  ص 783  ج 15 ، اکیناتیرب ، فراعملا  ةرئاد  ( 2)

 78 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
هک ددرگیم  هراشا  نآ  مهم  نایرج  هس  هب  هک  تسا  هدـش  حرطم  یحیـسم  یبرغ  نافوسلیف  نایم  رد  ینوگانوگ  تایرظن  یحو  هرابرد  هتبلا 

: تسا هدش  دای  یحو  ياههیرظن  ناونع  هب 

: ینابز یحو  يهیرظن  - 1

رب ینونک  طیارش  رد  زین  کیلوتاک  ياهتنس  رد  هک  هدوب  لوبق  دروم  یحو  زا  یهاگدید  نایحیـسم  بلاغ  نیب  رد  اطـسو  نورق  نارود  رد 
. دنتسه رظن  نآ 

. تسا هدیدرگ  نایب  ایاضق  ماکحا و  رد  هک  تسا  قئاقح  زا  ياهعومجم  یحو 
یخرب لاقتنا  ناونع  هب  ناوتیم  ار  یحو  کیلوتاک : فراعملا  ةرئاد  هتفگ  هب  دـهدیم . لاقتنا  رـشب  هب  ار  یهلا  ربتعم  لیـصا و  قئاـقح  یحو 

«1 . » درک فیرعت  تسا  تعیبط  لومعم  نایرج  يارو  هک  یطئاسو  قیرط  زا  لقاع  تادوجوم  هب  دنوادخ  بناج  زا  قئاقح 

: ینابز ریغ  یحو  يهیرظن  - 2

نرق ینید  ناحلـصم  يهشیدـنا  رد  ناتـستورپ و  تیحیـسم  رد  هک  تسا . حیـسم  میلاعت  رد  شخب  تاـجن  ناـیرج  یحو  هاگدـید ، نیا  قبط 
قبط دراد . هشیر  نیتسخن  ياسیلک  دیدج و  دهع  رد  نآ  زا  رتولج  یتح  و  م 1564 م )  ) نولاک ناژ  م 1546 )  ) رتول نیترام  دننام  مهدزناش 

هبرجت ورملق  هب  خیرات  رد  نتـشاذگ  ریثأت  هار  زا  دنوادخ  هکلب  تسین . دـنوادخ  هرابرد  قئاقح  زا  ياهعومجم  یحو  نومـضم  هاگدـید  نیا 
ینایحو ثداوح  تیمها  انعم و  تخانش  يارب  ناسنا  ياهششوک  رگنایب  هکلب  دنتسین ، یحو  رب  ینتبم  یمالک  ماکحا  اذل  دراد ، رظن  يرشب 

«2 . » دنوریم رامش  هب 
______________________________

ص 132. یکلاس ، دازهب  همجرت  نید ، هفسلف  کیه ، ناج  زا  لقن  هب  پاچ 1912 م ، ص 111 ، ج 1 ، کیلوتاک ، فراعملا  ةرئاد  ( 1)
.149 ص 148 - نید ، هفسلف  کیه ، ناج  ( 2)

 79 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
راو صخش  طابترا  هک  هشیدنا  نیا  دنوادخ و  راو  صخش  تیصوصخ  رب  دیدج  هرود  رد  هرابود  دیکأت  اب  یحو  ندوب  ینابز  ریغ  یقلت  نیا 

. دراد تبسانم  تسا  یمالک  قئاقح  شریذپ  غالبا و  زا  رتشیب  يزیچ  لماش  يرشب  یهلا 
؟ دریگیمن ماجنا  مهبمان  راکشآ و  قیرط  هب  راک  نیا  ارچ  دراد ، ياهدارا  نینچ  ادخ  رگا  هک  دوشیم  حرطم  شسرپ  نیا  هتبلا 

نخـس فافـش  حیرـص و  بلاطم  هئارا  اب  صاخ  یـصخش  قیرط  زا  دیزگیمرب و  ار  یـشور  نینچ  دنوادخ  رگا  دنهدیم : خـساپ  هورگ  نیا 
خیرات تکرح  رد  ینابز و  ریغ  یحو  زا  هنوگنیا  ندـیزگرب  اـب  تقیقح  رد  دـهد . ناـشن  تسناوتیمن  ار  دوخ  یهاـنتمان  دوجو  تفگیم ،

. ددرگیم کمهنم  وحم و  وا  یهانتمان  دوجو  رد  یهانتم  دوجو  شخب ، تاجن 
اب اما  دـهدیم ، تسد  هب  ار  ینید  هناـیارگ  تعیبط  یـسانش  تفرعم  یعون  دـسریم و  رظن  هب  راوشد  هچرگ  یناـبز  ریغ  یحو  ریـسفت  كرد 
هب نداد  تهج  رد  یگمه  هک  دوشیم  هدز  فراعتمان  یبیغ و  ياهکمک  زا  تکرح  عون  نیا  يارب  تیحیـسم  ناهج  رد  هک  ییاهلاثم  رکذ 
رد یحو  موهفم  هدننک  نشور  دسیونب  نیتسخن  رصع  ثداوح  زا  ار  یبلاطم  هک  دنکیم  راداو  ار  يدرف  ای  هدمآ  نیـسیدق ) طسوت   ) ثداوح

. دهدیم ناشن  كاخ  ملاع  هب  يرشب  تأیه  رد  ار  ناهنپ  يادخ  تسد  هک  ییحو  تسا . هاگدید  نیا 
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: هملک دسجت  لولح و  هیرظن  - 3

هکلب تسا ، دنوادخ  مالک  اهنت  هن  سدقم  باتک  هاگدـید ، نیا  قباطم  دوشیم . هدـیمان  یهلا  هملک  حیـسم  اهنت  حیـسم و  هاگدـید  نیا  قبط 
نیتسخن و هاوگ  دنس و 

 80 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
هک نامیا  تقیقح  دسجت  لولح و  ینعی  دوشیم ، هتـسناد  لولح  يرـشب  تیاور  ناونع  هب  دیدج  دـهع  تسا . هملک  نتخانـش  يارب  يرورض 

، میدـید وا  لالج  یتسار و  ضیف و  زا  رپ  دـش ، نکاس  ام  نایم  دـیدرگ و  مسج  هملک  و  تسا : هدـمآ  هیآ 14 ) لوا ، باب   ) انحوی لـیجنا  رد 
. ردپ هناگی  رسپ  يهتسیاش  یلالج 

عون دنوادخ و  نایم  رمتـسم  یـشنکمه  شیامن  هدش و  هتـشون  لاس  رازه  یط  رد  هک  تسا  یعونتم  یگنهرف  طیارـش  رگنایب  سدـقم  باتک 
شنکاو انامه  اهنآ ، تکرش  دناهتشاد . تکرش  ینایحو  عیاقو  رد  هک  تسا  یناسک  لیـصا  تداهـش  سدقم  باتک  دنکیم . ریوصت  ار  رـشب 
شریذـپ اـنامه  دـیدج  دـهع  ناگدنـسیون  ماـهلا  دـش . یناـیحو  عیاـقو  هب  لیدـبت  شنکاو  نیمه  قیرط  زا  هک  هدوب  ییاهدادـخر  هب  ناـشیا 

«1 . » تسا یحو  لمع  دوخ  ءزج  شریذپ  نیمه  درادن ، دوجو  یحو ، هدنریگ  نودب  یحو  هک  اجنآ  زا  تساهنآ .
ياهباتک هک  دنیوگیم  داقتعا  نیا  ساسا  رب  تسا و  هتشون  يرشب  نافلؤم  هلیسو  هب  ار  سدقم  ياهباتک  دنوادخ  هک  دندقتعم  نایحیـسم  اذل 

. دنراد يرشب  فلؤم  کی  یهلا و  فلؤم  کی  سدقم 
زا ینافلؤم  روظنم  نیا  يارب  هدرک و  فیلأت  سدقلا  حور  تاماهلا  هلیـسو  هب  ار  سدقم  باتک  ادخ  هک  دندقتعم  نایحیـسم  رگید  ترابع  هب 

. دناهتشون تسا  هتساوخیم  وا  هک  ار  ییاهزیچ  طقف  هک  هدرک  يرای  ياهنوگ  هب  نتـشون  رد  ار  نانآ  هتخیگنارب و  اهنآ  نتـشون  يارب  ار  رـشب 
«2»

رثکا هنرگو  دناهدرک  دانتـسا  نآ  هب  ارگداینب  هب  فورعم  نایحیـسم  هک  تسا  یلوصا  زا  یکی  سدـقم  باتک  یظفل  تمـصع  هب  داقتعا  هتبلا 
نارکفتم
______________________________

.158 ص 156 - نامه ، ( 1)
ص 26. یقیفوت ، نیسح  همجرت  یحیسم ، مالک  ساموت ، لشیم  ( 2)

 81 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
دـنرادن و هدـیقع  سدـقم  باتک  یظفل  یحو  هب  نانآ  دنرامـشیم . دودرم  ار  هیرظن  نیا  رـضاح  رـصع  ناتـستورپ  سکدوترا و  کیلوتاک ،

. دننادیم نیا  زا  رتهدیچیپ  ار  هلأسم 
اب کیلوتاک ، ياسیلک  هدیقع  هب  دنلئاق . توافت  نآ  فرظ  ای  لکـش  هدـش و  مهارف  رـشب  يارب  هک  یحو )  ) تاجن هدژم  لصا  نایم  نایحیـسم 

طلغ تایرظن  يرشب  هدنسیون  نیا  یهاگ  میزومایب . يرشب  هدنسیون  قیرط  زا  هتـساوخیم  ادخ  هک  میـسریم  ییاهزیچ  هب  ادخ  مایپ  ندناوخ 
يریثأت دوشیم و  طوبرم  مایپ  فرظ  لکش و  هب  رما  نیا  هکنیا  زج  دنامیم ، یقاب  باتک  نتم  رد  نآ  رثا  هک  دراد  يزیمآ  هابتشا  تاعالطا  ای 

«1 . » درادن مایپ  لصا  رب 
دنمهطباض و لولح  هملک و  دـسجت  رد  هچ  ینابز و  ریغ  هاگدـید  رد  هچ  ینابز و  هاگدـید  رد  هچ  یحو  زا  تیحیـسم  مهف  دـسریم  رظن  هب 
ای دشاب ، ناهج  تفگـش  مظن  زا  طابترا  نیا  دشاب ، طابترا  ماهلا و  رگا  تسا . هدـشن  فیرعت  ادـخ  اب  طابترا  يارب  مجـسنم  ياهدـعاق  تحت 
رد نید  ییامنهار  يارب  توعد  زیمآنانیمطا و  يریگتهج  مایپ و  زا  ياهدودحم  مادک  چیه  یسیع ، تیصخش  یـسررب  ای  سدقم و  باتک 

ینامز چیه  هب  صاصتخا  ییحو  نینچ  یهگناو  دناسریمن . تابثا  هب  ار  دوخ  روضح  ترورـض  دهدیمن و  ناشن  درخ  ياهییامنهار  ربارب 
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. دوش هدرب  یمان  ناربمایپ  نوچ  صاخ  صاخشا  زا  ات  درادن  يدرف  و 
. دنک نآ  لومشم  ار  دارفا  صاخشا و  یتسه و  ياههدیدپ  کت  کت  دناوتیم 

تینوصم و تمـصع و  رب  یلیلد  اذـل  دوشیمن . هدـید  مه  نافراع  تایفـشک  قارـشا و  ماهلا و  اـب  تفرعم  نیا  ناـیم  ینـشور  قرف  نینچمه 
اب یمالسا  گنهرف  رد  یحو  روصت  میئوگیم  لیلد  نیمه  هب  تسین . مه  ییحو  نینچ  یشخبنانیمطا 

______________________________

ص 27. نامه ، ( 1)
 82 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

. تسا توافتم  تیحیسم  گنهرف  رد  تافیصوت  زا  یخرب 

یحو رب  نآرق  تلالد  هجو  - 5 / 13

یخیرات یـسررب  دقن و  هب  زاین  هک  تسین  نیـشیپ  ناربمایپ  تازجعم  دـننام  هب  تسا و  ادـخ  ربمایپ  نیرخآ  تجح  هنیب و  نآرق  هک  اج  نآ  زا 
مه هک  تسا  ياهزجعم  رگید  يوس  زا  تسا . هدیـسر  ام  تسد  هب  لـسن  هب  لـسن  هنیـس و  هب  هنیـس  رتاوت و  هب  هک  تسا  يزیچ  دـشاب . هتـشاد 

، دریگیمن رارق  نامز  تشذگ  یخیرات و  تالوقنم  ياهتیدودحم  اهماهبا و  يانگنت  رد  اذـل  دـناوخیم . ارف  یبلط  اتمه  هب  ار  رـشب  نونکا 
. تسا هتکن  دنچ  رب  بترتم  ثحب  نیا  دراد . تلالد  یهلا  یحو  رب  هنوگچ  هک  تسا  هتکن  نیا  یسراو  دنمزاین  اما 

اهزاین يوگباوج  ندنام و  نادـیواج  - 3 نآرق ) اب  ییانـشآ   ) يونعم صاخ  راـثآ  اـهیگژیو و  - 2 نآرق ) زاجعا   ) يدـحت یبلط و  اـتمه  - 1
زا میداد ، ناشن  هدرـشف  تروص  هب  نآرق  ندوب  یحو  رب  ار  نآ  تلالد  میتفگ و  نخـس  نیا  زا  شیپ  کی  ره  هرابرد  نآرق ) تیعماج   ) ندوب

. تسین رارکت  دنمزاین  ور  نیا 
83 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نآرق مولع  - 6

نآرق موـلع  تسا ، رثؤـم  فیرـش  باـتک  نیا  تخانـش  رد  ياهنوـگ  هب  دـنکیم و  ثحب  مـیرک  نآرق  يهراـبرد  هـک  یبلاـطم  هعوـمجم  هـب 
خـسان يریذپان ، دننام  زاجعا و  ربمایپ ، رـصع  رد  نآرق  تباتک  عمج و  لوزن ، تدم  ناکم و  تیفیک ، أدبم ، نآرق ، لوزن  دننام ، دنیوگیم ؛

. رگید یثحابم  اههصق و  اههروس ، بسانت  بیترت و  اهلثم ، اهدنگوس ، هباشتم ، مکحم و  خوسنم ، و 
، ناهوژپ نآرق  راتفگ  رد  تسین و  حلطـصم  انعم  نیا  یلو  دوشیم ، داـی  تسا  حرطم  نآرق  رد  هک  ییاهـشناد  هب  نآرق  مولع  زا  یهاـگ  هتبلا 

. دوشیم هتفگ  نآرق  هب  قلعتم  ثحابم  هب  نآرق  مولع 
رد هک  هچنآ  دننام  هدوب ، درفنم  ياهباتک  فینصت  هنیمز  نیا  رد  راثآ  نیتسخن  دیاش  دراد و  ینالوط  سب  ياهقباس  ینآرق  مولع  ياهـشراگن 

خوسنم و خـسان و  تئارق ، مولع  نوچ  یثحاـبم  جـیردت  هب  هدـش و  فیلأـت  نآرق  لکـشم  راوشد و  تاـملک  نییبت  نآرقلا و  بیرغ  يهنیمز 
طیسب هداس و  تروص  هب  زاغآ  رد  یشناد  ره  هک  تسا  نشور  تسا . هتفرگ  لکـش  رگید  ثحابم  زا  یخرب  ریاظن و  هوجو و  لوزن ، بابـسا 

. دنکیم دشر  هتفای و  لماکت  مک  مک  دریگیم و  لکش 
هرود نیا  رد  ارهق  تفرگ . لکـش  ینـالوط  ینارود  یط  رد  مارآ و  مارآ  نآرق  موـلع  تسا و  قداـص  زین  نآرق  موـلع  دروـم  رد  هدـعاق  نیا 

ینآرق مولع  ثحابم 
 84 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

. تسا هدش  هتشاگن  لقتسم  ياهعوضوم  تروص  هب  هدنکارپ و 
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یف ناهربلا   » ماـن هب  م 330 ه ) « ) یفوح  » نآ زا  ار  نآرق  مولع  رد  عماـج  رثا  نیتسخن  رـصاعم ، ناـهوژپ  نآرق  زا  یکی  م 1372 ق )  ) یناقرز
ياهرثا نیتسخن  زا  ینآرق و  مولع  اـت  دراد  يریـسفت  يهبنج  رتشیب  باـتک  نیا  هدـش ، قیقحت  هک  اـجنآ  اـت  اـما  « 1 ، » دـنادیم نآرقلا » مولع 

مولع یف  ناـنفالا  نونف  دلوتم 378 ،) « ) 2  » یماّرک یمـصاع  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  یناعملا  مظنمل  ینابملا  هب  ناوتیم  عماج  اتبـسن  دوجوم و 
اهباتک نیا  نیرتفورعم  اما  دومن . هراشا  665 ه )  ) هماش وبا  زا  زیزعلا » باتکلاب  قلعتی  امیف  زیجولا  دـشرملا   » و م 597 ه )  ) يزوج نبا  نآرقلا 

نرق رد  تسا . م 911 ه )  ) یطویـس نیدـلا  لالج  نآرقلا » مولع  یف  ناقتالا   » و م 797 ه )  ) یـشکرز نیدلا  ردب  نآرقلا » مولع  یف  ناهربلا  »
تاعوضوم يهنیمز  رد  یلقتسم  ياهباتک  نینچمه  تسین و  نآ  شرامش  ياج  هک  هتفای ، شراگن  يرایسب  ینآرق  مولع  ياهباتک  زین  رـضاح 

نیا زا  ییـالاب  رایـسب  راـمآ  هدز و  تسد  ینآرق  ياهـشهوژپ  یفرعم  هب  هنیمز  نیا  رد  ناسانـشباتک  زا  یخرب  هک  هتفاـی ، فیلأـت  نآرق  موـلع 
. دناهداد ناشن  ار  اهباتک 

نشور هتبلا  دروآ و  میهاوخ  اهنآ  یفرعم  تهج  رد  یتاحیضوت  شخب  ره  رد  اهلصف ، رس  نیا  کیاکی  اب  ناگدنناوخ  رتشیب  ییانشآ  تهج 
سب بلاطم  اهلصف و  رـس  زا  یهوبنا  مجح  اب  هن  دـنک و  انـشآ  عوضوم  لصا  اـب  ار  هدـنناوخ  دـناوتیم  اـهنت  یلاـمجا  یفرعم  نیا  هک  تسا 

. دومن میهاوخ  هراشا  اهنآ  یخرب  هب  یقرواپ  رد  ام  هک  درک ، هعجارم  هطوبرم  ياهباتک  هب  ناوتیم  هنیمز  ره  رد  شناد . نیا  هدرتسگ 
______________________________

1409 ق. هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ، 36 ج 1 / نافرعلا ، لهانم  یناقرز ، ( 1)
هب فلؤم  مان  رکذ  نودب  يرفج  روترآ  همدـقم  قیقحت و  اب  لاس 425 ، رد  هتفای  فیلأت  نآرقلا  مولع  یف  ناتمدـقم  ناونع : اب  باتک  نیا  ( 2)

. دشابیم م ح 425 )  ) یمصاع زا  ینابملا  باتک  هک  دش  صخشم  اهدعب  هتبلا  تسا . هدیسر  پاچ 
85 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
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طخلا مسر  شراـگن و  لوحت  ریـس  نینچمه  میرک و  نآرق  نیودـت  يروآدرگ و  نتـشون و  لوزن و  لوحت  ریـس  ناـیب  تشذگرـس و  روظنم 
رد دزاسیم ، انـشآ  شیاهبیـشن  زارف و  ینامـسآ و  باتک  نیا  یخیرات  لئاسم  هب  ار  هدنناوخ  هک  تهج  نآ  زا  ثحب  نیا  تسا . میرک  نآرق 

. دوب نآرق  مولع  ياههعومجم  ریز  وزج  نیا  زا  شیپ  هنرگو  دیدرگ ، حرطم  نآرق  خیرات  مان  هب  رخاوا  نیا 
یندـم یّکم و  نیودـت و  عمج و  تباتک و  هب  طوبرم  ثحاـبم  نیا ، زا  شیپ  هدـش و  جـیار  ریخا ، نرق  ود  یکی  رد  نآرق ، خـیرات  حالطـصا 

هک یسک  نیتسخن  تشادن . رارق  یصخشم  مان  ریز  تفرگیم و  رارق  یسررب  دروم  هدنکارپ  روط  هب  لوزن  بابـسا  تئارق و  اههروس و  ندوب 
وبا مالسا ، ناهج  رد  اما  دوب . م 1930 م )  ) هکدلون رودوئت  یناملآ ، سانش  قرش  داد ، هئارا  یلقتـسم  فیلأت  درب و  راک  هب  ار  حالطـصا  نیا 
نآ زا  درک . باب  ار  حالطـصا  نیا  تشاگن و  نآرقلا » خیرات   » مان هب  یبرع  هب  يرثا  یعیـش ، یناریا و  ققحم  م 1360 ق )  ) یناجنز هّللا  دبع 

دـش و رادروخرب  یـصاخ  قنور  زا  تفای و  شراگن  صاصتخا و  عوضوم  مان و  نیمه  هب  یـسراف ، یبرع و  نابز  هب  يرایـسب ، ياهباتک  سپ 
زا یسراف  نابز  رد  دش . هدوزفا  نآ  هب  یبلاج  دیدج و  ثحابم  تاعوضوم و  هتفر  هتفر 

 86 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
« نآرق خیرات  رد  یشهوژپ   » رایمار و دومحم  رتکد  موحرم  نآرق » خیرات  ، » هتفای شراگن  نآرق  خیرات  يهنیمز  رد  هک  ییاهباتک  نیرتروهشم 

. تسا ینیئان  یلالج  اضر  دمحم  نآرق » عمج  خیرات   » یتجح و رقاب  دمحم  دیس  رتکد 
دنک لیلحت و  شقن  زا  دیابن  اما  تسا ، نامز  نآ  زا  هدیسر  ياهشرازگ  یلقن و  كرادم  يانبم  رب  نآرق  خیرات  رد  شهوژپ  نیرتشیب  هچ  رگ 
نیا رد  دوب ، لفاغ  میرک  نآرق  يرادهگن  تئارق و  تباتک و  رد  لوحت  ریس  لوزن و  یگنوگچ  مهف  رد  تالوقنم  یسررب  اهدادیور و  واک  و 

ناهوژپ نآرق  و  دندیزرویم ، تردابم  نآ  هب  رتمک  ناینیشیپ  هک  يراک  تسا . زاس  تشونرس  مهم و  رایسب  ینالقع  ياهیـسررب  شقن  نایم ،
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. دنهدیم ماجنا  یبوخ  هب  ار  نآ  رصاعم ،
لوزن تیعقوم  موسر و  تاداع و  یگنهرف و  لئاسم  شناد و  حطـس  ییایفارغج و  یخیرات و  طیارـش  یـسررب  نآرق  خـیرات  يهنیمز  رد  اریز 

. دنکیم نآرق  خیرات  تخانش  رد  يرثؤم  کمک  تسا و  مهم  رایسب 
: تسا ریز  حرش  هب  دریگیم  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  بیترت  هب  نآرق  خیرات  رد  هک  یمهم  ثحابم 

رارق یـسررب  دروـم  نآ  یگنوـگچ  یحو و  یـساسا  مهم و  ثحب  هاـگنآ  دوـشیم ، حرطم  میرک  نآرق  نیواـنع  اـهمان و  ـالومعم  زاـغآ  رد 
اب ایبنا  میقتسم  ریغ  میقتسم و  طابترا  زا  یتسرد  مهف  هک  تسا  مهم  تهج  نآ  زا  ایبنا ، اب  دنوادخ  نتفگ  نخس  یگنوگچ  یحو و  دریگیم .

لوزن يهلأسم  هتـشذگ ، ثحب  نیا  زا  دـنکیم . نایب  اهناسنا  نایم  یلومعم  ياهـشیوگ  اب  ار  نآ  توافت  دـهدیم و  ناـشن  اـم  هب  ار  دـنوادخ 
هرابکی دنوادخ  ارچ  هکنیا  و  تسا ، میرک  نآرق  تایآ  یجیردت  لوزن  تمکح  ینامسآ و  بتک  رد  لوزن  يهقباس  میرک و  نآرق 
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. داتسرف ورف  ار  نآ  لاس  تدم 23  رد  جیردت ، هب  دومرفن و  لزان  ار  نآرق 
. تساههیآ اههروس و  هب  نآرق  تامیسقت  نآرق ، خیرات  ثحابم  رگید  زا 

فورح و دادعت  یتح  تامیسقت و  نیا  يهدیاف  هروس و  يانعم  اههروس و  دادعت  نآرق و  تایآ  دادعت  هیآ و  يوغل  يانعم  زا  تمسق  نیا  رد 
اههروس و روظنم  تسا . یندم  یکم و  ياههیآ  اههروس و  هب  نآرق  میسقت  هتـشر ، نیا  رگید  تامیـسقت  زا  دوشیم . تبحـص  نآرق  تاملک 
اهیگژیو و دوشیم و  حرطم  یبلاج  رایسب  ثحابم  تمسق  نیا  رد  تسا . هدش  لزان  نآ  زا  سپ  ای  ربمایپ  ترجه  زا  شیپ  هک  تسا  ییاههیآ 

. ددرگیم نایب  هتسد  ود  نیا  يهدمع  ياهتوافت 
نورق یط  رد  نآ  زا  سپ  تالوحت  میرک و  نآرق  نیودـت  عمج و  شراگن و  تیفیک  يهرابرد  نآرق  خـیرات  يدـج  زاتمم و  یـساسا ، ثحب 

. تسا يدامتم 
وگتفگ مالـسا  زا  سپ  نآ  لوـحت  یبرع و  طـخ  تباـتک و  ّطـخ و  شیادـیپ  تیفیک  زا  زاـغآ  رد  هلأـسم ، ندـش  نشور  يارب  تهج  نیدـب 

نیا ندناوخ  هنوگ  دـنچ  هب  یهتنم  هک  یلماوع  دوشیم و  نایب  نآ  تایـصوصخ  یفوک و  یبرع - ياهطخ  يهنومن  نیتسخن  هاگنآ  دوشیم ،
شراگن لکـش  نینچمه  هدوب ، هطقن  نودب  فورح  هتـشادن و  ار  تاملک  نایم  ياهفلا  یفوک  طخ  هکنیا ، لثم  دوشیم ؛ یـسررب  هدـش  طخ 

هب یفوک  طخ  هک  یلوحت  دروم  رد  تمسق  نیا  رد  نینچمه  دریگیم . رارق  هجوت  دروم  تمسق  نیا  رد  همه  هک  تسا  هدوب  زیگنا  هابتشا  نآ 
. دوشیم وگتفگ  هدرک  ادیپ  خسن  طخ 

یحو و نابتاک  طسوت  نآرق  تباـتک  دـننام  دوشیم ، هراـشا  دـشابیم  ییاـجباج  فیرحت و  زا  نآرق  تنایـص  بجوم  هک  یلماوع  هب  سپس 
ناناملسم و يهعماج  حطس  رد  نآرق  يهدرتسگ  شزومآ  نآرق و  ظفح  جاور  هلأسم 

 88 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
. دندادیم جرخ  هب  نآرق  يرادهگن  يارب  ناشیا  نارای  هک  یمامتها  تدش  هتشاد و  رما  نیا  رب  مرکا  ربمایپ  هک  یتراظن 

زا درب . نیب  زا  ار  باتک  فیرحت  يدوبان و  ياههنیمز  هک  يرگید  لـئاسم  نآرق و  ماـش  حبـص و  تئارق  نآرق ، ظـفح  نتفاـی  جاور  نینچمه 
. تسا ثحابم  نیا  يهلمج 

لوزن تلاسر و  نارود  یط  رد  نآ  ياهبیـشن  زارف و  ربمایپ و  یگدنز  دراد ، یمالک  يهبنج  یکدنا  هک  نآرق  خیرات  ياهثحب  زا  رگید  یکی 
مهم و رایـسب  نآرق  بطاخم  ثحابم و  تخانـش  یناور و  یحور و  تایـصوصخ  تهج  زا  یحو ، زاغآ  رد  هژیو  هب  هلأسم  نیا  تسا . نآرق 

یّما هلأسم  الثم  دـنکیم ، نوگرگد  ار  هلأسم  ربمایپ  یگدـنز  زا  یهاـگآ  اـب  هک  دراد  هراـشا  یتاـکن  هب  نآرق  هکنآ  هژیو  هب  تسا . ساـسح 
زاستشونرـس نآرق  خـیرات  زا  تمـسق  نیمه  رد  ترـضح ، نتفرن  بتکم  هب  نتـشادن و  نتـشون  ندـناوخ و  رب  تردـق  ینعی ، ربمایپ ، ندوب 

روط هب  مالـسا  ربمایپ  نوچ  هک  دوشیم  حرطم  ربمایپ  یگدـنز  تهج  نیا  زا  و  تسا ، هجوت  لباق  نآرق  خـیرات  رد  زاجعا ، ثحب  اریز  تسا .
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یسک اریز  دروآ . دیدپ  ار  نآ  دناوتب  یلومعم  یناسنا  دشاب و  يرشب  راک  دناوتیمن  دناهتـشونیم  یحو  نابتاک  ار  نآرق  هدوب و  یّما  مّلـسم 
نیماضم اب  یلاع  رایسب  بلاطم  ياراد  هک  دنک  هضرع  ار  یباتک  دناوتیم  هنوگچ  هتفرن  هسردم  هب  هتشادن و  نتشون  ندناوخ و  رب  تردق  هک 

تهج نیدـب  تسا . هتفرگن  دای  یـسک  زا  هتـسنادیمن و  نآ  زا  شیپ  هک  دـنکیم  هراشا  ییایاضق  ثداوح و  هب  ربمایپ  نینچمه  دـشاب . دـنلب 
رد هک  دراد  مه  يرگید  ياههبنج  نآرق  زاجعا  ثحب  هتبلا  تسا . باتک  ندوب  یهلا  مالـسا و  تیناقح  ربماـیپ و  يهزجعم  رب  دـهاش  نیرتهب 

نآرق خیرات  وزج  دش و  دهاوخ  هراشا  نآ  هب  نآرق » زاجعا   » ناونع لیذ 
 89 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

. دیآیمن باسح  هب 
ناگدنناوخ دوش و  هداد  حیـضوت  لقتـسم  روط  هب  تسا  مزال  نآ  ياهثحب  زا  یخرب  هتبلا  دوب . نآرق  خـیرات  ثحابم  زا  یلک  يامن  کی  نیا 

میهاوخ دوشیم  حرطم  ثحابم  نیا  نآرق  مولع  رد  هک  یبیترت  ناـمه  هب  ور ، نیا  زا  دـنریگ ، رارق  ینآرق  مولع  ثحاـبم  ناـیرج  رد  یمارگ 
. دروآ
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زا ندینـش  راب  ود  رثکادح  ای  راب ، کی  اب  ار  یتیب  داتفه  تصـش ، يهدیـصق  هاگ  نانآ  دوب . روهـشم  دنمورین  ياهظفاح  نتـشاد  هب  برع  موق 
هب لسن  ار  دوخ  دادجا  کیاکی  یتحار  هب  دنتسناوتیم  نانآ  دنتشاد ، يرتشیب  شـشوک  دوخ  ياههمان  بسن  يهنیمز  رد  دندناوخیم . ظفح 

مدرم یگنهرف  تیصوصخ  نیا  زا  اقیقد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  دننک . شرامـش  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ات  لسن ،
يور نآرق  ظـفح  هب  هورگ  هورگ  ناـناملم  دـش و  عقاو  رثوم  تبقارم  قیوشت و  نیا  دوـمن . نآرق  ظـفح  هب  قـیوشت  ار  ناـنآ  درک و  هدافتـسا 
ظفح یتحار  هب  دنتـسناوتیم  ناظفاح  زا  هورگ  نیا  دیـسر . رفن  اهدـص  هب  ناشدادـعت  ربمایپ  رـصع  رد  نآرق  ناظفاح  هک  ییاج  ات  دـندروآ 

. دنیامن نیمضت  هشیمه  يارب  فیرحت  زا  ار  نآرق  تنایص  هنیمز  دننک و  حیحصت  لیمکت و  دییأت و  ار  رگید  کی 
رد دوب . بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  نآرق  ندـناوخ  هب  قیوشت  دـشیم ، هداد  ناماس  نآرق ، شزومآ  تهج  رد  هک  يرگید  ياهراک  زا 

دندناوخیم طلغ  اجک  ره  دنتشادیم و  هضرع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  ار  دوخ  تئارق  ظفح و  ناناملـسم  تکرح  نیا 
. دندرکیم نایب  نانآ  يارب  ار  هیآ  حیحص  ناشیا 
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هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  صخـش  یتسرپرـس  تراظن و  اب  اههروس ، تایآ و  مظن  بیترت و  نتـشون و  لحارم  مامت  تروص  ره  رد 

یّلـص مرکا  ربمایپ  دوش و  لزان  ياهیآ  هک  داتفایم  قافتا  یهاگ  تشاد . ياهداعلا  قوف  یعـس  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  تفرگیم و  ماـجنا  مّلس 
، ینونک تروص  هب  میرک  نآرق  هک  تقیقح  نیا  داد . رارق  صاخ  يهروس  نـالف  رد  ار  هیآ  نیا  دـیاب  دـنهد  روتـسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

نامدقتم زا  تسا . گرزب  نارگـشهوژپ  زا  يرایـسب  شریذپ  دروم  هتفای  مظن  بیترت و  يروآدرگ و  ربمایپ  رـصع  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه 
نیا هب  هک  درب  مان  ناوتیم  ار  يرایـسب  هورگ  یـسربط و  راـصح و  نبا  يدـهلا و  ملع  یـضترم  دیـس  هتـشا و  نبا  يراـبنا و  نبا  یبساـحم و 

زا هلأسم  نیا  رب  دیکأت  نمض  نایبلا ، عمجم  يهمدقم  رد  هعیش ، گرزب  نارـسفم  زا  یکی  یـسربط ، مالـسالا  نیما  موحرم  دندنبیاپ . هاگدید 
تـسا دوجوم  نوـنکا  مه  هک  یتروـص  نیمه  هب  ادـخ ، لوـسر  ناـمز  رد  نآرق  هک  دـنکیم ، لـقن  یـضترم  دیـس  هعیـش ، گرزب  دنمـشناد 

. تسا هدش  يروآدرگ 
راک مامت  تسا ، هتفگ  هدیزرو و  دیکأت  یخیرات  تقیقح  نیا  رب  نایبلا ، ریـسفت  يهمدقم  رد  ییوخ ، هّللا  تیآ  هعیـش ، رخأتم  ياملع  نایم  زا 

يروآدرگ هک  دنکیم  تباث  يرایـسب  يهلدا  اب  و  تسا ، هتفرگ  ماجنا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـهع  رد  نآرق  يروآدرگ 
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. دشاب هتشاد  تحص  دناوتیمن  هدش  روهشم  هک  انعم  نیا  هب  ربمایپ ، تایح  زا  سپ  نآرق 
رد و  ربمایپ ، لزنم  رد  هک  ار  ینآرق  هک  تفای  تیرومأم  ترـضح ، تیـصو  رب  انب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  ادخ ، یمارگ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
نآ ياهرازفا  تشون  صاـخ  یگژیو  تلع  هب  رما  نیا  دروآ . رد  یگدـنکارپ  زا  دـهد و  رارق  دـلج  ود  ناـیم  رد  تشاد ، رارق  شرتسب  راـنک 

. دریگ رارق  دلج  ود  نایم  رد  هک  تشادن  ناکما  یحو  همادا  ربمایپ و  تایح  نامز  رد  و  دوب ، هدمآ  دیدپ  نامز 
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لوغشم هام  شـش  تدم  رد  ناشیا  دز . تسد  دیدج  یتکرح  هب  هکلب  درک ؛ مامت  ار  راک  داد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  اهنت  هن  مالّـسلا  هیلع  یلع 
، مالّسلا هیلع  یلع  ماما  دوب . هدرک  يروآدرگ  نآ  رد  ار  ریسفت  زا  نوگانوگ  بلاطم  نآرق و  هقف  لوزن ، بابسا  هک  دش  یفحـصم  نیودت  هب 

نیا رانک  رد  ار  ریـسفت  یخیرات و  یملع و  بلاطم  تخاس و  مظنم  تشاد  نآرق  ماکحا  لوزن و  ببـس  زا  هک  ییهاگآ  اب  ار  دوخ  فحـصم 
. داد رارق  فحصم 

تشاد رارق  ربمایپ  رانک  رد  هراومه  تثعب  نارود  لوط  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  مینادب  هک  دوشیم  نشور  یتقو  ترضح ، راک  نیا  تیمها 
روضح ماگنه  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دشیم  لزان  ربمایپ  رب  ياهیآ  یطیارـش  رد  رگا  دوب . شترـضح  مزالم  رفـس  رـضح و  رد  و 

ماما یخیرات ، ربتعم  تایاور  قبط  دـنک . تفایرد  دونـشب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ار  نآ  هک  درکیم  شالت  تشادـن ،
طبـض و ار  اهنآ  تفرگیم و  ارف  ناشیا  زا  ار  يریـسفت  تاکن  ربماـیپ ، دـهع  رد  نآرق  يروآدرگ  شراـگن و  اـب  ناـمزمه  مالّـسلا  هیلع  یلع 

«1 . » درکیم نودم 
. دندیشوک نآرق  يروآدرگ  هب  تبسن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  يرگید  ناسک  هک  تسا  نینچ  روهـشم  هتبلا 

. درک لابند  ار  شالت  نیا  يو  روتسد  هب  رکبوبا و  تفالخ  دهع  رد  هک  دوب  تباث  نب  دیز  نانآ  هلمج  زا 
نآرق دوب و  هتفای  شرتسگ  مالـسا  مراهچ ، موس و  ياهههد  رد  اریز  تفرگ . ماجنا  يرگید  لکـش  هب  لمع  نیا  موس  يهفیلخ  دهع  رد  هتبلا 

هک دوب  هدـش  هتفرگ  يریح  طخ  زا  زاجح  یمـسر  طخ  یفرط  زا  دوب . هدـش  هداتـسرف  ماـش  قارع و  نمی ، نوچمه ، يرگید ؛ ياـهروشک  هب 
نیا تسا . یفوک  طخ  هب  هیبش 

______________________________

پاچ و ناـمزاس  نارهت ، یلع ، ماـما  فحـصم  یلع ، دـمحم  دیـس  يزاـیا  ك : نآ ر . بیترت  یگنوگچ  یلع و  ماـما  فحـصم  هراـبرد  ( 1)
1380 ش. یمالسا ، داشرا  ترازو  تاراشتنا 
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هتـشون طخ  نیا  اب  نآرق  و  تشادن ، دوجو  بارعا  هطقن و  نآ  رد  اریز  دوب . لکـشم  ریذـپ و  اطخ  رایـسب  شراگن  مسر  مئالع و  رظن  زا  طخ 

رد هک  دش  ثعاب  رگید  يوس  زا  بارعا  فلتخم  ياههجهل  نآرق و  نوزفا  زور  جاور  و  یفرط ، زا  مدرم  يداوس  مک  طخ و  عون  دوب . هدـش 
هب یپ  رد  یپ  هدرک و  رطخ  ساسحا  عاضوا  نیا  يهدـهاشم  زا  ناناملـسم  دـیآ . دوجو  هب  يدـیدش  فـالتخا  ناناملـسم  ناـیم  نآرق  تئارق 

. دشیدنایب ياهراچ  هک  دنتساوخیم  يو  زا  رارصا  اب  دندربیم و  تیاکش  تقو ، يهفیلخ  نامثع ،
هک ياهسلج  داد ، لیکـشت  ربمایپ  ناراـی  زا  یهورگ  تراـظن  اـب  ياهسلج  يرجه  لاس 30  رد  نامی ، نب  ۀـفیذح  تساوخرد  هب  ناـمثع  اذـل 
زا سپ  هورگ  نیا  دزاس . یکی  دوب ، هدش  هتـشاگن  اهشیوگ  ساسا  رب  هک  ار  ینوگانوگ  فحاصم  دـنک و  هراچ  ار  تئارق  فالتخا  دـناوتب 
هب ماجنارس  دوب ، هدش  هتـشون  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  یلـصا  ياههخـسن  اب  قیبطت  هعجارم و  اب  شالت  اهتدم 

. درب نیب  زا  لماک  روط  هب  ار  نیشیپ  ياههخسن  مامت  و  دز ، تسد  فحاصم  يزاسناسکی 
داتفه يههد  رد  هک  اجنآ  ات  تفاـی ، همادا  نآرق  تئارق  يزاـس  ناـسآ  دوبهب و  رما  رد  رگید  ياـهتیلاعف  تفاـین و  ناـیاپ  تکرح  نیا  هتبلا 

. تفریذپ ماجنا  نآرق  يراذگهطقن  بارعا و  دعب ، هب  يرجه 
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نآرق لوزن  - 9

اما دشابن ، تسرد  مه  نآرق  لوزن  ندوب  یعفد  ندش و  لزان  هرابکی  رگا  یجیردت ، هرابکی و  تسا ، هدـش  لزان  هنوگ  ود  رب  نآرق  دـناهتفگ 
هب تمـسق و  هب  تمـسق  لاس  تدـم 23  رد  نآرق  هـکنیا  ینعی ، تـسا ؛ مـیرک  نآرق  تاـصاصتخا  زا  یکی  مّلـسم و  لوزن  ندوـب  یجیردـت 

. درادن دوجو  دیدرت  ثحب و  ياج  دروم  نیا  رد  هدشیم و  لزان  نوگانوگ  طیارش  عیاقو و  ثداوح و  تبسانم 
تروص هب  دـش و  يروآدرگ  هدـش ، لزان  ینـالوط  اتبـسن  تدـم  نیا  رد  هک  یجیردـت ، یحو  هنوگچ  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  نونکا 

؟ دمآ رد  تسا  ام  رایتخا  رد  نونکا  مه  هک  یباتک 
هک تسا  یحو  لوزن  زا  سپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  شور  هدرکن ، دیدرت  نآ  هرابرد  یـسک  هدش و  تبث  خیرات  رد  هچنآ 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  رب  هیآ  لوزن  ضحم  هب  دوب و  هدرک  هدش  لزان  تایآ  تبث  طبض و  تباتک و  لوئـسم  ار  يدارفا 

دنتشاگنیم و قیقد  روط  هب  نانآ  درکیم و  هضرع  دندیمانیم ، یحو  ناگدنـسیون )  ) باّتک ار  نانآ  هک  نآرق  ناگدنـسیون  رب  ار  نآ  ناشیا 
. دوش حیحصت  ناشیا  طسوت  هدشن ، تبث  قیقد  رگا  هک  دندناوخیم  ترضح  يارب 

نوزفا نانآ  تشگیم ، تسد  هب  تسد  ناناملسم  نیب  هدش ، تبث  نآرق  سپس 
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ياهروس هیآ و  هصالخ  دندرکیم و  هضرع  هدروآ  مالسا  هزات  ناناملـسم  هب  دنتـشونیم و  دندرکیم ، ظفح  دندناوخیم و  ار  نآ  هکنیا  رب 
. دننکن ششوک  نآ  يرادهگن  رد  دننادن و  ار  نآ  ناناملسم  هک  دوبن 

زا يریگشیپ  تنایص و  رد  ناشیا  ریبدت  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  صخـش  شور  تسا ، مهم  رایـسب  تمـسق  نیا  رد  هک  ياهتکن 
رطاخ هب  ار  نآ  دوخ  هکنیا  رب  نوزفا  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمه  يهمه  اریز  تسا . يدعب  ثداوح  فیرحت و  يدوبان ،
ناـیم رد  دنـسیونب و  دـننک و  ظـفح  دـنناوتب  رگا  و  دـننک ، رارکت  زاـمن  رد  دـنناوخب ، ار  نآ  ناناملـسم  هک  دوـب  نیا  (، 114 هط /  ) درپـسیم

لیلد نیمه  هب  دـشاب . هلأـسم  نیا  هب  رظاـن  نآرق ، ظـفح  تئارق و  تلیـضف  تاـیاور  زا  یـشخب  دـیاش  دـننادرگب . تسد  هب  تسد  ناناملـسم 
زا نآرق  شزومآ  دوب و  هتفرگ  رارق  تیولوا  رد  دنتـشاد ، نتـشون  ندـناوخ و  داوس  رتمک  هک  نارود ، نآ  ناناملـسم  نایم  رد  طـخ  شزومآ 

نآرق شزوـمآ  ياـههقلح  هب  ماـگنه  بش  دوـخ  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دوـب . هدـش  ریگارف  تـسخن  ياـهزور  ناـمه 
اـصخش دوخ  هک  یهورگ  درکیم . حالـصا  یـسررب و  ار  ناشتئارق  بولـسا  نانآ و  ظفح  نازیم  دادیم ، شوگ  ار  نانآ  تئارق  تسویپیم ،

. دشابن تسرد  قیقد و  دناهتشون  هچنآ  ادابم  ات  دندرکیم  هضرع  ترضح  رب  ار  نآ  دندوب ، هدرک  نآرق  تباتک  رب  تردابم 
یمامتها راعـشا  باسنا و  ظفح  هب  یگنهرف  صاخ  طیارـش  لیلد  هب  برع  يهعماج  تشاد . دوجو  مامتها  نینچ  زین  نآرق  ظفح  يهنیمز  رد 

دوب تهج  نیا  رد  دشیم و  هدوزفا  نآ  رب  مه  ربمایپ  قیوشت  نامیا و  نایم  نیا  رد  دوب . رادروخرب  يوق  ياهظفاح  زا  تشاد و  ياهداعلا  قوف 
تلزنم زا  ناناملسم  نایم  رد  نایراق  يهقبط  ور  نیا  زا  دنراد ، ظفح  زا  ار  نآرق  رادقم  هچ  ات  هک  دنتسنادیم  نآ  هب  ار  يرترب  ناناملـسم  هک 

رد يزاتمم  تیعقوم  دندوب و  رادروخرب  یصاخ 
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. دنام ظوفحم  زین  اههنیس  رد  اههتشون ، رد  تبث  رب  نوزفا  نآرق  هک  دش  نینچ  و  دنتشاد . یمالسا  هعماج 
دوجو ناهوژپنآرق  رثکا  نایم  رد  ابیرقت  رظن  قافتا  نیا  دوب . اـههروس  رد  اـههیآ  هب  ندیـشخب  مظن  يروآدرگ و  هلحرم  هلحرم ، نیا  زا  سپ 

ياهروس رد  یحو ، رظن  قبط  ربمایپ و  روتـسد  هب  هدش ، لزان  هدـنکارپ  هک  ییاههیآ  هدـش و  لزان  هرابکی  اههروس  زا  يدایز  شخب  هک  دراد 
«1 . » تسا یفیقوت  اههروس  رد  اههیآ  بیترت  هک  دسریم  رظن  هب  اذل  تسا ، هتفرگ  ياج  صاخ 
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يهنیمز رد  يدـعب ، لصف  رد  هتفای  بیترت  نآرق  رخآ  ات  هرقب  دـمح و  زا  اههروس  دوجوم  لکـش  هب  هکنیا  ینعی ، اههروس ؛ بیترت  يهراـبرد 
. درک میهاوخ  يرتشیب  یسررب  نآرق  بیترت  مظن و 

ياـهتیلاعف تفاـین و  همتاـخ  نآرق  تنایـص  يرادـهگن و  تهج  رد  اهـششوک ، مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  تـلحر  زا  سپ 
. تفرگ لکش  تهج  نیا  رد  ینوگانوگ 

رهش ره  دوب و  هدرک  لکشم  راچد  ار  ناناملـسم  نوچ  درک ، یکی  ار  نوگانوگ  فحاصم  هک  دوب  موس  يهفیلخ  دهع  رد  تکرح  نیرتمهم 
هک دوب  اجنیا  دوب . فحصم  کی  عبات  یهورگ  ره  تشاد و  یفحـصم  دوخ  يارب  هباحـص  زا  کی  ره  دوب . هدروآ  يور  یتئارق  هب  يراید  و 

دیحوـت هب  خـیرات  رد  هک  دروآ ، دوـجو  هب  نآرق  طبـض  تبث و  يارب  ياهـیور  تدـحو  تفاـتن و  رب  ار  یگنوگدـنچ  نـیا  م 35 ه )  ) ناـمثع
يهمه ات  دش ، هداتسرف  یمالسا  دالب  فانکا  فارطا و  هب  هتشون و  ییاهفحصم  فحـصم ، نیا  يور  زا  سپ ، نآ  زا  دش . فورعم  فحاصم 

. دننک هدافتسا  نآرق  تئارق  زا  نیعم  طخلا  مسر  کی  زا  مدرم 
______________________________

خیرات رد  یشواک  ینعی  هدش ، هتـشاگن  نآرق  بیترت  ندوب  یفیقوت  هرابرد  بناج  نیا  زا  هک  یباتک  هب  دیناوتیم  هلأسم  نیا  حیـضوت  رد  ( 1)
. دینک هعجارم  نیبم ، باتک  تشر ، نآرق ، عمج 

 97 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
: دوب نیا  اهفحصم  نیا  لاکشا  اما 

دوجو هب  يراوشد  برع  ریغ  دارفا  يارب  هژیو  هب  نآرق ، تئارق  یـسیون و  تسرد  يارب  دوبن ، یطبن  یفوک و  طخ  رد  هک  يراذـگهطقن  الوا :
. دوب هدروآ 

ظفلت هک  دوب  ياهنوگ  نآ  فلاخم  هک  دـشیم  تفای  نآ  رد  يدایز  فورح  درکیمن و  تقباطم  ظوفلم  تروص  اب  بوتکم  تروص  اـیناث :
. دشیم

شزاس طخ  تعنـص  هدـش  هتخانـش  لوصا  دـعاوق و  اب  دوب و  راوتـسا  ان  طوطخ  هلمج  زا  یفوک  طخ  طخ ، لوصا  ییابیز و  ظاـحل  زا  اـثلاث :
رکف هب  ار  ناناملسم  مارآ  مارآ  هک  دوب  اجنیا  رد  دشیم ، ببس  نآرق  ندناوخ  شزومآ و  رد  ار  یناوارف  یگتخیر  مهرد  هجیتن  رد  تشادن ،

. تشاداو ییاهلحهار  هب  لکشم  لح  يارب  تخادنا و  هراچ 
. تفرگ ماجنا  129 ه )  ) رمعی نب  ییحی  و  م 69 ه )  ) یلئود دوسالا  وبا  نوچ  یناسک  تسد  هب  هک  دوب  فورح  يراذـگهطقن  ماـگ ، نیتسخن 
هب دندروآ و  يور  مالـسا  هب  برع ، زج  هب  رگید ، للم  مدرم  زا  ییاههورگ  اریز  دوشیم ، عورـش  نآرق  يراذـگبارعا  هلحرم ، نیا  زا  سپ 

یلو دندوب ، هتخومآ  ار  برع  نابز  دعاوق  دوخ  رمع  رد  هن  دنتـسنادیم و  یبرع  هن  هک  یلاح  رد  دـندش  دـنمهقالع  ضایف  يهمـشچرس  نیا 
ییاسرفناوت لکـشم و  راک  حیحـص ، ندناوخ  دنتـسنادیمن ، ار  یبرع  نابز  دـعاوق  نوچ  دوب و  مزال  نانآ  رب  اعد ، زامن و  نآرق و  ندـناوخ 

فورح ياهادص  ندراذگ  ربز  ریز و  ندرک  صخـشم  يارب  یمئالع  دش و  زاغآ  نآرق  يراذـگ  بارعا  هک  دوب  نیا  دوب . هدـش  نانآ  يارب 
نآ یبوخ  هب  میناوتیمن  نونکا  اـم  هک  يزیچ  دوب ، نآرق  تئارق  ندرک  ناـسآ  تضهن  ندـش  مهارف  یلوحت ، نینچ  هجیتن  و  دـیدرگ ، نییعت 

. مینک روصت  ار  تالوحت 
طخلا مسر  یهاـگ  هک  یلاـح  رد  هدـش ، ناـسآ  هدوـب  هچنآ  زا  نآرق  ندـناوخ  مییوـگب  هک  تسا  راوـشد  یکدـنا  اـم  يارب  مه  زاـب  نوـنکا 

ییاهنآرق رد  هژیو  هب  دوجوم -
 98 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

. تسین گنهامه  تخاونکی و  دسریم - پاچ  هب  ینامثع  طخلا  مسر  اب  هک 
هدید نآ  رد  ییالما  ياهطلغ  یهاگ  یتح  دنـسیونیم . تنیب »  » ار تانیب »  » و بتک »  » ار باتک » ، » دوشیم فذـح  تاملک  لخاد  رد  اهفلا 
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فلا هملک ، درفم  ربارب  رد  یهاگ  (، 37 روط /  ) و ( 22 هیشاغ /  ) دنسیونیم رطیصم »  » هک رطیسم »  » و ( 21 لمن / « ) هنحبذا ال  ، » دننام دوشیم ؛
. دوشیم هتشون  ( 29 لمن /  ) ؤلملا ألملا ، دوشیم ، هتشون  ( 52 ماعنا /  ) ةودغلاب ةادغلاب ، رد  و  ( 237 هرقب /  ) اوفعی دننام ، هدش ؛ هتشاذگ  عمج 
يهیآ 5 و رمز ، يهروس  رد  هتشون و  رافغل  ینا  و  يهیآ 82 : هط ، يهروس  رد  الثم ، تسا ؛ رتبیجع  رایسب  دراوم  یخرب  رد  یگنهامهان  نیا 
: هدش هتـشون  فلا  نودـب  مه و  رـس  ما » نبا  ای   » يهیآ 94 هط  يهروس  رد  تسا . هدـش  هتـشون  رفغلا )  ) فلا نودـب  يهیآ 66  يهروـس ص ،
، اؤشن يهیآ 87  دوه ، يهروس  رد  هدش و  هتشون  ءأشن  يهیآ 5  جح ، يهروس  رد  فلا ، اب  ّما ، نبا  يهیآ 150  فارعا ، يهروس  رد  و  مؤنبی ) )

ییالما مّلسم  طالغا  ءزج  املسم  تسین و  ینامثع  رـصع  ناسیون  هخـسن  ياطخ  دراوم  نییعت  شرامـش و  ياج  نونکا  هک  يرایـسب  دراوم  و 
زا اهنیا  م 808 )  ) نودـلخ نبا  لوق  هب  تسا و  رتروآهدـنخ  رتدـب و  اهطلغ  دوخ  زا  دـناهدرک  رکذ  طـالغا  نیا  يارب  هک  یتاـهیجوت  تسا و 

ناوتیم طـخلا  مسر  نیا  يارب  هک  ياهتکن  اـهنت  « 1 . » تسین راوتـسا  ضحم  لیلدیب  ياعدا  زج  یلـصا  چـیه  يور  رب  هک  تسا  یتاـهیجوت 
رد زور  ره  دـباین و  نایاپ  اههقیلـس  لامعا  تسا  نکمم  دـیآ ، دوجو  هب  نآ  شراگن  رد  یتارییغت  دوش  هداد  هزاجا  رگا  هک  تسا  نیا  تفگ 

ار نآرق  تئارق  شزومآ  ام  هک  تسا  رتهب  سپ  دوش ، فرـصت  لخد و  دیآیم ، دوجو  هب  شراگن  نییآ  رد  هک  یلوحت  ساسا  رب  نآ ، لکش 
. مینزن تسد  طخلا  مسر  نیا  هب  میهد و  هعسوت 

______________________________

.843 يدابانگ / نیورپ  یسراف  همجرت  نودلخ ، نبا  خیرات  همدقم  ( 1)
99 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

( بیترت تیفیقوت   ) نآرق بیترت  مظن و  - 10

اههروس و مظن  هلأسم  نآرق ، مولع  ثحابم  زا  یکی  نوچ  اما  دـش ، هراـشا  اـههروس  اـههیآ و  بیترت  هلأـسم  هب  نآرق  عمج  ثحب  رد  هچ  رگ 
نآرق خـیرات  زیگناثحب  مهم و  تاـعورف  زا  یکی  اریز  مینکیم ، هراـشا  عوـضوم  نیا  هب  یکدـنا  تسا ، نآرق  بیترت  تیفیقوـت  زا  شـسرپ 

هب فقو ، يهدام  زا  دـنیوگیم و  ار  نیعم  دـح  کی  ات  نداتـسیا  تغل ، رد  تیفقوت  تساههروس . اههیآ و  بیترت  نیودـت و  ریـس  یگنوگچ 
گنهرف رد  دوریم . راک  هب  دـشاب ، هدـش  نیعم  ظوفحم  حول  رد  نآ  ياهتنا  ادـتبا و  دودـح  هک  يزیچ  يانعم  هب  هاگ  تسا و  فقوت  يانعم 

، الثم تسا ؛ هدیـسر  یحو  زا  نآ  ییاهن  زرم  ملـسم و  عرـش  هب  نآ  باستنا  ینعی ، تسا ؛ یفیقوت  دـنیوگیم  يزیچ  يهراـبرد  رگا  یمالـسا 
عرـش زا  دنوادخ  ياهمان  دـیاب  داد ، تبـسن  دـنوادخ  هب  ار  یبوخ  مان  تفـص و  ره  دوشیمن  دـنیوگیم  دـنوادخ  ياهمان  تافـص و  هرابرد 

«1 . » دشاب یفیقوت  يریبعت  هب  دشاب و  هدیسر 
تایآ و تاملک و  بیترت  يهرابرد  هملک ، نیا  ینآرق  مولع  حالطصا  رد 

______________________________

.494 ج 1 / یناحبس ، داتسا  سرد  تارضاحم  ۀنسلا ، باتکلا و  يده  یلع  تایهلالا  دمحم ، نسح  خیش  یلماعلا ، یکم  ( 1)
 100 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

لاعتم دـنوادخ  روتـسد  هب  هدیـسر و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  نآرق ، ینونک  مظن  ایآ  هک  تسا ، حرطم  اـههروس  شنیچ 
؟ تسا هتفرگ  ماجنا  هباحص  طسوت  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  هک  تسا  یبیترت  ای  تسا ، هدوب 

يهرابرد نآرق . رد  اههروس  بیترت  يرگید  تاـیآ و  بیترت  تاـملک و  بیترت  یکی  تسا ، حرط  لـباق  تهج  ود  زا  نآرق  بیترت  تیفیقوت 
رد تایآ  بیترت  هک  تسا  عامجا  تنس  لها  دزن  رد  هکلب  دراد و  دوجو  ناهوژپ  نآرق  رتشیب  نایم  یهارمه  قافتا و  ارهاظ  تسخن  يهلأسم 
هچ رگ  هعیـش  رد  « 1 . » تسا دـهاش  بلطم  نیا  رب  یناوارف  تاـیاور  هدوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  روتـسد  هب  اـههروس ،

داقتعا اریز  دننادیم ، یفیقوت  ار  تایآ  بیترت  زین  اهنآ  هک  درک  هدافتـسا  ناوتیم  تاملک  یخرب  رهاظ  زا  اما  هدـماین  تاملک  رد  یحیرـصت 
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. درک تیاعر  ار  بیترت  دیاب  زامن  رد  هروس  تایآ  ندناوخ  ماگنه  هک  دنراد 
: دراد دوجو  هیرظن  هس  يداهتجا ، ای  تسا  یفیقوت  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاوئس  نیا  دوجوم  لکش  هب  اههروس  بیترت  هرابرد  اما 

مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  دوجوم  لکـش  هب  نآرق  فیلأت  بیترت و  هکنیا  هب  داقتعا  اههروس و  بیترت  تیفیقوت  - 1
. تسا هدوب  دنوادخ  رما  هب 

. تسا هباحص  يهیحان  زا  يداهتجا و  مظن ، بیترت و  هدوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  فیلأت  نیودت و  عمج و  - 2
زا سپ  هبوت ، هروس  بیترت  لثم  اهنآ ؛ زا  یکدـنا  هدوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  ناشبیترت  اههروس  يهدـمع  - 3

. تسا هدوب  ناشیا 
رد تسا . مود  يهیرظن  ینس  هعیش و  ياملع  نایم  رد  روهشم ، يهیرظن 

______________________________

فسوی قیقحت   353 ج 1 / نآرقلا ، مولع  یف  ناـهربلا  یـشکرز ، میهاربا ، لـضفلا  وبا  دـمحم  قـیقحت  ، 211 ج 1 / ناـقتالا ، یطویـس ، ( 1)
. یلشعرم

 101 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
ربارب رد  اما  تسا . هدش  هتفرگ  لوق  نیا  رب  دهاش  افلخ ، دهع  رد  نآرق  عمج  تایاور  نتفریذپ  املع و  زا  يرایسب  تاملک  تحارص  هراب  نیا 

. دناهدش اههروس  بیترت  تیفیقوت  هب  لئاق  رخأتم  مدقتم و  ناققحم  زا  یعمج  روهشم ، هیرظن 
یمظعلا هّللا  تیآ  نارخأتم ، نیب  رد  و  دـناهرمز . نیا  رد  م 548 ه )  ) یسربط و  م 436 )  ) يدهلا ملع  یضترم  دیس  هعیـش ، نامدقتم  نایم  زا 

خیرات باتک  رد  ریغص ، نیسح  دمحم  میرکلا و  نآرقلا  باتک  رد  يرکـسع ، یـضترم  دیـس  همالع  نایبلا و  ریـسفت  رد  م 1412 ه )  ) ییوخ
. دناهتفریذپ ار  هیرظن  نیا  نآرقلا 

زا سپ  هچنآ  تسا و  هدوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  دـهع  رد  نآرق  بیترت  عمج و  هک  تسا  نآ  هورگ  نیا  نخـس  موهفم 
هدوب يراذـگ  بارعا  هطقن و  فحاصم و  ندرک  یکی  دـلج و  ود  نایم  رد  نآرق  نداد  رارق  هتفرگ ، ماجنا  نارگید  ای  هباحـص  طسوت  ناشیا 

«1 . » تسا
______________________________

بیترت هک  هدـناسر  تابثا  هب  ار  هتکن  نیا  ییاور ، یخیرات و  دـهاوش  اـب  هتـشاگن و  یباـتک  اـههروس  بیترت  تیفیقوت  هراـبرد  هدنـسیون  ( 1)
رگا هدوب و  انعم  نیمه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـصع  رد  نآرق  عمج  زا  روظنم  و  تسا ، هتفریذپ  ماجنا  ربمایپ  رـصع  رد  اههروس 

نتشون رثکادح  نداد و  رارق  دلج  ود  نایم  رد  هکلب  تسا ، هدوبن  اههروس  نداد  بیترت  ندیشخب و  مظن  يانعم  هب  هدش  يراک  ناشیا  زا  سپ 
تسوپ رتش و  ناوختسا  گنـس و  نوچ  ییاهرازفا  تشون  زا  دهع  نآ  رد  اریز  هدوب ، باتک  بسانم  ییاهرازفا  تشون  ذغاک و  يور  رب  اهنآ 

. نآرق عمج  خیرات  رد  یشواک  ك : ر . تسا . هدوبن  نداد  رارق  نایم  رد  يروآ و  عمج  لباق  هدشیم و  هدافتسا  امرخ  تخرد 
102 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نآرق تئارق  تیمها  - 11

حیحـص دعاوق  هک  دباییم  ققحت  فده  نیا  یتروص  رد  و  تسا . یـسیونتسرد  یناوخ و  تسرد  مالک ، مایپ  لاقتنا  يارب  حیحـص  يهیاپ 
ظـفلت و نیب  دـیآ و  دوجو  هب  تقباـطم  یگنهاـمه و  دوشیم  هدـناوخ  هچنآ  اـب  دوشیم  هتـشون  هچنآ  ناـیم  دریگ و  ماـجنا  یناوخ  تسرد 

. تسا مزال  ندناوخ  حیحص  يارب  ششوک  شزومآ و  زاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دشابن ، فالتخا  تباتک 
ندیباوخ و ندناوخ ، میسیونیم : ام  یـسراف  نابز  رد  الثم  دراد ، دوجو  توافت  نتـشون  ندناوخ و  نایم  هک  تسه  يدراوم  اهنابز  رتشیب  رد 
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هک دراد  دوجو  لکـشم  نیا  فورح  تاکرح  هروصقم و  فورح  دّدشم ، تاملک  رد  شهاخ . ندیباخ و  ندـناخ و  میناوخیم : شهاوخ و 
. دوشیم هدناوخ  هنوگ  دنچ 

همان و تغل  اما  مانک ، ای  تسا  مانک  رتش ، هاگارچ  مینادیمن  دیوگن  ام  هب  یسک  رگا  میناوخیم . اسوم  اسیع و  میسیونیم و  یسوم  یسیع و 
كرتشم رهاظ  رد  فورح ، جرخم  ای  دـشابن و  مئالع  هک  دوشیم  رتشیب  یتقو  لکـشم  نیا  تسا . حیحـص  مانک  هک : دـیوگیم  ام  هب  داتـسا 

ث. ص ، س ، دننام ، دشاب ؛ هنوگ  کی  رهاظ  هب  تاملک  ندرک  ادا  ماگنه  دشاب و 
رد اهنابز و  رد  فراعتم  تاملک  يارب  يداع و  طیارش  رد  دش ، هتفگ  هچنآ 

 103 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
هدماین دیدپ  ندناوخ  نتـشون و  دعاوق  رد  هقیلـس  فالتخا  دشاب و  هدش  نیعم  اقیقد  نتـشون ، لمعلا  روتـسد  الما و  يهویـش  هک  تسا  ییاج 

رد طقف  اهنآ  فالتخا  دـشابن و  ناسکی  طخ  رد  فورح  زا  یخرب  ای  دـشابن  ندـناوخ  تسرد  يارب  یمظنم  دـعاوق  هک  اجنآ  رد  اـما  دـشاب .
، الثم دوش ؛ مالک  رد  ینوگرگد  بجوم  ای ب ت ث  الثم ح و ج و خ  تیاـعر  مدـع  ینوگرگد و  كدـنا  اـب  دـشاب و  نییاـپ  ـالاب و  هطقن 
هب يراوشد  دشابن ، تاملک  نایم  رد  فلا  فرح  دـننام  فورح  زا  یخرب  ای  دـیآ  دـیدپ  هابتـشا  ناکما  و  ملعن ، ای  ملعت  ای  تسا  ملعی  مینادـن 

نایم يهلـصاف  دـننام ، اهیراوشد ؛ زا  رگید  یخرب  نونکا  مه  تشاد و  دوجو  اـهیراوشد  نیا  نآرق  تباـتک  ناـمز  رد  دوشیم . رتشیب  بتارم 
. دراد دوجو  نتشون  دعاوق  رد  یگنهامهان  ندناوخ و  نتشون و 

يریگراـک هب  رد  ياهلیبـق  ره  هک  دوـب  یبرع  ياـهشیوگ  اـههجهل و  فـالتخا  نآ  دوـب و  هدـش  هدوزفا  زین  يرگید  لکـشم  بلطم  نـیا  رب 
داوسیب مدرم  رتشیب  هک  دـشاب  ینامز  رگا  دـینک  روصت  دـشیم . توافتم  اهادـص  یخرب  هک  درکیم ، ادا  ار  نآ  صاخ  ياهنوگ  هب  تاملک 
یفلتخم ياهادص  اب  ار  نیعم  تاملک  دنکیم و  تبحـص  فلتخم  ياههجهل  اب  يرهـش  هلیبق و  ره  دشاب و  هتـشادن  یجاور  تباتک  دنـشاب و 

هنیس تئارق و  شزومآ  زج  مالک  تنایـص  ظفحت و  يارب  یهار  هچ  دوش ، ادا  تساوخ  ناسنا  هک  هنوگ  ره  هب  هملک  تاکرح  دیامنیم و  ادا 
ظفحت و رد  نآ  شقن  ددرگیم و  نشور  نآرق  ندناوخ  شزومآ  ترورض  هک  تسا  اجنیا  دراد . دوجو  تاملک  حیحص  ندنادرگ  هنیـس  هب 

. دوشیم مولعم  نآرق  تنایص  تمالس و 
حیحـص شزومآ  يهلأسم  نونکا  مه  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  تسا و  نآرق  تئارق  تیمها  هاـگیاج  ندـش  نشور  يارب  تاحیـضوت  نیا  هتبلا 

یناوخ
 104 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رـصع  هب  تبـسن  نآرق ، ندناوخ  هک  تسا  تسرد  اریز  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیـساسح  نآرق ،
، ددرگیم تیاعر  دوجوم  ياهنآرق  رد  دـیوجت  مئالع  بارعا و  تاکرح و  نییعت  اب  هارمه  تاملک  يور  يراذـگهطقن  هدـش و  ناسآ  مّلس 
هب و  « 1  » دـنکیم نآرق  شزومآ  تیمها  رب  تلالد  هک  هدیـسر  يرایـسب  تایاور  هک  تساجنیا  تسا . یقاب  نانچمه  رگید  ياهیراوشد  اـما 

«2 . » تسا هدش  هیصوت  تدش  هب  ندناوخ  بوخ  تئارق و 
______________________________

.245 ج 4 / لئاسولا ، كردتسم  يرون ، ( 1)
.698 یفاک ج 2 / لوصا  . 51 قودص / لامعالا  باوث  و  ، 292 كردم / نامه  ( 2)

105 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نآرق نایراق  شیادیپ  - 12

عوضوم نیا  رب  نأشلا  میظع  ربمایپ  هنوگچ  هک  مینادب  میبایرد و  ار  نآرق  تسرد  لاقتنا  یناوخ و  حیحـص  رد  تئارق  هاگیاج  تیمها و  رگا 
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هب دـننک و  ظفح  و  دـنریگارف ، ار  نآ  زین  نانآ  اـت  ( 106 ءارـسا /  ) دـناوخیم نآرق  مدرم  يارب  ینأت  گنرد و  اـب  دوخ  درکیم و  يراـشفاپ 
. دنتفرگ مان  ءارق  نایراق و  ناونع  تحت  یهورگ  تفای و  شیادـیپ  تئارق  ملع  جـیردت  هب  هنوگچ  هک  ددرگیم  نشور  دنراپـسب ، ناگدـنیآ 

اما درکیم . تراظن  اهنآ  راک  رب  ربمایپ  دندرکیم و  نیرمت  ار  یناوخ  حیحص  راوهقلح  دنتـسشنیم و  ربمایپ  دجـسم  رد  زاغآ  رد  هورگ  نیا 
دندوب و شزومآ  دنمزاین  رگید  ياههیرق  اهرهـش و  مالـسا ، شرتسگ  اب  هک  تسا  نشور  عوضوم  نیا  دـندشیم . رتدایز  اههورگ  هتفر  هتفر 

شزومآ يارب  ات  دادیمن  ار  نیگنـس  هدرتسگ و  تکرح  نیا  فافک  دنتـشاد ، لاغتـشا  زین  دوخ  ياهراک  هب  هک  ربماـیپ  فارطا  كدـنا  دارفا 
ای ربمایپ  ات  دندرکیم  شالت  هک  اجنآ  ات  دوب ، نآرق  شزومآ  اهنآ  يهدمع  لاغتشا  هک  دمآ  دیدپ  ياهقبط  هک  دوب  اجنیا  دنوش ، لیـسگ  اهنآ 

لقتنم نارگید  هب  یناوختـسرد  یگنوـگچ  هک  دوـب  ربماـیپ  ناراـی  زا  ناـسک  نـیا  رذـگهر  زا  دـننک . مازعا  شزوـمآ  يارب  ار  اـهنآ  هباـحص 
هاگیاج دش و  لیدبت  لقتسم  ینف  شناد و  هب  هتسهآ  هتسهآ  تشگیم و 

 106 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
. دمآ دیدپ  نایراق  ءارق و  مان  هب  ياهقبط  و 

ریثأت و تیمها و  تسا و  هدرک  یفرعم  ار  هورگ  نیا  ءارقلا ، تاـقبط  یف  ۀـیاهنلا  ۀـیاغ  ناونع  ریز  هک  تسا  یناـسک  زا  م 832 )  ) يرزج نبا 
. تسا هدرک  وگزاب  ار  هورگ  نیا  ياهتیساسح 

. ددرگیم زاب  مالسا  نیتسخن  رصع  هب  نایراق  هقبط  شیادیپ  تنس 
هک درک  تیاور  ربمایپ  نارای  زا  ام  يارب  درکیم ، تئارق  ام  يارب  ار  نآرق  هک  یـسک  تفگیم : هک  هدش  تیاور  یمّلـس  نمحرلا  دبع  وبا  زا 

داـی اـم  هب  ار  رگید  هیآ  هد  لـمع ، ملع و  تهج  زا  میتـفرگیمن  داـی  یبوخ  هب  ار  هیآ  هد  نیا  اـت  دادیم و  داـی  اـم  هب  ار  هیآ  هد  ادـخ  لوسر 
«1 . » دادیمن

______________________________

.202 ج 4 / ناقتالا ، یطویس ، ( 1)
107 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

توافتم ياهتئارق  شیادیپ  - 13

نیا دراد . دوجو  یگنوگ  دنچ  اههژاو  یخرب  ندـناوخ  لکـش  رد  تسا ، دوجوم  زورما  هک  یلوادـتم  جـیار و  تئارق  رب  نوزفا  هک  مینادیم 
و هدوب ، طوبـضم  رتاوتم و  نآرق  لصا  هک  تسا  تسرد  اریز  تسا ، هدـش  لقن  تیاور  هدراـهچ  اـت  هتفرگ  تئارق  تفه  زا  اـهیگنوگ  دـنچ 

ندناوخ حیحص  ات  داتسرفیم  زین  نآرق  يراق  دوب ، هدرک  یکی  مرکا  ربمایپ  هباحص  رظن  اب  ار  نآ  هک  یفحـصم  نداتـسرف  ماگنه  موس  هفیلخ 
دـش هتـشون  نآ  قبط  اهفحـصم  نیا  هک  یطخ  اریز  درک . ادیپ  یتوافت  كدنا  تاملک  یخرب  ندناوخ  تایئزج و  رد  اما  دهد ، شزومآ  ار 

دارفا هـک  دوـب  ياهنوـگ  هـب  تـشاد و  ار  نوگاـنوگ  ياـهتئارق  تیلباـق  طـخ  نـیا  دـنیوگیم . یفوـک  طـخ  نآ  هـب  زورما  هـک  دوـب  یطخ 
نایم فلا  دننام  فورح  زا  یخرب  تشادن . دوجو  تاملک  بارعا  هطقن و  طخ  نیا  رد  دنناوخب . فلتخم  ياهلکـش  هب  ار  نآ  دنتـسناوتیم 

. دروآیم دیدپ  ار  اهتئارق  فالتخا  هنیمز  طخلا  مسر  نیمه  دوبن و  تاملک 
دوجو تاملک  تبث  یگناگی  هیور و  تدحو  دـشیم - دای  ماما  فحـصم  ناونع  هب  نآ  زا  هک  اهفحـصم - نیمه  نایم  رد  رگید ، يوس  زا 

(87 دوه /  ) اؤشن یئاج  رد  دوب . هدمآ  رد  شراگن  هب  نوگانوگ  ياهطخلا  مسر  اب  تشادن و 
 108 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

(24 نونمؤم /  ) دوب هدش  هتشون  اؤلملا )  ) واو اب  رابکی  فلا و  اب  رابکی  ( 33 نونمؤم /  ) ءالم (، 5 جح /  ) ءاشن رگید  ياج  رد  دوب و  هدش  هتشون 
،4 هبوت /  ) درگ يات  اـب  یهاـگ  و  ( 96 سنوی /  ) زارد ياـت  اـب  یهاـگ  تملک ، هدوب  هروس  کـی  رد  یگناـگود  نیا  هک  تساـج  نیا  بلاـج 
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. دوب هدمآ  ( 137 فارعا / ، 19 سنوی /
هوجو ياریذـپ  دـناوتب  هملک  نآ  هک  دـبای  شراـگن  یتروص  هب  تاـملک  فورح و  زا  ياهراـپ  هک  داد  روتـسد  دوخ  ناـمثع  هکنیا  رب  نوزفا 
«1 . » درک تئارق  زین  فلا ) اب   ) نوعداخی ار  نآ  ناوتب  ات  دش  هتشاگن  فلا  نودب  هرقب  هروس  رد  هک  نوعدخی  دننام  دشاب  تئارق  فلتخم 

هب ار  تاـملک  يدراوم  رد  درکیم و  دـیکأت  ار  یتـئارق  هباحـص  زا  دوخ  تفاـیرد  قبط  هاوخاـن  هاوـخ  يراـق  ره  هک  تهج  نیا  زا  میرذـگب 
یناسک هنیدم  رهـش  رد  الثم  دشاب . توافتم  اهاج  رگید  اب  هک  دـیآ  دوجو  هب  یتئارق  يرهـش  ره  رد  دـش  ثعاب  هک  دومنیم  تئارق  ياهنوگ 

ربج نب  دهاجم  هکم  رد  و  م 95 )  ) ریبز نب  ةورع  و  م 94 ه )  ) بیسم نب  دیعس  و  م 63 ه )  ) يراقلا ذاعم  هب  فورعم  ثراح ، نب  ذاـعم  نوچ 
و م 62 ه )  ) سیق نـب  ۀـمقلع  و  زا 60 ) سپ  م   ) لیبحرـش نب  رمع و  هفوـک  رهـش  رد  دـندوب و  م 106 )  ) ناـسیک نب  سوواـط  و  م 103 ه ) )

لکـش ربمایپ ، هباحـص  زا  لاصتا  هب  دـندرکیم و  لوق  لقن  ار  اـهتئارق  نیا  يرگید  ناـسک  هرـصب  ماـش و  رد  و  م 63 )  ) عدج نب  قورـسم 
«2 . » دندادیم تبسن  ربمایپ  هب  ناشن و  ار  ندناوخ  حیحص 

تیصخش رهش و  ره  دش و  گنهامهان  اهتئارق  شرازگ  هک  دوب  هنوگ  نیا 
______________________________

. یتجح رقاب  دمحم  همجرت  ص 34 ، میرک ، نآرق  تاءارق  خیرات  يداهلا ، دبع  یلضف  ( 1)
ص 35. كردم ، نامه  ( 2)

 109 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
. دندروآ يور  ندناوخ  زا  یشیوگ  تمس  هب  نایراق  زا  یگرزب 

، دشیم هتـشون  طخ  نآ  هب  نآرق  تشادن و  هطقن  یفوک  طخ  رد  هک  یتاملک  فورح و  يارب  هک  دـندش  نآ  رب  لکـشم  لح  يارب  زاغآ  رد 
. دننک يراذگهطقن 

زا یـشخب  رد  اهنت  لح  هار  نیا  اما  دـندومن . نییعت  تاملک  فورح و  حیحـص  ندـناوخ  يارب  ییاههناشن  مئالع و  لح ، هار  نیا  لیمکت  رد 
دشاب و وگباوج  تسناوتیمن  ربمایپ  زا  لقن  هب  ار  تایآ  ندناوخ  لکـش  رد  فلتخم  ياهلقن  اههجهل و  فالتخا  دوب و  زاسراک  اهفالتخا 

ریـسفت انعم و  دنتـشاد و  یـصاخ  يداهتجا  اههژاو  زا  یخرب  ندناوخ  لکـش  دروم  رد  نایراق  زا  يدارفا  هک  ارچ  دزاس ، ناسکی  ار  اهتئارق 
شقن یب  ییایفارغج  یمالک و  ياهقرف و  ياهفالتخا  نایم  نیا  رد  هتبلا  دـندرکیم . لابند  ینوگرگد  نیا  اـب  هملک  هیآ و  کـی  زا  ياهژیو 

. دزیم نماد  اهتئارق  رتشیب  فالتخا  هب  دوبن و 
اهنآ نیرتحیحص  اهتئارق ، نایم  زا  دیاب  دنتشاد : هدیقع  هک  دش  عورش  اهتئارق  نیودت  تضهن  موس  نرق  ياهههد  نیزاغآ  زا  تهج  نیدب 

هباحـص هب  لاصتا  رد  هک  دـشاب  يدامتعا  دروم  روهـشم و  نایوار  زا  دـشاب و  قباطم  یبدا  دـعاوق  اب  هک  تسا  نآ  رتحیحـص  و  دـیزگرب . ار 
. دنراد رارق  ربمایپ  گرزب 

ياهتئارق رایـسب ، نایراق  ناـیم  زا  م 324 )  ) يدادـغب دـهاجم  نبا  هب  فورعم  یـسوم  نب  دـمحم  رکب  وبا  دـننام  يدارفا  هک  دوـب  اـجنیا  رد 
دش و هدوزفا  نت  تفه  نیا  هب  رگید  گرزب  يراق  هس  اهدعب  درک . يروآدرگ  ار  اهنآ  ۀعبـسلا ، تاءارقلا  باتک  رد  دیزگرب و  ار  هناگتفه 

. دش روهشم  هناگ  هد  نایراق  قبط  رب  تئارق  اعومجم 
نیا دش ، نآ  ترهش  ندش و  هدیزگرب  بجوم  هک  تئارق ، هد  نیا  یگژیو 

 110 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
. تشاد ار  یلک  دعاوق  اب  قابطنا  یگتسیاش  یفرط  زا  دوب و  طبض  لباق  ناسآ و  لهس و  اهتئارق  نیا  ظفح  هک  دوب 

رادروخرب تئارق  رما  رد  ینالوط  هقباس  زا  دـندوب و  فورعم  ملع  لاـمک  نیدـت و  نسح  تناـما ، تقاـثو ، هب  اـهنآ ، ناـیراق  هکنیا  رب  نوزفا 
«1 . » تشاد لیسگ  یمالسا  ياهنیمزرس  هب  نامثع  هک  دوب  یفحصم  اب  قبطنم  نانآ  تئارق  هکنیا  زا  میرذگب  دندوب .
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: دناهدوب ریز  حرش  هب  هناگتفه  نایراق  نیا 
. هرصب زا  154 ه ) - 68  ) یمیمتلا ءالعلا  نب  نابز  ءالع  نب  ورمع  وبا  - 1

. هفوک زا  ( 156 - 80  ) هرامع وبا  یفوک  تایز  بیبح  نب  ةزمح  - 2
. دوب یناریا  یسراف و  لصا  رد  هک  قارع ، مدرم  زا  156 ه ) - 80  ) یئاسک هزمح  نب  یلع  - 3

. دوب نکاس  هکم  رد  یلو  دوب  یسراف  لصا  رد  زین  وا  120 ه ) - 45  ) يرادلا راطعلا  هّللا  دبع  یکم  ریثک  نبا  - 4
. ماش لها  زا  118 ه ) - 8  ) دیزی نب  رماع  نب  هّللا  دبع  یقشمد ، رماع  نبا  - 5

. تشاد تنوکس  هنیدم  رد  دوب و  ناهفصا  زا  وا  لصا  ( 169 - 70  ) میعن یبا  نب  نمحرلا  دبع  دنزرف  یندم ، عفان  - 6
(. م 127 ه  ) يدسا دوجنلا  یبا  نب  مصاع  رکب  وبا  یفوک ، مصاع  - 7

: تسا هدش  روهشم  نایراق  نیا  طسوت  رگید  تئارق  هس  اما 
. هنیدم زا  م 130 )  ) یموزخم عاقعق  نب  دیزی  رفعج  وبا  - 8
. هرصب زا  ( 205 - 117  ) یمرضح قاحسا  نب  بوقعی  - 9

______________________________

ص 47. میرک ، نآرق  تاءارق  خیرات  يداهلا ، دبع  یلضفلا  ( 1)
 111 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

«1 . » یفوک هزمح  يوار  رشاعلا ، فلخ  - 10
قفو رب  فورح  تاکرح  تباتک و  تئارق و  هدـش و  تیبثت  مصاع  زا  صفح  تیاور  مالـسا  ناهج  یمامت  هب  کیدزن  مظعا و  شخب  رد  اـما 

نآ هب  تبسن  ناناملسم  دشابیم و  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  هژیو  هب  گرزب  هباحص  زا  لوقنم  تئارق  نیا  تسا و  لوادتم  تیاور  نیا 
. دنراد صاخ  ییانتعا 

رب ینآرق  دراد و  تیلوبقم  197 ه ) - 110  ) دیعـس نب  نامثع  شرو  تیاور  شکارم  یبیل و  نوچ  یبرع  برغم  ياهروشک  زا  یخرب  رد  اهنت 
. تسا هدیدرگ  رشتنم  پاچ و  تئارق  نیمه  ساسا 

. دناسر بیسآ  یهلا  مایپ  تمظع و  هب  هک  تسین  نانچ  نآ  اهفالتخا  نیا  دروم  تسا  نشور 
قبط رب  نآرق  ياههروس  ندـناوخ  مالـسلا ،) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  قبط  دوش  هتفگ  دـیاب  اهتئارق  نیا  هب  تبـسن  هعیـش  عضوم  دروم  رد 

ياهباتک رد  و  « 2 . » دیناوخب دنناوخیم  مدرم  هک  یتئارق  اب  دـندومرفیم : هدـش و  دـیکأت  هدوب  لوادـتم  فورعم و  نانآ  نامز  رد  هک  یتئارق 
. تسا زیاج  دوش  هدناوخ  اهتئارق  نیا  زا  کی  ره  هب  هک  تسا  هدمآ  نآرق  تئارق  زامن و  باب  رد  یهقف 

______________________________

. رجاهملا راد  توریب ، ص 605 ، ةرتاوتملا ، رشعلا  تاءارقلا  دمحم ، حجار  میرک  ( 1)
ص 631. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، ( 2)

112 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

یناوخ بوخ  ملع  دیوجت و  - 14

تاملک و شیارآ  رد  ییابیز  دزومآیم و  ام  هب  ار  نآرق  ندناوخ  بوخ  هک  یـشناد  مینادب ، نآرق  ندناوخ  تسرد  ملع  ار  تئارق  ملع  رگا 
وکین و توص  اب  نآرق  ات  هدش  دیکأت  يرهاظ  ياهروتسد  تایاور و  رد  تئارق و  بادآ  رد  تسا . دیوجت  ملع  دهدیم ، دای  ار  اهنآ  گنهآ 
. دییارایب ار  نآرق  بوخ  يادص  اب  دناهدومرف : دوش و  هدـناوخ  تاملک  يادا  رد  تکرح  فقو و  لصاوف و  تیاعر  یبرع و  نحل  گنهآ و 
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شمارآ اب  هکلب  دیناوخن  يدنت  اب  ار  نآرق  الیترت  لتری  نکل  ۀمرذه و  ءرقی  نآرقلا ال  نا  دیامرفیم  یتیاور  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  « 1»
، باتک يهداس  نتم  کی  یتح  هدیـصق و  کی  یبدا ، يهعطق  کـی  اریز  تسا . دـیوجت  ملع  تیعقاو  زا  ياهرهچ  اـهنیا  « 2  » دیناوخب ّینأت  و 
رد نوزوم  یـشیارآ  گنهآ و  اب  نابز ، ظفلت  دـعاوق و  لوصا  تیاعر  رب  نوزفا  هک  دوب  دـهاوخ  عیرـس  شمیهفت  يوق و  شریثأـت  یماـگنه 

هدیـشک دیکأت و  اب  ار  مالک  دیاب  هک  اجنآ  رد  دنک و  فقوت  درک  فقوت  دیاب  هک  اجنآ  رد  دوش ، هدناوخ  اوتحم  اب  بسانم  تاملک  زا  ییادا 
، دنک دنلب  ار  ادص  دیاب  هک  اجنآ  دشکب ، ار  مالک  دناوخ ،

______________________________

.90 ج 89 / راونالا ، راحب  270 و 273 و  ج 4 / كردتسم ، يرون  ( 1)
.618 ج 2 / یفاک ، لوصا  ( 2)

 113 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
. دراذگاجب ار  دوخ  يونعم  رثا  دنک و  ذوفن  اهلد  رد  ات  دنک  تیاعر  دناوخب ، هاتوک  يادص  اب  دیاب  هک  اجنآ  دنک و  دنلب 

مامتها زا  سپ  هتفر  هتفر  یلو  دیدرگ ، عورش  نآ  تاصخشم  تافص و  فورح و  جراخم  ییاسانش  اب  زاغآ  رد  شناد  نیا  شیادیپ  يهقباس 
دنلب اـی  ندرک  كزاـن  یگنوگچ  فورح ، جراـخم  يارب  یطباوض  ناـیراق  درک ، ادـیپ  يرتشیب  قنور  نآرق ، تئارق  هب  ناناملـسم  يهدرتسگ 

نف هک  یـسک  نیتسخن  دـندرک . نییعت  لصو  و  فقو ، ماغدا ، مامـشا ، تروص  هب  فورح  يادا  ای  فورح  ندرک  هاتوک  ای  ندیـشک  ندرک ،
: هیآ نیا  زا  روظنم  دیاش  تسا . يرقم  م 325 )  ) يدادغب دیبع  نب  یسوم  محازم  وبا  درک  نیودت  ار  دیوجت 

، لیترت هک : هدش  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  نآ  يهرابرد  هک  دـشاب  دـیوجت  شناد  ( 3 لمزم /  ) اًـلِیتَْرت َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  َو 
. تسا فورح  يادا  درک و  فقوت  دیاب  هک  ییاهاج  تیاعر 

«1 . » تسا تاملک  رد  فقو  هاگیاج  نتخانش  فورح و  ندرک  ادا  وکین  لیترت ، هک : هدش  لقن  نانمؤم  ریما  زا 
. دراد ییارجا  يهبنج  رتشیب  تسا و  تئارق  ملع  ياههبعش  زا  دیوجت  ملع 

، تسا مزال  هک  ییاهاج  رد  دننک و  ادا  یبوخ  هب  ار  فورح  جراخم  دـنناوتب  ات  دـننک  نیرمت  دـیاب  دـنریگیم  دای  ار  نآ  دـعاوق  هک  یناسک 
. ددرگیمن لصاح  دیوجت  دعاوق  تیاعر  نیرمت و  اب  زج  نآرق  یناوخشوخ  اذل  دننک . هدیشک  دنلب و  ای  كزان  ار  فورح 

زارف و  تابیکرت ) صاخ  یقیسوم   ) اهنآ نزو  بلاق و  ینایب و  گنهآ  تیاعر  تاملک و  فورح و  حیحص  ظفلت  اب  نآرق  فرگش  ریثأت  هتبلا 
بیشن و 
______________________________

.209 ج 1 / رشعلا ، تاءارقلا  یف  رشنلا  يرزج ، نبا  . 34 عماج / دیوجت  بیزرفروپ ، ( 1)
 114 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

رد دـهدیم و  ریـس  یبیغ  ملاع  هب  ار  ناسنا  تاـسوسحم  زا  هتـسخ  هنـشت و  حور  ددرگیم و  لـصاح  زیمآ  نزح  ياـضف  هارمه  هب  تاریبعت ،
باداش ار  هتـسخ  حور  درادیم و  او  عوشخ  هب  دـنکیم و  بوذـجم  ار  وا  نانچ  دـنکیم و  باریـس  دـناشکیم و  تایونعم  هدرتسگ  يداو 

يرثا نآرق  درادن . يربارب  شزرا  ياهتساوخ  چیه  نآرق  زا  یتاملک  ندینـش  ربارب  رد  دنکیمن و  يربارب  یتذل  چیه  اب  نآ  تذل  هک  دنکیم 
یناوخ بوخ  ملع  دیوجت و  نادیواج 114 14 - 

ربدت اب  هدمآ ، نایم  هب  تبحـص  نآ  زا  تحارـص  اب  نآرق  رد  هدش و  دیکأت  نآ  رب  ع )  ) تیب لها  گنهرف  رد  هچنآ  هک  میربب  دای  زا  دیابن  هتب 
شیارآ ینابرق  فده ، نیا  هک  دوشیم  هدید  یهاگ  تسا . نآ  ندرک  تئارق  ینأت  شمارآ و  اب  و  هلجع ، زا  زیهرپ  نآرق و  ندناوخ  رکفت  و 

مهم فده  هب  دـناوتیم  نآرق  مارآ  توالت  تایآ و  ندـناوخ  هدرمـش  اب  نآرق  يراق  دوشیم . یبرع  يهجهل  اب  تاملک  قیقد  يادا  رهاظ و 
یبوخ هب  ار  فورح  هک  دنچ  ره  دهد ، روهظ  روضح و  دوخ  رطاخ  نهذ و  رد  ار  نآرق  یناعم  دـشخبب و  ققحت  رکفت  ربدـت و  ینعی  تئارق ،
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. دشابن رادروخرب  دیوجت  زایتما  زا  دناوخن و  نابز  برع  کی 
115 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نآرق توالت  بادآ  - 15

دـیآیم و باسح  هب  تادابع  زا  یکی  لیلد  نیمه  هب  تسا . یمدآ  اب  دـنوادخ  نتفگ  نخـس  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  نتفرگ  رارق  نآرق ، تئارق 
تـسیابیم هک  يریثأت  دوشیمن و  ادا  توالت  ّقح  بادآ ، نیا  تیاعر  نودـب  داد . ماجنا  تخانـش و  ار  اـهنآ  دـیاب  هک  دراد  یـصاخ  بادآ 

. تشاد دهاوخن  دشاب ؛ هتشاد 
دیناوخب تسا ، رسیم  نآرق  زا  هچنآ  هکنیا  هب  نآرق  روتـسد  اریز  دشاب ، انعم  هب  هجوت  اب  هارمه  تایآ ، توالت  هک  تسا  نآ  بدا  نیتسخن  ( 1

ار تاــیآ  ماــیپ  نآرق  ندینــش  درجم  هـب  هدوـب و  یبرع  ناــشنابز  هـک  تـسا  هدــش  هداد  یناــسک  هـب  نآرق  لوزن  ناــمز  رد  ( 20 لـمزم / )
یبرع نابز  نتفرگ  دای  ناکما  رگا  ور  نیا  زا  تسا ، هدوبن  تایآ  ظفلت  اهنت  لـمزم  يهروس  رد  نآرق  تئارق  هب  روتـسد  سپ  دـناهدیمهفیم ،

. درک هدافتسا  ناوتیم  بسانم  ياههمجرت  زا  تسین 
زا زیهرپ  ادـخ و  هب  هجوت  يارب  یگدامآ  یحور و  تراهط  لبمـس  تراهط  نیا  تسا . نآرق  توـالت  ماـگنه  هب  نتفرگ  وضو  مود ، بدا  ( 2

. تسا لد  ینشور  زاغآ  رس  نمؤم و  حور  تینارون  بجوم  و  هانگ ، هب  یگدولآ 
هب يریگتهج  دـنوادخ و  هب  هجوت  لبمـس  راک  نیا  هک  تسا  نآرق  تئارق  ماگنه  هب  نتـسشن  هلبق  هب  ور  توالت ، بدا  رد  رگید  يهلأـسم  ( 3

؛ هبعک يوس 
 116 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

تایاور رد  دشاب . هتشاد  ظفح  زا  ار  نآرق  ناسنا  هچ  رگ  دوش ، هدناوخ  فحـصم ، يور  زا  نآرق  تسا  رتهب  نینچمه  تسادخ . هناخ  ینعی ،
«1 . » تسا بلق  تینارون  بجوم  یهلا  تایآ  هب  نتسیرگن  هک  دنناوخب  ور  زا  ار  نآرق  هک  هدیسر  روتسد  یمالسا 

نآرق رد  هک  میجرلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  نتفگ  ینعی ، تسا ؛ نآرق  عورش  ماگنه  دنوادخ  هب  ندرب  هانپ  نآرق ، توالت  بادآ  رگید  زا  ( 4
یعون اهراک  ماـمت  رد  تسا  مزـال  درادـن و  نآرق  ندـناوخ  هب  صاـصتخا  يریگتهج  نیا  (. 98 لحن 99 -  ) تسا هدـش  دـیکأت  راـک  نیا  رب 

(. 36 تلصف /  ) دشاب هتشاد  دوجو  ناسنا  هدننک  اوغا  رگدادما و  ياهورین  هب  تبسن  یفنم  تبثم و  يریگتهج 
هک تسا  تروـص  نیا  رد  تسا . یناطیـش  ياـههسوسو  ّرـش  زا  دـنوادخ  هب  ندرب  هاـنپ  یفنم  تهج  دـنوادخ و  هب  هجوـت  رد  تبثم ، تـهج 

. دوشیم مهارف  یهلا  داشرا  تیونعم و  بسک  يارب  مزال  ياهیگدامآ 
زا ياهروس  ای  ءزج  هک  تسا  نیا  نانآ ، ششوک  مامت  هک  دنتسه  یناسک  تسا . نآرق  توالت  رد  ندرکن  هلجع  توالت ، بادآ  رگید  زا  ( 5

فالخ رب  مینک ؛ هجوت  نآرق  ياهمایپ  یناعم و  رد  هکنیا  نودـب  دـشاب  نآرق  ندـناوخ  ام  یعـس  مامت  هک  شور  نیا  دـننک . توالت  ار  نآرق 
«2 . » تسا هدیسر  ع )  ) تیب لها  زا  يرایسب  ياهدیکأت  درک ، هلجع  نآرق  ندناوخ  رد  دیابن  هک  هراب  نیا  رد  تسا . نآرق  بدا 

______________________________

.613 ج 2 / یفاک ، لوصا  ینیلک ، ( 1)
ص 269. باب 18 ، ج 4 ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، ك : هراب ر . نیا  رد  ( 2)

117 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

یندم یکم و  - 16

. هنیدم هکم و  تسا ، هدوب  ناکم  ود  رد  امومع  نآرق  ياههروس  لوزن  لحم 
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هب ربمایپ  ترجه  زا  سپ  هک  ییاهنآ  و  یکم ، ياههروس  دشاب ، هدش  لزان  هنیدم ، هب  نأشلا  میظع  ربمایپ  ترجه  زا  شیپ  هک  ییاههروس  نآ 
نیا رد  هیآ  نیا  دوـشیم  هتفگ  هک  تسا  حرطم  یمیـسقت  نینچ  اـههیآ  یخرب  دروـم  رد  هتبلا  دـنیوگ . یندـم  ار  دـشاب  هدـش  لزاـن  هنیدـم ،

. سکع رب  تسا و  یندم  یکم ، يهروس 
يهدـنهد ناشن  تقیقح  رد  تسا  هدـش  لزان  هکم  رد  الثم  ینعی  تسا ، هروس  لوزن  یناکم  تیعقوم  رگنایب  رهاظ  رد  هک  يدـنب  میـسقت  نیا 

. تسا هدش  لزان  ترجه  زا  سپ  تلاسر و  رصع  لاوحا  طیارش و  رد  هک  تسا  یتیصوصخ  هروس و  ینامز  تیعقوم 
هاگ اما  تفایرد ، ار  يدـنب  میـسقت  نیا  ناوتیم  اـهنآ  رهاـظ  زا  هک  تسا  یتایـصوصخ  ياراد  مادـک  ره  اـمومع  یندـم  یکم و  ياـههروس 

يهروس نایم  رد  هدش  هتفگ  هک  هیآ  دنچ  نیا  هک  دیآیم  شیپ  فالتخا  ناهوژپ  نآرق  نایم  دوشیم و  راوشد  هلأسم  صیخشت  هک  دوشیم 
. تسا یکم  الماک  هروس  تسین و  نینچ  اعقاو  ای  دنتسه ، یندم  هدش و  لزان  هنیدم  رد  هدش ، هتشاذگ  یکم 

هاتوک و یتایآ  ابلاغ  هک  تسا  حرش  نیدب  یکم  ياههروس  ياهیگژیو 
 118 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

هب هاگن  اب  تسا . داعم  دیحوت و  هژیو  هب  دیاقع  هنیمز  رد  اهنآ  یلصا  تاعوضوم  دننکیم و  ناجیه  داجیا  اهنادجو  رد  دنراد ، دنت  یـشاعترا 
نیناوق و تعیرش و  اذل  تسین و  یهجوت  هدیقع  نامیا و  زج  يزیچ  هب  هکم  رد  ربمایپ  یگدنز  لاس  هدزیـس  تدم  رد  مینیبیم  مالـسا  خیرات 

هروس زا 86  نآرق  و  دنتـسه ، یکم  امومع  نآرق  رخآ  ياههروس  تسا . هدـش  نایب  یلک  تروص  هب  طقف  هکم  رد  یعامتجا  ماظن  یگنوگچ 
ار نآرق   2 لداعم 3 / یمجح  هک  تسا ، هدـش  لزاـن  هکم  رد  هیآ   4150 هیآ ، زا 6236  ینعی ، تایآ ؛ مجح  رظن  زا  هک  هدـش  لیکـشت  یکم 

«1 . » دنتسه اراد  ار  نآرق  مجح   1 هروس و 3 / اهنت 28  یندم  ياههروس  هک  یلاح  رد  تساراد .
تمیالم و اب  ناشتکرح  تسا ، لئاسم  لّصفم  نایب  اب  هارمه  دـنلب و  اهنآ  تایآ  بلاـغ  تسا : ریز  حرـش  هب  یندـم  ياـههروس  ياـهیگژیو 
، نوچ رگید ؛ ياههتـسد  ناناملـسم و  نایم  تسا . تامیظنت  تاعیرـشت و  یعامتجا و  نیناوق  نامه  اهنآ  یلـصا  عوضوم  تسا ، هارمه  ینأـت 
هک یشور  بولـسا و  اب  هارمه  هتبلا  دنادیم  مزال  اههئطوت  مامت  ربارب  رد  ار  هعماج  نآ  زا  عافد  دنکیم و  داجیا  يدنبهتـسد  ناقفانم  رافک و 

لقع تقد ، اب  هکلب  تسین ، يربخ  ناکرـشم ، هب  يهلمح  ندناروش و  مجاهت و  زا  اههروس  نیا  رد  تسا . هدش  ظاحل  ینأت  شمارآ و  نآ  رد 
لیـصفت و تایآ ، يدـنلب  اههروس ، نیا  صخـشم  دومن  دزاـسیم . مهارف  ییوجهراـچ  يارب  یتصرف  دـهدیم و  رارق  بطاـخم  ار  هشیدـنا  و 

. تسا نیناوق  یعامتجا و  ماظن  لئاسم  هب  مامتها  ماکحا و  هب  نتخادرپ  حیرشت و 
هتفگ اههروس  ندوب  یندم  یکم و  صیخشت  يارب  زین  يرگید  مئالع  هتبلا 

______________________________

تاراشتنا نارهت ، دـعب . هب  ص 16  ج 1 ، نآرق ، لوحت  ریـس  يدـهم ، ناگرزاب ، ك : یندـم ر . یکم و  ياههروس  ياهیگژیو  هراـبرد  ( 1)
1362 ش. راشتنا ، تکرش  نارهت ، لوا . دلج  ممتم  نآرق ، لوحت  ریس  ك : تایآ ر . ییاوتحم  لوحت  ریس  هرابرد  نینچمه  1355 ش . ملق ،

 119 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
رد هک  هروس  ره  یّکم و  دراد  هدجـس  ای  تسا  هدـش  عورـش  سانلا  اهیا  ای  اب  ای  هتفر ، راک  هب  هروس  رد  اّلک  ظفل : هاگ  ره  ـالثم ، تسا ؛ هدـش 

ملا و لیبق  زا  هعطقم  فورح  اب  هک  هروس  ره  ای  تسا ، یندم  هدش ، هداد  داهج  نذا  نآ  رد  ای  تسا  هدش  عورـش  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  اب  زاغآ 
دنکیم تبحـص  باتک  لها  ناقفانم و  هرابرد  هک  ياهروس  ره  تسا و  یکم  نارمع ، لآ  هرقب و  هروس  زج  هب  دوشیم  زاغآ  نآ  لاثما  رلا و 

یکم و هب  ار  ام  هروس  ره  تایـصوصخ  مینک ، هجوت  اهنآ  هب  هکنآ  زا  شیپ  ام  تسین و  زاسراک  هشیمه  مئالع  نیا  مه  زاب  اما  تسا ، یندـم 
. دنکیم ییامنهار  نآ  ندوب  یندم 

اذل و  دراد . هیآ  ياوتحم  مهف  رد  ییازسب  ریثأت  تسین و  تیمها  زا  یلاخ  نآرق  ریسفت  اوتحم و  تخانش  رد  یندم  یکم و  تخانـش  يهدیاف 
، لوزن طیارش  ثداوح و  ساسا  رب  دننکیم و  نایب  ار  هروس  ياوتحم  يریگتهج و  هروس  ینامز  تیعقوم  نایب  اب  نآرق ، نارسفم  زا  يرایـسب 
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. دننکیم ریسفت  ار  هیآ 
ناقتالا باتک  رد  م 911 ه ،)  ) یطویس هلمج  نآ  زا  دناهدرک  یتاراشا  ناهوژپ  نآرق  زا  يرایـسب  یندم ، یّکم و  تخانـش  تیمها  يهرابرد 

. تسا هدرک  نایب  صاخ  ماع و  ای  خوسنم ، خسان و  تایآ  تخانش  رد  ار  ندوب  یندم  یکم و  شقن  «، 1»
______________________________

. میهاربا لضفلا  وبا  دمحم  قیقحت  حیحصت و  ، 36 ج 1 / ناقتالا ، ( 1)
120 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

لوزن بابسا  - 17

هثداح صاخ و  تهج  هک  انعم  نیا  هب  دراد ، یلک  هبنج  ناـشلوزن  لـماع  هک  ياهتـسد  دنتـسه ، هتـسد  ود  رب  ینآرق  تاـیآ  میـسقت  کـی  رد 
لابند ار  تلاسر  یمومع  فادـها  هدـش و  لزان  تسار  هار  هب  مدرم  تیادـه  يارب  اـهنت  هکلب  تسا ، هدـشن  هروس  هیآ و  لوزن  ثعاـب  ینیعم 

نآ و  دناهدش ، لزان  یصاخ  يهزیگنا  لیلد و  هب  دنتسه ، رتمک  لوا  هتسد  هب  تبـسن  تایآ  دادعت  رظن  زا  هک  رگید  ياهتـسد  اما  تسا ، هدرک 
. تسا هدوب  یشسرپ  هب  خساپ  ای  هثداح و  اب  هطبار  رد  دنوادخ  بناج  زا  يروتسد  ای  مکح و  نایب 

، یخیرات ماع  لئاسم  یگنهرف و  یعامتجا و  طیارـش  زا  عـالطا  زج  هب  هیآ  ياـنعم  مهف  رد  تسین و  ثحب  دروم  تسخن ، يهتـسد  اـجنیا  رد 
گنج و هب  نتفر  نذا  نوچمه  یلئاسم ؛ يهرابرد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  مود  يهتـسد  اما  درادن ، تلاخد  ياهلأسم 
ای هدیدرگیم ، هیآ  لوزن  لماع  هک  دادیم  خر  ياهثداح  ای  دـندرکیم ، شـسرپ  میتی  لام  ثرا و  ای  یگنج ، میانغ  اب  دروخرب  یگنوگچ  ای 

. دنیوگ لوزن  بابسا  ار  لوزن  لماع  نیا  نآرق  مولع  حالطصا  رد  هدش  بجوم  هک  هدش  لزان  ياهیآ  یلمع  زا  يریگشیپ  ای  مکح و  نایب  رد 
نآ يانعم  مهف  رد  هیآ ، لوزن  ببس  زا  یهاگآ  هک  تسا  يدراوم  نینچ  رد 
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هچ رـصع  نآ  رد  ناناملـسم  لکـشم  دراد و  یـشسرپ  هثداح و  هچ  هب  هراشا  هیآ  نیا  هک  دنکیم  نیعم  لوزن  ببـس  اریز  تسا ، رثؤم  رایـسب 

. تسا هدوب 
هب ار ، هیآ  لوزن  يهیلوا  يهزیگنا  هیآ ، ياـنعم  نییبـت  رد  هدرک و  هراـشا  لوزن  بابـسا  تیمها  هب  نآرق  مولع  ریـسفت و  رد  یمالـسا  ياـملع 

، لوزنلا بابسا  اهنآ  نیرتروهـشم  زا  هک  هدش ، هتـشاگن  یلـصفم  ياهباتک  لوزن ، بابـسا  باب  رد  دناهتـسناد . لیخد  ریـسفت  حرـش و  ماگنه 
رد ییاهباتک  مه  یسراف  نابز  رد  تسا . م 911 ه )  ) یطویس نیدلا  لالج  لوزنلا ، بابسا  یف  لوقنلا  بابل  و  م 468 ه )  ) يروباشین يدحاو 

يزاریش و یتالحم  نیدلا  ردص  زا  نآرق ، تایآ  لوزن  نأش  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدش  هتـشاگن  لقتـسم  روط  هب  ای  نوتم  نآ  همجرت 
زا تایآ  لوزن  نأـش  و  یتجح ، رقاـب  دـمحم  رتکد  زا  لوزنلا ، بابـسا  ققحم و  رقاـب  دـمحم  رتکد  زا  تاـیآ ، لوزن  نأـش  رد  تاـنیب  يهنومن 

. یمالسا رفعج  دمحم 
تخانـش نآ ، يهدـیاف  نیرتهدـمع  اما  دـناهدروآ ، یهجوت  لباق  ياهلاثم  هتفگ و  اهنخـس  ناـهوژپ  نآرق  لوزن ، بابـسا  يهدـیاف  يهراـبرد 

ياههنیرق یجراخ و  تاهج  مهف  نخس و  تسرد  كرد  رتمهم  نآ  زا  ماکحا و  نییعت  عیرشت و  يهفسلف  لوزن و  یساسا  یلـصا و  تمکح 
. تسا لوزن  بابسا  زا  یهاگآ  اب  مالک ،

یلقن و يرادینش و  یشناد  لوزن ، بابسا  اریز  تساهنآ ، مقس  تحص و  صیخشت  میرک ، نآرق  لوزن  بابسا  ثحب  رد  زارف  نیرتلکشم  اما 
. تسا ضراعتم  هاگ  توافتم و  رایـسب  هدش ، لقن  اهریـسفت  اهباتک و  رد  هچنآ  نایم  نیا  رد  و  تسا . رـصع  نآ  زا  هدیـسر  تایاور  هب  یکتم 

اهنآ رد  ققحم  تسا  مزال  اذل  دشابن و  رتشیب  تیاور  دص  دنچ  زا  دیاش  مک و  هعیش  قیرط  زا  دایز و  رایسب  تنـس  لها  قیرط  زا  تایاور  نیا 
قایس زا  نوچ  دنک ، یسررب  شهوژپ و 
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تیاکح ار  هثداح  اهنت  هکلب  دـنک ، لقن  میقتـسم  روط  هب  ار  بلطم  ات  هتـشادن  روضح  هثداح  رد  دوخ  يوار  هک  تسادـیپ  اـهنآ  زا  يرایـسب 

يرظن و هدـش  رکذ  ثیدـح  رد  هک  یلوزن  ببـس  هجیتن  رد  دروآیم . دراد  تبـسانم  هثداح  اب  انعم  تهج  زا  هک  ار  یتاـیآ  سپـس  دـنکیم ،
ببس تسرد  نتخانـش  يارب  نیاربانب ، « 1 . » دـشاب هدـمآ  تسد  هب  تیاور  طبـض  هدـهاشم و  هار  زا  هک  یلوزن  ببـس  هن  دوشیم ، يداهتجا 

زا هتـسد  نیا  صیخـشت  تردـق  هک  دـننک  هدافتـسا  تایاور  نیا  زا  دـنناوتیم  یناسک  اـهنت  تسج و  دوس  حیحـص  تاـیاور  زا  دـیاب  لوزن ،
يور زا  هدوب و  فقاو  لوزن  بابـسا  رب  نینچمه  دناهدوب ، لوزن  دهاش  دوخ  هک  دشاب  یناسک  زا  لوقنم  تایاور  دنـشاب و  هتـشاد  ار  تایاور 

: دناهدرک میسقت  هتسد  دنچ  رب  ار  لوزن  بابسا  یمالسا  نادنمشناد  « 2 . » دناهدرک ثحب  نآ  دروم  رد  ملع 
. دنراد رظن  قافتا  نآ  رب  همه  هدش و  لزان  صخشم  ینایرج  ای  هثداح  اب  بسانتم  دنراد و  صاخ  لوزن  ببس  هک  ییاههروس  اههیآ و  - 1

یلکش هب  اهنت  هکلب  دشاب ، هثداح  نآ  رطاخ  هب  هیآ  هروس و  لوزن  هک  هدوبن  انعم  نیا  هب  اما  تسا ، هداتفا  قافتا  ياهثداح  ربمایپ  رـصع  رد  - 2
. دراد هصق  هثداح و  نآ  هب  هراشا 

لزان هیـضق  نیا  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگیم  یکی  تسا . هدش  لقن  لوزن  ببـس  دنچ  نآ  هرابرد  اما  دراد ، ياهثداح  هب  هراشا  هیآ  هروس و  - 3
«3 . » دنکیم رکذ  توافتم  ياهثداح  هرابرد  يرگید  هدش و 

لوزن نأش  هن  تسا و  یخیرات  ياهثداح  هب  رظان  هک  هدش  لزان  ياهروس  - 4
______________________________

. ۀیمالسالا بتکلا  راد  پاچ  . 173 مالسا / رد  نآرق  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، ( 1)
.635 نآرق / خیرات  دومحم ، رایمار ، ( 2)

ص 176. لوزنلا ، بابسا  رقاب ، دمحم  یتجح  ك : هراب ر . نیا  رد  ( 3)
 123 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

«1 . » تسا تثعب  زا  شیپ  لاس  لهچ  زا  شیب  هکم و  رهش  هب  ههربا  یشک  رکشل  هب  رظان  هک  لیف  يهروس  دننام  لوزن ، ببس  ای 
هنوـگ ره  دـقاف  رمثیب و  لوزن  بابـسا  زا  ثحب  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  تـسا . تواـفتم  زین  لوزن  بابـسا  هـب  تبـسن  نیرـسفم  دروـخرب 

. تسا یلمع  ياهجیتن 
رب رد  يریسفت  ياهدیاف  هکنآ  نودب  دنکیم  هتشذگ  ياهدادیور  یخیرات و  لئاسم  زا  فشک  اهنت  لوزن  بابسا  یـسررب  هورگ  نیا  رظن  رد 

هدیاف لقادح  ار  نآرق  یتیبرت  یمیلعت و  ياهفده  زا  يروهرهب  نآرق و  ریباعت  بولـسا  اهدـصقم و  مهف  رگید  ياهتـسد  و  « 2  » دشاب هتشاد 
. دننادیم لوزن  بابسا  نتسناد 

، رگید روما  يرایـسب  و  مکح ، ورملق  هیآ و  مهف  رد  درک ، دامتعا  نآ  هب  ناوتب  یخیراـت  رظن  زا  دـشاب و  تسرد  لوزن  ببـس  رگا  اـم  رظن  هب 
. دشابیم رثؤم 

. تسا مالک  رهوگ  هب  هجوت  یخیرات و  دیرجت  لوزن و  بابسا  هب  هجوت  نآرق ، ياهمایپ  تخانش  ياههار  زا  یکی  تهج  نیا  هب 
______________________________

ص 491. لوزن ، بابسا  يدحاو ، ( 1)
.108 ج 1 / ناقتالا ، یطویس ، ( 2)
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هباشتم مکحم و  - 18

نادیواج يرثا  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

، دوشیم میسقت  هتـسد  ود  رب  بلطم  نایب  انعم و  رب  تلالد  رظن  زا  هیآ 7 ،)  ) نارمع لآ  يهروس  رد  شحیرـص  نایب  قبط  میرک  نآرق  تایآ 
ناـقتا يراوتـسا و  تیاـهن  رد  نشور و  حیرـص و  بلطم  ناـیب  رظن  زا  هک  دوشیم  هتفگ  یتاـیآ  هب  مکحم  هباـشتم . تاـیآ  مکحم و  تاـیآ 

. دنزیگنارب هابتشا  انایحا  انعم و  دنچ  ولهپ و  دنچ  هک  دنیوگ  یتایآ  هب  هباشتم  تسا و  هتفرگن  رارق  نف  لها  دیدرت  دروم  اهنآ  مهف  دنتسه و 
یلو میرواـین ، یمارگ  ناگدـنناوخ  يارب  ار  ینف  ثـحب  نـیا  میرذـگب و  هباـشتم  مـکحم و  ياـنعم  يهراـبرد  یـسانشهژاو  ياـهثحب  زا  رگا 

، حیرص روط  هب  ار  دوخ  تایآ  مامت  دنوادخ  هدمآ و  هباشتم  نآرق  رد  ارچ  هک  میباترب  يور  یساسا  مهم و  رایسب  شـسرپ  نیا  زا  میناوتیمن 
يانعم زا  سک  ره  دوشن و  هباشتم  ات  دنک  نایب  ياهنوگ  هب  ار  بلاطم  دنوادخ  هک  دوبن  نکمم  رگم  ایآ  تسا ، هدرکن  نایب  راوتـسا  مکحم و 

؟ دنکن تشادرب  ياهنوگ  هب  مالک 
: هک میوشیم  روآ  دای  ار  « 1  » یناتسرهش همالع  يهتفگ  لاوئس  نیا  هب  خساپ  رد 

______________________________

مولع یف  ثحابم  حلاص ، یحبص  نینچمه  بوشآرهش ص 2 د ، نبا  همکحم ، نآرقلا و  هباشتم  همدقم  رد  نیدلا  ۀبه  دیس  یناتسرهش ، ( 1)
ص 56. ج 3 ، نازیملا ، ص 286 ، نآرقلا ،

 125 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
. تسین رتمک  دشابن ؛ نآرق  تامکحم  دوجو  زا  رترادهدیاف  رتمهم و  رگا  نآرق ، رد  تاهباشتم  دوجو  يهفسلف 

خساپ تقیقح  رد  تسا . دیفم  هنیمز  نیا  رد  رصتخم  یحیـضوت  مییوگب  نخـس  تاهباشتم  دوجو  تمکح  يهرابرد  میهاوخب  هکنآ  زا  شیپ 
رشب مهف  ادخ و  نخس  نایم  یگناگود  هلـصاف و  لماوع  دنوادخ و  نخـس  یحو و  تقیقح  ینامـسآ و  ياهباتک  یگنوگچ  هب  لاوئـس ، نیا 

تاملک و اما  تسا ، ینامـسآ  بلاطم  يریبعت  هب  دیوگیم و  نخـس  ملاوع ، هب  هاگآ  ناهج و  رب  طیحم  یهاگیاج  زا  دنوادخ  ددرگیم . زاب 
. دیآیم دیدپ  هلصاف  یگناگ و  ود  نیا  اذل  تسا و  ینیمز  اههژاو 

رد دـننیبیم و  رهاظ  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  هب  اتدـمع  لئاسم  زا  نانآ  تشادرب  دـنراد و  راک  رـس و  تاسوسحم  اـب  اـهناسنا  رگید  يوس  زا 
سوملم سوسحم و  تاملک  نامه  مه  تاسوسحم  يهنیمز  رد  مهافت  میهفت و  يارب  دنراد . راک  رس و  نآ  اب  سوملم  روط  هب  دوخ  یگدنز 

يور نیدـب  دـنراد ، راک  رـس و  نآ  اب  تسا و  ناسنا  ندـب  هب  لصتم  هک  يوضع  نامه  ینعی  تسد ، دـنیوگیم  یتقو  دـنریگیم . راک  هب  ار 
رد هچنآ  ادـخ  شرع  دـنیوگیم  یتـقو  دـنکیم . یعادـت  ار  سوسحم  رهاـظ  هب  یموهفم  ( 10 حتف /  ) ْمِهیِدـْیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَـی  رد  ادـخ  تسد 

و دنتسین ، نینچ  اتقیقح  یلو  دناشنیم . اهنهذ  هب  ار  ناهاشداپ  تخت  ناس  هب  ییاورنامرف  تخت  هدمآ ، ( 5 هط /  ) يوَتْسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا 
ندوب هیال  هب  هیال  یبیغ و  میهافم  ولهپ ، دـنچ  تاملک  زا  رتبیرغ  درادـن . ار  گرزب  رایـسب  میهاـفم  ندـناسر  ییاـناوت  نیا  زا  شیب  اـههژاو 

. تسا رتراوشد  رایسب  نآ  مهف  هک  تسا  هدیچیپ  گرزب و  ناهج  تایح 
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هب وا  دـناسریم . بیـسآ  وا  هب  دـنکیم و  باترپ  نمـشد  يوس  هب  درادیم و  رب  ار  یگنـس  دـنکیم ، تکرح  ناسنا  تسد  هنومن ، ناونع  هب 
هب هک  دوبن  وت  تسد  نیا  دیوگب  وا  هب  یـسک  رگا  و  دـناسرب ، بیـسآ  نمـشد  هب  تسناوت  هک  دوب  وا  تسد  نیا  هک  دـنکیم  ّسح  ینـشور 
اب ناهج ، هب  صخش  نیا  هاگن  دوش و  هدز  رانک  هدرپ  یکدنا  رگا  اما  دنکیم . راکنا  ار  وا  نخس  دوشیم و  همیسارس  دناسر ، بیسآ  نمشد 
ار ءزج  نیرخآ  هثداح ، ندـمآ  دـیدپ  رد  هدرک و  هدنـسب  دوخ  يرهاظ  كرد  سح و  هب  اـهنت  وا  هک  دـمهفیم  دـشاب ، يرتشیب  يرگنفرژ 
. تسا هدیدن  دنزب  فده  هب  ار  گنس  دنک و  دنلب  ار  تسد  نیا  دناوتب  وا  ات  هدش  ماجنا  هک  ینوگانوگ  ياهراک  تالاعفنا و  لعف و  هدید و 

. تسین ناسآ  همه  يارب  نآ  كرد  هک  یتقیقح  دنکیم ، هراشا  تقیقح  نیا  هب  هداس  نابز  اب  نآرق  اج  نیا  رد 
ندـش مسجم  باسح و  نازیم و  منهج و  تشهب و  درادـن ، يروصت  اههدینـش  زج  خزرب  زا  و  هدـیدن ، ار  ترخآ  ملاع  هک  یـسک  يارب  لاح 
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رد دـنکیم ، مهارف  نآ  يارب  یـسح  ییادـتبا و  يروصت  طقف  اههژاو  هک  ار  یلئاسم  زا  يرایـسب  هتـشرف و  نج و  هلأسم  تمایق و  رد  لاـمعا 
دناوتیم يروصت  هنوگچ  ردق  اضق و  رایتخا  ربج و  زا  دوشن . هباشتم  دنک و  داجیا  تسرد  یکرد  وا  يارب  دـناوتیم  تاملک  هنوگچ  هتفاین ،

. دهد ناشن  ار  تایعقاو  زا  ياهرهچ  اهنت  اههژاو  یگنت  یناعم و  ترثک  دنروایب و  هباشت  وا  يارب  تاملک  هکنیا  زج  دشاب  هتشاد 
ربمایپ هب  یتقو  تسایوگ . نشور و  ملع  رد  ناخـسار  يارب  اما  دوشیم . یعیبط  يرما  یحو ، نایب  رد  تاـهباشتم  دوجو  هک  تسا  نینچ  نیا 

، یتخادناین وت  یتخادنا ، گنس  یتقو  وت  ( 17 لافنا /  ) َْتیَمَر ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو  دوشیم : هتفگ 
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نیا تسوا و  تسد  رد  اهتکرح  اههدیدپ و  يهمه  خن  رس  دنادیم  دنکیم و  كرد  ار  یهلا  هدارا  تقیقح  هچ . ینعی  مالک  نیا  دمهفیم 
. دنکیم روبع  سح  ياروام  زا  دوشیم و  هباشتم  میهافم  هک  تسا  نینچ 

: هباشتم رکذ  تمکح  - 18 / 1

دوش هدنسب  تامکحم  هب  اهنت  هک  دوش  نایب  ياهنوگ  هب  نآرق  بلاطم  رگا  تساهنامز . يهمه  مدرم و  يهمه  يارب  تیاده  باتک  نآرق  ( 1
ماع و عوجر  دروم  هراومه  دنامب و  نادیواج  دـناوتیمن  زگره  ددرگ ، ادا  سوسحم  هداس و  ینابز  اب  ای  دوشن ، هتفگ  ملاع  گرزب  قیاقح  و 

. دربب هرهب  نآ  زا  دوخ  یملع  تردق  اهینتسناد و  يهزادنا  هب  سک  ره  و  دریگب ، رارق  صاخ 
نابز اب  اما  دـنلب ، بلاطم  نایب  زا  اهنآ  ندرکن  مورحم  دنـشیدنایم و  يرهاظ  ساوح  يهدودـحم  رد  هک  یناـسک  ناـهذا  ندرک  سونأـم  ( 2

. هداس
، وا يهرهچ  رگم  دنوشیم  دوبان  ناهج  رد  ءایـشا  مامت  (، 88 صـصق /  ) ُهَهْجَو اَّلِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَـش  ُّلُک  دیوگیم : هداس  نابز  اب  دنوادخ  یتقو 

دنتـسه وا  يامنمامت  خر  هرهچ و  هک  تهج  نآ  زا  ءایـشا  همه  هک  تسا ، انعم  نیا  هب  اهنت  دوش ، دوباـن  هک  تسین  ياهلوقم  رد  وا  هچ ؟ ینعی 
. تسا یندش  دوبان  زیچ  همه  هنرگو  دنتسین ، یندش  دوبان 

لعف و ملاع و  قیاقح  هب  دوش و  مهارف  هباشتم  تایآ  مهف  يهنیمز  ات  مولع ، نتـسناد  يارب  نانمؤم  قیوشت  يواکجنک و  ّسح  نتخیگنارب  ( 3
. دنسرب نآ  تالاعفنا 

یملع تایرظن  زا  يرایـسب  هدرک و  ادـیپ  یناوارف  ینوگرگد  توافت و  هدـمآ  تسد  هب  اهدـعب  هچنآ  اـب  هدوب  يوبن  رـصع  رد  هک  یمولع  ( 4
. تسا هدش  ضوع 

هب دندشیم و  هتفشآ  نانآ  دیوگب ، دراد  تقیقح  هچنآ  تساوخیم  نآرق  رگا 
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ياهنارود ناسنا و  تایح  يهچخیراـت  و  مدآ ، تقلخ  یگنوگچ  نآ ، ندوب  يورک  نیمز و  تکرح  يهیـضق  دـننام ، دـندزیم ؛ هنعط  نآرق 
. نیمز تایح 

دیوگب تسه  هچنآ  قبط  تساوخیم  رگا  دوب و  هتفگ  عقاو  فالخ  دیوگب ، نخـس  نانآ  تساوخ  اب  قباطم  تساوخیم  نآرق  رگا  یفرط  زا 
اب و  دشاب ، هتشادن  یتنیابم  مولع  تالوحت  اب  ات  دش  ادا  ياهویش  هب  نآرق  نایب  هک  دوب  نیا  دندشیم . هتفشآ  رب  نانآ  دوب و  موهفمان  ناشیا  رب 

(88 لمن /  ) ِباحَّسلا َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  َو  ًةَدِماج  اُهبَـسَْحت  َلابِْجلا  يََرت  َو  دیوگیم : درواین . دوجو  هب  یکاکطـصا  مه  رـصع  نآ  یملع  يهشیدـنا 
یماگنه تمایق ، روص و  خـفن  طیارـش  كرد  تساهربا . تکرح  ناسب  اـهنآ  تکرح  هک  یلاـح  رد  دـناهتفرگ  مارآ  هک  ار  اـههوک  ینیبیم 

. دنک كرد  ار  اههوک  نیمز و  تکرح  هدنناوخ  هک  دوشیم  كرد 
تـسد هب  يدـیدج  تافاشتکا  دوشیم و  هفاضا  شتامولعم  رب  زور  هب  زور  تسا ، یملع  لوحت  لماکت و  رد  دوریم  شیپ  هچ  ره  ناسنا  ( 5

. دروآیم
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نایب رد  هشیر  یگژیو  نیا  دراد . ار  يروهرهب  هدافتسا و  يهبذاج  هدش و  ون  هب  ون  يرـصع  ره  رد  نآ  ریـسفت  تسا و  نادیواج  نآرق  میتفگ 
ياهراچ نیاربانب  دـشاب ، هتـشاد  ناسنا  دـیدج  ياهزاین  مولع و  فشک  اهندـمت و  تکرح  اب  يراگزاس  دـناوتیم  هک  دراد  نآرق  تاهباشتم 
ياهنوگ هب  ار  دوخ  بلاطم  نآرق  رگا  دـنک . نایب  هرهچ  دـنچ  لاح  نیع  رد  ارذـگ و  یلک و  هویـش  هب  ار  بلاطم  یـضعب  هک  نیا  زج  درادـن 

ياهرصع بسانم  تسیابیم  ای  و  دوب ، هبذاجیب  يدعب  ياهنامز  يارب  نیا  هک  دیوگب ، لوزن  رـصع  بسانم  تسیابیم  ای  تفگیم ، حیرص 
رد ار  یبلاطم  تامکحم ، رب  نوزفا  هکلب  درکن ، باختنا  ار  مادـکچیه  نآرق  اـما  دوب . موهفمیب  لوزن  رـصع  يارب  زین  نیا  هک  دـیوگب  رگید 

، رارکت اب  هیال و  هب  هیال  یناکلپ ، هاتوک ، یتارابع  اب  رایسب و  یناعم  اب  ات  دروآ ، تاهباشتم  بلاق 
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لوقع راکفا و  دنک ، تریح  باجعا و  زا  ولمم  ار  وا  حور  دوش و  لصاح  هدـنناوخ  يارب  ياهزات  میهافم  یناعم و  نامز ، تشذـگ  هعلاطم و 
. میرک نآرق  رد  تاهباشتم  دوجو  يهفسلف  تسا  نیا  و  دراداو . میظعت  هب  دوخ  ربارب  رد  ار 

ریـسفت حیـضوت و  لیوأت و  جاتحم  تایآ  هنوگ  نیا  دـهاوخیم . شور  هدـعاق و  قطنم و  تاـهباشتم ، زا  هدافتـسا  هک  درب  داـی  زا  دـیابن  هتبلا 
، دننکیم شومارف  ار  نآرق  تامکحم  دنوریم و  تاهباشتم  زا  هدافتـسا  ءوس  لابند  هب  هراومه  دـنرامیب ، لد  رد  هک  یناسک  اسب  هچ  تسا ،

دیـسرپ دناملع  رد  خسار  يریبعت  هب  دنراد و  یملع  هطاحا  هک  یناسک  زا  دـیاب  ار  تاهباشتم  زا  یخرب  یقیقح  يانعم  لیوأت و  هک  یلاح  رد 
. دومن هعجارم  اهنآ  هب  و 

نآ زا  یسک  لاعتم  يادخ  زج  هک  دنتسه  يروما  تاهباشتم  زا  یهورگ  - 1 « 1 : » دنتسه هتسد  هس  رب  م 502 )  ) بغار هاگدید  زا  تاهباشتم 
ِشْرَْعلا یَلَع  ُنمْحَّرلا  ناهج : رب  وا  رارقتسا  یگنوگچ  دننام  ناهج  زا  یبیغ  روما  یتح  شتافـص و  يراب و  تاذ  تقیقح  دننام  تسین ، هاگآ 
توالت هب  رما  ام  هب  هک  یظاـفلا  نینچمه  ( 22 رجف /  ) افَص افَـص  ُکَلَْملا  َو  َکُّبَر  َءاج  َو  ( 5 هط /  ) هکئالم زا  وا  ندید  ناس  ندمآ و  يوَتْـسا 

(. 58 هرقب /  ) ٌۀَّطِح اُولُوق  َو  لثم  مینک  نآ  توالت  رب  دبعت  هک  هدش  هتفگ  هدش و  نآ 
. دنربیم نوریب  هباشت  زا  ار  مالک  ملع ) رد  ناخسار   ) ناشریسفت اب  املع  هک  تسا  یتاهباشتم  مود  هتسد  - 2

عطاق روط  هب  ناوتیمن  هدش و  رکذ  نآ  يارب  یفلتخم  یناعم  هوجو و  تسا و  فالتخا  نارـسفم  نایم  هک  تسا  ییاهنآ  رگید ، ياهتـسد  - 3
. درک يرادربهدرپ  نآ  دوصقم  زا  ناوتیم  لامجا  روط  هب  اهنت  درک و  ریسفت 

______________________________

.89 ریسافتلا / عماج  همدقم  بغار ، ( 1)
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هباشتم تخانش  هار  - 18 / 2

يارب هار  ندوب  هتـسب  اریز  تسا ، مهارف  نآ  ناگدـنیوپ  يارب  هباشتم  تایآ  یناعم  هب  یـسرتسد  ناکما  هک  هدـش  انب  ضرف  نیا  رب  ناونع  نیا 
رگا تسین . لوبق  لـباق  زگره  دـنکیم ، فراـعم  هنیجنگ  زا  يریگهرهب  ربدـت و  مهف و  هب  توـعد  ار  اـم  هک  نآرق  هتفهن  قیاـقح  هب  ندیـسر 

نآرق و لوزن  اب  میمهفب  دـیابن  تسین و  ندـیمهف  لباق  میوش و  میلـست  میونـشب و  دـیاب  طقف  ام  هک  دراد  دوجو  یتاـیآ  نآرق  رد  دوش  ضرف 
، دشابن تخانش  لباق  ای  نآرق  تایآ  زا  یشخب  تسا  نکمم  هنوگچ  دراد . نیابت  یهلا  تمکح  اب  نینچمه  تسا . راگزاسان  تیرشب  تیاده 

؟ دشاب تخانش  لباق  دنتسین  یسرتسد  رد  هک  یهورگ  يارب  طقف  ای 
تین ءوس  اب  هک  تسا  یناسک  ربارب  رد  دنکیم  هراشا  نآ  هب  نارمع  لآ  هروس  رد  هک  روط  نآ  ملع  رد  ناخسار  ندش  میلست  رگید  يوس  زا 

رد میلس  كاپ و  یبلق  تین و  صولخ  اب  نانآ  تسین . مهف  لباق  هباشتم  تایآ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  هنرگ  دنوریم و  هباشتم  تایآ  يوس  هب 
تایآ رد  رکفت  ربدـت و  هب  دـنریگیم و  راک  هب  ار  ( 24 دمحم /  ) نآرق رگید  تاروتسد  اما  دنروآیم ، دورف  میلـست  رـس  هباشتم  تایآ  ربارب 
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. دنزادرپیم
: دوشیم هراشا  نآ  هب  هدرشف  روط  هب  هک  داد  ناشن  ار  هباشتم  تخانش  ياههار  دیاب  ساسا  نیا  رب 

. تسا هدمآ  رگید  ياهاج  رد  هک  یتاحیضوت  مکحم و  تایآ  زا  هدافتسا  - 1
. دراد تلاخد  مالک  تیصوصخ  نایب  رد  هک  یتاکن  رد  تقد  هیآ و  دوخ  رد  لمأت  ربدت و  - 2

 131 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
. دنراد نآرق  هب  هطاحا  هک  یناسک  ینعی  ملع  رد  ناخسار  زا  هدافتسا  - 3

زیواتسد بجوم  تسا  نکمم  هک  يروما  زا  زیهرپ  هبتـشم و  رهاظ  هب  كوکـشم و  روما  رد  لمأت  و  مالک ، ینوریب  ياههنیرق  زا  وجتـسج  - 4
. ددرگ نالدژک 
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خوسنم خسان و  - 19

رب ياـنعم  هب  خـسن  دـشابیم . خـسن  ثحب  تسا ، حرطم  یهقف  نیناوق  ماـکحالا و  تاـیآ  ثحب  رد  هک  ینآرق  موـلع  ثحاـبم  زا  رگید  یکی 
نتشادرب خسن  رگید ، نخس  هب  دراد . مکح  ماود  رب  تلالد  نآرق ، مالک  رهاظ  هک  ییاج  رد  تسا  قباس  مکح  ندرک  لئاز  نتخاس و  فرط 

خسن ار  قباس  عیارش  ماکحا  مالـسا ، ماکحا  زا  یخرب  دراد و  دوجو  خسن  مالـسا  رد  هکنیا  تسا . رگید  لیلد  ندمآ  اب  قباس ، یعرـش  مکح 
هدرک و خسن  ار  دوخ  قباس  ماکحا  زا  یمکح  نآرق  ایآ  هک  تسا  نیا  هدش  فالتخا  دیدرت و  ثعاب  هچنآ  تسین . دیدرت  دروم  تسا ، هدرک 

؟ تسا هدش  رگید  يهیآ  نیشناج  ياهیآ 
ْنِم ْخَْسنَن  ام  دناهتسناد : هفیرـش  هیآ  نیا  ار  هراب  نیا  رد  مهم  لیلد  دهاش و  تسا و  نآرق  رد  خسن  ققحت  هدش ، روهـشم  املع  نایم  رد  هچنآ 
اما میروآیم . ار  شدننامه  ای  نآ  زا  رتهب  میراذگ ، ورف  ای  مینک  خـسن  هک  ار  ياهیآ  ره  ( 106 هرقب /  ) اِهْلثِم َْوأ  اْهنِم  ٍْریَِخب  ِتَْأن  اهِْـسُنن  َْوأ  ٍۀَیآ 

خسن رکنم  « 1  » نارصاعم زا  ینادنمشناد  خوسنم و  خسان و  يهلاسر  رد  م 322 ه )  ) یناهفصا ملسم  وبا  نوچ  نیمدقتم  زا  یناسک 
______________________________

رد يربجلا ، لاعتملا  دبع  نآرقلا و  مولع  باتک  رد  بیطخ ، میرکلا  دبع   16 لیزنتلا / هیزنت  باتک  رد  یناتسرهش  نیدلا  ۀبه  دیس  دننام  ( 1)
رد خـسن  ندوبن  هب  هک   16 ج 1 / نیتسردملا ، تایاور  میرکلا و  نآرقلا  باتک : رد  يرکـسع ، یـضترم  دیـس  و  نآرقلا ، یف  خـسن  باتک ال 

حیرصت نآرق 
 133 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

خسن نایم  تسا  قرف  دناهتفگ  دناهتسناد و  دییقت  صیصخت و  وزج  ار  هدش  شرامـش  دراوم  و  هتـسنادن ، ماکحا  يهرابرد  ار  هیآ  نیا  هدش و 
تمسق ندرک  دودحم  هب  رظان  هکلب  هدشن ، هتشادرب  نآ  مکح  تقیقح  رد  هدش  خسن  ياعدا  هک  يدراوم  زا  يرایسب  دییقت و  صیـصخت و  و 

. تسا هدوب  مکح  زا  يرگید 
، دننام دناهدرمـشرب ؛ دروم  ای 21  ار 19  خـسن  دادـعت  رثکادـح  هتفریذـپن و  ار  تایآ  خـسن  دادـعت  رد  اههغلابم  نآ  هک  دنتـسه  مه  یناـسک 

خـسن نالئاق  زا  یخرب  هک  ییاج  ات  دـناهتفگ  مه  دادـعت  نیا  زا  رتمک  رگید  یـضعب  هتبلا  ناهوژپنآرق . زا  رگید  یعمج  ناقتا و  رد  یطویس 
«1 (. » 12 هلداجم / هروس  . ) تسا اوجن  هیآ  مه  نآ  دناهتسناد و  تابثا  لباق  خسن  ار  دروم  کی  اهنت 

هجوت اب  ار  یمکح  ادتبا  زا  دنوادخ  تسا  نکمم  درادن و  یتافانم  دنوادخ  ملع  اب  خسن  هک  تسا  نیا  میـشاب  لفاغ  نآ  زا  دـیابن  هک  ياهتکن 
. درادرب ار  نآ  طیارش  ینوگرگد  تالوحت و  لاح و  تیاعر  رطاخ  هب  دروایب و  درک  دهاوخ  یغلم  ار  نآ  هدنیآ  رد  هکنیا  هب 

سپ نیا  زا  دنک  مالعا  سپس  مینادن و  ام  دروایب و  یـصاخ  نامز  هب  دودحم  زاغآ  زا  ار  یماکحا  دنوادخ  هک  تسا  یعیبط  رایـسب  نیاربانب ،
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. تسا هدش  خسن  مکح  نیا 
رد هک  تسا  نونک  ات  ینآرق  مولع  لئاسم  حرط  زاغآ  نیودت و  رـصع  زا  خـسن  حالطـصا  رد  لوحت  دوش ، شومارف  دـیابن  هک  يرگید  هتکن 

هاگنآ دیایب و  ماع  یمکح  زاغآ  رد  هچ  هدوب ، قباس  مکح  نتشادرب  يانعم ، هب  رصع  نآ 
______________________________

. دناهدرک
کی طقف  تایآ  دادعت  نایم  زا   380 صص 277 - نایبلا ، رد  ییوخ  هّللا  تیآ  موحرم  . 274 نآرقلا / مولع  یف  ثحابم  حلاص ، یحبص  ( 1)

. تسا هتفگ  ار  هیآ 
 134 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

مالک رد  اذل  ددرگ . خسن  قباس  مکح  نآ ، تدم  نتفای  نایاپ  زا  سپ  و  دوش ، ینیعم  نامز  هب  دودحم  مکح ، لوا  زا  ای  دوش ، هدز  صیصخت 
، رخأتم لوصا  ملع  ياملع  رظن  رد  خـسن  هک  یتروص  رد  «، 1  » تسا هدش  خسن  هب  ریبعت  دییقت ، صیصخت و  دراوم  زا  اهراب  اهراب و  نارـسفم 
رد خسن  هلأسم  هدـش  ثعاب  هک  یلماوع  زا  یکی  دـیاش  دوشیمن . مه  صیـصخت  لماش  تسا و  رگید  لیلد  ندـمآ  اب  قباس  مکح  نتـشادرب 

امدق نایب  رد  خسن  نایم  حالطصا  طلخ  نیمه  دننادب ، نآرق  رد  دروم  تسیود  زا  شیب  ار  نآ  یهورگ  ای  دریگب  رارق  تفلاخم  دروم  نآرق ،
. دشاب نایلوصا  رظن  رد  خسن  و  نارسفم ، و 

رد خـسن  زا  دروم  کی  اهنت  هتـسنادن و  خـسن  وزج  ار  دراوم  نیا  نایبلا ، ریـسفت  رد  ییوخ  هّللا  تیآ  موحرم  دـننام  یناـسک ، لـیلد  نیمه  هب 
«2 . » دناهتفریذپ ار  نآرق 

ثحب و دروم  خوسنم ، خـسان و  تاـیآ  حرط  ماـگنه  ریـسفت ، بتک  رد  هکناـنچ  دوشیم ، حرطم  نآرق  مولع  ياـهباتک  رثکا  رد  خـسن  ثحب 
«3 . » دریگیم رارق  یسررب 

______________________________

نآرقلا ج 2/ مولع  یف  دـیهمتلا  تفرعم  و  باتک ، ققحم  همدـقم  زا  یلـضفلا ، يداهلا  دـبع  قیقحت  خوسنملا ، خـسانلا و  یلح ، یقئاـتع  ( 1)
. نیسردم هعماج  پاچ  ، 281

.387 - 381 نایبلا / ( 2)
يداهلا دبع  قیقحت  هب  یقئاتع  خوسنم  خسان و  باتک  تسرهف  هک  تسا  یفاک  هدش ، هتشون  يرایسب  ياهباتک  خوسنم  خسان و  يهرابرد  ( 3)

باتک و داتـشه  زا  شیب  هراب  نیا  رد  هک  دوش  نشور  ات  دوش  هظحالم  رافـص  نوهرم  ماستبا  مناخ  ۀـینآرقلا  تاساردـلا  مجعم  اـی  یلـضف و 
، دننام دـناهداد ، رارق  یـسررب  دروم  یقیقحت  تروص  هب  ار  هلأسم  ناققحم  زا  یناسک  هنیمز  نیا  رد  تسا و  هدـش  هتـشون  هلاقم  نآ  زا  رتشیب 

یف خوسنملا  خـسانلا و  ییوـخ و  هّللا  تیآ  ناـیبلا  ریـسفت  رد  نآرقلا  یف  خـسنلا  دـلج و  ود  رد  دـیز  یفطـصم  میرکلا ، نآرقلا  یف  خـسنلا 
. تسا يربجلا  لاعتملا  دبع  زا  اذامل ، نآرقلا  یف  خسن  و ال  تفرعم ، ياقآ  بانج  زا  مود ، دلج  نآرقلا  مولع  یف  دیهمتلا  نآرقلا 
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میرک نآرق  زاجعا  - 20

ار نآ  ریظن  دـناوتن  یـسک  هک  تسا  یمالک  هئارا  ای  راک  نداد  ماجنا  يانعم  هب  حالطـصا ، رد  نتخاس و  ناوتاـن  ياـنعم  هب  تغل ، رد  زاـجعا 
دناهدروآیم شیوخ  توبن  تابثا  يارب  ناربمایپ  هک  ییاههناشن  تایآ و  هب  تهج  نیدـب  دـنک . ناـیب  ار  مـالک  نآ  دـننامه  اـی  دـهد  ماـجنا 

نامز رد  ار  نآ  لثم  دـناوتیمن  سک  چـیه  تسا و  تعیبط  نیناوق  تداع و  فالخ  رب  هکلب  تسین ، لاحم  يرما  هزجعم  دـنتفگیم . هزجعم 
. دوب دهاوخن  هزجعم  هنرگ  دروایب و  شدوخ 
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. دناهتشاد دوخ  توبن  قدص  رب  لیلد  ياهزجعم  مادک  ره  گرزب  ناربمایپ 
ندرک هدنز  اب  يرگید  و  جالعلا ، بعص  نارامیب  نداد  افـش  ناگدرم و  ندرک  هدنز  يرگید  و  ایرد ، نتفاکـش  اصع و  ندرک  اهدژا  اب  یکی 

، دوخ تلاسر  یط  رد  ای  دـناهدروآیم  دوخ  يربمایپ  رب  يدـهاش  لیلد و  ناشرـصع  نابطاخم  يارب  شتآ ، ندـش  ناتـسلگ  اـی  ناگدـنرپ و 
هّللا یّلـص  دمحم  ترـضح  ادـخ  ربمایپ  دـننادب . درف  ندوب  یهالا  رب  دـهاش  ار  اهراک  نآ  ناشناوریپ  ات  دـناهدادیم  ماجنا  ار  ییاهراک  نینچ 

هب ار  ناکرـشم  رافک و  درک و  مـالعا  ار  دوخ  توعد  یتسار  دـننامیب ، اـتمهیب و  یباـتک  ناونع  هب  نآرق  ندروآ  اـب  زین  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
کی مک  تسد  ای  ار و  باتک  نیا  دننام  ریظن و  دیناوتیم  رگا  هک  درک  توعد  يدحت  هزرابم و 
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ياهیآ یتح  دنتسناوتن  یلو  دندرک  يدایز  ياهشالت  برع  نارعاش  نابیدا و  نارونخـس و  هک  تسا  تبث  خیرات  رد  دیروایب . ار  نآ  زا  هروس 

. دنروایب نآرق  دننام 
لئاق یبیغ  یهلا و  يهشیر  نآرق  يارب  نآرق  نارکنم  اریز  تسا ، هدش  تباث  یهاوخ  دروامه  ینعی ، يّدـحت ؛ قیرط  زا  نآرق  زاجعا  نیاربانب 

هدش حرطم  نآرق  ياج  دنچ  رد  بلطم  نیا  هک  تفگ  خساپ  يدحت  اب  ار  نانآ  تسردان  ياعدا  ادخ  دنتشادنپیم ، رـشب  راک  ار  نآ  هدوبن و 
(. هرقب 24 و 23 14 و 13 ، دوه / ، 38 سنوی / ، 33 - 34 هط /  ) تسا

زا نآرق  زاجعا  هب  ابلاغ  هدـش و  حرطم  نیتسخن  ياههدـس  زا  هک  تسا  نآرق  مولع  رد  هدرتسگ  رایـسب  ياـهثحب  زا  یکی  نآرق  زاـجعا  ثحب 
. دنتسیرگنیم نآرق  نایب  بولسا  تغالب و  تحاصف و  يهبنج 

ار نآرق  یبلط  اتمه  ییوگ و  ریظن  ةوبنلا ، ججح  هژیو  هب  دوخ  راثآ  رد  هک  دوب  م 255 ه )  ) ظحاج تخادرپ  هلأسم  نیا  هب  هک  یسک  نیتسخن 
ثحابم هب  نآرق  مظن  يدـننامهان  یبدا و  زاجعا  لکـش  زا  نآ  ثحابم  تفرگ و  نادـنچ  ود  قنور  شناد  نیا  يو  زا  سپ  و  تخاس ، حرطم 

هک ییاج  ات  درک ، تیارـس  نآرق  ییاوتحم  زاـجعا  يددـع و  زاـجعا  یملع و  ياهییوگـشیپ  یبیغ و  روما  رد  نآرق  زاـجعا  نوچ  يرگید ؛
هدرک ادیپ  ینوگانوگ  داعبا  هدش و  ناوارف  رایـسب  دناهدرمـش  رب  ار  زاجعا  ماسقا  هدش و  هتـشون  زاجعا  دروم  رد  هک  ییاهباتک  دادـعت  نونکا 

. دناهتخادرپ هلأسم  هب  هژیو  یهاگدید  زا  مادک  ره  یمالسا  نادنمشناد  تسا و 
دبع و  م 388 ه )  ) یباّطخ و  م 386 ه )  ) یناّمر زا  ناوتیم  تسا  هدـنام  یقاب  اهنآ  رثا  دـنراد و  یفیلأت  هنیمز  نیا  رد  هک  یناسک  نیتسخن  زا 

م 415  ) يدابآدسا رابجلا  دبع  یضاق  دناهدرک . فیلأت  نآرق  زاجعا  رد  لقتسم  ياهلاسر  مادک  ره  هک  درب ، مان  م 471 ه )  ) یناجرج رهاقلا 
زین یلزتعم  دنمشناد  ه )

 137 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
میسرت و رد  ار  دوخ  شالت  نیرتشیب  فاشک  ریسفت  رد  م 528 ه )  ) يرشخمز هکنانچ  هدرک ، ياهدرتسگ  شالت  دوخ  راثآ  رد  ثحب  نیا  رد 

. تسا هداد  جرخ  هب  نآرق  ینایب  زاجعا  فیصوت 
يریذپذوفن ییاریگ و  ریثأت و  زیگنارب و  هبذاج  تیصوصخ  هدرتسگ و  فرژ و  ياوتحم  نآرق  زاجعا  زیگناتفگش  داعبا  زا  یکی  املسم  اما 

روـش و نینچ  ناـهج  رد  یحالـصا  باـتک  رتـمک  تـسا . مـیرک  نآرق  ییاز  لـمع  ینیرفآ و  ساـسحا  يزیگنا و  شورخ  ینیرفآروـش و  و 
نیرتگرزب مه  نیمه  دراذـگب و  ياـج  هب  دوخ  هعماـج  رد  ار  یـشقن  نینچ  تسا  هتـسناوت  هدرک و  مهارف  ار  ییاز  لـمع  ینیرفآ و  ساـسحا 

. تسا میرک  نآرق  زاجعا  رب  دهاش 
نیا هلـصوح  زا  هک  ینایب  زاـجعا  يددـع و  زاـجعا  یملع و  ياهییوگـشیپ  دـننام  تسا ، حرطم  یبلاـطم  نآرق  هزجعم  رگید  داـعبا  هراـبرد 

«1 . » میهدیم عاجرا  هطوبرم  ياهباتک  هب  ار  ناگدنناوخ  تسا و  جراخ  هزیجو 
هک هدرک  لمع  ياهنوگ  هب  نآرق  ندروآ  اب  دـنوادخ  هکنیا  ینعی  تسا ، حرطم  هفرـص  ناونع  اـب  يرگید  ریـسفت  زاـجعا ، ثحب  رد  نینچمه 

هظحالم هدش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  هک  یلیصفت  ياهباتک  رد  دیناوتیم  ار  ثحب  نیا  دنوش . فرـصنم  نآرق  دننامه  ندروآ  زا  مدرم  المع 
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«2 . » دینک
______________________________

. ۀفرعملا راد  توریب ، ، 157 نیقباسلا / تاسارد  یف  زاجعالا  میرکلا ، دبع  بیطخ  ( 1)
ك: ر . دننک . هعلاطم  نآرق  زاجعا  رد  هفرص  هیرظن  هرابرد  دنهاوخب  یصصخت  روط  هب  هک  یناسک  ( 2)

2000 م. رصم ، ۀبتکم  هرهاق ، بیغلاب ، ءابنإلا  ۀفرصلا و  نیسح ، راّصن ،
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تابسانم ملع  - 21

. دنیوگ تبـسانم  دشاب  هک  یتهج  ره  زا  زیچ ، ود  نایم  دـنویپ  هب  حالطـصا  رد  و  تسا . یکیدزن  یلکـش و  مه  يانعم  هب  تغل  رد  تبـسانم ،
نایم طابترا  هب  تابسانم ، ملع  نآرق ، مولع  رد  اما  تساههتشون ، تابوتکم و  رد  هاگ  تسا و  یجراخ  ینیع و  ياههدیدپ  رد  هاگ  اهتبسانم ،
نآرق مولع  رد  تابـسانم  ملع  دوشیم . هتفگ  رگید  هروس  اب  هروس  کی  طابترا  مه و  اب  هیآ  دنچ  ای  ود  نایم  دـنویپ  هیآ و  کی  تاعوضوم 

. دزاسیم نایامن  ار  ناهنپ  ياهدنویپ  دنکیم و  ثحب  نآ  نوگانوگ  ياهلکش  رد  نآرق ، تاعوضوم  نایم  نکمم  ياهیگتسویپ  زا 
. دریگیمن رارق  هجوت  دروم  تبسانم  ملع  رد  دشاب ، راکشآ  دنویپ  هک  ییاج  ای  دشابن و  هجوت  لباق  یگتسویپ ، هک  ییاج  نیاربانب 

زا عافد  هب  یمالـسا  نادنمـشناد  دـییارگ و  یگدرتسگ  هب  نآرق  زاجعا  باب  رد  يدـج  ياهثحب  هک  ناـمز  نآ  زا  رود ، رایـسب  ياـهنارود  زا 
يههجو ار  نآرق  ياـهییابیز  یگنوگ  دـنچ  و  دـندنایامنیم ، ار  نآرق  زاـجعا  عاونا  یتح  و  دـنداد ، نادـحلم  هب  خـساپ  دنتـساخرب و  نآرق 
ياهثحب بوچراچ  زا  ناهوژپ  نآرق  تاـقیقحت  اریز  دـش ، حرطم  نآرق  یگتـسویپ  ثحب  دـعب ، هب  ناـمز  نآ  زا  دـندادیم ، رارق  دوخ  تمه 

هار يرتدیدج  ياهنادیم  هب  هتفر و  رتارف  یغالب  یبدا و 
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. دش هدیشک  نآرق  يدنمماظن  یگتسویپ و  هب  مارآ  مارآ  یناعم ، ماجسنا  تاملک و  مظن  رد  زاجعا  يهلأسم  تفای و 
یعون اههروس  تایآ و  رهاظ  اب  دروخرب  رد  هداس ، ییادـتبا و  هاـگن  رد  یناوخ  نآرق  ره  هک  دـمآ  دـیدپ  اـجنآ  زا  شیارگ  نیا  هشیر  دـیاش 

ار نآ  يهفسلف  لیلد و  تفاییم و  هدنکارپ  اههروس  حطس  رد  ار  فراعم  تاعوضوم  درکیم و  ساسحا  ار  تایآ  بلاطم  نایم  یگتسویپان 
میرک نآرق  یگتسویپ  تابثا  تهج  رد  ار  دوخ  تمه  شالت و  دمآ و  دیدپ  لکشم  ّلح  زاین و  نیا  هب  خساپ  رد  تابسانم  ملع  تسنادیمن .

. تفرگ راک  هب 
نیا هب  ارچ  هک  دزیم  هنعط  دادـغب  ياـملع  هب  يو  تـسا . م 324 ه )  ) يروباشین رکب  وبا  درک ، هراـشا  تابـسانم  ملع  هب  هک  یـسک  نیتسخن 

. دنهدیمن رارق  یسررب  دروم  ار  تاعوضوم  نایم  یگتسویپ  عوضوم  دننکیمن و  هجوت  مهم  يهلأسم 
، زاجعالا لئالد  باتک  رد  تسا ، ناـیب  یناـعم و  شناد  ياـههیاپ  زا  یکی  تغـالب و  ملع  نازاتـشیپ  زا  هک  م 471 ه )  ) یناجرج رهاقلا  دـبع 

بحاص م 543 ه )  ) یکلام یبرعلا  نبا  ناینیـشیپ ، نایم  زا  يو  زا  سپ  درک . حرطم  نآرق  مظن  يهیاس  رد  ار  بسانت  ملع  زا  نیزاغآ  ثحابم 
نیرتشیب اـما  داد . ناـشن  ار  تاـیآ  ناـیم  یگتـسویپ  درک و  هجوت  تاـیآ  تابـسانم  هب  نیدـیرملا  جارـس  باـتک  رد  نآرقلا ، ماـکحا  باـتک 

ات تفای  لوحت  مارآ  مارآ  شناد  نیا  تسا . ریبک  ریسفت  هب  فورعم  بیغلا ، حیتافم  ریسفت  بحاص  م 606 ه )  ) يزار رخف  نآ  زا  اهیرگنشور 
هب اههروس  تایآ و  ناـیم  یگتـسویپ  يریگتهج  اـب  يریـسفت  م 885 ه )  ) یعاـقب نیدـلا  ناـهرب  ینعی  ماـن  هب  نارـسفم  زا  یکی  مـهن  نرق  رد 

. درک يراذگمان  روسلا » تایآلا و  بسانت  یف  رردلا  مظن   » هب ار  دوخ  ریسفت  دروآ و  رد  شراگن 
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يرایسب ناسک  زین  رضاح  رصع  رد  روسلا .» بسانت  یف  رردلا  قسانت   » مان هب  درک  فیلأت  یباتک  هراب  نیا  رد  مه  رادمان  هوژپ  نآرق  یطویس ،
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هدـمآ رد  شراگن  هب  ریـسفت  نمـض  رد  لقتـسم و  روط  هب  يراثآ  یـسراف  رد  دـناهدومن ، فیلأت  ییاهباتک  دـناهدروآ و  يور  شناد  نیا  هب 
رثا نآرق ، مظن  یتجح و  رقاب  دمحم  دیـس  رتکد  يزاریـش و  رازآیب  میرکلا  دبع  نایاقآ  رثا  فشاک ، ریـسفت  ریـسفت ، شناد  رد  الثم ، تسا ؛

رگید یـضعب  نآرق ، یگتـسویپ  هیرظن  ربارب  رد  دـینادب  هک  تسا  بلاـج  اـما  تسا . هدـش  هتـشون  يریگتهج  نیا  اـب  ناـگرزاب  یلعلا  دـبع 
رارق رب  یگتـسویپ  طبر و  تایآ  نایم  هتـساوخیم  دنوادخ  هک  مولعم  اجک  زا  دـناهتفگ  دـناهدرک و  زاربا  هیرظن  نیا  فلاخم  اقیقد  ياهیرظن 
نیا سکع  رب  نآرق  هک  تسه  تسد  رد  يدهاوش  اقافتا  دـهد ، رارق  رگیدـکی  رانک  رد  دـحاو  یقـسن  مظن و  اب  ار  تاعوضوم  همه  دـنک و 
لیلد مه  ار  نیمه  دناهداد و  هئارا  ار  نآرق  کبس  ندوب  هتـسج  هتـسج  ینعی ، نآرق ؛ ندوب  یناشاپ  هیرظن  اذل  و  تسا ، هدرک  لابند  ار  هیرظن 

بولـسا نآرق و  يهلاقم  رد  ظفاح ، نابز  نهذ و  باتک  رد  رـصاعم ، هوژپ  نآرق  یهاشمرخ  نیدـلا  ءاـهب  ياـقآ  دـناهتفرگ . نآرق  زاـجعا  رب 
«. 1  » تسا هیرظن  نیا  تابثا  لابند  هب  ظفاح ، يرنه 

اب ياهلمج  تبـسانم  دـننام  تسا ، هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  تبـسانم  عون  هد  هراـب  نیا  رد  تسا . تابـسانم  عاوـنا  تابـسانم ، ملع  ثحاـبم  زا 
یگتسویپ تبسانم و  يدعب ، یلبق و  هیآ  اب  هیآ  کی  تبسانم  هیآ ، کی  رد  رگید  ياهلمج 

______________________________

ود نیا  لیصفت  هب  هک  دراد  نآرق  يهتـسویپ  يهرهچ  ناونع  اب  كارا  دازآ  هاگـشناد  زا  نیبم  يهمانلـصف  رد  یتالاقم  هلـسلس  هدنـسیون ، ( 1)
باتک دـیناوتیم  ییانـشآ  تهج  دـمآ ، رد  باـتک  تروص  هب  اهدـعب  هک  تسا ، هداد  رارق  یـسررب  دروم  ار  ثحب  ياـنبم  دـیاوف و  هیرظن و 

. تسا تالاقم  نیا  هعومجم  هک  دینک  هظحالم  ار  1380 ش ، امن ، یتسه  تاراشتنا  زا  هدنسیون  زا  نآرق  هتسویپ  هرهچ 
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 ... شدوخ و هاگیاج  رد  هروس  ره  زا  یشخب  تبسانم  هروس ، کی  رد  تایآ  مامت 
یناـعم و ناـیم  طاـبترا  يرارقرب  ینادـیم  ياهیگتـسویپ  زا  روظنم  تسا . ینادـیم  تابـسانم  نآرق ، رد  یگتـسویپ  نیرتمهم  اـم  رظن  هب  اـما 

نآرق يدـیلک  ياههژاو  رگید  اب  طابترا  رد  تاملک  راتخاس  هب  فوطعم  هراومه  شور  نیا  تساهنآ . نایم  طابترا  تابثا  نآرق و  ياهمایپ 
نیا زا  هوژپ  نآرق  دراد و  مه  اـب  ینیب  ناـهج  دـنویپ  یعوـن  نآرق  رد  هتفر  راـک  هب  میهاـفم  هک  تسا  راوتـسا  لـصا  نیا  رب  هیرظن  نیا  تسا .

«1 . » دنکیم هدافتسا  نآرق  يدیلک  میهافم  نایم  یگتسویپ  فشک  يارب  شور 
______________________________

ص 73. نآرق ، يهتسویپ  يهرهچ  يزایا ، ك : هیرظن ر . نیا  لیصفت  يارب  ( 1)
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نآرق ياهلثم  - 22

هراشا

دـنلب و فراعم  میتسین . زاینیب  لثم  هنومن و  ندروآ  زا  یملع  چـیه  رد  ام  دراد . مهم  سب  یهاگیاج  یتلم  موق و  ره  نابز  تایبدا و  رد  لثم 
مدرم ییامنهار  تیاده و  يارب  یباتک  میرک  نآرق  هک  اجنآ  زا  دوشیم و  نیـشنلد  دـتفایم و  اج  اهلثم  اب  مه  یقالخا  يداشرا و  تارکذـت 

هدافتـسا لثم  زا  یناعم  تیبثت  میهفت و  يارب  رایـسب  يدراوم  رد  دزاسیم ، حرطم  لوادـتم  ظاـفلا  بلاـق  رد  ار  يدـنلب  سب  فراـعم  تسا و 
دنلب یناعم  ندرک  کیدزن  عیاقو و  نتخاس  نشور  بلاطم و  نتخادـنا  اج  قیاقح و  تابثا  رد  یمهم  شقن  اهلثم  نیا  کش  نودـب  دـنکیم .

رد شهوژپ  دراد . دوخ  هارمه  هب  ار  بلاطم  زا  ییایرد  اما  تسا ، هدرـشف  زجوم و  رایـسب  اهنآ  نایب  رد  نآرق  شور  هکنیا  اـب  دراد و  نهذ  هب 
زاـبرید زا  ناـهوژپ  نآرق  دراد . هناسانـشناور  يهـبنج  و  یعاـمتجا ، یگنهرف و  یملع ، یبدا ، نوگاـنوگ  ياـههبنج  نآرق  ياـهلثم  يهـنیمز 
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. دناهداد صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ار  یلصف  نآرق  مولع  رد  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  نآرق  ياهلثم 
ار نانمؤم  نآرق  ياج  ياج  رد  هدش و  لئاق  تیمها  رایسب  دنمتسم  هراچیب و  فیعـض و  دارفا  هب  لام  قافنا  هب  تبـسن  نآرق  هنومن ، ناونع  هب 

دراد دوجو  دارفا  يارب  لام  نداد  رد  هنارگباسح  ياهتکن  یلو  هدرک ، قیوشت  قافنا  هب 
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هار رد  یگرزب  عنام  هب  دوخ  نیا  هک  دوشیم ، هتـساک  اهنآ  زا  يزیچ  ادـخ ، هار  رد  دوخ  لاوما  زا  یتمـسق  تخادرپ  اـب  دـننکیم  ناـمگ  هک 
. دوشیم لدب  ندرک  قافنا 

نتـشادرب دـننامه  ندرک  قافنا  تسین و  نینچ  تیعقاو  تقیقح و  رد  هک  دـنکیم  نشور  یلاثم  ندروآ  اـب  ار  فیرظ  هتکن  نیا  میرک  نآرق 
هیامرس زا  اهمدنگ  نیا  اما  دوشیم ، هدرب  هعرزم  هب  دوشیم و  هتشادرب  رابنا  زا  یمدنگ  هک  تسا  تسرد  تسا . نتـشاک  يارب  رابنا  زا  مدنگ 

. دیورب مدنگ  يهناد  دص  تسا  نکمم  نآ  هشوخ  ره  رد  هک  دیوریم ، هشوخ  تفه  يرذب  ره  زا  هدش و  هدناشفا  نیمز  رد  نوچ  دهاکیمن 
ُفِعاُضی ُهَّللا  َو  ٍۀَّبَح  ُۀَئاِم  ٍۀَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلبانَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍۀَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  دوشیم ! مک  هنوگچ  سپ 

(. 261 هرقب /  ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَِمل 
هناد دص  ياهشوخ  ره  رد  هک  دنایورب ، هشوخ  تفه  هک  تسا  ياهناد  دـننامه  دـننکیم ، قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  لثم 

. تساناد يرگشیاشگ  دنوادخ  دنکیم و  ربارب  دنچ  ار  نآ  دهاوخب ، هک  سک  ره  يارب  دنوادخ  و  دشاب ،
اهلثم نایب  رد  نآرق  هویـش  هتبلا  تسا . هتفرگ  راک  هب  نانمؤم  قیوشت  تایعقاو و  میـسرت  يارب  نآرق  هک  تسا  یلاثم  اههد  زا  یکی  لیثمت  نیا 

لثم ندز  هب  ریبعت  اب  هک  تسا  نیا  اهلثم  زا  عون  نیا  رد  بلاـج  هتکن  راـب .) دودح 30   ) هدمآ لثم  هژاو  رب  دـیکأت  اب  یهاگ  تسین . ناسکی 
دنکیم و نشور  ار  تقیقح  نآ  یلثم  رکذ  اب  سپس  دنکیم و  حرطم  ار  یفراعم  دروایب ، ار  لثم  ظفل  هکنیا  نودب  یهاگ  هدمآ و  برـض ) )
رد هک  دنکیم  یعادـت  ار  مدرم  ياهلثم  یناعم  عقاو  رد  اما  درادـن ، هراشا  یلاثم  هب  حیرـص  روط  هب  هچ  رگ  هک  تسا  يدراوم  موس ، هتـسد 

لاثما  » مراهچ هتسد  دوشیم . هدیمان  هنماک » لاثما   » حالطصا
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رد هک  هدـمآ  هنوگ  لثم  ییاههلمج  اما  درادـن ، مه  مدرم  لاثما  زا  یلثم  هب  هراـشا  هدـشن و  هیبشت  یظفل  اـب  هک  تسا  ییاـهنآ  ینعی  هلـسرم »
. دننادیم لثم  دننام  ار  نآ  فرع 

نآرق ياهلثم  ياهیگژیو  - 22 / 1

هداد تبسن  یسیع  هب  اهلثم  رتشیب  لیجانا  نوچ  ییاهباتک  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، هداد  تبسن  دنوادخ  هب  ار  اهلثم  نیا  میرک  نآرق  - 1
. تسا لاثما  اب  حیسم  میلاعت   1 و 3 / تسا . هدش 

نانچ نآ  هاگ  دراد و  يزمر  تلاح  مومع  روط  هب  هک  نیدـهع  ياهلثم  فـالخ  رب  تسا . هدرـشف  تروص  هب  حـضاو و  نآرق  ياـهلثم  - 2
. دننک وج  سرپ و  نآ  يزمر  يانعم  زا  دناهدش  روبجم  نابطاخم  هک  تسا  هدیچیپ 

، تسا تافارخ  زا  یلاخ  تسا و  نایتوسان  نهذ  بیرقت  میـسرت و  توکلم و  ملاع  نییبت  حور و  یلاـعت  يارب  تمکح و  نآرق  ياـهلثم  - 3
. تسا هدوب  لطاب  روما  تافارخ و  زا  ولمم  یلهاج  برع  ياهلثم  هژیو  هب  مدرم و  ياهلثم  هک  یلاح  رد 

اب هارمه  هاگ  اهلاثم  نیا  نیدـهع ، باتک  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، یتیبرت  یقالخا و  تاـکن  ناـیب  اـب  هارمه  تکازن و  اـب  نآرق  ياـهلثم  - 4
«1 . » تسا بسانمان  یسنج  لئاسم  هب  طوبرم  تاملک  تکازن و  زا  جراخ  کبس و  ياهریبعت 

: دنتسه ریز  حرش  هب  دوشیم  هدروآ  نآرق  لاثما  رد  هک  یثحابم 
ندروآ زا  هک  يدـیاوف  نآرق و  رد  لثم  رکذ  زا  فدـه  رگید ، ياهلثم  اب  نآرق  ياهلثم  يرهوج  توافت  نآرق ، رد  لثم  يانعم  لثم ، فیرعت 
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لابند اهنآ 
______________________________

1380 ش. باتک ، ناتسوب  تاراشتنا  مق ، ، 320 صص 299 - ینآرق ، یهوژپ  هقف  يزایا ، ك : ثحب ر . نیا  رتشیب  لیصفت  هرابرد  ( 1)
 145 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

 ... تیلهاج و تایبدا  رد  برع و  نابز  رد  لثم  هقباس  دوشیم ،
يارب دناهدرک ؛ هراشا  اهلثم  نایب  رد  نآرق  يرنه  يرگریوصت  هب  دـناهتخادرپ و  نآرق  ياهلثم  یبدا  ياههبنج  هب  نارگـشهوژپ  زا  یخرب  هتبلا 

«1 . » تسا هدمآ  دروم  نیا  رد  هک  تسا  یثحابم  زا  لثم  ياههژاو  ندوب  نوزوم  بانطا و  زاجیا ، هراعتسا ، هیبشت ، زاجم ، ثحب  هنومن ،
______________________________

نآرق ياهلثم  زا  یتسرهف  یطخ ، ياهباتک  سیون  تسرهف  فسوی  نبا  ياقآ  تسا . هدش  هتشون  یناوارف  ياهباتک  نآرق ، ياهلثم  هرابرد  ( 1)
. تسا هتـشون  نآرق  ياهلثم  يهنیمز  رد  لاثمالا » ۀـضور   » مان هب  یگرزب  باتک  م 1327 ه )  ) یناـنکزوک موحرم  تسا . هدرک  يروآدرگ  ار 

ةروصلا ، » نآرق ياهلثم  يهنیمز  رد  اـهباتک  نیرتهب  زا  یکی  دـیاش  یلو  تسا . هدیـسر  پاـچ  هب  زیربت  رد  1325 ه )  ) شیپ اهلاس  باـتک  نیا 
باتک اهلثم ، باـب  رد  دـیدج  ياـهباتک  زا  نینچمه  تسا . ریغـص  نیـسح  دـمحم  ياـقآ  رـصاعم  هوژپنآرق  رثا  نآرقلا ،» لـثملا  یف  هینفلا 

رد اینیجریو  تلایا  اکیرمآ ، یمالـسالا ، رکفلل  یملاعلا  دهعملا  طسوت  باتک  نیا  تسا . ضایفلا  رباج  دمحم  زا  میرکلا  نآرقلا  یف  لاثمالا 
هک هدرک  فیلأت  نآرق  لاثما  رد  یباتک  یلیعامـسا  لیعامـسا  رتکد  نینچمه  تسا . هدیـسر  پاـچ  هب  ق 1993 م  لاـس 1414  رد  455 ص 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  هوسا  تاراشتنا  طسوت 
146 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نآرق ياهدنگوس  - 23

رـصع رد  دراد . ياهژیو  هاگیاج  دـنراد ، اههتفگ  نوناق و  هب  يدـنبیاپ  یعون  هک  یعماوج  هژیو  هب  عماوج  گـنهرف  رد  ندرک ، داـی  دـنگوس 
نانآ نیرید  ياهتداع  زا  یکی  هکلب  هدوب ، لوادـتم  يرما  اهنت  هن  عوضوم ، رب  ندرک  دـیکأت  ندرک و  داـی  مسق  زاـجح ، گـنهرف  رد  يوبن و 
یتـح يدراوم  رد  ندرک  داـی  مسق  هدادـن و  تسد  زا  ار  دوـخ  تیمها  یناـسنا ، عـماوج  رد  مسق ، زین  کـنیا  مه  تسا . هدـشیم  بوـسحم 

دای دـنگوس  دوخ  یلغـش  تفارـش  تمالـس و  نیمـضت  يارب  زابرید  زا  یکـشزپ  هتـشر  نالیـصحتلا  غراف  تسا . هدرک  ادـیپ  ینوناـق  يهبنج 
دننکیم دای  دنگوس  دوخ  لغش  يدصت  ماگنه  هب  یماظن  یـسایس و  مهم  تاماقم  دننک . یهاتوک  یـسک  ناج  دروم  رد  ادابم  هک  دننکیم ،

نآرق دننکیم و  هدافتسا  دنگوس  زا  دشابن  دوهش  يهماقا  ناکما  هک  اجنآ  اههاگداد ، رد  دنـشاب . رادافو  مدرم  قوقح  روشک و  نوناق  هب  هک 
(. 107 - 108 ةدئام /  ) تسا هتشاذگ  هحص  هلأسم  نیا  رب  زین  میرک 

ياههروس رد  امومع  میرک  نآرق  دننکیم . دای  دنگوس  یمهم  بلطم  رب  دـیکأت  ای  دوخ و  مالک  ياقلا  يارب  ساسح و  طیارـش  رد  زین  مدرم 
اما هتشاد ، نوگانوگ  ضارغا  اهمسق  نیا  تسا . هدرک  هدافتسا  مسق  زا  اهراب  اهراب و  یکم 

 147 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
يارب ار  مسق  نآرق  مه  یهاگ  اما  دـنکیم ، دای  مسق  بلطم  رب  دـیکأت  ماگنه  نآرق ، هک  تسا  نیا  نآرق  ياـهمسق  باـب  رد  هتکن  نیرتمهم 

زا ار  بطاخم  ای  (، 1 - 10 سمش /  ) دنکب یمهم  نخـس  ندینـش  هدامآ  ار  بطاخم  دهاوخیم  ای  (، 38 هقاح 41 -  ) تسا هدروآ  ماـهتا  عفر 
(1 - 2 ملق / ، 1 - 4 نیت / ، 1 - 3 رصع / . ) تسا مهم  رایـسب  دنکیم  دای  مسق  نآ  هب  هچنآ  دنامهفب  ای  (، 1 - 7 تالسرم /  ) دروآ نوریب  دیدرت 

عوقو ندوب  یمتح  يّدـج و  ات  دـنکیم  دای  مسق  ای  (، 1 - 3 ناخد / ، 1 - 8 روط /  ) دراد يدایز  تیمها  دراذـگیم  نایم  رد  هک  ياهلأسم  اـی 
(. 1 - 6 تایراذلا /  ) دنامهفب بطاخم  هب  دنکیم ، لقن  هک  ار  يربخ 
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َدِـسُْفِنل اْنئِج  ام  ُْمتِْملَع  ْدََقل  ِهَّللاَت  تایداعلا  و  رـصعلا ، و  دـننام : تسا ؛ مسق  ي  ات »  » و واو » ، » دوشیم دای  دـنگوس  نآ  اب  نآرق  رد  هک  یفورح 
(7 نباغت /  ) َُنثَْعُبَتل یِّبَر  َو  یَلب  ُْلق  ( 65 ءاسن /  ) َنُونِمُْؤی َکِّبَر ال  َو  الَف  ( 56 لحن /  ) َنوُرَتْفَت ُْمْتنُک  اَّمَع  َُّنلَئُْسَتل  ِهَّللاَت  ( 73 فسوی /  ) ِضْرَْألا ِیف 

(. 53 سنوی /  ) یِّبَر َو  ِيإ  ُْلق 
تادوجوم تعیبط و  هب  هک  ییاهدنگوس  تسوا و  هب  مسق  ادخ و  مان  اب  هک  ییاهدنگوس  تسا ، هنوگ  ود  رب  نآرق  ياهمسق  رگید  يوس  زا 

، دیـشروخ هب  دنگوس  دننام  تسا ، لئاق  تیمها  دنکیم  دای  مسق  نآ  هب  هچنآ  يارب  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  ماقم  رد  و  تسا ، یتسه  ناهج 
. نوتیز ریجنا و  نامسآ ، بش ، رجف ، ناگراتس ،

: دراد هبنج  ود  دنتسه  دنوادخ  تاقولخم  تقیقح  رد  هک  یعیبط  ءایشا  تعیبط و  هب  مسق  هک  درک  هفاضا  اج  نیمه  رد  دیاب 
یکیرات و ییانشور ، رجف ، عولط  اهنامسآ ، ناگراتـس و  هام ، دیـشروخ ، هب  مسق  دننام ، تسا ؛ اهنآ  تمظع  تلیـضف و  نداد  ناشن  يارب  - 1

. نینیس روط  لثم  اههوک  ای  هکم  لثم  اهرهش  مان  یتح 
 148 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

رابنارگ ياهربا  ناشفا و  هرذ  ياهداب  هب  دنگوس  نوتیز ، ریجنا و  هب  مسق  دـننام ، تساهنآ ؛ صاوخ  رد  لمأت  تعفنم و  نداد  ناشن  يارب  - 2
دای دنگوس  تاقولخم  یعیبط و  يایـشا  هب  نآرق  هکنیا ، تسا  حرطم  تروص  ود  ره  رد  هک  ياهتکن  اما  « 1 . » تقو ملق ، (، 4 - 1 تایراذلا / )

هجوت دروم  اهناسنا  یگدنز  رد  ار  اهنآ  شقن  صاوخ و  یگدـیچیپ و  تمظع و  هک  دـنک  راداو  ندیـشیدنا  هب  ار  دوخ  نابطاخم  ات  دـنکیم 
اهنآ عیفر  هاگیاج  تیمها و  زا  تلفغ  رثا  رد  ياهدع  دوش و  هتسناد  اهنآ  شزرا  تیعقوم و  ات  دنکیم  دای  مسق  ناگراتس  هب  الثم  دنهد . رارق 

. دنهدن رارق  ریقحت  دروم  ار  نآ  تعیبط ، رد 
نیا زا  فدـه  دـناهتفگ : دـناهدرک و  هراـشا  رگید  ياهـتکن  هـب  نآرق  ياهمـسق  زا  هتـسد  نـیا  هراـبرد  یمالـسا  نادنمــشناد  زا  یخرب  هـتبلا 

یعیبط و مولع  لیـصحت  هعلاطم و  هب  نانآ  هجیتن ، رد  ات  تسا ، دنوادخ  شنیرفآ  تعیبط و  تخانـش  هب  مدرم  صیرحت  قیوشت و  اهدنگوس ،
ناشن هک  دراد  ياج  یکم  ياههروس  رد  اهمسق  نیا  رتشیب  هک  تساـج  نیا  بلاـج  دـننک و  بسک  قیمع  ياـهیهاگآ  دـنزادرپب و  یموجن 

. دراد دوجو  ینید  فراعم  يداقتعا و  بلاطم  نایب  يارب  مسق  زا  يریگهرهب  ترجه و  زا  شیپ  نارود  نایم  یتبسن  دهدیم 
زا تسا . هدـش  هتـشون  باب  نیا  رد  لقتـسم  ییاهباتک  هاگ  هدـش و  حرطم  ینآرق  مولع  ياهباتک  زا  يرایـسب  رد  نآرق  ياهدـنگوس  نامتفگ 

م 751  ) يزوج میق  نبا  زا  نآرقلا » ماسقا  یف  نایبتلا   » هدش هتـشاگن  نآرق  ياهدنگوس  يهرابرد  لقتـسم  روط  هب  هک  ییاهباتک  نیرتیمیدق 
ياهمسق زا  يداعبا  تسا و  هتشون  نآرق » ياهدنگوس   » مان هب  یباتک  یسراف  هب  یقازر  دیهش  تسا . ه )

______________________________

1414 ق. يدهلا ، راونا  راد  مق ، ص 177 ، میرکلا ، نآرقلا  یف  مسقلا  ةرهاظ  یلع ، سراف  رماعلا ، ك : هراب ر . نیا  رد  ( 1)
 149 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

عوضوم نیا  رد  رخأتم  یلیلحت  ياهباتک  زا  رگید  یکی  دراد . هراشا  اهدنگوس  ياهيرگریوصت  اهیتفگش و  هب  هک  تسا  هدرک  نایب  ار  نآرق 
. دزادرپیم زاجعا  یسانش و  ییابیز  دعب  زا  نآرق  ياهمسق  هب  هک  تسا  رماع  یلع  سراف  زا  مسقلا  ةرهاظ  باتک 

. دـشابیم یلهاـج  يهرود  رد  مسق  مسق و  رد  لوادـتم  ظاـفلا  هغیـص و  مسق و  فـیرعت  تسا : حرطم  اهدـنگوس  رد  هـک  يرظن  ثحاـبم  زا 
. تسا ینآرق  مولع  ناونع  نیا  رگید  ثحابم  زا  مسق  ماکحا  مسق و  ییارچ  مسق ، يهدیاف  مسق ، دراوم  مسق ، تقیقح 

150 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نآرق ياههصق  - 24

هراشا

نادیواج يرثا  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


صصق نآ  هب  حالطـصا  رد  هک  تسا ، ناینیـشیپ  ماوقا  ایبنا و  خیرات  هژیو  هب  ناگتـشذگ  رابخا  ینآرق ، بلاطم  يهدرتسگ  ياهزارف  زا  یکی 
نآ زا  زین  ار  ناتـساد  تشذگرـس و  و  تسا ، ییوج  یپ  ياـنعم  هب  لـصا  رد  صـصق  دوشیم . ثحب  نآرق  مولع  رد  و  دوشیم ، هتفگ  نآرق 
هب صـصق  هتبلا  تسا . نآ  ياهتنا  هجیتن و  هب  ندیـسر  یپ  رد  دنکیم و  لابند  ار  نآ  بلطم  هدنونـش  هدنیوگ و  هک  دناهتفگ  صـصق  تهج 
هب هک  تسا  ییاهلقن  صـصق  هک  تسا  نیا  لوا  يانعم  اب  تیاکح  يانعم  نایم  عمج  تسا و  هدمآ  مه  خیرات  تیاکح و  ناتـساد و  يانعم 

. تسا هدش  لوادتم  تارواحم  رد  هک  هصق  هن  تسا ، هصق  نآ  درفم  و  دیآیم . ییوج  یپ  يوریپ و  نآ  لابند 
: دناهدرک هتسد  هس  ار  نآرق  ياههصق  میسقت  کی  رد 

نانآ و تازجعم  توعد و  لماش  هک  ناربمایپ  زا  رگید  یخرب  یسیع و  نوراه ، یـسوم و  میهاربا ، حون ، يهصق  دننام ، ناربمایپ ، يهصق  - 1
. تسا نیدناعم  نینمؤم و  ییاهن  تشونرس  توعد و  لحارم  نافلاخم و  راکنا 

تولاط و يهصق  دـننام ، دنتـسین ؛ ناربمایپ  يهعومجم  رد  هک  دراد  هراـشا  هتـشذگ  ثداوح  صاخـشا و  تشذگرـس  هب  هک  ییاـههصق  - 2
باحصا تولاج ،

 151 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
. نوراق تبس و  باحصا  دودخا ، باحصا  نینرقلا ، يذ  فهک ،

، نارمع لآ  يهروس  رد  دحا  ردـب و  گنج  دـننام ، تسا ؛ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  نامز  هب  قلعتم  هک  یثداوح  رکذ  - 3
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  جارعم  ترجه و  ناتـساد  بازحا ، يهروس  رد  بازحا  گنج  هبوت ، يهروس  رد  كوبت  نینح و  گـنج 

. نارود نآ  رد  ترضح  نآ  یحور  لاح  حرش  یحو و  زاغآ  لئاسم  مّلس و 

: نآرق ياههصق  ياهیگژیو  - 24 / 1

رکذ زا  فده  یهلا و  شناد  رب  ینتبم  اهناتـساد  نیا  « 1 . » تسا قداص  هدـش و  عقاو  قح و  یتشذگرـس  تسا و  یعقاو  نآرق  ياههصق  ( 1
. دناشکیم دوخ  لابند  هب  ار  هدنناوخ  هدنونش و  هک  دوشیم  نایب  ياهنوگ  هب  تسا و  نادنمدرخ  رد  تربع  داجیا  هشیدنا و  شرتسگ  اهنآ 

تهج نیمه  هب  تسا . يزومآ  سرد  يریگهجیتن و  اب  هتخیمآ  نآرق  ياهناتـساد  تسین ، لیـصفت  ییوگبانطا و  نآرق  ياهتیاکح  رد  ( 2
(22 فهک / . ) دنکیم شهوکن  دنتسه  تایئزج  فشک  لابند  هب  هک  ار  یناسک  هاگ  دزادرپیم و  ثداوح  تایصوصخ  تایئزج و  هب  رتمک 
ار نانآ  مان  اهنت  هن  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  نادنزرف  ناتـساد  رد  الثم  درادیم . هگن  هدنز  نانچمه  ار  يواکجنک  ّسح  دراوم  یخرب  رد 

يارب هک  ییاهشسرپ  زا  کی  چیه  هب  هکلب  دربیمن ،
______________________________

تـسا نکمم  دـشاب و  یعقاو  نآرق  ياههصق  تسین  مزال  دـناهدرک  نامگ  هک  تسا  نیا  رخأتم  ناگدنـسیون  یخرب  یلاجنج  ثحابم  زا  ( 1)
رگا دشاب و  هداتفا  قافتا  جراخ  رد  نآرق  ياهناتـساد  زا  یخرب  تسین  مولعم  هک  دـناهدرک  يریگ  هجیتن  سپـس  دـشاب ، هتـشاد  یلیثمت  هبنج 

ینیقی دناوتیمن  هاگ  چیه  تاقیقحت  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، مدـقم  تاقیقحت  نآ  درک ، تباث  ار  نآ  فالخ  رب  یـسانش  ناتـساب  تاقیقحت 
. نآرقلا یف  یصصقلا  نفلا  هّللا ، فلخ  دمحا  دمحم  ك : هیرظن ر . نیا  هرابرد  دشاب .
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. دهدیمن خساپ  دندش ، هچ  اهدعب  دوب ، هچ  رس  رب  فالتخا  دندرک ، جاودزا  هنوگچ  نانآ  هک ، دیآیم  شیپ  واکجنک  ياهناسنا 

هک انعم  نیا  هب  دراد . يزمر  هنوگدامن و  يهبنج  اما  تسا ، راوتـسا  یجراخ  يایاضق  رب  دراد و  تیعقاو  هکنآ  اـب  نآرق  ياـههصق  یخرب  ( 3
دننام تسین . ریـسفت  لباق  يدام  سوسحم و  نابز  اب  هک  دراد ، ناـهج  تـالاعفنا  لـعف و  زا  يدـنور  تکرح و  هب  هراـشا  نآ ، زا  ياهتکن  ره 

هداد لیکشت  ياهسلج  ناگتشرف  اب  دنوادخ  هک  تسین  نینچ  يزمر  نیدامن و  هصق  نیا  رد  اریز  مالّـسلا ، هیلع  مدآ  ترـضح  تقلخ  يهصق 
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. دنشاب هدرک  هدجـس  مدآ  ربارب  رد  هتفریذپ و  ار  ادخ  رظن  تیاهن  رد  دنـشاب و  هدرک  ضارتعا  الباقتم  نانآ  هدرک و  تروشم  نانآ  اب  دشاب و 
ییایاضق زا  يدامن  نانخـس ، لقن  شنکاو و  نیا  مییوگب  هکنآ  رگم  دنزیمن  رـس  یبلاطم  نینچ  هانگ ، زا  موصعم  درجم و  يهکئالم  زا  اریز 

«2 . » تخرد زا  هویم  ندروخ  دننام  تسین ، ریسفت  لباق  نآ  يرهاظ  يانعم  اب  هک  هدش  ادا  یتاملک  هصق  نیا  رد  نینچمه  « 1 . » تسا یعقاو 

: ینآرق ياههصق  فادها  - 24 / 2

نیا اب  هدروآ و  دوجو  هب  هعماج  رد  ار  يراذگـشزرا  يزاسادـج و  یعون  راکوکین ، دارفا  ناربمایپ و  ياـههصق  رکذ  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  ( 1
. تسا هدرک  تبث  خیرات  رد  هشیمه  يارب  ار  ناراکوکین  مان  شور ،

هدناوخارف و حیحص  نامیا  هدیدنـسپ و  قالخا  هب  ار  مدرم  هنامیکح ، یبولـسا  ایوگ و  یـشور  راتفگ و  اب  اهناتـساد ، نیا  نایب  نمـض  رد  ( 2
نانامرهق
______________________________

.39 - 24 هرامش 2 ، تانیب ، يهّلجم  يدهم ، يزیرهم ، نینچمه ، ص 214 ، ج 14 ، نازیملا ، یئابطابط ، ك : هراب ر . نیا  رد  ( 1)
ص 10 و 11. هرامش 9 ، دیفم ، يهّلجم  میرکلا ، دبع  دیس  يوسوم ، یلیبدرا  ( 2)
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قح و هار  زا  هک  یناـسک  نادـناعم و  زا  يرازیب  نـالعا  يارب  لـباقم ، رد  تسا . هداد  رارق  نارگید  هار  قشمرـس  زراـب و  يهنومن  ار  ناتـساد 

. دشاب اهنآ  تربع  يهیام  ات  هدروآ  ار  دحلم  رگمتس و  دارفا  ياههصق  دناهدیزگرب ، ار  یهارمگ  داسف و  هداتفا و  رود  تقیقح 
هیلع و هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  سدـقم  بلق  تابث  شمارآ و  داجیا  تسا ، هدـش  رارکت  اهراب  هک  نآرق  ياههصق  فادـها  زا  رگید  یکی  ( 3

سرد ناناملـسم  ربماـیپ و  هب  اـههصق ، نیا  رکذ  اـب  نآرق  هجیتـن  رد  تسا . نادـناعم  ناکرـشم و  نیگمهـس  ياـهراشف  ربارب  رد  مّلـس  هـلآ و 
رارق رازآ  هجنکـش و  انایحا  تفلاخم و  راکنا و  دروم  هک  دـناهدوبن  نانآ  طـقف  هک  دـننادب  اـت  دزومآیم ، ار  تالکـشم  لـمحت  يراـبدرب و 

تیاـهن دـناهدرکیم و  یگداتـسیا  قـح  ربارب  رد  هک  تسا  نارگمتـس  نادـنمروز و  شور  خـیرات و  یگـشیمه  ناتـساد  نـیا  دـناهتفرگیم .
. تسا هدوب  يدوبان  نانآ  تشونرس 

تخانش هکلب  دنادیمن ، اهنآ  نتخانش  اهنت  ار  ناگتشذگ  ناربمایپ و  یگدنز  خیرات و  هب  شرگن  فده  یلک ، لکش  رد  نآرق  تیاهن  رد  ( 4
نینچمه و  ( 41 رطاف /  ) دنک میسرت  ار  تیرشب  يهدنیآ  دهاوخیم  دنادیم و  تیرـشب  رب  مکاح  نیناوق  اهتنـس و  تفایرد  يارب  ياهمدقم  ار 

تکرح يهلابند  رارمتـسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  ادـخ ، ربمایپ  تکرح  هک  دـهد  ناشن  ناناملـسم  هب  دـهاوخیم 
. تسا یسیع  ترضح  اهنآ  نیرخآ  ات  هتفرگ  نانآ - هلسلسرس  میهاربا - زا  ناربمایپ 

تواـفت تایلیئارـسا ، تاـیاور  اـههصق ، نوـچ  دـنچ و  تسا . نآرق  رد  اـههصق  رارکت  رارـسا  نآرق ، موـلع  رد  صـصق  رگید  ياـهثحب  زا 
یقیقح و ياههصق 
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تالوقنم اب  نآرق  ياههصق  نایم  هسیاقم  ینآرق و  ياههصق  زا  یقالخا  یتیبرت و  ياهیریگهجیتن  نآرق ، ياهناتساد  يرنه  ياههولج  یلایخ ،

«1 . » تسا یخیرات 
______________________________

نیـسح دـمحم  هـمجرت  یناتـسب ، دوـمحم  رتـکد  نآرق ، ياهناتــساد  يرنه  ياـههولج  رد  یــشهوژپ  ك : نآرق ر . ياـههصق  هراـبرد  ( 1)
ۀهجاوم یف  نآرقلا  صصق  رکفلا ، راد  توریب ، یلوملا ، داج  نآرقلا ، صصق  يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالـسا  ياهـشهوژپ  داینب  هدازرفعج ،

.390 ص 325 - يزایا ، یلع  دمحم  دیس  ینآرق ، یهوژپ  هقف  و  لیجلا ، راد  توریب ، ملاس ، یسوم  دمحا  بدا ،
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نآرق یهقف  ماکحا  - 25

، تایآ هنوگ  نیا  هب  حالطصا  رد  هک  تسا ، نآرق  مالسا ، رد  تعیرش  یلمع  تاروتسد  ماکحا و  عبنم  نیرتمهم  هکلب  عبانم ، زا  یکی  املسم 
اهدـیاب و ماـمت  هب  یتـح  ددرگیم و  یقـالخا  يداـقتعا و  ماـکحا  لـماش  یهقف  ینید و  مکح  هـچ  رگ  دوـشیم . هـتفگ  ماـکحالا » تاـیآ  »

یلمع ماکحا  تسا ، روهشم  یمالسا  نادنمـشناد  نیب  دروم  نیا  رد  هچنآ  اما  دوشیم ، هتفگ  ینید  مکح  دراد  ینهذ  يهبنج  هک  ییاهدیابن 
هدمآ ناگدـنب  اب  دوخ و  يادـخ  اب  نافلکم  نایم  يهطبار  میظنت  دـصق  هب  هک  تسا  تابوقع  تافرـصت و  تالماعم و  تادابع و  يهنیمز  رد 
مکح حالطـصا  رد  تسا  طوبرم  ناسنا  يهدـیقع  نهذ و  هب  هک  یتاروتـسد  نآ  اما  دـنیوگیم . یهقف  ینید و  ماـکحا  ار  اـهنیا  عومجم  هک 

هچ ای  بیغ ،) هب  نامیا   ) دشاب هتـشاد  نامیا  دـیاب  سوسحم  ناهج  نیا  يارو  یملاع  هب  ناملـسم  ناسنا  هکنیا  الثم ، دوشیمن ؛ هدـیمان  یهقف 
نانمؤم زا  دـهدیم و  رظن  اهنآ  هب  تبـسن  نید  دـنچره  دـننادیمن ، ینید  ماکحا  زا  ار  اهنآ  ناهیقف  ابیز ، ای  دـنادب  تشز  دـیاب  ار  ییاـهزیچ 

. دننک ظوحلم  ار  نآ  دوخ  ینیب  ناهج  رد  دهاوخیم 
روتسد و هبنج  لمع ، ماقم  رد  هک  دننادیم  يزیچ  ار  یهقف  مکح  نیاربانب 

 156 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
. دشاب هتشاد  دیابن  دیاب و 

نایب اب  یعوضوم و  هدـش و  يدنبهتـسد  تروص  هب  یهقف ، ای  یقوقح و  ياـهباتک  دـننام  نآرق  رد  یعیرـشت  ثحاـبم  حرط  رگید  يوس  زا 
. تسا هدماین  تایئزج  رکذ  تایصوصخ و  مامت 

. تسا هراشا  ّدح  رد  هدرشف و  ياهنوگ  هب  ماکحا  نایب  ددص  رد  نآرق  ( 1
رگا دراد . زیهرپ  ماکحا  تایئزج  تایـصوصخ و  رد  ندـش  دراو  زا  دـنکیم و  نایب  ار  لئاسم  یلامجا  روط  هب  ماکحا  ناـیب  رد  میرک  نآرق 

، هزور تسا . هدرکن  نایب  ار  نآ  ياهتعکر  دادـعت  تبون و  جـنپ  رد  زامن  میـسقت  یگنوگچ  اما  هتفگ ، نخـس  زامن  يهراـبرد  اـهراب  اـهراب و 
هب تالماعم و  دروم  رد  هلأسم  نیا  دـنراد . یتیعـضو  نینچ  زین  رگید  ماکحا  تواضق و  ثرا و  قالط ، جاودزا و  سمخ و  ّجـح و  تاـکز ،

ماع و رایـسب  يدعاوق  هب  اهنت  هک  دیامنیم ، رتبیجع  اهناسنا  نایم  رگید  يهلدابم  ناونع  اههد  نهر و  هراجا ، شورف ، دیرخ و  ماکحا  هژیو 
«1 . » تسا هتسج  يرود  اهنآ  لیصفت  حیضوت و  زا  هدش و  هدنسب  ( 1 ءاسن /  ) ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  نوچ ، یلامجا ؛

هک لیلد  نیا  هب  ماکحا ، نایب  رد  نآرق  شور  تسا . یهقف  ماکحا  يهدـنکارپ  شخب و  شخب  نایب  ماکحا ، ناـیب  رد  نآرق  رگید  یگژیو  ( 2
ره تسا . هدمآ  ادج  ادج  هدنکارپ و  هدشیم و  لزان  ياهدش  حرطم  شـسرپ  زاین و  ساسا  رب  فلتخم ، ياههروس  رد  اهلاس و  یط  رد  نآرق 

وضو و يهرابرد  ای  تسا ، هدـماین  اج  کی  رد  هروس و  کی  رد  زامن  ماکحا  ماـمت  ـالثم ، تسا ، هدـشن  ناـیب  هرود  کـی  رد  نآ  زا  یتمـسق 
و يهیآ 6 )  ) هدئام يهروس  رد  تراهط ، یگنوگچ 

______________________________

دننکیم تیاعر  ار  یتاررقم  دعاوق و  يرصع  ره  فرع  ربارب  دوخ  ياهدتـس  داد و  رد  مدرم  هک  تسناد  نیا  ار  راک  نیا  لیلد  ناوتیم  ( 1)
. دنشاب دنبیاپ  دوخ  تادهعت  هب  دهاوخیم  نینمؤم  زا  دنکیم و  اضما  ار  اهنآ  رثکادح  تعیرش ، هراب  نیا  رد  و 
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هرابرد و  يهیآ 1 )  ) نونمؤم يهروس  رد  زامن  رد  عوضخ  عوشخ و  يهرابرد  و  يهیآ 142 )  ) هرقب يهروس  رد  نداتسیا  هلبق  هب  ور  يهرابرد 

کی رد  اتدـمع  عوضوم  کی  ماکحا  هاگ  هک  تساجنیا  بلاـج  تسا . هدـمآ  يهیآ 238 )  ) هرقب يهروس  رد  زامن  تاقوا  ظـفح  رب  ماـمتها 
نآ زا  یشخب  هدش ، هراشا  نآ  هب  ءاسن  يهروس  رد  هک  ثرا  ماکحا  الثم ، تسا ؛ هتفرگن  رارق  رگیدکی  رانک  رد  اهنآ  يهمه  اما  هدمآ ، هروس 

نادیواج يرثا  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


هب نآرق  ياههروس  یخرب  هکنیا  اهنیا  همه  زا  رتبلاج  تسا . هدمآ  يهیآ 19 و 33  رد  یتمسق  يهیآ 11 و 12 و  رد  یتمسق  يهیآ 7 و  رد 
، الثم تسا ؛ هدـمآ  رگید  ياهروس  رد  نآ  تایـصوصخ  ای  مکح و  لـصا  اـما  تسا ، هدـش  يراذـگمان  جـح  نوچ  يداـبع  لـمع  کـی  ماـن 

املسم تسا . هدمآ  يهیآ 96 )  ) نارمع لآ  يهروس  رد  ّجح  بوجو  اما  دراد ، دوجو  جـح  مان  هب  ياهروس  نآرق  رد  دـش  رکذ  هک  روطنامه 
هیلع و هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هنرگو  هدرکیم  بیقعت  ار  یفده  هتشاد و  ياهفـسلف  نایب ، زا  عون  نیا  ندروآ  يارب  ماکحا  يهضرع  رد  نآرق 

نآ رانک  رد  ار  هیآ  نیا  هک  دادیم  روتسد  دومنیم و  اجباج  یحو  روتسد  اب  ار  تایآ  يدراوم ، رد  هک  يروطنامه  هتـسناوتیم  مّلـس  هلآ و 
رد ار  قالط  ّجـح و  ای  هزور  ای  زامن  تایآ  مامت  و  دـهد ، رارق  عوضوم  ساسا  رب  ار  شنیچ  نیا  زین  ماکحا  دروم  رد  دـنراذگب ، رگید  يهیآ 

رارق فلتخم  ياههروس  تایآ و  رد  هراپ  هراپ  هدـنکارپ و  روط  هب  و  تسا ، هدرکن  ار  راـک  نیا  یلو  دـهد ، رارق  مه  راـنک  رد  هروس و  کـی 
. تسا هداد 

رد هراومه  هدرکن و  نایب  دـیدرت  لباق  ریغ  عطاق و  روط  هب  ار  ماـکحا  اـمومع  نآرق  هک  تسا  نیا  ماـکحا ، ناـیب  رد  نآرق  رگید  یگژیو  ( 3
ِیَفَرَط َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو  لیذ  رد  هنومن ، ناونع  هب  تسا ، هدرک  مهارف  ار  يرامـشیب  تالاوئـس  تالامتحا و  يهنیمز  مکح ، کی  طابنتـسا  ربارب 

ياهباتک رد  (، 114 دوه /  ) ِراهَّنلا
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؟ تسیچ ِراهَّنلا  ِیَفَرَط  زا  روظنم  هک  تسا  حرطم  يرایسب  فالتخا  يریسفت 
اج نیا  رد  تسا و  مهم  هچنآ  رهظ . حبص و  ای  رصع  حبـص و  یخرب  اشع و  حبـص و  یخرب  هتـسناد و  برغم  رجف و  زامن  تقو  ار  نآ  یخرب 

نینچ هتبلا  دـشاب . مهارف  يواکجنک  ثحب و  يارب  نادـیم  ات  هدـش ، نایب  نینچ  دـمع  هب  نآرق ، ماکحا  هک  تسا  نیا  دوش  دـیکأت  تسا  مزال 
يهرابرد هک  یناوارف  ياهفالتخا  هدـش و  هتـشاگن  نآرق  ماکحا  باب  رد  هک  تسا  ییاـهباتک  اعدـم ، نیا  رب  دـهاش  تسا . ناوارف  يدراوم 

. تسا هدش  داجیا  ناهیقف  ناهوژپ و  نآرق  نایم  نآرق ، نایب  زا  هویش  نیا 
نینچ هدشن و  ریبعت  حابم  هورکم و  بحتـسم و  مارح و  بجاو و  هب  هقف  دوجوم  تامیـسقت  دـننام  نآرق ، ماکحا  زا  يرایـسب  رگید  يوس  زا 

: ریبعت اب  یهاگ  هکلب  دروایب ، اج  همه  رد  یهن  رما و  ریبعت  اب  اهنآ  يارب  ار  يزرم  هک  هدماین 
اب یهاگ  تسا و  هدروآ  نآ  دـننام  و  ( 220 هرقب /  ) ریخ و  ( 50 بازحا /  ) انضرف و  ( 103 ءاسن /  ) اباتک ریبعت  اب  یهاـگ  و  ( 183 هرقب /  ) بتک

: دینک هظحالم  ار  تایآ  نیا  الثم ، تسا ؛ هتشاد  نایب  ار  دوخ  دوصقم  یهن  رما و  بلاق  رد  هن  زیمآ و  دیدهت  ای  زیمآ  قیوشت  ياههلمج 
. دنراد عوشخ  دوخ  زامن  رد  هک  ینانآ  دنراگتسر ، نانمؤم  کش  یب  ( 1 نونمؤم /  ) َنوُعِشاخ ْمِِهتالَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا * َحَْلفَأ  ْدَق 

. تسا هدادن  رارق  الیتسا  تیمکاح و  نانمؤم  قح  رد  نیرفاک  يارب  ادخ  زگره  ( 141 ءاسن /  ) اًلِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْنل  َو 
هار رد  دـنزودنایم و  هرقن  الط و  هکنانآ  ( 34 هبوت /  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِـعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اهَنوُقِْفُنی  ـال  َو  َۀَّضِْفلا  َو  َبَهَّذـلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلا  َو 

. هدب كاندرد  باذع  تراشب  نانآ  هب  دننکیمن  قافنا  ادخ 
 159 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

ياههنومن دراد و  یهن  رما و  رب  تلالد  اهنآ  يهمه  تسا و  هدمآ  يربخ  يراذنا و  یقیوشت و  لکـش  هب  دـش  هراشا  هک  روطنامه  تایآ  نیا 
. تسا ناوارف  لکش  نیا  هب  رگید 

هدـش لزان  یماگنه  ینعی ، تسا ؛ یندـم  ياههروس  رد  اهنآ  بلاغ  هک  دـناهتفگ  هیآ  دـصناپ  دودـح  رد  ار  نآرق  یهقف  تایآ  تیاـهن  رد  و 
اب گرزب ، ياهقف  ار  تایآ  نیا  دناهداد . لیکـشت  یمالـسا  تموکح  هدـمآ و  هنیدـم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا 

تیب لها  زا  هدیسر  تایاور  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  يهریـس  تنـس و  کمک  اب  دنراد و  تسد  رد  هک  یلوصا  دعاوق و 
تدش هب  هک  هقف  عبانم  زا  رگید  یکی  تهج  نیدب  دننکیم . جارختسا  ار  نآ  یعرـش  لئاسم  دنهدیم و  رارق  یـسررب  دروم  مالـسلا ، مهیلع 

نایب ار  اهراک  هار  یلک و  لوصا  دراد و  تیعماـج  نآرق  مییوگیم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  تسا . تنـس  دـیآیم ، نآرق  هقف  کـمک  هب 
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. تسا هدرک  راذگاو  اهرصع  مامت  رد  هاگآ  ياملع  داهتجا  هب  تنس و  هب  ار  تایئزج  دنکیم و 
160 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نآرق ندوب  مهف  لباق  - 26

یناگژاو یبدا و  ینابز ، تسالـس  تحاصف و  لاـمک  زا  و  ( 28 رمز / ، 195 ءارعش /  ) هدش لزان  اویـش  راکـشآ و  یبرع  نابز  هب  میرک  نآرق 
. تسا رادروخرب 

هب دشاب  یخساپ  دناوتیم  بلطم  نیا  تسا . مهف  لباق  دنراد  يداع  حطـس  رد  يداوس  هک  یناسک  یتح  ناد و  یبرع  ناداوساب  يهمه  يارب 
نآرق نوچ  تسین ، تجح  نآرق  رهاوظ  دـناهتفگ  هداد و  رارق  دـیدرت  دروم  ار  نآرق  ندوب  مهف  لـباق  هتخاـس و  حرطم  یهورگ  هک  ياههبش 

مهف لباق  میرک  نآرق  رگا  دوشیم : هتفگ  ههبش ، نیا  هب  خساپ  رد  تسین . مهف  لباق  شلها  زج  یـسک  رب  هدمآ ، یـصاخ  دارفا  هب  باطخ  رد 
يارب ياهزات  هار  شتاروتـسد  میهفت  يارب  نآرق  هوـالع  هب  (. 89 لـحن /  ) دـمانیم زیچ  همه  رگنـشور  نیبم و  ار  نآ  دـنوادخ  هنوگچ  دوبن ،
تـسا هدـش  لزاـن  موـق  ناـبز  هب  هکلب  هتفرگن ، شیپ  رد  لوـمعم  ریغ  ياهویـش  ناـیب ، بولـسا  برع و  تغل  رد  هدـیزگن و  رب  بلاـطم  يادا 

، دوبن مهف  لباق  نآرق  رگا  و  دندنب ، راک  هب  ار  نآ  رماوا  دننک و  ّربدت  نآرق  تایآ  رد  ات  هداد  روتـسد  مدرم  هب  و  (، 194 ءارعش / ، 4 میهاربا / )
(. 82 ءاسن /  ) دـینکیمن لمأت  نآرق  تایآ  رد  ارچ  هک  درکیمن  خـیبوت  ار  ناناملـسم  دوبن ، تجح  ماـکحا  دـیاقع و  نتفرگ  رد  مدرم  مهف  و 

موهفم و نآرق  رگا  نینچمه 
 161 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

/ ءارعش ، 52 میهاربا / ، 173 ءاسن / ، 57 سنوی /  ) دـشاب راذـنا  تراشب و  غالبا و  هظعوم و  رون و  مدرم  يارب  دـناوتیمن  دـشابن ، كرد  لـباق 
مدرم يهدوت  هجوتم  باطخ ، هک  یتروص  رد  دـننک ، هعجارم  نآرق  هب  ناشدوخ  میقتـسم  روط  هب  مدرم  تسیابیمن  و  ( 51 توبکنع / ، 194

. دنیامن لمع  نآ  تاروتسد  ماکحا و  هب  دننک و  ربدت  ( 20 لمزم /  ) دننک توالت  ار  نآرق  هک  تسا ،
تاجرد دـننکیم  ربدـت  هک  یناسک  هکنانچ  تسا ، توافت  ریـسفت )  ) نآرق نوگانوگ  يایاوز  زا  يرادرب  هدرپ  ندوب و  مهف  لـباق  ناـیم  هتبلا 

نآ دروم  رد  هدـش و  دـیکأت  تقد و  نآ  يور  رب  هچنآ  تسا . توافتم  هداس  كرد  اب  كاـنخارف  یناـعم  زا  قیمع  كرد  و  دـنراد ، یفلتخم 
، ریـسفت ادابم  هک  تسا ، ینطاب  یناعم  فشک  ریـسفت و  باـب  رد  « 1 ، » صـصخت نابحاص  ناگربخ و  هب  هعجارم  هدـش  هداد  ناشن  تیـساسح 

اریز دوش . يأر  هب  ریـسفت  نآرق ، مولع  رد  حلطـصم  ریبعت  هب  دریگ و  ماجنا  دوخ  شیپ  زا  فورعم  لوق  هب  دـعاوق و  ینابم و  تیاـعر  نودـب 
ناوتیمن الثم ، دبای ؛ هار  نآ  هب  دناوتیمن  سک  ره  هک  دراد  یقیقد  ياههتکن  تسا و  قیمع  دراد ، هک  یتمالـس  تحاصف و  يهمه  اب  نآرق 

رد ای  نیبم ) لمجم و   ) دراد ياهدوزفا  رگید  ياهاج  رد  اسب  هچ  اریز  داد ، رارق  مکح  يانبم  ار  نآ  تفرگ و  ار  ياهیآ  یعرـش  ماکحا  يارب 
نیا رد  صاـخ ،) ماـع و   ) تسا هدز  هرـصبت  هدرک و  انثتـسا  ار  نآ  زا  يدراوـم  رگید  يهیآ  رد  هدرک و  ناـیب  یلک  روـط  هب  ار  یبـلطم  هـیآ ،

ياهدرک لیصحت  درف  ره  هکنانچ  تسا ، زاین  شیپ  يدعاوق  نآ ، ریسفت  يارب  تسا و  مزال  صصخت  ماکحا  طابنتسا  ریـسفت و  يارب  تروص 
ار دوخ  تالکـشم  رواشم ، نادقوقح و  هب  هعجارم  نودب  درخب و  ینوناق  باتک  دـلج  دـنچ  دوخ ، یقوقح  تالکـشم  لح  يارب  دـناوتیمن 

دروم هچنآ  دنک . لح 
______________________________

. توریب پاچ  ج 89 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، ( 1)
 162 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

لمأت اب  دنک و  هدافتسا  نآ  زا  دناوتیم  ینادنابز  ره  و  تسا . هدافتـسا  لباق  باتک  ره  دننام  هب  هک  تسا  نآرق  ندوب  مهف  لباق  تسا  دیکأت 
مه فرط  نآ  زا  تسا ، ندیمهف  نودب  توالت  يارب  نآرق  هک  دنکن  نامگ  دـنک و  ادـیپ  یـسرتسد  نآرق  مایپ  یناعم و  هب  نآرق  رد  رکفت  و 
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هاگـشناد نیا  دش . دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ریـسفت  ياهثحب  رد  هک  دبلطیم  ياهژیو  ياهصـصخت  طیارـش و  مکح ، جارختـسا  يرادرب و  هدرپ 
نودـب مه  یـسک  ره  اـما  تسین . یـصاخ  رـشق  هقبط و  راـصحنا  رد  تـسا . مدرمموـمع  يارب  و  تـسین ، یـصاخ  رـشق  هـقبط و  صوـصخم 

. دوشب هاگشناد  نیا  دراو  دناوتیمن  یملع  لحارم  ندنارذگ 
163 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نآرق یناعم  هب  ندیسر  هار  - 27

. دوب یهلا  باتک  نیا  تیونعم  تلیضف و  راس  همـشچ  زا  ندیـشون  نآرق و  یناعم  نارکیب  يایرد  هب  ندیـسر  يارب  دش ، هتفگ  هچنآ  يهمه 
يهراـبرد اـی  دوشیم ، وگتفگ  نآرق  ندـناوخ  باوـث  هراـبرد  و  دوـشیم ، هتفگ  نخـس  هعماـج  درف و  رب  نآ  ریثأـت  نآرق و  تمظع  رد  رگا 

ياـهشناد نآرق و  مولع  يهراـبرد  یمالـسا  نادنمـشناد  رگا  تیاـهن  رد  و  دوشیم ، ثحب  نآ  ياهینتـسناد  میرک و  نآرق  عیفر  هاـگیاج 
نآرق و دصقم  مایپ و  تخانش  حیحـص و  طابترا  ندرک  رارقرب  يارب  همه  دنـسیونیم ، اهباتک  دننکیم و  شهوژپ  نآرق ، یناعم  هب  ندیـسر 

. تساهنآ هب  ندرک  لمع 
یناعم تفایرد  يارب  ار  دوخ  شـشوک  شالت و  تیاهن  ناملـسم ، ره  دشاب و  فده  نیا  ياتـسار  رد  دیاب  اهـشالت  اهثحب و  مامت  نیاربانب ،

؛ دهاوخب نآرق  زا  ار  داشرا  رکذـت و  يربهر و  تیادـه و  دـیاشگب و  یهلا  تاضویف  دورو  يارب  ار  شیوخ  لد  ددـنب و  راک  هب  ینآرق  دـنلب 
فده نیمه  و  (. 82 ءارـسا /  ) تسین يراکنایز  تراسخ و  زج  يزیچ  ار  نارگمتـس  تسا و  نانمؤم  يارب  تمحر  افـش و  يهیام  نآرق  اریز 

تداعس تیاده و  هار  هک  میهاوخب  دصقم  نیا  يارب  لصا  رد  ار  نآرق  مینادب و  نآرق  يراصحنا  نأش  یلصا و  فده  دیاب  مه  ار 
 164 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نآرق هکنیا  هچ  دزیرب . نوریب  ام  ناج  لد و  زا  ار  هاـنگ  لـهج و  یکیراـت  دـنک و  نشور  ار  اـم  لد  شینارون  عاعـش  دـهد و  ناـشن  اـم  هب  ار 
(. 57 سنوی /  ) تسا نانمؤم  رگتیاده  اهیرامیب و  شخب  دوبهب  هچراپکی 

مزال ییاهدیلک  روظنم  نیدب  داد . رارق  دوخ  رکف  هشیدنا و  هاگتسد  رد  ار  نآرق  تاملک  دیزای و  تسد  نآرق  رد  ربدت  هب  دیاب  اتسار  نیا  رد 
انـشآ اهنآ  موهفم  تاملک و  رهاظ  هب  ار  ام  هک  یملع  ییاهدیلک  دنتـسه ، هنوگ  ود  رب  اهدیلک  نیا  دشاب . نآرق  مهف  يارب  ياهمدقم  ات  تسا 
رثؤم نآرق  مهف  رد  هک  يرگید  مولع  ریسفت و  نآرق ، رصع  هب  کیدزن  ربتعم  تغل  تخانش  یبرع ، دعاوق  نابز و  اب  ییانشآ  دننام ، دنکیم ؛

یناـمز و یخیراـت  طیارـش  تیعقوـم و  رد  ار  دوـخ  یحو و  تاـملک  ياـضف  نتم و  رد  نتفرگ  رارق  یلمع و  یحور و  ياهدـیلک  و  تـسا ،
هک مناوخب  نانچ  ار  نآرق  درکیم  هیـصوت  مردـپ  تفگیم : سانـش  نآرق  دنمـشناد  لابقا ، هک  هنوگ  نامه  نداد ، رارق  نآرق  لوزن  یناـکم 

«1 . » دیوگیم نخس  نم  اب  دوشیم و  لزان  نم  رب  ییوگ 
هدیسر یمالسا  تایاور  رد  هک  روط  نآ  هکلب  مینادب ، ار  نآ  قیقد  يانعم  طقف  هک  تسین  یفاک  نآرق  یناعم  هب  ندیـسر  يارب  تهج ، نیدب 

باذع و هب  هک  اجنآ  میشاب و  ادخ  ياهتمعن  رازگرکـش  دسریم ، تمعن  ياههیآ  هب  هک  اجنآ  میناوخب ، ار  نآرق  دناهداد ، روتـسد  ام  هب  و 
هورگ نیا  زا  هک  میهاوخب  ادخ  زا  دندرکیم ، یچیپرـس  ادـخ  تاروتـسد  زا  هک  میـسریم  یناسک  يهتـشذگ  هدـنیآ و  كاندرد  تشونرس 

. میهد ياج  دوخ  لد  رد  ار  اهشزومآ  نیا  دزاسیم ، نومنهر  ناهج  قیاقح  هب  ار  ام  دهدیم و  میلعت  هک  اجنآ  و  « 2  » میشابن
______________________________

.358 يدنجریب / يدمحا  دمحا  رتکد  ياقآ  هلاقم  ینیما ، همالع  هماندای  ( 1)
.223 نآرق / خیرات  رایمار ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت   617 ج 2 / یفاک ، لوصا  ( 2)

 165 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
ندوب تمحر  افـش و  ددرگیم و  مهارف  يونعم  لوحت  رثأت و  لمأت و  ّربدت و  هار  هک  تسا  ندیمهف  ندـناوخ و  زا  یتیعقوم  اضف و  نینچ  رد 
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. دوشیم نشور  هعماج  ناسنا و  یگدنز  رب  نآ  فرگش  ریثأت  نآرق و 
تسا مزال  نیا  زا  شیپ  اما  مییوگیم ، نخس  یکدنا  شناد ، نیا  فلتخم  ياههبنج  هرابرد  میوریم و  ریـسفت  ثحب  غارـس  هب  همدقم  نیا  اب 

مه زا  ترتع  نآرق و  هک  هدیـسر  نیلقث  ثیدح  رد  ربمایپ  تیـصو  رد  هک  يزیچ  نآ  مییوگب ، نخـس  تیب  لها  نآرق و  نایم  تبـسن  هرابرد 
. تسین یندش  ادج 

166 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

تیب لها  نآرق و  - 28

هراشا

هاگیاج زاتمم و  تیعقوم  تسا . نآرق  ریسفت  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هاگیاج  تخانـش  هعیـش ، گنهرف  رد  راذگ  ریثأت  ّمهم و  ثحابم  زا 
تیعقوم نیا  موهفم  هک  دراد  نآ  ياضتقا  هعماج ، يونعم  تیاده  یملع و  ناقتا  هشیدنا ، حیحصت  رد  نآ  ریثأت  تیب و  لها  نانخس  ساسح 

ثحب نیا  اریز  ددرگ ؛ نییبت  تما  ندشن  هارمگ  تیاده و  طرش  ناونع  هب  نیلقث  ثیدح  رد  تیب  لها  هب  عاجرا  يانعم  دوش و  هداد  حیضوت 
. تسا حیضوت  حرش و  دنمزاین  هدش ، هدراو  نافلاخم  يوس  زا  هک  یتالاکشا  دانسا و  رد  تاماهبا  لیلد  هب 

اههسردم رگید  هب  تبـسن  یـصاخ  یگتـسجرب  نآرق ، میهافم  یناعم و  نایب  لیوأت و  ریـسفت و  نادیم  رد  تیب  لها  يهسردـم  کش  نودـب 
یگدرتسگ و لیلد  هب  زین  و  دشابیم ، یحو  هب  نادناخ  نیا  ياههزومآ  لاصتا  رد  ربمایپ و  هب  نانآ  یگتسباو  لیلد  هب  یگتـسجرب  نیا  دراد .

. تسا نآرق  تقیقح  مایپ و  هب  ندیسر  يارب  شور  نیرتهب  ندیزگرب  ناوارف و  ياهیبایهتکن  لیدبیب و  یناعم  قمع 
رد تیب  لها  شقن  ایآ  و  دشابیمن ؟ تجح  نآ  رهاوظ  تسین و  موهفم  نآرق  دنشابن ، تیب  لها  رگا  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  موهفم  ایآ  اما 

نآرق مهف 
 167 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نوطب و اههیال و  تفایرد  اهيرگنفرژ و  رد  دوخ  صاـخ  یگتـسجرب  تیمها و  تمظع و  همه  اـب  تیب  لـها  هاـگیاج  اـی  تسا ، يراـصحنا 
؟ فراعتم یناعم  زا  يرادربهدرپ  رهاظ و  مهف  رد  هن  تسا ، رارسا  ّرس  تالیوأت و  فشک  قیاقح و 

رد اما  دننادیمن ، تنس  زا  نآرق  نتفرگ  رخأتم  يانعم  هب  ار  تنس  شقن  و  دنتـسه ، نآرق  رهاوظ  تیجح  هب  فرتعم  رهاظ  هب  هچ  رگ  یناسک 
ار نآرق  زا  يرادربهدرپ  تلالد و  نایرابخا ، نوچمه  دننادیم ، تیب  لها  يراصحنا  قح  ار  نآرق  ریسفت  نوچ  هیرظن ، نایب  ماقم  رد  لمع و 

. دنتسه لئاق  يوناث  شقن  نآرق  يارب  دننکیم و  عونمم  هکلب  دودحم 
ثیدح نیا  يهرابرد  ناشیا  زا  هک  تسا  ییاهریسفت  نیلقث و  ثیدح  حیضوت  ریسفت و  رد  تیب  لها  هاگیاج  ندرک  نشور  ثحب  نیا  فده 

رهاـظ و مهف  يهزوح  میـسقت  نآرق و  ندوـب  مهف  لـباق  يهراـبرد  یئاـنبم  یثـحب  زاـغآ  رد  تهج  نیا  هب  « 1 . » تسا هدیـسر  رتاوتم  ربـتعم و 
هب اهنآ  تبـسن  تیب و  لها  تلیـضف  هرابرد  هک  ار  یتایاور  هاگنآ  تشاد ، میهاوخ  نطاب  لیوأت و  میـسقت  بایرید و  یناعم  زا  يرادربهدرپ 

ذخا و زا  دارم  هکنیا  رب  ینبم  دروآ  میهاوخ  يدهاوش  تخادرپ و  میهاوخ  یلصا  ثحب  هب  سپس  میهدیم ، رارق  هجوت  دروم  هدیـسر ، نآرق 
دنکیم تباث  ار  نانآ  روضح  ترورض  تسا و  تیب  لها  يراصحنا  قح  نّیبم  هک  ییاههزوح  تهج  نیا  رد  تسیچ ؟ تیب  لها  هب  کسمت 

. میهدیم رارق  یسررب  ثحب و  دروم 
شقن مهم  رایسب  يهلئسم  مهف  يارب  ياهنیمز  ثحب ، نیا  حرط  تسا  دیما 

______________________________

نیسح خیش  ياهتشونیپ  ، 330 صـص 328 - تاعجارملا ، ك : هعیـش ر . ّتنـس و  لها  قرط  زا  ثیدح  نیا  دیناسا  هب  یبایتسد  يارب  ( 1)
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. یضار
 168 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

یمهف دب  يهیام  زین ، تیب ، لها  هاگیاج  ورملق  نایب  و  دشاب . هدرک  کمک  یمالـسا  يهشیدنا  عیفرت  حیحـصت و  رد  ار  ام  و  دـشاب ؛ تیب  لها 
نتـشاذگ رانک  يانعم  هب  زین ، تیب  لها  يهسردـم  زا  بتکم  نیا  عافد  و  دوشن ، هعیـش  هب  مجاهت  يهلیـسو  یفرط  زا  ددرگن و  ياهدـع  يارب 

. ددرگن یقلت  نآرق 

؟ نآرق مهف  ندوب  يراصحنا  - 28 / 1

هیآ ییاج  رد  نانآ  رگا  تسین . تّجح  مهف و  لباق  ملع  رد  ناخسار  ربمایپ و  يارب  زج  هب  نآرق  هک  تسا  هدوب  نینچ  یخرب  یقلت  زاب  رید  زا 
زا « 1 . » میهد عاـجرا  شلها  هب  مینک و  فقوت  دـیاب  هنرگو  تسا ، کـسمت  هدافتـسا و  لـباق  نارگید  يارب  دـناهداد  حیـضوت  ار  ياهروـس  و 

حرطم مجنپ  نرق  رد  هشیدنا  نیا  هک  دوشیم  هدافتسا  دنکیم  دقن  ار  هشیدنا  نیا  هک  م 415 ق ) « ) 2  » يدابآ دسا  رابجلا  دبع  یضاق  نخس 
رد رظن  راهظا  هک  دناهتـشاد  ار  رظن  نیا  ابیرقت  یناملـس  هدیبع  بیـسم و  نب  دیعـس  دننام  یناسک  نیعبات  نارود  رد  وا  زا  شیپ  هچ  رگ  هدوب ،

مهدزای نرق  زا  هشیدنا  نیا  نکل  دناهتفگن ، ینخـس  نآرق  مهف  مدـع  هب  تبـسن  تحارـص  اب  دارفا  نیا  « 3 . » تسین زیاج  نآرق  تایآ  یناـعم 
نایرابخا هب  یگدادـلد  رهاظ  رد  هک  دـش  جـیار  یناسک  طسوت  اهدـعب  دوشیم و  هدـید  نایرابخا  زا  یهورگ  ناـیم  رد  دـباییم و  شرتسگ 

اب ار  دیاقع  نامه  هجیتن  رد  تشاذگ و  ياج  رب  نانآ  راکفا  رد  يدج  ریثأت  هتـساوخان  تروص  هب  هورگ  نیا  دیاقع  اههشیدنا و  اما  دنتـشادن 
. دندرک زاربا  يرگید  تاریبعت 

______________________________

پاچ یضاقلا ، تافـص  باوبا  زا  باب 13  ، 176 / 27 ۀعیـشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  ، 27 / 1 ةرـضانلا ، قئادحلا  فسوی ، ینارحب ، ك : ر . ( 1)
. تیبلا لآ 

پاچ یضاقلا ، تافـص  باوبا  زا  باب 13  ، 176 / 27 ۀعیـشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  ، 27 / 1 ةرـضانلا ، قئادحلا  فسوی ، ینارحب ، ك : ر . ( 2)
. تیبلا لآ 

.59 / 1 نایبلا ، عماج  يربط ، ( 3)
 169 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

انامه «، 1  » هب بطوخ  نم  نآرقلا  فرعی  امنا  : » تسا هدیـسر  تایاور  زا  یخرب  رد  نوچ  هک  تسا  ینتبم  لالدتـسا  نیا  رب  هورگ ، نیا  لـیلد 
دنناوتیم اهنآ  دنتـسه ، ملع  رد  ناخـسار  ربمایپ و  نآرق  بطاخم  نوچ  و  تسا » هتفرگ  رارق  نآرق  بطاـخم  هک  دسانـشیم  یـسک  ار  نآرق 

تیب لـها  ربماـیپ و  طـسوت  تسا و  قلطم  ماـع و  نآرق  تاـیآ  زا  یـشخب  هکنآ  هژیو  هب  تسین . مهف  لـباق  نارگید  يارب  دـنمهفب و  ار  نآرق 
تایاور یفرط  زا  و  تسا ، هشدـخ  لباق  اهنآ  رهاوظ  هب  دانتـسا  لمجم و  اهنآ  تاملک  روهظ  اذـل  تسین ، ام  راـیتخا  رد  هدروخ و  صیـصخت 
. مینک ریسفت  ار  نآرق  میهاوخب  تیب  لها  هب  هعجارم  نودب  هکنیا  ینعی  يأر  هب  ریسفت  و  « 2  » هدیسر يأر  هب  ریسفت  زا  یهن  رد  يرایسب 

هدروآ مه  موق  نابز  هب  دنمهفب و  ار  شتاروتسد  هک  هتـساوخ  همه  زا  هدرک و  لزان  همه  يارب  ار  نآرق  دنوادخ  هک  مینک  شومارف  دیابن  اما 
هدرک مهارف  ار  مهافت  میهفت و  يهلیسو  یناعم ، ظافلا و  نامه  اب  هکلب  هدرکن ، عارتخا  نایب  بولـسا  برع و  تغل  رد  ياهزات  هویـش  تسا و 

. تسا هتفگ  نخس  مدرم  لوادتم  نابز  اب  و 
هب و  دننک . لقعت  مدرم  ات  هدرک  لزان  یبرع  نابز  هب  ار  نآرق  دنوادخ  ( 3 / 43 فرخز ،  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاْنلَعَج  اَّنِإ  تسا : هدومرف 

خیبوت ار  ناناملـسم  دوبن ، تجح  ناـنآ  مهف  اـی  دوـبن و  مهف  لـباق  نآرق  رگا  دـننک و  ّربدـت  رّکفت و  نآرق  تاـیآ  رد  هک  هداد  روتـسد  مدرم 
، میداد ناشن  ار  هار  تایآ  نیا  اب  میدرک و  تیادـه  ار  امـش  ام  هک  تفگیمن ، ای  و  ( 82 / 4 ءاسن ،  ) دـینکیمن لمأت  نآرق  رد  ارچ  درکیمن :
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تایآ لوزن  اب  هک  دیسرتیم  دینکیم و  یچیپرس  ارچ 
______________________________

 .. ح 25 ، 185 / 27 ۀعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  ح 485 ، ، 312 یفاک / هضور  ینیلک ، ( 1)
و 2951؛ ثیدح 2950  باب 1 ، ریـسفت ، باـتک  199 و  / 5 حیحـصلا ، عماجلا  يذـمرت ، توریب ؛) ، ) 107 / 89 راونالا ، راحب  یـسلجم ، ( 2)

.54 / 1 نایبلا ، عماج 
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(. 118 هبوت /  ) دینکیم فلخت  میتفگ  ام  هک  یماکحا  زا  ارچ  و  ( 64 / 9 هبوت ،  ) دیوش اوسر 
باطخ هک  یتروص  رد  «، 1  » دشاب راذنا  تراشب و  غالبا و  هظعوم ، رون ، مدرم  يارب  دناوتیم  هنوگچ  دشابن ، دانتـسا  مهف و  لباق  نآرق  رگا 

(. 4 / 73 لمزم ، . ) دینک لمع  نآ  تاروتسد  ماکحا و  هب  دینک و  ّربدت  دینک ، توالت  ار  تایآ  هک  تسا  مدرم  ياههدوت  هب  امیقتسم  نآرق 
هب نآرق  تایآ ، زا  هتسد  نیا  رد  درادن . شزاس  زگره  نآ  ندوب  مهف  لباق  ریغ  اب  هک  دیوگیم  نخس  یفصو  زا  نآرق  تایآ  زا  ياهتـسد  رد 
ره رگنایب  نآرق  هنوگچ  ( 89 / 16 لحن ،  ) تسا نایبت  نآرق  هک  تسا  هدمآ  ییاج  رد  تسا ، هدـمآ  « 2  » ندوب نایب  راکشآ و  نیبم و  فصو 

. دناسرن ياهدیاف  ام  يارب  دشابن و  رگنایب  شدوخ  يارب  اما  دشاب ، يزیچ 
باتک نا  معز  نمف  : ) تسا هدش  در  ادیدش  نآرق  ندوب  مهبم  هب  داقتعا  هدش و  لاطبا  هاگدـید  نیا  تیب  لها  نابز  زا  تایاور  زا  ياهراپ  رد 

تکـاله هب  ار  نارگید  هدرک و  كـاله  ار  دوخ  تسا ، مهبم  ادـخ  باـتک  هک  دـنک  ناـمگ  سک  ره  « 3 (. » کلها کـله و  دـقف  مهبم  هّللا 
.« تسا هتخادنا 

تادـییقت تاصیـصخت و  نیا  هکنیا  رب  نوزفا  نوچ  تسا ، لـمجم  تسا ، تادـییقت  تاصیـصخت و  ياراد  نآرق  نوچ  هک  تسین  هنوـگ  نیا 
سیل : ) تسا هدمآ  نآ  نایب  تهج  رد  لیلد  دهاش و  نآرق  دوخ  رد  تسا ، ماکحا  هب  طوبرم 

______________________________

.51 توبکنع / ، 194 ءارعش / ، 52 میهاربا / ، 173 ءاسن / ، 57 سنوی / هروس  تایآ  ك : هراب ر . نیا  رد  ( 1)
،115 ، 1 ءارعش / ، 1 لمن / ، 103 لحن / ، 1 رجح / ، 1 فسوی / ، 15 هدئام / هلمج : نآ  زا  تسا و  هدـمآ  يرایـسب  تایآ  رد  نیبم  هب  ریبعت  ( 2)

.2 فرخز / ، 2 صصق / ، 195
.90 / 89 ح 34 ؛ ، 90 / 34 راونالا ، راحب  ( 3)

 171 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
نییبت حیضوت و  رد  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  نآرق  رد  «. 1 ( » سانلا هملعی  امم ال  هباتک  یف  هّللا  نع  قطان  لیلد  هیلع  ّالا  هّللا  باـتک  نم  ءیش 

.« دنروآ رد  ار  دهاوش  نیا  دنورب  تسا  مزال  تروص  نآ  رد  هک  دننادیمن ، مدرم  هک  هدمآ  ایوگ  یلیلد  نآ 
هدـمآ رگید  ياهاج  رد  هک  يرگید  تاکن  هیآ ، مایپ  رد  تقد  يرگنفرژ و  رب  نوزفا  هک  تسا  نیا  مه  رّکفت  ّربدـت و  رب  نآرق  دـیکأت  زمر 

«2 . » دوش نایب 
نیا شموهفم  نآ ، تلالد  ربخ و  تحص  ضرف  رب  دشاب ، نآ  باطخ  دروم  هک  دسانـشیم  یـسک  ار  نآرق  دیوگیم  هک  یتیاور  لولدم  اما 

لـصاح ناـنآ  ناـبطاخم  يارب  یقیقح  تفرعم  لـماک و  تخانـش  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  تسین ، دانتـسا  لـباق  تّجح و  نآرق  هک  تسین 
«3 . » ددرگیم

مهف رد  مدرم  همه  درادـن و  ناموصعم  هب  یـصاصتخا  ادـخ  باتک  مهف  هک  دـناهدرک  دـیکأت  هعیـش  نادنمـشناد  زا  ناققحم  لـیلد  نیمه  هب 
نیلقث و ثیدح  حیـضوت  رد  اهدعب  هک  تسا  يرگید  زیچ  دراد ، صاصتخا  نانآ  هب  هچنآ  و  « 4 « ؛ دناكرتشم نآرق  ریسفت  ناکما  رهاوظ و 

رظان و  تسین ، نآرق  ندوب  مهف  لباق  ریغ  هب  طوبرم  يأر  هب  ریسفت  زا  یهن  تایاور  هکنانچ  تفگ ، میهاوخ  زاب  تیب  لها  يراصحنا  هاگیاج 
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. تسا ریسفت  دعاوق  تیاعر  مدع  نآرق و  رب  اوها  ارآ و  قیبطت  لیمحت و  هب 
______________________________

. نامه ( 1)
.94 / 1 لوصالا ، دئارف  یضترم ، يراصنا  ك : نایرابخا ر . لاکشا  نیا  دقن  رد  ( 2)

.268 نایبلا / ریسفت  مساقلا ، وبا  ییوخ ، ك : نآرق ر . ندوب  مهف  لباق  ریغ  لالدتسا  رد  هشقانم  ثیدح و  نیا  دقن  هرابرد  ( 3)
دمحم یلداهب  125 ؛ - 117 / 2 لوصالا ، حابصم  ییوخ ، 284 ؛ - 281 لوصالا / ۀـیافک  مظاک ، دـمحم  یناسارخ ، ك : هراب ر . نیا  رد  ( 4)

.26 / 2 لوصالا ، ملع  یلا  لوصولا  حاتفم  مظاک ،
172 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

ریسفت رهاظ و  مهف  يهزوح  زیامت  - 28 / 2

یگدیچیپ مالک  هک  تسا  ییاج  رد  یناعم  نایب  ظفل و  لولدم  زا  يرادربهدرپ  « 1 . » تسا يرادرب  هدرپ  راهظا و  فشک و  يانعم  هب  ریسفت ،
نهذ هب  ظفل  زا  صاخ  يانعم  نایب  هک  تسا  ییاج  رد  نتـشادربهدرپ  و  تسا . عانقلا » فشک   » ریـسفت رگید  ترابع  هب  دشاب . هتـشاد  ماهبا  و 
دیاب ینعی  ددرگیم . لصاح  یمازتلا  ینّمـضت و  تالولدـم  یـسررب  اب  يزیچ  نینچ  الومعم  تسا . فشک  یـسررب و  دـنمزاین  و  دـسریمن ،

. دوش جارختسا  مایپ  زا  عون  نیا  ات  دریگ  رارق  یسررب  دروم  مالک  راکشآ  ریغ  راکشآ و  مزاول 
یهاگ « 2 . » ددرگیم لصاح  یلقع  شاکنک  اب  هک  تسا  ییاهتلالد  رگید  هراشا و  تلالد  خنـس  زا  مالک  تلالد  یهاگ  هکنیا  زا  میرذگب 

لصفنم ياههنیرق  رد  ییوج  تسج و  اب  یهاگ  دیآیم و  تسد  هب  یموهفم  تسا  لصتم  مالک  هب  هک  یظفل  ياههنیرق  زا  يوج  وتسج  اب 
. تسا ریسفت  يهزوح  رد  اهنیا  همه  دیآیم و  تسد  هب  یّبل  حالطصا  هب  یلقع و  ياههنیرق  زا  یهاگ  دیآیم و  تسد  هب  یموهفم 

تسا و مالک  یقباطم  تلالد  حالطـصا  رد  دـهدیم و  انعم  زا  ربخ  میقتـسم  تروص  هب  ظفل  تسا و  يرهاظ  يانعم  ناـیب  هک  اـجنآ  رد  اـما 
نیا رد  دنامهفیم ، ار  ییادتبا  يانعم  نامه  مه  ظفل  و  دراد ، راک  رـس و  يرهاظ  یناعم  اب  تسین ، يرادرب  هدرپ  یپ  رد  هدنونـش  ای  هدـنناوخ 

. تسا نوریب  ریسفت  يهزوح  زا  تروص 
______________________________

. رسف هّدام  نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  یناهفصا ، بغار  رفس ؛ هّدام  ۀغللا ، حاحص  يرهوج ، 36 ؛ / 6 برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  ( 1)
مالک يهدنیوگ  هک  تسا  یتلالد  هراشا ، تلالد  و  تسا . فقوتم  انعم  رب  نآ  تماقتسا  مالک و  تحص  هک  تسا  یتلالد  اضتقا ، تلالد  ( 2)

،85 / 1 صوصنلا ، ریـسفت  حلاص ، بیدا  دمحم  ك : هراب ر . نیا  رد  دوشیم . هدافتـسا  مکح  همزال  زا  اما  هتـشادن ، نآ  نایب  هب  یلـصا  دصق 
.309 / 1 لوصولا ، حاتفم 

 173 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
اب دنکیم  هدافتـسا  تایآ  يهمجرت  زا  دنادیمن و  یبرع  هک  یـسک  یتح  دنراد و  راک  رـس و  مهف  عون  نیا  اب  الومعم  نادیبرع  يداع  مدرم 

ياهدع درک ، میهاوخ  هراشا  اهدعب  هک  روط  نامه  دنکیم . رارقرب  طابترا  دیآیم  تسد  هب  یقباطم  لولدم  زا  هک  ییاهمایپ  يرهاظ و  مهف 
م 1400 ق)  ) ردـص دیهـش  لوق  هب  هک  یتروص  رد  تسا ، يرهاظ  لولدـم  نامه  مهف  روظنم  دوشیم ، ریـسفت  ثحب  یتقو  دـننکیم  نامگ 
ام دـشاب و  حرطم  ظفل  يانعم  رد  ینوگانوگ  تـالامتحا  دـشاب و  مـالک  رد  یگدـیچیپ  ندوب و  ناـهنپ  یعون  نّیبم  هک  تسا  ییاـج  ریـسفت 

«1 . » مییآ لیان  نآ  فشک  هب  ریسفت  هار  زا  میهاوخب 
تسین لوقعم  دهد و  ماجنا  دناوتیم  دنک  تیاعر  ار  مهف  دعاوق  دشاب و  هتشاد  یملع  تیحالص  هک  یسک  ره  ار  یلمع  نینچ  تهج  نیا  هب 

. دشاب هدش  صاخ  ياهدع  هب  دودحم 
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یـشور هار و  زا  نآرق  ریـسفت  يارب  ناـنآ  دـندیزگنرب . ییانثتـسا  شور  ریـسفت  يهزوح  رد  تیب  لـها  هک  منک  هراـشا  دـیاب  هنیمز  نیمه  رد 
. دنکیم هدافتسا  نآ  زا  مالک  مهف  يارب  یناسنا  ره  هک  دندرک  هدافتسا 

رگا دنک . هدافتسا  يو  نانخس  مامت  زا  مّود : دنادب ، یبوخ  هب  ار  نخس  بحاص  نابز  هکنآ  لّوا : تسا . هتـسباو  زیچ  دنچ  هب  ینخـس  ره  مهف 
: موس دیوج . دوس  رگید  ییاج  مهف  يارب  ییاج  زا  تسا ، كانفرژ  هدرتسگ و  وا  تاملک 

دارفا هب  نآ  یلک  تاکن  نخس و  ینابم  تخانـش  يارب  دهد . رارق  رظن  دم  ار  اهنآ  امتح  تسا  مالک  مهف  رد  لیخد  یلقع  یبل و  يهنیرق  رگا 
؟ تسا هدرک  ءاقلا  ار  شنانخس  ییاضف  هچ  رد  هتفگ و  هچ  دنادب  ات  دنک  هعجارم  ینابم  نآ  هب  علطم 

وا اب  هشیمه  هک  دراد  علطم  يدرگاش  برقم و  يدرف  نخس  بحاص  رگا 
______________________________

. لوا پاچ  ریسفت ، هدام  ، 47 / 3 ۀیعیشلا ، ۀیمالسالا  فراعملا  ةرئاد  نسح ، دیس  نیما ، ( 1)
 174 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

هب دیاب  دراد و  تیمها  مالک  ریسفت  رد  وا  نانخس  تسا ، یتروص  هچ  هب  رظان  وا  یلک  تاکن  هک  هتسنادیم  هتخانشیم و  ار  وا  ینابم  هدوب و 
. تسا هدش  اقلا  ییاضف  هچ  رد  شنانخس  دوش  نشور  ات  درک  هعجارم  وا 

هب نآرق  نآرق ، هب  نآرق  شور  زا  هنوگچ  هک  دوشیم  هدـید  یبوخ  هب  دـناهدرک و  هدافتـسا  تاکن  نیا  همه  زا  ریـسفت  يهئارا  رد  تیب  لـها 
لها یلک  شور  يهدننک  زیامتم  دناوتیم  هک  ياهتکن  نیرتمهم  تسا . لیوأت  زا  ریغ  اهریـسفت  نیا  دناهدرک و  هدافتـسا  بدا  تغل و  تنس ،

ياهریـسفت هتفگ و  یگتـسجرب  دـناوتیم  هک  تسا  نانآ  تمـصع  ماقم  یملع و  يهطاحا  یحو ، هب  لاصتا  یگژیو  دـشاب ، ریـسفت  رد  تیب 
. دهد ناشن  نارگید  رب  ار  ناشیا 

نطاب ریسفت و  يهزوح  - 28 / 3

تسا نطاب  نایب  ریسفت و  هزوح  رد  تیب  لها  هاگیاج  هب  هراشا  ام  فده  نوچ  یلو  دننکیم ، انعم  ار  رهاظ  نطاب ، فیرعت  ماگنه  هب  الومعم 
. مینکیم انعم  لیوأت  ریسفت و  رهاظ ، اب  هسیاقم  رد  ار  نطاب  يانعم 

هب دـشاب  کیدزن  رهاظ  يانعم  اب  هچ  رتشیب و  ای  دـشاب  یکی  نطاب  يانعم  نآ  هچ  هتفرگ ، ياج  رهاظ  يانعم  سپ  رد  هک  تسا  ییانعم  نطاب ،
دنمزاین رهاظ  اب  نطاب  طابترا  هک  ياهنوگ  هب  دشاب  ياهلصاف  ود ، نآ  نایم  هک  نآ  ای  دشابن ، هطـساو  هب  زاین  نآ  اب  طابترا  يارب  هک  ياهنوگ 

«1 . » دشاب هنیرق  رکذ  حیضوت و 
هتفهن رهاظ  سپ  رد  رهاظ و  اب  دـنویپ  رد  نطاب  هک  نیا  هچ  تسا ، ریذـپناکما  رهاظ  یناـعم  رذـگهر  زا  نطاـب  یناـعم  هب  نتفاـی  تسد  هتبلا 

. دشاب رهاظ  مالک و  هب  دنتسم  دناوتیمن  دشابن ، نطاب  رهاظ و  نایم  یطبر  رگا  تسا و 
رارق نطب  دنچ  يرهاظ ، يانعم  سپ  رد  تسا  نکمم  هکنیا  رگید  يهتکن 

______________________________

.74 / 3 نازیملا ، یئابطابط ، ( 1)
 175 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

«1 . » دوشیم هدافتسا  مه  تایاور  زا  انعم  نیا  دشاب ، هتشاد 
، دوش صخشم  نآ  رابتعا  تحص و  ات  دشاب  رهاظ  هب  دنتسم  دیاب  دنکیم و  روبع  رهاظ  زا  نطاب  يانعم  هک  دوشیم ، نشور  حیـضوت ، نیا  اب 

نطاب يانعم  دراوم  یخرب  رد  هچ  رگ  تسا . یندـش  راک  نیا  تسا و  رـسفم  لمع  رهاظ ، ياـنعم  اـب  نطاـب  دـنویپ  یگنوگچ  لـیلد  نیمه  هب 
اب رّـسفم  دراد و  شواک  قّمعت و  هب  زاین  دراوم  یخرب  رد  اما  درادـن ، يراوشد  یگدـیچیپ و  تسین و  لالدتـسا  طـسب و  حرـش و  هب  دـنمزاین 
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رسفم شالت  لماش  ( 29 / 38 ص ،  ) هدیـسر تایآ  رد  رکفت  ّربدـت و  هب  هک  يروتـسد  نامه  دروآیم و  تسد  هب  ار  نطاب  يانعم  يرگنفرژ ،
اهـشور و هئارا  اههزومآ و  هچ  رگ  ددرگیمن ، یـصاخ  هورگ  هب  دودـحم  نطاـب  فشک  تهج  نیا  رد  دوشیم و  مه  نطاـب  تفاـیرد  يارب 

. تسا لیدبیب  يریثأت  نینچ  هاگ  دشاب و  رثؤم  دناوتیم  شور  حیحصت  مهف و  لماکت  هار و  هب  تیاده  رد  يدوهش  ياههبرجت 
هب مایپ  نآرق و  یبرع  موهفم  ار  رهاظ  ياهدع  هدـمآ ، نطاب  هرابرد  هک  یتالامتحا  رد  لیوأت ، نطاب و  نایم  ریـسفت و  نطاب و  نایم  تبـسن  اما 

تروص نیا  رد  « 2 . » دناهتـسناد ملکتم  دارم  زا  يرادربهدرپ  فشک و  ریـسفت و  ار  نطاب  زا  روظنم  دـناهتفرگ و  ظـفل  رهاـظ  زا  هدـمآ  تسد 
، نئارق ساسا  رب  جارختسا و  ار  یلامتحا  تالامتحا ، يالهبال  زا  دنکیم و  شواک  رسفم  یتقو  اریز  تسا ، هدش  هدرمش  نطاب  اب  ربارب  ریـسفت 

رد ار  نخس  يانعم  نطاب  ییوگ  دزاسیم ، نیعم 
______________________________

نطاب ندوب  كانفرژ  هک  ( 284 / 2 راونالا ، راحب   ) قیمع هنطاب  قینا و  هرهاظ  دننام : تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هک  یتاریبعت  زا  رظن  فرـص  ( 1)
تروص هب  ینعی  تسا ، هدمآ  ح 225 ) ، 356 / 36 نامه ،  ) نآرقلا نوطب  ۀلمح  لثم : یتاریبعت  دنکیم ؛ نآ  نتـشاد  نوطب  زا  تیاکح  نآرق 

.28 ، 1 یفاص ، ریسفت  ك : ر . نطبا . ۀعبس  یلا  انطب  هنطبل  انطب و  ارهظ و  نآرقلل  نا  تسا : هدمآ  زین  هماع  عبانم  رد  تسا . هدمآ  عمج 
.42 نآرق / مهف  دیلک  یجلگنس ، تعیرش  ( 2)

 176 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
دوب دهاوخن  نطاب  رگید  دافم ، ندش  راکشآ  اب  اما  دوشیم ، هتخانـش  ریـسفت  لمع  نیا  سفن  هچ  رگ  تفر ، رانک  اههدرپ  یتقو  اما  دروآیم .

حلطـصم يانعم  هب  نطاب  اما  درادـن ، یلاکـشا  دـشاب ، هنوگ  ریـسفت  لمع  یـشالت  نینچ  رگا  تهج  نیدـب  تشاد . دـهاوخن  رهاظ  اب  یقرف  و 
«1 . » تسا نطاب  زا  ياهرهچ  هنومن  نیا  مییوگب  هکنیا  رگم  دوب . دهاوخن 

اب قیداصم  زا  یخرب  تسا . قیداصم  نییعت  نطاب  زا  روظنم  دنکیم ، قیبطت  لیوأت  زا  يریسفت  اب  دناهداد و  نطاب  هرابرد  هک  يرگید  لامتحا 
يدراوم اما  « 2 . » دوب دهاوخ  لیوأت  نامه  نطاب  تروص  نیا  رد  تسا . موصعم  نایب  هب  دـنمزاین  یخرب  دـیآیم و  تسد  هب  يرهاظ  تالمأت 

نخـس نآ  يهراـبرد  اهدـعب  هک  تسا  يرگید  يهلوـقم  زا  و  درادـن ، اـنعم  فـشک  مهف و  هب  یطاـبترا  تسا ، موـصعم  ناـیب  هب  دـنمزاین  هک 
. تفگ میهاوخ 

نآرق اب  نآ  تبسن  تیب و  لها  تلیضف  - 28 / 4

هراشا

رد و  « 3 ( » 23 / 42 يروش ، ، 32 / 33 بازحا ،  ) میرک نآرق  رد  یبرقلا  يذ  ناونع  هب  هچ  ربماـیپ و  تیب  لـها  ناوـنع  هب  هچ  نیموـصعم  همئا 
دورد ربمایپ  رب  دـسریم  روتـسد  نینمؤم  هب  یتقو  هک  اجنآ  ات  دـنراد ، ییـالاب  جرا  ماـقم و  هعیـش  ینـس و  عباـنم  رد  دوجوم  يوبن  ثیداـحا 

هیصوت ربمایپ  ( 56 بازحا /  ) دنتسرفب
______________________________

هب رهاظ  يارو  رد  هک  مالک  مزاول  فیطل  قیقد و  ياـههتکن  ار  نوطب  تسا و  هتفگ  ( 346 / 2  ) تاقفاوم رد  یبطاش  ار  ناـیب  نیمه  هیبش  ( 1)
. دنادیم ددرگیم  لصاح  رکفت  ربدت و  اب  دیآیم و  تسد 

،9 / 1 نایبلا ، عماج  ك : ر . اهلیوأت . اـهنطاب  اـهظفل و  اـهرهاظ  تسا : هتفگ  تسا و  هداد  ناـیبلا  عماـج  ریـسفت  رد  يربط  ار  لاـمتحا  نیا  ( 2)
. دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ادعب  هک  دراد  يوق  تادیؤم  لامتحا  نیا  هعیش  تایاور  رد  و  . 9 / 1 نایبتلا ، یسوط ،

،41 لافنا / ءارسا ، تاـیآ 26  رد  هنرگ  تسا و  ربماـیپ  نادـناخ  هب  نآرق  تیاـنع  هجوت و  تاـیآ  زا  شخب  کـی  اـهنت  یبرق  تدوم  هتبلا  ( 3)
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،191 / 2 لیزنتلا ، دهاوش  یناکـسح ، مکاح  ك : ر . یبرقلا ، يذ  زا  دارم  هرابرد  دنکیم و  دـیکأت  نانآ  یلام  يداصتقا و  داعبا  هب  ، 7 رشح /
ح 824 و 825.

 177 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
لاصتا یملع و  ماقم  یبرق ،)  ) یکیدزن تراهط و  ماقم  رب  نوزفا  هکناـنچ  « 1 . » دشاب شنادناخ  مان  همیمض  هب  تاولص  مالـس و  نیا  دنکیم 

. تسا هدش  دیکأت  یحو  فراعم  بسک  ربمایپ و  هب  نانآ 
زا تایاور  نوگانوگ  تاریبعت  هب  هنرگ  درادـن و  ار  تیب  لها  باب  رد  هدیـسر  تافیـصوت  نآ  زا  ياهرطق  ناـیب  شیاـجنگ  زگره  هزیجو  نیا 

دنتسه تافالتخا  هدنرادرب  و  « 4  » يداه «، 3  » دنتسه رذنم  نانآ  «، 2  » دنتـسه ینایح  فراعم و  هب  ملعا  ملاع و  ربمایپ ، تیب  لها  هکنیا  لیبق 
«5 . » تسا هدوب  نانآ  ینید  تالکشم  لح  تما و  تافالتخا  عفر  يارب  تیب  لها  دوجو  زا  همئا  باحصا  یقلت  دیدرگیم ، هراشا 

نانادان ییامنهار  تاهبش و  هب  خساپ  اهفیرحت ، ربارب  رد  یگداتسیا  هدیـسر ، مالّـسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  هرابرد  هک  يرگید  تافیـصوت  زا 
«6 . » تسا

دشابیم تسخن  يهتـسد  رابخا  زا  ریغ  و  تسا ، هدرک  نایب  ار  نآرق  تیب و  لها  نایم  صاخ  تبـسن  هک  تسا  رابخا  زا  ياهتـسد  رتمهم ، اما 
تیب لها  هاگیاج  اهنآ  زا  یخرب  تسا ، مسق  ود  رب  تایاور  زا  هتسد  نیا  دوب . ربمایپ  هب  نانآ  لاصتا  یملع و  هاگیاج  ماقم و  نایب  یپ  رد  هک 

. دراد نآرق  لیوأت  ریسفت و  مهف ، اب  طابترا  رد  ام  ثحب  اب  یگنتاگنت  هطبار  دنکیم و  فیصوت  نآرق  لدع  ناونع  هب  ار  ربمایپ 
. تسا نانآ  تیعقوم  ماقم و  رگنایب  و  هدش ، دراو  تیب  لها  رب  تایآ  قابطنا  ناونع  هب  هک  تسا  یتایاور  مود  هتسد  و 

______________________________

. هیآ لیذ  ، 21848 53 ح 21853 - نایبلا 12 / عماج  ( 1)
104 و 105. 51 و 56 و ص 101 ، ، 23 ح 22 ، ، 82 / 11 ح 1 ؛ ، 78 / 89 راونالا ، راحب  ( 2)

.2 / 23 نامه ، ( 3)
. نامه ( 4)

.12 نامه / ( 5)
. لاهجلا لیوأت  و  نیلطبملا ، لاحتنا  نیلاغلا ، فیرحت  نیدلا ، اذه  نع  یفنی  تسا : هنوگ  نیا  هب  تیاور  رد  ریبعت  . 30 / 23 نامه ، ( 6)

178 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

: لوا هتسد 

. تسا نآرق  هب  تبسن  ترـضح  نآ  یهاگآ  یملع و  تیعقوم  ماقم و  بلاط و  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  اب  هطبار  رد  تایاور  نیا  زا  یـشخب 
لوزن یگنوگچ  زا  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  ای  « 1 .« » تسا نآرق  اـب  یلع  تسا و  یلع  اـب  نآرق  نآرقلا . عم  یلع  یلع و  عم  نآرقلا  دـننام :

: تسا هدمآ  ترضح  لوق  زا  ای  « 2 . » تسا هاگآ  هدش ، لزان  یناسک  هچ  قح  رد  يزیچ و  هچ  يارب  ینامز و  هچ  رد  هکنیا  نآرق و 
رب ادـخ  هک  ياهیآ  ره  لیوأت  نینچمه  تسا . نم  طخ  تسد  وا و  يـالما  هب  تسا و  نم  شیپ  درک  لزاـن  ربماـیپ  رب  دـنوادخ  هک  ياهیآ  ره 

«3 . » متشون متخومآ و  ربمایپ  زا  ار  يزیچ  ره  مکح  ای  دح  ای  مارح  لالح و  ره  درک و  لزان  دوخ  ربمایپ 
قیمع هدرتسگ و  هزادنا  هچ  ات  نآرق  هب  تبسن  ترضح  عالطا  دهدیم  ناشن  هک  تسا  هدمآ  ماما  فحصم  تبـسانم  هب  زین  يرگید  تاریبعت 

«4 . » تسا هدوب 
تاریبـعت اـب  تاـیاور  نیا  تسا . نآرق  باـب  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یملع  ماـقم  هب  رظاـن  ماـع و  تاـیاور ، نـیا  زا  يرگید  شخب  اـما 

هب ملاع  تیب ، لها  هکنیا  لیبق  زا  درک ، يونعم  رتاوت  ياعدا  ناوتیم  هک  تسا  يدحاو  نومضم  هب  ناوارف و  نانچ  نآ  هدیسر و  ینوگانوگ 

نادیواج يرثا  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


ملع رد  ناخسار  نانآ  « 5 . » دناماجنا ات  زاغآ  زا  نآرق 
______________________________

. ترضح هرابرد  سابع  نبا  مالک  و ص 104  ح 5 ، ، 80 / 89 نامه ، ( 1)
: هلمج نآ  زا  تسا . هدیسر  هعیش  تنس و  لها  عبانم  رد  فلتخم  تاریبعت  اب  تایاور  نیا  ( 2)

.40 / 89 راونالا ، راحب  ، 412 / 2 ناقتالا ، یطویس ،
.41 / 89 راونالا ، راحب  . 657 / 2 سیق ، نب  میلس  باتک  ( 3)

تاراشتنا پاچ و  نامزاس  نارهت ، یلع ، ماما  فحصم  یلع ، دمحم  دیس  يزایا ، نآ : یگنوگچ  ترضح و  فحصم  اب  ییانشآ  هرابرد  ( 4)
. یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو 

89 و 98. / 89 راونالا ، راحب  ( 5)
 179 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نیمز نامسآ و  ملع  « 3 . » دنتسه نآرق  ریسفت  لیوأت و  هب  ملاع  « 2 . » دنهدیم ربخ  امش  هب  دیـسرپب ، نآرق  يهرابرد  اهنآ  زا  رگا  « 1 . » دنتسه
دیاب دنسیونب  يریسفت  باتکلا  ۀحتاف  يهرابرد  دنهاوخب  رگا  دنتسه و  نآرق  لها  الصا  « 4 . » دننکیم جارختسا  نآرق  زا  ار  ناهج  قیاقح  و 

«5 . » دننک راب  رتش  رب 70 
نایب لیوأت و  ریـسفت و  هب  تبـسن  هژیو  یهاـگآ  رگناـیب  تسا و  نآرق  هب  ناـنآ  ملع  یباـجیا  يهبنج  ياـیوگ  هک  يرگید  هباـشم  تاریبعت  و 

. تسا خوسنم  خسان و  ندرک  نیعم  تاهباشتم و  لح  تامکحم و 

: مود هتسد 

نانآ عیفر  هاگیاج  رگنایب  مه  تافیـصوت  نیا  تسا . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نآرق  زا  یتاعوضوم  قابطنا  هب  رظان  تایاور  زا  یـشخب  اما 
رد تانیب  تایآ  ای  تسا . ناشیا  نآ  زا  نآرق  هب  نامیا  لماک  قادصم  ینعی  «، 6  » دناهدروآ باتک  هب  نامیا  دمحم  لآ  هکنیا  دننام  دشابیم ،

«7 . » تسا تیب  لها  ینعی  ( 49 / 29 توبکنع ،  ) ملع نابحاص  ياههنیس 
ُنآْرُْقلا اَذـه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو  يهیآ : هب  دانتـسا  هاگنآ  دنتـسه . نآرق  نارذـنم  ناغّلبم و  تیب  لـها  « 8 . » دنتـسه نآرق  ملع  رد  خـسار  تیب  لها 

، دنراد ار  باتک  ملع  هک  دنتسه  یناسک  تیب  لها  دوشیم . « 9 ( » 19 / 6 ماعنا ،  ) َغََلب ْنَم  َو  ِِهب  ْمُکَرِْذنُِأل 
______________________________

.98 / 89 53 ؛ ، 32 ، 27 ح 12 ، 199 و 204 ، ، 197 ، 191 / 23 نامه ، ( 1)
ح 82. نامه ، ( 2)

.213 / 1 یفاک ، ، 99 / 89 نامه ، ( 3)
ح 76 و 77. ، 99 نامه / ( 4)

.103 نامه / ( 5)
ح 1. باب 10 ، ، 188 / 23 نامه ، ( 6)

ر. تسا . هدش  نایب  ملع  نابحاص  تیعطاق  اب  یخرب  تسا و  هدمآ  اونوکی ) نا  یـسع   ) ریبعت اب  يدادـعت  دنتـسه ، هتـسد  ود  تایاور  نیا  ( 7)
.17 ، 14 ، 13 ، 5 ، 4 ح 3 ، ، 188 نامه / ك :

.213 / 1 یفاک ، . 53 ، 32 ، 27 ، 12 ح 3 ، ، 89 نامه / ( 8)
.416 / 1 یفاک ، ( 9)
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 180 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
. تسا هدمآ  ( 43 / 13 دعر ،  ) ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  يهیآ  لیذ  رد  دـشاب و  زاسراک  دـیفم و  ناکرـشم  اب  هّجاحم  رد  دـناوتیم  هک  یملع 
«3 (. » 18 / 3 نارمع ، لآ   ) ِطْسِْقلِاب ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  دناطسق : هب  مئاق  هک  دنتـسه  یملع  نابحاص  « 2 . » دنتسه باتک  هب  قطان  تیب  لها  « 1»

«6 . » دنتسه رکذ  لها  و  «، 5  » تانیب تایآ  «، 4  » باتک ثراو  تیب  لها 
«7 . » دنتسه ماحرا  تناما و  دنتسه . تما  يونعم  ردام  ردپ و  هکنیا  دننام  هدمآ ، تیب  لها  قح  رد  هک  يرگید  تاریبعت  و 

یملع و ماقم  نیا  نانآ  نوچ  ای  دنتـسه ، نآرق  يراصحنا  رـسفم  تیب  لها  هک  دوشیمن  هدافتـسا  راـبخا  زا  هتـسد  ود  نیا  زا  مادـک  چـیه  زا 
. دننک ریسفت  دنرادن  قح  دنمهفب و  ار  نآرق  دنناوتیمن  نارگید  دنراد ، ار  لیوأت  ریسفت و  ییاناوت 

لها زا  یبلطم  بلاطم ، نایب  تالامتحا و  نایم  رد  ییاـج  رد  يرّـسفم  رگا  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدافتـسا  تاـیاور  نیا  زا  هک  يزیچ  اـهنت 
. دسریمن نارگید  هب  تبون  تیب  لها  فراعم  دوجو  اب  دراد و  تیولوا  ناحجر و  تیب  لها  مالک  نارگید ، زا  یبلطم  دید و  تیب 

نیلقث ثیدح  دافم  - 28 / 5

، هدمآ نآ  فارطا  رد  صاخ  روط  هب  هک  یتایاور  يوبن و  ثیدح  نیا  هژیو  رابتعا  تحـص و  نیلقث و  ثیدـح  تیـساسح  تیمها و  لیلد  هب 
. مینکیم ناونع  ار  یلقتسم  ثحب 

______________________________

ح 11. ، 116 راونالا 89 / راحب  ( 1)
ح 29. نامه ، ( 2)

.52 ح 51 ، نامه ، ( 3)
.214 / 1 یفاک ، 222 ؛ ص 218 ، ، 28 ح 19 ، نامه ، ( 4)

.3 ح 1 - باب 11 ، ، 206 / 23 نامه ، ( 5)
.210 / 1 یفاک ، ( 6)

صص ۀجحلا ، باتک  یفاک ، ب 10 و 11 و  ج 89 ، راونالا ، راحب  یشایع ، ریسفت  یناکسح ، لیزنتلا ، دهاوش  رد  لیصفت  هب  تایاور  نیا  ( 7)
. تسا هدمآ   265 - 168

 181 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
یفلتخم تاریبعت  اب  تیاور  نیا  تسا . هدش  لقن  ترضح  زا  ربمایپ  هباحص  زا  قیرط - زا 20  شیب  اب  هصاخ - هماع و  عبانم  رد  نیلقث  ثیدح 

: دننام
و « 2 . » یترتع یتیب  لها  لج و  زع و  هّللا  باتک  اّولـضت ، نل  اهب  متذـخا  نا  نیرما  مکیف  كراـت  ّینا  « 1 . » یتیب لها  هّللا و  باتکب  مکیـصوا 

«3 . » تسا هدش  دیکأت  تمایق  زور  ات  تیب  لها  زا  ادخ  باتک  يریذپانادج  هلأسم  هب  تسا و  هدمآ  هباشم  تاریبعت 
دیکأت همه  نآ  زا  روظنم  هک  دنک  نشور  دهد و  ناشن  نآرق  هب  تبـسن  ار  تیب  لها  هاگیاج  دناوتیم  هک  تسا  یلیلد  نیرتمهم  ثیدح  نیا 

. دوش تقد  ثیدح  نیا  تاریبعت  یگنوگچ  هرابرد  دراد  اج  اذل  تسین ، لیوأت  ریسفت و  مهف ، رد  نانآ  يراصحنا  قح  تیب ، لها  قح  رد 
. درک هراشا  هلئسم  یبلس  یباجیا و  دعب  ود  هب  دیاب  ثیدح  نیا  ریسفت  رد 

لدع همزال  ایناث : دراد . یفاصوا  هچ  تسا و  یتهج  هچ  زا  الوا : و  تسا ، میظع  اهبنارگ و  ءیش  ود  زا  یکی  نآرق و  لدع  ترتع ، رگا  ینعی 
. دننکب دنناوتیمن  نآرق  اب  هطبار  رد  ار  يراک  هچ  دننکب و  دنناوتیم  يراک  هچ  نارگید  تسانعم و  هچ  هب  ندوب 

ناونع هب  ترتع  و  ربکا ، لقث  ناونع  هب  نآرق  هدش و  نیعم  ترتع  نآرق و  هب  هجوت  هعجارم و  يهجرد  يدـنمشزرا و  تایاور  زا  یخرب  رد 
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تـشگنا ود  دـننام  رـشحم  يارحـص  رد  تمایق  زور  اـت  ود  نیا  ناـیم  قارتفا  مدـع  رب  تاـیاور  یخرب  رد  و  تسا . هدـش  یفرعم  رغـصا  لـقث 
زا هدش و  هتسناد  ادخ  مدرم و  نایم  لاصتا  نامسیر  ترتع  تاریبعت ، زا  یخرب  رد  تسا . هدش  دیکأت  نیعبصا ) )

______________________________

.287 / 1 یفاک ، ( 1)
.294 نامه / ( 2)

هلمج نآ  زا  ناوتیم  هک  تفر ، تراشا  تنس  لها  عبانم  هب  هلاقم  زاغآ  رد  تسا و  هدش  هراشا  ینس  هعیـش و  تایاور  رثکا  رد  ریبعت  نیا  ( 3)
. درک هعجارم   148 / 2 یقهیب ، ننس  ح 3788 و  662 و 663 ، / 5 يذمرت ، حیحص  ح 36 و 37 ؛ ، 1883 / 4 ملسم ، حیحص  هب 

 182 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
«2 . » دـنزادرپیم تنـس  باتک و  فالتخا  عفر  هب  تیب  لـها  تسا  هدـمآ  رگید  یخرب  رد  « 1 . » تسا هدش  دای  ادـخ  ناسنا و  نایم  يهطـساو 

تکاله بجوم  راـک  نیا  اریز  تفرگ  یـشیپ  تیب  لـها  رب  دـیابن  و  « 3 . » دـنوشن هارمگ  ات  دـننک  کسمت  تیب  لـها  هب  دـیاب  مدرم  نینچمه 
چیه هچ  رگ  تسا ، هدش  هداد  اهنآ  هب  کسمت  روتسد  دنتسه و  لقتـسم  اهبنارگ  ءیـش  ود  نیا  زا  مادک  ره  هکنیا  رتمهم  هتکن  « 4 . » دوشیم

«5 . » دراد لقتسم  تیوه  ندرک ، کسمت  ذخا و  اما  تسین ، یفاک  يرگید  نودب  مادک 
رد ییاراد ، رقف و  رد  بضغ ، تیاضر و  رد  ناهنپ ، راکـشآ و  رد  دـش ، ادـج  ادـخ  باـتک  زا  دـیابن  یلاـح  ره  رد  تسا : هدـمآ  نینچمه  و 

«6 . » سرت تینما و 
: تسا ندرک  کسمت  و  ذخا )  ) نتفرگ تایاور ، نیا  ساسا  رب  نیلقث  ثیدح  یباجیا  يهلأسم  نیاربانب 

«7 . » ۀلالض یلع  ناک  هکرت  نم  يده و  یلع  ناک  هعبتا  نم  هّللا  لبح  وه 
. تسا یهارمگ  رب  دنک  اهر  ار  نانآ  هک  یسک  تیاده و  رب  دنک  يوریپ  نانآ  زا  سک  ره  دنتسه ، ادخ  نامسیر  تیب  لها 

باتک هب  اهنآ  اریز  دیزومایب ، يزیچ  تیب  لها  هب  دـهاوخیمن  امـش  « 8 . » مکنم ملعا  مّهناف  مهومّلعت  ال  تسا : هدـمآ  تاـیاور  زا  یخرب  رد 
رد دیتسشن  یتشک  نیا  رد  رگا  دنتسه . حون  هنیفس  دننام  دنتسه . رتملاع  امش  زا  ادخ 

______________________________

ح 80. ، 102 / 23 راونالا ، راحب  ( 1)
ح 12. نامه ، ( 2)

ار لیوأت  هک  تسنآ  کسمت  هک  تسا  هدمآ  مالّسلا ) هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریـسفت   ) تایاور زا  یخرب  رد  ح 80 ، ، 102 / 23 نامه ، ( 3)
، لئاسو  ) تیبلا لها  انع  هلیوأت  نآرقلا و  ذخا  يذلا  وه  میظعلا ؟ فرشلا  اذه  هکسمتب  يذلا  هب  کسمتملا  نم  نوردت  ا  دریگب . تیب  لها  زا 

(. 201 / 27
.294 / 1 یفاک ، ( 4)

.106 / 23 راحب ، ( 5)
ح 12. ، 109 نامه / ( 6)

.116 نامه / ( 7)
.294 / 1 یفاک ، ( 8)

 183 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
مـشچ ود  رگا  تسین و  تایح  دشابن  رـس  رگا  هک  دنتـسه  مشچ  ود  دننام  تیب  لها  نآرق و  « 1 . » دینکیم ادـیپ  تاجن  جاوما  رد  اهنافوط و 

«2 . » تسین یئانیب  دشابن ،
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. تسین هدافتـسا  کسمت و  لباق  ییاهنت  هب  اـی  تسین و  موهفم  تیب  لـها  نودـب  نآرق  هک  دوشیمن  هدافتـسا  تاـیاور  نیا  زا  کـی  چـیه  زا 
قیقد و تیاده  رد  تیب ، لها  دوجو  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدافتـسا  تایاور  نیا  زا  هچنآ  درک . ریـسفت  تیب  لها  نودب  ار  نآرق  ناوتیمن 

نییعت قیداصم و  صیخـشت  رد  تسین . مهف  رد  هشیمه  ندـش  هارمگ  دـنوشیم . یهارمگ  عنام  تیب  لها  دـنکیم . کمک  نآرق  قیمع  مهف 
ییاج رد  رگا  دـننکیم . راذـنا  تیادـه و  يروآدای  دنتـسه ، رذـنم  همئا  یتقو  تسا . قداص  مه  ندرکن  لمع  رد  تسا . قداـص  مه  دراوم 

. میسرپب رکذ  لها  زا  میناوتیم  میتفاین  رد  ار  یبلطم 
رتملاع ام  زا  نانآ  نوچ  مینک ، ییاسانـش  میـسرپب و  ار  تامکحم  دنتـسه ، ملع  رد  خسار  هک  یناسک  زا  میناوتیم  دوب  ههبـش  ییاج  رد  رگا 

. نتفایرد مهف و  هب  هن  ددرگیم  رب  لمع  ياههلوقم  هب  رتشیب  تیعبت ، ذخا و  کسمت ، تهج  نیمه  هب  دنتسه .
يدارفا سکع  رب  دنیامن و  ّربدت  دننک و  رکف  دـنناوتیم  هک  دنتـسه  يدارفا  دنتـسین . ناسکی  فراعم  تفایرد  رد  اهناسنا  هکنیا  زا  میرذـگب 

هب نآرق  مهف  رد  تسا  رتهب  ناسک  نیا  دـننکیم . لح  ار  دوخ  لکـشم  شـسرپ  لاوئـس و  اب  دـنرادن و  لمأت  قیقحت و  هب  تداع  هک  دنتـسه 
، دننکن دامتعا  تردـق  هب  فوطعم  يارآ  تایلیئارـسا و  هب  دـننک و  دامتعا  هدـش ، باریـس  یحو  روخـشبآ  زا  تسا و  دامتعا  لباق  هک  ییاج 

نخس اوه  يور  زا  نتخومآ و  نتسناد و  نودب  هک  یسک  ره  هب  دوشیم . تلالض  فارحنا و  بجوم  اهنیا  يود  ره  اریز 
______________________________

.120 / 23 راحب ، ( 1)
ح 43. ، 121 نامه / ( 2)

 184 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
. درک هعجارم  دیابن  دیوگیم ،

طیارـش هب  رظان  هک  تسا  ناتـسرپاوه  يأر و  لها  نازادرپ و  سایق  ناروآ ، تعدـب  تکرح  هب  رظان  ریـسفت ، زا  یهن  رد  تاـیاور  زا  یـشخب 
لها يراصحنا  قح  ریـسفت  نیا  ای  تسین ، زیاج  مدرم  يارب  نآرق  ریـسفت  هک  انعم  نیا  هب  هن  تسا ، همئا  رـصع  یعاـمتجا  یخیراـت و  صاـخ 

. تسا تیب 

راصحنا مدع  رب  دهاوش  - 28 / 6

تلالد نومـضم ، مه  ثیداحا  ثیدح و  نیا  رد  تاریبعت  زا  کی  چیه  هک  دش  نشور  میدروآ  نیلقث  ثیدـح  يانعم  رد  هک  یتاحیـضوت  اب 
مهف و زا  ياهرهب  نارگید  دـننکیم و  تفایرد  ار  نآرق  یناعم  تیب ، لها  اهنت  هک  اـنعم  نیا  هب  درادـن ، تیب  لـها  ریـسفت  مهف و  راـصحنا  رب 

نآرق يراـصحنا  مهف  تیب ، لـها  هب  ندرک  کـسمت  اـی  تیب  لـها  زا  تیعبت  زا  دارم  دوش  موـلعم  هکنیا  يارب  نوـنکا  دـنرادن . نآرق  ریـسفت 
. ددرگیم هئارا  يدهاوش  تسین ،

انعم تسا . ناـیبت  نیبم و  رون ، شدوخ - فیرعت  ناـیب و  قبط  نآرق - میدرک ، هراـشا  نآرق  ندوب  مهف  لـباق  ثحب  رد  هک  روط  ناـمه  فلا :
يارب ار  باتک  نیا  دنوادخ  هک  درادن  انعم  زین  دشاب و  يدودحم  عمج  صاخ و  ياهدع  راصحنا  رد  ندوب  راکـشآ  ندوب و  رون  هک  درادـن ،

، تسین هدافتسا  لباق  میقتسم  روط  هب  شدوخ  اما  تسا ، تراشب  هظعوم و  امش  يارب  تسا . زیچ  همه  رگنایب  دیوگب  دتسرفب و  مدرم  تیاده 
. دیمهفب ار  نآ  صاخ  ياهدع  قیرط  زا  امش 

. دیریگب ار  دیلک  نیا  تیب  لها  زا  دیاب  هک  دراد  يزمر  دیلک  نآرق  مهف  هکنآ  ییوگ 
نداد تقباطم  باتک و  رب  اهنآ  هضرع  هب  طونم  رابخا  زا  یـشخب  تحـص  رایعم  هک  تسا  هدیـسر  يراـبخا  تیب ، لـها  تاـیاور  نیب  رد  ب :

نآرق هب  اهنآ 
 185 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
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، تاـیاور زا  هتـسد  نیا  دروآ . تسد  هب  ار  تاـیاور  نیا  تحـص  ناوتیم  هنوگچ  دـشابن ، دانتـسا  مهف و  لـباق  نآرق  رگا  لاـح  تسا . هدـش 
: دنادیم باتک  اب  تقفاوم  ار  ربخ  ره  تحص  رایعم  هکلب  تسین ، رابخا  نایم  ضراعت  تروص  هب  صوصخم 

تـسا ادخ  باتک  فلاخم  هچنآ  دیریگب و  دوب  ادـخ  باتک  اب  قفاوم  هچنآ  « 1 . » هوعدف هّللا  باتک  فلاخ  ام  هوذـخف و  هّللا  باتک  قفاو  امف 
. دینک اهر 

قفاوم نآرق  اب  هک  یثیدـح  ره  « 2 . » فرخز وهف  نآرقلا  ثیدـحلا  نم  قفاوی  مل  اـم  تسا : هدـمآ  نومـضم  نیا  هب  هک  يرگید  ياـهریبعت  و 
زا یمازتلا - ینمـضت و  تلالد  هب  هچ  رگ  ار - نآ  تقفاوم  اـم  دوش و  دراو  ياهیآ  ریـسفت  يارب  یتیاور  هنوگچ  لاـح  تسا . فرخز  دـشابن 

تیب لـها  ریـسفت  هب  طونم  نآرق  مهف  میتفگ  رگا  « 3 . » دـشابن تجح  اـم  يارب  مینادـن و  ار  نآ  ریـسفت  یلو  میروآ  تسد  هب  میهاوخب  نآرق 
ریبعت هب  هدیافیب و  انعمیب و  رایعم  هدعاق و  نیا  تسا ، باتک  اب  تقباطم  هب  طورشم  تیب  لها  يریسفت  تایاور  یتمالس  تحـص و  تسا و 

. دیآیم مزال  رود  نویقطنم 
دـنهدیم و عاـجرا  نآرق  هب  ار  دوخ  بطاـخم  یمکح  بلاـطم و  ناـیب  يارب  همئا  هک  میراد  راـبخا  زا  ياهتـسد  تاـیاور ، نیا  رب  نوزفا  ج :

: دنیامرفیم
«4 . » لج زع و  هّللا  باتک  نم  ههابشا  اذه و  فرعی 

______________________________

ح 10. یضاقلا ، تافص  باوبا  زا  باب 9  ، 110 / 27 ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
ح 12. نامه ، ( 2)

هّللا باتک  قفاوی  ثیدح ال  لک  دنکیم : لقن  قداص  ماما  زا  هک  ّرح ، نب  بویا  ربخ  دـننام  تسا ، رایـسب  نومـضم  نیا  هب  تایاور  هتبلا  ( 3)
. تسا هدمآ  هطبار  نیا  رد  زین  ربخ 15 و 16  و  ح 14 ) نامه ،  ) فرخز وهف 

.363 / 1 ماکحالا ، بیذهت  ح 5 ؛ وضو ، باوبا  زا  باب 39  ، 464 نامه ، ( 4)
 186 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

دیابن دوبن ، زیاج  نآرق  ریـسفت  رگا  تسا . هدافتـسا  لباق  نآرق  زا  شدننام  مکح و  نیا  دـنیامرفیم  دـننکیم و  نایب  ار  هریبج  يوضو  مکح 
زا اهنت  دییایب  دوشیمن و  هدافتسا  نآرق  زا  بلاطم  نیا  دنیوگب  دیاب  دهد ، عاجرا  نآرق  هب  ار  دوخ  بطاخم  دیوگب و  نخس  نینچ  ترـضح 

. دینک هدافتسا  ام 
هباشتم و مکحم و  خوسنم ، خـسان و  نتـسناد  هب  طونم  ار  ریـسفت  تحـص  دـننکیم و  نایب  ار  نآرق  ریـسفت  شور  تیب ، لها  هک  یتایاور  د :

هبتـشا ام  مکنع  اوعد  دـیرواین : ور  ریـسفت  هب  دـش  هبتـشم  رما  امـش  رب  دـینادیمن و  ار  بلاطم  نیا  رگا  دـنیوگیم : دـننادیم و  نآرق  بیرغ 
ریسفت بلاطم و  و  دیرادن . ملع  اهنآ  هب  تبسن  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  دوشیم  هبتـشم  امـش  رب  هچنآ  دینک  اهر  « 1 . » هب مکل  ملع  امم ال  مکیلع 

زیاج نآرق  ریسفت  رگا  دیشاب . روما  نیا  نتسناد  يوج  تسج و  رد  دنتـسه و  نآرق  لها  هک  دینک  راذگاو  یناسک  هب  ار  تایآ  زا  هتـسد  نیا 
. تسا زیاج  یطیارش  تحت  نارگید  يارب  ریسفت  دوشیم  مولعم  سپ  دننک ، هراشا  ریسفت  دعاوق  مولع و  هب  دیابن  دشابن ،

. خوسنملا خسانلا و  فرعت  له  دیامرفیم : ماما  هک  يرگید  تایاور  نینچمه 
هداتق هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ماّحش  دیز  تیاور  رد  هک  روط  نامه  « 2 . » تسا ینطاب  رهاظ و  نآرق  يارب  هک  دینادیم  ایآ  دیامرفیم : ای 

. ناتدوخ دیتسه و  امش  دینکیم ، ریسفت  ملع  اب  ار  نآرق  امش  رگا  « 3 . » تنا تناف  ملعب  هرسفت  تنک  نإف  دیوگیم :
. دروآ يور  ریسفت  هب  طیارش  هب  هجوتیب  دعاوق و  تیاعر  نودب  يدرف  هک  تسا  ییاج  رد  ریسفت  زا  يریگولج  عنم و  لحم 

زا ياهتسد  مهف  و  دنکیم . میسقت  هتسد  هس  رب  ار  ادخ  مالک  هک  یتایاور  ه -
______________________________

نادیواج يرثا  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


ح 23. یضاقلا ، تافص  باوبا  زا  باب 13  ، 184 / 27 نامه ، ( 1)
94 و 95. / 89 راونالا ، راحب  ( 2)

ح 25. باب 13 ، ، 185 / 27 ۀعیشلا ، لئاسو  ( 3)
 187 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

مولع زا  ياهتسد  مهف  و  دنکیمن . یـصاخ  فصو  هب  دودحم  ار  شمولع  هب  یـسرتسد  دنادیم و  لهاج  ملاع و  مدرم ، همه  نآ  زا  ار  نآرق 
هک یناسک  دنـشاب . رادروخرب  صیخـشت  زییمت و  تردـق  یّـسح و  تفاـطل  ینطاـب و  تافـص  زا  هک  دـنادیم  یناـسک  صوصخم  ار  باـتک 

«1 . » دنادیم ملع  رد  ناخسار  هکئالم و  دنوادخ ، صوصخم  اهنت  ار  نآرق  مولع  زا  ياهتسد  مهف  و  تسا ؛ هداد  ردص  حرش  اهنآ  هب  دنوادخ 
كولس ریس و  سفن و  بیذهت  هب  نآ  زا  ياهبترم  درادن و  یصاخ  هورگ  هب  راصحنا  نآرق  ریسفت  مهف و  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 

«2 . » تسا ملع  رد  ناخسار  صوصخم  اهنآ  زا  ياهتسد  اهنت  تسا و  طورشم  رظن  ناعما  و 
نیا رد  قداص  ماـما  « 3 . » قئاقحلا فئاـطللا و  ةراـشالا و  ةراـبعلا و  یلع  ءایـشا ، ۀـعبرا  یلع  نآرقلا  تسا : هدـمآ  رگید  تیاور  رد  هکناـنچ 

یناسک ایلوا و  يارب  ار  نآ  فئاطل  صاوخ و  يارب  ار  تاراشا  ماوع و  يارب  ار  ترابع  دنکیم ، میسقت  هتـسد  راهچ  هب  ار  نآرق  مهف  تیاور 
. دنتسه یحو  اب  طابترا  رد  هک  دنادیم  یناسک  صوصخم  ار  قیاقح  دنادیم و  دنتسه  رادروخرب  یسح  تفاطل  ینطاب و  يافص  زا  هک 
. تسا هدش  هدرتسگ  اهناسنا  همه  يارب  يونعم  هرفس  نیا  تسین و  یسک  راصحنا  رد  نآرق  مهف  هک  تسا  نآ  يایوگ  دهاوش  نیا  مامت 

______________________________

ح 44. ، 194 / 27 نامه ، ( 1)
قـیقد و ثحاـبم  يرظن و  ثحاـبم  تمـسق  رد  ماـکحالا  تاـیآ  دـسیونیم : دراد  تیاور  نیا  رب  هک  ياهـقیلعت  رد  یلماـع  رح  موـحرم  ( 2)

تیب لها  هب  رـصحنم  نآرق  تاـیآ  مهف  ثحاـبم ، لـئاسم و  زا  ییاهتمـسق  رد  دراد  لوبق  ناـشیا  ینعی  تسا . موس  مسق  زا  نآ ، يهدـیچیپ 
ك: ر . تسین .

.194 نامه /
.20 / 89 راونالا ، راحب  ( 3)

188 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

تیب لها  يراصحنا  هاگیاج  - 28 / 7

هراشا

نآرق رد  تشاد ؟ دـنهاوخ  نآرق  نایب  هب  تبـسن  يراصحنا  شقن  هچ  تیب  لـها  هک  تسا  حرطم  لاوئـس  نیا  دـش ، هداد  هک  یتاحیـضوت  اـب 
شتیب لها  ربماـیپ و  زا  هچنآ  هک  یلاـح  رد  ( 44 لحن /  ) نک نایب  ار  اـهنآ  ددرگیم  لزاـن  وت  رب  یحو  زا  هچنآ  هدـمآ  ربماـیپ  قح  رد  میرک 

: دشابیم ریز  روما  هدودحم  رد  هفیظو  نیا  دهدیم  ناشن  هک  تسین  نآرق  تاملک  اههلمج و  مامت  هدیسر 

ماکحا فراعم و  لیصفت  - 1

. تسا هدش  راذگاو  تنس  هب  تایئزج  لیصفت  حیرشت و  اما  هدرک ، نایب  ار  تایلک  نآرق  هک  انعم  نیا  هب  : 

: تایآ لیوأت  - 2
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، دـنراد خوسر  نآرق  ملع  رد  هک  تسا  یناسک  هژیو  قیداصم  رب  نآ  قابطنا  یناعم و  بل  قمع و  كرد  تسین . سک  ره  راک  نآرق  لـیوأت 
یئاناوت تیب  لها  دنتـسه و  تیب  لـها  ربماـیپ و  نآ  يـالعا  لـثم  هک  تسا  یبتارم  تاـجرد و  ياراد  يدـنمدرخ  ملع و  رد  خوسر  نیا  اـما 

. دنراد ار  الاب  بتارم  نآ  لیوأت 

: اهفالتخا عفر  - 3

ای انعم  مهف  رد  هک  دـیآیم  شیپ  يدراوم  اسب  هچ  تسا . لـیوأت  ریـسفت و  رد  فـالتخا  عفر  تیب ، لـها  يراـصحنا  هاـگیاج  دراوم  زا  یکی 
دراوم نیا  ياشگ  هار  تیب  لها  یملع  تیعجرم  نایم  نیا  رد  دـیآیم ، شیپ  فالتخا  مهم  روما  رد  هژیو  هب  مدرم  ناـیم  رد  قادـصم  نییعت 

. تسا

: اهفارحنا ربارب  رد  یگداتسیا  - 4

. دیآیم رامش  هب  تیب  لها  فیاظو  زا  یکی  نانادان  ییامنهار  تاهبش و  هب  خساپ  تافیرحت و  زا  يریگشیپ  اهيژک و  حیضوت 
189 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

: میلاعت هب  ندیشخب  مسجت  نتفرگ و  رارق  هوسا  - 5

. دوشیم طوبرم  تیب  لها  هاگیاج  هب  هک  تسا  يدراوم  زا  میلاعت  راکشآ  نداد  ناشن  تاروتسد و  ندرک  يدربراک  یلمع و  ققحت 

: نآرق هژیو  ملع  - 6

هتـشاد لاصتا  یـصاخ  يدابم  هب  ینطاب  دادعتـسا  رب  نوزفا  هک  تسا  یناسک  راـصحنا  رد  قیاـقح  ینعی  نآرق  فراـعم  تفاـیرد  زا  ياهبترم 
. دشابیم تیب  لها  راصحنا  رد  هبترم  نیا  دنشاب و 

190 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

نآرق ریسفت  - 29

هراشا

اـهباتک و حورـش  دروـم  رد  هملک  نیا  زاـغآ  رد  تسا . هدـمآ  مـالک  ياـنعم  زا  يرادربهدرپ  راـهظا و  فـشک و  ياـنعم  هب  تغل ، رد  ریـسفت 
وطسرا راثآ  یبرع  ینانوی و  ياهحرش  ور  نیا  زا  دوب ، اهنآ  یناعم  نایب  حرش و  اب  فدارم  دشیم و  هدرب  راک  هب  یفسلف  یملع و  ياههتشون 
هتـشون نآرق  هرابرد  هک  یـصاخ  ياهباتک  هب  یلک ، ماـع و  ياـنعم  زا  یمالـسا  گـنهرف  رد  هژاو  نیا  هتفر  هتفر  اـما  دـناهتفگیم . ریـسفت  ار 

هک تسا  م 745 ه )  ) یـسلدنا نایح  وبا  فیرعت  اهنآ ، نیرتلماش  زا  یکی  هک  هدـش  يرایـسب  ياهفیرعت  نایم  نیا  رد  دـش . قالطا  دـشیم ،
: دسیونیم

لامتحا ظافلا  نآ  زا  هک  یناعم  یبیکرت و  يدرف و  ماکحا  تالولدـم و  نآرق و  ظافلا  هب  قطن  یگنوگچ  يهرابرد  هک  تسا  یملع  ریـسفت  »
«1 .« » دیوگیم نخس  بیکرت  تلاح  رد  دوریم ،

يانعم نایب  هجیتن ، رد  تسا ، یناـعم  ناـیب  ظـفل و  لولدـم  زا  يرادرب  هدرپ  رد  ریـسفت  شقن  زا  تراـبع  ریـسفت  باـب  رد  هتکن  نیرتمهم  اـما 
: ردص دیهش  ریبعت  هب  دوشیمن و  هدناوخ  ریسفت  دسریم ، نهذ  هب  مالک  رهاظ  زا  هک  ظفل  يرهاظ 
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رگشرازگ هک  تسا  حرطم  ییاج  رد  ریسفت  يانعم  رد  نایب  يرادرب و  هدرپ  »
______________________________

.13 ج 1 / طیحملا ، رحب  ( 1)
 191 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

سردوز يرهاظ و  یناعم  اب  نخـس  هک  ییاج  رد  ور ، نیا  زا  ددرگ . لیاز  فشک و  ریـسفت ، هار  زا  ات  دشاب  یگدـیچیپ  ندوب و  ناهنپ  یعون 
نیا « 1 «. » تسا هدرکن  يرادرب  هدرپ  ناهنپ  يزیچ  زا  اریز  دوشیمن ، هدـیمان  ریـسفت  دـهدیم  یهاگآ  نآ  ياـنعم  زا  ظـفل  دوشیم و  نشور 

تسا و ریـسفت  ياج  اجک ، رد  مینادب  ات  تسا ، مهم  رایـسب  نآرق  يانعم  مهف  رد  عورـشم  تیلاعف  نادیم  ریـسفت و  يهدودـحم  يارب  فیرعت 
. مالک نامجرت  يرهاظ و  يانعم  اجک 

گنهرف رد  ریسفت  هب  کیدزن  یهاگیاج  لیجنا ، تاروت و  صاخ  روط  هب  سدقم و  نوتم  ریـسفت  ملع  تیحیـسم ، گنهرف  رد  کیتونمره » »
ون يداشرا و  يهبنج  تیحیـسم  رد  دراد ، ار  مالک  يانعم  زا  يرادرب  هدرپ  فشک و  فده  هک  نآرق  ریـسفت  فالخ  رب  هتبلا  دراد ، یمالـسا 

حیـضوت بیقعت و  حرـش و  يانعم  هب  کیتونمره  هچ  رگ  تسا . هدـش  فیرعت  زور  ياهزاین  اب  بسانتم  سدـقم  باتک  میهاـفم  ندـش  ون  هب 
«2 . » تسا هدمآ  مه  هداس  ییانعم  هب  هدیچیپ  ياهملک 

ًاریِـسْفَت َنَسْحَأ  َو  ِّقَْحلِاب  َكاْنئِج  اَّلِإ  ٍلَثَِمب  َکَنُوتْأَی  َو ال  تسا : حرـش  نایب و  يانعم  هب  مه  نآ  هدمآ و  میرک  نآرق  رد  رابکی  ریـسفت  يهملک 
کیکـشت ترـضح  تلاسر  توبن و  رد  دندادیم و  رارق  تتامـش  دروم  ار  ربمایپ  هراومه  هک  هّکم ، ناکرـشم  خـساپ  رد  اریز  (. 33 ناقرف / )

قح هب  وت  هک  دهد  ناشن  دنک و  نشور  ار  تقیقح  هک  میروایب  یخـساپ  هکنآ  رگم  دنرواین  یلثم  وت  يارب  دهدیم : خساپ  نآرق  دندرکیم ،
. تسا نایب  نیرتهب  نآ  ياهدمآ و 

ریسفت ندوب  يرورض  هب  میرذگب ، هک  یظفل  نماد  زارد  ثحب  نیا  زا 
______________________________

. ردص رقاب  دمحم  زا  ریسفت  هلاقم   47 ج 3 / ۀیمالسالا ، فراعملا  ةرئاد  نسح ، نیما ، ( 1)
.9 - 11 ریسفتلا / ملع  میهف ، زیزع ، ( 2)

 192 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
ناسنا ره  يارب  ریسفت ، ترورض  هاگتساوخ و  میریگب ، رظن  رد  ار  ریسفت  شیادیپ  للع  رگا  تسا و  رایسب  نخس  باب  نیا  رد  هک  میـسریم ،
تیاده باتک  ناونع  هب  ینامسآ و  باتک  ناونع  هب  نآرق ، تخانش  ترورض  هب  ریسفت  ترورـض  اریز  ددرگیم . نشور  نآرق  هب  دنمهقالع 

ییاج رد  هتفگ و  اهنخس  تایآ  رد  ندیشیدنا  لقعت و  ربدت و  تیمها  باب  رد  دوخ  نآرق  ددرگیم . زاب  تداعس  بسک  یگدنز و  سرد  و 
دـننک و ربدـت  نآ  ياههناشن  تایآ و  رد  نامدرم  هکنآ  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآ  اـم  هک  تکرب  نمی و  اـب  تسا  یباـتک  نآرق  دـیوگیم :
نیبم و یباتک  هدـش و  لزان  ( 4 میهاربا /  ) موق ناـبز  هب  نآرق  هک  تسا  تسرد  رگید  يوـس  زا  (. 29 ص /  ) دنریگ دـنپ  نآ  زا  درخ  نابحاص 
و (، 44 لحن /  ) دهد حیضوت  حرش و  ار  نآ  ات  هدش  هداد  روتسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  اما  ( 1 فسوی /  ) تسا راکشآ 

يارب نآرق  ظافلا  هک  درادـن  یتافانم  اـنعم  نیا  هتبلا  دـشیمن . رداـص  دـنوادخ  فرط  زا  يروتـسد  نینچ  دوبن ، نآرق  ریـسفت  ترورـض  رگا 
دشاب هتفگ  نخس  یناعم  میهفت  يهویش  قباطم  دشاب و  هدرک  تیاعر  ار  مالک  بولسا  نآرق  دشاب و  نشور  مهف و  لباق  ناد  یبرع  نابطاخم 

ریز لیالد  هب  نیارباـنب  « 1 . » دـشاب ریـسفت  دـنمزاین  یلیالد  هب  لاح ، نیع  رد  و  دـنمهفب ، شیب  مک و  ار  نآ  یناعم  نابز  نآ  اـب  انـشآ  مدرم  و 
: تسا يرورض  نآرق  ریسفت 

یناعم هاتوک  تارابع  اـب  دراد و  یناـعم  ترثک  ( 2 77 ؛) يهمان / هبطخ 198 و  هغـالبلا  جـهن   ) تسا قیمع  یناـعم  نوطب و  ياراد  نآرق  ( 1
؛ دنکیم نایب  ار  سوسحم  ملاع  زا  جراخ  یلئاسم  ( 3 تسا ؛ هدرک  دصق  ار  يدنلب 
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______________________________

ص 63. هنامز ، گنهرف  نآرق و  یلع ، دمحم  دیس  يزایا ، ك : ر . یبرع ، نابطاخم  تیاعر  نآرق و  نابز  هرابرد  ( 1)
 193 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

ینعی  ) مالک هدنیوگ  و  ( 5 دوش ؛ ربدت  دـیاب  هراومه  و  دوش ، هدـنادرگرب  تامکحم  هب  دـیاب  هک  دراد  یتاهباشتم  نآرق  رگید  يوس  زا  و  ( 4
ادخ مالک  اهتهج  نیمه  هب  درک . یقلت  يداع  ناوتیمن  ار  وا  نتشون  نتفگ و  نخس  يهوحن  دراد و  رارق  الاو  سب  ییاوتـسم  رد  دنوادخ )

. دراد ریسفت  هب  زاین 
نامگیب دیوگب ، نخس  گرزب  يدنمشناد  رگا  یلو  دوشیمن ، يدایز  تقد  یـسراو و  مدرم  يوس  زا  دیوگب ، ار  یبلطم  يداع ، يدرف  رگا 

ای دـشاب و  هدـشن  هتخادرپ  وا  مالک  زا  یبلطم  هب  ادابم  دوش و  نشور  وا  نخـس  داـعبا  اـت  دوشیم  یـسررب  دـنرذگیمن و  نآ  زا  یگداـس  هب 
هاگآ و هک  يدنوادخ  تسا ، رادروخرب  يرتیلاع  رایـسب  يهجرد  زا  دنوادخ  يهرابرد  هلأسم  نیا  دشاب . هدـش  ریـسفت  وا  دوصقم  فالخرب 

یتـقیقح زا  هدرپ  دراد و  هراـشا  ياهتکن  هب  شمـالک  زا  ياهشوـگ  ره  و  ( 6 ناقرف /  ) تسا نامـسآ  نیمز و  یتسه و  ناـهج  رارـسا  هب  ملاـع 
. تشذگ نآ  زا  ربدت  لمأت و  نودب  تفرگ و  ناسآ  لهس و  ار  شمالک  دیابن  درادیمرب ،

194 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

خیرات رتسب  رد  ریسفت  - 1

ملسم روط  هب  اما  دوب ، ریـسفت  هب  شیارگ  ینوریب  لماوع  و  ریـسفت ، رد  تیب  لها  شقن  ریـسفت ، ترورـض  هب  طوبرم  دش  نایب  نونکات  هچنآ 
دنک ادیپ  يرتشیب  ییانشآ  میرک  نآرق  اب  دهاوخیم  هک  یـسک  يارب  نآ ، هب  يهراشا  هک  تسا ، حرطم  نآرق  باب  رد  يرگید  تایـصوصخ 
سپ ار  یمالسا  نادنمشناد  دناهدوب و  یتایح  ییاهتیعقاو  هک  یلماوع  مینکیم . ریبعت  ریسفت  شیادیپ  لماوع  هب  نآ ، زا  ام  و  تسا ، يرورض 
ربمایپ زا  سپ  رسفم  نیتسخن  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هراب  نیا  رد  تسا . هدناشک  ریسفت  هب  ندروآ  يور  هب  نیعبات  هباحص و  رـصع  زا 
نآرق انامه  يهبطخ 125 ) هغالبلا ، جهن   ) نامجرت نم  هل  دبال  ناسلب و  قطنی  نیتفدلا ال  نیب  روتسم  ّطخ  وه  امنا  نآرقلا  اذه  ّنا  دیامرفیم :

. دیاب ینامجرت  ار  نآ  راچان  دیآ ، نخس  هب  ات  درادن  نابز  هک  دلج  ود  نایم  رد  تسا  یطخ 
: مینکیم هراشا  نآ  هب  لامجا  روط  هب  هک  تسا ، یمهم  بلطم  درادن  نابز  نآرق  هک  یگژیو  نیا 

ماکحا یخیرات و  ثداوح  يداقتعا و  تاعوضوم  زا  يرایسب  حیضوت  لیصفت و  زا  هدش و  نایب  لامجا  روط  هب  امومع  بلاطم  نآرق  رد  ( 1
 195 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

روط هب  ار  نآرق  مایپ  دنروایب و  ار  یتاحیضوت  شخب  ره  لیذ  نیرسفم ، هک  تسا  هدش  یلماع  انعم ، نیمه  تسا و  هدش  يراددوخ  یعیرـشت 
. دننک نایب  نشور 

. تسا هدرک  نایب  اهناسنا  یسح  يرهاظ و  مهف  اب  ار  سونأمان  ياهزارف  یبیغ و  تاکن  ( 2
هدنسب نتم  رهاظ  هب  دریگ و  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  هیآ  يانعم  رد  نوگانوگ  تالامتحا  دنکیم  اضتقا  « 1  » نآرق ندوب  یهجو  دنچ  ( 3

. دوشن
دنتشادن و یهاگآ  لوزن  بابسا  طیارش و  تایصوصخ و  زا  هدروآ و  مالسا  اهدعب  هک  یناناملسم  یگدنز  اب  یحو  لوزن  نامز  يهلصاف  ( 4

. تسا ریسفت  موزل  رگنایب  روکذم  دراوم  تسا . هدش  لزان  یتیعقوم  طیارش و  هچ  رد  تایآ  زا  یخرب  دنتسنادیمن 
هکلب مهم ، ثحابم  زا  یکی  کش  نودـب  تسا . نآرق  مولع  ناـیم  رد  ریـسفت  هاـگیاج  دوش ، هراـشا  نآ  هب  تسا  مزـال  زاـب  هک  يرگید  هتکن 
رطاخ هب  اتدمع  هتفای ، شیادیپ  نآرق  مولع  زا  یثحابم  رگا  و  تسا . ریـسفت  ملع  نآ ، مولعلا  ّما  ینآرق و  مولع  ثحابم  نیرتیمیدـق  زا  یکی 

یمولع نآرق ، مولع  : » هک تسا  هدـمآ  نآرق  موـلع  ياـهفیرعت  زا  یکی  رد  ور  نیا  زا  تسا . هدوـب  نآرق  مهف  هب  کـمک  تهج  رد  ریـسفت و 

نادیواج يرثا  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


هقلح نآ  فارطا  رد  دـنناسریم و  کـمک  ریـسفت  هب  میقتـسم  ریغ  اـی  میقتـسم  روط  هب  دـنیآیم و  رد  نآرق  یناـعم  تمدـخ  هب  هک  دنتـسه 
«2 «. » دننزیم

یشقن هدمآ و  ریسفت  يریگراک  هب  تهج  رد  نآرق  مولع  زا  يرایـسب  مییوگب  دیاب  اما  مینادب ، زیمآ  هغلابم  ار  فیرعت  نیا  رگا  یتح  نیاربانب 
. دنراد نآ  يارب  یتامدقم 

______________________________

يهمان 77. هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس  ( 1)
.7 نآرقلا / مولع  نیدلا ، رون  رتع ، ( 2)

196 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

ریسفت عبانم  - 2

اب دناوتب  هک  دـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  یتاودا  مولع و  رـسفم ، هکنآ  یکی ، تسا ؛ فقوتم  لماع  ود  رب  ظفل ، يانعم  زا  يرادرب  هدرپ  فشک و 
. دوش زرحم  ندرک  ریسفت  تیحالص  طیارش و  رسفم  يارب  تقیقح  رد  دورب و  ریسفت  غارس  هب  اهنآ 

، هکنیا لثم  دنک ؛ بسک  تراهم  اهنآ  رد  تسا  مزال  رـسفم  هک  دنکیم  هراشا  ینونف  مولع و  هب  ناقتالا »  » باتک رد  یطویـس  هنیمز ، نیا  رد 
ریسفت ماگنه  هکنیا  رگید  و  « 1 . » دنادب ار  لوزن  بابـسا  تئارق و  ملع  نایب و  یناعم و  فرـص و  وحن و  دشاب ، هتـشاد  نآرق  ناگژاو  هب  ملع 

تایآ زا  رتهب  مهف  يارب  ینعی ، تسا ؛ تنس  نآرق و  زا  ترابع  عبانم  نیا  دنک . ییامنهار  حیحص  تهج  رد  ار  وا  هک  دشاب  یعبانم  هب  یکتم 
ثیدح هب  مه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  هعیش  رظن  زا  دوشیم و  دادمتـسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ثیدح  رگید و 
هدوزفا زین  هباحـص  راتفگ  تنـس ، لها  رظن  رد  دوشیم و  بوسحم  ریـسفت  رگید  عبانم  زا  داهتجا  لقع و  نینچمه  و  دوشیم . هفاـضا  ربماـیپ 

. دوشیم
هک تسا  تلع  نیا  هب  دشابیم ، ریسفت  عبانم  زا  یکی  دوخ  نآرق ، هکنیا  اما 

______________________________

ص 207. ج 4 ، ناقتالا ، ( 1)
 197 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 

اما دشاب  نایبت  رگنایب و  يزیچ  ره  يارب  نآرق  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  (، 89 لحن /  ) تسا يزیچ  ره  رگنایب  دیوگیم : دوخ  هرابرد  نآرق 
. دشاب هتشادن  دوجو  نآ  خساپ  نآرق  مامت  رد  دننکیم ، لاوئس  نآرق  دوخ  مهف  زا  مدرم  هک  اجنآ  رد 

مهف يارب  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا . نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  ریـسفت ، شور  نیرتهب  نآرق و  ریـسفت ، عبنم  نیتسخن  تفگ  ناوتیم  لـیلد  نیمه  هب 
کمک نآ  زا  ياهیآ  نییبـت  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  اـهراب  هـک  یـشور  مـیریگب ، کـمک  رگید  ياهـیآ  زا  ياهـیآ 

. دندربیم راک  هب  ار  شور  نیا  نیعبات ، هباحص و  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  يهمئا  تفرگیم و 
حیضوت میتفگ و  نخس  لیصفت  اب  تیب  لها  هاگیاج  هژیو  هب  ثیدح و  هرابرد  دسریم . ادخ  لوسر  يهریس  تنس و  هب  تبون  نآرق ، زا  سپ 

تسین و مهف  لباق  نآرق  میئوگب  هکنیا  نایم  تسا  قرف  نوچ  تسین ، روط  نیا  اهاجک  رد  تسا و  يراصحنا  عبنم  نیا  اـهاجک  رد  هک  میداد 
نیعبات و هباحـص و  لثم   ) نارگید تاملک  دـننام  نانآ  تاملک  دـنتفگ ، ینخـس  ناـنآ  رگا  میئوگب  هکنیااـب  درک  هعجارم  تیب  لـها  هب  دـیاب 
، تیب لها  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  ثیداحا  هب  تبـسن  اذل  تسا ، زیگنارب  دامتعا  تمـصع  لیلد  هب  تسین و  نیرـسفم )

ربمایپ فیاـظو  زا  یکی  هک  (، 44 لحن /  ) تسادـخ مالک  هب  دنتـسم  ربمایپ ، مالک  ندوب  تجح  هک  تسا  نآ  دوش ، دـیکأت  تسا  مزال  هچنآ 
زا يرایـسب  دوبن ، ربمایپ  رگا  کش  نودـب  دـنادیم . یحو  یناـعم  حیـضوت  ریـسفت و  بلاـطم و  ناـیب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا 
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. دندرکیمن كرد  ار  نآرق  تسرد  يانعم  دندشیم و  هابتشا  راچد  ناناملسم 
هعیش و رتاوتم  ثیدح  قبط  هک  تسا  ربمایپ  مالک  نامه  دنتسم ، نیرتگرزب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناموصعم و  مالک  ندوب  تجح  هرابرد 

رب ار  اهبنارگ  زیچ  ود  امش  يارب  نم  یترتع ؛» هّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا  : » دومرف ترضح  ینس 
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یلع ترـضح  اهباب » یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ  : » دومرف هک  يوبن  یعطق  ثیدح  مکح  هب  و  ار ، مدوخ  تیب  لها  ادخ و  باتک  مراذگیم ، ياج 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اعبط  دـشابیم و  مرکا  لوسر  ملع  ثراو  و  تسا ، تلاسر  تیب  لها  زا  درف  نیرتصخاـش  مالّـسلا  هیلع 

«1 . » تسا هداهن  راگدای  هب  يدعب  ياهلسن  يارب  ار  يدبا  ثاریم  نیا  هتشاذگ و  دوخ  تیب  لها  دزن  رد  دراد  دوخ  هک  ار  یملع  نامه 
. تسا رـسفم  داهتجا  شالت و  لقع و  تسا ، لیخد  هیآ  يانعم  مهف  رد  رایـسب  هک  عبانم  زا  رگید  یکی  میرذـگب ، هک  ریـسفت  عبنم  هس  نیا  زا 

: هک تسا  نیا  درک  هراشا  هصالخ  روط  هب  ناوتیم  هچنآ  اما  تسا ، حرطم  يرایسب  ياهارچ  نوچ و  يریسفت ، عبنم  نیا  يهرابرد 
هب رگا  هک  (، 29 ص / لافنا 22 ، ، 190 - 191 نارمع / لآ  ، 164 هرقب /  ) دنکیم توعد  تایآ  رد  لقعت  ربدت و  هب  ار  مدرم  يدایز  تایآ  ( 1

. دناوخ ارف  نآ  هب  ار  مدرم  نآرق  درادن  انعم  دشابن ، تجح  نآرق  مهف  رد  لقع ، يریگراک 
نید و ندنام  مهبم  تالوحت و  فرظ  رد  ماکحا  لیطعت  شاهمزال  هک  دشابن  زیاج  مه  ماکحا  رد  داهتجا  دـیاب  دـشابن ، زیاج  ریـسفت  رگا  ( 2

داهتجا اب  زج  لمع  نیا  تسا و  تایآ  نایم  عمج  ربدت و  یسررب و  دنمزاین  صوصن  مهف  اریز  تسا . یحو  لوزن  زا  هلـصاف  داجیا  اب  تعیرش 
. ددرگیمن لصاح  لقعت  و 

تهج رد  ار  رهاظ  دراد ، تفلاخم  یعطق  یلقع  مهف  اب  مالک  رهاظ  هک  ییاج  رد  درک و  هعجارم  لقع  هب  دـیاب  نآرق  مهف  يارب  تهج  نیا  هب 
. تسا هدرک  نایب  وا  هب  رظن  ادخ و  نتشاد  تسد  یسرک و  شرع و  لثم  یهلا  تافص  هرابرد  نآرق  هچنآ  دننام  درک ، لیوأت  مهف  نآ 

______________________________

زا مهجهنم  مهتاـیح و  نورـسفملا  باـتک  هب  رتـشیب  عـالطا  يارب  دوش ، هدنـسب  هزیجو  نیا  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتلـصفم  ثحب  نیا  هتبلا  ( 1)
. دینک هعجارم  ریسفت  رد  تیب  لها  هاگیاج  يهرابرد   70 هدنسیون /
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نآرق نارسفم  - 3

لیصا فراعم  تخانش  يهشیدنا  رد  ریسفت ، شناد  نیوکت  زاغآ  زا  هک  دنتسه  هدوب و  یمالـسا  گرزب  نارکفتم  يهرمز  رد  نآرق  نارـسفم 
هب یهاگن  اـب  دـناهدش . اریذـپ  ار  يرایـسب  تاـمحز  دـناهداهن و  ماـگ  نآ  هب  لـین  هار  رد  هدوب و  نوگاـنوگ  ياهـشور  اهلکـش و  رد  ینآرق ،

تردق نامز  زا  تسا . سوسحم  الماک  نارسفم  راک  یفیک  یمک و  یگدرتسگ  یمالسا ، فراعم  مولع و  هنیمز  رد  یسانشباتک  ياهتـسرهف 
باتک نآ  يهرابرد  ای  هدـش ، هتـشاگن  نآ  رب  ریـسفت  حرـش و  نآرق  هزادـنا  هب  هک  تسا  هدـشن  هتخانـش  یباتک  زورما  هب  ات  تباتک  رب  ناـسنا 

هچ ره  هک  انعم  نیا  هب  دنتشاد ، یلقن  يهبنج  ریسافت  هار ، زاغآ  رد  تسا . هدوبن  هنوگ  کی  رب  هشیمه  ریـسافت  دشاب . هدش  فینـصت  فیلأت و 
اما دندرکیم ، يروآدرگ  هیآ  لیذ  رد  دوب  هدیسر  لوزن  نأش  هیآ و  يانعم  رد  نیموصعم  يهمئا  ای  هباحـص و  ربمایپ و  زا  ثیدح  تیاور و 
هب اـهنوچ  دـنچ و  تشادرب و  یگدرتـسگ  عوـنت و  تفریم  رتارف  هچ  ره  دـش و  هدوزفا  نآ  هب  هـیآ  داـفم  حیـضوت  تـغل و  كدـنا ، كدـنا 
رب رد  زین  ار  ياهقرف  یمـالک و  ياـهیریگتهج  رد  عونت  اهـشور ، عوـنت  رب  نوزفا  ریـسفت ، هک  اـجنآ  اـت  تشگیم ، هفاـضا  هیآ  ناـیب  تبـسانم 

یهورگ دنتشونیم و  ار  دوخ  ریسافت  تعامج  تنس و  لها  بهذم  ساسا  رب  یهورگ  تفرگ .
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. تشاد يرشع  انثا  هعیش  ای  یلیعامسا  يهعیش  يهغبص  یهورگ  تشاد و  یلازتعا  دیاقع  هغبص  ناشریسفت 
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ترورض دناهتـشون ، هرود  ات 3000  ار  يریـسفت  ياههتـشاگن  نیا  رامآ  یخرب  هک  ریـسافت  داـیز  رایـسب  مجح  راـک و  یگدرتسگ  نیارباـنب ،
م 911 ه)  ) یطویس درک . ادیپ  یسیون  هقبط  يهبنج  ییاسانـش  نیا  هار ، زاغآ  رد  تهج  نیدب  درکیم . اضتقا  ار  نارـسفم  یفرعم  ییاسانش و 

راک م 945 ه )  ) يدوواد وا  درگاش  سپـس  تشاگن ، ار  نیرـسفملا  تاقبط  ناقتالا ، ینعی  ینآرق  مولع  ياهباتک  نیرتعماـج  زا  یکی  فلؤم 
راک مهدزای ) نرق  يافوتم   ) يوندا يدـنچ  زا  سپ  داهن . مان  نیرـسفملا  تاقبط  ار  نآ  دوزفا و  نارـسفم  دادـعت  رب  درک و  لـیمکت  ار  داتـسا 

یطخ و ياههخـسن  یفرعم  يهنیمز  رد  ییاهباتک  دـش و  هدرتسگ  یناسر  عالطا  تیلاعف  زا  هتـشر  نیا  نآ  زا  سپ  درک . لـیمکت  ار  يدوواد 
فیلأت فلؤم  لاح  حرش  رد  حیضوت  یکدنا  اب  هارمه  باتک ، رگید  تایصوصخ  پاچ و  دادعت  پاچ و  لحم  پاچ و  عون  ای  اهنآ و  ناکم 

نآرقلا و موـلع  مـسق  یمالــسالا ،» یبرعلا  ثارتـلل  لـماشلا  سرهفلا  ، » خاوـش یلع  نآرقلا ،» تافنــصم  مـجعم   » باـتک دــش . فینــصت  و 
رد تسا . لیبق  نیا  زا  ابیرقت  رافـصلا ، نوهرم  ماستبا  زا  ۀینآرقلا ،» تاساردـلا  مجعم   » و ندرا ، تیبلا  لآ  هسـسؤم  زا  ریـسفتلا » تاطوطخم  »

کبس و تخانش  یسررب و  دقن و  لیلحت و  ییاسانـش و  هب  یهوژپ ، ریـسفت  هتـشر  دش و  هدوزفا  ینآرق  مولع  ياهـشناد  رب  یـشناد  نایم  نیا 
یبهذـم و ییایفارغج ، ياـهيریگتهج  اـب  یباـیزرا ، لـیلحت و  دـقن و  زا  فلتخم  ییاهلکـش  هنیمز  نیا  رد  تفاـی . صاـصتخا  ریـسفت  شور 
دنچ و ریـسافت و  زا  عالطا  نآ  دـیاوف  نیرتمهم  زا  اما  تشادرب ، رد  ار  يرایـسب  دـیاوف  یملع  تکرح  نیا  تفای . نیوکت  یخیرات  یمالک و 

شزرا هجرد و  اهنآ و  نوچ 
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هب ار  ام  و  دنکیم ، يریگشیپ  طلغ  ياهشور  ریسفت و  رد  رارکت  زا  یهوژپ  ریـسفت  هکنیا ، زا  میرذگب  تسا ، ریـسفت  رما  رد  يداینب  ياهراک 
هب ریـسافت  یفرعم  اب  هک  انعم  نیا  هب  دیامنیم . نشور  ام  يارب  ار  بطاخم  شور و  ألخ  دزاسیم و  فقاو  ریـسفت  رما  رد  اهزاین  اهیتساک و 
هچ دناهتـشاد و  ییاهدوبمک  صقاون و  هچ  دناهدوب و  رادروخرب  ییاهیگژیو  هچ  زا  هدش  هتـشون  نونکات  هک  يریـسافت  هک  دهدیم  ناشن  ام 

یگنهرف یملع و  ألخ  میسیونب و  ریسفت  یّنـس  ای  یعامتجا  ياههورگ  هچ  يارب  دیاب  ریـسفت  يهنیمز  رد  ام  دناهدیزگرب و  ار  ینابطاخم  عون 
«1 . » دوش ریسفت  نآرق  رصع  نآ  اب  بسانم  دوش و  هتشاگن  يریسفت  يرصع  ره  رد  تسا  مزال  الوصا  مینک . رپ  ار 

______________________________

رـشن رتفد  نارهت ، يرـصع ، ریـسفت  نآرق و  يزایا ، ك : ر . ماهتـشاگن . نآ  یگنوگچ  يرـصع و  ریـسفت  ترورـض  رد  یباـتک  بناـجنیا  ( 1)
1378 ش. مود ، پاچ  یمالسا ، گنهرف 
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نآرق زا  ییاهینتسناد  - 30

هناشن و ياـنعم  هب  هیآ ، هدـننک و  دودـحم  يهریاد  راـصح و  ياـنعم  هب  هروس ، دراد . هیآ  عومجم 6236  رد  و  هروـس ، مـیرک 114  نآرق  - 
. تسا تمالع 

.[ تسا هتفر  راک  هب  اههژاو  نیا  نآرق  رد  ، ] تسا هدش  هتفرگ  نآرق  دوخ  زا  هیآ  هروس و  هب  میسقت  هنوگنیا 
هب 10 ار  یبزح  ره  بزح و  راهچ  هب  ار  یئزج  ره  ءزج و  یـس  هب  ار  نآرق  دـنداد و  ماجنا  اهدـعب  ناناملـسم  هک  تسه  يرگید  میـسقت  اـما 

. دناهدرک میسقت  رشع 
. تسا فرح  دادعت 330249  و  ریامض ، نودب  و 77807  ریامض ، هبساحم  اب  هملک  زا 77938  بکرم  نآرق  - 

: تسا دکؤم ) یمتح و   ) میازع زا  حالطصا  هب  بجاو و  يهدجس  نآ  يهیآ  راهچ  هک  دراد ، هدجس  دیجم  نآرق  تایآ  زا  هیآ  هدزناپ  - 
(96  ) قلع يهروـس  - 4 هیآ ؛ نـیرخآ  ( 53  ) مجن يهروـس  - 3 يهیآ 37 ؛ ( 41  ) تلـصف يهروس  - 2 يهیآ 10 ؛ ( 32  ) هدجـس يهروس  - 1

. هیآ نیرخآ 
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: تسا ریز  حرش  هب  دراوم  نیا  تسا . بحتسم  هدجس  رگید  دروم  هدزای  رد 

يهروس - 5 يهیآ 107 ؛ يرسا ، يهروس  - 4 يهیآ 48 ؛ لحن ، يهروس  - 3 يهیآ 15 ؛ دعر ، يهروس  - 2 هیآ 206 ؛ فارعا ، يهروـس  - 1
-10 هیآ 25 ؛ لمن ، يهروس  - 9 يهیآ 60 ؛ ناقرف  يهروس  - 8 يهیآ 77 ؛ جح ، يهروس  - 7 يهیآ 18 ؛ جح ، يهروس  - 6 يهیآ 58 ؛ میرم ،

هیآ 21. قاقشنا ، يهروس  - 11 يهیآ 24 ؛ يهروس ص ،
يِذَّلا َکِّبَر  ِمْساـِب  ْأَْرقا  هدـش ، لزاـن  هک  ياهیآ  نیلوا  تسا . تئارب  اـهنآ  نیرخآ  قلع و  هروس  هدـش ، لزاـن  ربماـیپ  رب  هک  ياهروـس  نیلوا  - 

. تسا يهیآ 281  هرقب  يهروس  رد  ِهِیف ، َنوُعَجُْرت  ًامْوَی  اوُقَّتا  َو  هیآ : نیرخآ  قلع و  يهروس  رد  َقَلَخ ،
رهاظ هب  فورح  اب  هک  ییاههروس  دوشیم و  عورـش  موهفم  لوادتم و  یتاملک  اب  هک  ییاههروس  ددرگیم ، عورـش  لکـش  ود  هب  اههروس  - 
هعطق هعطق  هک  یفورح  ینعی  هدـش  عورـش  هعطقم  فورح  اب  هک  دـنیوگیم  ییاههروس  ار  مود  هتـسد  دوشیم . عورـش  موهفم  ریغ  هداـس و 
عورـش هعطقم  فورح  اب  هک  میراد  هروس  نآرق 29  ياههروس  نایم  رد  دـهدیمن . ییانعم  رهاظ  رد  هتـشاذگ و  رگیدـکی  رانک  رد  هدـش و 

. تسا یبرع  فورح  زا  یمین  ینعی  فرح  رارکت 14  نودب  فرح و  شتاررکم 78  فورح و  دادعت  هدش و 
. هتفر راک  هب  راب  نآرق 2699  رد  هّللا )  ) هلالج ظفل  - 

جیورت ار  تمحر  تفوطع و  دوشیم و  عورـش  یگدنـشخب  ینابرهم و  تفـص  ادخ و  مان  اب  هروس  رد 113  نآرق  هکنیا  هجوت  بلاـج  هتکن 
لمن هروس  رد  اما  ددرگیم ، عورش  فصو  مان و  نیا  نودب  تئارب  ای  هبوت  هروس  اهنت  دنکیم و 
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. تسا هدش  رارکت  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  راب  نآرق 114  رد  اذل  دوشیم و  رارکت  هلمج  نیا 

هملک کی  هک  تسا  نامحرلا  يهروس  يهیآ 64  نآ ، نیرتکچوک  تسا و  هحفص  کی  هرقب و  يهروس  يهیآ 282  نآرق ، هیآ  نیرتگرزب  - 
. ِناتَّماهْدُم تسین  رتشیب 

. تسا یکم  ياههروس  اهنآ  مومع  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  یعیبط  ءایشا  امسا و  ای  دوخ  مان  هب  هروس  رد 23  دنوادخ  - 
. تسا هدرک  عورش  ار  هروس  دوخ  هیزنت  حیبست و  اب  دنوادخ  هروس ، تفه  رد  - 

. تسا هروس  جنپ  هدش  زاغآ  دنوادخ  ساپـس  دمح و  اب  هک  ییاههروس  هکنانچ  تسا ، هروس   5 هدش ، عورـش  وگب )  ) لق اب  هک  ییاههروس  - 
هروس اهنآ 7  دادـعت  دوشیم و  هدـیمان  هینامز  ياههروس  احالطـصا  هک  هدـش  عورـش  هاگنآ ، یماگنه ، ینعی  اذإ  اب  نآرق  ياـههروس  یخرب 

. تسا تمایق  فلتخم  لئاسم  يهنیمز  رد  یکم و  ياههروس  هیقب ، یعامتجا و  ثحابم  يهنیمز  رد  یندم و  اهنآ  هروس  ود  تسا .
: دوشیم میسقت  هورگ  هب 4  نآرق  ياههروس  رگید ، يدنبمیسقت  کی  رد  - 

. دنتسه هبوت  ات  هرقب  زا  هروس  ای 8  اهنآ 7  دراد و  هیآ  دودح 200  رد  هک  لاوط )  ) ینالوط ياههروس  - 1
. دراد همادا  ءارعش  ینعی ، ات 26 ؛ هروس 10  زا  دوشیم و  هدیمان  مه  اهدص  هک  ییاههروس  نیئم )  ) هیآ دص  زا  شیب  ياههروس  - 2

همادا تارجح )  ) يهروس 49 ات  لـمن )  ) يهروس 27 زا  دنتـسه و  هیآ  دص  دودـح  رد  و  یناثم )  ) هدـمآ هیآ  دـص  زا  سپ  هک  ياههروس  - 3
دراد

 205 ص : نادیواج ، يرثا  نآرق 
نآرق رخآ  ات  ق )  ) يهروس 50 زا  هک  تسا . هدش  هدیمان  مه  اههدـش  ادـج  هک  تالـصفم )  ) هاتوک ياههلـصاف  اب  کچوک و  ياههروس  - 4

. دراد همادا 
هب 6 کیدزن  هحفـص و   48 هط ، نامثع  طخ  پاـچ  تاحفـص  مجح  اـب  دراد و  هیآ  هک 286  تسا  هرقب  يهروس  نآرق  هروـس  نیرتـگرزب  - 

. دوشیم هتشون  رطس   1 رد 5 / دراد و  هیآ  هک 3  تسا  رثوک  يهروس  هروس ، نیرتکچوک  تسا و  مین  ءزج و  ود  ای  بزح و 
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یشبح یمارآ و  يربع ، یـسراف ، ياهنابز  زا  هک  هتفر  راک  هب  نآرق  رد  یبرع  ریغ  لیخد و  هژاو  زا 200  شیب  یسانشنابز  تاقیقحت  قبط  - 
«1 . » تسا هدمآ 

______________________________

، ياهردـب نودـیرف  همجرت  دـیجم ، نآرق  رد  لیخد  ياـههژاو  يرفج ، روترآ  ك : یبرع ر . ریغ  تاـملک  زا  ناـمهیم  ياـههژاو  هراـبرد  ( 1)
. 1372 سوت ، تاراشتنا  نارهت ،

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید
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يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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