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نآرق نوطب  رد  یقیبطت  یشهوژپ 

: هدنسیون

ییابطابط ردیح 

: یپاچ رشان 

نآرق مولع  ریسفت و  ياهشهوژپ  تاراشتنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نآرق نوطب  رد  یقیبطت  16یشهوژپ 

باتک 16تاصخشم 

16میدقت

تایلک لوا : 18لصف 

همدقم 18فلا -

ترورض تیمها و  18ب -

18هراشا

نآرق زاجعا  ياههناشن  زا  19نطب 

رگیدکی اب  تایآ  نطاب  رهاظ و  مهف  مکحم  19دنویپ 

یتدیقع ياههنتف  زورب  زا  19يریگشیپ 

یتدیقع ینآرق و  مولع  زا  یثحابم  اب  نآرق  نطب  20طابترا 

نآ روهظ  تیّجح  رد  نآرق  نوطب  21ریثأت 

میرک نآرق  نطب  هلوقم  رد  تاهبش  زا  ياهراپ  21حرط 

میرک نآرق  ینطاب  دعُب  راثآو  دیاوف  22ج )

22هراشا

نآرق تایآ  اب  رگیدکی و  اب  تایاور  ضراعت  22عفر 

نارسفم ِيریسفت  ياهلوق  نیب  24عمج 

نآرق تایآ  یخرب  راگزاسان  يرهاظ  یناعم  25هیجوت 

نآرق فیرحت  مهوم  لوزن و  نأش  تایاور  زا  یضعب  25هیجوت 

تایآ یضعب  لوزن  تمکح  ندش  26نشور 

«1  » یعرش مکح  طابنتسا  رد  نآرق  نطب  زا  26يریگهرهب 

دیدج راصع  رب  قیبطت  لباق  یلک  دعاوق  28ذخا 
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میرک نآرق  ینطاب  دعُب  تمکح  29د )

29هراشا

يرشب كاردا  توافتم  حوطس  فراعم و  فلتخم  حوطس  29دوجو 

نآرق فراعم  یقیقح  نّیبم  هب  30عوجر 

رگید 32يدراوم 

خیرات رتسب  رد  نآرق  نطب  32ه -

32هراشا

هباحص و  ص )  ) مرکا ربمایپ  میرک ، نآرق  لوزن  33هرود 

نیعبات هرود  35ب )

35هراشا

نیعبات زا  سپ  35هرود 

نطب اب  طبترم  ناگژاو  یسانش  موهفم  37و -

37هراشا

ریسفت . 137

37هراشا

ریسفت يوغل  37فیرعت 

ریسفت یحالطصا  38فیرعت 

هیرظن يدنب و  38عمج 

لیوأت . 239

40هراشا

لیوأت يوغل  40فیرعت 

لیوأت یحالطصا  41فیرعت 

هیرظن يدنب و  42عمج 

قیبطت يرج و  . 343
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43هراشا

قیبطت يرج و  يوغل  43فیرعت 

قیبطت يرج و  یحالطصا  43فیرعت 

نآرق نطب  یموهفم  لیلحت  مود : 49لصف 

49همدقم

حالطصا رد  نطب  50موهفم 

حالطصا رد  نطب  50موهفم 

50هراشا

« لیوأت  » هب نطاب »  » 51فیرعت

« میرک نآرق  مهف   » هب نطب »  » 53فیرعت

« تایآ ماع  قیداصم   » هب نطب »  » 54فیرعت

« یهلا ملع   » هب نطب  56فیرعت 

« ظعو نتفرگ و  تربع   » نطب 56فیرعت 

« نآرق هب  لمع   » هب نطب  57فیرعت 

« رس  » هب نطب  58فیرعت 

« ینآرق قیاقحو  فئاطل  تاراشا و   » نطب 59فیرعت 

« نآرق ظافلا  یناعم  قلطم   » هب نطب  60فیرعت 

« ظافلا تقیقح  حور و   » هب نطب  61فیرعت 

« ینآرق ياهباطخ  زا  دنوادخ  دارم   » هب نطب  61فیرعت 

« تایآ يرهاظ  يانعم  زا  رتارف  لیلادم   » هب نطب  62فیرعت 

« نآرق ظافلا  ییانعم  هدرتسگ  بتارم   » هب نطب  65فیرعت 

نطب زا  رگید  66فیراعت 

67هراشا

« نوگانوگ هوجو  لمح  تیلباق   » هب نطب  67فیرعت 
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« نآرق تایآ  يونعم  باجح   » هب نطب  67فیرعت 

« هعطقم فورح  يانعم   » هب نطب  68فیرعت 

« ناسنا ینطاب  فراعم  مولع و   » هب نطب  68فیرعت 

هیرظن يدنب و  69عمج 

نطب دوجو  لیالد  موس : 70لصف 

70همدقم

تایآ - 171

71هراشا

نآرق رد  رکفت  ربدت و  تایآ  72فلا )

مولع عاونا  رب  میرک  نآرق  لامتشا  تایآ  74ب )

ینطاب يرهاظ و  ناهانگ  میرحت  تایآ  75ج )

تایآ زا  رگید  ییاههنومن  77د -

يدنب 77عمج 

تایاور - 278

78هراشا

حیرص تلالد  اب  تایاور  78فلا )

78هراشا

هعیش 78تایاور 

تنس لها  85تایاور 

88يدنبعمج

ینمض تلالد  اب  تایاور  88ب )

88هراشا

نآرق تایآ  رسفم  ینطاب و  89تایاور 

ینآرق فراعم  يدنب  حطس  90تایاور 
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يدنب 93عمج 

لقع - 394

94هراشا

تسا نآ  یگنادواج  همزال  نآرق ، نطاب  95فلا )

تسا یهانتی  ال  یهانتی ، تاذ ال  کی  مالک  95ب )

تسا نآ  نطاب  ورگ  رد  نآرق  یگنهامه  تیناقح و  تابثا  97ج )

رگید یلیالد  98د )

98هراشا

تسا نآ  يارب  ینطاب  مزلتسم  ناسنا  ملاع و  ینطاب  يرهاظ و  دعب  ود  اب  نآرق  98قباطت 

نآ نوطب  هلیسو  هب  یگنوگ  امعم  تلاح  زا  نآرق  99جورخ 

نآرق نطب  راکنا  رب  ددعتم  تافآ  99بترت 

يدنب 100عمج 

نیقیرف نادنمشناد  قافتا  - 4101

101هراشا

هعیش 102نادنمشناد 

تنس لها  103نادنمشناد 

105يدنبعمج

105هراشا

میرک نآرق  نطب  يهلدا  يدنب  105عمج 

ریسفت رد  نآرق  نطب  هاگیاج  مراهچ : 106لصف 

106همدقم

يریسفت ياهشور  رد  نآرق  نطب  هاگیاج  . 1106

106هراشا

نآرق هب  نآرق  يریسفت  شور  رد  نطب  هاگیاج  107فلا )
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ییاور يریسفت  شور  رد  نطب  هاگیاج  108ب )

( يداهتجا و   ) یلقع ریسفت  شور  رد  نطب  هاگیاج  108ج )

يراشا ریسفت  شور  رد  نطب  هاگیاج  109د )

109هراشا

يرظن يراشا  ریسفت  109شور 

( یضیف  ) يدوهش يراشا  ریسفت  111شور 

ضحم ینطاب  يریسفت  113شور 

حیحص ینطاب  ریسفت  113شور 

يدنب 114عمج 

تیبلها و  ص )  ) ربمایپ يریسفت  شور  رد  نطب  هاگیاج  . 2115

115هراشا

نآرق نطب  هب  ناشیا  تیب  لها  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  ملع  115فلا )

تیب لها  ییاور  ثاریم  رب  مکاح  ياهیگژیو  119ب )

119هراشا

نآ لح  ناکما  يدنس و  تالکشم  119دوجو 

هیآ قایس  رهظ و  اب  نطب  قیمع  قیقد و  120بسانت 

تیب لها  هب  نوطب  بلاغ  دافم  120عوجر 

نآرق نطب  هب  طوبرم  ياههاگدید  ربارب  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  عضوم  121ج )

يدنب 124عمج 

نآرق نطب  دروم  رد  نیقیرف  ياه  هاگدید  مجنپ : 125لصف 

125همدقم

ناقفاوم . 1125

125هراشا

هعیش 125فلا )
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126هراشا

-( م 787 ه  ) یلمآ ردیح  126دیس 

127یسررب

-( م 1050 ه  ) يزاریش نیدلا  127ردص 

128یسررب

-( م 1091 ه  ) یناشاک ضیف  نسحم  129الم 

130یسررب

-( م 1129 ه  ) یناهفصا یلماع  نسحلا  130وبا 

131یسررب

( رصاعم  ) ینیمخ 132ماما 

133یسررب

( رصاعم  ) یئابطابط 133همالع 

134یسررب

تفرعم هللا  134تیآ 

136یسررب

تنس لها  136ب )

136هراشا

-( م 283 ه  ) يرتست هللادبع  نب  136لهس 

137یسررب

م 505 ه)  ) یلازغ دماح  137وبا 

138یسررب

-( م 638 ه  ) یبرع نب  رکب  وبا  نیدلا  138یحم 

140یسررب

-( م 790 ه  ) یبطاش قاحسا  140وبا 
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141یسررب

-( م 794 ه  ) یشکرز 141نیدلاردب 

142یسررب

-( م 911 ه  ) یطویس نیدلا  142لالج 

143یسررب

-( م 1270 ه  ) يدادغب 143یسولآ 

144یسررب

( رصاعم  ) یبهذ نیسح  دمحم  144رتکد 

145یسررب

نافلاخم . 2145

145هراشا

-( م 415 ه  ) یلزتعم رابجلا  دبع  145یضاق 

146یسررب

-( 728 ه - 661  ) ینارح هیمیت  نبا  میلحلا  دبع  نب  147دمحأ 

148یسررب

نافلاخم 149تاداقتنا 

149هراشا

هینطاب هاگدید  هب  داقتنا  149فلأ -

149هراشا

150یسررب

هعیش هاگدید  هب  داقتنا  151ب )

151هراشا

152یسررب

ینعم کی  زا  شیب  رد  ظفل  کی  لامعتسا  روذحم  اب  طابترا  155ج -
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159یسررب

رگید يداقتنا  160د -

160هراشا

160یسررب

يدنب 160عمج 

نآرق نطب  هب  یبایهار  مشش : 162لصف 

162همدقم

نآرق نطب  هب  یبایهار  ناکما  مدع  ای  162ناکما 

162هراشا

تایاور 162فلا )

نیقیرف نادنمشیدنا  هاگدید  166ب )

تنس 166لها 

168هعیش

يدنب 171عمج 

میرک نآرق  نطب  هب  یبایهار  172یگنوگچ 

172هراشا

یلک ياهدعاق  جارختسا  روظنم  هب  هیآ  دیرجت  شور  173فلا )

نآ قیداصم  نتفای  روظنم  هب  هیآ  دیرجت  شور  174ب )

يدوهش شور  176ج )

میرک نآرق  نطب  طباوض  177اهرایعم و 

178هراشا

هیآ نطب  رهظ و  نیب  بسانت  هطبار و  دوجو  178فلا )

یعرش دعاوق  تنس و  باتک و  اب  نطب  تفلاخم  مدع  181ب )

هیآ زا  تیصوصخ  ءاغلا  رد  تقد  تاعارم  183ج )
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رگید یطورش  184د )

184هراشا

يدنب 187عمج 

میرک نآرق  نطب  188تیّجح 

نآرق نطب  ییاور  ياه  هنومن  یسررب  متفه : 189لصف 

189همدقم

یلک دعاوق  ذخا  دیرجت و  لوا : 190هتسد 

190هراشا

ع)  ) نانمؤم ریما  هب  ناراب » بآ   » 190لیوأت

ع)  ) نانمؤم ریما  تیالو  شریذپ  هب  عوکر »  » 191لیوأت

ماما ءاقل  ماگنه  رد  لسغ  هب  دجسم » هب  لوخد  رد  تنیز  یهارمه   » 191ریسفت

ماما بصن  رب  ییاناوت  هب  قافنا » رد  دنوادخ  ییاناوت   » 192ریسفت

لطاب قح و  نایاوشیپ  هب  نآرق » تامرحم  تاللحم و   » 192ریسفت

وا ریغ  نانمؤم و  ریما  تیالو  هب  رفک » نامیا و   » 193لیوأت

صاخ ياهدع  و  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  ریذپان » رییغت  ياهبآ  یتشهب و  ياهدور   » 193لیوأت

وا تیالو  رب  تماقتسا  و  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  هار » رب  تماقتسا  رکذ و   » 194ریسفت

س)  ) همطاف ترضح  هب  كرابم » بش   » و ع )  ) نانمؤم ریما  هب  نیبم » باتک   » 195ریسفت

قادصم رکذ  دیرجت و  مود : 195هتسد 

196هراشا

ماما ءاقل  هب  اهشیالآ » ندرب  نیب  زا   » 196ریسفت

ع)  ) نانمؤم ریما  هب  نامیا »  » 196لیوأت

تیاده هب  ءایحا »  » 197لیوأت

ءایصوا راکنا  بیذکت و  هب  یهلا » تایآ  بیذکت   » 198لیوأت

198هراشا
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ص)  ) دمحم لآ  هب  لوسر »  » 199لیوأت

ع)  ) نانمؤم ریما  هب  تیاده »  » 199لیوأت

ع)  ) نانمؤمریما تیالو  راکنا  هب  لیئارساینب » رب  هدش  لزان  روما  رفک  راکنا و   » 199لیوأت

ع)  ) نانمؤم ریما  تیالو  نتفریذپن  هب  ناربمایپ  میلاعت  ربارب  رد  ندیزرو  رابکتسا  200لیوأت 

وا یصو  ینیشناج  نتفریذپ  هب  ص »)  ) ربمایپ هب  میلست   » 200ریسفت

يرهاظ لولدم  قادصم  موس : 201هتسد 

201هراشا

ع)  ) نانمؤم ریما  هب  لدع » طسق و   » 201لیوأت

رگید ياه  هنومن  مراهچ : 201هتسد 

202هراشا

نآ ياههار )  ) تنیز نامسآ و  هب  ع )  ) یلع و  ص )  ) ربمایپ 202هیبشت 

نیشتآ ياهریجنز  هب  ناراکمتس  202هیبشت 

« صعیهک  » هعطقم فورح  203لیوأت 

دنزرف دنزرف  هب  یناثملا » نم  ًاعبس   » 203لیوأت

« اًلیِلَق اَِّلإ  ِمْلِْعلا  نِّم  مُتیِتوُأ  اَمَو   » هیآ يریسفت  204نایب 

ع)  ) نانمؤم ریما  رب  هملک »  » قدص صاخ و  يدروم  رد  یهلا  هدارا  نتفاین  تیلعف  يریسفت  204نایب 

ینایاپ 205نخس 

عبانم 208تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  218هرابرد 
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نآرق نوطب  رد  یقیبطت  یشهوژپ 

باتک تاصخشم 

نآرق نوطب  رد  یقیبطت  یشهوژپ  : ناونع
ییابطابط ردیح  فیلات  : هدنروآدیدپ

لیوات نآرق -  : عوضوم
38202: فیدر هرامش 

يرادیرخ  عجرمریغ =  یسراف =   = 1388/04/31  = 0  = 49332  = 3-46-2534-964-978  = 29174: كردم هرامش 
 - 1354 ردیح =  ییابطابطیسراف ، هسانشرس 

1387 نآرق =  مولع  ریسفت و  ياهشهوژپ  مق =  : راشتنا لحم 
:478 ص هحفص

سیونریز تروصب  نینچمه   478 ؛ -  459 ص .  همانباتکهمانباتک : 
:BP91/2/ط2پ4 هرگنک يدنب  هدر 

1388/04/31: یسیون تسرهف 

میدقت

باـتک نیا  میرک ، نآرق  لوزن  يارب  ياهبذـج  شدوـجو ، یتوـکلم  تراـهط  تمظع و  هـک  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  سدـقم  هاگـشیپ  هـب  يارب 
. تسا ینامسآ  ینغ  فراعم  زا  راشرس  نارکیب و 

. تایآ یقیقح  نوطب  تالیوات و  يایوپ  هنیفس  راد  ناکس  شباتک و  ربمایپ و  میلاعت  رادثاریم  ع ،)  ) یلع نانمؤمریما ، هاگشیپ  هب  يارب و 
ییاههنیـس هک  مالـسلا ) مـهیلع   ) ناـشنیرهاط دـالوا  و  ص )  ) هیـضرم يارهز  ترـضح  شردـقنارگ ، رـسمه  شیاـتمه ، اـپمه و  هـب  يارب و 

. دنتشاد نآرق  فراعم  لالز  زا  ناشورخ 
. تسا نآرق  مالسا و  یقیقح  لیوأت  شمایق  هک  ءادفلا - هل  انحاورأ  مظعالا - هللا  هیقب  ترضح  هاگشیپ  هب  يارب و 

. میرک نآرق  لالز  ناشون  هعرج  همه  هب  يارب و 
: زا رکشت  اب 

يدهملا  میرک  نآرق  تاقیقحت  زکرم 
9 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ریدقت
: هژیوب دندرک ؛ ییامنهار  يرای و  هلاسر  نیودت  قیقحت و  رد  ارم  هک  یناراوگرزب  همه  زا 

هجح داتـسا  ثیدـح ، نآرق و  مولع  هورگ  مرتحم  ریدـم  تفرعم  يداـه  دـمحم  هللا  تیآ  ترـضح  داتـسا ، ردـقنارگ  رـسفم  هزوح و  داتـسا 
خیش نیملسملاو  مالسالا  هجح  ترـضح  هیملع ، هزوح  راوگرزب  دیتاسا  زا  زین  یناهفـصا و  یئاضر  یلع  دمحم  رتکد  نیملـسملاو  مالـسالا 

يدزی و یفجن  دمحم  داتسا  یسدق و  دمحا  داتسا  یسبط و  رفعج  داتـسا  يداهلا و  رفعج  داتـسا  مالـسا ؛ ججح  و  هزع - دیز  یناروک - یلع 
. متشگ دنمهرهب  ناشدوجو  زا  باتک  ياج  ياج  رد  هک  ناگدازراجن )  ) يدمحم هللا  حتف  رتکد  يریصن و  یلع  رتکد  مردقنارگ ، دیتاسا 

فاـطلا و نیهر  باـتک  نیا  هیهت  هک  نایمـشاه  ياـقآ  باـنج  مالـسالا  هجح  ینیمخ ، ماـما  هیملع  هسردـم  مرتـحم  تیریدـم  زا  نینجمه  و 
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هب هتـسباو  نآرق  مولع  یـصصخت  هناخباتک  مق و  هیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  نآرق  فراعم  گـنهرف و  زکرم  زا  زین  تسا و  ناـشیا  تاـمحز 
دنوادخ زا  ار  منارورس  نازیزع و  رتشیب  هچره  قیفوت  مرازگساپس و  ذخآم  عبانم و  هیهت  رطاخب  هلظ - ماد  یناتسیس - هللا  تیآ  ترـضح  رتفد 

. مراتساوخ لاعتم 
11 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

: زکرم نخس 
نشور و دوخ  رون  زا  ار  اـج  همه  تسا و  يراـج  اـهناکم  اـهلسن و  همه  يارب  راـصعا و  همه  لوـط  رد  هک  تسا  یناـشوج  همـشچ  نآرق 

. دزاسیم باریس  ار  ناگمه 
. دومرف تیانع  ار  میرک  نآرق  هب  يرازگتمدخ  قیفوت  ام  هب  ار  يادخ  ساپس 

ناونع هب  و  تفای ، ناـماس  لاس 1384  رد  هاگـشناد  هزوح و  دیتاسا  زا  رفن  دـنچ  تمه  هب  هک  جـع )  ) يدـهملا میرک  نآرق  تاقیقحت  زکرم 
هلمج زا  دزاس ، لاعف  ار  شخب  دنچ  یهاتوک  تدـم  رد  هک  تفای  قیفوت  دـش ، تبث  مولع  ترازو  رد  روشک  نآرق  یـشهوژپ  زکرم  نیتسخن 

. تفرگ لکش  یصصخت  درکیور  اب  یملع  هورگ  ود  تسا و  هتخاس  رشتنم  دیفم  باتک  دلج  یس  زا  شیب  نونکات  هک  تاراشتنا  دحاو 
. دنکیم ناهوژپ  نآرق  میدقت  ار  نآرق » نوطب  رد  یقیبطت  یشهوژپ   » باتک قوف  ياهتیلاعف  ياتسار  رد  نونکا  و 

لـصاح هک  تسا ، هزع » دیز   » ییابطابط ردیح  دیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  هتخیهرف  هوژپ  نآرق  یملع  شالت  لصاح  رـضاح  باتک 
تاراشتنا طسوت  نونکا  دش و  باختنا  روشک  ینآرق  رترب  هماننایاپ  ناونع  هب  لاس 1385 ش  رد  هدوب و  ناشیا  دشرا  یسانشراک  هماننایاپ 

تمدخ نیا  لاعتم  يادخ  تسا  دیما  دشاب . دیفم  رایسب  نآرق  نطب  اب  ناهوژپ  نآرق  ییانشآ  يارب  دناوتیم  تسا و  هدش  يزاسهدامآ  زکرم 
. دریذپب ام  ناشیا و  زا  ار  ینآرق 

: دنیامن لصاح  سامت  لیذ  سردآ  اب  دنناوتیم  قوف  باتک  دروم  رد  رظن  راهظا  يارب  زیزع  ناناوج  ینآرق و  نارگشهوژپ  نمض  رد 
كالپ 942. هچوک 46 ، زا  لبق  نادرم ،) راهچ   ) بالقنا نابایخ  مق ،

ساپس  اب 
یناهفصا  ییاضر  یلع  دمحم  رتکد 

1387 / 6 / 7
13 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

هدیکچ 
لاوقا یقیبطت  یـسررب  يروآ و  عمج  هب  راب  نیلوا  يارب  دراد ، صاصتخا  نیقیرف » رظنم  زا  نآرق  نطب  یـسانش  موهفم   » هب هک  باتک  نیا  رد 
دروم رد  ییاور  ریغ  ییاور و  ءارآ  یفیلأتو  یقیقحت  نایب  زا  سپ  هدرک ؛ مادـقا  تنـس ، لهاو  هعیـش  زا  ثدـحم ، رـسفم و  نادنمـشناد  مامت 

هب نآ ، هنیـشیپ  یـسررب  زین  ینامـسآ و  باتک  نیا  ینطب  يرهظ - نایب  زار  نآ و  هب  هجوت  راـثآ  دـیاوف و  میرک و  نآرق  ینطاـب  دـُعب  تیمها 
شیب رد  نطب ، تیهام  نییبت  رد  هدـش  حرطم  فیراعت  هیلک  باتک ، عوضوم  یـساسا  طابترا  تلع  هب  هتخادرپ و  لیوأت » «، » ریـسفت  » فیراعت

. تسا هدش  یسررب  دروم  هدراهچ  زا 
زین حیرص و  ریغ  حیرص و  ياهتلالدو  ربتعم  ریغو  ربتعم  ياهدنس  اب  نیقیرف ، زا  یتایاور  تایآ و  هتخادرپ و  نآرق  نطب  تابثا  هب  هکنانچ  مه 

ياههبنج لاوقا و  تایاور و  هلوقم و  نیا  هب  هک  یناسک  مامت  مان  زا  یتسرهف  رانک  رد  نادنمشناد ، زا  یـضعب  طسوت  هدش  حرطم  یلقع  هلدا 
مدع ههبـش  در  رد  نآرق و  تایآ  رهاوظ  ياروام  يدُعب  دوجو  تحـص  تابثا  تهج  رد  ار  دـناهدومن ، ریرقت  ای  هدرک و  هراشا  نآ  ینوماریپ 

. تسا هدش  هتخادرپ  هینطاب ، اب  نآ  كارتشا  لیلد  هب  نآرق ، نطب  هب  نتخادرپ  تحص 
لصا تابثا  رب  عرفتم  روما  هب  توافتم ، ییاهشرگن  اب  نیفلاخم ، نیقفاوم و  زا  نیقیرف ، رظنبحاص  نادنمشناد  ياههاگدید  نایب  نمض  رد  و 
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اهرایعم و نآرق و  نوطب  جارختسا  يارب  هار  دنچ  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها و  ص )  ) ربمایپ ریغ  يارب  نآ  مهف  ناکما  نوچمه  نآرق ، نطب 
نایاپ رد  هکنانچ  مه  تسا ؛ هدـش  هراشا  فلتخم ، ياهـشور  ساسا  رب  اـهنآ  تیجح  نازیم  ناـشریغ و  زا  تاـیآ  ربتعم  نوطب  زییمت  طـباوض 

. تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  ًاتلالد  ًادنس و  هعیش  رداصم  رد  تایآ  نوطب  ییاور  ياههنومن  هلاسر 
25 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

تایلک لوا : لصف 

همدقم فلا -

متاخ هب  ناوارف  دورد  اب  هتـشاذگ و  زاب  ناگدـنب  رب  هراومه  ار  شتمحر  ياهرد  هک  شـضایف  هاگرد  زا  نارکیب  ساپـس  ادـخ و  دای  مان و  اب 
. میاشگیم یهلا ، دیواج  ینامسآ و  باتک  نیا  میرک ،» نآرق  نطب   » دروم رد  ار  نخس  باب  وا ، رهطم  كاپ و  نادناخ  و  ص )  ) ناربمایپ

، هب باتک  عوضوم  نایب  زا  دـعب  نآ  رد  هک  دوش  هراشا  يروما  هب  همدـقم  ناونع  هب  تسا  مزـال  باـتک ، یلـصا  عوضوم  هب  نتخادرپ  زا  لـبق 
گنهرف رد  فراعم  یناـعم و  زا  یـشیوگ  نینچ  دوجو  ییارچ  نآ و  قیقد  مهف  راـثآ  دـیاوف و  و  نطب »  » هلوقم یـسررب  ترورـض  تیمها و 

مک اـی  تلفغ و  دروم  هلوقم  نیا  هک  اـج  نآ  زا  ددرگ و  نییبت  مالـسا ، ینآرق  يهعماـج  رد  نآرق  ِینطاـب  دـُعب  جاور  يهنیـشیپ  زین  ینآرق و 
قوف بلاطم  صوصخ  رد  نیقیرف  نادنمشناد  لاوقأ  يروآعمجو  هرتسگ  نایب  ددصرد  تسا ، هتفرگ  رارق  ینآرق  مولع  نادنمـشناد  یهجوت 

« قیبطتو يرج   » و لیوأت » «، » ریسفت  » حالطصا نوچمه  باتک  عوضوم  هب  طبترم  یتاحلطصم  فیراعت  هب  نآ ، رانک  رد  هکنانچ  مه  هدمآرب ؛
تسا و هدـش  حرطم  يددـعتم  فیراـعت  نآ ، تیهاـم  و  نآرق » نطب   » یحالطـصا فـیرعت  نوـماریپ  هک  اـج  نآ  زا  تسا  ینتفگ  میتـخادرپ .

. داد میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  یلقتسم  ِلصف  رد  ار  نآ  دشابیم ، ثحب  دروم  عوضوم  اب  یساسا  یطابترا  ياراد 
28 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ترورض تیمها و  ب -

هراشا

زا يریگهرهب  رد  ار  ییاـنبریز  شقن  تسا و  رادروـخرب  يداـیز  تیمها  زا  ینآرق ، موـلع  ثحاـبم  زا  یکی  ناوـنع  هـب  نآرق » نطاـب   » ثـحب
و جارختـسا » «، » ریـسفت  » لیبق زا  ییانبور  ثحابم  مامت  دـشابن ، رادروخرب  مزال  ماکحتـسا  زا  انبریز  رگا  دـنکیم . اـفیا  میرکنآرق  فراـعم 

. دوب دهاوخ  لزلزتم  یحو  مالک  اب  طبترم  لئاسم  زا  رگید  يرایسب  یتیاده و  یتیبرت و  ياههمانرب  ینآرق و  ياهزومآ  و  ماکحا » طابنتسا  »
رد یتح  تسا و  هتفرگ  رارق  لقتـسم  ثحب  هجوت و  دروم  رتمک  هطوبرم  ثحابم  رد  ینآرق ، مولع  زا  دـُعب  نیا  تیـساسح  مغریلع  هنافـسأتم 

تسا و هدـشن  زاب  نآ  يارب  یلقتـسم  لصف  دـناهدش  فیلأت  ینآرق  مولع  اب  طابترا  رد  هک  دـیهمتلا »  » و ناقتإلا » «، » ناهربلا  » دـننام ییاهباتک 
«1 . » تسا هتفرگ  تروص  ییاههراشا  هتخیرگ  هتسج و  رگید ، ثحابم  يالهبال  رد  اهنت 

رتنشور ار  نآ  هب  نتخادرپ  عوضوم و  ترورـض  اهنآ  يروآ  دای  هک  دـنراد  دوجو  نآرق  نطاب  ثحب  اب  طابترا  رد  یتاـکن  نیا ، رب  هوـالع 
. مینکیم هراشا  یساسا  هتکن  دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  دنکیم .
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نآرق زاجعا  ياههناشن  زا  نطب 

اب مأوت  یئاقب  يرـشب ، ياهلسن  نامز و  هرتسگ  رد  ینامـسآ  باتک  نیا  تسنآ . یگنادواج  دولخ و  نآرق  زاجعا  ياههناشن  زا  نآرق » نطب  »
زار نیرتیلصا  تسین . شریذپ  لباق  نآ  دروم  رد  یگهنکو  ساردنا  ماهتا  يرصع  چیه  رد  دراد و  يروآونو  یگزات 

29 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
تفه ات  نارظن  بحاص  زا  یخرب  ریبعت  هب  تسا و  قیمع  هدرتسگ و  هدیچیپ ، رایـسب  هک  ینطاب  « 1 . » تسا نآ  ینطاب »  » دُعب نآرق  يراگدنام 

. دریگیم رب  رد  ار  هبترم 
نیبطاخم هیماقم  هیلاح و  نئارق  رب  دامتعا  یباطخ  بولـسا  ردو  یباتک  هن  تسا  یباطخ  بولـسا  میرک ، نآرق  ینایب  بولـسا  هک  اج  نآ  زا  و 

اب طبترم  رایـسب  میرک ، نآرق  تاـنّیب  هک  دوشیم  ببـس  رما  نیا  « 2 ، » دومن دامتعا  زین  مـالک  زا  لـصتم  نئارق  هب  نآ  رد  تسا  زئاـج  هدـش و 
نأش اب  توافتم  یناـکم  یناـمز و  طیارـش  رد  ینآرق ، میهاـفم  يّرـست  میمعت و  زاوج  هجیتن  رد  دـسرب و  رظن  هب  یئزج  هیـصخش و  ياـیاضق 

يارب ار  نطب  دوجو  لصا  ام  هک  تسا  هتفهن  نیا  رد  لاکـشا  نیا  خساپ  ددرگ . هجاوم  لاکـشا  اب  میرک ، نآرق  یمومع  دعاوق  رد  زج  لوزن ،
ياـههار زا  یکی  ناونع  هب  ار  هیآ  لیـصاو  ییاـهن  دـصقم  موـهفم و  رد  لـیخد  ریغ  تایـصوصخ  زا  تاـیآ  دـیرجت  میریذـپب و  میرک  نآرق 

. میشاب هدومن  حیقنت  نآ  هب  ندیسر 
هب دراد ، دوجو  قیمع  یطابترا  دنویپ و  نآ  نطاب  نآرق و  یگنادواج  نایم  اریز  دوشیم ، راکشآ  نآرق  نطاب  هب  نتخادرپ  ترورض  اجنیا  زا 

. نآ نطاب  هب  یبایتسد  وترپ  رد  رگم  ددرگیمن  رّسیم  نآرق  دمآزور  فراعم  قیاقح و  هب  یسرتسد  هک  ياهنوگ 

رگیدکی اب  تایآ  نطاب  رهاظ و  مهف  مکحم  دنویپ 

رهاظ زا  تسرد  تشادرب  دناهتـسویپ و  مه  هب  زین  باتک  نیا  نطاب »  » و رهاظ » ، » دراد طابترا  نآ  نطاب  اب  نآرق  يراگدـنام  هک  هنوگ  ناـمه 
داقتعا نآ ، يهرتسگ  رد  فالتخا  نآرق و  نطاب  شریذپ  نمض  ینس  هعیـش و  زا  معأ  گرزب  نارّـسفم  تسا . نآ  نطاب  مهف  ورگ  رد  نآرق ،

، دوشیمن لصاح  يرهاظ  ریسفت  اب  اهنت  نآرق  مهف  هک  دنراد 
30 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1 . » تفرگ رظن  رد  دیاب  زین  ار  نطاب  هکلب 
: دیوگیم رباج  نب  لیعامسا  هک  هدش  لقن  ینامعن  ریسفت  زا 

ماع و صاخ و  خوسنم و  خسان و  هک  سک  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  هلمج  زا  هک  دیوگیم  ار  یبلاطم  نآرق ، دروم  رد  ع )  ) قداص ماما  مدینش 
. دوش یمن  هدرمـش  نآرق  لها  زا  دـشابیمن و  نآرق  هب  ملاع  دـنادن ، ار  نآرق و ...  ياهتنا  ءادـتبا و  نطاب و  رهاظ و  و  هباشتم و ...  مکحم و 

«2»
هب نآرق  رهاظ  مهف  یگتـسباو  نیاربانب ، مییامن . زکرمت  نآ  يور  رتشیب  ات  دزاسیم  نطاب  هجوتم  ار  ام  هک  تسا  یتمالعو  هناشن  نآرق  رهاـظ 

. دوش هتسیرگن  ترورض  کی  ناونع  هب  هراومه  نآرق  نطاب  ثحب  هب  هک  دبلطیم  تسا و  ریذپانراکنا  تقیقح  کی  نطاب  مهف 

یتدیقع ياههنتف  زورب  زا  يریگشیپ 

فص نوچمه  ییاه  هنتف زورب  تسا . نآرق  نطاب  یمهفدب  ای  ندیمهف و  زا  یشان  ینید  فراعم  ي  هزوح رد  اه  هنتف زا  يرایسب  روهظ  زورب و   
نوچمه ییاـه  هقرف روـهظ  ناورهن و  گـنج  رد  ناناملـسم  زا  يداـیز  دادـعت  نتفر  نیب  زا  و  ع )  ) یلع ترـضح  ربارب  رد  جراوـخ  ندیـشک 
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زا تایآ  مامت  نآرق ، تایآ  حیحصان  لیوأت  ابو  هدومن  مومسم  تسردان ، دیاقع  اب  ار  ناناملسم  زا  يا  هدع راکفا  هک  هیلیعامـسا »  » و هینطاب » »
همه و دـنتخاس ، دازآ  تدابع  دـنبو  دـیق  زا  ار  ناشناوریپ  دوخ و  هدرک ، دادـملق  ییاروام  قیاقح  رب  دامن  ناونع  هب  ار  ماکحالا  تایآ  هلمج 

زا حیحص  لیوأت  يزاسادج  تهج  دمآراک  يا  هطباض هب  یبایتسد  يارب  یقیقد  هتسیاش و  شاکنک  همه ،
31 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. دیامن یم يرورض  ار  لطاب  اوران و  ياه  لیوأت
نآ حیحـص  نطاب  نایب  و  (. 40 فسوی ،  ) ِهِّلل ّالإ  ُمْکُْحلا  ِنا  هیآ  نطاب  زا  اهنآ  یمهف  جـک  نایبو  جراوخ  ي  هیـضق هب  هراـشا  زا  سپ  یبطاـش ،

: دسیون یم
تسا هتـشاد  دوبمک  نآرق  نطاب  هب  ملعو  مهف  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  رادقم  هب  هدش  فرحنم  میقتـسم  طارـص  زا  سک  ره  هک ، نآ  هصالخ 
هتـشاد هارمه  دوخ  اب  میرک  نآرق  نطاب  زا  هک  تسا  یمهف  نآ  رادقم  هب  تسا  هدومن  یط  ار  باوص  هارو  هدیـسر  تقیقح  هب  هک  سک  رهو 

«1 . » تسا
ایاضق هب  دـنا  هدیـشوک هراومه  هک  ناـینطاب  ي  هویـش . » تسا هتـشاد  نآرق  نطب  ندـیمهفن  رد  هشیر  هک  تسا  ییاـه  هنتف زا  رگید  یکی  ولغ » »

نیا دـنروآ . مهارف  مالـسا  نماد  رد  ار  هنایلاغ  رکفت  دـشر  يارب  ار  رازبا  نیرتهب  دـننک ، لیدـبت  موهفم  مان  هب  ار  موهفمو  دـنهد  انعم  تلاـح 
نیا زورب  زا  يریگولج  « 2 .« » دنا هدروآ يور  نآرق ، نوطب  جارختساو  لیوأت  هب  دنا  هتشادن ناشهاگدید  يارب  فافش  ي  هناوتشپ نوچ  هورگ 
هدش هئارا  نوطب  تیّجحو  لوبقم  نطب  تحص  طورش  نوچمه ، نآ  زا  یمهم  ثحابم  ثحب و  نیا  ترورـض  يایاوز  زا  رگید  یکی  اه ، هنتف

. دزاس یم نشور  ار  و ... 

یتدیقع ینآرق و  مولع  زا  یثحابم  اب  نآرق  نطب  طابترا 

تمصع و ینآرق ، ياههلدأ  نآرق ، اب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  طابترا  نییبت  هب  هک  تیاور  زا  یهجوت  لباق  مسق  هعیـش ، یئاور  رداصم  رد 
، یعیبط ریغو  یعیبط  فلتخم  مولع  رب  نآرق  لامتـشا  نازیم  رگنایب  ای  و  هتخادرپ ، اهنآ  شنادو  مولع  ینآرق  همـشچرس  عبنم و  نانآ ، تیـالو 

دح ات  تسا ، رگید  ياههلوقمو  نآ  ِیغالب  یبدا و  یملع ، ياهزاجعا 
32 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. دیامنیم ماهبا  ياراد  ار  ثحابم  زا  یضعب  هلوقم ، نیا  زا  تلفغ  دنوشیم و  طوبرم  نآرق  نطاب  ثحب  هب  يریگمشچ 
. دـنکیم ادـیپ  طابترا  زین  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ینید  تیعجرم  اب  يوحن  هب  میرک  نآرق  نطب  زا  ثحب  تفگ ، ناوتیم  رگید  يوس  زا 

: دندومرف ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  یثیدح  رد 
میـسقت مسق  هس  هب  ار  شمالک  داد ، دـهاوخ  نآرق  رد  لطاب  لـها  هک  يرییغت  هب  شملع  دوخ و  يهعـساو  تمحر  يور  زا  لاـعتم  دـنوادخ 

تسا و فیطل و ...  یساسحا  فاص و  ینهذ  ياراد  هک  یسک  زج  دنمهفیمن ، ار  یمسق  دنمهفیم و  لهاج  ملاع و  ار  نآ  زا  یمـسق  دومن :
لوسر ثاریم  رب  هک  یناسک  لطاب و  لها  هک  دومن  نآ  يارب  ار  نیاو  دنبایرد  دنناوتیمن  ملع  رد  نوخـسار  ءایبنا و  ادخ و  زج  ار  موس  مسق 
يونش نامرف  يوس  هب  ار  نانآ  رارطضا  دنیامنن و  ار  دنرادن  نآ  زا  ياهرهب  هک  هچنآ  ياعدا  دنا  هدش  طلـسم  یهلا  باتک  ملع  زا  ص )  ) ادخ

«1  .... » دناشکب تسا  هدرک  بصن  ار  نآنآ  دوخ  هک  یناسک  زا 
ره هک ، دراد  دوجو  هیرظن  نیا  نآرق ، يارب  ینطاب  یناـعم  دوجو  هب  هدـیقع  يهیاـپ  رب  : » دـناهتفگ ساـسا  نیمه  رب  ناسانـشرواخ  زا  یـضعب 

هبترم يانثتـسا  هب  يهتبلا  دش ؛ دهاوخ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  اب  ربارب  تردق  ملع و  ثیح  زا  دنادب ، ار  نآرق  تایآ  ینطاب  یناعم  هک  یناملـسم 
ره هک  دنراد  هدیقع  نایعیـش  دش . دهاوخن  يربمغیپ  هبترم  ياراد  سک  چیه  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  دـعب  نیملـسم  هدـیقع  هب  نوچ  تلاسر ،

«2 .« » دیدرگ دهاوخ  هعیش  بهذم  همئا  دننام  تردق  ملع و  ثیح  زا  دنادب  ار  نآرق  تایآ  ینطاب  یناعم  مامت  سک 
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33 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
یکی هدرک ، یفرعم  نآرق  نطابو  رهاظ  دُعب  ود  ره  هب  ملع  ار  دوخ  يراصحنا  تاراختفا  زا  یکی  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا يددعتم  تایاور  رد 

نآ زا  اراکـشآ  نارگید  هدرک و  تفایرد  ترـضح  زا  هک  دـننادیم  یثرا  نیا  ار  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  تیاصو  تفـالخ و  لـیالد  نیرتهب  زا 
تیاور و رتهب  هچ  ره  مهف  هب  ینایاش  کمک  دناوتیم  يدایز  دح  ات  نآ ، حیقنت  نآرق و  نطاب  ثحب  هب  نتخادرپ  اذل  « 1 . » دنشابیم مورحم 

. دیامنب اهبنارگ  لقث  ود  نیا  طابترا  ینآرق و  فراعم  نییبت  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  شقنو  هاگیاج  نییبت 

نآ روهظ  تیّجح  رد  نآرق  نوطب  ریثأت 

، يدایز دراوم  رد  هدوب  طاـبترا  رد  رهاوظ  نیا  اـب  تدـش  هب  هک  دـننادیم  ینوطب  دوسج  و  ار ، نآرق  رهاوظ  تیّجح  مدـع  لـیالد  زا  یخرب 
زاین نآ  تابثا  یفن و  هک  تسا  يریطخ  يهلئـسم  نیا ، و  « 2  » دنکیم افیا  ینآرق  فراعم  ماکحا و  جارختسا  رد  ار  يرهوج  لیـصا و  شقن 

. دراد میرک  نآرق  نطاب  ثحب  فلتخم  ياههبنج  داعبا و  یسررب  هب 

میرک نآرق  نطب  هلوقم  رد  تاهبش  زا  ياهراپ  حرط 

اهنآ دنراد ، یعس  قیرط  نیا  زا  و  « 3 ، » هدرک ییارگنطاب  هب  مهتم  ار  هعیش  هراومه  ّتیباهو ، هخاش  هلمج  زا  تنـس ، لها  ياههقرف  زا  یخرب 
صن میرک و  نآرق  اب  ار  اهنآ  يونعم  يرکف و  تاطابترا  ینآرق و  حیرـص  ياههیاپ  هدرک ، هئطخت  هینطاـب  لـطاب  بتکم  نتـشاد  رطاـخ  هب  ار 
هعیش يریسفت  تیاور  لقن  هب  ار  دوخ  باتک  زا  هحفص  داتفه  زا  شیب  نورسفملاو ، ریسفتلا  رد  یبهذ  دنیامن . دادملق  زیگناههبش  مهبم و  نآ 

دوخ هقیلس  قوذ و  ساسارب  ار  نآرق  هعیش  هک  دریگب  ار  هجیتن  نیا  ات  هداد  صاصتخا 
34 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

نینچ عـفر  « 2 . » تسا هدرک  لیدـبت  دوـخ  یبزح  باـتک  کـی  هب  ار  نآرق  هعیـش  هک  دـنک  مـکح  هناـعطاق  یقرـشتسم  و  « 1  » دنکیم ریـسفت 
هب هرابنیا  رد  هعیـش  هاگدـید  ات  دریگ  رارق  نارگـشهوژپ  هجوت  دروم  فلتخم  يایاوز  زا  میرک  نآرق  نطاب  ثحابم  هک  دـبلطیم  یتاـماهتا 

. ددرگ نییبت  یتسرد 
ار ثحب  نیا  هب  نتخادرپ  عوضوم و  نیا  باختنا  « 3 ، » تسین اهنآ  رکذ  لاجم  هک  رگید  دراوم  زا  يرایسب  هفاضا  هب  میدرمشرب  هک  يدراوم 

. دنکیم نییبت  یبوخ  هب  ار  نآ  ترورض  هداد ، هولج  هّجوم 
: هک هتفگ  رگید  ياج  رد  يو  « 4 « » تسا بجاو  اًلقن  اًلقع و  نآرق  لیوأت  : » دیوگیم نآرق  لیوأت  ترورـض  هب  هراشا  رد  یلمآ  ردیح  دـّیس 

ریـسفت رب  هک  تسا  ضرف  مزـال و  يدرف  ره  رب  تیاور ، نآرق و  مکح  هبو  دـبای  یهاـگآ  نآرق  رارـسا  یماـمت  رب  تسا  بجاو  يدرف  ره  رب 
«5 « » ددرگن مئاد  باذع  قحتـسم  دوشن و  داجیا  بجاو  رما  رد  یللخ  هکنیا  ات  دبای ، یهاگآ  هناگتفه  نوطب  هب  ندیـسر  ات  نآ  نآرق  لیوأتو 

. تسا هدرک  حرطم  ( 10 کلم ،  ) ِریعسلا ِباَحْصَأ  ِیف  اَّنُک  اَم  ُلِقْعَن  َْوأ  ُعَمْسَن  اَّنُک  َْول  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  ار  بلطم  نیا  يو 
يانعم هک  تسا  لیاق  يرایـسب  یناعمو  زومرو  رارـسا  نآرق ، يرهاظ  يوغل و  يانعم  يارب  هتـسناد ، يرورـض  ار  نآرق  لـیوأت  زین  اردـصالم 

هدـیدان يانعم  هب  ار  يرهاـظ  ياـنعم  هب  ندرک  هدنـسب  يو  دـنیآ . یمن  رب  زومرمو  هدـیچیپ  قیاـقح  نآ  ریـسفت  يهدـهع  زا  تاـغل ، يرهاـظ 
یهلا  مالک  ریذپان  نایاپ  يافرژ  انغ و  نتشاگنا 

35 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 . » تسا هدرک  یفرعم 

تخانشو یتدیقع ، يرکف و  ياههنتف  ياهبادرگ  زا  ندنام  ناما  ردو  يرهاظ ، لیالد  رتهب  مهف  نآرق ، دولخ  یگنوگچ  نییبت  يارب  نیاربانب ،
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داعبا هب  تسیابیم  هعیـش ، هیلع  تاداقتنا  تاداریا و  زا  یـضعب  هب  خـساپ  ناوت  میرکنآرق و  اب  ع )  ) تیبلها طاـبترا  شقن و  رتقیقد  هچ  ره 
. تفای تسد  قوف ، روما  زا  ییابیز  زادنا  مشچ  هب  ناوتب  نآ  هیاس  رد  ات  دوش  هتخادرپ  قیقد  تروص  هب  میرک  نآرق  نطاب  فلتخم 

میرک نآرق  ینطاب  دعُب  راثآو  دیاوف  ج )

هراشا

ناونع تحت  هک  تسا  تیمها  روخ  رد  زین  يرگید  هیواز  زا  ثحب  نیا  دـش ، هدروآ  نطاـب  ثحب  ترورـض  تمـسق  رد  هک  هچنآ  رب  هوـالع 
هب هک  دراد  لابند  هب  یمالسا  فراعم  هزوح  رد  يدنمشزرا  دیاوف  راثآ و  نآرق  نطاب  هب  طوبرم  ثحابم  دریگیم . رارق  یسررب  دروم  دیاوف 

: ددرگیم هراشا  اهنآ  نیرتمهم 

نآرق تایآ  اب  رگیدکی و  اب  تایاور  ضراعت  عفر 

رداص نآرق  زا  ياهیآ  کی  نییبت  ریـسفت و  ماقم  رد  هکنیا  دوجو  اب  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دهدیم  ناشن  يریـسفت  تیاور  رابخا و  هب  هعجارم 
ياهشلاچ راچد  ار  نارـسفم  هکنیا  رب  هوالع  هلئـسم  نیا  تسا . هدش  هداد  هئارا  هیآ  زا  ضراعتم  یهاگ  و  فلتخم ، يریـسافت  اما  دنا ، هدش 

. تسا هتشاد  یپ  رد  زین  ار  يریسفت  لاوقا  دادعت  هدومن ، يرکف 
عمج  ناکما  دراوم  زا  يرایسب  رد  اهنآ ، هب  یبایتسدو  نآرق  نوطب  هب  داقتعا 

36 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
نوطب زا  ینطب  رگنایب  ثیداحا  زا  مادـک  ره  هدوب و  يرهاـظ  ضراـعت ، هک  دـهدیم  ناـشنو  دزاـسیم  مهارف  ار  تیاور  هنوگنیا  نیب  یلـالد 

. تسا هدوب  نآرق 
: تسا دقتعم  هعیش ، گرزب  ثدحم  رسفم و  یناشاک ، ضیف  موحرم 

دارفا يور  نآرق ، ریـسفت  رد  دیاب  داضتو ، ضقانت  ساسحا  نودـب  مه  نآ  دروآ ، تسد  هب  تیاور  زا  ار  نآرق  یناعم  دـهاوخیم  هک  یـسک 
زا یخرب  هک  ياهویـش  دهدب ؛ میمعت  دریگیم ، رب  رد  ار  نآ  يهیآ  دهدیم  لامتحا  هک  هچنآ  مامت  هب  ار  انعم  هکلب  دـنکن ، دومج  قیداصمو 

فرطرب دوشیم ، ساسحا  صـصخم  راـبخأرد  هک  یـضقانت  راـک  نیا  اـب  تسا . هدرب  راـک  هب  ار  نآ  نآرق ، تاـیآ  ریـسفت  دروم  رد  تیاور 
هن تسا  نآرق  یلک  قیاقح  هب  ریسفت  رد  ناشهاگن  تریصب ، نابحاص  تسا و  يریسفت  هویش  نیا  رب  ینتبم  نآرق  رارسا  مهف  اًلصاو  ددرگیم 
هک تسا  یـسک  هب  هراشا  يارب  ای  تسا ، حرطم  تایآ  صیـصخت  ناونع  هب  تیاور  راـبخا و  رد  هک  هچنآ  نیارباـنب  یئزج . قیداـصم  دارفا و 

بطاخم مهفو  كرد  ساسا  رب  ثیداحا  نوچ  اـهنیا ، ریغ  اـی  تسا و  نآرق  نوطب  زا  یکی  هب  هراـشا  اـی  تسا و  هدـش  لزاـن  وا  دروم  رد  هیآ 
بطاخم مهفو  لقع  اب  بسانتم  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا اریز  تسا ، نهذ  هب  بیرقت  باب  زا  هدـش  نایب  اهنآ  رد  هک  مه  یقیداصمو  هدـش  دراو 

هداد میمعت  اهمحر  مامت  هلـص  هب  تسا ، هدـش  لزان  ص )  ) دـمحم لآ  محر  هلـص  يهرابرد  هک  ار  ياهیآ  ع )  ) قداص ماما  دـناهتفگ ، نخس 
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ددرگیم هرهب  مکو  هدـیاف  مک  نآرق  مییاـمن ، رـصحنم  صوصخم  دراومو  صاـخ  دارفا  رد  ار  نآرق  میهاوخب ، رگا  تروص  ره  هب  تسا ... 
«1 . » درادن بسانت  ریذپان ، نایاپ  تسا  ییایرد  هک  نآرق  اب  نیاو ،

نآ رد  هک  دنکیم  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  رباج  هک  تسا  یتیاور  نآرق ، ینطاب  دُعب  زا  هدافتـسا  اب  تیاور  ضراعت  لح  ناوت  رب  دهاش  نیرتهب 
خساپ  رد  ترضح  دوشیم ، ایوج  ترضح  زا  ار  نآ  تلع  هیآ ، کی  زا  ریسفت  عون  ود  ندینش  زا  سپ 

تلع ثیدح  نیا  رد  « 1 . » رگید ینطب  نطب ، نآ  ياربو  تسا  ینطب  نآرق  يارب  انامه  رباج ! يا  دنیامرفیم :  37 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
يرایسب نآرق  نوطب  هلیـسو  هب  ناوتیم  هک  دهدیم  ناشن  نیا  تسا . هدش  یفرعم  نآرق  ینطب  هدیچیپ  داعب  دوجو  همئا ، تاشیامرف  فالتخا 

. دومن هیجوت  ای  عمج و  ار  فلتخم  رهاظ  هب  تیاور  زا 
: دناهدرک هدافتسا  نآ  زا  تایاور  یخرب  اب  ههجاوم  رد  هدش ، عقاو  هعیش  نادنمشناد  هجوت  دروم  بلطم  نیا 

هب ع )  ) قداص ماـما  زا  یتیاور  ساـسارب  یکی  هک  تادودـعم » ماـیأ   » و تاـمولعم » ماـیأ   » زا تواـفتم  ریـسفت  ود  دروم  رد  یلماـع  رح  خـیش 
و ( 28 جح ،  ) ٍتاَمُولعَم ٍماَّیَأ  ِیف  دروم  رد  هجحلا  يذ  لوا  ههد  هب  ترضح ، زا  رگید  یتیاور  ساسارب  يرگید  هدش و  نایب  ناسکی  ياهزور 
زا یکی  هک  دشاب  نیا  ریسفت  ود  نیا  عمج  هجو  دیاش  : » دیوگیم تسا ، هدش  یفرعم  ( 203 هرقب ،  ) ٍتاَدوُدعَم ٍماّیَأ  ِیف  دروم  رد  قیرشت  مایأ 

«2 «. » هیآ نطاب  ریسفت  يرگید  دشاب و  هیآ  رهاظ  ریسفت  ود ، نیا 
موتحم ياضق  ار  ( 2 ماعنأ ،  ) ُهَدنِع ًیّمَـسُم  ٌلَجَأَو  اًلَجَأ  یـضَق  َُّمث  هفیرـش  هیآ  رد  ًیّمَـسُم  ٌلَجَأ  هک  یتایاور  نیب  عمج  رد  یـسلجم  يهمالع 

، تسا لکشم  تیاور  هتسد  ود  نیا  نیب  عمج  : » دیوگیم دننکیم ، یفرعم  ریذپادب  رییغت و  لباق  لجأ  ار  نآ  هک  یتایاور  رییغت و  لباق  ریغو 
هابتـشا راچد  نایوار  زا  يدادـعت  هک  نیا  ای  تسا  هدـش  رداص  هماع  زا  یخرب  هاگدـید  اب  قفاوم  تیاور  نیا  زا  یـضعب  مییوگب  هک  نیا  رگم 

«3 .« » تسا هیآ  نوطب  زا  ود  نیا  زا  یکی  هک  نیا  ای  دناهدش و 
38 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

، هرقب  ... ) ْاُونَمآ َنیذَّلا  اَّمَأَف  اَهَقْوَف  اَمَف  ًهَضوَُعب  اَّم  اًلَثَم  َبِرْضَی  نَأ  ِییْحَتْـسَی  َال  َهَّللا  َّنِإ  هفیرـش  هیآ  لوزن  هک  یتیاور  نیب  عمج  رد  نینچمه  يو 
: دیوگیم دنکیم ، تابثا  راوگرزب  ود  نیا  يهرابرد  ار  نآ  هک  یتیاور  دنکیم ، یفن  ع )  ) نانمؤمریماو ص )  ) ربمایپ يهرابرد  ار  ( 25

«1 ( ...« » ع  ) هرکذ ام  یلإ  هراشإ  اهنطب  یف  نوکیو  اهنطب  هیآلا ال  رهظ  نم  دارملا  وه  اذه  نوک  یفن  امنإ  ع )  ) هنأب امهنیب  عمجلا  نکمی  »
نطاب یلو  دنکیم  یفن  هیآ  رهاظ  زا  ار  ع )  ) نانمؤم ریما  و  ص )  ) ربمایپ ندوب  دارم  یفان ، هک  نیا  هب  تیاور  ود  نیا  نیب  عمج  تسا ، نکمم 

. دنکیم تباث  ود  نآ  دروم  رد  ار  لوزن  هک  تسا  یتیاور  نآ  رظن ، دروم  يهیآ 
هـس ياهتلالد  ماسقا  نایب  ددـعتم و  یناـعم  رب  هلمج  کـی  رد  بکرم  ظاـفلا  تلـالد  یگنوگچ  هب  هراـشا  زا  سپ  شریـسفت  رد  يدـنواهن 
دراد يرهاظ  نآرق  هیآ  ره  مییوگیم  هک  تسا  هوجو  نیا  رطاخ  هب  : » دیوگیم یمالک ، ریغ  و  یمازتلا ) ینمـضت  یقباطم ،  ) یمالک يهناگ 
تایآ زا  یخرب  ریسفت  رد  هک  ضراعتم  رابخا  نیب  هک  تسا  هوجو  نیا  اب  و  رگید . ینطاب  شنطاب ، دراد و  ینطاب  يرگید ، رهاظ  شرهاظ ، و 

ْاوُِرباَصَو ْاوُِربْصا  ْاُونَمآ  َنیذَّلا  اهیآ  اَی  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  هک  فلتخم  تیاور  دننام ، ددرگیم ، مهارف  عمج  ناکما  دـناهدش ، دراو  نآرق 
، نآ زا  دارم  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  نیا  زا  یـضعب  رد  تـسا . هدـش  دراو  اوـِطبار »  » يهژاو صوـصخ  رد  ( 200 نارمع ، لآ   ... ) ْاوُِـطباَرَو
اب تاقالم  دارم  مه  یـضعب  رد  تسا و  زامن  يارب  ندیـشک  راظتنا  دارم  رگید ، یخرب  رد  تسا و  داهج  يارب  یگداـمآ  اـهزرم و  رد  فقوت 

درک و هعجارم  صوصنم  ریغ  ای  صوصنم  تاحجرم  هب  دـیاب  هک  تسین  یـضراعت  يریـسفت ، فلتخم  تایاور  نیب  ضراعت  سپ ، تسا  ماما 
دراد ناکما  تایاور  نیا  رد  یلالد  عمج  هکلب  درک ، لمع  رییخت ، باب  زا  یکی ، هب  ای  دومن و  فقوت  دشن ، تفای  یحجرم  رگا 

39 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 .« » تسا مدقم  تاحجرم  ربو 

«2 . » دربیم هرهب  هویش  نیمه  زا  نآ ، يرهاظ  ریسفت  اب  شرع  زا  توافتم  ریسفت  ود  يرهاظ  ضراعت  لح  رد  يرئازج  هللا  تمعن  دّیس 
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: دناهدومن لح  نآرق  تایآ  ابو  رگیدکی  اب  ار  تایاور  زا  یضعب  ضراعت  هویش ، نیمه  هب  زین  رگید  نادنمشناد  ءاملع و 
رد دراو  تیاور  ناوتیم  سفن ، بیذهتو  نطاب  هب  نتخادرپ  كولس و  قیرط  زا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  تنس ، لها  نادنمـشناد  زا  یبرع ، نبا 

تاور و زا  ياهطساو  چیه  نودب  ًامیقتسم و  ار  تعیرـش  ماکحا  هللا  ُلهأ  هک  ارچ  دومن . در  ای  حیحـصت و  ار  موسر )  ) رهاظ ياملع  دزن  عرش 
نبا رظن  رد  « 3 . » دـنراد هقف  ياملع  قیرط  رب  هللا  ُلهأ  قیرط  هک  تسا  يزایتما  هجو  نیا  دـننکیم و  تفایرد  نآ  یلـصا  ردـصم  زا  نیلقاـن ،
جرد لحم  هک  یباتک  نآ  لماش  هکلب ، تسین  ظافلا  رب  لمتشم  يرهاظ  نآرق  رد  رـصحنم  عیرـشت ، رداصم  زا  یکی  ناونع  هب  باتک »  » یبرع

تـسد صوصنم ) عیرـشت  ربارب  رد   ) یبلق عیرـشت  هب  ناوتیم  نآ  قیرط  زا  هک  دوشیم ، زین  تسا  یهلا  ماـهلا  یحو و  لوزنو  یقیقح  ناـمیا 
یقیقح عیرـشت  ردـصم  دـناوتیم  هتخاس و  یمتح  نآ  رد  ار  نامیا  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یباـتک  هللا ، لـهأ  بلق  ساـسا ، نیا  رب  تفاـی .

بلط ار  شیوخ  مکح  دوخ  بلق  زا  « ) نوتفُملا َكاَتفأ  ْنإَو  َکَبلَق  ِْتفَتسا  : » دومرف هک  دنادیم  سدقم  عراش  شیامرف  ار  نآ  دهاشو  ددرگ 
یباتک ناونع  هب  ار  نمؤم  بلق  تعیرـش ، لوصا  رب  هفاضا  یبرع  نبا  نیاربانب ، دنیامن .) نایب  یمکح  وت  يارب  ناگدنهد ، يوتف  دـنچ  ره  نک 

«4 . » دهدیم رارق  میرک  نآرق  رانک  رد  ردصم 
40 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

دوجو موصعم  يارب  رایتخاو  ماقم  نیا  هعیـش ، ییاور  رداصم  رد  اما  تسا  یـسررب  دـقن و  لباقو  لـمأت  لـحم  یبرع ، نبا  هدـیقع  نیا  هچرگ 
امـش ثیداحا  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگیم  نامثع  نب  دامح  دیامن . جارختـسا  ینآرق  فلتخم  نوطب  زا  ار  یتوافتم  ماکحا  هک  دراد 

«1 « » ٍهوجو ِهَعبَس  یلع  یتُفی  نأ  ِمامإلل  ام  یَندأ  َو  ٍفُرحأ  هَعبَس  یلَع  لَزن  َنآرُقلا  نإ  : » دندومرف ترضح  دنراد . فالتخا  رگیدکی  اب 
. دهد يوتف  تروص  تفه  هب  هک  تسا  نآ  ماما  يارب  قح  نیرتمکو  تسا  هدش  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق 

. ددرگیم راکـشآ  نآ  ریغو  نآرق  ریـسفت  يهنیمز  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم زا  هرداص  تایاور  زا  یخرب  فالتخا  زار  زمر و  اجنیا  زا 
نیاربانب دـنیوگب ، نخـس  نانآ  اب  ناـبطاخمو ، مدرم  لـقعتو  مهف  ردـق  هب  هک  دـندوب  رومأـم  ص )  ) ربماـیپ زا  تیعبت  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا

دندرکیم لقن  تفایرد و  ار  یتایاور  دندوب ، يرتعیسو  یمهف  يرکف و  شیاجنگ  رتشیب و  تریصب  ياراد  هک  نایوار  هباحـص و  زا  یـضعب 
. دسریم رظن  هب  ضراعتم  يدودح  ات  فلتخم و  تایاور  ریاس  اب  هک 

زا يرایسب  لح  ببس  مالـسلا ) مهیلع   ) ناموصعم لیـصا  فراعم  تیهام  كالم و  هب  ندیـسر  ات  رهاظ  نتفاکـشو  نطاب  هب  هجوت  ور  نیا  زا 
فلتخم حوطـس  نایب  زا  سپ  دوخ  ریـسفت  رد  یناـشاک  ضیف  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  « 2 . » ددرگیم ناشیا  تاشیامرف  يودـب  تاضراعت 

نـشور نید  لوـصا  رد  هدراو  راـبخا  تاـیآ و  رهاـظ  فـالتخا  ببـس  دـش ، رکذ  هـچنآ  زا  : » دـیوگیم تـیاور  نآرق و  ناـبطاخم  یکاردا 
اب بسانتم  دـیاب  تسا و  هدـش  رداص  لزاـن و  فلتخم  لوقع  نوگاـنوگ و  فیاوط  هب  باـطخ  رد  تیاور  تاـیآ و  هنوگنیا  اریز  ددرگیم ،

نیا  همه  ساسا  نیا  رب  دشاب و  نانآ  تیعقوم  مهف و  لقع و 
41 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1 «. » تسا هتفرن  راک  هب  اهنآ  رد  يزاجم  چیه  دنرادن و  یفالتخا  هنوگ  چیه  تقیقح  رد  تسا و  تسرد  تایاور 

نارسفم ِيریسفت  ياهلوق  نیب  عمج 

، تسا عمج  لـباق  نآرق  ياـهنطب  يهلیـسو  هب  تسا ، يریـسفت  تاـیاور  ضراـعتو  فـالتخا  زا  یـشان  هک  يریـسفت  فلتخم  ياههاگدـید 
رد هشیر  هک  ییاههاگدـید  زا  هتـسد  نآ  یتح  هدوب  عمج  لباق  يریـسفت ، عبانم  زا  یکی  ناونع  هب  ضراعتم  رهاظ  هب  تیاور  هک  هنوگناـمه 

. دنباییم ار  عمج  ناکما  نوطب ، هب  یسرتسد  قیرط  زا  مه  دنرادن ، تایاور 
: دیوگیم ( 18 هرقب ،  ) َنوُعِجْرَی َال  ْمُهَف  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  ریسفت  رد  دوجوم  ياهلوق  هب  هراشا  زا  سپ  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیمخ  یفطصم  دّیس 
هک ارچ  دـشاب  هیآ  رهاظو  نطاب  نیب  تبـسن  لـیبق  زا  رگیدـکی  هب  تبـسن  یناـعم  نیا  ًاـصوصخ  تسا  نکمم  قیاـقد  قئاـقر و  نیا  نیب  عمج 
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«2 «. » دوشیم لصاح  هفاضا  تبسن و  فرط  رد  توافت  رثا  رب  فالتخا 
کی هدارا  هار  زا  تسا  نکمم  اهنآ  نیب  عمج  هار  هک  تسا  نآ  رب  رحن »  » هژاو زا  توافتم  ریسقت  ود  هب  هراشا  زا  سپ  « 3  » ینادمه اضر  اقآ 
بتک «. 4  ...« » دـهدیم ناـشن  اـم  هب  نآرق ، نتـشاد  نطب  رب  لاد  تاـیاور ، هک  تسا  یهار  نیا  دریذـپ و  تروـص  ود  نآ  نـیب  یعماـج  رما 

42 ص : ج4 ، یصصخت ،
. دومن کیدزن  تدحو  هب  نآرق ، تایآ  ریسفت  رد  ار  تافالتخا  زا  يرایسب  ناوتیم  نآرق ، ینطب  یناعم  هلیسو  هب  نیاربانب 

نآرق تایآ  یخرب  راگزاسان  يرهاظ  یناعم  هیجوت 

ینابم و اب  اـهنآ  يرهاـظ  ياـنعم  هک  ارچ  « 1 ، » درک لـمح  يرهاـظ  ياـنعم  رب  ار  اـهنآ  ناوتیمن  هک  دراد  دوجو  یتاـیآ  میرک ، نآرق  رد 
زا رگید  تایآ  یخرب  یـسرکو و  شرع  میـسجت ، هیبشت و  تایآ  تسا . رگید  تایآ  صن  اب  ضراعت  رد  درادن و  یناوخمه  یمالـسا  دیاقع 
هب دـیاقع  هزوح  رد  هک  یناسک  زا  يرایـسب  دومن . لوقعم  هیجوت  لیوأت و  نآرق ، نطاـب  قیرط  زا  ناوتیم  ار  تاـیآ  هنوگ  نیا  دـنالیبق . نیا 

«2 . » دناهتخادرپ تایآ  هنوگ  نیا  ریسفت  هب  نآرق ، نطاب  هب  هجوت  نودب  هک  هدوب  تهج  نیا  هب  دندش ، راتفرگ  میسجت  هیبشت و  ماد 
لباق ریغ  یلولدم  ياراد  هک  دوش  تفای  يرهاظ  رگاو  درادن  دوجو  میرک  نآرق  رد  یتایآ  نینچ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یئابطابط  همالع  هتبلا 

عاجرا موزل  درادـن . قوف  بلطم  اب  یتافانم  ناـشیا  هدـیا  نیا  اـما  « 3 . » دومن لح  نآرق  تاـمکحم  هب  عاـجرا  اـب  ناوتیم  ار  نآ  دـشاب  لوبق 
زا رتارف  يرما  دـنمزاین  قیبطتو ، لمع  رد  هک  تسا  یلوبقمو  ملـسم  رما  تسا ، یهلا  تافـص  تایآ  اهنآ  هلمج  زا  هک  هباشتم  تاـیآ  رهاوظ 

تحـص يارب  یکالم  هچو  هداد  عاجرا  تسیابیم  یمکحم  هچ  هب  ار  ياهیآ  هچ  هکنیا  تسا  نآ  ینطاب  دـُعب  ینعی  تاـیآ  يرهاـظ  لـیالد 
یفالتخا  بلطم  نیا  رب  دهاش  نیرتهب  تسا . نآرق  رهاظ  زا  رتارف  يرما  دراد ، دوجو  دنیارف  نیا  زا  هدش  جارختسا  هجیتن 

43 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
هب نینچ  نیا  یتایآ  عاجرا  موزل  رب  یگمه  هکیلاـح  رد  « 1  » دوشیم هدهاشم  رگید  تایآ  تافـص و  تایآ  رد  یمالـسا  قَِرف  نیب  هک  تسا 

. تسا هدش  یفرعم  لوبق  لباق  ریغ  تایآ  زا  یـضعب  رهاوظ  تیاور ، زا  یخرب  رد  نآ  رب  هوالع  دنراد . نامیا  ص )  ) ربمایپ تنـسو  تامکحم 
رب یمومع  نادجو  تسا ، ینم  هکم و  نیب  هار  دروم  رد  هک  ( 18 أبس ،  ) َنِینِمآ ًامایاَو  َِیلاََیل  اَهِیف  اوُریِس  هفیرـش  هیآ  دروم  رد  ع )  ) قداص ماما 
هک ياهیرق  زا  دارم  دـنیامرفیم : هداد ، رارق  هیآ  نیا  رهاـظ  هب  مازتـلا  تحـص  مدـع  رب  لـیلد  ار  ناـنزهار  ناـقراس و  دوـجو  هار ، نیا  ینمااـن 

«2 . » دنروآیم نآرق  زا  یلیلد  دوخ ، ینطاب  ریسفت  نیا  يارب  ترضح  سپس  و  مییام . تسا  هداد  رارق  كرابم  ار  نآ  دنوادخ 
هک دنهدیم  هئارا  يریسفت  هباشتم ، تایآ  هن  تسا و  تافص  تایآ  وزج  هن  هک  ياهیآ  کی  دروم  رد  هنوگچ  ترضح  هک  دوشیم  هظحالم 

. دزاسیم فرطرب  لح و  یمومع  نادجو  عقاو و  اب  ار  نآ  تفلاخم 
یهلا و دارم  مهف  اب  هک  دیوگیم  ینآرق ، تاباطخ  تایآ و  زا  یهلا  دارم  هب  نآرق  نطب  فیرعت  زا  سپ  تنـس ، لها  نادنمـشناد  زا  یبطاش ،

رـسارس رد  فالتخا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تفای و  تسد  ینآرق  تایآ  یگنهاـمه  هب  ناوتیم  هک  تسا  تاـیآ  یلـصا  ضرغ  هب  ندیـسر 
«3 . » ددرگیم یفتنم  میرک  نآرق 

نآرق فیرحت  مهوم  لوزن و  نأش  تایاور  زا  یضعب  هیجوت 

تسا و هدش  مامشتسا  نآرق  فیرحت  نآ  زا  هک  یتایاور  زینو  هعیـش  رداصم  رد  تایآ  لوزن  نأش  نایب  صوصخ  رد  دراو  تایاور  زا  یخرب 
دناهتـشاد دوجو  یتایآو  تالمج  تاملک ، نآرق ، رد  ایوگ  هک  دنکیم  داجیا  ار  مهوت  نیا  دوشیم ، هدـهاشم  اهنآ  رد  تلزن » اذـک   » ریبعت

یلاح  رد  نیا  تسین . ام  سرتسد  رد  نونکا  هک 
44 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
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هاـتوک نآ  فیرحت  رییغت و  زا  رـشب  تسد  هدـنام ، فیرحت  زا  نوـصم  نآرق  ناناملـسم ، رثـکا  قاـفتاو  تیاور  تاـیآ و  ساـسارب  هک  تسا 
. دشابیم

هدـش ناـیب  نآ  ریغ  اـی  لوزن  نأـش  ناونع  هب  تیاور  نیا  رد  هچ  نآ  دومن . هیجوت  نآرق  نوطب  زا  هدافتـسا  اـب  ناوتیم  ار  تاـیاور  نینچ  نیا 
زا ریغ  يرما  ار  هدـش  لزان  ترابع  رگید و  يزیچ  ار  لوزن  نأش  هک  يرگید  تیاور  اب  درادـن  یـضراعت  هدوب ، ینطاب  ریـسفت  باـب  زا  تسا ،
هک تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  رباج  هنومن  ناونع  هب  تسا  هدـش  حیرـصت  تایاور  زا  یـضعب  رد  بلطم  نیا  هب  دـنکیم  یفرعم  نآ 

یسوم ترضح  زا  یلَثَم  هیآ  نیا  دنومرف : ( 87 هرقب ،  ) ُْمتْرَبْکَتْسا ُمُکُسُفنَأ  يَوْهَت  َال  اَِمب  ٌلوُسَر  ْمُکءاَج  اَمَّلُکَفأ  هفیرش  هیآ  دروم  رد  ترـضح 
نانآ رب  ار  ع )  ) یلع تیالو  ص )  ) ربمایپ یتقو  هک  ص )  ) دـمحم ترـضح  تمأ  يارب  تسا ، ع )  ) یـسیع ترـضح  وا و  زا  دـعب  ناربماـیپ  و 

«1 « » نطابلا یف  اهریسفت  کلذف  دننکیم : حیرصت  ترضح  نآ  زا  سپ  و  دننکیم . ابا  نآ  زا  هدرک ، بیذکت  دنکیم  هضرع 
نِم همئالاو  نیـسحلاو  نسحلاو  همطاـفو  یلعو  دّـمحم  یف  تاـملک  لـبق  نم  مدآ  یلإ  اندـهع  دـقلو  : » تسا ع )  ) مدآ ترـضح  ناتـساد  رد 

«2 (« » ع  ) دمحم یَلع  تلزن  اذک  مهتیرذ 
هفیرـش يهیآ  زا  ینطاـب  ریـسفت  نآ  زا  دارم  هکیلاـح  رد  هدوب ، نآرق  رد  يا  هیآ  نینچ  هک  دـنکیم  داـجیا  ار  مهوت  نیا  تلزن  اذـک  تراـبع 

. تسا نآرق  رد  لوادتم 
انعم و اهنآ  هب  شور  نیا  زا  ناوتیم  هدوب ، مهف  هیجوت و  لباق  یبوخ  هب  میرک  نآرق  ینطاب  دُعب  زا  هدافتسا  اب  « 3  » اهنآ لاثماو  تیاور  نیا 

. داد فیرحت  زا  ریغ  یموهفم 
45 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

تایآ یضعب  لوزن  تمکح  ندش  نشور 

، دـیوگیم نخـس  ناربکتم  ناشکندرگ و  هژیو  هب  ناشیاهتما ، ءاـیبنا و  تشذگرـس  زا  هک  دراد  دوجو  ییاهناتـساد  صـصق و  نآرق  رد 
هدـمآ ناشتایانج  تشز و  لاـمعا  دوهی و  يراـصن و  دروم  رد  ییاـههصق  و  یـسوم ، تما  دورمن ، نوعرف ، نادـناخ  دروم  رد  ییاهناتـساد 
دـصق هب  هکنیا  زج  دومن  روصت  ناوتیمن  نآ  يارب  تمکح  چیه  لاعتم ، دنوادخ  ندوب  بونذلا  رافغ  بویعلا و  راتـس  هب  هجوت  اب  هک  تسا 

هذه دوهَی   » ریبعت ناقـساف  زا  یـضعب  دروم  رد  ص )  ) ربمایپ تهج  نیا  زا  و  دشاب . ناینیـشیپ  تشونرـس  لامعا و  زا  ناگدـنیآ  نتفرگ  تربع 
فیراعت ثحب  رد  « 1 . » دنوشیم راچد  نانآ  تشونرـس  هب  تسا و  هیبش  اهنآ  لامعا  هب  ناشرادرک  ینعی  تسا  هدـش  لقن  اهـسوُجَمو » هّمألا 

رب دشابیم . ناگتـشذگ  هب  طوبرم  هک  تسا  یتایآ  رهاوظ  زا  يزومآ  دنپ  نتفرگ و  تربع  نآرق ، نطب  فیراعت  زا  یکی  هک  تفگ  میهاوخ 
اب هک  دنتـسه  ییاهدـنپ  دـعاوق و  ياراد  دوخ  نطاب  رد  یخیرات ، نایرج  کی  رکذ  رب  يرهاظ  لامتـشا  مغریلع  تایآ  هنوگ  نیا  ساسا  نیا 

انعم تروص  هب  ار  دوخ  تلاسر  هدمآ و  تسدب  هیآ ، یلـصا  دوصقم  فده و  رد  لیخد  ریغ  تایـصوصخ  ءاغلا  طانم و  حـیقنت  زا  هدافتـسا 
و نیلعن » علخ   » صوصخ رد  ع )  ) یسوم ترضح  اب  لاعتم  دنوادخ  ملکت  يرهاظ  ریسفت  هب  یتیاور  رد  هنومن ، ناونع  هب  دننکیم . افیا  يراد 

ياراد ار  نآ  هدرک ، یفرعم  روذـحم  ياراد  ار  نآ  يرهاظ  يانعمو  هدـش ، لاکـشا  يهیآ 12  هط ، يهروس  رد  اـهاشوپ  اـپ  ندروآ  رد  اـپ  زا 
زا تمکح  بیترت  نیا  هـب  و  « 2  » دشابیم لایعو و ...  لها  زا  ندـیرب  لد  يانعم  هب  هک  هدومن  ریـسفت  هنوگنیاو  تسا  هتـسناد  رتقیمع  یمایپ 

. تسا هدش  نایب  نآ  ینطاب  وترپ  رد  میرک  نآرق  رد  مایپ  نیا  یهلا  ندناجنگ 
46 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1  » یعرش مکح  طابنتسا  رد  نآرق  نطب  زا  يریگهرهب 
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هب ًائادـتبا  هچنانچ  ای  دـیامن ؟ هدافتـسا  ماکحا  جارختـسا  يارب  نوطب  زا  دـناوتیم  هیقف  ایآ  هک  تسا  حرطم  نآرق  نطب  لاجم  رد  ثحب  نیا 
؟ درب هرهب  نآ  زا  عیرشت  ای  نینقت  ياضف  رد  ناوت  یمن  اذل  تسا ، راوتسا  تنسو  باتک  رهاوظ  يهیاپ  رب  هقف  دسریم ؛ نهذ 

زا دشاب ، صن  رگا  هک  ارچ  تسا ، رابتعا  ياراد  دـیدرت  نودـب  دـیآ  تسدـب  همئا  زا  هروثام  ثیداحا  رد  هیآ  نطب  رگا  هک  تسا  نیا  قیقحت 
ماکحألا تایآ  نیرـسفمو  نییلوصا  اهقف ، تهج  نیمه  هب  دشابیم . ربتعم  رهاوظ  تیجح  باب  زا  دـشاب ، رهاظ  رگاو  تسا  تجح  عطق  باب 

ریسفت روهظ و  هب  رظان  هک  هتسد  نآ  اب  تسا  هیآ  لیوأت  هک  نوطب  هب  رظان  رابخا  نیب  ماکحألا ، تایآ  نایم  رد  تایاور  هب  کسمت  ماگنه  هب 
. دناهتشاذگن یتوافت  تسا 

، هدرک یفرعم  ناتـشگنا  ياهتنا  ات  طقف  ار  قراس  تسد  عطق  دـح  ع ،)  ) داوج ماما  هک  اج  نآ  دوشیم  تفای  بلطم  نیا  دـیؤم  ام  تیاور  رد 
الَف ِهَِّلل  َدِجاَسَْملا  َّنَأَو  هفیرـش : هیآ  زا  ینطاب  طابنتـسا  ار  دوخ  لیلدو  دنیامنیم  ینثتـسم  دـح  يارجا  زا  ار  تسد  فک  ینعی  ار  نآ  زا  شیب 

. دیامنیم یفرعم  تسادخ  صوصخم  هک  يدجـسم  يارب  ینطاب  یقادـصم  ناونع  هب  ار  تسد  هدرک ، نایب  ( 18 نج ،  ) ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدـَت 
«2»

زا سپ  ار  وا  کلم  رد  میدـق  هدـنب  ره  هک  دوب  هدرک  تیـصو  يدرم  دـنکیم : تیاور  هک  مینکیم  لقن  دـیفم  خیـش  زا  ار  نآ  مود  هنومن  و 
یلع نانمؤم  ریما  زا  نوچ  سپ  دیامن . دازآ  ار  وا  ياههدـنب  زا  کی  مادـک  هک  تسنادـن  وا  یـصو  تفر ، ایند  زا  یتقو  دـننک ، دازآ  شگرم 

رد هام  شش  هک  ياهدنب  ره  دومرف : ترضح  دندیسرپ ؛ (ع )
47 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

و « 1  » ِمیِدَْـقلا ِنوُجْرُْعلاَک  َداَع  یَّتَح  َلِزاَنَم  ُهاَنْرَّدَـق  َرَمَْقلاَو  دـندرک : توالت  ار  هیآ  نیا  ع )  ) ماما هاگنآ  ددرگیم . دازآ  تسا  هدوب  وا  کـلم 
«2»

(. 39 سی ، )
هدش نایب  جارختـسا و  هیآ  نطاب  ینعی  نآ  زا  رتارف  زا  هک  رهاظ  زا  هن  نآ ، نامز  لوط  صوصخ  رد  میدق »  » يهژاو زا  دارم  زین  هنومن  نیا  رد 

. تسا
«3 . » دنادیم نآ  تاراشا  نطاوب  نآرق و  یناعم  تفرعم  ار  یتفم  ياهزاین  زا  یکی  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  و 

راهطا همئا  یلیوأت  يریـسفت و  ثیداحا  هکانبم  نیاربانب  دـشاب ؛ هدیـسرن  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  زا  ثیداـحا ، اـی  تاـیآ  نوطب  رگا  اـما 
نطب هب  هک  تسا  زیاج  موصعم  ریغ  ياربو  تسا ، هتشاد  ثیداحاو  نآرق  تایآ  زا  هدافتـسا  رد  یـسانششور  یمیلعت  هبنج  مالـسلا ) مهیلع  )

نآ تسا  زیاج  دومن ، ادیپ  نآ  هب  عطق  هدمآ و  رب  نآرق  تایآ  نطب  دنمـشور  فشک  رثا  رد  یهیقف  هچ  نانچ  دنک ، فشک  ار  نآ  هتخادرپ و 
دوجو اب  اـما  « 4 . » تسا هتفرگ  رارق  زین  اردـصالم  یبرع و  نبا  هراـشا  دروـم  هک  تسا  يزیچ  نـیا  دـهد و  رارق  ماـکحا  طابنتـسا  كـالم  ار 

عطق ندوب  لکشمو  یعرـش ، ماکحا  طابتـسا  ردصم  ناونع  هب  نآرق  نوطب  رکذ  مدعو  تایاور  تایآ و  رهاوظ  رب  اهقف  هیکت  ندوب  یعامجا 
، تسا ملـسم  هچنآ  اما  دومن ، تابثا  ار  روبزم  هیـضرف  ناوتیمن  یتحار  هب  حیحـص ، نطاـب  طورـش  تحـص  زارحاو  هدـش  جارختـسا  نطب  هب 

هرهب  رتسب  رهاوظ  هب  دبعت  هک  هنوگنامه  دراد . ماکحا  طابنتساو  هقف  رب  یفرگش  ریثأت  میقتسم  ریغ  روط  هب  نآرق  نوطب  كرد 
48 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

رت نشور  كرد  رد  زین  نوطب  تسناد ؛ تعیرش  زا  يادج  ار  تقیقحو  هدز  رود  ار  رهاوظ  ناوت  یمن  هدوب ، ثیداحاو  نآرق  نوطب  زا  ییوج 
ات باوـص  يوـس  هب  ار  هیقف  ینهذ  ياـهضرف  شیپ  هدرک ، رتانـشآ  هـیآ  یقیقح  دارمو  دـصقم  هـب  ار  هـیقف  ینهذ  ياـضفو  دـنرثؤم  رهاوـظ 

. دنکیم ییامنهار  ياهزادنا 
هتفگ عرـش  رد  هک  یماکحا  مامت  کشالب  تسا . ناموصعم  يارب  نآرق ، نطاب  زا  یعرـش  ماـکحا  جارختـسا  زاوج  زا  ریغ  نیا  تسا  ینتفگ 

رد يزیچ  ره  یلیـصفت ، دوجو  ساسارب  صاصقو ، تاید  دودحو  دح  ات  هتفرگ  زامن  تاعکر  دادعت  زا  تسا ، هدماین  نآرق  رهاظ  ردو  هدـش 
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رایتخاو قح  نیا  ایآ  هکنیا  رد  یلو  « 1  » تسا هدش  جارختسا  نآرق  نطاب  زا  میرک ، نآرق  هب  نیموصعم  زا  هرداص  تانایب  مامت  دانتساو  نآرق 
. دراد لمأت  یسررب و  ياج  ریخ  ای  دوشیم  لقتنم  نانآ  ریغ  هب 

ریسفت  » و ینآرق » ياههیآ  تاراشا   » نیب نتشاذگ  قرف  اب  قشمد - رد  ماع  ءاتفا  هعومجم  رد  سردمو  داتسا  کعلا ، نمحرلا  دبع  دلاخ  خیش 
ضراعت رد  هیآ  دوخ  صن  ترابع  اب  هیآ  هراشا  هک  یتروص  ردو  هتـسناد  لمعلابجاوو  یعطق  ار  لوا  مسق  مکح  تایآ » رهاوظ  زا  يراـشا 
يراـشا ریـسافت  مکح  دروم  رد  رگید و  ياـج  رد  « 2  » هدرک یفرعم  نآ  رب  مدـقم  هتـسناد و  هراـشا  زا  رتیوق  ار  تراـبع  تلـالد  دوش ، عقاو 

و تسنآ ...  تیجح  رب  یحضاو  لیلد  ندشن  هماقا  رطاخب  نآ  دیآیمن و  تسدب  تایآ  يراشا  ریسفت  قیرط  زا  یعرـش  ماکحا  هک  دیوگیم 
سفن و يهیکزت  یقالخا و  ياههنیمز  رد  دوشیم  عقاو  هدافتسا  دروم  قیرط  نیا  زا  هک  هچنآ 

49 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 . » تسا نیقی  تیبثت  نامیا و  تیوقت 

تـسد رد  نآ  زا  لـصاح  یهقف ، مکح  ِشریذـپ  يارب  یفاـک  یلیلد  دـشاب و  تیّجح  ياراد  دـناوتیمن  موـصعم  ریغ  يراـشا  ریـسافت  يرآ ،
يراـی یعرـش ، ماـکحا  یهقف  كرادـمو  لـلع  مهف  رد  ار  اـم  نطب ، هب  نتخادرپ  هک  ناـنچ  مـه  هدوـب ، ینثتـسم  نآ  زا  موـصعم  اـما  تـسین .

. دیامنیم

دیدج راصع  رب  قیبطت  لباق  یلک  دعاوق  ذخا 

هک تسا  رادروخرب  یگژیو  نیا  زا  دشابیم ، ص )  ) ربمایپ نیرخآ  نآ ، هدنروآ  تسا و  ینامـسآ  باتک  نیرخآ  هک  اجنآ  زا  میرک ، نآرق 
نمضتم هک  دوش  یتایآ  رد  رصحنم  هچنانچ  نآرق ، هصیصخ  نیا  و  دشابیم . تمایق  زور  ات  توافتم  یناکم  ینامز و  طیارش  رب  قیبطت  لباق 

«3  ... » ِتْوَْملا و ُهَِقئاَذ  ٍسْفَن  ُّلُک  ای  « 2  ... » ٌهَوْخِإ َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  ریظن  یمومع  یلک و  دعاوق 
نینچ نیا  ناوتن  تسا ، صخـشم  ناـمز  کـی  رد  یئزج  هلئـسم  کـی  هب  طوبرم  هدوب و  یـصخش  ياـیاضق  هب  رظاـن  هک  یتاـیآ  زا  و  دـشاب ،
نآرق رد  هیآ  جرد  ندوـب  ثبع  مزلتـسم  هچرگ  دوـمن ، جارختـسا  ار  تسا  هباـشم  دراوـم  رد  نآ  داـفم  يارجا  ببـس  هک  یماـع  تاروتـسد 
گرم تروص  رد  تایاور ، زا  یضعب  ریبعت  هب  دریگ و  رارق  نآرق  یشخب  تیاده  فده  ياتـسار  رد  دناوتیمن  اما  « 4 ، » تسین نآ  توالتو 

ار هباـشم  قیداـصم  رب  قیبطت  يرج و  تیلباـق  دوش و  جراـخ  عاـفتنإ  ّزیح  زا  زین  هیآ  نآ  تسا ، هدـش  لزاـن  ناـنآ  دروم  رد  ياهیآ  هک  یموق 
50 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  نیا  دشاب ، هتشادن 

«1 . » دوب دهاوخ  هیآ  نآ  گرم  يانعم  هب 
. تسین لوبق  لباق  دشاب ، يرشب  ياهانگنت  نیرتگرزب  يارب  ییایوپ  يامنهار  تمایق  ات  تسانب  هک  ینآرق  يارب  رما  نیا  هک  یلاح  رد 

، هدش عقاو  اتسار  نیمه  رد  هک  دوش  دروخرب  ياهنوگ  هب  دیاب  زین  رگید  تایآ  اب  نآرق ، یلک  دعاوقو  یمومع  تایآ  رب  هوالع  ساسا  نیا  رب 
رد تسا . نآ  نطب  هک  رهاـظ  هن  تاـیآ ، نیا  رد  هفیظو  نیا  لـفکتم  هک  درادـب ، ظوـفحم  ناـنچمه  ار  دوـخ  یهدتیادـه  رگاـیحا و  شقن 

، دومن فذح  هیآ  زا  ار  اهنآ  ناوتیمن  دنشابیم و  رثؤمو  لیخد  يهیآ  یلصا  مایپ  فده و  ققحت  رد  رـصانع  زا  یـضعب  ینآرق ، ياههرازگ 
نیزگیاج ار  يرگید  هباشم  دراوم  هدومن ، فذـح  ینآرق  هلمج  زا  ار  اهنآ  ناوتیم  دنتـسین و  هیآ  هیاپ  نکر و  يهلزنم  هب  رگید ، یـضعب  اما 

. دنرصانع نیمه  لیبق  زا  لوزن  دراومو  نآرق  تایآ  یناکم  ینامز و  رصانع  زا  يرایسب  درک ، اهنآ 
دنتسین دوخ  هباشم  دراوم  رب  میمعت  لباق  نآرق ، تایآ  زا  یضعب  ددرگ . لوذبم  مزال  تقد  دیاب  لیخد  ریغو  لیخد  رصانع  ییاسانش  رد  هتبلا 

زا ناوتیم  ار  هلئسم  نیا  درک و  هراشا  و ...  ( 55 هدئام ، « ) تیالو يهیآ   » ای ( 61 نارمع ، لآ  « ) هلهابم يهیآ   » هب ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  هک 
رب یلیلد  ناوتن  هچنانچو  تسا  ینآرق  تایآ  مامت  قیبطت  تیلباق  هنیمز  نیا  رد  یلک  لـصا  اـما  « 2 . » دروآ تسدب  تایآ  رسفم  تیاور  قیرط 
هاـم ناـیرج  نوـچمه  ناـمز ، لوـط  رد  تاـیآ  ناـیرج  یلوا ، لـصا  درک ، هماـقا  یناـکم و ...  طیارـشو  ناـمز  هب  هـیآ  زا  يزارف  صاـصتخا 
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«3 . » تسا دیشروخو 
 51 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ریغ تایـصوصخ  زا  هیآ  دیرجت  زا  هک  تسا  هدرک  قالطا  یلک  يدـعاوق  نآ ، رب  هتفرگ ، انعم  نیمه  هب  ار  نآرق  تایآ  نطب  تفرعم ، داتـسا 
لباق هک  دوشیم  جارختـسا  ياهدـعاق  هیآ ، یلـصا  رـصانع  ياقب  اب  بیترت  نیدـب  هک  دـیآیم  تسدـب  نآ  ییاهنو  یلـصا  فدـه  رد  لیخد 

زا یکی  ناونع  هب  هیآ  نآ  جاردنا  تحـص  زا  ناوتیم  ار  نآ  تحـص  تمالع  هک  يروطب  دشابیم ، هیآ  لوزن  دروم  هباشم  دراوم  رب  نایرج 
«1 . » دروآ تسدب  یلک ، هدعاق  نآ  قیداصم 

هب دودحمو  یئزج  ییادـتبا ، رظن  رد  هک  تسناد  یتایآ  زا  ندرب  هرهب  ییاناوت  ناوتیم  ار  نآرق  تایآ  نطب  زا  ثحب  دـیاوف  زا  یکی  نیاربانب 
. تسا هدش  ریبعت  نآرق » تایح   » هب نآ  زا  تیاور  رد  هک  ياهرمث  نامه  دسریم ، رظن  هب  دوخ ، صاخ  طیارش 

میرک نآرق  ینطاب  دعُب  تمکح  د )

هراشا

هب یهجوت  مک  ای  یهجوت  یب  رد  ار  سک  چیه  هتـشاد ، ار  اهناسنا  مامت  هب  یـشخب  تیاده  يهیعاد  هک  ینامـسآ  تسا  یباتک  میرک ، نآرق 
هک دوشیم  حرطم  لاوئس  نیا  نآرق  يرهاظ  هبنج  زا  رتارف  رگید  يدعب  دوجو  ندش  ملسم  تروص  رد  دوجو  نیا  اب  دنادیمن ، روذعم  دوخ 

نایب راکـشآو  ادـیپ  يهنوگ  هب  ار  شیاهمایپ  مامت  میرک  نآرق  ارچ  دـشاب ؟ هتفرگ  تروص  دـیاب  نآرق  رد  ارچ  فراـعم ، ياـقلا  رد  ضیعبت 
رد موهفم  زا  یـشخب  هک  نایب  عون  نیا  ایآ  دروآ ؟ تسدب  نآ  ياههتخومآ  زا  لماکو  ریگارف  تفرعم  دناوتب  ياهدـنناوخ  ره  ات  تسا  هدرکن 

نوزفا ییانعم  راب  نامز  کی  رد  دنناوتیمن  تاملک  هک  دراد  ینابز  هدـیدپ  وگتفگ و  لصا  رد  هشیر  دوش  هداد  اج  تاملک  نیریز  ياههیال 
؟ تسا راک  رد  يرگید  لماع  ای  دنهد  هئارا  ار 

اًلقتـسم رگید  یـضعب  هدوـمن و  حرطم  نآرق  رد  نآ  دوـجو  ییارچ  هباـشتم و  تاـیآ  زا  ثحب  لـیذ  رد  ار  نآ  زار  نازروهشیدـنا  زا  یـضعب 
نیا  يارب  ار  ییاهتمکح 

52 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
تایآ دوشیم ، طوبرم  نآ  يرهاظ  لولدـم  زا  رتارف  يرما  هب  هیآ  کـی  اـب  طـبترم  فراـعم  زا  یـضعب  هکنیا  رد  دـناهدرک . ناـیب  نآرق  دـُعب 

. دنکرتشم نوطب  وذ  تایآو  هباشتم 
: درک هصالخ  لیذ  دراوم  رد  ناوتیم  ار  تسا  هدش  روصتم  شیوگ  عون  نیا  يارب  هک  ییاهتمکح  عومجم 

يرشب كاردا  توافتم  حوطس  فراعم و  فلتخم  حوطس  دوجو 

ناسنا ییوس  زا  دوشیم ؛ بجوم  ار  نآرق  رد  نایب  عون  نیا  تلع  یهلا ، تمکح  رانک  رد  وا  زا  ییاهیگژیو  ناـسنا و  دوجو  دـید ، نیا  رد 
روصت رد  یتح  هکیروطب  تسا  زاسمد  نآ  اب  شاینوریبو  ینورد  ساوح  هتـشاد ، راک  رـس و  يدام  يروماو  هداـم  اـب  دوخ  تاـیح  لوط  رد 
هدـیدپ نیا  رد  لاح  دـنکیم . هیبشت  رکـشو  دـنق  ینیریـش  اب  ار  يزوریپ  ینیریـش  اًلثمو  دوشیم  دراو  تاـیدام  هب  لـیثمت  هار  زا  يونعم  روما 

. دوشیم هدهاشم  رشب  دارفا  نیب  یتافالتخا  كرتشم ،
هک نانچ  مه  دـیاشگب ، اهنآ  مهفو  كرد  يور  رب  تایدامو  هدام  زا  يرتالاب  ياهقفا  دـناوتیم  يونعم  قئاـقد  یلقع و  روما  اـب  یـضعب  سنا 
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ریثأت دوهش  ناهج  سپ  رد  بیغ  ملاع  تاکردم  هدام و  زا  رتارف  توکلم  تایونعم و  كرد  نازیم  رد  وا ، هب  برقتو  لاعتم  دنوادخ  اب  سنا 
، تسا هدش  لزان  ناشتافالتخا  همه  اب  ناگمه  يارب  هک  ینآرق  تسا  هدـش  ببـس  رـشب ، يرکف  حوطـس  رد  فالتخا  نیا  « 1 . » دراد ییازسب 
، درک لیمحت  هدام  هب  سونام  فیعض و  ياهناوت  رب  ناوتیمن  ار  یلاع  بتارم  تاکارداو  تامولعم  ددرگ . ییانعم  فلتخم  حوطـس  ياراد 

دماحوبا دشابیم . زین  يرابنایز  راثآ  ياراد  هکلب  تسین ، دنمدوس  نآرق  یشخب  تیاده  رد  اهنت  هن  رما  نیا 
53 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

چیه مهیلع » هنتف  ناک  ّالإ  مهلوقع  هغلبت  مل  ثیدحب  ًاموق  ٌدحأ  ثَّدح  ام   » هک دـنکیم  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  اتـسار  نیمه  رد  « 1  » یلازغ
زا زین  « 2  » دـشر نباو  تسا . هدـش  نانآ  رد  ياهنتف  ببـس  هکنیا  رگم  تسا  هدرکن  نایب  نانآ  یلقع  كرد  زا  رتارف  یبلطم  یهورگ  رب  سک 

دنمهفیم هچنآ  طسوت  مدرم  اب  ُهلوسرو » ُهللا  بَّذـُکی  نأ  نودـیُرتأ  نوفرعَی ، اَمب  َسانلا  اوثِّدَـح  : » هک دـنکیم  لقن  ع )  ) بلاـط یبأ  نب  یلع 
هب دیحوت  زا  ار  تینث  فارحنا و  لیلد  زین  یئابطابط  همالعو  دنوش  عقاو  بیذکت  دروم  شلوسر  ادخ و  هک  دـیهاوخیم  ایآ  دـینک ، تبحص 

«3 . » دنادیم ناشیاهباتک  رد  هتکن  نیا  تیاعر  مدع  یتسرپ  هناگود 
فیاوط هک  دوش  میظنت  ياهنوـگ  هب  « 4  » یبوبر تمحر  تفأر و  ساـسا  رب  اـی  یهلا و  تمکح  ساـسارب  تسیاـبیم  میرک ، نآرق  نیارباـنب 

هیلاع و فراعم  نایب  رد  دوخ ، یهلا  ناوت  نییاپ ، يداـم و  يرکف  حطـس  اـب  دارفا  يارب  یفنم  عباوت  نودـب  هدرک ، باریـس  ار  يرکف  فلتخم 
. دناشکب خیرات  نارورپ  لقع  نازرو و  هشیدنا  خر  هب  ار  يرشب  ارف  قیمع 

«5 ، » هتـشاد هاـگن  روتـسمو  یفخم  ظاـفلا  زا  هداـس  ياهدرپ  يارو  رد  ار  دوـخ  فراـعم  زا  یـضعب  نآرق  هک  دوـشیم  نآ  روـما ، نیا  هجیتـن 
نآرق  تایآ  يهرکیپ  رد  تقیقحو ، رکف  لها  تسد  رد  یغارچ  يهلزنم  هب  اهنآ ، هب  ندیسر  يارب  ار  ییاهلَثَم 

54 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
ناکما مغریلع  ار  اهنآ  لوزن  زا  تمکح  تسا ، هدـش  هراـشا  نآ  هب  ییاـهلَثَم  رکذ  زا  سپ  نآرق  رد  اـهراب  هک  يرما  « 1 . » دیامن يزاساج 

. تسا هدش  یفرعم  و ...  « 4  » نانمؤم میلست  نامیا و  ینوزف  « 3 ، » ناملاع لقعت  2 ؛»  » بلقلا ضیرم  دارفا  یهارمگ 
« یئابطابط همالع  هعیش ، نادنمشیدنا  نایم  زا 

دماحوبأ و  « 7  » دـشر نبا  تنـس ، لـها  ناـیم  زاو  دناهتـسیرگن  نآرق  ینوطب  شیوگ  تمکح  هب  هیواز  نیا  زا  « 6 ، » ینیمخ یفطصم  دیـسو 
. دناهدوب هاگدید  نیمه  ياراد  « 10  » یطویس وا  عبت  هب  و  « 9  » يزاررخف و  « 8  » یلازغ

نآرق فراعم  یقیقح  نّیبم  هب  عوجر 

يارب دـناوتیم  هتـشاد ، ار  رگیدـکی  هب  هیبش  یناعم  زا  یفلتخم  هوجو  لمحت  تاهباشتم ، رب  لامتـشا  تلع  هب  هک  تسا  یباـتک  میرک ، نآرق 
، لامک تقیقح و  يوس  هب  زاورپ  يارب  نآرق ، هب  يافتکا  دشاب ، هدننک  هارمگ  تسا ، هدومنن  ار  میرک  نآرق  مهف  دنمشور  تیاعر  هک  یسک 

هطبار نیا  رد  دـشابیم . شترـضح  یناـیحو  مـالک  زا  يدـنمهرهب  وا و  تاـنایب  و  ص )  ) ربماـیپ زا  عاـبتا  هب  شلاـمک  هک  تسا  یـصقان  لاـب 
، نآ نایدانم  نتفر  زا  سپ  ار ، نآ  خیرات  هک  دوب  هللا » باتک  انبسح  ، » دش حرطم  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  يراعش  نیرتفیخس 

البو درپس  یشومارف  هب  ار  نآ 
55 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. درب یپ  نیملسم ، نید  باتک  رسفم  نیبم و  ناونع  هب  يوبن ، تنس  هب  نتخادرپ  ترورض  هب  هلصاف 
دافم دنتسه ، یهارمگ  زا  تاجن  هدننک  نیمضت  مه ، اب  مه و  رانک  رد  ود  ره  ص )  ) ربمایپ تنـس  ای  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها نآرق و  هکنیا 

لیمکت ربمایپ  تانایب  هک  تسا  هتساوخ  هنوگنیا  لاعتم  دنوادخ  ادخ و  تسا . حون  هنیفـس  ثیدحو  نیلقث  ثیدح  نوچمه  يربتعم  ثیداحا 
مایپ کی  زا  رتارف  ار  دوخ  لوسر  شقن  دـشاب و  نآرق  زا  هدـش  تشادرب  ءارآو  راکفا  مامت  نیب  ماـصخلا  لـصف  شدوخ و  تاـنایب  يهدـننک 
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دارم نامه  هک  میرک  نآرق  زا  رگید  یتمـسق  نایب  هدرک ، یفرعم  دراد ، ياهطـساو  شقن  طـقف  هک  ياهلیـسو  رازبا و  کـی  فرـص و  ناـسر 
زا سپ  نآرق  رد  دـنوادخ  « 1 . » تسا هدومن  لوحم  شلوـسر  هب  ار  تسا  ظاـفلا  سپ  رد  یفتخم  نوـطب  یقیقح و  فادـهاو  تاـیآ  یلـصا 

ینعی ( 83 ءاسن :  ) ْمُْهنِم ُهَنوُِطبنَتْـسَی  َنیذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَألا  یلوُأ  َیلِإَو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْولَو  دـیامرفیم : نآرق  رد  رکفت  ربدـت و  هب  هراشا 
یبوخ هب  ار  نآ  اـهنیا ، ناگدـننک  طابنتـسا  دـننادرگرب  دوـخ  رمـالایلوا  لوـسر و  هب  ار  تسا ) مهبم  ناـنآ  يارب  هک   ) يرما ناناملـسم  رگا 

. دنهاگآ نآ  هب  دسانشیم و 
هک تسا  نآ  تاهباشتم  رد  مدرم  تکاله  تلع  هک  دـنیامرفیم  نارمعلآ  يهروس  يهیآ 7  لیذ  رد  يریـسفت  یتیاور  رد  ع )  ) قداص ماما 
نآ هلیسو  هب  ات  دنداد  رارق  دوخ  بناج  زا  یتالیوأت  نآ  يارب  سپ  دننک  ییاسانـش  دناهتـسناوتن  ار  نآ  تقیقح  هدشن و  فقاو  نآ  يانعم  رب 

«2 . » دنشاب هتشادن  ص )  ) ربمایپ ءایصوا  زا  لاوئس  هب  يزاین 
يارب نآ  زا  یتایآ  ندوب  لثمو  اهباتک  ریاس  اـب  نآرق  تواـفت  هب  هراـشا  زا  سپ  ترـضح  هک  هدـش  لـقن  ترـضح  زا  یقرب  نساـحم  رد  و 

ریغ هن  دننادیم  هک  یهورگ 
56 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

َو هباتکب  ماّوقلا  هَعاط  یلإ  ِهلوق  یف  اوهتنَی  هودـُبعی و  نأ  َو  هِطارـصَو  ِهباب  یلإ  اوُهتنی  نأ  کلذ  یف  ِِهتیمعتب  ُهللا  دارأ  امنإو  : » دـناهدومرف ناـنآ ،
«1  ...« » مِهسفنأ نَع  مُهنع ال  کلذ  نِم  هیلإ  اوجاَتحا  ام  اوِطبنَتسَی  نأ  َو  هرمأ  نع  َنیقطانلا 

هب شمالک ، رد  دنتـسرپب و  ار  وا  دنورب و  وا  هار  وا و  هناخ  غارـس  هب  هک  تسا  نیا  نآ  تایآ  ندرک  ناهنپ  زا  دـنوادخ  فدـه  هدارا و  ینعی 
زا هن  دننک  طابنتـسا  نآرق  زا  نانآ  قیرط  زا  ار  دوخ  ياهزاین  هکنیا  دندرگ و  یهتنم  شرما  زا  نایوگ  نخـسو  شباتک  ناگدـنراداپب  تعاط 

 ... ناشدوخ دزن 
؛ ملع رد  ناخسار  ءایبنا و  صوصخم  تایآ  نادنمشناد و  صوصخم  مهف و  همه  مسق ، هس  هب  نآرق  تایآ  میـسقت  زا  سپ  ع )  ) نینمؤملاریما

قحان هب  هدـیزای ، تسد  ص )  ) ربماـیپ یملع  ثاریم  رب  دـنراد  دـصق  هک  دـنکیم  یفرعم  یناـسک  نتخاـس  حـضتفم  ار  نآ  تمکح  تلع و 
مهیلع  ) تیب لها  صوصخم  نآرق  نطاب  رهاظ و  ملع  نآ  رد  هک  میراد  يدایز  تاـیاور  هعیـش ، ییاور  رداـصم  رد  « 2 . » دندرگ نآ  یعدم 

نایعدـم زا  نآ  نالماحو  نآرق  لیـصا  ناهارمه  و  ص )  ) ربمایپ یعقاو  ناـثراو  صیخـشت  ببـس  هک  یلیلد  « 3  » تسا هدش  یفرعم  مالـسلا )
. تسا نیغورد 

هبترم رب  ار  قلخ  رهاظ  ياهزیچ  هک  نآ  رهب  زا  يدوبن  لضف  رگیدکی  هب  ار  سک  چیه  يدوبن  نطاب  ياهزیچ  رگا  : » دـیوگیم ورـسخ  رـصان 
نآرق يارب  نطاـب  تاـبثا  رب  لـیلد  ار  هیآ  نیا  وا  ( 32 فرخز ،  ) ٍتاَجَرَد ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَـضَْعب  اَنْعَفَرَو  دـیوگیمه ... : یلاعت  يادـخ  تسا و 

«4 . » تسا ناهنپ  نالهاج  زا  تعیرش ، لیوأت  انعم و  هک  دنکیم  لالدتسا  هار ، نیا  زا  دنادیم و 
57 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

نآرق هب  نینمؤم  تاـجرد  لـضافتو  تواـفت  هک  تسا  نآ  تاـهباشتم  لوزن  ياـهتمکح  هلمج  زا  هک  دـنکیم  لـقن  یناـمرک  زا  یطوـیس 
وا ریغ  رب  ملاع  لضفو  تشگیم  يواـسم  مه  اـب  ناگدـنب  تیعقوم  دوب ، لـیوأت  زا  زاـین  یب  مکحم و  نآرق  همه  رگا  هک  ارچ  دوش . راکـشآ 

«1 . » دش یمن  راکشآ 
نیلوا ناونع  هب  ًاتحارص  نامحرلا  تاحفن  ریـسفت  رد  و  « 2  » تسا هدرک  رکذ  دوخ  ریسفت  رد  یسوط  خیـش  ار ، نومـضم  نیمه  هب  کیدزن  و 
هراشا نآرق  رد  هباشتم  تاـیآ  دوجو  زا  تمکح  نیا  هب  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  نیرـصاعم ، زا  هک  ناـنچ  مه  « 3  » تسا هدـش  رکذ  تمکح 

«4 . » تسا هدرک 
مهف نآ  قباـطم  هک  دـنکیم  هراـشا  یمهم  هتکن  هب  هدـش ، هداد  هجوـت  نآ  هب  تیاور  ینآرق و  تاـیآ  رد  هک  تمکح ، نیا  دـسریم  رظن  هب 
نآرق هب  تایآ  زا  حیحـص  ریغ  ياهتـشادرب  باستنا  هار  ارـس  رب  یگرزب  عنام  هدـش ، رتکیدزن  عقاو  هب  دـنم و  تهج  یعون  هب  ینآرق  فراـعم 
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تیعجرم نیمه  هب  هراشا  نآرق ، رهاظ  نطاب و  مهف  رـصح  رب  ناوارف  دـیکأت  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  فدـه  دـیاش  دـیامنیم و  داـجیا 
. دشاب نآرق  فراعم  تخانش  مهف و  هب  نتخادرپ  ندومن  دنم  هطباضو  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم یملع 

رگید يدراوم 

مامت نایب  هدادن و  رارق  مکحم  ار  تایآ  مامت  لاعتم  دنوادخ  ارچ  هکنیا  صوصخ  رد  هباشتم ، تایآ  زا  ثحب  لیذ  رد  نادنمشناد ، زا  یضعب 
تایآ زا  یفراعم  یناهنپ  نطب و  هلوقم  اب  هک  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دـناهدرک  هراشا  يدراوم  هب  تسا  هتـشادن  هضرع  نآ  رهاوظ  رد  ار  تاـیآ 

. مییامنیم ياهراشا  تسا ، طبترم  نآ  روهظ  يارو  رد 
58 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

لطبم تحارـص  اب  درکیمن و  تقباطم  يرکف  شور  بهذـم و  کی  رب  زج  دـندوب  تامکحم  نآرق ، ماـمت  رگا  هک  تسا  نآ  رب  يزار  رخف 
هباشتم دوجو  اما  دادیم . تسد  زا  ار  دوخ  یناگمه  تیلوبقم  هدرک ، درط  دوخ  زا  ار  نانآ  قیرط ، نیا  زا  دوب و  يرکف  بهاذـم  ءارآ و  هیقب 

گنچ یهلا  نامـسیر  نیا  هب  دوخ ، ءارآ  نتفای  عمط  هب  ياهدع  تسا  هدـش  ببـس  نآ ، رب  فلتخم  هوجو  لمح  ناکما  نآرق و  رد  مکحم  و 
رد نیقمعتم  باوث  رجا و  دایدزا  هب  يو  هک  نانچ  مه  « 1 . » دنامب زاب  نانآ ، يارب  تقیقح  باوص  تسرد و  نتفای  يارب  يدـیما  هنزور  هدز ،

«2 . » تسا هدرک  هراشا  رگید  یتمکح  ناونع  هب  یناعم  قمع  هب  ندیسر  تقشم  رثا 
ره ار ، يزیچ  ره  تالیـصفت  فراعم و  مامت  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  تسا ، نآرق  زاجعا  نایب  هدش ، حرطم  هطبار  نیا  رد  هک  یتمکح  رگید 
هب ار  يّدحت  زاجعا و  ندوب و  يرـشب  قوف  تسا ، هدومن  يزاساج  میرک  نآرق  تایآ  زا  یکچوک  مجح  رد  ًاتـصاخ ، تیاده  اب  طبترم  دنچ 
رب زیچان  دودحم و  يرهاظ  اب  رقتسم  یضقانت  ضراعت و  هنوگ  چیه  نودب  يرهاظ  ارف  لیالد  زا  یهوبنا  دنک . نییبت  دناوتیم  ینـشور  لکش 

«3 . » تسا یباتک  نینچ  نایتإ  زا  رشب  زجع  دنکیم ، تلالد  هک  يزیچ  نیرتمک 
ناسنا و زجع  نایب   » زین و  « 4  » تسا ینآرق  ناهنپ  فراعم  نآ  قیداصم  زا  هک  بیغ  هب  نامیا  رد  اهناسنا ) شیامزآ  ناحتما و   ) هک ناـنچ  مه 

«5 . » تسا هدش  هدروآ  رگید  ياهتمکح  ناونع  هب  ینآرق ،» هیلاع  فراعم  ربارب  رد  عوضخ   » و وا » لهج 
لباق  دنناوتیم  دوخ ، يدوخ  هب  يدودح ، ات  هچرگ ، دراوم  نیا  دسریم  رظن  هب 

59 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
ار شقن  نیا  هک  نانچمه  میریگب ، رظن  رد  نآرق ، فراعم  زا  یـشنیچ  نینچ  جـیاتن  راثآ و  زا  ار  اهنیا  هک  تسا  نآ  تسرد  اـما  دنـشاب  لوبق 

. دومن روصت  ارجا  لباق  نآرق ، يارب  نوطب  دوجو  مدع  ضرف  اب  یتح  رگید ، يروما  اب  ناوتیم 

خیرات رتسب  رد  نآرق  نطب  ه -

هراشا

ياـهباتک رد  هک  نیا  نآ  مییاـمن و  هراـشا  ياهتکن  هب  همدـقم ، ناوـنع  هب  تسا  بساـنم  میرک  نآرق  نطب  يهنیـشیپ  هـب  نـتخادرپ  زا  شیپ 
. درک هراشا  دیدج  قیتع و  دهع  يارب  ینطاب  دُعب  دوجو  هب  ناوتیم  زین ، نآرق  زا  لبق  ینامسآ 

تمدخ ینامـسآ  بتک  هب  صخـش  نیرتملاع  زا  وج  وسرپ  زا  سپ  ینارـصن  کی  نآ  رد  هک  هدش  رکذ  یثیدـح  یفاک ، فیرـش  باتک  رد 
ار وا  ع )  ) ماما دسرپیم و  1 و 2 ) ناخد ،  ) ِنِیبُْملا ِباَتِْکلاَو  مح  تایآ  ینطاب  ریسفت  دروم  رد  دوشیم و  فرشم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما 

مرکا ربمایپ  تیاور  ای  دـشاب و  انـشآ  نآ  گنهرف  نآرق و  اب  ات  هدوبن  هنیدـم  لها  زا  ینارـصن  نیا  هک  اج  نآ  زا  « 1 . » دنراذگیمن خساپ  یب 
تبسن وا  ینهذ  شیپ  هقباس و  زا  یکاح  نآرق ، ینامسآ  باتک  زا  دُعب  نیا  هب  ار  وا  هجوت  ناوتیم  دشاب ، هدرک  تفایرد  ار  هباحـص  و  (ص )
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. تسناد نآرق  زا  لبق  سدقم  ياهباتک  نطاب  هب 
، میهاربا  ... ) ْمَُهل َنِّیَُبِیل  ِهِمْوَق  ِناَِسِلب  ّالإ  ٍلوُسَّر  نِم  اَْنلَـسْرَأ  اَمَو  هفیرـش  هیآ  هب  ناوتب  دیاش  ینامـسآ ، بتک  همه  يارب  ینطاب  دـُعب  تابثا  يارب 
. دراد دوجو  ءایبنا  حاـضیا  نییبت و  يارب  یموزل  هچ  هدوب ، اـهنآ  نیبطاـخم  ناـبز  هب  ینامـسآ ، بتک  رگا  هک  ناـیب  نیا  هب  درک ، دانتـسا  ( 4

هب  رصحنم  نآ  مهف  جارختسا و  هک  دهدیم  ربخ  اهنآ  رد  ینورد  ياههیال  دوجو  رب  ناشیاهباتک  ظافلا  رانک  رد  ءایبنا  نییبت  تلاسر 
60 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. تسا یهلا  هداتسرف 
، لـیوطت زا  زیهرپ  يارب  هک  دـناهدرک  هراـشا  نآرق  راـنک  رد  نیدـهع  نونکم  نوطب  هب  دوخ  تاـملک  يـال  هبـال  رد  نادنمـشناد ، زا  یـضعب 

«1 . » دهدیم عاجرا  نآ  عبانم  زا  یضعب  هب  ار  نادنمقالع 
: دومن يدنب  میسقت  هرود  دنچ  بلاق  رد  ناوتیم  ار ، دُعب  نیا  زا  حرط  ياهنیشیپ  میرک ، نآرق  نطب  دروم  رد  اما  و 

هباحص و  ص )  ) مرکا ربمایپ  میرک ، نآرق  لوزن  هرود 

هدشن یبرع  نابز  یناعم  ظافلا و  هطیح  دراو  نآرق ، لوزن  اب  هارمه  نوریب و  زا  نوطب  لیوأت و  يهدیدپ  هک  دندقتعم  ناسانـشنابز  زا  یخرب 
تیصوصخ نیا  هدش  لزان  نیبم ، یبرع  نابز  هب  هک  مه  نآرق  تسا و  هتـشاد  دوجو  يزیچ  نینچ  نابز ، نیا  تاذ  تعیبط و  رد  هکلب  تسا ،

هب اًلثم  دنناوخیم ، شببـس  مسا  اب  ار  نآ  دنربیم و  راک  هب  نآ  دوخ  ياج  هب  ار  يزیچ  ببـس  یهاگ  اهبرع  لاثم ، ناونع  هب  درک . ظفح  ار 
یبرع نابز  تاصتخم  زا  يرهاظ  يانعم  زا  ریغ  ییانعم  هدارا  ظفل و  رهاظ  اـب  تفلاـخم  « 2 . » دننکیم قالطا  نامسآ )  ) ءامـس ناراب ،)  ) رطم

ار شعوقو  یلو  دنیوگیم  ار  نیا  هرعـشأ » ام  هللا  هلتاق  : » دنیوگیم دننک ، دیجمتو  حدم  ار  یـسک  دنهاوخب  رگا  نانابز  برع  هچنانچ  تسا 
«3 «. » تسا هدیشخب  یبرع  نابز  هب  ار  یصاخ  يافرژ  ییانک ، تالامعتسا  نیا  دنهاوخیمن .

نیا  تارواحم  رد  اریز  تسا ، هدرتسگ  رهاظ  رد  فرصت  لاجم  یبرع ، نابز  رد 
61 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

نایب زومر  تاراشا و  يارو  زا  دوصقم ، هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  مه  لیوأت  دوشیم و  هدافتـسا  ناوارف  هیانکو  زاجیا  زمر ، هراشا ، زا  نابز ،
يرتشیب یگتـسجرب  یگژیو ، نیا  نآرق  لوزن  اب  هچرگ  « 1 ، » تسا یبرع  نابز  ياهیگژیو  زا  تاملک  رهاـظ  زا  روبع  لـیوأت ، سپ ، ددرگ .

. درک ادیپ 
هب مالسا  ردص  زا  هک  تسا  یتایاور  نآ ، ینطاب  ریسفت  مهف و  شور  نآ  یپ  رد  نآرق و  نطب  رهظ و  زا  ثحب  زاغآ  رـس  نآرق ، لوزن  زا  دعب 
رد دـنتخاس . فشکنم  ناـهوژپ ، نآرق  ناناملـسم و  يور  رب  ار  نآرق  زا  دـُعب  نیا  ص ،)  ) مرکا ربماـیپ  راـب ، نیلوا  يارب  تسا . هدـمآ  تسد 
زا نانمؤم  ریما  تیاور  رد  تسا . هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  حیرص  یتلالد  اب  نآرق ، نطب  رهظ و  صوصخ  رد  یتایاور  نیقیرف ، رداصم 

تیاور رد  تسا و  هدـش  رکذ  نآرق  نطاب  يارب  ندوب  یهلا  ملع  نوچمه  ییاهیگژیو  نآ ، دوجو  لصا  رب  هوالع  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هبطخ 
لوسر هک  دوشیم  رکذـتم  هیواعم ، هب  شاهمان  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  زاب  تسا . هدـش  روصت  نآرق  يارب  نطب  تفه  اـت  یفاـص  ریـسفت  يوبن 

. تسا نطب  ياراد  ياهیآ  ره  هدومرف  ص )  ) ادخ
لوسر زا  ار  تسا  نطب  رهظ و  ياراد  نآ  زا  یفرح  ره  هک  فرح  تفه  رب  نآرق  لوزن  تیاور  دوعسم ، نبا  تنس ، لها  ییاور  رداصم  رد  و 

یناه نب  ریمع  دراد . نطب  رب  نآرق  زا  هیآ  ره  لامتشا  دروم  رد  ترضح  زا  ار  یعوفرم  تیاور  زین  يرـصب  نسح  دنکیم و  لقن  ص )  ) ادخ
رد یملید  هک  یثیدـح  تسا و  هدرک  لقن  ار  اهنآ  نیماضم  هب  لمع  رّکفت و  ّربدـت و  اب  ینعی  نطب  يور  زا  ار  ترـضح  توـالت  تیاور  زین 
زا عوفرم  تروص  هب  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  زا  یهلا ، شرع  تحت  رد  نطب ، رهظ و  رب  لمتـشم  نآرق  جاـجتحا  دروـم  رد  راـبخالا  سودرف 

نآرق نوطب  رد  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comیشهوژپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 220زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


رتسب يراذگهیاپ و  يای  وگ  قوف ، دراوم  شمعالا و  نامیلس  تیاور  ریظن  تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر 
62 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. تسا ص )  ) مرکا ربمایپ  طسوت  نآرق  ینطاب  يهبنج  يزاس 
زین تایآ و  زا  یضعب  هراشا  قیرط  زا  ار  دوخ  تبثم  خساپ  دشابیم »؟ یعرش  یساسا  لصا و  ياراد  يراشا  ریسفت  ایآ   » هکنیا نایب  رد  یبهذ 

«1 . » دنیبیم ص )  ) مرکا ربمایپ  تاشیامرف  رد  ار  نآ  هشیر  هدرک ، نایب  نآرق  نطاب  هب  قوف  تیاور 
تیبثت يایوگ  تاـیاور  نیا  تسا . راـیتخا  رد  ناـشیا  هباحـص  زا  فوقوم  تروص  هب  زین  یتاـیاور  ص ،)  ) مرکا ربماـیپ  تاـشیامرف  راـنک  رد 
ینطاب ریـسفت  هب  ار  ناـنآ  یتح  هک  يرما  تسا ، یمالـسا  نیتسخن  هعماـج  راـکفا  رد  نآرق ، رد  ینطاـب  يرهاـظ و  دـُعب  ود  دوجو  هب  شرگن 

. داد قوس  نآرق  تایآ 
قیمع نطاب  ابیز و  رهاظ  هب  نآرق  رد  هک  دناهدومن  داریا  اوتف  رد  فالتخا  شنزرس  رد  ياهبطخ  ع )  ) نینمؤملا ریما  هعیش ، ییاور  رداصم  رد 

هب خـساپ  رد  رگید ، ییاـج  رد  ترـضح  « 2 . » تسا هتفر  هراـشا  نآرق  ياهیتفگـش  بیارغ و  ياـضقنا  مدـع  بئاـجع و  يریذـپان  ناـیاپ  و 
ره يارب  یتیاور ، رد  ناـشیا  « 3 . » دـنکیم نایب  ار  نآ  نطاب  رهاـظ و  هب  ناـهاگآ  نآرق و  لـهأ  یگژیو  نآرق ، دروم  رد  یقیدـنز  تاـهبش 

«4 . » دنوشیم لئاق  علطم  ّدح و  نطاب  رهاظ و  ياهیآ 
. دوشیم تفای  یتارابع  هباحص ، رگید  زا  اما  تسا  هدشن  لقن  یتیاور  صوصخ  نیا  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  تنس ، لها  ییاور  رداصم  رد 

« دنکیم لقن  دوعسم  نبا  زا  ار  نطب  رهظ و  رب  نآ  زا  یفرح  ره  لامتشا  فرح و  تفه  رب  نآرق  لوزن  تیاور  ریغصلا  عماجلا  رد  یطویس 
رد يو  زا  ءایلوألا  هیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبأ  و 

 63 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 . » تسا هدرک  تیاور  نآرق ، ینطاب  يرهاظ و  دُعب  ود  ره  هب  بلاطیبانبیلع  ندوب  ملاع  هوالع  هب  صوصخ  نیمه 

ناینیـشیپ و  ) نـیرخآ نـیلوا و  مـلع  سک  ره  « 2 « » نآرُقلا رِّوـُثیلف  َنیرخـآلا  َو  َنیلوـألا  َملع  داَرأ  نَم   » هک تـسا  هدـش  لـقن  دوعـسم  نـبا  زا 
. دفاکشب ار  نآ  يور  ریز و  هدز ، مخش  ار  نآرق  هک  تسوا  رب  تسا  بلاط  ار  ناگدنیآ )

یلیوأت هب  ار  نآ  نطاب  دنکیم و  دیکأت  نآرق  ندوب  نوطب  روهظ و  نونف و  نوجـش و  وذ  رب  تسا  همألا  ربح  نآرق و  نامجرت  هک  سابع  نبا 
«. 3  » دنکیم فیرعت  تشاذگ  نایم  رد  نآرق  هب  ءاملع  اب  ار  نآ  دیاب  هک 

رد ار  یهوجو  نآرق  يارب  هکنیا  زج  دـبای  یمن  تسد  نید  رد  هقفت  مامت  هب  یـسک  هک  هدـش  لقن  ص ،)  ) ربمایپ هباحـص  رگید  ءادردوبأ  زا 
«4 . » دریگب رظن 

. دناهدومن نآرق  يارب  يراشا  ینطاب و  يریسفت  رکذ  هب  مادقا  اًلمع  نآرق ، نطاب  ياهیگژیو  زا  یـضعب  لصا و  هب  هراشا  زا  ریغ  هباحـص  اما 
رمع يزور ، دش . عقاو  اهنآ  ضارتعا  دروم  دروآیم و  هارمه  ردب ، خویـش  سلجم  رد  ار  وا  رمع  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  يراخب 
رما يداع ، یمهف  ساسارب  نانآ  دیسرپ ، رصن  يهروس  ریـسفت  دروم  رد  اهنآ  زا  دوخ ، ياهلاس  نس و  مه  زا  سابع  نبا  يرترب  تابثا  يارب 

تباجا رد  سابعنبا  یلو  دـندرک  نایب  هروس  ریـسفت  ناونع  هب  ار  حـتف  يراـی و  هدـهاشم ، زا  سپ  رافغتـسا  دـیمحت و  هب  ار  لاـعتم  دـنوادخ 
نیا  زا  هک  تسا  ص )  ) ادخ لوسر  لجأ  رگنایب  هروس ، نیا  دیوگیم : هروس  نیا  ریسفت  هرابرد  رمع  تساوخرد 

64 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
اب تسوت ، لجأ  ندیـسرارف  تمالع  نآ  دمآ و  وا  حتف  یهلا و  رـصن  رگا  ص )  ) ربمایپ يا  دومرف : دنوادخ  دش . هدـنامهف  ترـضح  هب  قیرط 

يرما هک  ار  سابع  نبا  ریـسفت  نیا  رمع  تسا . ریذـپ  هبوت  رایـسب  وا  هک  انامه  بلط ، رافغتـسا  وا  زا  امن و  هیزنت  ار  وا  تراـگدرورپ  شیاـتس 
«1 . » دیامنیم دییات  ریسفت  نیا  رد  ار  وا  درامشیم و  شنارقأ  زا  وا  يرترب  هناشن  ار  تسا  ردب  خویش  رکف  يرهاظ و  لولدم  زا  رتارف 

نامه نآ  دـندیمهف و  هروس  زا  يرهاظ  يانعم  يارو  رد  رگید  يانعم  رمع  ساـبع و  نبا  هک  دـیوگیم  ارجاـم ، نیا  هب  هراـشا  زا  سپ  یبهذ 
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رد نآرق  نطاب  هب  تافتلا  جاور  زا  رگید  ياهنومن  ناـیب  يارب  يو  « 2 . » دـنکیم تلالد  نآ  هب  هراشا  قیرط  زا  هروس  هک  تسا  ینطاب  يانعم 
زا ار  ص )  ) ربمایپ تافو  رمع  هک  دنکیم  هراشا  ( 3 هدئام ،  ) لامکا هیآ  لوزن  زا  سپ  رمع  نتسیرگ  هباحص و  یلاحشوخ  هب  هباحـص ، نامز 

نیا رمع و  نتسیرگ  تیاور  نیا  رد  دوب . دهاوخن  صقن  نتفای و  نایاپ  زج  يزیچ  لامکا ، زا  سپ  هک  ساسا  نیا  رب  دوب . هدرک  تشادرب  هیآ 
«3 . » تسا هدش  عقاو  زین  ص )  ) مرکا ربمایپ  دییات  دروم  وا  تشادرب 

نیعبات هرود  ب )

هراشا

لوزن نأش  ياراد  هک  یتایآ  تفای . شرتسگ  نیعبات ، يهرود  رد  لوزن ، دروم  ریغ  رب  تایآ  یناعم  قیبطت  نآرق ، لوزن  نامز  ندـش  يرپس  اب 
ناناملسم و زا  رگید  ياههقرف  رب  ای  نایعیش و  تیب ، لها  رب  يا  هیآ  يدراوم  رد  دندشیم . هداد  قیبطت  دوخ  هباشم  دراوم  رب  دندوب ، یصاخ 

قیبطت  ناناملسم  نانمشد  رب  یتح  ای 
65 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

نانآ هقیلـس  قوذ و  زا  یـشان  يدراوم  رد  تشاد و  ینطاب  ریـسفت  لیوأت و  یعون  زا  تیاکح  تیاور ، هطـساو  هب  اهنآ  قیبطت  دشیم . هداد 
. دناهتسیزیم نیعبات  هرود  رد  هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  هب  بوسنم  رتشیب  تسا ، دروم  اههدرب  غلاب  هک  قیبطت  تایاور  دوب .
طـسوت هدـش ، لقن  قیاقد  فئاطل و  تاراشا و  تارابع ، حطـس  راهچ  هب  نآرق  ییانعم  میـسقت  دروم  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  زا  هک  یتیاور  نآ 

، نآرق يارب  رهظ  رانک  رد  ینطب  دوجو  دـییات  رب  هوالع  اهراب ، ع )  ) رقاب ماـما  « 1 . » تسا هدش  تیاور  زین  ع )  ) قداص ماما  و  ع )  ) داجـس ماما 
تایح ببـس  هک  نآرق  لیوأت  هب  نطب  ع ،)  ) رقاب ماـما  زا  راـسی ، نب  لیـضف  تیاور  رد  دـنا . هدومن  حرطم  زین  ار  نآ  ياـهیگژیو  زا  یـضعب 
کی زا  ار  یتوافتم  ریـسافت  یفعج  دیزینبرباج  « 2 . » تسا هدـش  یفرعم  دوشیم  نامز  ياهگر  رد  نآ  شـشوج  نآرق و  هزات  توارطاب و 

هک دنتـسه  اهنآ  نآرق ، نطاـب  هک  دونـشیم  ترـضح  زا  نیعأ  نب  نارمح  و  « 3  » تسا نآرق  ندوب  نوـطب  وذ  هب  دنتـسم  هک  دونـشیم  هیآ 
«4 . » دننک رارکت  ار  نآرق  لوزن  دروم  دارفا  راتفر  هیبش  يراتفر 

ینادرگاـش شرورپ  راـنک  رد  ترـضح ، تسا . هدوب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  هجوـت  دروـم  نآرق  نطاـب  زین  ع )  ) قداـص ماـما  ناـمز  رد 
رد دنا . هدومنیم  اقلا  ار  نیگنس  فراعم  زا  یضعب  دوخ ، يهتسیاش  دارفا  زا  یضعب  هب  تیب ، لها  بتکم  يارب  تسدربز 

66 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
هک تسا  هدرک  تفایرد  جح  يهروس  يهیآ 29  زا  ینطاب  يریسفت  یبراحم  حیرذ  ع ،)  ) رقاب ماما  زا  نانس  نب  هللادبع  دنسلا  حیحـص  تیاور 

ندرک وگزاب  ناوت  هک  تسا  هدینـش  یتایاور  هک  درکیم  اعدا  زین  یفعج  دـیزی  نب  رباج  « 1 . » دنرادن ار  نآ  لمحت  ندینـش و  بات  نارگید 
نیا یضعب  نابحاص  « 3 . » تسا هدوب  ینطاب  ریسفت  عون  زا  هک  تسا  هدش  تفای  یتافنـصم  نیعبات ، راثآ  رد  « 2 . » درادن یسک  يارب  ار  اهنآ 
هرود نیا  رد  نآرق  زا  دـُعب  نیا  هب  تاـفتلا  ترثک  زا  یکاـح  رما  نیا  اـما  « 4  » دـناهدش مهتم  نآ  ریاظن  طیلخت و  ولغ ، هب  دـنچ  ره  اـهباتک ،

. دشابیم
. تفای موادت  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  طسوت  نآرق ، يارب  ینطاب  دُعب  دوجو  لصا  نییبت  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلاسر  بیترت  نیدب  و 

نیعبات زا  سپ  هرود 

هب هک  تسناد  نوـطب  ریـسفت  ناوـنع  اـب  نآرق  لـیوأت  هب  هدرتـسگ  درکیور  زاـغآ  ناوـتیم  ار  يرجه  مود  نرق  تسخن  همین  رگید  یفرط  زا 
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. دش راکشآ  یفسلف  یمالک و  هشیدنا  زا  یشخب  ای  ینافرع  ینطاب ، يریسفت  ياهبتکم  تروص 
ریزگان دیدج ، گنهرف  نیا  اب  یئور  ایور  رد  ناناملسم  ات  دش  ببس  یمالسا  گنهرف  هزوح  رد  ینانوی  یفسلف  یمالک و  ياههشیدنا  دورو 

دیدج و ياهشرگن  دندش 
67 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ار داعم  يهرابرد  يدنوار  نبا  اب  یـسابع  لکوتم  يوگوتفگ  ناسانـشقرش  زا  یهورگ  «، 1  » دنشاب هتـشاد  دوخیتفرعم  عبانم  هب  يرتقیمع 
یپ هک  تسا  نآ  رب  يدـنوار  نبا  ناـمتفگ  نـیا  رد  «، 2 ، » دناهتـسناد يرجه  مراـهچ  موس و  نرق  رد  ینآرق  نوطب  هیرظن  ندوب  عیاـش  هناـشن 

نآرق هب  دیوگیم : يدنوار  نبا  تسا ، یندـش  لح  امعم  نیا  نآرق  هب  هعجارم  اب  دـیوگیم  لکوتم  یلو  تسا ، نکممان  گرم  زار  هب  ندرب 
اب هک  متفگن  نم  دیوگیم : خساپ  رد  لکوتم  تسا ، هتفاین  دزاس  الم  رب  ار  گرم  زار  هک  يزیچ  گرم  هب  طوبرم  تایآ  رد  هدرک و  هعجارم 
هک ياهجیتـن  تفاـیرد . ار  گرم  زار  ناوتیم  نآرق  تاـیآ  رد  قـمعت  اـب  متفگ  هکلب  دربیپ ، گرم  زار  هب  ناوـتیم  نآرق  تاـیآ  ندـناوخ 

دندوب هدرک  ادیپ  هدیقع  نیملسم  ماگنه ، نآ  رد  هک  دهدیم  ناشن  لکوتم  يهتفگ  هک  تسا  نآ  دناهتفرگ  وگوتفگ  نیا  زا  ناسانـشرواخ 
نرق رد  دـمآ  دـیدپ  يرجه  مود  نرق  زاغآ  زا  یتیاور  هب  هک  هیرظن  نیا  تسا ...  يرگید  یناعم  ياراد  يرهاـظ ، ياـنعم  زا  ریغ  تاـیآ ، هک 

رب هوالع  نآرق  هک  دندرک  ادیپ  نیقی  مالسا  ياملع  تفرگ و  توق  تعسو و  یمالـسا  ياهروشک  رد  نآ  زا  سپ  يا  هدس  مراهچ و  موس و 
نآرق تایآ  يارب  ینطاب  يانعم  هب  هدـیقع  هک  دـنریگیم  ار  هجیتن  نیا  ناـنآ  ساـسا  نیا  رب  « 3 . » تسا ینطاب  يانعم  ياراد  يرهاظ  ياـنعم 

«4 . » دنا هدوب  هدیقع  نیا  ياراد  یمالسا  ياههقرف  مامت  تسین و  یعیش  يهدیقع  کی 
نب  دوعسم  نب  دمحم  طسوت  نآرقلا » نطاب   » ناونع اب  یباتک  اتسار ، نیمه  رد 

68 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 . » دش هتشاگن  ق  لاس 265 ه .- رد  يدنقرمس  شایع 

نآرق رهاوظ  نآ ، هب  نداد  تلاصا  اب  تفرگ  بقل  هیلیعامسا  هب  اهدعب  هک  روهظون  ياههقرف  تفای و  رارمتـسا  نانچمه  نآرق  نطاب  هب  هجوت 
. دش نادنمشناد  زا  ياهدع  شنکاو  ببس  نیا  هدرک و  یقلت  شزرا  دقاف  نوطب  ربارب  رد  ار 

نرق رد  تشاد و  رظن  نآرق  نطب  هب  ًاـمامت  هک  تشوـن  يریـسفت  تنـس ، لـها  فراـع  ناـملاع  زا  يرتـست  هللا  دـبع  نب  لهـس  موـس ، نرق  رد 
. تشاگن اتسار  نیمه  رد  ریسفتلا ، قئاقح  مان  هب  ار  دوخ  ریسفت  یملس ، نمحرلا  دبع  وبا  مراهچ ،

-( 465 ه ، ) يریـشق مساقلا  وبا  هک  نانچمه  دومن ؛ ینایاش  تافتلا  نآرق  نطاب  هلوقم  هب  م 505 ه )-  ) یلازغ دـماحوبا  يرجه  مجنپ  نرق  رد 
رارـسأ يریـسفت و  تاراشا  نآ ، رـسارس  هدش ، نیودت  هیفوص  بهذم  ساسارب  هک  درک  تاراشإلا  فئاطل  مان  هب  يریـسفت  شراگن  هب  مادقا 

. تسا یهلا 
نآ ساسا  رب  يدبیم  راربألا  هدـع  رارـسألا و  فشک  نوچمه  ار  دوخ  ریـسفت  م 638 ه ،)-  ) یبرع نب  نیدـلا  یحم  متفه  مشـش و  نرق  رد  و 

هکنانچمه دومن . میدـقت  یمالـسا  نافرع  هعماج  هب  ار  دوخ  رارـسألا  عماج  رد 787 ه )- هدنز   ) یلمآ ردیح  دیـس  متـشه  نرق  رد  تشاگن ،
. داد هئارا  ینطاب  ریـسافت  تحـص  يارب  ار  یطورـش  هداد ، صاصتخا  نآرق  نطاب  رهاظ و  هب  ار  ياهلاسر  تاقفاوملا  رد  م 790 ه )-  ) یبطاش
، هدش رکنم  موصعم  ریغ  يارب  نطاب  اب  طابترا  رثا  رد  ار  نآرق  رهاوظ  مهف  یتح  نانآ  دیـسر و  اهيرابخا  هرود  هب  ینآرق  هاگدید  نیا  موادت 

نییلوصا هرود  زاغآ  اب  نانآ  زا  سپ  و  « 2  » دندومن لقن  هرسان ، زا  هرس  زییمت  نودب  نآرق ، ینطاب  ریـسفت  صوصخ  رد  ار  تایاور  زا  یهوبنا 
، نآرق نطب  هبنج  تحص  دوجو و  رب  دیکأت  نمض  هعیش ، ءاهقف  و 

69 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
رارق رب  موزلم  مزـال و  دـنویپ  ریظن  نآرق  نطب  رهظ و  نیب  لوـقعم  يدـنویپ  تفرگ و  ارق  هجوـت  دروـم  رهاوـظ  تـیجح  اـب  نآ  طاـبترا  مدـع 

. دیدرگ
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لها هباحـص و  طسوت  نآ  زا  سپ  دـش و  زاغآ  ص )  ) مرکا ربمایپ  طسوت  نآرق و  لوزن  اب  نامزمه  نآرق  نطاب  زا  ثحب  يهینیـشیپ  نیاربانب ،
. دیدرگ نیملسم  راکفا  دیاقع و  نایم  رد  شرگن ، نیا  ندش  روراب  ببس  دش و  يریگیپ  مالسلا ) مهیلع   ) ترضح تیب 

نطب اب  طبترم  ناگژاو  یسانش  موهفم  و -

هراشا

يدنبعمج نمض  رد  هدرک و  هراشا  قیبطت » يرج و   » و لیوأت » «، » ریسفت  » ياههژاو یحالطصاو  يوغل  فیراعت  هب  ثحب ، زا  تمـسق  نیا  رد 
. میهدیم رارق  یسررب  دروم  ار  اهنآ  اب  نآرق  نطب  هلوقم  طابترا  نازیم  یگنوگچ و  یحالطصا ، فیراعت 

ریسفت . 1

هراشا

افیا نآرق  حیحص  ریـسفت  تایآ و  يرهاظ  لیالد  مهف  رد  ار  یمهم  شقن  دناوتیم  هک  تسا  یفراعم  هلـسلس  لماش  نآرق  نوطب  هک  اجنآ  زا 
يهزوح ود  رد  نطب  ریسفت و  نیب  طابترا  نییعت  روظنم  هب  رظن  دروم  فیرعت  نایب  ریـسفت و  یحالطـصا  يوغل و  فیرعت  هب  نتخادرپ  دیامن ،

. دسریم رظن  هب  يرورض  يریسفت  نوطب  ینطاب و  ریسافت 

ریسفت يوغل  فیرعت 

: دناهتفگ نینچ  نآ  دروم  رد  تغل  بابرا  هک  تسا  رسف »  » يهشیر زا  لیعفت  باب  ردصم  ریسفت ،»  » يهملک
«1 . » هرسفت تسانعم  نیمه  هب  تسا و  بآ  هب  بیبط  هاگن  رسف  تسا و  نایب  رسف ، تسا : هدمآ  يرهوج  حاحص  رد 

ًارسَف هرُسفی ...  ءیشلا  رَسَف  تسا ، نایب  يانعم  هب  رسف ، هدش : هتفگ  برعلا ، ناسل  رد 
70 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

بیبط هاگن  رسف  تسا و  هدش  هدیشوپ  زیچ  ندرک  راکشآ  رسَفلا  تسا ...  نیمه  دننام  زین  ریسفت  تسا و  نآ  ندرک  راکشآ  يانعم  هب  هرّس  و 
«1 . » هَرِسفت روط  نیمه  تسا و  ءام  هب 

: دیوگیم يدیبز 
«2 . » ریسفت دننام ، دشابیم  لوقعم  يانعم  فشک  ای  هدیشوپ  زیچ  زا  يرادربهدرپ  تسا و  ندومن  نییبت  ندرک و  راکشآ  رسَفلا 

نآرق نوطب  رد  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comیشهوژپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 220زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


رما ندومن  راکـشآ  يرادرب و  هدرپ  ءیـش ، نداد  حیـضوت  نایب و  يانعم  هب  رـسف » ، » تغل بتک  رد  تفگ : ناوتیم  قوف ، لاوقا  هظحـالم  اـب 
یناعم فشک  رد  نآ  لامعتـسا  دنچ  ره  درادن  میرک  نآرق  هب  یـصاصتخا  رما  نیا  تسا و  هدـمآ  لوقعم  يانعم  راهظا  یفخم و  هدیـشوپ و 
فشک « » 3 «، » لکشم ظفل  زا  دارم  فشک  ، » ریظن ییانعم  نآ  يارب  ناسانشهژاو ، زا  ياهدع  اذل  دراد  ياهژیو  ترهش  ینآرق ، تایآ  هدیشوپ 

. تسا ظفل  نیا  ینآرق  لامعتسا  هب  رظان  هک  دناهدرک  رکذ  زین  ار  « 5 « » نآرق لمجم  صصق  حرش   » و « 4 « » نآ راهظا  ظافلا و  يانعم 
نییوغل زا  یخرب  طسوت  طقف  دشاب ، هدش  قتشم  رفـس »  » زا « 6  » ریبک قاقتشا  اب  هک  نیا  اما  تسا  ملسم  رسَف »  » زا هملک  نیا  قاقتـشا  نینچمه 

.« دناهدرک لقن  ار  نآ  زین  ینآرق  نیصصختم  زا  یخرب  « 7 ، » هدش حرطم 
نیدلا  لالج  یشکرز و  نیدلاردب 

71 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 . » دناهدرک حرطم  زین  ار  هرِسفت »  » زا ریسفت »  » يهژاو قاقتشا  یطویس 

. دنراد قافتا  قوف  يهژاو  رد  يانعم  راهظا  نایب و  رب  تغل ، لها  لاح ، ره  رد 

ریسفت یحالطصا  فیرعت 

حوضو رب  دامتعا  اب  دناهدرک و  ضامغا  نآ  يارب  یفیرعت  رکذ  زا  هتفرگ ، تاملسم  لاسرا  ار  نآ  یحالطصا  فیرعت  نارـسفم ، زا  يرایـسب 
«2 . » دناهدرکن ساسحا  ینز  ملق  رد  یترورض  نآ ، جیار  ردابتم و  یفرع و  یناعم 

حرطم ار  يدـحاو  مـالک  دـناهدمآ ، رب  نآ  یحالطـصا  فیرعت  ددـص  رد  هک  یناـمز  نارـسفم ، زا  یـضعب  ینآرق و  مولع  ناصـصختم  یلو 
: مینیم هدنسب  نآ  زا  فیرعت  دنچ  رکذ  هب  اًلیذ  هک  دناهدرکن 

ماع صاخ و  خوسنم و  خسان و  هباشتم و  مکحم و  یندم و  یکم و  بیترت  زین  نآ و  ياه  هصق  هروسو و  هیآ  لوزن  نأش )  ) نتسناد ریسفت ، »
تربع اهیهن و  رمأ و  اهدیع و  هدعو و و  مارح و  لالح و  ملع  دراوم ، نیا  رب  ياهدع  تسا و  نآ  نیبم )  ) رسفم لمجم و  دیقم و  قلطم و  و 

«3 «. » دناهدوزفا زین  ار  ینآرق  لاثما  و 
: دسیونیم دوخ  طیحملا  رحبلا  رد  یسلدنأ  نایحوبأ  تنس ، لهأ  نارسفم  نایم  رد  و 

، بیکرتلا هلاح  اهیلع  لمُحت  یتلا  اهیناعمو  هیبیکرتلاو  هیدارفالا  اـهماکحأو  اهتالولدـمو  نآرقلا  ظاـفلأب  قطنلا  هیفیک  نع  هیف  ثحبی  ملع  وه 
72 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  « 4 . » کلذ تامتتو 

رد هک  یناعم  ظافلا و  یبیکرت  یلیلحت و  ماکحا  اهنآ و  لیلادـم  نآرق و  ظاـفلا  ظـفلت )  ) قطن یگنوگچ  زا  نآ  رد  هک  تسا  یملع  ریـسفت ،
. دوش یم  ثحب  نآ ، رب  ییاههمتت  دنریگیم و  دوخ  هب  هلمج 

: دسیونیم نایبلا  عمجم  رد  یسربط  نایعیش ، زا 
«1  » نایبلا ریسفتلا  و  لکشملا ...  ظفللا  نع  دارملا  ُفشک  ریسفتلا 

. تسا يرما  نایب  ریسفت  دنسر ...  یم  رظن  هب  لکشم  ضماغ و  هک  تسا  یظافلا  زا  دوصقم  دارم و  زا  نتشادرب  هدرپ  ریسفت 
: دیوگیم نینچ  نازیملا  رد  یئابطابط  همالع  و 

«2  » اهلیلادمو اهدصاقم  نع  فشکلاو  هینآرقلا  تایآلا  یناعم  نایب  وهو  ریسفتلا 
. تساهنآ ياهلولدم  فادها و  نتخاس  راکشآ  نآرق و  تایآ  یناعم  نایب  ریسفت 

هیرظن يدنب و  عمج 
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: ددرگیم نشور  دنچ  یتاکن  فیراعت  رگید  قوف و  فیراعت  یسررب  زا 
فادـها و یناـعم و  زا  يرادربهدرپ  فـشک و  رب  یگمهو  دراد  دوـجو  براـقت  ینوـگمه و  ریــسفت  یحالطــصا  يوـغل و  ياـنعم  نـیب  . 1
ياهیآ و رد  نآ  بیکرت  اب  اما  دشاب  هتـشاد  یناسآ  نشور و  ییانعم  یظفل  تسا  نکمم  دننکیم . دـیکأت  نآرق  ظافلا  تایآ و  ياهلولدـم 

ماـهبا نیا  زا  یبـناوج ، تیاـعر  اـب  دـناوتیم  رـسفم  اـج  نیا  رد  ددرگ ، داـجیا  نآ  لولدـم  رد  یماـهبا  یهلا ، فدـه  دارم و  اـب  نآ  طاـبترا 
«، لکشم ظفل   » صوصخ هب  ریسفت  ندرک  دیقم  دسریم  رظن  هب  هجیتن  رد  دنک ، جارختـسا  ار  نآ  یبیکرت  تسرد  يانعم  هدرک ، يرادربهدرپ 

یبیکرت تلاح  لالقتسا و  تلاح  زا  معأ  نآ  ندوب  لکشم  يو  دصق  هکنیا  رگم  دشاب  هتـشادن  یهجو  دناهدومرف ، یـسربط  موحرم  هکنانچ 
. دشاب تایآ  رد  نآ 

73 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
لوزن نأشای  قیداصم و  رکذ  هب  هک  یتایاور  زا  هتسد  نآ  ددرگ ، نییبت  نآرق  تایآ  دارم  لولدم و  یعون  هب  دیاب  ریـسفت  رد  هکنیا  هب  رظن  . 2

. دنوش عقاو  رثؤم  نآرق  تایآ  مهف  رد  یعون  هب  هک  دنریگیم  رارق  يریسفت  تایاور  وزج  یتروص  رد  دزادرپیم ، نآرق 
زارحا هیآ  زا  ار  لاعتم  دـنوادخ  یقیقح  دارم  دـناوتن  تسا  نکمم  تایآ ، ياهبیکرت  اـه و  هژاو  یناـعم  نتخاـس  نشور  مغریلع  رـسفم  . 3

«1 . » دسریم رظن  هب  يرورض  اج و  هب  دارم » یعطق  ای  یلامتحا  فشک   » هب دارم » فشک   » ترابع رییغت  اذل  دیامن 
: زا دنترابع  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ریسفت  يارب  مالعا  فیراعت  رد  هک  يدویق  يهعومجم  . 4

يزاس راکـشآ  «، » 5 « » ندوـب يرـشب  تقاـط  ردـق  هب  «، » 4 « » تاـیآ لیلادـم  دـصاقم و  «، » 3 « » ظـفل ندوـب  لکـشم  «، » 2 « » راـهظاو فشک  »
تغل دـعاوق  اب  قباطت   » و « 8 « » یهلا دارم  یلامعتـسا و  داـفم  «، » 7 « » اهتمکح اهمکح و  جارختـسا  «، » 6 « » اهاوجن اه و  هراـشا  تاحیرـصت و 

«. 9 « » هرواحم ییالقع  لوصا  برع و 
عون هب  ناوتیم  ار  مشش  مجنپ و  دیق  هکنانچ  مه  میدرک  نایب  زین  ار  مراهچ  مود و  دیق  تحـص  مدع  تسا و  يرورـض  مزال و  لوا ، دیق  هک 

. تسناد طبترم  يراشا  ریسفت  زا  یصاخ 
74 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

، نآ ریغ  ینافرع و  ریـسافت  رد  تسا . نآ  يرهاظ  يانعم  ظفل و  هدودـحم  زا  رتهدرتسگ  رایـسب  نارظن  بحاص  نارـسفم و  دزن  رد  ریـسفت  . 5
یقیاقد تاراشا و  فیاطل و  وزج  هک  دوشیم  هتخادرپ  يروما  هب  تایآ ، یناـعم  حاـضتا  ظاـفلا و  حرـش  زا  سپ  هک  دـتفایم  قاـفتا  رایـسب 

یناعم یعادت  باب  زا  هدش ، تشادرب  يروما  ظافلا  بیکارت  مالک و  ياوتحم  زا  هکلب  درادن  ظافلا  یناعم  حاضتا  رد  یـشقن  چـیه  هک  تسا 
یناعم ینعی  ظفل  يرهاظ  یحطـس و  هیال  زا  رتارف  ياـه  هیـال  هب  زین  یهاـگ  « 1 ، » هدوب مالکلا » رجی  مالکلا   » و ریظنلاـب » رکذـی  ریظنلا   » اـی و 

هک ارچ  تسناد ، ادج  ریـسفت  هزوح  زا  ار  نآ  ناوت  یمن  اهنآ ، رب  ظفل  ییالقع  ای  یبدا  تلالد  ناکما  تلع  هب  هک  دوشیم . هتخادرپ  ینطاب 
نارظنبحاـص هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  دومن . حرطم  رگید  هزوح  رد  ناوتیمن  ار  نآ  هدوب ، طـبترم  نآ  ياـهتلالد  ظـفل و  اـب  یعون  هب 

يزمر و ای  يراشا  ریـسفت  شور  ار  يریـسفت  ياهشور  زا  یکی  دـندرک ، میـسقت  ینطاب  ریـسافت  يرهاظ و  ریـسافت  هتـسد  ود  هب  ار  ریـسافت 
زا هکلب  هدرکن ؛ نییبـت  ار  یهلا  تاـیآ  دارم  اـهنت  هن  هک  يریـسافت  هک  تسا  یهاگدـید  نآ  زا  ریغ  نـیاو  « 2 ، » دـناهدروآ باسح  هب  ینافرع 

«3 . » دنکیم دای  نآ  مومذم  عون  زا  يار  هب  يریسفت  هب  نآ  زا  اما  هتسناد  ریسفت  وزج  ار  دزاسیم  رود  هیآ  یلصا  يانعم  فده و  دصق و 
: زا دشاب  ترابع  میرک ، نآرق  حالطصا  رد  ریسفت »  » زا قیقد  فیرعت  دسریم  رظن  هب  . 6

، ریـسفت زا  دوصقم  رگید ، ترابع  هب  و  اهنآ » فادـها  دـصاقم و  حیـضوت  نآرق و  ياههلمج  تاملک و  تاماهبا  زا  يرادرب  هدرپ  فشک و  »
. تسا هرواحم  ییالقع  لوصا  برع و  تایبدا  دعاوق  ساسا  رب  نآ  يدج  دارم  ندرک  راکشآ  نآرق و  تایآ  یلامعتسا  دارم  نییبت 

75 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

لیوأت . 2
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هراشا

هب نتخادرپ  زا  لـبق  تهج  نیدـب  دراد . زین  نیقیرف  تاـیاور  رد  هشیر  هـک  تـسا  لـیوأت » ، » نـطب یحالطـصا  فیراـعت  نیرتعیاـش  زا  یکی 
. دراد نآرق  نطب  یموهفم  لیلحت  ندش  نشور  رد  یمهم  شقن  لیوأت ، یحالطصا  يوغل و  فیرعت  نایب  نآرق ، نطب  يهلوقم 

لیوأت يوغل  فیرعت 

. تسا هدش  یفرعم  هنوگنیا  لیوأت »  » و لوأ » ، » يوغل مجاعم  رد  تسا ، لوا »  » هدام زا  لیعفت  باب  ردصم  لیوأت »  » يهژاو
ار نآ  ینعی  هلیوات  هلوا و  درکیم . يراذگشزرا  ربدت و  مالک  رد  يانعم  هب  هلّوأت  مالکلا و  لّوأ  تسا . عوجر  یناعم  هب  لوأ  برعلا : ناسل 
نآ ظفل  زا  ریغ  ینایب  اب  زج  شریسفت  تسا و  یفلتخم  یناعم  ياراد  هک  تسا  یمالک  ریـسفت  لیوأت  هک  دنکیم  لقن  ثیل  زا  درک و  ریـسفت 

«1 . » دشابیمن تسرد 
«2 . » تسا تسایس  ینعم  هب  هلایالا  دنکیم و  تشگزاب  نآ  هب  ءیش  کی  هک  تسا  يزیچ  نآ  ریسفت  لیوأت ، حاحصلا :

«3 . » دشاب یمن  تسرد  نآ  ظفل  زا  ریغ  ینایب  اب  زج  شریسفت  تسا و  یفلتخم  یناعم  ياراد  هک  تسا  یمالک  ریسفت  لیوأت ، لّوأت و  نیعلا :
تـسا باب  نیا  زا  تسایـس  يانعم  هب  هلایإو  درک  عوجر  ینعی  لوؤی  نا  نآ ...  ياهتنا  رما و  ادتبا  تسانعم : ود  هب  لوا  هغللا : سییاقم  مجعم 

نآ هب  مـالک  هک  هچنآ  تسا و  مـالک  تبقاـع  نآ  مـالک و  لـیوأت  تسا  باـب  نیا  زا  تسا و  نآ  بحاـصو  یعار  هب  تیعر  عجرم  هک  ارچ 
«4 . » دنکیم عوجر 

76 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
زیچ نآ  ینعی  هتلوأ  درک و  تکرح  دصقم  نآ  يوس  هب  ینعی  تسا  هدـش  هتفرگ  ُلوؤَی » َلآ   » زا تسا ، ریـصم  عجرم و  لیوأت  هغللا : بیذـهت 

«1 . » مدرک تیاده  نآ  يوس  هب  ار 
: دیآیم تسدب  هتکن  دنچ  یسانشهژاو  مهم  عبانم  رگید  قوف و  فیراعت  هظحالم  اب 

حیرـصت نآ  هب  نیعلا »  » فـلؤم زج  هب  ناسانـشهژاو ، رثـکا  هک  دـشابیم  تبقاـع » عـجرم و   » ياـنعم هب  هدوـب و  لوا »  » يهـشیر زا  لـیوأت  . 1
رد هچ  نآ  ساسارب  دناهدش . رکذتم  يدیبز  يرهوج و  يدیهارف و  لیلخ  ار  نآ  هک  دشابیم  نایب » ربدت و  ریسفت ،  » يانعم هب  زین  دناهدرک و 
 ... كولمم و کـلام و  ياـنعم  هب  زین  شورف و  دـیرخ و  ياـنعم  هب  هک  ءارـش  ریظن  تسا  داـضتم  ظاـفلا  زا  هژاو  نیا  هدـمآ  سییاـقم  مجعم 

. دوشیم قالطا  زیچ  کی  ءاهتنا  لوا و  هب  هک  دشابیم 
: دیوگ یم  ریثک  نبا  هلمج  زا  هک  تسا  هدش  هدوزفا  نیشیپ  یناعم  عمج  هب  زین  یموس  يانعم  مراهچ ، نرق  زا  سپ  يوغل  مجاعم  رد  . 2

«2  » ظفللا رهاظ  كرت  ام  ُهالول  لیلد  یلإ  جاتحی  ام  یلإ  یلصألا  هعضو  نع  ظفللا  رهاظ  ُلقن  لیوأتلاب  دارملا  و 
دشابن رگا  هک  یلیلد  دراد  لیلد  هب  زاین  شتابثا  هک  ییانعم  هب  نآ  هل  عوضوم  یلصا و  يانعم  زا  تسا  ظفل  رهاظ  ندنادرگرب  لیوأت  زا  دارم 

. دوشیم یمتح  يرهاظ  يانعم  نامه  هب  مازتلا 
مراهچ نرق  نییوغل  طسوت  يانعم  نیا  رد  لیوأت  لامعتسا  « 3 ، » تسا هدش  لقن  یکبس »  » و لامکنبا »  » لوق زا  انعم ، نیا  سورعلا ، جات  رد  و 

نییلوصا ناملکتم و  طسوت  صاخ ، يانعم  نیا  هک  دنک  یم  حرطم  ار  لامتحا  نیا  نیـشیپ ، مجاعم  رد  نآرق  زا  يرثا  دوجو  مدـع  دـعب و  هب 
، یحالطصا ياهدربراک  تالامعتسا و  رد  قمعت  رثا  رد 
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77 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 . » دشاب هدش  عضو 

هکنانچ مه  تسا  كرتشم  همه  رد  تشگزاب » عوجر و   » يانعم اما  هدیدرگ  رکذ  هژاو  نیا  يارب  يددعتم  لامعتـسا  دراوم  هغللا  بیذهت  رد 
« ریـصم تبقاع و   » هک نایب  نیا  هب  دـنادرگرب ، عوجر  انعم  هب  لوا »  » يهژاو هب  یلیوأـت  اـب  ناوت  یم  زین  ار  لـیوأت  يارب  روکذـم  یناـعم  ماـمت 

يانعم هب  ربدـت  تسا و  نآ  هیلوا  حوضو  نامه  هب  ظفل  اـنعم  ندـنادرگرب  ناـیب » ریـسفت و   » تسا و رما  ماجنرـس  تیاـهن و  هب  عاـجرا  ناـمه 
. تساهنآ هجیتن  تبقاع و  هب  روما  عاجرا  يارب  ياهلیسو  یشیدنا و  تبقاع 

هژاو لـصا  هک  هدـش  لـقن  یلوهجم  صخـش  زا  «، 3  » یـشکرز ناـهربلا  و  « 2  » یطویـس ناـقتالا  ریظن  ینآرق  موـلع  بـتک  زا  یـضعب  رد  . 4
یم تسایـسو  ریبدـت  شدوخ  یلـصا  هاگیاج  هیلوا و  يانعم  هب  ار  نآ  مالک ، هدـننک  لیوأت  ایوگ  تسا ، تسایـس  يانعم  هب  هلایأ » «، » لـیوأت »

ود ره  هتـسناد ، هشیر  مه  ار  لیوأت »  » و هلایإ »  » يوغل مجاعم  هکلب  تسا  هدشن  تفای  یتغل  باتک  چـیه  رد  لیوأت  يارب  هشیر  نیا  یلو  دـنک .
بتک تسین . انتعا  لباق  تغل  لها  ناگرزب  هتفگ  ربارب  رد  وا  نخـس  « 4 . » تسا لوهجم  نآ  لئاق  هک  اج  نآ  زا  دـناهدینادرگرب و  لوا »  » هب ار 

78 ص : ج4 ، یصصخت ،

لیوأت یحالطصا  فیرعت 

هب رتمک  نیقیرف  ییاور  ثاریم  رد  تسا و  هدش  تبث  مه  تغل  بتک  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  رکذ  یفلتخم  فیراعت  لیوأت  يارب 
ییاهن تشادرب  هژاو و  نیا  هدـننک  لامعتـسا  تاـیاور  تاـیآ و  عمج  اهیـسررب و  لـصاح  لاوقا  بلاـغ  تسا و  هدـش  هتخادرپ  نآ  فیرعت 

. تسا نارظنبحاص 
: دومن يدنبهتسد  ریز  ياهبلاق  رد  ناوتیم  ار  لیوأت  يارب  روکذم  فیراعت  هعومجم 

روظنم نبا  نییوغل ؛ زا  یـضعب  فیرعت  دـننام : دـناهدرک ، یفرعم  نآ  هب  کـیدزن  ریـسفت و  اـب  فدارم  ار  لـیوأت  فیراـعت ، زا  یـضعب  فلا )
هاگدید نیا  دنتـسه ». یکی  ریـسفت  انعم و  لیوأت و  تفگ : يو  دش . لاوئـس  لیوأت  صوصخ  رد  ییحی  نب  دـمحا  سابعلاوبا ، زا  دـسیونیم :

«2 . » تسا هدش  عقاو  لوبق  دروم  نارگید  یبطرق و  ریسفت  يربط و  نایبلا  عماج  ریسفت  ریظن  ریسافت ، زا  یضعب  رد  تغل ، ياهباتک  رب  هوالع 
فیرعت رد  ناوتیم  ار  نآ  هنومن  هدـش ، رکذ  دنتـسه ، انعم  هجو و  دـنچ  ياراد  هک  نآرق  هباشتم  تایآ  هب  رظاـن  فیراـعت ، زا  ياهتـسد  ب )

: دیوگیم يدیبز  دومن ، تفای  تفرعم  داتسا  لوا  فیرعت  و  سورعلا ، جات  رد  يدیبز 
نآ هباشتم  تسا و  هباشتم  يانعم  نییبت  نامه  لیوأت  هدـش : هتفگ  تسا و  رهاظ  قباـطم  هک  هچنآ  هب  دوجوم  لاـمتحا  ود  زا  یکی  ّدر  لـیوأت 

«3 . » دیآیمن تسدب  صن ) دننامه   ) دیدرت نودب  عطق و  اب  نآ ، موهفم  هک  تسا 
79 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

: دیوگیم لیوأت  یحالطصا  فیرعت  دروم  رد  تفرعم  داتسا 
نآ هیجوت  يانعم  هب  نآ  و  تسا ...  تاهباشتم  باب  صوصخم  ود  نآ  زا  یکی  تسا : نیرـسفم  دزن  رد  یحالطـصا  يانعم  ود  ياراد  لیوأت 
هک یظفل  باجح  سپ  رد  هک  تسا  یماع  موهفم  نییبت  نآ ، مود  حالطـصا  دـنریذپیم و  ار  نآ  عرـش  لقع و  هک  تسا  یتروص  هب  هباشتم 

«1 . » تسا هدش  ناهنپ  دسر ، یم  رظن  هب  صاخ  لیزنت ، بسح  رب  ًائادتبا 
«2 . » دنکیم دای  زین  نآرق » یحالطصا  نطب   » هب لیوأت  مود  حالطصا  زا  رگید ، ياج  رد  ناشیا 

«3 . » درب مان  نارگید  نزاخ و  ریسفت  رد  ار  يدادغب  دوخ و  ریسفت  رد  يوغب  ناوتیم ، هاگدید  نیا  نارادفرط  زا 
و « 4  » سورعلا جاـت  رد  باـبعلا »  » زا لوقنم  فیرعت  دـننام  دـناهدش . ناـیب  نآ  يوـغل  ياـنعم  هب  هجوـت  اـب  فیراـعت ، زا  رگید  ياهتـسد  ج )

. یبلعث بلاطوبا 
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: تسا هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  یبلعث  بلاط  وبا  زا  یطویس 
تسا و دارم  تقیقح  زا  رابخإ  لیوأت  نیاربانب  تسا . هدش  هتفرگ  رما  تبقاع  هب  عوجر  يانعم  هب  لوأ »  » زا تسا ، ظفل  نطاب  ریسفت  لیوأت  ... 

«5 . » تسا دارم  لیلد  زا  رابخا  ریسفت 
داتـسا دیواج ، روشنم  ینیمخ و  یفطـصم  دیـس  میرکلا ، نآرقلا  ریـسفت  و  ناقرفلا ، ریـسفت  ریظن  ریـسافت  زا  یـضعب  رد  دنـسپ  دروم  فیرعت 

نیا  رد  ناوت  یم  ار  یناحبس 
80 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1 . » داد رارق  هورگ 
لیوأت ییاور  ینآرق و  تالامعتـسا  مامت  رب  قیبطت  لباق  هکیروط  هب  دـنزادرپب  لـیوأت  تقیقح  تیهاـم و  هب  دـناهدرک  یعـس  رخآ ، هتـسد  د )

هیمیت نبا  یئابطابط و  همالع  زین  و  دش - نایب  لبق  اًلبق  رد  هک  تفرعم - داتـسا  مود  فیرعت  هب  ناوتیم  لیوأت ، هب  شرگن  نیا  هلمج  زا  دشاب .
. درک هراشا 

: دسیون یم  لیوأت  فیرعت  رد  یئابطابط  همالع 
، تسا هدـش  يزیرهیاپ  نآ  رب  دـنکیم و  تشگزاب  نآ  هب  دـشابیم و  اراد  زیچ  کی  هک  تسا  یتقیقح  نامه  نآرق  فرع  رد  لـیوأت  اـنامه 

تیاغ تحلـصم و  نامه  هک  لعف  لیوأت  تسا و  نآ  كالم  زا  ترابع  هک  مکح  لیوأت  تسا و  نآ  ریبعت  زا  ترابع  هک  ایؤر  لیوأت  دـننام :
«2  .... » تسا و نآ  یعقاو  تلع  دادخر ، کی  لیوأت  دشابیم و  نآ  یقیقح 

: دیوگیم هنیمز  نیمه  رد  هیمیت  نبا 
مالک زا  دارم  نامه  یمود ، تسا و  نایب  ریـسفت و  اب  فدارتم  ود ، نآ  زا  یکی  دـشابیم : یناعم  ود  ياراد  فلـس  فرع  رد  لیوأت  اـما  و  ... 
يزیچ نامه  شلیوأت  دـشاب  يربخ  مالک  رگا  تسا و  هدـش  هتـساوخ  لمع  نامه  نآ ، لیوأت  دـشاب  یبلط  مـالک  رگا  هکیروط  هب  دـشابیم ؛

«3 . » دوشیم هداد  ربخ  نآ  زا  هک  تسا 

هیرظن يدنب و  عمج 

: دیآ یم  تسدب  هتکن ، دنچ  قوف ، ياههاگدید  یسررب  اب 
ببس  عراش ، يوس  زا  لیوأت ، زا  صخشم  فیرعت  ندوبن  سرتسد  رد  . 1

81 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. تسا هتشگ  نارظنبحاص  ناققحم و  نایم  يدیدش  فالتخا 

تغل و بتک  زا  يرایسب  رما  نیا  رب  تسا و  هدوب  ریسفت  لیوأت و  يانعم  فدارت  نامه  ناینیـشیپ ، دزن  رد  جیار  حالطـصا  تفگ : ناوتیم  . 2
، تایاور و  « 1  » میرک نآرق  رد  هژاو  نیا  فلتخم  ياهدرب  راک  انعم و  رد  قمعت  اب  نامز  رورم  هب  اما  دهدیم . تداهش  ءامدق  لاوق  زا  یضعب 

. دمآ دیدپ  یتوافتم  ياههاگدید 
یم یظفل  فیرعت  اـیو  مسـالا  حرـش  لـیبقزا  هکلب  هدوبن ، قطنم  ملع  رد  حلطـصم  يدـح  فیرعت  ناونع  هب  فیراـعت ، نیا  زا  کـی  چـیه  . 3

ياهدربراک رب  نآ  لامتـشا  تهج  رد  دریگ  یم  تروص  یـسررب  دقن و  رگا  تسین و  اهنآ  تیعنام  تیعماج و  رد  هشقانم  ياج  اذل  دنـشاب ،
. دشاب یم  میرک  نآرق  رد  جیار  حالطصا  اب  نآ  رتشیب  هچ  ره  یگنهامه  قدص و  تیلباق  ینآرق و  یفلتخم 

باختنا ایو  يرهاظ  لولدـم  زا  رتارف  يرما  هک  یتانایب  نآ  هک  تسا  نیا  دوشیم  طوبرم  باتک  عوضوم  هب  رتشیب  نایم ، نیا  رد  هک  هچنآ  . 4
نآرق نطاب  هب  ار  نآ  يوحن  هب  دناهدناجنگ  دوخ  فیرعت  رد  ار  تایآ ، يرهاظ  لولدم  زج  هب  يرما  هلیـسو  هب  نآ ، يرهاظ  لیلادـم  زا  یکی 

یکرتشم يهطقن  دناوتیم  نیا  تسا و  نآ  ندوب  یظفل  ارف  هدش ، عقاو  قافتا  دروم  نآرق  نطاب  يانعم  رد  هک  هچنآ  اریز  دـناهدومن . طوبرم 
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. دیآ باسح  هب  میرک  نآرق  نطب  لیوأت و  فیراعت  نیب 
زا لوقنم  فیرعت  تاغللا و  قورف  رد  هک  دشاب  هتکن  نیمه  رطاخ  هب  دیاش 

82 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
و « 2  » شریـسفت همدـقم  رد  یبرع  نـبا  و  « 1  » راحب رد  همـالع  هکناـنچمه  تسا . هدـش  ظاـحل  لـیوأت  هژاو  فیرعت  رد  نآرق  نطاـب  یبلعث ،
هک دریگیم  رارق  زین  ع )  ) رقاب ماما  زا  راسی  نب  لیـضف  تیاور  نانآ ، رانک  رد  دناهتـسناد و  نوطب  هب  یبایتسد  نامه  ار  لیوأت  « 3  » نارگید

«4 . » تسا هدرک  فیرعت  لیوأت  هب  ار  نطب 

قیبطت يرج و  . 3

هراشا

هدومن قیبطت  هتخاس و  يراج  نآ  قیداصم  زا  یـضعب  رب  ار  تایآ  لیلادـم  هک  دوشیم  هدـهاشم  یناوارف  تایاور  هعیـش ، ییاور  رداـصم  رد 
نآ طابترا  هجیتن  رد  ریسفت و  ملع  رد  قیبطت » يرج و   » حالطصا یـسررب  زا  دارم  اذل  تسا . هدرکیفرعم  نآرق  نطب  هلوقم  زا  ار  نآ  تسا و 

. دیامنیم يرورض  نآرق  نوطب  هزوح  اب 

قیبطت يرج و  يوغل  فیرعت 

تروص هب  ار ، نآ  يوغل  يانعم  نآ ، دروم  رد  تغل  لها  راتفگ  اب  ییانـشآ  يارب  هرواحم  نابز  رد  قیبطت  زین  يرج و  يانعم  ندوب  نشور  اب 
. مییامنیم نییبت  اراذگ 

: تسا هدمآ  يرج »  » هدام لیذ  رد  برعلا  ناسل  رد 
83 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  هیرِجلا .... ، ُنَسََحل  هنإو  ًانایَرَجو  ًهَیرِجو  ًایرَج  هوحنو  ُمدلاو  ُءاملا  يَرَج 

 ... تسا ییوکین  شور  ياراد  ینعی  تسا  هیرجلا » نسح   » وا دـشابیم ، نایرج  هیرج و  يرج و  ردـصم  درک و  ناـیرج  هریغ  نوخ و  بآ و 
«1»

: تسا هدمآ  قبط »  » هدام لیذ  رد  و 
«2  ... » قافتإلا قباطتلاو : ُهقفاوملا  ُهقباطملاو  ایَواست  نائیشلا : َقباطتو  َقبطناف  هَقّبطو  هَقبطأ  دقو  قابطأ ، عمجلاو  ءیش  ّلک  ُءاطِغ  قَبطلا :
يواست يانعم  هب  زیچ  ود  قباطت  دوش . یم  لامعتـسا  لـیعفت  لاـعفا و  باـب  رد  تسا و  قاـبطا  نآ  عمج  دـنیوگ و  ار  زیچ  ره  شـشوپ  قبط ،

. قفاوت ینعی  قباطت  تسا و  تقفاوم  يانعم  هب  هقباطم  تسودنآ و 
تسا و ندوـب  ناور  نتـشاد و  ناـیرج  یناـعم  هب  و  يرج -- باـب  ردـصم  تغل  رد  يرج ،»  » حالطـصا دوـش  یم  هظحـالم  هـک  هنوگناـمه 
تسا و قبط »  » هدام زا  لیـصفت  باب  ردـصم  قیبطت »  » هکنانچمه تسا . گنهامه  کیدزن و  رایـسب  يوغل  هشیر  هب  نآ  فلتخم  ياهدربراک 

رگید زیچ  رب  يزیچ  نتفای  نایرج  هک  تساج  نآ  زا  هژاو  ود  نیا  لامعتـسا  یهارمه  دـشابیم و  لـماک  روط  هب  يزیچ  ندـناشوپ  ياـنعم  هب 
. ددرگیم نآ  ندناشوپ  ببس 

قیبطت يرج و  یحالطصا  فیرعت 
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هرگ ِلح  ردو  دـناهدومن  ینایاش  هجوت  نادـب  یئاـبطابط  همـالع  موحرم  هژیو  هب  نارـسفم  زا  یخرب  هک  « 3  » ییاور تسا  یحالطـصا  يرج ،
يرج و تسانعم . نامه  هب  زاب  هک  دوشیم  هدافتسا  زین  قیبطت »  » هژاو زا  نآ  رانک  رد  یهاگ  دناهتسب و  راک  هب  يریـسفت  تایاور  زا  يرایـسب 

: درک فیرعت  نینچ  ًاحالطصا  ناوتیم  ار  قیبطت 
لزان  اهنآ  دروم  رد  تایآ  هچنآ  زا  ریغ  یقیداصم  رب  نآرق ، تایآ  ظافلا و  قابطنا 

84 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«. 1  » عیاقو هاوخ  دنشاب و  دارفا  قیداصم  نآ  هاوخ  تسا ، هدش 

ارچ تسا ، هدش  طانم  حیقنت  هتفای و  هعسوت  يانعم  یظفل و  ارف  لیلادم  يرهاظیانعم و  زا  معا  نآرق ، تایآ  ظافلا و  زا  دارم  فیرعت ، نیا  رد 
ياـنعم قیداـصم  هب  مه  هدـش و  قـالطا  يرهاـظ  لولدـم  قیداـصم  هب  مه  دنحالطـصا  نیا  لـعج  أـشنم  هک  تاـیاور  رد  قیبطت  يرج و  هک 

. تسا هدیدرگ  قالطا  نآ ، اب  طبترم  اما  يرگید ،
: هتکن دنچ 

: دریگ رارق  هجوت  دروم  تسا  مزال  هتکن  نیدنچ  قیبطت ، يرج و  صوصخ  رد 
ناتسود و رب  هدرک ، هدافتسا  نآ  زا  ًارارک  دنـشابیم و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ینآرق ، تایآ  مهف  ریـسفت و  رد  رکفت  نیا  ناراذگهیاپ  . 1
رهظ و يوبن  تیاور  حرـش  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  راـسی  نب  لـضف  هنومن ، ناونع  هب  « 2 . » دناهدومن قیبطت  ار  یتایآ  نتشیوخ ، ای  نانمـشد و 

: دنیامرفیم ترضح  دنکیم . لاوئس  نآرق  نطب 
رهاظ « 3  ... » َعَقَو هنم  ٌءیـش  ءاَج  امَّلک  ُرمقلا ، ُسمَّشلا و  يرَجت  اَمک  يرجَی  ُدـَعب ، ئِجَی  مل  اَم  هنم  َو  یـضم  اَم  هنم  ُهلیوأت ، ُهنطب  ُهلیزنت ، هُرهظ 

نوچمه نآرق  تسا . هدرکن  ادـیپ  ققحت  زونه  یلئاسم  هدـش و  عقاو  اًلبق  یتمـسق  لـیوأت ، زا  تسا . نآ  لـیوأت  شنطاـب ، نآ و  لـیزنت  نآرق ،
 .... دش دهاوخ  عقاو  دیایب  نآ  زا  يزیچ  لیوأت  نامز  ره  دراد و  نایرج  هام  دیشروخ و 

، دیدج قیداصم  رب  نآرق  نایرج  تلع  رگید  یتیاور  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تسا . هدش  هتفرگ  تیاور ، نیا  لاثما  زا  يرج  حالطـصا 
هیآ  گرم  اب  قواسم  ار  قیبطت  يارب  نآرق  تیلباق  مدع  هتسناد و  نآ  یگنادواج  دولخ و  ار  نامز ، لوط  رد 

85 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. تساهقیبطت اهنایرج و  نیا  زاوج  تحص و  ینالقع  هناوتشپ  لیلد ، نیا  و  « 1  » دناهداد رارق  نآرق  و 

رد زین  ناشیا  تسین . تنس  لها  نایم  رد  نآ  زاوج  مدع  يانعم  هب  نادیم ، نیا  رد  نانآ  نالوج  و  ع )  ) تیب لها  طسوت  هویـش  نیا  راکتبا  اما 
هک ینینمؤم  زا  یکی  هب  مود  هفیلخ  هنومن  ناوـنع  هب  دـنراد . غارـس  نارگید  هباحـص و  زا  ار  یتاـقیبطت  شیب  مک و  شیوـخ  ییاور  رداـصم 

«2  » اَْینُّدلا ُمُِکتاَیَح  ِیف  ْمُِکتاَبِّیَط  ُْمْتبَهْذَأ  هیآ  هتفگ : دوب  هتشگ  دایز  ایند  هب  وا  لاغتشا 
هب دـنوادخ  باطخ  تسا و  رافک  دروم  رد  هیآ  قایـس  هک  یلاح  رد  تشاد ، يزومآ  دـنپ  هیآ ، نیا  زا  نتـشیوخ  و  درک ؟ دـهاوخ  هچ  وت  اـب 

ریسفت ریظن  تنس  لها  یفوص  يراشا و  ینافرع و  ریسافت  نیا  و  « 4  » و « 3  » ُْمْتبَهْذَأ ِراَّنلا  یَلَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُضَْرُعی  َمْوَیَو  هک  تمایق  رد  نانآ 
. تسا تاقیبطت  هنوگ  نیا  زا  ولمم  هک  تسا  يرتست و ...  لهس  یبرع و  نبا 

ارف یناـعمیرج  رگید و  یفرط  زا  نآ  ندوـب  زیگنارب  لاـجنج  و  « 5  » فرط کـی  زا  هعیـش  ییاور  رداـصم  رد  قیبطت  یگدرتسگ  تلع  هب  اـما 
ج4، یصصخت ، بتک  زا  یـضعب  تسا  هدش  ببـس  رگید  يوس  زا  « 6  » نآرق اب  لماعت  هویـش  نیا  زا  نالهأ  ان  هدافتـسا  ییوس و  زا  يرهاـظ 

86 ص :
رد دوخ و  يریـسفت  ياهثحب  رد  هعیـش ، گرزب  ثدحم  یـسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  دـنیامنب . نآ  هب  ینایاش  هجوت  نیرـسفم  نیثدـحم و 

تایاور نیا  هزوح  دشوکیم  هباشم ، یتارکذت  تاقیبطت و  نیا  ندوب » ینطاب   » رکذت اب  هک  هدـش  هدـید  روفو  هب  یقیبطت ، تایاور  اب  ههجاوم 
«1 . » دیامن حیقنت  ار 
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طسوت یفلتخم  ياههاگدید  ریخ ؛ ای  دادرارق  تایآ  ریسفت  ییهزوح  رد  ناوتیم  ار  تایاور  رد  روکذم  قیداصم  ایآ  هکنیا  صوصخ  رد  - 2
تیبلها هدـیا  نیا  زا  عافد  هب  ماـمت ، تیارد  اـب  هدرتسگ و  روط  هب  هک  يرـسفم  اـهنت  یئاـبطابط ، همـالع  تسا ، هدـش  حرطم  نارظنبحاـص 
ياهباب رد  نانآ  نانمـشد  ایو  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلـها رب  نآرق  تاـیآ  قیبطت  رد  هک  ار  یناوارف  راـبخا  تسا ، هتخادرپ  مالـسلا ) مهیلع  )

رامش هب  يریسفت  تایاور  هرمز  رد  ار  تایاور  لیبق  نیا  یئابطابط  همالع  هک  دوشیم  هتفگ  و  هتـسناد ، يرج »  » لیبق زا  هدش ، هدراو  فلتخم 
تـسا ینایب  هدوب ، قیبطت  فرـص  دـنرادن و  یـشقن  نآرق ، ییانعم  تاماهبا  زا  يرادرب  هدرپ  انعم و  فشک  هزوح  رد  هک  ارچ  « 2  » دروآیمن

سیل : » دیازفایم تیاور ، کی  ندوب  ینطاب  هب  هراشا  زا  سپ  تاّرک  هب  همالع  اذـل  تایاور ، رد  روکذـم  قیداصم  اب  هیآ  كالم  داحتا  يارب 
«« هرِّسفمب تسیل  و   » ای ءیش » یف  ریسفتلا  نِم 

«4  » ًاداَدنَأ ِهِّلل  ْاُولَعَْجت  اَلف  هفیرش  هیآ  رد  دادنأ »  » قیبطت هیجوت  ماقم  رد  یبطاش  تنس ، لها  نازادرپ  هیرظن  زا  و   ؛
ج4، یصصخت ، بتک  هک  تسا  نآ  وا ، لمع  نیا  تحص  رب  لمح  هقیرط  هک ، تسا  دقتعم  يرتست ، لهس  طسوت  ناطیش  ای  هراما و  سفن  رب 

87 ص :
«1 . » تسین هیآ  ریسفت  رکذ  باب  زا  نیا  مییوگب :

هجیتـن نیا  هب  نآ ، ریغو  هرواـحم  ییـالقع  لوصا  قـبطو  مهف  لـباق  هب  ینآرق  تاـیآ  فـلتخم  قیداـصم  میـسقت  اـب  نیققحم  زا  ياهدـع  اـما 
دنراد ياج  یناعم  رب  ظافلا  ییالقع  تلالد  بوچراچ  رد  هک  ارچ  دنجنگیم  ریسفت  هطیح  رد  لوا ، عون  قیداصم  فراعم و  هک  دناهدیـسر 
نکل دـنریگیم ، رارق  رـسفم  راک  ورملق  رد  ظاـحل  نیمه  هبو  « 2  » دنریـسفتو نییبت  لباق  هرواحم  ییالقع  لوصاو  یبدا  دـعاوق  ياـنبم  رب  و 

لامعا نآ  رد  دبعت  هوحن  کی  دیابو  دـنراد  ياج  لیوأت  هطیح  رد  هرواحم  ییالقع  لوصا  رب  قبطنم  ریغو  مهف  لباق  ریغ  قیداصم  فراعم و 
تیجح عبت  هب  نآ  تیجح  هدوب و  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموـصعم راـصحنا  رد  نوـطبو  قیداـصم  زا  لـیبق  نیا  دـندرگ . عـقاو  لوـبقم  اـت  دوـش 

«3 . » دشابیم لوبق  طیارشو  تیجح  دقاف  موصعم  ریغ  زا  نآرق  تایآ  زا  یتاقیبطت  لیبق  نیاو  دشابیم  ناشلاوقا 
«4  » َنوُدَتْهَی ْمُه  ِمْجَّنلِابَو  ٍتاَمالَعَو  هیآ  دروم  رد  لاثم  ناونعب 

( مالـسلا مهیلع   ) راهطأ همئأ  تامالع  و  ص )  ) ادخ لوسر  مَجن  هک  دـندومرف  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  صاصج  دواد 
«5 . » دنشابیم

نایب ار  یبدا  دـعاوق  هرواحم و  ییالقع  لوصا  اب  یـسرتسد  لباق  ریغ  قیداصم  هیآ و  ینطاـب  ياـنعم  هب  هجوت  اـب  ترـضح  هک  تسا  حـضاو 
، یتفرعم ینید و  ياهیهارمگ  رد  هک  دنتسه  ییاههراتس  مالسلا ) مهیلع   ) همئاو ص )  ) ربمایپ ینعی : تسا ؛ هدومرف 

88 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
زا شناردپ  زا  وا  شردپ و  زا  ع )  ) قداص ماما  يرگید ، تیاور  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنـشابیم . وج  تقیقح  ناگتـشگ  مگ  يامنهار 

: دندومرف ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) یلع ماما 
نآ هلیـسو  هب  تسا و  نآ  رب  هلبق  يانب  دنکیمن و  بورغ  هک  تسا  ياهراتـس  نآ  اریز  تسا ؛ يَدُـج  هراتـس  َنوُدَـتهَی  مُه  ِمجِّنلِابَو  زا ] دارم  ]

«1 . » دنوشیم ییامنهار  ایرد  یکشخ و  لها 
قادصم نایب  هک  یتروص  رد  « 2  » دشابن حیحـص  همالع ، هب  نآ  باستنا  زین  تایآ و  ریـسفت  هرئاد  زا  قیداصم  جورخ  تیلک  دسریم  رظن  هب 
ناوتیم دشاب . نآ  ینطاب  قیمع و  یتح  ای  يرهاظ و  يانعم  زا  ینکفا  هدرپ  نییبت و  یعون  يهدـنرادربرد  هتـشاد ، تیفـشاک  هبنج  هیآ ، يارب 

هدرمـش ریـسفت  هزوح  وزج  ار  نآرق  نطب  يدراوم  رد  همالع  اذـل ، داد . رارق  يریـسفت  تاـیاور  يهرمز  رد  هتـسناد ، رثؤم  هیآ  مهف  رد  ار  نآ 
«3  ... » يَراَکُس ُْمتنَأَو  َهاَلَّصلا  ْاُوبَْرقَت  َال  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  يو  هنومن  ناونع  هب  تسا .

یتسم نایب  رهظلا :» نِم  نوکی  نأ  نکمی  نطبلا و  لیبق  نِم  هیآلل  ًاریسفت  نوکی  : » دیوگیم تیاور ، رد  باوخ  هب  یتسم  يراکس و  ریـسفت  و 
89 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  دشاب . زین  نآرق  رهظ  لیبق  زا  تسا  نکمم  تسا و  نطب  لیبق  زا  ریسفت و  باوخ ، هب 
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يرج و يهنیمز  رد  تیاور  اهدص  دوجو  اب  تسا . نآرق  نطاب  نطب و  اب  نآ  طابترا  دـیدرگ ، ثحبم  نیا  حرط  ببـس  هک  هتکن  نیرتمهم  . 3
، تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تنس  لها  ییاور  ریسفت  باتک  زا  یشخب  هعیش و  ییاور  ریسفت  رداصم  زا  يا  هدمع  شخب  هک  « 1  » قیبطت

. دیامنیم مهم  نآرق  نطاب  ای  رهاظ و  هدودحم  رد  اهنآ  هاگیاج  یسررب 
، رـصاعم نیققحم  نیب  رد  دشاب و  هدـش  هتخادرپ  یقیبطت  تایاور  ثحبم  زا  هیواز  نیا  هب  هک  هدـش  هدـید  رتمک  ءامدـق  نایم  رد  تفگ  دـیاب 
. دناهدروآ رامش  هب  تایآ  نوطب  هلوقم  زا  ار  قیبطت  يرج و  رگید ، یـضعب  هدیـسر و  نطاب  هلئـسم  زا  قیبطت  ییادج  یگناگود و  هب  یـضعب 

«2»
تایآ يرهاظ  لولدم  هک  انعم  نیدـب  « 3  » تسا يراج  لیوأتو  لیزنت  يهزوح  ود  رد  قیبطتو  يرج  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یئاـبطابط  همـالع 

هب ای  يرهاظ و  لولدـم  زا  رتارف  يانعم  هک  هنوگنامه  تسا  نامز  لوط  رد  نآ  اب  هباـشم  قیداـصم  دوخ و  لوزن  نأـش  رب  قیبطت  لـباق  نآرق 
هک دیآیم  رب  همالع  ِفلتخم  تاریبعت  زا  « 4 . » دنشابیم هیآ  یلیوأت  قیداصم  هک  تسا  قیداصم  ياراد  زین  هیآ  یلاعتم  تقیقح  همالع  ریبعت 

« وأ  » يرییخت فطع  اب  نطب »  » و يرج »  » نیب دوخ ، ریسفت  رد  يددعتم  دراوم  رد  هک  ارچ  دننادیمن ، هیآ  نطاب  وزج  ار  قیبطت  يرج و  ناشیا 
ار ود  نآ  زا  یکی  هتخادنا  ییادج 

 90 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 . » دنزاسیم قبطنم  دراوم  نآ  رب  یلامتحا  تروص  هب 

: دراد ياهدننک  نییعت  شقن  تایاور ، نایم  رد  هتکن  دنچ  هب  هجوت  حیحص ، خساپ  هب  ندیسر  يارب 
ار نآرق  نطاب  هک  تسا  راسی  هب  لیـضف  تیاور  هلمج  زا  دـننکیم  حیرـصت  يرج ، تایاور  ندوب  ینطاـب  هب  هک  دراد  دوجو  یتاـیاور  اـًلوا :

ترــضح دـنکیم ، لاؤـس  نآرق  نـطب  رهظ و  صوـصخ  رد  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  نـیعأ  نـب  نارمح  و  « 2  » دــنکیم یفرعم  نآ  لـیوأت  يرج 
: دیامرفیم

«3  » َِکئلوأ یف  َلََزن  اَم  مِهِیف  يِرجَی  مِهلاَمعأب ، اُولِمَع  َنیذَّلا  ُهنَطب  ُنآرُقلا و  مِهیف  َلََزن  َنیذلا  هُرهظ 
هچنآ دناهتـشاد ، ناـنآ  هب  هیبش  يدرکلمع  هک  دنـشابیم  یناـسک  نآ  نطاـب  دـناهدوب و  نآرق  لوزن  دروم  هک  دنتـسه  یناـسک  نآرق  رهاـظ 

. تسا يراج  زین  نانیا  رب  هدش ، لزان  نانآ  يهرابرد 
َنََطب اَمَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  َشِحاَوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  اَمَّنِإ  ْلق  هفیرـش  يهیآ  دروم  رد  ع )  ) مظاک ماما  زا  هک  تسا  روصنم  نب  دـمحم  زا  رگید  تیاور 

«4»
: دیامرفیم ترضح  دنکیم ، لاوئس 

مامت دنشابیم و  متـس  ملظ و  نایاوشیپ  همئا و  شنطاب  دنـشابیم و  نآ  رهاظ  نآرق ، رد  روکذم  تامرحم  مامت  تسا ، ینطب  رهظ و  ار  نآرق 
«5 . » دنشابیم قح  نایاوشیپ  همئا و  اهنآ ، نطاب  دنرهاظ و  رد  ینآرق ، ياهلالح 

91 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
هظعوم دنپ و  هب  ار  نآرق  نطب  هک  تیاور  نیا  اهنیا ، هب  دنراد و  تایآ  قیبطت  يرج و  دراوم  ندوب  ینطاب  رب  تلالد  حوضو  هب  تایاور ، نیا 

«1 . » دوزفا ناوتیم  دنکیم ، فیرعت  ناینیشیپ  درکلمع  زا  نتفرگ 
اب تهابش  ساسا  رب  قیبطت  یهاگ  تسا . هتفرگن  تروص  یناسکی  هنوگ  هب  تایاور ، همه  رد  دیدج ، قیداصم  رب  تایآ  قیبطت  يرج و  ًایناث :

َنیذَّلا اَـهّیأ  اَـی   » تاـباطخ رد  هک  یمیمعت  ریظن  ددرگیم  میمعت  ببـس  یکـالم ، ینوگمه  دوجو  فرـص  هدوب و  هیآ  رد  روکذـم  قادـصم 
وربس نوچمه  ینیناوق  قیرط  زا  تایآ  زا  یلک  دـعاوق  ذـخا  اب  یهاگ  و  دوشیم . هدـهاشم  ناناملـسم  مامت  اـی  و  ع )  ) ناـنمؤم ریما  رب  اُونَمآ »

رتهدیچیپ و اهمیمعت  نآ ، موس  لکـش  رد  و  دوشیم . ققحم  قیبطت  يرج و  هدعاق ، نآ  ياهقادـصم  رب  نآ  قیبطت  طانم و  حـیقنت  میـسقت و 
ِیلوُأ اًلُسُر  ِهَِکئاَلَْملا  ِلِعاَج  ِضْرَألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِرِطاَف  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  هفیرـش  يهیآ  رد  لاثم  ناونع  هب  دنـسریم . رظن  هب  لبق  دروم  ود  زا  رتقیقد 
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«2  » ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنِإ  ُءاَشَی  اَم  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدیِزَی  َعَابُرَو  َثُالثَو  یَْنثَّم  ٍهَِحنْجَأ 
ادخ لوسر  زا  ع )  ) اضر ماما  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  دنکیم  رکذ  ار  تیاور  هس  یئابطابط ، همالع  ءاَشَی  اَم  ِقلَخلا  ِیف  ُدـِیزَی  ترابع  ریـسفت  رد 

ترابع نیا  هاگنآ ، دیازفایم ، نآرق  ییابیز  هب  وکین  تئارق  هک  دیناوخب  وکین  يادص  اب  ار  نآرق  دندومرف : ترـضح  هک  دنکیم  لقن  (ص )
ادخ دنیادخ و  قولخم  ود  ردق  اضق و  دندومرف : هک  هدش  لقن  قداص  ماما  زا  مود  تیاور  رد  و  دندومرف . تئارق  ار  ءاَشَی  اَم  ِقلَخلا  ِیف  ُِدیزَی 

ابیز و يور  نامه  ار  شتقلخ  رد  يدایز  ص ،)  ) ادـخ لوسر  زا  هریره  وبا  موس ، تیاور  رد  و  دـهدیم . ینوزفا  دـهاوخب  هچنآ  شتقلخ  رد 
يادص 

92 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
هن تسا  قیداـصم  رب  یلک  قیبطت  يرج و  لـیبق  زا  اـهنیا  هک  دـیازفایم  تیاور  هس  نیا  لـیذ  رد  همـالع  دـنک . یم  لـقن  بوخ  رعـش  وکین و 

«1 . » ریسفت
«2  ... » ِهاَلَّصلاَو ِْربَّصلِاب  ْاُونیِعَتْساَو  هفیرش  يهیآ  رد  ربص  ریسفت  دراد ، يرتشیب  يرگنشور  اتسار  نیا  رد  هک  يرگید  لاثم 
«4 . » تسا يرج  قادصم و  رکذ  بابزا  ریسفت ، نیا  هک  تسا  نآ  رب  همالع  « 3 . » تسا ع ،)  ) قداص ماما  طسوت  هزور ، هب 

. تسا هتفرگ  تروص  يرهاظ  لولدم  ییانعم  هعسوت  اب  هارمه  تایآ ، زا  هنومن  نیا  رد  قیبطت  هک ، دوشیم  هظحالم 
اهتقلخ و دایدزا  ای  نآ و  فلتخم  دارفا  رب  ربص  دوخ  میمعت  اب  هک  هدـش  رکذ  يرهاـظ  ياـنعم  يارب  ییاـنعم  یقیداـصم  رگید ، تراـبع  هب 

رـسیم یتقو  بوخ ، رعـش  ای  وکین  يادص  ابیز و  يور  ای  ردـق و  اضق و  هب  تقلخ  ینوزف  ریـسفت  تسا . توافتم  هکئالم  تایـصوصخ  رگید 
روبع زین  نآ  دهع  مالو  فلا  زا  درادن ، دوجو  یتیـصوصخ  هکئالم  رد  هک  تلع  نیا  هب  هداد و  میمعت  ار  هکئالم » رد  قلخ   » يانعم هک  تسا 

. میهد يرج  قیداصم  نیا  رب  ار  هتفای  هعسوت  يانعم  هدرک ،
. دوب دهاوخن  ناسکی  هدش ، حرطم  لاوئس  خساپ  یقیبطت ، توافتم  فلتخم و  ياههنوگ  نیا  دوجو  اب  لاح 

ییایوپ و ینآرق و  تلاـسر  موادـت  ببـس  هک  دـشاب  یگژیو  نیا  ياراد  تسیاـبیم  نآرق ، نوطب  هزوح  رد  جرد  يارب  قیبطت  يرج و  ًاـثلاث :
کی هک  نیا  دسریم  رظن  هب  « 5 . » تسا هدش  هراشا  تشذگ ، هک  يرج  تایاور  نامه  رد  هلئـسم  نیا  هب  هک  ارچ  دشاب  نآ  تایح  توارط و 

93 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  فلتخم  تایآ  باطخ  دروم  ار  نارگید  ای  دوخ و  صخش ،
قادصم دروم  رد  نآ  نایرج  یلک و  هدـعاق  ذـخأ  زا  سپ  ای  دروآ  تسدـب  تالاوحا  رب  هیآ  فرـص  قیبطت  زا  ار  رما  نیا  هاوخ  دـنیبب  ینآرق 

. دنکیم يریگولج  ددرگیم ، حرطم  نآ  لهأ  توم  اب  هک  تایآ  توم  زا  دشاب ، نآ 
لـصا دـنچ  ره  دومن . یلک  مکح  ناوتیمن  تایآ  قیداصم  ندوب  ینطاب  ای  يرهاظ  صوصخ  رد  دـسریم  رظن  هب  قوف ، تاـکن  هب  هجوت  اـب 
موهفم نآ  روهظ  تیجح  لیذ  رد  نآ  ياهدمایپ  ریاس  تیجح و  دریگ و  رارق  نآ  رهاظ  هطیح  رد  موهفم ، کی  قادصم  هک  تسا  نیا  یلوا 
تحـص كالم  هک  رظن  نآ  زا  تسین ، راکـشآ  صاخ ، ياهیآ  لـیذ  رد  اـهنآ  جرد  هک  يدـیدج  ياهقادـصم  دروم  رد  اـما  ددرگ ، حرطم 

نطاب هطیح  رد  دوشیم ، طوبرم  نآ  يرهاظ  لولدـم  زا  رتارف  يرما  هب  هدوبن و  يرهاـظ  رهاـظ و  دـیدج  دارفا  نیا  رب  هیآ  نآ  موهفم  قدـص 
دشاب هدمآ  رگید  قیقد  حیحص و  دعاوق  ای  میـسقت و  وربس  طانم و  حیقنت  هار  زا  يرج  قادصم و  نیا  رگا  لاح  دنریگیم . رارق  نآرق  تایآ 
قیرط زا  هچناـنچ  رگید  تراـبع  هب  دوب ، دـهاوخ  ینطاـب  يرما  قیبطت ، يرج و  نیا  « 1 ، » مینادـب طوبرم  نآرق  نطاـب  هب  زین  ار  هلئـسم  نیا  و 

تاـیاور اـب  بلطم  نیا  دریگیم . رارق  هیآ  نطاـب  يهدودـحم  رد  دوش ، تفاـی  یلک ، موـهفم  يارب  دـیدج  یقیداـصم  هیآ ، ییاـنعم  هعـسوت 
زا هک  ارچ  دشابیم  نطاب  وزج  تسا  هیآ  يرهاظ  ارف  دافم  نایرج  هک  « 2  » لیوأت يرج  ساسانیا ، رب  دراد . یناوخمه  لوا  هتکن  رد  روکذم 

لطاب قح و  همئا  ندوب  تاّمرحم  تالّلحم و  قادصمو  تسا  هدش  یبای  قادصم  ینطاب ، يرما  يارب  زواجت و  هیآ  يرهاظ  لولدـم  موهفم و 
. دریگ یم  رارق  مارح  لالح و  تایآ  نطاب  هطیح  رد  تسین ، راکـشآ  نآ  كالم  هدوب ، يرهاظ  لولدـم  زا  روبع  اب  هارمه  هک  اـج  نآ  زا  « 3»

ره رب  يا  هیآ  ره  هکنیا  زا  مینیب  یم  یتیاور  رد  هک  تساذل 
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94 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
هیآ نطاب  هب  نیعم  صخش  نآ  رب  صاخ  هیآ  نیا  قدص  تحص  كالم  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  نیا  و  « 1 . » تسا هدش  یهن  دوش  قیبطت  یسک 
یم هصالخ  هیآ  رهاظ  هدودـحم  رد  قیداصم  رکذ  تایآ و  يرج  رگا  الإ  تسین و  زیاـج  ناـگمه  يارب  نآ  رد  لوخد  هک  دوش  یم  طوبرم 

. دوبن لوبق  لباق  هدوب و  يرهاظ ، يریسفت  یلالد و  روما  هب  نتخادرپ  زا  یهن  يانعم  هب  نآ  زا  یهن  دش 
، دـشابیم فلتخم  توافتم ، ياهيرج  هب  تبـسن  نآ ، نطاـب  اـی  تسا  نآرق  رهاـظ  هب  طوبرم  قیبطت  يرج و  اـیآ  هکنیا ، هب  خـساپ  هصـالخ 

راکشآ هیآ  يارب  نآ  تیقادصم  هچنانچ  دجنگیم و  هیآ  رهظ  لیذ  رد  دشاب  حضاو  راکـشآ و  یکالم  ياراد  يرج  دروم  قادصم  هچنانچ 
هیآ و رهظ  زا  هدـش  جارختـسا  میهاـفم  میلاـعت و  لـیذ  رد  اـی  دـشاب و  هتـشاد  تیقادـصم  هیآ  داـفم  زا  معأ  یلک  یموهفم  يارب  هکلب  هدوبن ،

. دوش یم  طوبرم  هیآ  نطاب  هب  دریگب  رارق  نآ ، نطب  هب  طوبرم 
« ببّسلا صوصخب  ظفللا ال  مومعب  ُهربعلا   » یلوصأ ینآرق و  مولع  حالطصا  نامه  تیب ، لهأ  بتکم  رد  قیبطتو  يرج  يریسفت  حالطصا  . 4

دراو لوزن  نأش  ناونع  هب  هچنآ  اریز  دشابیم . شلوزن  نأش  رد  نآ  صاصتخا  مدع  ینآرق و  ظافلا  تیمومع  هدعاق  نیا  زا  دوصقم  تسا و 
رد هک  یحدم  اًلثم  دینزب ...  صیـصخت  ار  دراو  دناوت  یمن  دروم  سپ  دوش  دودحم  هعقاو  نآ  هب  اهنت  هیآ  مکح  هک  دوشیمن  بجوم  هدـش ،

یـصخش هب  ار  نآ  ناوت  یمنو  تسا  هدوب  اهنآ  رد  تافـص  یـضعب  دوجو  شتلع  هدش ، لزان  رگید  دارفا  قح  رد  هک  یتمذم  ای  نانمؤم  قح 
. دشاب هتشاد  دوجو  دنیوا  زا  سپ  هک  يرگید  هورگ  رد  تافص  نامه  هک  یتروص  رد  تسناد  دودحم  دش  لزانوا  دروم  رد  هیآ  هک 

95 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
: دیوگیم تایآ  زا  یضعب  لوزن  نأش  نایوار  لاوقا  رکذ  زا  سپ  هیمیت  نبا 

، قالطإلا یلع  لقاع  ملـسم و ال  هلوقی  اذـه ال  ّنإف  مهریغ ، نود  نایعألا  کئلوأب  صتخت  هیآلا  مکح  نأ  اودـصقی  مل  کـلذ  اولاـق  نیذـلاف 
صخـشلاب صتخت  هنـسلاو  باتکلا  تامومع  ّنإ  ٌدحأ  لقی  ملف  هببـسب ؟ صتخی  له  ٍببـس : یلع  دراولا  ماعلا  ظفللا  یف  اوعزانت  نإو  سانلاو 

نإ نّیعم ، ببـس  اهل  یتلا  هیآلاو  ظفللا ! بسحب  اهیف  ُمومعلا  نوکی  الو  هُهَبـشی ، ام  ّمُعیف  کلذ  عونب  صتخت  اهنأ  لاقی  ام  هیاغ  امنإو  نّیعملا ،
نملو صخـشلا  کلذل  هلوانتم  یهف  مذ ، وأ  حدـمب  ًاربخ  تناک  نإو  هتلزنمب ، ناک  نّمم  هریغلو  صخـشلا  کلذـل  هلوانتم  ًایهنو ، ًارمأ  تناک 

«1  » هتلزنمب ناک 
صاخشا نامه  صوصخم  هیآ  نآ  مکح  هک  هدوبن  نیا  ناشروظنم  دنتفگ  ار  هدش ) لزان  صخـش  نالف  دروم  رد  هیآ  نالف   ) نآ هک  یناسک 

هکنیا رد  دنچ  ره  مدرم  دـیوگیمن و  اج  چـیه  رد  یلقاع  چـیه  یناملـسم و  چـیه  ار  فرح  نیا  هک  ارچ  دوشیمن ، نانآ  ریغ  لماش  تسا و 
هتفگن سک  چیه  اما  دـنا  هدرک  فالتخا  دـشاب  صاخ  ببـس  نآ  رد  ماع  نآ  صاصتخا  رب  ّلاد  صاخ ، ببـس  کی  رب  هدـش  لزان  ماع  ظفل 

صوصخم تامومع  نآ  هک  تسا  نآ  تفگ  ناوت  یم  هک  يزیچ  تیاهن  تسا ، ینیعم  صخش  هب  صتخم  تنس  نآرق و  تامومع  هک  تسا 
هک يا  هیآو  دشاب  یمن  ظفل  ساسا  رب  نآ  میمعت  دنراد و  تهابش  وا  اب  هک  دوش  یم  وا  عون  زا  يدارفا  نآ  لماشو  دشاب  یعون  صخـش  نآ 

لمتشم رگا  دوش و  یم  دنتسه  وا  هلزنم  هب  هک  وا  ریغ  صخش و  نآ  لماش  تسا ، یهن  رما و  رب  لمتشم  رگا  تسا  ینیعم  لوزن  ببـس  ياراد 
. ددرگیم دنتسه  وا  هلزنم  هب  هک  وا  ریغ  صخش و  نآ  لماش  دشاب ، یشنزرس  ای  یحدم  يربخ  رب 

هب نامیا  دهدیم  يرای  داقتعا  نیا  رب  ار  نارسفم  هک  هچنآ  « 2 . » دناهدرک هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  یئابطابط  همالع  هلمج  زا  نارسفم و  ریاس 
نارق و یگنادواج  دولخ و 

96 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. تسا فلتخم  ياهنامز  رد  فلتخم  ياهلسن  رب  نآ  فراعم  نایرج 

رد تاقیبطت  زا  هنوگ  نیا  تحص  تیجح و  ثحب  تسا ، يرورض  قیبطت ، يرج و  يهنیمز  رد  نآ  هب  نتخادرپ  هک  يرگید  مهم  يهلئسم  . 5
هب ياهزادنا  ات  نآرق  نوطب  تیجح  ثحب  رد  ام  دراد و  يرتهدرتسگ  لاجم  هب  زاین  رما  نیا  هب  نتخادرپ  هچرگ  تسا . نیقیرف  ییاور  رداصم 
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ساسارب دیـسر و  عطق  دـح  هب  هتفرگ  تروص  تاقیبطت  رگا  هک  تفگ  ناوتیم  ًالامجا  اجنیا  رد  اما  درک ، میهاوخ  هراـشا  نوطب  زا  مسق  نیا 
دشاب هیآ  یلـصا  مایپ  فده و  رد  لیخد  ریغ  تایـصوصخ  زا  نآ  دیرجت  هیآ و  طانم  حیقنت  هار  زا  ای  و  « 1  » هرواحم ییالقع  یبدا و  دعاوق 

نف لهأ  يهیحان  زا  نآ  لوبق  « 3 ، » رگید یطورش  و  « 2  » لیخد ریغ  لیخد و  تایصوصخ  تسرد  تخانش  طانم و  حیقنت  رد  تقد  طرـش  هب 
نادنمـشناد نیلوصا و  مامت  هک  تسا  يزیچ  نیا  دشاب و  يروذـحم  ياراد  هکنیا  نودـب  تسا ، نکمم  ینآرق ، مولع  نآرق و  اب  نایانـشآ  و 

هب ار  نآ  ناوتیمن  تسین و  نکمم  نآ  لوبق  دوش ، فقوتم  لامتحا  نظ و  دـح  رد  قیبطت  نیا  هچناـنچ  یلو  « 4 . » دناهتخادرپ نآ  هب  نیقیرف 
«5 . » داد تبسن  ناحبس  يادخ  نآرق و  تایآ 

یلالد یطبر  ناوتیم  یتخـس  هب  هدوب ، هدیچیپ  رایـسب  اهنآ  رد  يرج  هک  دوشیم  هدهاشم  یتاقیبطت  هعیـش ، ًاصوصخ  نیقیرف  ریـسافت  رد  اما 
هدش  صالختسا  يانعم  نیب 

97 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
هیآ رهاـظ  زا  نتـشادرب  تسد  هک  تسا  حـضاو  رپ  تاـقیبطت ، زا  هنوگ  نیا  رد  درک . وجتـسج  اـنعم  نآ  رب  قبطنم  قادـصم  طوبرم و  هیآ  زا 
یلو تسا . لکـشم  یتاقیبطت  يرج و  نینچ  لوبق  نآ  نودـب  دراد و  لیلد  هب  زاـین  نآ ، يارب  حـضاو  ریغ  یفخم و  قادـصم  تاـبثا  دـننامه 

قلطم تیجح  لـیلد  هب  دـشاب ، هتفرگ  تروـص  تـیب ) لـها  و  ص )  ) ربماـیپ  ) موـصعم يوـس  زا  رگا  تاـقیبطت  نـیا  هعیـش ، دـیاقع  ساـسارب 
اوران تالیوأت  وزج  تروصنیا  ریغ  رد  دشابن ، نشور  ام  يارب  قیداصم ، رب  هیآ  قدص  تیفیک  دنچ  ره  دوب  دـهاوخ  لوبق  دروم  ناشمالک ،

. تسا يأر  هب  ریسفت  و 
99 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

نآرق نطب  یموهفم  لیلحت  مود : لصف 

همدقم

رد نآرق  نطب  موهفم  دروم  رد  هدـش  هئارا  ياهفیرعت  اـهلیلحت و  صوصخ  رد  حرطم  ياههاگدـید  یـسررب  ناـیب و  هب  هک  لـصف  نیا  رد 
رارق یـسررب  دروم  هدـش و  نایب  نآ ، اب  طبترم  تایرظن  يهیلک  هدـش  یعـس  تسا ، هتفای  صاـصتخا  ریـسفت  ینآرق و  مولع  هزوح  حالطـصا 

. تسناد تاـیاور  نآ  هـب  رظاـن  ار  نازروهشیدـنا  زا  یـضعب  ءارآ  هتفاـی و  تاـیاوررد  ناوـتیم  ار  فیراـعت  زا  یـضعب  ناـیم  نـیا  رد  دریگ .
رکذ زا  سپ  هک  تـسا  هدـش  ناـیب  یناـفرع  یتخانـش  تـفرعم  ياـهشرگن  نوـچمه  يرگید  یناـبم  هـب  هجوـت  اـب  رگید  ییارآ  هکناـنچمه 

. مینکیم مادقا  هباشم  کیدزن و  ياههاگدید  يدنب  هتسد  هب  تیاهن  رد  هاگدید ، ره  يهناگادج 
. دوش هراشا  تغل  لهأ  حالطصا  فرع و  رد  نآ  موهفم  هب  نطب ، یموهفم  لیلحت  هب  نتخادرپ  زا  لبق  تسا  بسانم 

رکذ ار  بغار  تادرفم  برعلا و  ناسل  تارابع  هنومن ، ناونع  هب  هدوب ، ناسکی  يوغل  مجاـعم  رد  نطب »  » يوغل ياـنعم  تغل  رد  نطب  موهفم 
: مینکیم

102 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
: تسا هدمآ  برعلا  ناسل  رد 

يزیچ ره  نطب  تسا و  نانَطب  نوُطب و  نُطبأ و  نطب ، عمج  تسا و  تشپ  رهظ و  فالخ  فورعم و  يانعم  نامه  تاـناویح ، ناـسنا و  نطب » »
هک تسا  نآ  رهظ ، زا  دارم  تسا ، نطب  رهظ و  نآ  زا  ياهیآ  ره  يارب  هک  تـسا  هدـمآ  زیزع  نآرق  فـصو  رد  تـسا و  نآ  نورد  فوـج و 
«1 . » تسا نطاوب  نآ  عمج  تسا و  رهاظ  فالخرب  هک  نطاب  دننام : دتفا  زاین  شریسفت  هب  هک  تسا  نآ  نطب ، زا  دارم  دشاب و  رهاظ  شنایب 

: نآرق ظافلا  تادرفم  مجعم 
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هب نطب و  نییاـپ ، تهج  هب  تسا و  تادوجوم  ماـمت  رد  رمکو  تشپ  فـالخ  رب  نطب  و  تسا ...  نوطب  نآ  عمج  تسا و  وضع  نطب ، لـصا 
زیچ ره  هب  نطب ، یـضماغ  هدیـشوپ و  رما  ره  هب  تسا و  هدـش  هیبشت  نآ  هب  ارحـص  نطب  ئـش و  کی  نطب  دوشیم و  هتفگ  رهظ  ـالاب ، تهج 
هتفگ نطاـب  دـنامیم  نآ  زا  ناـهنپ  هک  هچنآ  هب  رهاـظ و  دوشیم  عقاو  ساوح  كرد  دروـم  هک  هچنآ  هب  دوـشیم و  هتفگ  رهظ  يراکـشآ ،

«2 . » دوشیم
: دسیونیم رهظ »  » هدام لیذ  رد  بغار 

«3 . » تسا يورخأ  يویند و  مولع  هب  هراشا  یهاگ  تسا و  یبیغ  مولع  دنمشزرا و  فراعم  هب  هراشا  یهاگ  نطاب ، ملع  زا  دارم 
زین یناهنپ  یفخم و  زیچ  ره  دروم  رد  دـشابیم و  ئـش  کی  نورد  لخاد و  يانعم  هب  نطب  يهژاو  تغل ، نادنمـشناد  رظن  قافتا  هب  هجوت  اب 

هدوب فراعم  صوصخ  رد  يویند و  روما  هب  تبسن  ای  يرهاظ و  ساوح  هب  طوبرم  تسا  نکمم  یگتفهن  ءافخ و  نیا  هک  دوشیم  لامعتـسا 
. دشاب

103 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

حالطصا رد  نطب  موهفم 

و مالسلا ) مهیلع   ) همئا و  ص )  ) مرکأ ربمایپ  هراشإ  تنس و  لها  هعیش و  ییاور  رداصم  رد  نآرق  نطاب  رهاظ و  ثحب  زا  ییاههشیر  دوجو  اب 
رکذ هب  یـضعبو  « 1  » هدـش هتخادرپ  رما  نیا  هب  يربط » ریـسفت   » یـسوط و خیـش  نایبت »  » نوچمه ءامدـق  ریـسافت  زا  يرایـسب  رد  هباحـص  زین 

. تسا ياهژیو  تیمها  ياراد  نارظنبحاص  ءارآ  رد  تقد  نطب ، هلئسم  یسررب  رد  نیاربانب  دناهتشاد . ياهراشا  نآرق  نطاب  نطب و  زا  یفیرعت 
طابنتـسا و هجیتن  رد  یـضعب  هنیمز و  نیا  رد  هدراو  تایاور  هب  هجوت  اب  یـضعب  هک  هدـش  ناـیب  یفلتخم  تاـیرظن  ءارآ و  صوصخ ، نیا  رد 

میهاوـخ اـهنآ  يدـنب  هتـسد  میـسقت و  هب  اًـلیذ  هک  دـشابیم  میرک  نآرق  تاـیآ  اـهنآ و  عوـمجم  زا  رـسفم  تشادرب  تاـیاور و  يدـنبعمج 
. تخادرپ

حالطصا رد  نطب  موهفم 

هراشا

و مالسلا ) مهیلع   ) همئا و  ص )  ) مرکأ ربمایپ  هراشإ  تنس و  لها  هعیش و  ییاور  رداصم  رد  نآرق  نطاب  رهاظ و  ثحب  زا  ییاههشیر  دوجو  اب 
رکذ هب  یـضعبو  « 1  » هدـش هتخادرپ  رما  نیا  هب  يربط » ریـسفت   » یـسوط و خیـش  نایبت »  » نوچمه ءامدـق  ریـسافت  زا  يرایـسب  رد  هباحـص  زین 

. تسا ياهژیو  تیمها  ياراد  نارظنبحاص  ءارآ  رد  تقد  نطب ، هلئسم  یسررب  رد  نیاربانب  دناهتشاد . ياهراشا  نآرق  نطاب  نطب و  زا  یفیرعت 
طابنتـسا و هجیتن  رد  یـضعب  هنیمز و  نیا  رد  هدراو  تایاور  هب  هجوت  اب  یـضعب  هک  هدـش  ناـیب  یفلتخم  تاـیرظن  ءارآ و  صوصخ ، نیا  رد 

میهاوـخ اـهنآ  يدـنب  هتـسد  میـسقت و  هب  اًـلیذ  هک  دـشابیم  میرک  نآرق  تاـیآ  اـهنآ و  عوـمجم  زا  رـسفم  تشادرب  تاـیاور و  يدـنبعمج 
تخادرپ .
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« لیوأت  » هب نطاب »  » فیرعت

هک ارچ  تسا . هدـش  هئارا  لیوأت  نطب و  فیرعت  دروم  رد  هک  تسا  ییاههاگدـید  نیرتهقباساب  وزج  لیوأت  نطاـب و  ياـنعم  يرگن  ناـسمه 
: دراد نیقیرف  تایاور  رد  هشیر  شرگن  نیا 

هنِم ُهلیوأت ، ُهنَطبَو  ُهلیزنت  هُرهظ  : » لاقف ٌنطبو » ٌرهظ  اَهلَو  ّالإ  هیآ  ِنآرُقلا  َنِم  اَم  هیاورلا : هذه  نع  ع )  ) رفعج ابأ  ُتلأس  لاق  راسی  نب  لیضف  نع 
ءاَیحألا یَلع  ُنوکی  اَمک  ِتاَومألا  یَلع  ُنوکی  هنِم ، ٍءیـش  ُلیوأت  َءاج  اَّملک  ُرمقلاو ، ُسمَّشلا  يرَجت  اـمَک  يرجَی  نُکی  َمل  اـم  ُهنِمو  یَـضَم  اَـم 

104 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  « 2 .« » هملعَن ُنحن  ِملِعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلاَو  ُهللا  ّالإ  ُهَلیِوَأت  ُمَلعَی  اَمَو  یلاعَتَو : كَرابت  ُهللا  لاق 
رگم تسین  نآرق  رد  ياهیآ  چـیه  دـیوگیم : هک  مدیـسرپ  تیاور  نیا  يهرابرد  ع )  ) رقاب ماما  زا  تفگ : هک  هدـش  لقن  راـسی  نب  لیـضف  زا 
تسا هتشذگ  روما  يهرابرد  تایآ  زا  یخرب  دشابیم . نآ  لیوأت  نآ  نطب  نآ و  لیزنت  نآ ، رهظ  دومرف : ترـضح  دراد . نطب  رهظ و  هکنیا 
لیوأت هک  ینامز  نآ  دنکیم ، ادیپ  نایرج  شرتسب  رد  دیـشروخ  نایرج  نوچمه  قیاقح  نیا  هدماین ، هدیدپ  زونه  هک  تسا  اهزیچ  یخرب  و 

: دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  دوشیم . يراج  ناگدرم  رب  هکنانچنآ  دراد  ناـیرج  ناگدـنز  رب  دـش ،] دـهاوخ  عقاو   ] دـسر ارف  نآ  زا  يزیچ 
. مینادیم ار  نآ  لیوأت  هک  مییام  ملع » رد  ناخسار  ادخ و  رگم  دنادیمن  ار  نآ  لیوأت  »

: دنیامرفیم ترضح  دسرپیم ، ود  نیا  يانعم  نطب و  رهظ و  تیاور  دروم  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  هک  تسا  هنیذأ  نبا  زا  رگید  تیاور 
تسا و هتشذگ  نآ  زا  یضعب  تسا ، نآ  لیوأت  نامه  نطب  و  رهظ ،].....[  « 1  ... » ئِجَی مل  اَم  هنِم  َو  یضَم  دق  اَم  هنِم  اُهلیوأت ، َوه  ُنطب  َو  ٌرهظ 

 .... تسا هدماین  زونه  لیوأت ، زا  رگید  یتمسق 
رقاب ماما  زا  راسی  نب  لیـضف  تیاور  ریظن  دـنراد ، ياهراشا  هاگدـید  نیا  هب  ًاحیولت  هک  تفاـی  ناوتیم  زین  ار  يرگید  تاـیاور  هنیمز  نیا  رد 

: هفیرش يهیآ  يارب  رهاظ  ریغ  ینطاب و  يانعم  کی  ناونع  هب  تیاده  يوس  هب  تلالض  زا  جورخ  جاردنإ  هب  هراشا  زا  سپ  ترضح  هک  (ع )
نیمه دوجو  رطاخ  هب  دـیاش  « 3 . » تسا هیآ  مظعا  لیوأت  نیا  مَظعألا » اُهلیوأت  اذَـه  : » دـندومرف « 2  » ًاعیِمَج َساَّنلا  اَیْحَأ  اَمَّنَأَکَف  اَـهاَیْحَأ  ْنَمَو 

: دسیونیم نطاب ، فیرعت  رد  تنس  لها  زا  یثیدح  رکذ  زا  سپ  دوخ  ریسفت  رد  هعیش ، گرزب  ثدُحم  میهاربا ، نب  یلع  هک  تسا  تایاور 
105 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1  .... » ملعلا و یف  نوخسارلاو  هللا  ّالإ  هلیوأت  ملعی  الو  لاق : امک  هلیوأت  نآرقلا  نطب  نم  دارملاو  ... 
میرک نآرق  نطاب  يارب  هجو  دنچ  رکذ  لالخ  رد  دوخ ، ریسفت  رد  يو  دیامنیم . لقن  یخلب »  » و يربط »  » زا ار  هاگدید  نیا  یـسوط  خیـش  و 

: تسا هدروآ 
تسا نآ  ظفل  هیآ  رهاظ  هک  تسا  نآ  موس  ینعم  « 2  » یخلبلا هراتخاو  يربطلا  هرکذ  اهلیوأت ، اهنطابو  اهظفل  اهرهاظ  نأ  اهانعم  ثلاثلاو : .... 

. تسا هدیدنسپ  ار  نآ  یخلب  هدروآ و  ارنآ  يربط  هک  دشابیم  شلیوأت  نطاب ، و 
«3 . » دنکیم هراشا  زین  هاگدید  نیا  هب  نطب ، فیرعت  رد  حرطم  لاوقا  رکذ  لالخ  رد  زین  یضر  فیرش 

لیوأت ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دیامرفیم  یلاله  سیق  نبا  میلس  باوج  رد  هک  ع )  ) یلع نانمؤمریمأ  زا  یتیاور  لیذ  رد  زین  یـسلجم  همالعو 
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: دیوگیم تخومآ ؛ نم  هب  ار  نآ  ریسفت  تایآ و  مامت 
نینچ یسولآ  ار  نآ  هک  دراد  صوصخ  نیا  رد  يریبعت  سابع  نبا  تنس ، لها  نایم  رد  « 4 . » اهُرهظو اُهنطب  يأ  اهُریسفتو  اُهلیوأت  ع :)  ) هلوق

: دنکیم لقن 
ٍروهُظ ٍنونفو و  ٍنوجُـش  وذ  نآرقلا  لاق : سابع  نبا  نع  كاحـضلا  قیرط  نم  متاح  یبأ  نبا  هجرخأ  ام  ًانطاب  ًارهاظ و  نآرقلل  نأ  دـیؤی  اـمم 

ٌلالحو  لاثمأو  ٌرابخأ  يوه ، فنُعب  هیف  لغوأ  نمو  یجن  ٍقفرب  هیف  لغوأ  نَم  ُهتیاغ ، غَلُبت  الو  ُهبئاجع  ینفَت  نوُطبو ال 
106 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1  » ءاهفُّسلا هب  اوبناج  َءاملعلا و  هب  اوِسلاجف  لیوأتلا  ُهنطب  هوالتلا و  هُرهظف  نطب ، ٌرهظو و  َهباشتمو  ٌمکحمو  خوسنمو  ٌخسانو  مارحو 
سابع نبا  زا  كاحـض  قیرط  زا  متاح  یبأ  نبا  هک  تسا  یتیاور  نآ  دنکیم  دـییأت  نآرق  يارب  ار  نطاب  رهاظ و  دوجو  هک  يروما  هلمج  زا 

اب سک  ره  دـسریمن . ارف  نآ  تیاهن  دریذـپیمن و  نایاپ  نآ  ياهیتفگـش  تسا ، نطاب  رهاظ و  ياراد  نآرق  دـیوگیم : يو  دـنکیم . لـقن 
لماش نآرق  دومن . دـهاوخ  طوقـس  دزادرپ  نادـب  يدـنتو )  ) تدـش يور  زا  هک  یـسک  نآ  دـبای و  تاجن  دزادرپ  نادـب  طاـیتحاو )  ) ارادـم

نآ نطاب  تسا و  توالت  نآ  رهاظ  سپ  دـشابیم . نطاب  رهاـظ و  هباـشتم و  مکحم و  خوسنم و  خـسان و  مارح و  لـالح و  اـهلَثَم و  اـهربخ ،
. دیریگب هلصاف  ناهیفس  زا  نآ  هلیسو  هب  دینک و  تساخرب  تسشن و  نادنمشناد  اب  نآرق  هلیسو  هب  سپ  لیوأت .

: هدروآ نینچ  ریباعت  رد  فالتخا  یکدنا  ابو  نومضم  نیمه  اب  ار  یتیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  ریسفت  رد  یطویس 
«2  » لیوأتلا ُهنطب  لیزنتلا و  هُرهظف  نوطبو ...  ٍروهظو  نونفو  ٍنوجشوذ  نآرقلا  نإ 

. دشابیم شلیوأت  نآ ، نطاب  شلیزنت و  نآ  رهظ  سپ  دراد ..  ییاهنطاب  اه و  رهاظو  تسا  یلاوحاو  عاوناو  اه  هخاش  ياراد  نآرق  انامه 
. تسا هدمآ  نآرق  نطب  زا  موس  فیرعت  رد  ناقتإلا  رد  و 

ن آ 8858588 « 3  ... » اُهلیوأت اهَنطاب  اهُظفل و  اهَرهاظ  ّنأ  ثلاثلا : ... 
: تسا هدمآ  لیذ  ترابع  اب  باتک  نیمه  رد  و 

«4  » لیوأتلا ُنطابلا  َو  هوالتلا  ُرهاظلاف 
107 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

: دروآیم هنسلا  حرش  رد  هک  تسا  يوغب  تنس ، لها  نادنمشناد  زا  رگید  یکی 
«1  ... » هلیوأت و نطابلاو  نآرقلا  ظفل  رهاظلا  لاقیف  نَطبو » ٌرهظ  اهنِم  ٍهیآ  ّلُِکل   » لیوأت یف  اوفلتخا 

نطاب تسا و  نآ  ظفل  نآرق  رهاظ  هک  دوشیم  هتفگ  دـناهدرک ، فـالتخا  تسا » نطب  رهظ و  ياهیآ  ره  يارب   » تیاور نییبت  رد  نادنمـشناد 
 ... دشابیم و شلیوأت  نآ 

: دیوگیم نطاب  رهاظ و  نوماریپ  شریسفت ، رد  زین  يربط 
«2  » هلیوأت نِم  نطب  ام  هنطب  هوالتلا و  یف  رهاظلا  هرهظف 

. تسا یفخم  هک  تسا  لیوأت  زا  انعم  نآ  نآرق ، نطاب  دشابیم و  راکشآ  توالت  رد  هک  تسا  نآ  نآرق  رهاظ 
تاـیاور رد  ییاـههشیر  قباوس و  ياراد  هک  تسا  يرادفرط  رپ  فیرعت  لـیوأت ، هب  نآرق  نطب  فـیرعت  دوـشیم  هظحـالم  هک  روطناـمه 

: دسیونیم هدرمش ، لیوأت  يانعم  ود  زا  یکی  ار  نآرق  نطب  زین  تفرعم  داتسا  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  دشابیم . نیقیرف 
هنع رَّبعملا  مالکلل ، يوناـثلا  ینعملا  یف  یناـثلا : هباـشتملا ....  هیجوت  لوـألا : نیدروم : یف  لمعتـُسی  هنأ  لـیوأتلا  هقیقح  یف  مـالکلا  صّخلتی 

«3  ... » رهظلاب هنع  رَّبعملا  یلوألا  ینعملا  َهاجت  نطبلاب ،
108 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

رد مود : هباـشتم ...  رما  کـی  ناـیبو  هیجوت  رد  لوا : تسا ، دروم  ود  رد  لـیوأت  لامعتـسا  هک  تسا  نآ  هصـالخ  لـیوأت  تقیقح  دروـم  رد 
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. دوشیم ریبعت  رهاظو  رهظ  هب  نآ  زا  هک  مالک  یلوا  يانعم  ربارب  رد  دننکیم ، ریبعت  نطب  هب  نآ  زا  هک  تسا  مالک  يوناث  يانعم 
: دیوگیم لیوأت  هب  نطب  هیمست  تلع  دروم  رد  رگید  ياج  رد  يو 

«1 . » دهدیم عاجرا  دازآ  هدرتسگ و  یموهفم  هب  ار  نآ  دیقم  رهاظ  هک  دنیوگ  لیوأت  تهج  نآ  زا  ار  هیآ  نطب 
زا یخرب  رد  نطاـب  ظاـحل  زین  دروخیم و  مشچ  هب  هاگدـید ، نیا  يارب  نیقیرف  تاـیاور  رد  هک  یتادـیؤم  هب  هجوـت  اـب  تشذـگ  هچنآرباـنب 

دوخ لیوأت  هک  تهج  نیا  هب  دنچ  ره  تسا  هجوت  نایاش  هاگدید  نیا  دسریم  رظن  هب  تشذگ - نآ  نایب  هک  لیوأت -»  » یحالطصا فیراعت 
دعاوق فلاخم  هدوب ، یفخأ  هب  فیرعت  لیوأت ، هب  نطاب  فیرعت  دشابیم  نف  لهأو  تایاور  ناسل  رد  یـصاخ  یگدـیچیپ  ضامغا و  ياراد 
فیرعت دشاب  نشور  نیبم و  هک  يرگید  يرما  هب  هتفرگ و  انعم  کی  هب  ار  نطب  لیوأت و  رگا  هتبلا  ددرگیم . ماهبا  تدایز  بجوم  یقطنم و 

«2 . » دناهتفرگ شیپ  نآ  فیرعت  رد  تفرعم  داتسا  هچنآ  ریظن  دوشیم  عفترم  لاکشا  نیا  مییامن 

« میرک نآرق  مهف   » هب نطب »  » فیرعت

. دناهدرک هراشا  نآ  هب  نیقیرفو  دراد  ییاور  يهشیر  لوا ، فیرعت  نوچمه  زین  فیرعت  نیا 
: دناهدومرف ترضح  هک  هدش  لقن  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  یفاص ، ریسفت  رد 

وه ُعلطملاَو  مارَحلاو  ِلالحلا  ُماکحأ  وه  ُّدـحلاو  مهَفلا  نِطابلاو  هوالتلا  ُرهاظلاف  علطَمو ، ٌّدَـحو  نطَابو  ٌرهاظ  ٍناعم ؛ ُهعبرأ  اَهلو  ّالإ  ٍهیآ  نِم  اـم 
109 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  « 3  » اهب دبَعلا  نِم  هللا  داَرم 

نآ مهف  نطاب  تسا و  نآرق  توالت  رهاظ  اما  علطم ؛ دـح و  ینطاب و  يرهاـظ و  ياـنعم  دـشاب : اـنعم  راـهچ  ياراد  هکنیا  رگم  تسین  ياهیآ 
. تسا هدومن  بلط  شاهدنب  زا  هیآ ، نآ  هلیسو  هب  دنوادخ ، هک  تسا  يزیچ  نآ  علطم  مارحو و  لالح  ماکحا  دح  و  تسا .

: دیوگیم تیاور  نیا  حرش  رد  نامحرلا  تاحفن  رد  يدنواهن  و 
«1  ... » دراد رارق  رهاظ  ءاروام  رد  هک  تسا  يرایسب  مولع  مهف  مهفلا » نطابلا  و   » شیامرف زا  دارم  ًارهاظ 

: دسیونیم نطب  رهظ و  تیاور  حرش  رد  ریدقلا ، ضیف  رد  يوانم  همالع  تنس ، لهأ  نایم  رد 
هیاورلاو هوالتلا  ُرهظلا  وأ  ینعملا  ُنطبلاو  ظـفللا  ُرهظلا  وا  هاوحف  لِکـشأو  هُریـسفت  یفخ  اـم  ُهنطب  هاـنعم و  فرُعو  هلیوأـت  رَهظ  اـم  هرهظف  ... 

«2  ... » هیاردلاو مهفلا  ُنطبلاو 
هدوب و ناهنپ  شریـسفت  هک  تسا  نآ  نآرق  نطب  دـشاب و  هدـش  هتخانـش  شیانعمو  هدوب  راکـشآ  رهاـظ و  شلیوأـت  هک  تس  نآ  نآرق  رهظ 

. تسا تیارد  مهف و  شنطاب  تیاور و  توالت و  نآرق  رهاظ  ای  انعم  نآ  نطب  تسا و  ظفل  نآرق ، رهظ  ای  دوشیم ، لکشم  نآ  موهفم 
هک تسا  نآ  نآرق  رهظ  هکنیا  ای  تسانآ  يانعم  شنطب ، نآ و  ظفل  نآرق  رهظ  هک  دـنکیم  لقن  نارگید  ریثا و  نبا  زا  رگید  ياـج  رد  يو 
ای تسا  نآ  مهف  نآ  نطب  توالت و  نآرق  رهظ  هکنیا  ای  تسا  یفخم  شریـسفت  هک  تسا  نآ  نآرق  نطب  دـشاب و  راکـشآ  رهاظ و  شلیوأـت 

مهف بتارم  بسح  رب  ناگدنب  نیب  شمهف  رد  هک  تسا  نآ  نطاب ، دـنايواسم و  نآ  هب  لمعو  نامیا  رد  نیفلکم  هک  تسا  يزیچ  نآ  رهظ ،
«3 . » دوشیم عقاو  فالتخا  كرد  و 

110 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
: دسیونیم دنکیم و  فیرعت  شباطخ  زا  دنوادخ  دارم  مهف  هب  ار  نآرق  نطاب  تنس ، لها  گرزب  نییلوصا  نادنمشناد و  زا  یبطاش ،

نیا هب  تسا و  روما  رهاوظ  رهاظ و  رد  نانآ  فقوت  رطاخ  هب  تسا ، هتـسناد  یفتنم  ياهدـع  زا  ار  ملع  هقفت و  لاعتم  دـنوادخ  رگا  هک  نادـب 
شباـطخ زا  یهلا  دارم  مهف  رطاـخ  هب  هدرک  تاـبثا  ار  ملع  هقف و  رگید  ياهدـع  يارب  رگا  دـناهدرکن و  لـقعت  ار  یهلا  دارم  هک  تسا  لـیلد 

«1 . » دشابیم نآرق  نطاب  نامه  هک  تسا 
دزن ایآ  هک  دوشیم  لاوس  ترضح  زا  نآ  رد  هک  ار  ع )  ) نانمؤمریما زا  لوقنم  یتیاور  هب  کسمت  نآرق ، نطب  دوجو  هب  لالدتـسا  يارب  يو 
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یعالطا دیرفآ ، ار  نارادناجو  تفاکـش  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس  هک  دنهدیم  خـساپ  ترـضحو  دراد ؟ دوجو  نآرق  زج  يزیچ  ناشیا 
«3 . » دنیبیم بسانم  2 ؛»  » دنک تیانع  یسک  هب  نآرق  رد  دنوادخ  هک  یمهف  زج  مرادن  نآ  زا 

: دیوگیم تیاور  نیا  لیذ  رد  یلازغ  هکنانچمه 
- هنع هللا  یـضر  یلع - تسا . هدـش  هدوشگ  مهف  لهأ  يارب  ياهدرتسگ  لاجم  نآرق ، ياـنعم  رد  هکنیا  رب  دـنراد  تلـالد  تاـیاور  راـبخأ و 
هچ رب  سپ  دـشاب  تاـیاور  رد  لوـقنم  همجرت  زا  ریغ  رگا  مهف  نیا  دـیامن » تیاـنع  ار  نآرق  مهف  يا ، هدـنب  هب  دـنوادخ  هکنآ  رگم  : » تـفگ

«4 « .... ؟ تسیچ مهف  نآ  دنکیم و  قدص  يزیچ 
. درک دای  « 6  » يرتست هللا  دبع  هب  لهس  و  « 5  » يوغب زا  ناوتیم  دناهدرک  ریسفت  نآ  مهف  هب  ار  نآرق  نطب  هک  ینادنمشناد  رگید  زا 

111 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
رب ددنـسپیم و  هدرک و  نایب  نآرق  نطاب  يارب  ار  فیرعت  نیمه  مهفلا » نطابلاو  هوالتلا  رهاـظلاف   » تراـبع ساـسارب  ناـهربلا ، رد  یـشکرز 

، یطویـس هناـگجنپ  لاوـقأ  رکذ  زا  سپ  ناـفرعلا ، لـهأنم  رد  یناـقرز  و  « 1 . » دزرویم رارـصا  نآرق  يارب  ینطاـب  یناـعم  قیاـقح و  دوـجو 
«. 2 « » مهفلا نطابلا  هوالتلا و  رهاظلا  مهضعب  لاقو  : » دیازفایم

لماش تسا ، هدش  عقاو  توالت »  » لباقم رد  تنس  لها  ییاور  رداصم  رد  لوقنم  ترابع  هک ، اجنآ  زا  میرک  نآرق  مهف  هک  تسا  رکذ  نایاش 
نیرـسفم زا  یـضعب  تراـبع ، زا  تشادرب  نیا  هبو  ددرگیم  قـالطا  ینآرق  ظاـفلا  هب  رهظ  نآ  لـباقم  رد  دوشیم و  ییاـنعم  هنوـگ  ره  مهف 

هک دیـسونیم  ع )  ) نانمؤم ریما  تیاور  رد  یقیقد  هتکن  هب  تافتلا  اب  نازیملا ، ریـسفت  بحاص  یئاـبطابط ، همـالع  اـما  « 3 . » دناهدرک حیرصت 
نیربانب تسا  هدرمش  هیآ » يانعم   » هلمج زا  ار  توالت  ع )  ) ترضح هک  لیلد  نیا  هب  تسا  ظفل  يرهاظ  لولدم  تیاور ) رد   ) توالت زا  دارم 

«4 . » دشاب هتفهن  يرهاظ  يانعم  نورد  رد  هک  تسا  ییانعم  نآ  نطاب ، ریسفت  رد  مهف  زا  دوصقم 
دوخ هن  ظفل و  لولدـمو  انعم  سنج  زا  ار  توالت  رهاظ و  ٍناعَم »....  ُهعبرأ  اَهلو  هیآ  نِم  اَم   » تسا هدـمآ  تیاور  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  ناشیا 

. دننادیم طوبرم  يرهاظ  يانعم  زا  رتارف  یلولدم  هب  ار  مهف  نطاب و  هجیتن  رد  دناهتفرگ و  ظفل 
 112 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ربدت انامه  هکنآ  هب  ندیسر  هار  دروم  رد  دشاب ، هتـشاد  ياهراشا  نطب  تیهام  دروم  رد  دهاوخب  هکنیا  زا  لبق  هاگدید ، نیا  دسریم  رظن  هب 
میهاوخ نآرق  نطب  هب  ندیسر  ياههار  زا  نخـس  رد  ار  یطوسبم  ثحب  صوصخ  نیا  رد  تسا و  هدرک  تبحـص  تسا ، انعم  مهف  رکفت و  و 

. تشاد

« تایآ ماع  قیداصم   » هب نطب »  » فیرعت

اوـُلِمَع َنیذـلا  اـُهنطبَو  ُنآرُقلا  مِهیف  َلََزن  َنیِذـلا  هُرهظ  : » لاـقف هـنطبو ، نآرقلا  ِرهظ  نـع  ع )  ) رفعج اـبا  ُتلأـس  لاـق : نـیعأ  نـب  نارمح  نـع 
«. 1 « » ِکئلوأ یف  لََزن  اَم  مِهِیف  يرجَی  مِهلاَمعِأب ،

، نآرق رهظ  دندومرف : ترـضح  مدیـسرپ ، نآرق  نطب  رهظ و  يهرابرد  ع )  ) رقاب ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدش  لقن  نیعأ  رـسپ  نارمح  زا 
نانآ هرابرد  هچ  نآ  دـناهدرک ، راتفر  نانآ  هویـش  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نآرق  نطب  و  تسا ، هدـش  لزان  نانآ  يهرابرد  هک  دنتـسه  یناـسک 

. دوشیم قیبطت  زین  نانیا  درومرد  دش  لزان 
: دنکیم لقن  نینچ  نیا  دوعسم  نبا  زا  ار  انعم  نیا  یسوط  خیش 

( مالسلا مهیلع   ) همئألا نع  انباحـصأ  ًاضیأ  هاور  دقو  ٌنطبَو » ٌرهظ  اَهلَو  ّالإ  ٌهیآ  نم  ِنآرُقلا  نِم  لََزن  ام  : » لاق هنأ  ص )  ) یبنلا نع  َيُور  ام  امأف 
«2  » اهب نولمعی  ٌموق  اهل  ٌموق و  اهب  لمَع  دقو  ّالإ  هیآ  نم  ام  لاق : هنأ  دوعسم  نبا  نع  یکُح  ام  یناثلاو  ًاهوجو ...  کلذ  لمتحَی  هنإف 

: دومرف ترـضح  هک  دـناهدرک  لـقن  ار  نآ  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا زا  زین  هعیـش  تاـیاور  رد  هدـش و  لـقن  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  هک  هچنآ  رد 
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: ... درک روـصت  ناوـتیم  تراـبع  نیا  ياـنعم  يارب  لاـمتحا  دـنچ  تسا ، ینطاـب  يرهاـظ و  ياراد  هکنیا  رگم  هدـشن  لزاـن  نآرق  زا  ياهیآ 
ياهیآ  تفگ : هک  هدش  لقن  دوعسم  نبا  زا  هک  تسا  نآ  مود : يانعمو 

113 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. درک دهاوخ  لمع  نآ  هب  هک  تسه  زین  رگید  ياهدعو  موق  هیآ  نآ  يارب  دناهدرک و  لمع  نآ  هب  يا  هدعو  یموق  هکنیا  رگم  تسین 

«1 . » تسا هدروآ  ناقتإلا  رد  ار  دوعسم  نبا  لوق  یطویس  تنس ، لها  زا  و 
َنُوُلتْقَت َِملَف  هیآ  حرـش  رد  ع )  ) قداص ماما  یتیاور  رد  هک  دـنکیم  هراشا  بلطم  نیا  هب  راونألا ، هآرم  ریـسفت  همدـقم  رد  یلماـع  نسحلا  وبأ 

«2  » َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  ُْلبَق  نِم  ِهّللا  َءاَِیبنَأ 
لتق بکترم  ًاتقیقح  هک  نانآ  لامعا  هب  تیاضر  تهابـش و  ص ،)  ) مالـسا ربمایپ  نامز  دوهی  يوس  هب  ءاـیبنا  لـتق  باـطخو  باـستنا  تلع  ، 

دنادیم و «، 3  » َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ْمُهوُُمْتلَتَق  َِملَف  هیآ  لیذ  رد  تایاور  زا  رگید  یـضعب  اب  دییأت  لباق  ار  نآ  و  تسا . هدـیدرگ  نایب  دـناهدش ،
هک یناسک  قح  رد  دنا ، هدرک  ربمایپ  ای  ءایبنا  قح  رد  نانیشیپ  هک  ار  يروما  نطاب  بسح  هب  دنوادخ  هک  درادن  یعنم  نیاربانب ، هک  دیازفایم 

«4 . » دهد تبسن  دنا  هدرک  ملظ  مالسلا ) مهیلع   ) همئاو نانمؤم  ریما  هب 
: دسیونیم نآرق  نطب  ثیدح  حرش  رد  یناحبس  داتسا 

راـصحنا مدـع  نآرق ، نطب  زا  دوصقم  . 1 دـباتیم : رب  ولخلا  هعناـم  وحن  هب  ار  یهوجو  تسا و  ياهدـیچیپ  ياـه  هخاـش  ياراد  ثیدـح  نیا 
دارم . 2 دوشیم . زین  نانآ  زا  دعب  ياهلسن  لماش  هکنیا  تسا و  ناشدوخ  هب  نانآ ، رب  لزان  ياهتمقن  اهتمعن و  نیـشیپ و  ممأ  ماوقا و  ناتـساد 

«5  .... » تسا و ماما  هیحان  زا  یصن  ای  رکف  ربدت و  هب  جاتحم  اهنآ  هب  ندیسر  هک  تسا  یفخم  قیداصم  هب  نتفای  هار  نطب ، زا 
نوطب  هک  دهدیم  لامتحا  میرک ، نآرق  نوطب  حرش  ماقم  رد  یقارع  ءایض  اقآ  و 

114 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
: دیازفایم دشاب و  تایآ  یقباطم  يانعم  مزاول  عون  زا 

«. 1  » ءافخلاو روهظلا  یف  توافتی  یتلا  یلک  ٍدحاو  ًینعمل  هدیدجلا  قیداصملا  یه  نوطبلا  نم  دارملا  نوکی  نأ  نکمیو 
روهظ و هجرد  رد  قیداصم  نیا  هک  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  یلک  يانعم  کی  يارب  هک  دـشاب  يدـیدج  قیداصم  نوطب  زا  دارم  تسا  نکمم 

. دنتوافتم مهاب  ءاقخ 
و ص )  ) مرکا ربمایپ  زج  دربنیپ و  نآ  هب  يداع ، ياهناسنا  ام  لقع  هک  دـشاب  يدـح  اـت  تسا  نکمم  ءاـفخ  نیا  هک  دـیازفایم  همادا  رد  و 

دای نطب  هب  نآ  زا  یناهنپ ، ءافخ و  نیمه  رابتعا  هب  دبایتسد و  یفخم  قیداصم  نیا  هب  دناوتن  یـسک  مالـسلا ) مهیلع   ) شدالوأ وا و  یـصو 
«2 . » دوشیم

. دیدرگ نایب  قیبطت  يرج و  ثحبم  رد  دنوش  حرطم  نآرق  نطاب  ناونع  هب  دنناوتیم  هک  یقیداصم  عون  یگنوگچ و  هاگدید و  نیا  یسررب 
نیرت هزاوآ  رپ  زا  یکی   ) یناـشاک قازرلا  دـبع  نوچمه  يدارفا  هکنیا  نآ  دوش و  هراـشا  يا  هتکن  هب  قیبطتو  يرج  دروم  رد  هک  تساـج  هب 

اههیال و قیبطت  ماگنه  رد  یلمآ » ردـیح  دیـس   » ایو ینانمـس »  » ای تالیوأت )»  » ماـن هب  دوخ  دنمـشزرا  رثا  رد  یبرع » نبا   » بتکم ناگدـنیامن 
يانعم نانآ  دارم  هک  دـنربیم  راک  هب  ار  قیبطت »  » هژاو لیوأت ،»  » ناونع لامعتـسا  ياـج  هب  دوجو ، بتارم  زا  ياهبترم  رب  هیآ  یتفرعم  بتارم 

اب ییانعم  بتارم  زا  کی  ره  هک  ارچ  تسا ، يونعم  ملاـع  بتارم  اـب  نطب  تفه  قباـطت  ناـنآ  دارم  هکلب  تسین  قیبطتو » يرج   » یحالطـصا
«3 . » دراد تقباطم  ینورد  یتلاح  دوجو و  زا  ياهبترم 

115 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
: دسیونیم هداعسلا  نایب  رد  يذبانج )  ) يدابانگ

هقیداصم نأ  ملعاف  کلذ  تفرع  اذا  هیف ، ناک  ّالإ  سبای  الو  بطر  الو  ئـش  لکل  ًانایبت  راص  نآرقلل  قیداصم  دوجولا  بتارم  عیمج  نوکلو 
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رابخالا یف  نوطبلا  ددعت  رکذ  اهتایئزجو  اهتایلک  هیناحورلا  بتارملا  ددـعت  رابتعابو  هنوطب  هیناحورلا  هقیداصمو  هروهظ  هیعیبطلا  هسوسحملا 
«1  ... » ًافلا و نیعبس  یلإ 

رت و چیه  نیاربانب  دـشابیم و  اهنآ  نیبم  هدـننک و  راکـشآ  نآرق  دنـشابیم ، نآرق  يارب  یقیاصم  دوجو ، بتارم  یمامت  هک  تلع  نیا  هب  و 
دنتسه و نآرق  تاروهظ  دوجو ، یعیبط  سوسحم و  قیداصم  هک  نادب  لاح  دوشیم . تفای  نآرق  رد  هکنیا  رگم  تسین  دوجو  رد  یکـشخ 

تایاور رد  تایئزج ، هجو  تایلک  رد  هچ  یناحور ، بتارم  ندوب  ددعتم  رابتعا  هب  دنشابیم و  نآ  نوطب  دوجو ، يونعم  یناحور و  قیداصم 
 .... دنسریم و رازه  داتفه  هب  دنددعتم و  نوطب  هک  تسا  هدمآ 

« یهلا ملع   » هب نطب  فیرعت 

. تسا ملع  هب  نآرق  نطب  فیرعت  تسا ، هدش  تفای  طقف  هعیش  رداصم  رد  هدوب ، ییاور  هک  نآرق ، نطب  فیراعت  زا  رگید  یکی 
: دومرف ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  شنیرهاط  دادجا  قیرط  زا  ناشیا  و  ع )  ) قداص ماما  زا  ینوکس 

ملع نآ  نطاب  مکح و  نآ  رهاظ  تسا ، نطاب  رهاظ و  نآرق  يارب  « 3  » قیمَع هنِطابو  ٌقینأ  هُرهاظ  ٌملع  ُهنطابَو  « 2  » ٌمکح ُهرِهاظف  ٌنطبَو  ٌرهظ  َهل 
رهاظ تسا ،

116 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. تسا قیمع  فرژ و  نآ  نطاب  زیگنا و  تفگش  ابیز و  نآ 

: دندومرف نآرق  هرابرد  هک  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  شدادجا  قیرط  زا  ناشیا  و  ع )  ) رفعجنبیسوم ماما  زا  شدانسا  اب  زین  يدنوار 
مکح نآ  رهاظ  تسا و  ینطاب  رهاـظ و  نآرق  يارب  « 1  » قیمَع ُهنِطابو  ٌقیثَو  هُرهاظف  یلاعت ، هللا  ملع  ُهنطاـبَو  هللا  مکح  ُهرِهاـظو  ٌنطبَو  ٌرهظ  َهل 

. تسا قیمع  فرژ و  شنطاب  مکحم و  نآ  رهاظ  سپ  تسوا ، ملع  نآ  نطاب  لاعتم و  دنوادخ 
تیاور هنیرق  هب  هک  هدـمآ  قلطم  تروـص  هب  ملع  لوا  تیاوررد  تسا . ملع  زا  دارم  نییبـت  تسا  مهم  اـم  يارب  تیاور  ود  نیا  رد  هک  هچنآ 

: تسا دوصقم  لامتحا  ود  یهلا  ملع  ندوب  نآرق  نطاب  رد  دشابیم . لاعتم  دنوادخ  ملع  نآ  زا  روظنم  مود 
رهاـظ أـشنم  هکلب  درک  نطاـب  هب  صتخم  ار  ملع  ناوتیمن  تروصنیا  رد  دـشاب ، نآرق  نطاـب  أـشنم  هب  هراـشا  تیاور ، رد  ملع  زا  دارم  هکنیا 

ای مینک . دیقم  دـشاب  شناگدـنب  زا  یـضعب  لاعتم و  دـنوادخ  صوصخم  هک  یملع  هب  ار  نآ  هکنیا  رگم  تسا  لاعتم  يادـخ  ملع  مه  نآرق 
رثأتـسا امم   » تایاور ریبعت  هب  نآرق  نطاب  ملع  هکنیا  دشاب و  لاعتم  دنوادخ  رد  نطاب  هب  ملع  راصحنا  هب  هراشا  دـنوادخ ، ملع  زا  دارم  هکنیا 

اب هک  یماسقا  هدرک و  هراشا  نآرق  ینطاب  يانعم  زا  یمـسق  هب  طقف  اما  دسریم  رظن  هب  تسرد  دنچ  ره  نطاب  زا  ریبعت  نیا  دـشاب ، هملعب » هللا 
. ددرگیمن لماش  تسا  لوصو  لباق  رکفت  ربدت و 

ملع هب  ار  تیاور  رد  ملع  يو  درب . مان  نآرقلا » يدُه  نِم   » ریسفت بحاص  زا  ناوتیم  دناهدیدنسپ  نطاب  يارب  ار  فیرعت  نیا  هک  یناسک  زا 
عازتنا اب  تسا و  ياهدرتسگ  مولع  رب  لمتـشم  نآرق  نطاـب  هک  تسا  نیا  نآ  زا  دارم  هک  تسا  دـقتعم  هکلب  دـنکیمن  ریـسفت  لاـعتم  يادـخ 

، هباشم ياهدرکلمع  رب  نآ  قیبطت  ماع و  میهافم 
117 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

هک هدمآ  « 1 . » دشابیم نآرق  رهاظ  نییبت  لصاح  هک  دروآ  تسدب  ناوتیم  ار  یعامتجا و ...  یخیرات ، یتیبرت ، یقالخا ، ياهتنس 

« ظعو نتفرگ و  تربع   » نطب فیرعت 

. تسا هتفای  ترهش  هدش و  لقن  تنس  لهأو  هعیش  طسوت  هک  تسا  دروم  نیمه  نآرق ، نطب  ییاور  فیراعت  زا  رگید  یکی 
: دهدیم صاصتخا  ریبعت  نیا  هب  ار  لوا  هجو  نطاب ، يانعم  يارب  یهوجو  نایب  رد  نایبتلا ، رد  یسوط  خیش  نایعیش ، نایم  رد 
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نیلوألا و كاله  رابخإب  صـصقلا  کلذـب  دارملا  نأ  هدـیبع - یبأ  نع  کلذ  یکحو  ع -)  ) نیقداـصلا نع  اـنرابخأ  یف  يُور  اـم  اهدـحأ -
«3  » و « 2  ... » نیرخآلل هظع  اهنطاب 

تنس لهأ  نایمرد   ] مه هدیبع  وبأ  زا  و  هدش - لقن  ع )  ) قداص ماماو  رقاب  ماما  زا  تایاور  رد  هک  تسا  نآ  نطاب  يانعم  هوجو  زا  هجو  نیلوا 
نتفرگ و تربع  تایآ  نیا  نطاب  دهدیم و  ناینیشیپ  تکاله  تشونرس و  زا  ربخ  هک  تسا  ییاهناتساد  رهاظ ، زا  دارم  هک  هدش - تیاکح 

 .... تسا نارگید  دنپ 
«4 . » تسا هدرک  رکذ  نآرق  نطاب  يارب  ار  هجو  نیا  زین  یضر  فیرش 

: تسا هداد  صاصتخا  فیرعت  نیا  هب  ار  مراهچ  لوق  ناقتإلا  رد  یطویس  تنسلهأ ، نایم  رد 
ّلحیف مهلعفک  اولعفی  نأ  مهریذحتو  نیرخآلا  ظعو  اهنطاب  اهّصق ...  یتلا  صـصقلا  نأ  باوصلاب - اههبـشأ  وهو  هدیبع - وبأ  لاق  عبارلا : .... 

«5  .... » مهب ّلح  ام  لثم  مهب 
118 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. دنادیم عقاو  تقیقح و  هب  فیرعت  نیرتکیدزن  ار  فیرعت  نیا  یطویس  هک  دوشیم  هظحالم 
: دنکیم لقن  نینچ  نیا  ار  نآرق  نطاب  فیرعت  صوصخ  رد  حرطم  لاوقا  زا  یکی  دوخ  ریسفت  رد  يوغب  ءارف  و 

ام هب  ّلحیف  اولعف  ام  لثم  دحأ  لعفی  نأ  ریذحت  هظع و  هنطاب  ربخ و  رهاظلا  یف  وهف  اوبقوعف  اوصع  مهنأ  ماوقأ  نع  ثَّدـح  ام  رهظلا  لیقو : ... 
«1  .... » مهب و لح 

«2 . » تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  نورسفملا  ریسفتلا و  رد  یبهذ  هکنانچمه 
مشچ تروص  رد  تسا و  قباس  ياهتمأ  رابخأ  صصق و  هب  یـشخبانعم  هار  اهنت  هک  تسا  هدش  تیوقت  نیقیرف  نیب  رد  اجنآ  زا  هاگدید  نیا 

لکـشم راچد  نآرق  نوچمه  یتیادـه  همانرب  رد  اهناتـساد  نیا  لوزن  ندوب  هنامیکح  تایآ ، زا  هتـسد  نیا  ینورد  یناعم  نطاـب و  زا  یـشوپ 
. تسا هدش  ضرقنم  نیشیپ و  ماوقا  ياهناتساد  نیمه  درک ، تباث  ار  دوخ  دوجو  هک  یتایآ  نیلوا  رد  نآرق  نطاب  اذل  دوشیم ،

ار فیرعت  نیا  یبهذ  اذل  دنکیم  هراشا  میرک  نآرق  تایآ  لک  نطاب  زا  یکچوک  تمـسق  هب  نطاب ، زا  فیرعت  نیا  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 
«3 . » دهدیم هئارا  يرگید  فیرعت  هدیدنسپن ، تیعماج ، مدع  لیلد  هب 

« نآرق هب  لمع   » هب نطب  فیرعت 

: تسا هتفرگ  هشیر  تنس  لهأ  رداصم  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  یتیاور  زا  فیرعت  نیا 
لوسر يا  دـنتفگ : ترـضح  هب  دـیناوخیم . شرهظ  يارب  ار  نآ  امـش  مناوـخیم و  شنطب  يارب  ار  نآرق  نم  دـندومرف : ص )  ) مرکا ربماـیپ 

: دندومرف ترضح  تسیچ ؟ نطب  ادخ !
119 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

نآ رد  هچنآ  هب  منکیم و  رکفت  نآ  رد  مناوخیم و  ار  نآرق  نم  « 1  » اهّرمَأف هدیب  راشأو  اذَکَه  ُمتنَأ  هَنوؤَرقتَو  هِیف  اِمب  لَمعأَو  هرَّبدتأ  هُأَرقأ 
.( دنداد ناکت  دندرک و  هراشا  دوخ  تسد  اب  ترضح   ) دیناوخیم ارذگ ، تسد  تشذگ  دننام  ار  نآرق  امش  یلو  منکیم  لمع  تسا 

: دنکیم لقن  هنوگ  نیا  ار  نآرق  نطاب  يانعم  رد  حرطم  لاوقأ  زا  یکی  يوغب  ءارف  اذل 
«2  ... » ًاعیمج نیرمألا  بجوت  ّالإ  هیآ  نِم  ام  هب  لمعلا  بوجو  هنطاب  هب و  نامیإلا  بجی  يذلا  هلیزنت  هرهاظ  لیقو : .... 

رگم تسین  ياهیآ  تسا و  نآ  هب  لمع  بوجو  نآرق ، نطاب  تسا و  بجاو  نآ  هب  ناـمیا  هک  تسا  نآ  لـیزنت  نآرق  رهاـظ  هدـش : هتفگ  ... 
. دنکیم بجاو  ار  لمع  نامیا و  هکنیا 

رد تسیابیم  تسا و  نآ  دافم  هب  ندرک  لمعو  ربدت  نآ و  ندناوخ  هیآ ، ره  نتشاد  نطب  رهظ و  يانعم  نآرق ، نطب  هب  شرگن  نیا  ساسارب 
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هفیظو دنکیم و  هراشا  تایآ  نطب  اب  ناسنا  هطبار  عون  هب  فیرعت ، نیا  دریگب . تروص  نآ  هب  لمعو  ربدـت  و  توالت ، هلحرم  ود  ياهیآ  ره 
. دنکیم یفرعم  نآ ، رهاظ  لیزنت و  دافم  ساسا  رب  لمعو  نآ  رد  ربدت  ار  وا 

« رس  » هب نطب  فیرعت 

: تسا هدیدرگ  عقاو  هفوصتم  افرع و  هجوت  دروم  رتشیب  دوشیم و  تفای  تنس  لهأ  نیب  رد  هک  تسا  یتیاور  هب  یکتم  نطاب  زا  فیرعت  نیا 
: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  هدش  لقن  ع )  ) یلع ماما  زا  لامعلا  زنک  رد 

120 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  « 3  » هِدابع نم  ُءاشَی  نَم  بُولق  یف  ُفذقَی  هللا  مَکِح  نِم  ٌمکحَو  هللا  ِرارسأ  نم  ٌّرس  نِطابلا  ُملع 
. دهدیم رارق  دهاوخب  هک  یناگدنب  نآ  ياهلد  رد  هک  وا ، ياهتمکح  زا  تسا  یتمکحو  تسا  یهلا  رارسا  زا  يرس  نطاب  ملع 

«1 . » دنکیم لقن  ریغصلا » عماجلا   » رد ار  نآ  یطویسو 
ترهـش ياراد  دـنکیم  هراشا  یبهذ  هک  هنوگناـمه  تیاور  نیا  اـما  «، 2  » دنتـسه لوـهجم  نآ ، تاورو  تسا  فیعـض  تیاور ، نیا  دـنس 

ملع و تقیقح  هک  دشاب  يرایسب  تایاورو  تایآ  هکلب  تیاور  نیا  توق  هن  راهتشا ، نیا  لیلد  دیاش  تسا ، فوصت  لهأ  افرع و  نیب  یصاخ 
هب تیاور  رد  روکذم  نطاب  ملع  تلالد  رظن  زاو  درمـشیم  بلق و ...  حالـصاو  يوقت  ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  رون و  خنـس  زا  ار  یقیقح  ملع 
ملع ریظن  دوشیم  طوبرم  ناـسنا  یبـلقو  يونعم  روما  هب  هک  یمولع  ماـمت  ياـنعم  هب  هقفو ) یهراوج  ملع  لـباقم  رد   ) یحناوج ملع  یناـعم 

یناـسآ هب  مولع ، زا  هنوـگنیا  هب  ینید  نادنمـشناد  دـشابیمن و  یهلا  رارـسا  وزج  ملع  نیا  اریز  تسین ...  تین و ...  بضغ ، دـسح ، هیکزت ،
یملع هب  نآرق ، دروم  رد  هک  دیآیم  تسدب  باستکا  لیـصحت و  زج  ییاههار  زا  هک  تسا  یملع  ملع ، نیا  زا  دارم  اذـل  دـنراد . یـسرتسد 

. دنکیم هضافا  نآرق  اب  سنا  لالخ  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  دوشیم  هتفگ 
نـسح زا  لقن  هب  جاـجح  هک  دـیوگیم  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  نآرق  نطب  رهظ و  تیاور  رکذ  زا  سپ  م 224 ه )-  ) ماّلـس نب  مساق  دیبع  وبأ 

: تسا هتفگ  ثیدح  نیا  ریسفت  ماقم  رد  تیاور ) نیا  لوا  يوار  )
«3  » رِّسلا َوه  ُنطبلاو  رِهاظلا  وه  ُرهظلا 

121 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  تسنآ . ّرس  نآرق ، نطب  تسا و  نآ  رهاظ  نامه  نآرق  رهظ 
: تسا هدمآ  نآرق  نطب  رهظ و  حرش  رد  نآرقلا  بئارغ  رد 

«1  » مهیلع یفخی  ام  نطابلا  ءاملعلا و  هفرعی  ام  رهاظلاف  نطاب  رهاظ و  يأ  نطب  رهظ و  هیآ  لکل  ص :)  ) هلوق
دنسریم و نآ  هب  ءاملع  هک  تسا  نآ  رهاظ  هک  تسا  ینطاب  يرهاظ و  ینعی  تسا  نطب  رهظ و  ياهیآ  ره  يارب  دندومرف  ص )  ) ربمایپ هکنیا 

. تسا یفخم  نادنمشناد  ءاملع و  رب  هک  تسا  نآ  نآرق  نطاب 
: تسا نینچ  نآ  موس  لوق  نآرق ، نطب  رهظ و  رد  حرطم  لاوقا  رکذ  لالخ  رد  نورسفملا  ریسفتلا و  بحاص 

لهأ اهیلع  هللا  علطا  یتلا  رارـسألا  نم  هتنمـضت  ام  اهنطب  ملعلا و  لهأل  اهیناعم  نم  رهظ  ام  اهرهظ  نأ  وه  و  ًاـثلاث : اـًلوق  بیقنلا  نبا  یکحو  ... 
«2  » نطبلا رهظلا و  ینعم  یف  لیق  ام  رهشأ  وه  اذه  قئاقحلا ،

دشاب راکـشآ  رهاظ و  نف  لها  يارب  هک  تسا  انعم  زا  ياهتـسد  هیآ  رهظ  هک  تسا  نیا  نآو  تسا  هدرک  تیاکح  ار  یموس  لوق  بیقنلا  نبا 
نیرتروهـشم نیا  دزاسیم . فقاو  نآ  رب  ار  تقیقح  قح و  لها  دـنوادخ  تسا و  هتفهن  تسین و  رهاـظ  رد  هک  تسا  يرارـسا  نآ ، نطاـب  و 

. دناهدرک نایب  نطاب  يرهاظ و  يانعم  رد  هک  تسا  یلاوقا 
: دیوگیم نآرق  نطاب  دروم  رد  هعیش ، نییلوصا  زا  يراوزبس ، یلعألا  دبع  دیس  اتسار ، نیمه  رد 

لیبق نم  نوطبلا  کلت  نأل  ینعم ، نم  رثکأ  یف  كرتشملا  لامعتـسا  هحـص  یلع  لدـی  ال  ًانوطب ، نآرقلل  نأ  یلع  راـبخألا  نِم  ّلد  اـم  نإ  مث 
«3  » هصاخ صاخشأ  ّالإ  اهمهفی  یتلا ال  زومرلاو  تراشإلا 
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122 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
تلـالد اـنعم  کـی  زا  شیپ  رد  كرتـشم  ظـفل  لامعتـسا  یتـسرد  رب  دراد ، ینطاـب  نآرق  هک  نآ  رب  دـنراد  تلـالد  هـک  یتاـیاور  نآ  اـنامه 

. دنمهفب ار  نآ  دنناوتیمن  یصاخ  دارفا  زج  هک  دنتسه  ییاهزمرو  تاراشا  لیبق  زا  نوطب ، نآ  هک  ارچ  دننکیمن 

« ینآرق قیاقحو  فئاطل  تاراشا و   » نطب فیرعت 

، شراوگرزب ردـپ  زا  ص )  ) نیـسح ماما  زا  یتیاور  ساسارب  اما  تسا . هدـشن  نایب  نآرق  نطب  يارب  ًاتحارـص  یفیرعت  نینچ  تاـیاور  نیب  رد 
: تسا قئاقح  فئاطل و  تاراشا و  تارابع و  رب  لمتشم  نآرق 

ءاَیبنألل ُقئاقَحلاَو  ءاَیلوألل  ِفئاطللاَو  ّصاوَخلل  هَراشإلاَو  ماوَعِلل  ُهراَبِعلاف  ِقئاقَحلاَو ، ُفئاَطللاَو  هَراَشإلاَو  هَراَبِعلا  ءاَیـشأ : ِهََعبرأ  یلَع  ِهللا  ُباتک 
«1»

صاوخ ار  نآرق  يهراشا  هدش و  هداد  رارق  مدرم  مومع  يارب  ترابع  اما  قئاقح . فئاطل و  هراشا ، ترابع ، تسا : مسق  راهچ  رب  میرک  نآرق 
. دنبایرد دنناوتیم  ءایبنا  ار  نآرق  قئاقح  دراد و  قلعت  ءایلوا  هب  نآ  فیطل  قیقد و  تاکن  دنمهفیم و 

: دیوگیم تیاور ، نیا  ساسا  رب  نمحرلا  تاحفن  ریسفت 
هتالالد هنطاب  نمو  هرهاظلا  هیمازتلالاو  هیقباـطملا  اهتالولدـم  نم  دـحأ  لـک  اـهمهفی  یتلا  هتاـیآ  رهاوظ  نآرقلا  رهظ  نم  دارملا  نأ  رهاـظلاو 

«2  » هقئاقدو هفئاطلو  هیماهبإلا  هتاراشإو  هیفخلا  هیمازتلإلا 
دنکیم و كرد  ار  نآ  يرهاظ  یمازتلا  یقباطم و  ياهلولدـم  قبط  سکره  هک  تسا  تایآ  زا  يرهاوظ  میرک ، نآرق  رهظ  زا  دارم  ًارهاظ ،

نطاب  زا  دارم 
123 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. تسا قیقد  فیطل و  ثحابم  راد و  ماهبا  ياههراشا  هدیشوپ و  یمازتلا  ياهتلالد 
: میباییم نینچ  ناقرفلا  ریسفت  رد  ار  انعم  نیمه 

هفیطللا و هراشإلا و  وه  نطاـبلا  ًارقتـسم و  « 1  » ًارهاظ وأ  ًاصن  یظفللا  بدـألا  نوناـق  بسح  یقباـطملا  ینعملا  نم  حـئاللا  وه  نآرقلا  رهاـظ 
. هقیقحلا

ای دشاب  حیرـص  صن و  انعم  نیا  هاوخ  دـیآیم  تسدـب  یبدا  دـعاوق  نیناوق و  ساسا  رب  هک  یقباطم  يانعم  نآ  زا  تسا  ترابع  نآرق  رهاظ 
. نآ تقیقح  و  فیطل )  ) قیقد تاکن  هراشا و  زا  تسا  ترابع  نطاب  دشابیم و  اراد  انعم  نآ  ظفل  هک  دشاب  يروهظ 

: هدش هتفگ  دنکیم ، لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  ار  نآ  هتبلا  هک  نآرق  تایآ  هناگراهچ  میسقت  تیاور  ساسا  رب  ریسفت  نیمه  رد 
یقیاقح نآ  زا  سپ  نآرق و  زیر  قیقد و  تاکن  فئاطل و  سپـس  اههراشا و  هتـسویپ  مه  هب  هعومجم  زا  ترابع  نآرق  ینطاب  يانعم  نیاربانب 

«2 . » دریگیم همشچرس  نآرق  يرهاظ  يانعم  زا  هک  تسا 
: دیوگیم دنزادرپیم ، ینآرق  قئاقح  هب  ریسافت  زا  یضعب  هکنیا  هب  هراشا  زا  سپ  ریسافت ، یفرعم  رد  هعیش ، مالعا  زا  یکی  یناث ، دیهش 

«3  » ًاعلطم ًادح و  ًانطب و  ًارهظ و  هل  نأ  قئاقد و  قئاقح و  اًلیوأت و  ًاریسفت و  نآرقلل  نأ  نِم  يُور  ام  روهشملا  نم 
داتـسا درمـشیم . یعلطم  دـح و  نطب و  رهظ و  قیقد و  تاـکن  قئاـقحو و  لـیوأت  ریـسفت و  نآرق  يارب  هک  تسا  یتیاور  نآ  تاروهـشم  زا 

«4 . » دزادرپیم تیاور  نیا  تارقف  حرش  هب  یهاتوک  تارابعرد  زین  تفرعم 
124 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

: دسیونیم ناهربلا  رد  یشکرز  تنس ، لهأ  نایم  زا  و 
دهاشملا یهو  ءایلوألل  فئاطللاو  لقعلل  یهوصوصخلل  تاراشإلاو  عمـسلل  یهو  مومعلل  تارابعلاف  قیقد ...  همهفو  قیمع  هرحب  هللا  باتک 
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«1  ... » مالستسإلا یهو  ءایبنألل  قئاقحلاو 
نآ تاراشا  تسا و  ناـسنا  شوگ  هرهب  نآ  تسا و  مدرم  مومع  يارب  نآرق  تاراـبع  تسا ...  قیقد  شمهف  قیمع و  شیاـیرد  ادـخ  باـتک 
رد لماک  میلـست  هک  قیاقح  دـشابیم و  دوهـش  زا  ترابع  هک  تسا  ءایلوا  يارب  نآرق  فئاطل  دـشابیم و  لـقع  هرهب  تسا و  صاوخ  يارب 

. دشابیم ءایبنا  يارب  تسادخ ، ربارب 
یتـح ُلـجرلا  هقفی  ـال   ) ءادرد وبأ  لوق  نآ  زا  دـعب  هدرک ، هراـشا  صوصخ  نیا  رد  ص )  ) ربماـیپ تیاور  نآرق و  نطب  رهظ و  هب  سپـس  يو 

« ءافـش  » رد عبـس  نبا  زا  دـنکیم و  وگزاب  ار  نآرقلا ) رِّوثیلف  نیرخآلاو  نِیلوـألا  ملِع  دارأ  نَم   ) دوعـسم نبا  لوق  و  ًاـهوجو ) نآرقلل  لـعجی 
ره يارب  دناهتفگ : ءاملع  زا  یضعب  و  دوشیمن . لصاح  يرهاظ  ریسفت  فرـص  هب  دوعـسم  نبا  ءادرد و  وبأ  هتفگ  هک  دنکیم  لقن  رودصلا »

«2 . » تسا نآ  زا  شیب  دنامیم  یقاب  شمهف  زا  هچنآ  تسا و  مهف  رازه  تصش  ياهیآ 
: هک دنکیم  لقن  بولقلا  ملع  رد  مراهچ ، نرق  نادنمشناد  زا  یکم ، بلاطوبأ 

نطابلاو ماوعلل  رهاظلاف  قئاقحو ، قئاقدو  فئاطلو  تاراـمأو  تاراـشإو  نطاـبو  رهاـظ  ناـعم ، عبـس  اـهلو  اـّلإ  نآرقلا  یف  هیآ  نِم  اـم  لـیقو :
«3 . » نییبنلل قئاقحلا  نیبحملل و  قئاقدلاو  نیقیدصلل  فئاطللاو  ءایلوألل  ترامألا  صاوخلا و  صاخل  تاراشإلا  صاوخلل ،

زا دـشابیم . نآ  يارب  یحرـش  يهلزنم  هب  هدـش و  لـقن  روکذـم ، تیاور  زا  هدافتـسا  اـب  نادنمـشناد ، زا  یـضعب  لاوقا  زا  ناـیب ، نیا  ًارهاـظ 
لهأ  رصاعم  نازروهشیدنا 

125 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 . » تسا هدیدنسپ  ار  هاگدید  نیا  کعلا  دلاخ  تنس ،

رارسا و هک  اجنآ  زا  اما  دشاب  هتـشاد  ینآرق  رارـسا  رـس و  هب  نآ  فیرعت  ینعی  لبق  فیرعت  هب  يدایز  تهابـش  فیرعت ، نیا  دسریم  رظن  هب 
ياقلا دـنمزاین  نآ ، هب  طوبرم  تیاور  قبط  دوشیم و  صاـخ  ياهدـع  بیـصن  هک  هدوب  تراـشا  فئاـطل و  زا  یئزج  ناونع  هب  تاـیآ  زومر 

تاراشا لماش  ار  نطب  هک  یـشرگن  نیا  هاگدـید و  نآ  نیب  هک  تسا  بسانم  دریگیم ، تروص  یهلا  هصاخ  تیـشم  ساسا  رب  یناـمحر و 
. مییامن کیکفت  دوشیم ، لصاح  دعتسم  كاپ و  ياهبلق  يارب  زین  رکفت  ربدت و  اب  هک  ینآرق 

« نآرق ظافلا  یناعم  قلطم   » هب نطب  فیرعت 

. تسا هتفرگ  لکش  انعم  توالت و  نطب و  رهظ و  لباقت  ساسارب  تسا  ینیلئاق  ياراد  تنس  لهأ  نیب  رد  هک  فیرعت  نیا 
: دناهتفگ هک  دنکیم  لقن  نارگید  ریثا و  نبا  زا  نآرق  نطب  رهظ و  تیاور  لیذ  رد  يوانم  همالع 

«2  ... » اهانعم اهنطب  اهظفل و  اهرهظ 
 ... تسا نآ  يانعم  نآ  نطاب  نآ و  ظفل  نآرق  هیآ  رهظ 

: دیوگیم دیدملا  رحبلا  رد  هبیجع  نبا  و 
یهنلاو رمألا  نم  مالکلا  هیلع  لد  امو  ظفللا  ینعمب  ینتعا  نمل  نطابلاو  فیرـصتلاو ، هغللا  لهأو  هاحنلاک  ظفللا  رهاظب  ینتعا  نمل  رهاـظلاف 

«3  ... » نیرسفملا و رظن  وهو  نآرقلا  مولع  نم  کلذ  ریغو  دیحوتلاو  رابخألاو  صصقلاو 
لثم  دنزرو  مامتها  ینآرق  ظفل  رهاظ  هب  هک  تسا  یناسک  صوصخم  نآرق  رهاظ 

126 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
ریظن دـنکیم  تلالد  نآ  رب  مالک  هک  هچنآ  دـنزادرپیم و  ظافلا  يانعم  هب  هک  تسا  یناسک  يارب  نآرق  نطاب  فرـص و  تغل و  وحن ، املع 

 ... تسا و نارسفم  نأش  نیا  و  نآرق ؛ مولع  رگید  روما  دیحوت و  نآرق و  ياهرابخا  ینآرق و  صصق  یهن و  رما و 
يانعم رد  « 1  » هلیوأت نطابلا  نآرقلا و  ظفل  رهاظلا  لاقیف  نطب ؛ رهظ و  اهنم  هیآ  لکل  لیوأت  یف  اوفلتخا  : » دیوگیم هک  يوغب  ءارف  ترابع  و 
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نیا هب  هراشا  تسا ؛ نآ  لیوأت  نآ ، نطاب  نآ و  ظـفل  نآرق ، رهاـظ  هدـش  هتفگ  دـنا : هدرک  فـالتخا  تسا » ینطب  يرهظ و  ياهیآ  ره  يارب  »
اوفلتخا : » دـیوگیم ادـتبا  رد  يو  هک  ارچ  دراد  رارق  نآرق  ظفل  رهاظ و  ربارب  رد  تسا و  نآرق  يانعم  نآرق ، لیوأت  نطاب و  هک  دراد  بلطم 

. دناهدرک فالتخا  نآ  انعم »  » رد ینعی  لیوأت »...  یف 
رد هک  ارچ  تسا ، هدـش  هراـشا  نآ  هب  نیقیرف  تاـیاور  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدرتـسگ  رایـسب  نآرق ، نطب  هب  شرگن  نیا  دـسریم  رظن  هـب 

یفتنم ینطاب  يرهاظ و  ریسفت  هزوح  ود  هب  نآرق  ریسفت  میسقت  دوشیم و  زین  نآرق  قیمع  هن  یحطس و  یناعم  لماش  نآرق  نطب  تروصنیا ،
. دسریمن رظن  هب  ناسآ  نآ ، شریذپ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دیامن و  ینطاب  دیاب  ار  نارسفم  مامت  هتشگ ،

« ظافلا تقیقح  حور و   » هب نطب  فیرعت 

« علطَمو دـحو  ًنطبو  ًرهظ  ٍهیآ  ِّلکل   » هیاور یف  لیق  دـنکیم : لقن  نینچ  ار  نطاـب  يارب  روکذـم  فیراـعت  زا  یکی  دوخ  ریـسفت  رد  یـسولآ 
مالکلا ینعأ  ظافلألا  حورو  رهظلا »  » وه هسمخلا  ماکحألا  طابنتسا  یلا  ًاقرط  اهلعجو  هدافإو ، ًاعـضو  اهتافیلأتو ، ظافلألا  هطاسوب  روکذملاو 

«2 . » نطبلا وه  هیسدقلا  حورلا  رهاوجب  هیلآلا  كرادملا  نع  یلتعملا 
127 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

زا هاوخ  ددرگیم ، ناـیب  نآ ، تاـبیکرت  ظاـفلا و  قیرط  زا  هک  اـجنآ  هک  هدـش  هتفگ  علطَمو » دـحو  ًنطبو  ًرهظ  ٍهیآ  ِّلـکل   » تیاور دروم  رد 
، یعرش هناگجنپ  ماکحا  هب  ندیسر  يارب  هک  ظافلا  زا  هچنآ  دنک و  هدافا  ار  نآ  رگید  ياهنوگ  هب  هاوخ  دشاب ، ظافلا  یعـض  تلالد و  قیرط 
زا یتوکلم ، یناحور و  سدـقم  قیاقح  رطاخ  هب  هک  یمالک  نآ  ینعی  نآرق  ظافلا  نیا  حور  تسا و  نآرق  رهاظ »  » ناـمه دـیآیم  تسدـب 

. تسا میرک  نآرق  نطاب  دشابیم ، رتارف  يرازبا  كرد 
زا نطاب  ًالوصا  و  دـشابیمن . تسا  ظافلا  رب  مکاح  هک  هچنآ  تایبدا و  نیناوق  دـعاوق و  طسوت  كرد  لـباق  نطاـب  هاگدـید ، نیا  ساـسا  رب 

دوج دارفا و  درکلمع  رد  نطاـب  رهاـظ و  نیب  عـمج  نیب  یتاـفانم  هک  دـنچ  ره  دراد ، یلک  نیاـبت  رهاـظ  اـب  تسین و  یظفل  تالولدـم  سنج 
. دنکیم تیامح  هیفوص )  ) دناهدرک نآرق  نطاب  رهاظ و  نیب  عمج  هک  یناسک  زا  هاگدید  نیا  دییأت  نمض  دوخ  یـسولآ  هکنانچمه  درادن ،

«1»

« ینآرق ياهباطخ  زا  دنوادخ  دارم   » هب نطب  فیرعت 

ربدـت و هب  قیوشت  يددـعتم  تایآ  رد  لاعتم ، دـنوادخ  هک  اجنآ  زا  تایاور . هب  ات  دراد  هیکت  ینآرق  تایآ  زا  یـضعب  هب  رتشیب  هاگدـید  نیا 
هک تسا  هدـش  جاتنتـسا  هنوگنیا  هدرک ، شهوکن  یهلا  تایآ  باطخ و  ندـیمهفن  لـیلد  هب  یـضعب  زا  تسا و  هدومن  میرک  نآرق  رد  رکفت 

یمهفان دندوب و  نابز  برع  لوزن ، رـصع  مدرم  هک  ارچ  تسا  ظافلا  يرهاظ  لیلادم  زا  ریغ  هک  تسا  هتفهن  ینآرق  تایآ  يالبال  رد  يانعم 
ندیـسر و اهشهوکن ، اهقیوشت و  هنوگ  نیا  زا  یهلا  دارم  اذـل  دـشاب  هدوب  نآرق  ظافلا  يرهاظ  ياـنعم  هب  طوبرم  دـناوتیمن  یهلا ، مـالک 

. تسا هدش  هدیمان  نطب  هک  تسا  نآرق  يانعم  زا  يرگید  دعب  هب  نتخادرپ 
اَلَفَأ هفیرش  هیآ  هب  هراشا  زا  سپ  نطب ، زا  فیرعت  نیا  هدنهد  هئارا  یبطاش ،

128 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1  » ًارِیثَک ًافاَِلتْخا  ِهِیف  ْاوُدَجََول  ِهّللا  ِْریَغ  ِدنِع  ْنِم  َناَک  َْولَو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی 

: دیوگیم
تسا يرگید  زیچ  هیآ  زا  دنوادخ  دارم  دندوب و  نابز  برع  دوخ  هک  ارچ  دنتخانشیم  ار  نآ  ناکرـشم  هک  تسا  يزیچ  هیآ  يرهاظ  يانعم 
تفاـی نآ  رد  یفـالتخا  چـیه  دریگ  تروـص  نآرق  رد  ربدـت  رگا  و  تسا » دـنوادخ  هیحاـن  زا  نآرق  کـش  نودـب   » هـک تـسا  ناـمه  نآ  و 

نآرق نوطب  رد  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comیشهوژپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 220زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


ینطاب نامه  ددرگیم  یفتنم  فالتخا  یگنهامهان و  دـهدیم و  هجیتن  نآرق  یگنهاـمه  نآ  تهج  زا  هک  ییاـنعم  دـعب  نیا  سپ  دوشیمن .
«2 . » دش هراشا  هک  تسا 

: دنکیم ریبعت  هنوگنیا  هاگدید ، نیا  زا  يو 
«3  » هباطخو همالک  نم  یلاعت  هللا  دارم  وه  نطابلاو  یبرعلا  موهفملا  وه  رهاظلاب  دارملا  نأ  ... 

. تسا باطخ  مالک و  نآ  زا  دنوادخ  دارم  نطاب  دیآیم و  تسدب  یبرع  نابز  ساسارب  هک  تسا  یموهفم  نامه  نآرق ، رهاظ  زا  دارم 
: دسیونیم رگید  ياج  رد  و 

«4  ... » هدارمل هللا  نع  مهفلا  وه  نطابلاو  هوالتلا  رهاظ  وه  رهاظلاو  رهظلا  نأب  رِّسفو  .. 
. تسا نآ  زا  یهلا  دارم  مهف  نآ  نطاب  و  يراق ) نهذ  هب  هدننک  روطخ  يانعم  و   ) يرهاظ توالت  نامه  نآرق  رهاظ  رهظ و 

هک تسا  نآ  رب  دوخ  ریباعت  ریاس  رد  دهدیم و  تبسن  نارگید  هب  ار  دارم  مهف  هب  نطب  فیرعت  يو  هک  دیآیم  رب  هنوگ  نیا  ریخا  ترابع  زا 
دارم ظافلا و  يرهاظ  لولدـم  نیب  قرف  ناـیب  اـب  یبهذ ، رتکد  ساـسا  نیمه  رب  دـهدیم . لیکـشت  ار  تاـیآ  نطب  نآ ، مهف  هن  و  یهلا » دارم  »

: دیوگیم يو  دنک ؛ نییبت  ار  هاگدید  نیا  دراد  یعس  یهلا ،
فرص  یبرع  میهافم  تسا - هدش  لزان  نیبم  یبرع  نابز  هب  هک  نآرق - رهاظ  ... 

129 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«. 1  » تسا هدوب  رظن  دروم  ینآرق  ظافلا  سپ  رد  هک  تسا  یضرغ  یهلا و  دارم  نامه  نآرق  نطاب  تسا و 

«2 . » تسا هدش  هتفگ  نآرق  نطاب  رهاظ و  يانعم  رد  هک  تسا  ياهیرظن  نیا  هک  دیازفایم  و 
«3 . » دنکیم دییأت  ار  يو  يرظن ، زاربا  هنوگ  ره  نودب  هدرک ، لقن  ار  یبطاش  تارابع  طقف  لیوأتلا  نساحم  رد  زین  یمساق  و 

هک تسین  انعم  نادب  نیا  اما  « 4  » دوشیمن لصاح  رکفت  ربدـت و  اب  زج  تسا و  نآ  يرهاظ  لولدـم  زا  ریغ  نآرق  نطاب  هیرظن ، نیا  ساسارب 
حیحـص نطاـب  يارب  هک  یطورـش  رد  ههبـش ، نیا  عفد  يارب  یبطاـش  دـشاب . هتـشادن  دوجو  هیآ  کـی  نطاـب  رهاـظ و  نیب  یطبر  هنوگ  چـیه 

«5 . » دنادیم نابز  ضارغا  اب  قابطنا  یبرع و  نابز  رد  ررقم  يرهاظ  يانعم  اب  یگنهامه  ار  لوا  طرش  درمشیم 
هتفای و تسد  نآ  نطب  هب  هیآ ، لوزن  زا  دنوادخ  فده  دارم و  هب  ندیسر  اب  رـسفم  کی  نآرق  نطب  هب  شرگن  نیا  ساسا  رب  دسریم  رظن  هب 
هک یلاح  رد  دـشاب  نآرق  نطاب  هدودـحم  زا  جراخ  دـنکیم ، جارختـسا  ینآرق  قیقد  قیمع و  ریباعت  زا  هک  یتاکن  تاراشا و  فیاـطل و  نآ 
زین ار  ینآرق  تاراشا  نیا  هیآ ، لصا  ِفدـه  رب  هوالع  هکنآ  رگم  تخاـس ، دودـحم  هیآ  زا  یهلا  دارم  فرـص  هب  ناوتیمن  ار  نآرق  ياـفرژ 

نادـنچ صاخ ، ياهیآ  کی  زا  نطب  کی  ندوب  دارم  زارحا  لاـح ، ره  رد  هک  میریگب  رظن  رد  هیآ  فادـها  نمـض  رد  یهلا و  يهدارا  دروم 
. دیآیمن رظن  هب  ناسآ 

130 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

« تایآ يرهاظ  يانعم  زا  رتارف  لیلادم   » هب نطب  فیرعت 

رکذ نآ  دروم  رد  نیقیرف  تیاور  زا  یحیولت  ای  یّـصن  هکنیا  نودـب  هدـش ، حرطم  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد  ءاملع و  يوس  زا  فیرعت  نیا 
، هعیش نایم  رد  دنهد . هئارا  نآرق  نطب  زا  یکرتشم  عماج و  فیرعت  دناهدرک  یعس  ینآرق  تایآ  ینطاب  يانعم  يهعلاطم  اب  نانآ  دشاب ، هدش 

. دناهدرک هراشا  نآ  هب  نارگید  دنچ  ره  دراد ، جاور  هقف  لوصا  ياملع  نیبرد  رتشیب  هاگدید  نیا 
: دیسونیم اتسار  نیا  رد  دیفم  خیش 

جرخ ام  وه  نطابلا  ناسللا و  لهأ  تاداع  یلع  ًاقیقحت  هنع  هرابعلا  صاخل  قباطملا  وه  رهاظلا  نطاب و  رهاـظ و  نیبرـض  یلع  نآرقلا  یناـعم 
«1  ... » ظافلألا رهاظ  یلع  هدئازلا  هلدألا  یلا  کلذ  نم  دارملا  هفرعم  یف  لقاعلا  جاتحیف  عاستإلا  هوجو  یلا  اهتقیقح  هرابعلا و  صاخ  نع 
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اب قباطم  ًاقیقد  دوشیم و  قبطنم  نآ  رب  ًاتـصاخ  ظفل  ترابع و  هک  تسا  ییانعم  يرهاظ ، يانعم  نطاب ، رهاـظ و  دـناهنوگود : ینآرق  ياـنعم 
اـنعم و نآ  يهتفاـی  شرتـسگ  دوـشیمن و  قـبطنم  نآ  رب  تراـبع  ظـفل و  هک  تسا  نآ  ینطاـب  ياـنعم  تسا و  یبرع  ناـبز  بادآ  دـعاوق و 

. دراد ظفل  رهاظ  رب  نوزفا  ياّهلدا  هب  جایتحا  نآ  زا  یهلا  دارم  تخانش  يارب  روهشیدنا  کی  تسا و  ظفل  تقیقح 
«2 . » تسا هدرک  لقن  ار  نآ  یعیش ، ثدحم  یکجارک ، حتفلا  وبأ  و 

، نآرق يارب  ندـش  نوطب  هب  لئاق  تروص  رد  انعم  کی  زا  شیب  رد  ظفل  لامعتـسا  روذـحم  عفد  ماقم  رد  راکفالا ، هیاـهن  یلوصا  باـتک  رد 
: دیوگیم

الو ضعب  نم  یفخأ  اهضعب  ناک  یتلا  یقباطملا  ینعملل  مزاوللا  نم  وه  ام  رابخالا  یف  نوطبلا  نم  دارملا  نوکی  نأ  ناکمإب  کلذ  عفدنی  ... 
ّالإ اهملعی  الو  انلوقع  اهیلا  لصی 

131 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1  ... » هب بطوخ  نم 

اهنآ زا  یـضعب  هک  دشاب  ظفل  یقباطم  لولدـم  مزاول  تایاور ، رابخأ و  رد  نوطب  زا  دارم  تسا  نکمم  هک  دوشیم  عفد  نایب  نیا  اب  روذـحم 
نآرق لیـصا  یقیقح و  نیبطاـخم  طـقف  میباـی و  تسد  نآ  هب  میناوـتیمن  شیوـخ ، لـقع  اـب  اـم  هکیروـط  هب  تسا  رتیفخم  رگید  ضعب  زا 

. دنهاگآ نآ  زا  نیموصعم ) )
يرگید لامتحا  دنوخآ ، موحرم  هتبلا  « 2 . » دنکیم نایب  لوصألا  هیافک  رد  یناسارخ ، دـنوخآ  شداتـسا ، هک  تسا  يزیچ  نآ  هباشم  نیا  و 

یئوخ موحرم  تسا . هتفرگ  رارق  وا  زا  سپ  ياهیلوصا  ماربا  ضقن و  دروم  شلامتحا  ود  ره  هک  « 3  » دهدیم نآرق  نوطب  يانعم  رد  زین  ار 
: دسیونیم دحاو ) يانعم  نآ  رد  ظفل  لامعتسا  لاح  رد  هناگادج و  یناعم ، نآ  لقتسم  هدارا   ) وا ریخا  لامتحا  رب  لاکشا  زا  سپ 

هب تقطن  اـم  یلع  اـهیف  ظـفللا  لامعتـسا  نود  نم  هتاـمزالم  هتاـموزلم و  ظـفللا و  هیف  لمعتـسملا  هاـنعم  مزاول  نآرقلا ، نوطب  نم  دارملا  نأ 
«4 . » هماعلا هصاخلا و  قرط  نم  تایاورلا 

نیا رد  ظفل  هکنیا  نودـب  نآ ، اب  مزالم  یناعم  نآ و  تاموزلم  تسا و  هتفر  راکب  نآ  رد  ظفل  هک  تسا  ییاـنعم  مزاول  نآرق ، نوطب  زا  دارم 
. دشاب هدش  لامعتسا  مزاول 

«5 . » دوشیم هیافک  بحاص  لامتحا  نیمه  ضرعتم  زین  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  و 
: دروآیم لیوأت  یحالطصا  فیرعت  لالخ  رد  ناشیا  تسا ، هدیدنسپ  ار  هاگدید  نیمه  زین  تفرعم  داتسا 

132 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
جراخ لیلدب  هیلإ  لصوتی  امنإو  هیف  هرهاظ  اهتاذ  بسحب  نکت  مل  امیف  هیآلل ، يوناث  ینعم  یف  لیوأتلا  لامعتسا  یلع  ًاضیأ - اوحلطصا - دقو 

«1  » اهنطب اهلیوأتو  اهرهظ  هیآ  لک  ریسفت  لاقیف : رهظلاب  یلوألا  اهریسفت  نع  ربعی  امک  نطبلاب  هنع  رَّبعی  مل  َّمث  نمو 
دوخ يدوخ  هب  هیآ  هک  يانعم  نآ  تسا  هیآ » يوناث  يانعم   » نآ هدش و  هداد  رارق  لیوأت  يارب  لوا - حالطصا  رب  هوالع  يرگید - حالطصا 

ریسفت زا  هک  هنوگ  نامه  دوشیم  دای  نطب  هب  نآ  زا  لیلد ، نیمه  هب  دربیپ و  ناوتیم  نآ  هب  یجراخ ، یلیلد  اب  هکلب  درادن  يروهظ  نآ  رد 
. تسا نآ  نطاب  لیوأت ، نآ و  رهظ  هیآ  ره  ریسفت  دوشیم : هتفگ  سپ  دوشیم . ریبعت  رهظ  ناونع  هب  هیآ ، يرهاظ  یلوا و 

: دننکیم فیرعت  ار  نطب  يرتنشور  تروص  هب  رگید ، ياج  رد  ناشیا 
( تسا لوزن  دروم  تایـصوصخ  دـنب  رد  هک  رهاـظ  ینعی   ) رهظ هدرپ  سپ  رد  هک  تسا  يراد  هنماد  هدرتـسگ و  موهفم  هیآ ، نطب  زا  دوصقم 

«2 . » دوش جارختسا  هیآ  نطب  زا  یتسیاب  عیسو  موهفم  نیا  یطیارش  تحت  هک  تسا  هتفهن 
رهاظ و يهزوح  هب  ار  نّیب  مزاول  یقباطم  لولدـم  دـننادیم و  طوبرم  ظافلا  نطاـب  هطیح  هب  ار  « 3  » نّیب ریغ  مزاول  طقف  تفرعم ، داتـسا  هتبلا 

«4 . » دنهدیم طبر  نآرق  ریسفت 
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نوطب  هکنیا  رد  ار  نطب  ظفل  روهظ  ياعدا  ینیکشم ، موحرم  هک  هنوگ  نامه 
133 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1 . » تسا هتسنادن  دیعب  ار  دنشاب  دارم  يانعم  یفخم  مزاول 
اقآ ترابع  زا  هک  هنوگ  ناـمه  دوشیم . هدـهاشم  رـصاعم  نیققحم  زا  یـضعب  نییلوصا و  مـالعا و  نیب  ییاـهرظن  فـالتخا  تهج  نیا  زا  و 
ره نّیبریغ و  نّیب و  مزاول  يهیلک  نانآ ، دیآیم ؛ تسدب  نارگید  یکجارک و  حتفلا  وبأ  یناسارخ و  دنوخآ  موحرم  شداتسا  یقارع و  ءایض 

و « 2  » دناهدیدنـسپ ار  نآ  رـصاعم  نیققحم  زا  یـضعب  دنهدیم و  دنویپ  نآرق  نطاب  هزوح  هب  ار  دشاب  ظفل  يرهاظ  لولدـم  زا  رتارف  هک  هچ 
هب طوبرم  ار  تفای  تسد  نآ  هب  نابز  بادآ  هرواحم و  لوصا  اب  ناوتب  هک  یلولدـم  ره  نّیبریغ و  نّیب و  زا  معا  مزاول  يهیلک  رگید  ياهدـع 

. دننادیم نابز  تاروتسد  دعاوق و  بوچراچ  زا  جراخ  یسرتسد و  لباق  ریغ  يروما  ار  نطاب  هلوقم  هتسناد ، نآ  ریسفت  نآرق و  رهاظ  هزوح 
«3»

اب يو  هاگدـید  تهج  نیا  زا  و  « 4  » درمـشیم تایآ  یقباطم  لیلادـم  عون  زا  ار  نآرق  نطاب  نیـشیپ ، لاوقا  مامت  فالخ  رب  یئابطابط  همالع 
ارف تهج  زا  همالع  هاگدـید  دـنچ  ره  میهدیم ، رارق  هناگادـج  ناونع  رد  ار  همالع  فیرعت  اذـل  دوشیم و  زیامتم  قوف  تارظن  فیراـعت و 
ریما زا  لوقنم  تیاور  رد  روکذـم  هناگراهچ  یناـعم  نطاـب و  رهاـظ و  تاـیاور  یـسررب  زا  سپ  ناـشیا  تسا . كرتشم  نطب  ندوب  يرهاـظ 

: دسیونیم علطم ) دح و  نطاب و  رهاظ و  ( ) ع  ) نانمؤم
ناک ءاوس  رهاظلا  تحت  يذـلا  وه  نطابلاو  هیآلا  نم  يدابلا  رهاظلا  ینعملا  وه  رهظلا  نأ  هعبرـألا : رومـألا  یناـعم  نم  لـصحتملاف  اذـهیلعو 

 ... هطساو امهنیب  ًادیعب  وأ  هنم  ًابیرق  ًاریثک  وا  ًادحاو 
134 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

رارق رهاظ  شـشوپ  ریز  رد  هک  تسا  ییانعم  نآ  نطاـب  دـیآیم و  تسدـب  هیآ  زا  رما  يادـتبا  رد  هک  تسا  يراکـشآ  ياـنعم  ناـمه  رهاـظ 
«1  ... » هطساو هب  جاتحم  نآ و  زا  رود  هاوخ  رهاظ ، يانعم  هب  کیدزن  هاوخ  رتشیب  هچ  دشاب ، انعم  کی  هچ  دریگیم 

: تسا هدروآ  دوخ  ریسفت  رد  يو  داد . رارق  هاگدید  نیا  اب  رظن  مه  ناوتیم  ار  يربط  تنس ، لهأ  نایم  رد  و 
«2  » هلیوأت نم  نطب  ام  هنطب  هوالتلا و  یف  رهاظلا  هرهظف 

. دنامیم یفخم  نآ  « 3 ( » ریسفت ای   ) لیوأت زا  هک  تسا  ییانعم  نآ ، نطاب  توالت و  نیح  رد  راکشآ  يانعم  نآرق ، رهاظ 
: دسیونیم يوانم  همالع  و 

«4  ... » وأ هاوحف  لکشأو  هریسفت  یفخ  ام  هنطب  هانعم و  فرعو  هلیوأت  رهظ  ام  هرهظف 
شیانعم هدوبن و  راکشآ  شریسفت  رد  هک  تسا  نآ  نآرق ، نطب  تسا و  هدش  هتخانش  راکـشآ و  شیانعم  لیوأت و  هک  تسا  نآ  نآرق ، رهظ 

. دیآ رظن  هب  لکشم 
رهظ رهاظ و  هک  تسا  نآ  يایوگ  ترابع  نیا  اما  دـنکیمن . ناـیب  ار  دوخ  راـتخم  لوق  دـنکیم و  رکذ  زین  ار  يرگید  تـالامتحا  يو  هتبلا 

هینایب نِم »  » ریدقت اب  هکنیا  رگم  تسا ، یفخم  اهنآ  يانعم  هک  دنتـسه  یتایآ  نآ  نطب  نطاب و  هکنانچمه  هدوب  نآرق  ظافلا  هب  طوبرم  نآرق 
نیرتهب دروم  رد  هدروآ و  راثآلا  لکشم  رد  يواحط  هک  هنوگنآ  میهد ، رییغت  هریسفت » نم  یفخ  ام   » و هلیوأت » نم  رهظ  ام   » هب ار  يو  ترابع 

«5  ...« » اهانعم نم  نطبی  ام  نطبلا  اهانعم و  نم  رهظی  ام  وه  اهنم  رهظلا   » هک دیوگیم : هدمآ  شرظن  هب  هک  یلیوأت 
135 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

نطاب هب  طوبرم  رصن ، هروس  تایآ  زا  ربمایپ  لجأ  یکیدزن  هدافتسا  هکنیا  هب  رارقا  زا  سپ  تنس ، لهأ  نادنمـشناد  زا  رگید  یکی  هیمیت ، نبا 
کی هب  لالدتسا  لیبق  زا  بلطم  نیا  دیوگیم  دشابیم ؛ مه  تایآ  رهاظ  اب  قفاوم  نطاب  نیا  تسا و  هدیـسر  نآ  هب  سابع  نبا  هک  تسا  نآ 

«1 . » ًارج َّملهو  رگید  ياهمزال  همزال ، نیا  يارب  تسا و  ياهمزال  زیچ  کی  يارب  هک  ارچ  تسا  نآ  تاموزلم  قیرط  زا  زیچ 
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يانعم هب  هکنیا  رب  هوالع  تسا و  رادـفرط  ياراد  هاگدـید  نیا  تنـس ، لهأ  نایعـش و  ناـیم  رد  هک  دوشیم  هظحـالم  تشذـگ ، هچنآ  رباـنب 
عمج لباق  دـننکیم  فیرعت  تاراشا  فئاطل و  اـی  ملع  اـی  مهف  هب  ار  نطب  هک  یفیراـعت  زا  هتـسد  نآ  اـب  دـشابیم ، کـیدزن  زین  نطب  يوغل 

ءاروام لیلادـم  زا  یئزج  ناونع  هب  ار  قئاـقد  تاراـشا و  دوشیمن و  هدـیمهف  رکفت  ربدـت و  اـب  زج  يرهاـظ ، ارف  لیلادـم  نیا  هک  ارچ  تسا ،
. تسا روصت  لباق  یتخس  هب  رگید ، فیراعت  رد  هک  تسا  يزایتما  ياراد  تاهج  نیا  زا  و  دهد ، ياج  دناوتیم  دوخ  رد  تایآ ، رهاوظ 

« نآرق ظافلا  ییانعم  هدرتسگ  بتارم   » هب نطب  فیرعت 

هدش حرطم  ظافلا  اب  نآ  طابترا  نآرق و  تایآ  یتخانش  تفرعم  يالاب  حطس  هب  تیانع  اب  یعیـش ، رخأتم  نادنمـشناد  يوس  زا  هاگدید ، نیا 
: دنادیم نآرق  ظفل  یقباطم  لولدم  يرهاظ ، يانعم  اب  هارمه  ار  ینطاب  يانعم  یئابطابط ، همالع  تسا ،

ینعم نم  رثـکأ  یف  ظـفللا  لامعتـسا  مزلیف  دـحاو  ضرع  یف  عیمجلا  نوـکی  نأ  ریغ  نم  اـًلوط  هبترم  ینعملا ، نم  هفلتخم  بتارم  نآرقلل  نأ 
ظفللا اهنم  دـحاو  لک  یلع  لدـی  هیقباطم  ِناعم  یه  لب  دـحاو ، موزلمل  هددـعتملا  مزاوللا  لـیبق  نم  یه  ـالو  زاـجملا  مومع  لـثم  وأ  دـحاو 

«2  ... » ماهفألا بتارم  بسحب  هقباطملاب 
136 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

کی زا  شیب  رد  ظفل  لامعتـسا  روذـحم  اذـل  دـناهدش و  عقاو  مه  ضرع  رد  هن  یلوط و  تروص  هب  هک  دراد  اـنعم  زا  یفلتخم  بتارم  نآرق 
دیآیمن باسح  هب  زین  موزلم  کی  ددعتم  مزاول  ییانعم  بتارم  نیا  و  ددرگیم . یفتنم  زاجم  لومش  روذحم  هکنانچمه  دیآیمن  مزال  انعم 

 ... دنکیم قرف  نابطاخم  مهف  بتارم  هب  تبسن  هک  دنتسه  ظفل  یقباطم  لولدم  بتارم ، نیا  همه  هکلب 
نیا دننکیم و  نایب  توافتم  ار  دارفا  لمع  تاجرد  هک  دـنکیم  دانتـسا  یتایآ  هب  دـحاو  يانعم  کی  زا  فلتخم  ياهکرد  حیـضوت  رد  يو 

«1 . » دوشیم تقیقح  کی  زا  یفلتخم  ياهکرد  اهملع و  لوصح  ببس  توافتم  ياهلمع 
حرـش يارب  رگید  ياج  رد  و  دشابیم . توافتم  نآ  زا  نابطاخم  كرد  حطـس  هک  تسا  دحاو  ییانعم  ياراد  میرک  نآرق  هیآ  کی  نیربانب 

هب قلعتم  بآ  هب  قلعت  نیع  رد  بلط  نیمه  دـنکیم . بآ  بلط  هک  دروآیم  لاثم  ییـالوم  هب  رگیدـکی  رب  يرهاـظ  ینطاـب و  یناـعم  بترت 
هـس لاثم ، نیا  رد  تسا . يدوجو  لامک  بلط  ياـنعم  هب  موس  هبترم  رد  هک  روطناـمه  تسا  رگید  ياهبترم  رد  یـصخش  تجاـح  ندروآرب 

«2 . » دشابیم زین  رگید  ياهبلط  يانعم  هب  بآ  بلط  نامه  هکلب  درادن  دوجو  بلط 
: تسا نینچ  شلامتحا  نیلوا  میرک ، نآرق  نوطب  نایب  رد  يدرجورب  هللا  تیآ 

لقاعلا لقع  هنم  مهفی  سمشلا ال  ظفل  اًلثم  لوقعلا  تاکاردإلا و  بتارم  بسح  هنم  دافتـست  بتارم  نآرقلا  ظافلا  یناعمل  نأ  اهنم  دوصقملا 
هداملا و ءاغلإب  هیرونلا  هیثیحلا  ینعأ  هروصلاب  ذخأتف  هانعم  یف  فرصتت  هفرصتملا  هیلاعلا  لوقعلا  نکلو  ءامـسلا  یف  یئرملا  مرجلا  ّالإ  یماعلا 

«3  ... » لوقعلا بتارم  توافتب  توافتی  ًاضیأ  اذه 
ساسا  رب  هک  تسا  یبتارم  ياراد  ظافلا  يانعم  هک  تسا  نآ  نآرق  نوطب  زا  دارم 

137 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
كرد نامـسآ  رد  ار  نآ  یئرم  مسج  طقف  یلومعم  صخـش  کی  هک  دیـشروخ  ظفل  دـننام  دوشیم  داجیا  نیبطاخم  لقع  كرد و  بتارم 

توافتم یکاردا ، حوطـس  توافت  اب  مه  نیا  هک  دروآیم  رظن  رد  نآ  مسج  نودـب  ار  نآ  ینارون  تهج  لاّوجو ، الاو  لوقع  یلو  دـنکیم ،
. دوشیم

«1 . » تسا هدش  هراشا  زین  لوصألا  هیاهن  رد  نایب ، نیا  هب 
: میناوخیم نینچ  لوصألا  یقتنم  رد  تسا . هدمآ  تسدب  زین  رگید  ینایب  هاگدید ، نیا  نارادفرط  زا 

نإو یناعملا  نم  ریبک  ددع  یلع  اهتاذ  دح  یف  هلادو  اهسفن  یف  هدارم  هددعتم و  ناعم  یلع  قیبطتلل  اهسفن  یف  هلباق  هینآرقلا  لمجلا  نوک  اما 
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باتکلا تایآ  یف  قمعتلا  لمأتلاب و  یناعملا  کلت  ضعب  یلا  لصی  نأ  بقاثلا  قیقدلا  رکفلل  نکمی  ثیحب  عیمجلا  دحاو ال  ینعم  اهنم  دیرأ 
«2  ... » ِهلمُجل یمالکلا  بیکرتلا  نآرقلا و  همظع  نم  وهف 

هک دـنراد  ار  يددـعتم  ياـنعم  رب  قیبـطت  تیلباـق  دوـخ  يدوـخ  هب  تـالمج ، نیا  هک  تسا  نیا  نآ ، تـالمج  بـیکرت  نآرق و  تـمظع  زا 
زا انعم  کی  طقف  دـنچ  ره  دـننکیم ، تلالد  يدایز  یناعم  رب  دوخ  يدوخ  هب  تالمج ، نیا  دـناهدوب و  مه  نآ  ملکتم  رظن  دروم  هناگادـج 
. دبای تسد  یناعم  نآ  زا  یضعب  هب  دناوتیم  نآرق ، تایآ  رد  قمعت  لمأت و  اب  ذفان  رکف  هک  ياهنوگب  تسا  هدش  هدارا  انعم ، نیا  مامت  نیب 
رد اما  دوشیم ، هدید  یضقانت  هن ، ای  دناهدش  عقاو  یهلا  هدارا  دروم  ددعتم  يانعم  نیا  هکنیا  صوصخ  رد  زارف ، نیا  لیذ  ردص و  رد  هچرگ 

. دراد رارق  یلبق  فیراعت  ياتسار 
تسین ظفل  يارب  ییانعم  يهیال  ود  ضرف  ددعت و  لیبق  زا  نطاب  رهاظ و  يهئسم  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  نآرقلا ،» یحو  نم   » ریسفت بحاص 

هقبط  هکیروط  هب 
138 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ئـش کی  نطاب  رهاظ و  توافت  ياضتقا  هکنانچ  نآ  دـشاب  ینطاب  یناعم  ینورد و  يهیال  اب  ریاغم  تسا  يرهاظ  ياـنعم  ناـمه  هک  یناـقوف 
: دیوگیم يو  تسا .

«1 . » مینک روصت  دهدیم ، رارق  ییانعم  هیال  ود  ظفل  يارب  هک  يدام  يا  هنوگ  هب  ار  نآرق  نطاب  رهاظ و  يهلئسم  میناوت  یمن  ام 
: دیازفایم و 

طخ یف  لبقتـسم  یلع  لـطیل  رـضاحلا ، یلا  یـضاملا  نم  نـمزلا ، طـخ  یف  كرحتی  دـحاو  ینعم  كاـنه  لـب  ظـفلل  ناـینعم  كاـنه  سیلف 
«2  » دارفألا لحارملا و  عیمج  یف  دسجتت  یتلا  هیصوصخلا 

رد هکنیا  ات  هدـنیآ ، ات  هتـشذگ  زا  تسا ، تکرح  رد  نامز  لوط  رد  هک  تسا  يدـحاو  يانعم  هکلب  درادـن  دوجو  ظفل  کـی  يارب  اـنعم  ود 
. دنک ادیپ  دادتما  دباییم ، دومن  فلتخم  دارفا  رد  ینامز و  لحارم  مامت  رد  هک  یتیصوصخ  ياتسار 

دـباییم و نایرج  نامز  لوط  رد  هک  تسا  یلک  ییانعم  ياراد  تسا ، طوبرم  لوزن  عقاوم  رـصع و  هب  هک  هیآ  کی  یئزج  ياـنعم  نیارباـنب ،
«3 . » دشابیم نآرق  يهیآ  نطاب  نامه  نیا  ددرگیم و  هیآ  تایصوصخ  رب  لمتشم  دراوم  همه  لماش 

دنکیم و هراشا  كرد  فلتخم  بتارم  هب  تبسن  نآ  توافت  دیـشروخ و  لاثم  نامه  هب  هدرتسگ ، دحاو  يراج و  یلک  انعم  نییبت  يارب  يو 
نب رباج  تیاور  رد  « 4 « » هوُجو یلع  ٌفّرـصَتم  ٌلصَّتم  ٌمالک  َوهَو   » زارف هب  ینطاب  يرهاظ و  هیال  ود  هن  یلک و  دـحاو  ياـنعم  هدافتـسا  يارب 

«5 . » دیوجیم کسمت  نآرق  نطب  رهظ و  نوماریپ  ع )  ) رقاب ماما  زا  یفعج  دیزی 
139 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

دـشابیم و اتـسار  نیمه  رد  هک  دـنکیم  حرطم  ار  یموس  لامتحا  نآرق ، نطاب  يانعم  رد  لامتحا  ود  هب  هراشا  زا  سپ  زین ، یناحبـس  داتـسا 
هیآ زا  یتـشادرب  دوخ ، كرد  رکف و  حطـس  بساـنت  هب  نارـسفم  زا  کـی  ره  هک  دـنکیم  رکذ  هنومن  ناونع  هب  ار  دـعر  يهروس  يهیآ 14 

«1 . » دوشیم طوبرم  نآ  هب  هتفرگ و  ماهلا  رهاظ  زا  هک  دناهتشاد 
لولدـم ناـمه  سنج  زا  يرتقیقد  هدرتـسگ و  ياـنعم  هب  ندیـسر  يارب  تسا  یلیلد  اـمنهار و  هیآ ، يرهاـظ  ياـنعم  شرگن ، نیا  ساـسا  رب 

رارقرب مکحتـسم  یطابترا  ینطاب  يانعم  يرهاظ و  لولدـم  نیب  دـیاب  هاگدـید ، نیا  رد  دوشیم . هدـیمان  نطب  هک  نآ ، هب  کیدزن  يرهاظ و 
دیدج و یمیهافم  یناعم و  ار  نطب  هک  شرگن  نآ  اب  ساسا ، نیا  رب  تسا و  ود  نآ  زا  یکی  ندوب  قیمع  قیقد و  رد  ود ، نآ  توافت  دشاب و 

. تسین عمج  لباق  دشابن ، مه  کیدزن  نآ  يرهاظ  لولدم  هب  هتشاد و  یگزات  تسا  نکمم  هک  فیطل  یتاراشا 

نطب زا  رگید  فیراعت 
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هراشا

نیا ترهش ، مدع  لیلد  هب  هک  تسا  هدش  دراو  تنس  لهأ  هعیش و  رد  نآرق  نطب  يانعم  رد  يرگید  تالامتحا  هتـشذگ ، فیراعت  رب  هوالع 
. درک میهاوخ  حرطم  اجکی  ار  دراوم 

« نوگانوگ هوجو  لمح  تیلباق   » هب نطب  فیرعت 

: دیوگیم نطب  رهظ و  تیاور  حرش  رد  یضر  فیرش 
یلع نینمؤملاریما  هفـصو  امک  ًابورـض  تالیوأتلا  نم  لمتحی  ًاهوجو و  بلقتی  نآرقلا  نأ  دارملا  نوکی  نأ  اهنم  لاوقأ : کلذ  یف  لیق  دق  و 

هوجولا  یلع  لمحلا  تالیوأتلا و  یلع  فیرصتلا  لمتحی  يأ  هوجو ، وذ  ٌلاّمح  نآرقلا  لاقف : هل  مالک  یف  (ع )
140 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. هُدصقأف دشرلا  قیرط  هُعبتأف و  يأرلا  هجو  هنم  یل  نَّیُبیل  ُهترَدأ  ُهتفرص و  يأ  نطبل  ًارهظ  يرمأ  ُتبّلق  لئاقلا : لوق  کلذ  نم  و  تافلتخملا ... 
«1»

دوشیم نوگرگد  نوگانوگ  ياهتروص  هب  نآرق  هک  تسا  نیا  نطاب  زا  دارم  هکنیا  اهنآ  هلمج  زا  هدش ، رکذ  یلاوقا  نآرق  نطاب  حرش  رد 
ياراد هدـنریذپ و  نآرق  : » دـنکیم فیـصوت  ار  نآ  دوخ  شیامرف  نیا  رد  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  هکنانچنآ  دـباتیم  رب  ار  تالیوأت  عاوناو 

دیوگیم هک  یسک  لوق  تسا  لیبق  نیا  زا  و  دراد . دوخ  رد  ار  فلتخم  هوجو  تالیوأت و  هب  تشگرب  شریذپ  ینعی  تسا ،» یفلتخم  هوجو 
يارب ییافوکش  دشر و  هار  وکین و  تلاح  هکنیا  ات  مدرک  فرصنم  نوگانوگ  ياهتلاح  هب  ار  نآ  ینعی  مدرک » ور  تشپ و  ار  مدوخ  روما  »

. منک تیعبت  نآ  زا  دوش و  راکشآ  نم 
لقن نسح »  » زا نآرق  نطب  رهظ و  يهراـبرد  حرطم  تـالیوأت  زا  یکی  رکذ  رد  م 224 ه )-  ) ماّلس نب  مساق  دیبع  وبأ  تنـس ، لها  ثدحم  و 

ار نآ  بناوج  مامت  هدرک و  ور  ریز و  ار  دوخ  رما  ینعی  دـنکیم  لامعتـسا  ار  نطبل » ًارهظ  يرمأ  تبلق  دـق   » برع تسا : هتفگ  هک  دـنکیم 
«2 . » مدیجنس

«3 . » دنکیم لقن  ار  لوق  نیا  هنسلا ، حرش  رد  يوغب  و 

« نآرق تایآ  يونعم  باجح   » هب نطب  فیرعت 

نتم رد  هک  هچنآ  زا  ریغ  رگید ، يانعم  کی  دوخ  سرد  رد  ناشیا  هک  هدـش  لقن  لوصـألا ، هیاـفک  بحاـص  یناـسارخ ، دـنوخآ  موحرم  زا 
نایب  نطب  رهظ و  تیاور  زا  دارم  هکنیا  نآ  تسا و  هدرک  رکذ  نآرق  نطب  يارب  هدش  هراشا  نآ  هب  لوصألا  هیافک 

141 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
مالک يونعم  باجح  سپ  تسا . هناگداتفه  ای  هناگتفه  ياهباجح  اب  يرـشب  كاردا  زا  نآ  یناهنپو  لاعتم  دـنوادخ  مالک  ياـنعم  تفارظ 

نیا رب  تسا . هدـش  هیبشت  تسا ، ناسنإ  ءاشحاو  ءاـعماو  مکـش  نورد  تاـیوتحم  زا  عناـم  هک  مکـش  تسوپ  ینعی  يرهاـظ  باـجح  هب  یهلا 
، درادـن یـسرتسد  نآ  هب  يرـشب  كرادا  هک  تسا  یعون  زا  نآرق  يانعم  هک  تسا  نیا  دراد  نطب  داتفه  ای  تفه  نآرق  هکنیا  يانعم  ساـسا 
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، تسا يددـعتم  ياهباجح  سپ  رد  هک  يزیچ  هب  دـناوتیمن  درف  کی  هک  هنوگ  نامه  دراد ، صاـصتخا  ناـنآ  هب  نآرق  هک  یناـسک  رگم 
«1 . » دشاب يددعتم  یناعم  ياراد  هک  تسانعم  نآ  هب  نیا  و  دبای ، تسد 

تایاور هراشا  دروم  ار  نآ  اما  تسین  نآ  تایآ  رد  هتفهن  يهدرتسگ  میلاـعت  نآرق و  ياـفرژ  راـکنا  ددـص  رد  شرگن  نیا  هک  تسا  نشور 
دیآ تسدب  ربدت  اب  هک  هچنآ  ره  هکیروطب  دشاب  نیموصعم  رد  رـصحنم  نطب  هاگدید ، نیا  ساسا  رب  دسریم  رظن  هب  دنادیمن . نطب  رهظ و 

یـسرتسد لـباق  ربدـت  اـب  ار  نطب  هک  تسا  یتاـیاور  نآ  فلاـخم  تهج  نیا  زا  و  نآ ، نـطب  هـن  و  دریگیم ، رارق  تاـیآ  رهظ  هدودـحم  رد 
( مالسلا مهیلع   ) نیموصعم صوصخم  هک  یقیاقح  زین  ءایلوا و  ءاملع و  يارب  صیخشت  لباق  تاراشا  فئاطل و  هب  ارنآ  يانعم  ای  و  هتسناد ،

«2 . » دنکیم میسقت  تسا 

« هعطقم فورح  يانعم   » هب نطب  فیرعت 

نآرق نطاـب  دـیاش  هک  تسا  هدرک  حرطم  زین  ار  لاـمتحا  نیا  نآرق ، نطاـب  ياـنعم  تـالامتحا  لـقن  نمـض  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  موـحرم 
: دیوگیم ناشیا  دشاب . فورح  نیا  هب  طوبرم 

142 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1  » اهتاوذ لب  اهبیکرت ، ثیح  نم  نکل ال  تابکرملا  نم  اهریغو  تاعطقملا  فورحلا  نم  دافتسی  ام  اهنم  دوصقملا  نوکی  نأ  نکمیو  ... 

هدافتـسا اهنآ  بیکرت  ثیح  زا  هن  دوخ و  يدوخ  هب  رگید  تابیکرت  تاـعطقم و  فورح  زا  هک  دـشاب  نآ  نآرق  نوطب  زا  دارم  تسا  نکمم 
. دوشیم

نطاب زا  یتمسق  لماش  طقف  دوشیم  طوبرم  تاعطقم  فورح  هب  هچنآ  یلو  دهدیمن  یحیـضوت  تابیکرت »  » زا روظنم  دروم  رد  ناشیا  هتبلا 
. تسین يرست  لباق  نآ ، تایآ  هیقب  هب  تبسن  ددرگیم و  نآرق  لک 

« ناسنا ینطاب  فراعم  مولع و   » هب نطب  فیرعت 

تـسا یمولع  فراعم و  نآرق  نطاب  زا  دارم  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هفوصتم  ناـگرزب  زا  م 378 ه )-  ) یسوط جارسیلع  نب  هللادبع  رـصن  وبأ 
هب هک  رهاظ  ملع  ربارب  رد  صالخا و ...  قدص ، تیـشخ ، ءایح ، لخب ، دسح ، ملع ، ریظن  دوشیم  طوبرم  ناسنا  حناوجو  نطاب  بلق و  هب  هک 

 ..... قالط و دودح ، داهج ، تاکز ، هزور ، زامن ، دننام  دریگیم  قلعت  ناسنا  حراوج  لاعفا و 
رهاظ ملاع  هک  هنوگنامه  دیازفایم : دنکیم و  داهشتسا  « 2  » ًهنطاب ًهَرِهاَظ و  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسَأ  هفیرـش  يهیآ  هب  دوخ  يهدیا  نیا  يارب  يو 

تـسا نآرب  يو  دراد . نطاب  رهاظ و  مالـسا  هکنانچ  نآ  روطنیمه ، زین  ص )  ) ربمایپ ثیدـح  دراد و  نطاب  رهاظ و  زین  نآرق  دراد ، نطاـب  و 
«3 . » تسا نطاب  رهاظ و  ياراد  زین  مالسا  هملک ، کی  رد  تنس و  نآرق و  دراد  ینطاب  رهاظ و  دعب  ود  ناسنا  نوچ  هک 

« نطب  » زا دارم  دیاش  هک  دیوگیم  اتسار  نیا  رد  تنس  لهأ  نیرکفتم  زا  هرهزوبأ ،
143 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

دباییم ققحت  رـشب  یملع  ینالقع و  دشر  هیاس  رد  نآ  رب  نتم  تلالد  هک  دشاب  يرگید  یناعم  یناسنا و  ناور  یتسه و  قیاقح  تیاور ، رد 
«1 .... »

ياراد دزادرپیم و  ناسنا  حراوج  هب  هک  تسا  یتایآ  رب  لمتشم  میرک  نآرق  دسریم و  رظن  هب  حیحـص  هچرگ  دوخ  يدوخ  هب  هاگدید  نیا 
نطب رهظ و  تیاور  يارب  یلوبق  لباق  حرـش  فیرعت و  دـناوتیمن  اما  دـشابیم  ناسنا  ینطاب  روما  شرورپ  ددـص  رد  هک  تسا  رگید  یتایآ 

. درادن يراگزاس  نیقیرف  رد  هباحص  و  ص )  ) ربمایپ هعیش و  رد  مالسلا ) مهیلع   ) همئا زا  دراو  تایاور  قایساب  هیرظن  نیا  ددرگ . یقلت  نآرق 
. تسین ینآرق  تایآ  عیونت  میسقت و  ددص  رد  دراد و  نآرق  رهظ  يارو  يرما  دوجو  رب  تلالد  قایس 
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دحو نطب  رهظ و  نیب  زین  یبرع  نبا  هک  هدش  ببس  دشابیم  یتسه  نیوکت و  باتک  اب  قباطم  هدوب ، نیودت  باتک  میرک  نآرق  هک  رکف  نیا 
؛ دیآرب یتسه  تادوجوم  همه  علطم  دح و  نطب و  رهظ و  فیرعت  ددـص  رد  دـنک و  داجیا  طابترا  تادوجوم  مامت  ناسنا و  نآرق و  علطم  و 

: دیوگیم يو 
هزیمی ام  دحلاو  هروصلا  هذه  کسمی  ام  كاطعأ  ام  نطابلاو  هتروص  کتطعأ  ام  هنم  رهاظلاف  علطمو ، دحو  نطابو  رهاظ  هلو  ّالإ  ئش  نم  ام 

«2  ... » هب فشکت  َتنک  اذإ  هیلإ  لوصولا  کیطعی  ام  علطملاو  هریغ  نع 
دـهدیم و رارق  وت  راـیتخا  رد  ار  نآ  ریوصت  هک  تسا  يزیچ  نآ ، رهاـظ  دراد . علطم  دـحو و  ینطاـب  رهاـظ و  هکنیا  رگم  تسین  يدوـجوم 

تسا يرما  نآ ، علطم  تسا و  نآ  ریغ  زا  ئش  زییمت  هلیسو  نآ ، دح  دنکیم و  تیبثت  وت  نهذ  رد  ار  ریوصت  نیا  هک  تسا  يزیچ  نآ  نطاب ،
. دوشیم ئش  نآ  هب  ندیسر  ببس  هک 

: دیوگیم صوصخ  نیا  رد  دیزوبأ  دماح  رصن 
144 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1 . » دنشابیم لخادتم  مییوگب  تسا  رتهب  هکلب  دنتسین  ادج  لصفنم و  رگیدکی  زا  نآرق ، دوجو و  بناوج  نیا  یبرع  نبا  رظن  رد 

هیرظن يدنب و  عمج 

رب دومن . جارختسا  تایاور  نامه  زا  دیاب  زین  ار  نآ  تاصخـشم  اهیگژیو و  دنـشابیم ؛ تایاور  نآرق ، نطاب  رب  هدمع  لیلد  هک  اجنآ  زا  . 1
: زا دنترابع  دنشابیم ، نیقیرف  تایاور  هب  دنتسم  هک  یفیراعت  ساسا ، نیا 

دوجوم تاراشا  فیاطل و   » و رـس » «، » ناینیـشیپ صـصق  زا  نتفرگ  تربع  «، » ملع «، » تایآ ماع  قیداصم   » و مهف » «، » لـیوأت  » هب نطب  فیرعت 
«. تایآ رد 

لمع  » هب نآ  فیرعت  هعیـش و  تاـیاور  صوصخم  قئاـقح » فئاـطل و  تاراـشا و   » و نتفرگ » تربع  «، » ملع  » هب نطب  فیرعت  دراوم ، نیا  زا 
. دوشیم هدید  ًاتصاخ  تنس  لهأ  تایاور  رد  ّرس »  » و نآرق » هب  ندرک 

نودـب رگید  یخرب  یلو  دـناهداد  رظن  نآ  ساـسا  رب  هدرک و  تیاور  دـنچ  اـی  کـی  هب  دنتـسم  ار  دوخ  فیراـعت  نادنمـشناد ، زا  یـضعب  . 2
. دناهدرک هدنسب  هنیمز  نیا  رد  حرطم  تالامتحا  رکذ  هب  طقف  یصاخ ، يهیرظن  باختنا 

: دومن يدنبهتسد  ریز  ياهبلاق  رد  ناوتیم  ار  نآرق  نطب  صوصخ  رد  هدش  حرطم  تایرظن  هدمع  . 3
هب طوبرم  فلتخم  ياههبنج  تایاور و  هدوب ، نطب  يارب  دحاو  یتیهام  جارختـسا  ددص  رد  هک  نآرق  نطب  هبرگن  عماج  ییاههاگدید  فلا )

بتارم «، » يرهاـظ ياـنعم  زا  رتارف  لیلادـم  «، » ظاـفلا ياـنعم  قـلطم  «، » لـیوأت  » هب نآ  فـیرعت  نوـچمه  تسا  هدرک  عـمج  دوـخ  رد  ار  نآ 
؛» نآرق تایآ  يونعم  باجح   » و نوگانوگ » هوجو  لمح  تیلباق  «، » ظافلا ییانعم  هدرتسگ 

فیرعت  نآ  قیداصم  زا  یضعب  هب  هجوت  اب  ار  نآرق  نطب  هک  ییاههاگدید  ب )
145 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ای تایآ  ماع  قیداصم   » و ظـعو » تربع و  «، » ناـسنا ینطاـب  فراـعم  مولع و  «، » تاـعطقم فورح  ياـنعم   » هب نآ  فیرعت  ریظن  تسا ؛ هدرک 
؛» قیبطت يرج و 

تاراـشا و  » و فئاـطل » «، » ّرـس  » هب نآ  فیرعت  ریظن  تسا ، هتـشاد  یناـفرع  یتخانـش و  تفرعم  شرگن  نآرق ، نطب  هب  هک  ییاههاگدـید  ج )
؛» ظافلأ تقیقح  حور و   » و ینآرق » قئاقح 

؛» مهف  » و نآرق » هب  ندرک  لمع   » هب نآ  فیرعت  ریظن  تسا ؛ هتسیرگن  نآ  اب  ناسنا  طابترا  يهیواز  زا  نآرق ، نطب  هب  هک  ییاههاگدید  د )
دارم  » اـی یهلا » ملع   » هب نآ  فیرعت  ریظن  تسا ؛ هدرک  فیرعت  لاـعتم  دـنوادخ  اـب  نآ  هطبار  يهبنج  زا  ار  نآرق  نطب  هک  ییاههاگدـید  ه )-
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«. باطخ زا  دنوادخ 
: درک صیخلت  هنوگ  نیا  ار  یمالسا  ءاملع  ییاور  ریغ  ییاور و  يارآ  مامت  ناوتیم  قوف ، بلطم  ربانب  . 4

، دریگربرد ار  يرهاظ  يانعم  زا  رتارف  لیلادـم  هاوخ  دوش  لماش  ار  نآرق  يانعم  يهیلک  هاوخ  هک  دوشیم  هتفگ  ییانعم  نآ  هب  نآرق  نطاـب  »
يانعم کی  ياـنعم  نیا  عومجم  اـی  دـننکیم و  تیاـکح  رگیدـکی  زا  یموزلم  مزـال و  یلوط و  تروص  هب  اـی  هدوب  مه  اـب  یطاـبترا  ياراد 

مولع و  » اهنآ هلمج  زا  و  تاعطقم ) فورح  ریظن   ) هتشاد ار  فلتخم  هوجو  لمح  تیلباق  هک  دنهدیم  لیکشت  ار  یعساو  هدرتسگ و  یقباطم 
. تسا ناسنا » ینطاب  فراعم 

دنتـسه یقیاقح  فیاطل و  تاراشا و  زومر و  نآ ، رب  هوالع  رگید  یخرب  رد  دـننکیم و  نییبت  ار  یهلا  دارم  تایآ ، زا  یـضعب  رد  اـنعم  نیا 
لماـع ياـملع  یهلا و  ءاـیلوا  ًاـهاگ  نادنمـشناد و  صاوخ و  اـی  تسین و  هاـگآ  نآ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  زج  هدوب ؛ نآرق  رارـسا  وزج  اـی  هک 

ملع یّلجت  ینطاب  يانعم  نیا  دشابیم  نانآ ) ءایـصوا  زین  و   ) ءایبنا صوصخم  قیاقح  نآ  زا  یـضعب  هکنانچمه  دنبای . تسد  نآ  هب  دناوتیم 
قیبطت یهلا و  تایآ  هب  ندرک  لمع  نآرق و  قیقد  مهف  نآ  زاوج  طورشو  لیوأت  دراوم  یـضعب  رد  نآ  هب  ندیـسر  هار  هدوب ، نآرق  رد  یهلا 

رب ینآرق  فراعم  یهاون و  رماوأ و 
146 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

.« تسا هتشذگ  ماوقأ  تالاح  زا  نتفرگ  تربع  نتشیوخ و 
مامت هاگدـید ، نیا  هک  ارچ  دـشاب  يرهاـظ » ياـنعم  زا  رتارف  لیلادـم   » هب نآ  فیرعت  هیرظن ، نیرتحیحـص  نیرتعماـج و  دـسریم  رظن  هب  . 5

ساسا رب  دـهدیم . رارق  دوخ  شـشوپ  تحت  ار  اهنآ  تسا و  عمج  لباق  اههاگدـید  رتشیب  اب  هتفرگرب ، رد  ار  تایآ  ظافلا  تاموزلم  مزاول و 
دنـشابیم و اراد  ار  ناسنا  نتفرگ  دـنپ  تیلباق  نآ ، قیبطت  اب  هدـمآ و  تسدـب  ربدـت  مهف و  اـب  يرهاـظ ، ارف  تالولدـم  زا  یـضعب  هیرظن  نیا 

ینآرق قئاقح  فئاطل و  رارـسا و  هطیح  رد  دوشیمن و  ریـسم  اهنآ  لیوأت  اب  زج  هدوب ، فرژ  قیمع و  يرهاـظ ، ارف  لیلادـم  زا  رگید  یـضعب 
، دشابیم راکشآ  نآرق  زا  هک  هچنآ  ره  ینعی  نآرق  رهظ  ربارب  رد  تسا و  رتکیدزن  نآ  يوغل  يانعم  هب  فیرعت  نیا  هکنانچمه  دنراد ، ياج 

. دریگیم رارق  نآ ، راکشآ  يرهاظ و  يانعم  ای  نآ  ظافلأ  زا  معأ 
147 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

نطب دوجو  لیالد  موس : لصف 

همدقم

اهنآ هلمج  زا  دوب و  دهاوخ  فلتخم  زین  نطاب  اب  طبترم  ياهیگژیو  میرک ، نآرق  نطب  دروم  رد  توافتم  ياههاگدـید  فیراعت و  دوجو  اب 
ظافلا ربارب  رد  تایآ » یناعم  قلطم   » هب ار  نآرق  نطاب  هچنانچ  هک  تسا  حضاو  تسا . هدش  حرطم  نآ  مدع  ای  تابثا  يارب  هک  تسا  یلیالد 

. ددرگیم تابثا  زا  زاینیب  هدوب ، یهیدب  نآرق  نطاب  میتفرگ ، رظن  رد  ینآرق 
هب ام  زاـین  میتفرگ ، رظن  رد  یبرع  ناـبز  رب  مکاـح  دـعاوق  لوصا و  زا  رتارف  يداـع و  رـشب  سرتسد  زا  جراـخ  يروما  ار  نآرق  نطب  رگا  اـما 

. دیامنیم رتنشور  یتابثا  ثحب 
تبسن فلتخم  يهلدا  دربراک  رکذتم  نایاپ  رد  دوشیم و  هدروآ  تسا  هدش  هماقا  میرک  نآرق  نطاب  يارب  هک  ياهلدا  يهیلک  لاقم ، نیا  رد 

. دش میهاوخ  نوگانوگ  ياههاگدید  هب 
. دومن ثحب  یتابثاو  یتوبث  بلاق  ود  رد  ناوتیم  صوصخ ، نیا  رد  دسریم  رظن  هب 

رظن رد  هرواحم  ییـالقع  دـعاوق  لوصا و  زا  جراـخ  ظاـفلا و  يرهاـظ  لیلادـم  زا  رتارف  يرما  ار  نآرق  نطاـب  رگا  یتح  هک  دـننآرب  یـضعب 
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«1 . » دوشیمن روصتم  نآرق  يارب  نآ  دوجو  رب  يداعبتسا  هنوگچیه  هدوب ، نکمم  يرما  یتوبث ، رظن  زا  میریگب .
150 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

هدودحم نامز و  کی  هریاد  زا  رت  عیسو  دناوتب  ات  دشاب  یهانتیال  هک  تسا  نآ  قیال  تسا  هدش  رداص  یهانتیال  تاذ  يهیحان  زا  هک  یمالک 
: دسیونیم نیققحم  زا  یکی  دیامن . یناشفا  وترپ  دوخ  زا  سپ  ياهنامز  مامت  رب  صخشم ،

رب رگید  يانعم  راکشآ و  تلالد  اب  هرواحم  ییالقع  لوصا  یبرع و  دعاوق  يانبم  رب  یکی  دنک  دصق  انعم  ود  دوخ  مالک  زا  ياهدنیوگ  رگا 
نکمم يراک  دنمهفب  ار  نآ  دنربخ - اب  نآ  زمر  زار و  زا  هک  صاوخ - زا  یخرب  اهنت  هک  يوحن  هب  ناهنپ  تلالد  اب  هژیو  يزار  زمر و  يانبم 

: تفگ ناوتب  اسب  هچ  هکلب  دـننادیمن  دنـسپان  حـیبق و  ار  نآ  زین  اًـلقع  و  درادـن ، دوجو  راـک  نیا  هلاحتـسا  رب  یلقع  ناـهرب  تسا . لوقعم  و 
يزایتما لامک  نیا  و  تسا ...  ناهنپ  راکـشآ و  دعب  ود  زا  ظفل  يرادروخرب  يرنه  یبدا و  راثآ  شنیرفآ  رد  یلـصا  رـصانع  زا  یکی  ًالوصا 

«1  ... » تسا راظتنا  زا  رود  دیعب و  نآرق  دننام  یباتک  رد  نآ  نادقف  هک  تسا 
دننکیم لخاد  نآرق  نطاب  هطیح  رد  ار ، تایآ  ظافلا  ندینش  اب  نهذ ، هب  هدننک  روطخو  يرهاظ  يانعم  زا  ریغ  ییانعم  ره  هک  رگید  یضعب 
ناملکتم ظافلاو  تارابع  مامت  يارب  ریگارف و  يرما  ار  نطاب  دـننادیم ، هلوقم  نیا  زا  ار  تایانک  اهلثم و  تاهیبشت و  تاراعتـسا و  يهیلک  و 

نیا ساسارب  « 2 . » دـننکیم نایب  نآرق  زیگنا  تفگـشو  ادـیپ  ان  قمع  دودـحمان و  ییاـفرژ  نآرق ، اـب  ار  اـهنیا  قرف  هدرمـش ، ناگدنـسیون  و 
. دشاب هتشاد  لیلد  هب  زاین  هک  تسانآ  زا  رتنشور  میرک  نآرق  يارب  نطاب  نطب و  دوجو  زین  هاگدید 

رـس و رهاظ و   » و یتسه » ملاع  رد  دوهـش  بیغ و  دوجو  «، » نآرقو ملاع  ناسنا و  هناگ  هس  قباطت   » زا نخـس  هک  ءافرعو  هفـسالف  هاگدید  زا 
رد اذل  تسا . حضاو  ئـش  ره  نایبت  هدنرادرب و  رد  نیودت و  باتک  ناونع  هب  نطاب  رب  نآرق  لامتـشا  دـناهدروآ ، نایم  هب  ناسنا » يارب  نطاب 

دوهش بیغ و  ملاع  دوجو  تابثا  ضرف  اب  هورگ  نیا  نایم 
151 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

، يّرـس ینلع و  ینطاب ، يرهاظ و  يرـشب ، فلتخم  تالاح  اب  نآرق  قباـطت  یمالـسا و  میلاـعت  رد  اـهنآ  يود  ره  هب  ناـمیا  موزل  نآرق و  رد 
نطاب تابثا  لیالد  زا  تبحـص  رتمک  هدش ، هتفرگ  ملـسم  نآ  رهاظ  زا  ریغ  ینطاب  رب  ناسنا  ملاع و  ءازجا  مامت  نوچمه  میرک  نآرق  لامتـشا 

«1 . » تسا هتفرگ  تروص  اهنآ  یسررب  میرک و  نآرق 
دناهتـشاد هراشا  نآ  ییاور  يهلدا  هب  ًاعون  دـناهدرک و  هارمه  هلدا  اب  ار  نطاب  زا  ثحب  نیقیرف  نارظنبحاص  نارـسفم و  رثکا  لاـح  ره  هب  اـما 

. دناهدومن نآ  تابثا  يارب  میرک  نآرق  زا  ياهلدا  رکذ  هب  مادقا  زین  ياهدعو 
: درک میهاوخ  رکذ  ار  نیقیرف  نادنمشناد  قفاوت  یلقع و  هلدا  نآ ، زا  دعب  ثحب و  نیا  تایاور  سپس  نآرق و  يهلدا  ادتبا ، ام 

تایآ - 1

هراشا

نآ ساـسا  هشیر و  هدوب ، ییاور  یثـحب  زیچ ، ره  زا  شیب  ثحب  نیا  « 2 . » تسا هدشن  نطاب  نطب و  زا  ینخـس  حیرـص  روطب  میرک  نآرق  رد 
نآ يارب  تایاور ، رانک  رد  نیقیرف ، نارظن  بحاص  نارـسفم و  زا  يرایـسب  اما  تسا ، هدییور  ییاور  رداصم  رد  شیاهگرب  خاش و  نوچمه 

. دنا هدومن  هماقا  ینآرق  ياهلدا 
نآرق  رهاظ  زا  روبع  یعون  دمآ ، نآرق  نطب  فیرعت  رد  هک  ییاههاگدید  رثکا  رد 

152 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
رارساو تاراشا  هب  ندیـسر  مزال  ّرـس  تراهطو  سفن  بیذهت  دنراد  ینافرع  يهغبـص  هک  ییاهنآ  زا  یـضعب  رد  دنچ  ره  تسا ، هدش  ظاحل 
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نیا تسا . تایآ  رهاوظ  زا  روبع  رذگ و  مزلتسم  نآرق ، نطب  هب  ندیـسر  لاح  ره  رد  اما  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  ظافلا ، تقیقحو  حورو 
يهلدا دناهتساوخ  هک  یناسک  تسا . هدومن  هراشا  اهراب  میرک  نآرق  ار  تسا  بلق  نهذ و  يافص  ربدت و  رکف و  لامعا  هب  جاتحم  هک  دنیارف 

«1 . » دنا هدرک  کسمت  تایآ  نیمه  هب  ًاعون  دننک . هماقا  نطاب  ثحب  يارب  ینآرق 
یفرعم ءیـش  ره  لیـصفتو  نیبـم  ارنآ  دـنراد و  دـیکأت  نآرق  رد  نآ ، کـشخ  رت و  يزیچ ، ره  دوـجو  رب  نآرق  تاـیآ  زا  رگید  ياهتــسد 
دیامن لمح  دوخ  اب  ار  تامولعم  مولع و  قئاقدو  لیـصافت  زا  مجح  نیا  دناوتیمن  دـشاب  هچ  ره  نآرق  رهاظ  هک  تسا  حـضاورپ  دـنیامنیم .

. درک وجتسج  نآرق  نطاب  رد  زج  ناوتیمن  ار  نآ  اذل 
فرص یناتساد  ياویش  ياهباتک  فیدر  رد  ار  نآرق  ناشرهاظ ، هک  دوشیم  رکذتم  ار  نیشیپ  ماوقأ  زا  یـصصق  تایآ ، زا  رگید  ياهتـسد 

ار نآ  تسا . فلتخم  ياهنامز  هب  نانآ  تشونرـسو  تالاح  يرجو  يزومآ  تربع  انامه  هک  نآ  هب  ینطاب  هبنج  مامـضنا  هک  دـهدیم  رارق 
. دهدیم رارق  تیرشب ، هب  یناشفا  رون  تیاده و  ینعی  ینامسآ  باتک  نیا  یلصا  هاگیاج  رد 

ندـماین  » هک یتایآ  دـنوشیم ، هدوزفا  قوف  تایآ  عمج  هب  دـنراد . ياهراشا  ظافلا  رهاـظ  ءارو  اـم  رب  تواـفتم  ءاـحنا  هب  هک  رگید  یتاـیآ  و 
رکذـتم ار  ینطاب » يرهاظ و  ناهانگ  تمرح   » و ص »)  ) ربماـیپ رب  تاـیآ  لوزن  ندوب  لـیقث  «، » نآ ءارواـم  هب  ندـیزرو  رفک  «، » نآرق لـیوأت 

. دنشابیم تسد  نیا  زا  دناهدش 
: درک میهاوخ  یفرعم  ار  دناهدرک  کسمت  اهنآ  هب  هک  یناسک  قوف و  تایآ  لاقم  نیا  رد 
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نآرق رد  رکفت  ربدت و  تایآ  فلا )

هک دننآ  يایوگ  تایآ  نیا  تسا . هدومن  توعد  یهلا  تایآ  رد  لقعت  رکفت و  ربدت و  هب  هک  دوشیم  تفای  يرایـسب  تایآ  میرک  نآرق  رد 
ظافلا یناعم  ندرک  لابندو  عبتت  اب  هک  تسا . هتفهن  تارابع  يارو  رد  زین  یفرژ  قیاقح  ظافلا ، رهاظ  زا  هدـمآرب  فراعمو  میهافم  رب  هوـالع 

«1 . » دوشیم لصاح  نآ ،
: زا دنترابع  تایآ  نیا  زا  یخرب 

شتایآ رد  ات  میدرک  لزان  وت  رب  هک  كراـبم  تسا  یباـتک  نآرق ) « ) 2  » ِباَْبلَألا اُولْوُأ  َرَّکَذَـتَِیلَو  ِِهتاَیآ  اوُرَّبَّدَـیِّل  ٌكَراَبُم  َْکَیلِإ  ُهاَْنلَزنَأ  ٌباَتِک 
. دنوش نآ  قیاقح )  ) رکذتم لقع  نابحاص  دننک و  رکفت 

زا رگا  هکیلاح  رد  دننک  یمن  هشیدـنا  ربدـت و  نآرق  رد  ایآ  « 3  » ًارِیثَک ًافاَِلتْخا  ِهیف  ْاوُدَـجََول  ِهّللا  ِْریَغ  ِدـنِع  ْنِم  َناَک  َْولَو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  اَلَفَأ 
. دنتفاییم يدایز  فالتخا  نآ  رد  دوب  ادخ  ریغ  بناج 

اهنآ صوصخم  ياهلفق  نانآ  ياهلد  رب  هکنیا  ای  دنـشیدنایب  نآرق  رد  دـنهاوخیمن )  ) ایآ « 4  » اَُهلاَْفقَأ ٍبُوُلق  یَلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  الَفَأ 
. تسا هدش  هدز 

154 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  « 5  » َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعلَو  ْمِْهَیلِإ  َلُِّزن  اَم  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اَْنلَزنَأَو 
. دنشیدنایب نانآ  دیاش  ات  ییامن و  نشور  ناشیارب  ار  تسا  هدش  لزان  مدرم  يارب  هچنآ  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق )  ) رکذ ام  و 

. دنیامن قیمع  كرد  ار  نآرق ) زا   ) ینخس دنتسین  رضاح  هک  تسا  هدش  هچ  ار  هدع  نیا  « 1  » ًاثیِدَح َنوُهَقْفَی  َنوُداَکَی  َال  ِمْوَْقلا  ءالُؤ  َِهل - اَمَف 
: دسیونیم رحس  ياعد  حرش  رد  ینیمخ  ماما  هعیش ، نارظن  بحاص  نایم  زا 
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تایآ تسا ، هدش  نآرق  تایآ  یلیطعت  یهاتوک و  ریـصقت و  راچد  دش  فقوتم  نآ  برد  رب  درک و  کسمت  نآرق  رهاظ  هب  طقف  هک  یـسک 
هک یسک  هب  ضارتعاو  اهنآ  زا  هدننک  ضارعا  شنزرـسو  شتاملکو  اهباتک  رد  رکفت  یهلا و  تایآ  رد  ربدت  نسُح  رب  هک  یناوارف  تایاورو 

«. 2  » دنیامنیم در  ار  وا  دنکیم ، تلالد  تسا ، هدنام  نآ  يرهاظ  رشقو  هتسوپ  رد 
رب ناشتلالد  تایآ و  نیا  هب  رگید  نیققحم  و  « 3  » تسا هدرک  هراشا  تایآ  نیا  هب  ناقرفلا  ریسفت  رد  یقداص  دمحم  هعیش ، نارـسفم  نایم  زا 

«. 4  » دناهتخادرپ میرکنآرق  نطب 
لمع هماـج  ياـنعم  هب  نآرق ، رد  رکفت  ربدـت و  دـنهدیم  لاـمتحا  دـننادیم و  شودـخم  نآرق  نطب  رب  ار  تاـیآ  نیا  تلـالد  یـضعب  هـتبلا 

«. 5  » تسا نآ  میهافم  تاروتسد و  هب  ندناشوپ 
تیاور لیذ  رد  ًاثیدـح ، نوهقفی  نوداکی  موقلا ال  ءـالؤهل  اـمف  ءاـسن  يهروس  يهیآ 78  رکذ  زا  سپ  یبطاش  تنـس  لـهأ  نادنمـشناد  زا  و 

شباطخ  زا  ار  دنوادخ  دارم  نانآ  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  انعم  هک  دیوگیم  میرک ، نآرق  نطاب  صوصخ  رد  يوبن 
155 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

دارم نانآ  یلو  تسا . هدـش  لزاـن  ناـنآ  ناـبز  هب  نآرق  هک  ارچ  دـنوشیمن  هجوتم  ار  مـالک  دوخ  هک  تسین  نآ  روظنمو  دـنوشیمن  هجوتم 
: دسیونیم هدرک و  هراشا  هروس  نیمه  زا  يهیآ 82  هب  سپس  يو  « 1 . » دنباییمن رد  مالک  زا  ار  یهلا 

یهجو نیا  تسا ...  رگید  يزیچ  دـنوادخ  دارم  دـندوب و  نابز  برع  دوخ  هک  ارچ  دنتـسنادیم  ار  نآ  نیکرـشمو  تسا  يزیچ  ینعم  رهاظ 
. میدرک هراشا  نآ  هب  هک  تسا  ینطاب  نامه  ددرگیم  فرط  رب  نآ  فالتخاو  دوشیم  هدیمهف  نآرق  یگنهامه  تدحو و  نآ  هیحان  زا  هک 

«2»
شباطخ زا  دـنوادخ  دارم  مهف  هب  ار  نآرق  نطب  تیاـهن  رد  دـنکیم و  هراـشا  زین  ص )  ) دـمحم هروس  زا  يهیآ 24  هـب  یکدـنا  زا  سپ  يو 

«3 . » دیامنیم فیرعت 
«4 . » دنکیم لقن  هدیدنسپ و  ار  ریبعت  نیا  دوخ ، ریسفت  رد  یمساق 

« نیمّـسوتملل  » يهژاو حرـش  رد  طوـل  موـق  تشونرـس  رد  ( 75 رجح ،  ) َنیمِّسَوَـتُْملِّل تاـیآل  َکـِلَذ  یف  َّنِإ  هـیآ  لـیذ  رد  یفـسن  ریــسفت  رد 
: دسیونیم

«5  » هِرهاظ هَمِِسب  ءیشلا  َنطاب  نوفرعی  مهنأک  نیلمأتملا  نیسّرفتملا 
. دنسانشیم نآ  رهاظ  تمالع  قیرط  زا  ار  يرما  نطاب  نانآ  ایوگ  ناگدننک ، رکفت  ناشوه و  زیت  يارب ) دراد  یتایآ  نانآ  تشون  رس  )

. دنبای تسد  نآ  نطاب  هب  یهلا ، ياههناشنو  تایآ  قیرط  زا  دنناوتیم  نآرق ، رد  نیلمأتم  نیرکفتم و  هک  تسا  انعم  نآ  هب  نیا  و 
زا ینطاب  ریسفت  رکذ  زا  سپ  يو  هک  دنکیم  لقن  یلازغ  زا  زین  يوانم  همالع 
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و بابلالا » یلوأ  اوربتعاف   » نوچمه یتارابع  رد  هک  دـنادیم  يرابتعا »  » نامه ار  نآ  روط ، هوک  رد  ع )  ) یـسوم هب  کیلعن » علخاف   » باـطخ
، هینطاب ریـسفت  اب  نآ  قرف  اهنت  هک  تسا  نآ  نطاب  رـس و  هب  هیآ  رهاظ  زا  رگید و  زیچ  هب  زیچ  کی  زا  روبع  نآو  تسا  هدـش  رکذ  نآ  لاـثما 

«1 . » تسا نطاب  هب  تافتلا  نیع  رد  رهاظ  هب  رارقا 
هبنج دوجو  يارب  دننکیم  قیوشتو  توعد  میرک  نآرق  رد  ربدتو  لمأتو  رکفت  هب  هک  یتایآ  زا  هتسد  نیا  دوشیم  هظحالم  هک  هنوگ  نامه 

. دناهتفرگ رارق  داهشتسا  دروم  نآرق  ینطاب 
ءاسن هروس  تایآ 78  يریسفت ، شور  نیا  هب  نآرق  هراشا  هباحصو و  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  يراشا  ریـسفت  يهشیر  نایب  زا  سپ  یبهذ  رتکد 

: دیازفایم هدرک و  رکذ  ار  ص )  ) دمحم هروس  هیآ 24  هروس و  نیمه  و 82 
راـنک رد  تاـیآ  نیا  دراد . ینطب  رهظ و  نآرق  هکنیا  رب  دـنراد  تلـالد  تاـیآ  نیا  « 2 « » نطبو رهظ  هل  نآرقلا  نأ  یلإ  ریـشت  تاـیآلا  هذـهف  »
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هیآ زین  هدربیپ و  اهنآ  هب  ناوتیمن  رکذـت  رکفت و  اب  زج  هک  تسا  هدرک  یفرعم  مدرم  يارب  یلَثَم »  » ار نآرق  تاراـبع  زا  یـضعب  هک  یتاـیآ 
هیلیعامسا هقرف  میلاعت  رد  نطاب  دوجو  ینآرق  لیالد  ( 53 تلصف ،  ) ُّقَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُفنَأ  یفَو  ِقاَفْآلا  ِیف  اَنتاَیا  ْمِهیُِرنَـس  همیرک 

«3 . » دشابیم

مولع عاونا  رب  میرک  نآرق  لامتشا  تایآ  ب )

ره لیـصفتو  مولع  مامت  نآرق  نتـشادرب  رد  ياـیوگ  هک  دنتـسه  یتاـیآ  دـناهتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  صوصخ  نیا  رد  هک  یتاـیآ  هلمج  زا 
ار نآ  تایئزج  رکذ  اب  هارمه  مولع  زا  الاب  تیمک  نیا  دناوت  یمن  ًانیقی  میرک ، نآرق  رهاظ  هک  اجنآ  زا  تسا . ملاع  رد  ار  يزیچ 

 157 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
یـضعب دشاب . رادروخرب  فرژ  تیلباق  نیا  زا  دناوتیم  تسا  نآ  ینطاب  دعب  نامه  هک  نآرق  رگید  هبنج  نیا  راچان  هب  دـنک ، عمج  دوخ  رد 

: زا دنترابع  تایآ  نیا  زا 
«. 1  » ءیَش ِّلُکِّل  ًاناَْیِبت  َباَتِْکلا  َْکیَلَع  اَْنلََّزن 

. تسا يزیچ  ره  هدننک  نشور  هکیلاح  رد  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ... 
ینامسآ بتک  زا   ) تسوا يور  شیپ  هچنآ  اب  هکلب  « ... 2  » َنُونِمُْؤی ٍمْوَقِّل  ًهَمْحَرَو  يًدُهَو  ءیش  َّلُک  َلیِصْفَتَو  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلا  َقیِدْصَت  نَِکلَو 

. تسا نانمؤم  يارب  یتمحر  تیاده و  تسا و  نآ  رد  يزیچ  ره  حرشو  تسا  گنهامه  نیشیپ )
. میدرکن راذگ  ورف  ار  زیچ  چیه  باتک  نیا  رد  ام  « 3  » ءیش نِم  ِباَتِکلا  یف  اَنْطَّرَف  اَّم 

يرت کشخ و  چیه  هن  نیمز و  ياهیکیرات  رد  ياهناد  چـیه  هن  و  « 4  » ٍنِیبُّم ٍباَتِک  یف  اَّلِإ  ٍِسباَی  َالَو  ٍبْطَر  َالَو  ِضْرَألا  ِتاَُملُظ  یف  ٍهَّبَح  اـَلَو 
. تسا تبث  راکشآ  یباتک  رد  هکنیا  زج  درادن  دوجو 

دنـشاب هتـشاد  فالتخا  سک  ود  نآ  رد  هک  تسین  يزیچ  چـیه  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  هک  يرگید  تایاور  راـنک  رد  تاـیآ ، نیا  هعومجم 
لصا زا  متفگ  نخـس  امـش  اب  يزیچ  يهرابرد  هاگره  دنیامرفیم : ع )  ) قداص ماما  هک  یتیاور  و  « 5  » دراد ادـخ  باتک  رد  لصا  هکنآ  زج 

ردـصم زا  ناـشیا  زا  هک  یـسک  خـساپ  رد  ع )  ) یلع ترـضح  هک  دـناهدرک  لـقن  نیقیرف  هک  یتیاور  نآ  و  « 6  » دیـسرپب ادـخ  باتک  رد  نآ 
زا ریغ  يرگید 
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هک نآرق  زا  یمهف  زج  تسین  ام  تسد  يزیچ  دـیرفآ  ار  قیالخ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یـسک  هب  دـنگوس  دـنیامرفیم : دوشیم  ایوج  نآرق 

شرهاوظ رد  رـصحنم  دـنناوتیمن  میرک  نآرق  هک  دـننکیم  تلالد  حوضو  هب  «، 1  » درک دهاوخ  اطعا  دهاوخب  هک  ياهدـنب  ره  هب  دـنوادخ 
. دشاب

يهروس تایآ 38 ، هب  هراشا  زا  سپ  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  تسا  هغالبلا  جهن  مهدجه  هبطخ  نآرق ، نطاب  اب  قوف  تایآ  طابترا  رب  ام  دهاش 
: دنیامرفیم دنوشیم و  نآرق  يرهاظ  ینطاب و  هبنج  ضرعتم  لحن  يهروس  ماعنا و 89 ،

«2  ...« » قیمع هنطاب  قینأ و  هرهاظ  نآرقلا  نإ  »
: دیوگیم هبطخ  نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هکیروط  هب 

«3  ... » نطاب رخآ  ٌرمأ  هب  ُدارملا  لب  دارم ، ُریغ  هیف  رهاظ  نم  مکف  هرهاظ ، یلع  زیزعلا  باتکلا  یف  ام  عیمج  لمُحی  نأ  یغبنی  ال 
نآ زا  دوصقم  هکلب  تسین ، دوصقم  دارم و  هک  نآرق  رد  يرهاظ  اسب  هچ  دوش ، لمح  شرهاظ  رب  هدـمآ  نآرق  رد  هچنآ  مامت  تسین  راوازس 

. دشابیم تسا ، ینطاب  هک  رگید  يرما 
تـسا ص )  ) ادـخ لوسر  تنـس  يارب  یحرـش  دـنیوگیم  تما  هچ  ره  تسا  هتفگ  هک  یعفاش  زا  یلوق  رکذ  زا  سپ  فاحتالا »  » رد يدـیبز 
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159 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  هک : دنکیم  لقن  وا  زا  تسا ، نآرق  يارب  یحرش  تنس  عیمجو 
«1  » نآرقلا نم  همهَف  امم  وهف  ص )  ) یبنلا هب  مکح  ام  ُعیمج 

. تسا هتشاد  نآرق  زا  هک  تسا  یمهف  زا  هدرک ، ص )  ) ربمایپ هک  ییاهمکح  مامت 
يو تسا . هدش  هتفرگ  میرک  نآرق  زا  تسا  هدوب  ص )  ) ربمایپ دزن  هک  یعرش  ماکحا  یهلا و  رارسا  مامت  هک ، تسا  رواب  نیا  رب  زین  یـسولآ 

تسا و هدرک  لزان  نآرق  نیا  رد  ار  مولع  مامت  دنوادخ  تسا  هتفگ  هک  دنکیم  لقن  دوعسم  نبا  زا  ار  یتیاور  قوف ، تایآ  هب  هراشا  زا  سپ 
نآرق نطاب  هب  لالدتسا  ماقم  رد  شریـسفت  همدقم  رد  يو  « 2 . » دنکیم لقن  ار  یعفاش  هتفگ  نیمه  سپـس  تسا و  هدومن  نییبت  ار  زیچ  همه 

: دیوگیم
. دوش نطاوـب  رب  نآرق  لامتـشا  رکنم  دـشاب ، هتـشاد  ار  ناـمیا  زا  هرذ  نیرتـمک  هکلب  لـقع ، زا  هرهب  نیرتمک  هک  یـسک  يارب  تسین  راوازس 

هیآ اب  نطاب  رب  نآرق  لامتـشا  رکنم  متـسنادیم  شاک  ياو  دـنکیم  هضافا  دـهاوخب  هک  ياهدـنب  ره  نطاب  رب  یهلا  ضاـیف  أدـبم  هک  ینطاـب 
یناعم رب  لمتشم  هنوگچ  نآ  تایبا  یبنتم و  ناوید  هک  اتفگش  ءیَـش و  نِم  ِباتِکلا  ِیف  اَنطَّرَف  اَم  هیآ  زین  دنکیم و  هچ  ءیَـش  ِّلُِکل  اًلیِـصفَتَو 

«3  ... » دشابن هنوگ  نیا  ملاع  راگدرورپ  مالک  هک  یلاح  رد  دشابیم  هریثک 
هب ءیش » لک  لیصفت   » و ءیش » لک  نایبت   » مومع یبل  صیصخت  اب  یتح  هلئسم  نیاو  ددرگیم . ینـشور  رما  نآرق  نطاب  دوجو  همه ، نیا  اب 
هب تسا » یمدآ  تداعـسو  تیاده  هب  طوبرم  هچ  ره   » ای یقالخا » یقوقح و  تاررقم   » ای داعم » أدـبم و  هب  طوبرم  زیچ  ره   » نوچمه يروما 

. تسا یقاب  دوخ  توق 
، یمـالک یـضایر ، یبرجت ، فراـعمو  مولع  همه  هب  یباـیهر  تیفیکو  ناـهج  قیاـقح  ماـمت  هکنیا  هک  تسا  نآ  رب  یلمآ  يداوـج  هللا  تیآ 

نآ  يالاو  يهلحرمو  نآرق  نطاب  ظاحل  هب  زج  دشاب  هدش  نایب  ام ، سرتسد  نآرق  رد  نآ  دننام  ینافرع و  یفسلف ،
160 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

یناسنا عماوج  تظعومو  تربعو  تیادـه  رد  هک  هچنآ  مامت  دروم  رد  مالک  نیمه  هکنانچمه  تسین  حیحـصت  لباق  دـشاب  باتکلا » ما   » هک
ْدَق اًلُـسُرَو  تسا  هدـشن  وگزاب  نآرق  رد  لسر  زا  یـضعب  صـصق  هک  دراد  حیرـصت  میرک  نآرق  هکنانچ  نآ  تسا . قداـص  زین  تسا ، میهس 
نید ورملق  رد  هدش  عقاو  روما  زا  یخرب  نآرق  دوخ  هدومرف  هب  نیاربانب  ( 164 ءاسن ،  ) َْکیَلَع ْمُهْصُصْقَن  ْمَّل  اًلُسُرَو  ُْلبَق  نِم  َْکیَلَع  ْمُهاَنْصَصَق 

«1 . » تسا هدش  لقن  میرک  نآرق  رهاظ  رد 
يدام ناهج  نیا  ياروام  قیاـقح  زا  هدوب ، رادروخرب  یلاـعتم  ياوتحم  زا  هک  دـناهدرک  هراـشا  یتاـیآ  هب  نآ ، رب  هوـالع  نیققحم ، زا  یخرب 

دـنکیم و هئارا  دـناهدش ، عضو  یناهج  نیا  روما  مهفت  میهفت و  يارب  هک  یظافلا  بلاق  رد  ار  یلاعتم  میهافم  تایآ ، نیا  دـنیوگیم . نخس 
رب هوـالع  مهف  يارب  دـشابن و  رّـسیم  ناـگمه  يارب  تاـیآ ، نیا  زا  دـنوادخ  دوصقم  يهمه  قیقد  تسرد و  مهف  هک  دوشیم  ببـس  رما  نیا 

سرتسد رد  هک  تسا  میرک  نآرق  ینطاـب  هبنج  ناـمه  نیا  و  « 2  » دـتفا زاین  زین  يونعم  تراهطو  نورد  یکاپ  هب  ًانایحا  هژیو ، يرکف  شـالت 
. دشاب دناوتیمن  مومع 

ینطاب يرهاظ و  ناهانگ  میرحت  تایآ  ج )

: دنکیم میرحت  ار  نآ  هدرک ، هراشا  ینطاب  يرهاظ و  ناهانگ  هب  دروم  هس  رد  میرک  نآرق 
، ناهنپ هچو  اهنآ  راکشآ  هچ  ار  تشز  لامعا  اهنت  مراگدرورپ  هک  ربمایپ ) يا   ) وگب « 3  » َنََطب اَمَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  َشِحاَوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  اَمَّنِإ  ُْلق 

. تسا هدرک  مارح 
161 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  « 4  » َنُوفِرَتْقَی ْاُوناَک  اَِمب  َنْوَزُْجیَس  َْمثِإلا  َنُوبِسْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ُهنطابو  ِْمثِإلا  َرِهاَظ  ْاُورَذَو 

. دش دنهاوخ  تازاجم  دندشیم  بکترم  هک  هچنآ  ربارب  رد  يدوزب  دننکیم  هانگ  هک  یناسک  اریز  دینک . اهر  ار  ناهنپ  راکشآ و  ناهانگ 
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. دیوشن کیدزن  ناهنپ  هچ  اهنآ و  راکشآ  هچ  تشز  لامعا  اهیدیلپ و  هب  « 1  » َنََطب اَمَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  َشِحاَوَْفلا  ْاُوبَْرقَت  َالو 
یتـقو هعیــش ، ییاور  رداـصم  رد  تـسا . هدوـب  هعیــش  هجوـت  دروـم  رتـشیب  مـیرک  نآرق  نـطب  هـب  لالدتــسا  يارب  تاـیآ  نـیا  هـب  تاــفتلا 

: دنیامرفیم خساپ  رد  ترضح  دوشیم ، ایوج  ار  فارعا  يهروس  هیآ 33 ، ریسفت  ع )  ) مظاک ماما  زا  روصنمنبدمحم 
رهاظلا و وه  باتکلا  نِم  ّلحأ  ام  ُعیمجو  روجلا  همئأ  کلذ  نِم  ُنطاـبلاو  رهاـظلا  وه  باـتکلا  یف  مرح  اـم  ُعیمجف  نطبو  ٌرهظ  هل  نآرقلا  نإ 

نایاوشیپ نآ  نطاب  دننآ و  رهاظ  دـناهدش  مارح  نآرق  رد  هک  هچنآ  مامت  تسا . ینطب  رهظ و  ياراد  نآرق  « 2 . » ِّقحلا همئا  کلذ  نم  ُنطابلا 
. دنتسه نیتسار  همئا  نایاوشیپ و  نآ  نطاب  دننآ و  رهاظ  دناهدش  لالح  نآرق  رد  هک  هچنآ  مامت  دنامتس و  ملظ و 

هعلاطم و شباحصا ، هب  ترضح  هک  دنکیم  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  ار  اوتحم  رپ  ینالوط و  یثیدح  یفاک  يهضور  يادتبا  رد  ینیلک  خیش 
ثیدح نآ  رد  ترـضح  میدـنکفایم . رظن  همان  نیا  هب  ًامئاد  زامن  زا  دـعب  دـیوگیم : يوار  دـنکیم و  هیـصوت  ار  یثیدـح  همان  نیا  هثحابم 

: دنیامرفیم
رهاظ یف  هللا  مَّرح  یتلا  همراحم  ِبانتجاو  هتعاطب  الإ  هدـنع  ریخلا  نِم  ءیـش  كَردـُی  هللا ال  نإف  هتعاط  یف  داهتجإلا  مکـسفنأ  نم  هللا  اوطعأف 

ِبانتجاو  هَنِطاب ... » َو  ِمثإلا  َرِهاظ  اُورَذَو  : » قحلا ُهلوقو  هباتک  یف  لاق  یلاعتو  كرابت  هللا  نإف  هنطابو  نآرقلا 
162 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

زا ار  ادخ  تعاطا  رد  شـشوک  « 1  ... » هلوق ِهلمج  یف  لخد  دـقو  الا  هللا  مّرح  امم  رّـسف  امم  ءیـش  قبی  ملف  نطب  امو  اهنم  رَهظ  اـم  شحاوفلا 
هک یتامرحم  نامه  تسین . یسرتسد  لباق  شتامرحم  زا  زیهرپ  شتعاطا و  اب  زج  ادخ  دزن  يریخ  چیه  هک  ارچ  دینک  هیده  دنوادخ  هب  دوخ 

رهاظ و : » تسا قح  شاهتفگ  تسا و  هتفگ  شباتک  رد  یلاعت - كراـبت و  دـنوادخ  تسا . هدومن  میرحت  نآرق  نطاـب  رهاـظ و  رد  دـنوادخ 
شیامرف نیا  رد  هکنآ  زج  دـنامن  یقاب  یهلا  تامرحم  زا  يزیچ  سپ  ینطاب . يرهاـظ و  ناـهانگ  زا  زیهرپ  و  دـینک ... » اـهر  ار  هاـنگ  نطاـب 

 ... تسا هدش  لخاد  دنوادخ 
: دیوگیم هَنِطابَو  ِمثإلا  َرِهاظ  اُورَذَو  هفیرش  هیآ  هب  ترضح  داهشتسا  دروم  رد  یناردنزام  حلاص  الم 

نطاب زا  شمیرحت  مثإلا » نطاب   » دشاب و راکشآ  نآرق  رهاظ  زا  شمیرحت  هک  تسا  نآ  مثإلا » رهاظ   » هک دنکیم  تلالد  ترضح  داهـشتسا 
«2 . » دشاب رهاظ  نآرق ،

. دنکیم رکذ  نآ  تیهام  ینطاب و  يرهاظ و  ناهانگ  دروم  رد  ار  یتالامتحا  يو 
: تسا نینچ  يو  مشش  لامتحا  دنکیم . نایب  صوصخ  نیا  رد  ار  لامتحا  شش  راحب ، رد  یسلجم  همالع 

مولعم شمیرحت  هک  دـشاب  نآ  ینطاب  ناهانگ  زا  دارم  تسا و  مولعم  شمیرحت  هک  دـشاب  نآ  يرهاظ  ناـهانگ  زا  دارم  دوریم  لاـمتحا  ... 
نطب رد  شمیرحت  هک  نآ  تسا و  راکـشآ  نآرق  رهاـظ  زا  شمیرحت  هک  تسا  نآ  دارم  هک  تـسا  هدـمآ  راـبخا  زا  یـضعب  رد  و  تـسین ... 

«3 . » تسا ناهن  یفخم و  نآرق ،
میرک  نآرق  هک  دوشیم  هدافتسا  دنشابیم  نآرق  هیآ  حراش  هک  تایاور  نیا  زا 

163 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
هب تسا  هدش  رکذ  نآ  نطاب  رد  رگید  یـضعب  تسا و  هدمآ  نآرق  رهاظ  رد  تامرحم  زا  یـضعب  دشابیم . ینطاب  يرهاظ و  دـعب  ود  ياراد 

راـیتخا رد  نآرق  نطاـب  هک  اـجنآ  زا  یلو  تسا . هدومن  میرحت  ار  نآ  شنآرق  رد  دـنوادخ  هکنآ  رگم  تسا  هدـنامن  یهاـنگ  چـیه  هکیروط 
. دراد وا  نانیشناج  و  ص )  ) ربمایپ نییبت  هب  زاین  دشابیمن  ناگمه 

. درب هرهب  نآرق  نطب  تابثا  يارب  اهنآ  زا  ناوتیم  دننکیم و  تلالد  نآرق  ینطاب  دعب  هب  تایآ  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  نیاربانب 
: دیوگیم يو  دنکیم . لقن  یناسغلا  نایفس  نب  ءالع  يارب  ار  یثیدح  هملس  وبأ  هک  دنکیم  لقن  رکاسع  نبا  تنس ، لها  رداصم  نیا  زا 
لاطو اُهتبحـص  مَداقت  اذإف  هأرملا  ُلجرلا  جوزتی  نأ  نآرقلا ، یف  اـهرکِذ  نّیبتَی  مل  اـمم  نََطب  اـمم  هللا  مَّرح  یتلا  شحاوفلا  نِم  نأ  ینغلب  دـقل 

نآرق نوطب  رد  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comیشهوژپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 220زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


«1  » هَبیر ریغ  نِم  اهقّلط  اهُدهع و ... 
هب ار  ینز  درم ، هک  تسا  نآ  هدشن  نآرق  رهاظ )  ) رد نآ  زا  يدایو  هدرک  میرحت  نطاب  رد  دنوادخ  هک  یناهانگ  زا  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب 

. دهد قالط  لیلد  نودب  ار  وا  يزارد و ...  نامزو  ینالوط  یهارمه  زا  سپو  دروآرد  دوخ  جاودزا 
. تسا هدماین  نایم  هب  نآ  زا  يرکذ  ًارهاظ  نآرق  ردو  دناهدش  میرحت  نآرق  نطاب  رد  هک  دنکیم  یناهانگ  دوجو  رب  تلالد  ترابع ، نیا 

تایآ زا  رگید  ییاههنومن  د -

يارب نطاب  دوجو  رب  یحیرـص  لیلد  ناوتیمن  دنچ  ره  ار  دراوم  نیا  دنیامن . ریـسفت  نآ  نطاب  هب  ار  نآرق  زا  ییاهترابع  دناهتـساوخ  یـضعب 
. تسا هدافتسا  لباق  ثحب ، نیا  يارب  يدهاش  دیؤم و  دح  رد  یلو  دومن  دادملق  نآرق 

ُهَّللا  َلَزنَأ  اَِمب  ْاُونِمآ  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو  هفیرش  يهیآ  لیذ  رد  دوخ  ریسفت  رد  یسولآ 
164 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1  ... » َُهءاَرَو اَِمب  َنورُفْکَیَو  اَْنیَلَع  َلِزنُأ  آَِمب  ُنِمُْؤن  ْاُولاَق 
: دنکیم نایب  هنوگ  نیا  ار  َُهءاَرَو » اَمب  نوُرفکَیَو   » ترابع دروم  رد  حرطم  تالامتحا  زا  یکی  ( 91 هرقب ، )

یناعم نآ  نطاب  نآرق » ءارو  ام   » زا دارم  دوریم ) لاـمتحا  « ) 2  ... » اهظافلأ ءارو  یه  یتلا  مهیلع  لزنأ  ام  یناعم  ُنطاب  هئاَرَو  اَـمب  داُری  نأ  ... 
. دریگیم رارق  ظافلا  سپ  رد  تسا و  هدش  لزان  نانآ  رب  هک  دشاب 

«3  » ًامیظَع ًاکُلم  مُهاَنیَتآَو  َهَمکِحلاَو  َباَتِکلا  َمیِهاَربإ  َلآ  اَنیَتآ  دَقَف  هیآ  لیذ  رد  يو 
نطاب  » ای نطاب » ملع  ، » هیآ رد  تمکح  زا  دارم  تسا و  نطاب » رهاظ و  ملع  نیب  عماج   » ای رهاظ » ملع  ، » باتک زا  دارم  دیوگیم : ( 54 ءاسن ، )

«4 . » دشابیم نطاب »
هراشا نآرق  لیوأت  هب  هک  یتایآ  مامت  ناوتیم  حالطصا ، ود  نیا  يرگنناسمهو  نآرق  لیوأت  هب  نطب  فیرعت  ساسارب  تایآ ، نیا  رب  هوالع 

. داد رارق  هورگ  نیا  رد  زین  ار  « 5  » دننکیم
« قیبطتو يرج   » نامه هک  اهنآ  نطاب  هب  تافتلا  نودب  دنوشیم و  رکذـتم  ار  نیـشیپ  ماوقا  تالاح  هک  دنتـسه  یتایآ  نآ  زا  ریغ  همه ، نیا  و 

. دوشیم دیدرت  اهنآ  يرهاظ  توارط  ءاقب و  رد  تسا ، نانآ  تشونرس  زا  نتفرگ » تربع   » نانآ و زا  سپ  ياهنامز  رب 

يدنب عمج 

نطاب دوجو  رب  یحیرـص  حـضاو و  تلالد  تایآ ، نیا  هچرگ  دـسریم  رظن  هب  میرک ، نآرق  نطاب  تابثا  يارب  هدـش  رکذ  تاـیآ  عومجم  زا 
ساسارب  اما  دشاب  هتشادن  نآرق 

165 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. دنریگ رارق  لالدتسا  دروم  دنناوتیم  نطب ، فیرعت  رد  توافتم  ینابم 

ار نطاب  هک  یهاگدیدو  دهد  رارق  نطب  دوجو  دهاش  ار  لیوأت  تایآ  دناوتیم  دـنادیم  نآ  لیوأت  نامه  ار  نآرق  نطاب  هک  یهاگدـید  نآ 
ارچ دریگب  رظن  رد  نآرق  يارب  نطب  تابثا  يارب  يدهاش  دناوتیم ، ار  تایآ  نامه  دنکیم ، یفرعم  ینآرق  ياهناتساد  زا  يزومآ  تربع  هب 

ینآرق تاراشاو  فئاطلو  ملعو  مهف  هب  ار  نطب  هک  یهاگدید  دـنامیم . مامتان  تایآ  زا  مسق  نآ  تلاسرو  مایپ  نینچ  نیا  ینطب  نودـب  هک 
. دهدیم رارق  دوخ  رظن  دم  ار  رکفتو  ربدت  تایآ  دنکیم  فیرعت 

يارب ندوب  یـسرتسد  لباق  ریغ  نآرق ، نطب  ياهیگژیو  زا  دـنکیم و  فیرعت  ءایبنا  صوصخم  قیاقح  هب  ار  نآرق  نطب  هک  یفیرعت  نآ  اما 
هلمج زا  یبرع و  نابز  تاروتـسد  هرواحم و  ییالقع  لوصا  اـب  هک  هچنآ  ره  هک  يروط  هب  دریگیم  رظن  رد  ار  ناـموصعم  اـی  و  ءاـیبنا ، ریغ 
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روکذم هلدأ  مامت  هب  هک  دزس  یمن  ار  دنکیم  نآرق  رهاظ  رد  لخاد  ار  دیآ  تسدب  یمازتلا  ياهلیالد  يهیلک  تاهیبشت و  هیانک ، هراعتـسا ،
. درک وجتسج  نآ  ریغ  ای  تایاور و  نوچمه  رگید  ياج  رد  تسیابیم  ار  نآ  لیلد  دزرو و  کسمت 

هب تکرح  رد  ماگ  نیلوا  رکفتو  ربدـت  دـنکیم ، یفرعم  يرهاظ  يانعم  زا  رتارف  لیلادـم  نامه  ار  نآرق  نطب  هک  راتخم  هاگدـید  ساسارب  و 
تایآ هکنانچمه  دشاب  تسا ، نآ  نطاب  هک  ینآرق  دـعب  نیا  دوجو  رب  لاد  دـناوتیم  رکفت  ربدـت و  تایآو  تسا  يرهاظ  ارف  لیلادـم  يوس 

میرحت تاـیآ  تسا و  هداد  ياـج  دوـخ  رد  ار  موـلع  نیا  هک  تسناد  نآرق  زا  يدـعب  نآ  رب  لاد  ناوـتیم  ار  موـلع  عاوـنا  رب  نآرق  لامتـشا 
. دندرکیم یفرعم  نآرق  ینطاب  دعب  رب  لاد  ار  اهنآ  ًاتحارص  هک  دوب  یتایاور  هب  دنتسم  زین  ینطاب  يرهاظ و  ناهانگ 

تایاور - 2

هراشا

نیا رد  دنـشابیم . میرک  نآرق  زا  دـعب  نیا  نییبت  رادهدـهع  هک  تسا  یتایاور  هب  نتخادرپ  تبون  نطاـب ، هب  طوبرم  تاـیآ  هظحـالم  زا  سپ 
ییاهیگژیو  هدیزرو و  دیکأت  دعب  نیا  رب  حوضو  هب  هک  دنراد  دوجو  یتایاور  نیقیرف  ییاور  رداصم  رد  صوصخ ،

166 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. دناهدومن نایب  مه  ار  نآ  زا 

تروص ترضح  هیحان  زا  یتانایب  زین  هطبار  نیا  رد  دنـشابیم  مدرم  يارب  هدش  لزان  تایآ  نییبت  رادهدهع  ص )  ) مرکاربمایپ هک  ییاجنآ  زا 
زین ربمایپ  هب  هباحص  نایم  رد  نآرق  ینطاب  دعب  هب  هجوت  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدرک  راداو  حیضوت  حرش و  هب  ار  نیقیرف  نادنمشناد  هتفرگ ،

تیاده لفکتم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا  هعیـش ، تایاور  نایم  رد  تفای . ناوتیم  نیقیرف  دزن  رد  ار  نانآ  زا  یتیاور  دوشیم و  هدـید 
لاح نیع  رد  ساسح و  يهبنج  نیا  دودح  اهیگژیو و  حرـش و  رد  هک  یهجوت  لباق  تایاورو  دناهدوب  نآرق  يادـیپان  دـعب  تمـس  هب  راکفا 

. تساهنآ ییاور  ثاریم  رد  یهلا  تایآ  قیمع  فراعم  زا  تلفغ  مدع  لصاح  دراد ، دوجو  نآرق  مهم 
زین تایاور  نیا  يدنـس  ثحب  هب  هجوت  تسا ، هتفرگ  رارق  یفلتخم  ياههورگ  دارفا و  هدافتـسا  ءوس  دروم  نآرق  ینطاب  دعب  هک  اجنآ  زا  هتبلا 

. دش میهاوخ  رکذتم  ار  نآ  يدنس  ثحب  یتیاور ، ره  صوصخ  رد  ام  اذل  دیامنیم . يرورض 
. دومن يدنب  میسقت  ینمض  تلالد  ياراد  حیرص و  تلالد  ياراد  هتسد  ود  هب  ناوتیم  ار  هنیمز  نیا  رد  حرطم  تایاور  هعومجم 

حیرص تلالد  اب  تایاور  فلا )

هراشا

زا ییاه  یگژیو هب  نآ ، رب  هوالع  ای  دنتـسه و  میرک  نآرق  يارب  دـعب  نیا  دوجو  رکذـت  ایو  تابثا  ددـص  رد  هلوقم ، نیا  تایاور  زا  یـضعب   
ار تایاور  نیا  دوش . یم تایاور  رگید  زا  اهنآ  زیامت  ببـس  نآرق ،» نطب   » زا درک  دای  تروص ، ود  ره  رد  هک  دننک  یم هراشا  زین  نآرق  نطب 

: تفای ناوت  یم نیقیرف ، رداصم  رد 

هعیش تایاور 
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ربتعم ریغ  تاـیاور  نوچمه  ربـتعم  تاـیاور  رب  لمتـشم  يدنـس ، رظن  زا  هدوب و  هجوت  لـباق  دـنراد ، دوجو  یعیـش  رداـصم  رد  هک  یتاـیاور 
زا هدرپ  یلالد ، رظن  زا  دنشابیم و 
167 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ییاروام لیلادـم  رتقیقد  هچ  ره  تخانـش  راکفا و  یهد  تهج  رد  ار  مهم  یـشقن  هتـشادرب و  میرک  نآرق  نطب  فلتخم  ياـهیگژیو  داـعبا 
: درک میهاوخ  هراشا  لسرم  ای  فیعض و  ياهدنس  اب  تایاور  هب  سپس  ربتعم و  تایاور  رکذ  هب  ادتبا  هک  دننکیم  افیا  تایآ 

نع ع )  ) رفعج ابا  تلأس  لاق  راسی  نب  لیضف  نع  هنیذأ  نبا  نع  سنوی  نب  روصنم  نع  لیعامـسا  نب  دمحم  نع  نیـسحلا  نب  دمحم  نع  . » 1
يرجت امک  يرجی  نکی ، مل  ام  هنمو  یـضم  دـق  ام  هنم  هلیوأت ، هنطبو  هلیزنت  هرهظ  لاق  نطبو ؛ ٌرهظ  اهلو  الإ  ٌهیآ  نآرقلا  نِم  ام  هیاورلا : هذـه 

ِیف َنوُخِساَّرلاَو  هللا  الإ  ُهَلیوَأت  ُمَلعَی  اَمَو  هللا : لاق  ءایحألا  یلع  نوکی  امک  تاومألا  یلع  نوکی  هنم ؛ ءیش  ُلیوأت  ءاج  ام  لک  رمقلاو  سمـشلا 
«1  ... » هملعن نحن  ملِعلا 

، مدیسرپ تسا  ینطاب  رهاظ و  ياراد  هکنیا  رگم  تسین  نآرق  زا  ياهیآ  هک  تیاور  نیا  دروم  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگیم  راسی  نب  لیـضف 
. تسا هتفاین  ققحت  زونه  نآ  زا  یـضعب  تسا و  هتـشذگ  نآ  زا  یـضعب  تسا . نآ  لـیوأت  شنطاـب  نآ و  لـیزنت  نآ  رهاـظ  دومرف : ترـضح 

ناگدرم نوچمه  ناگدـنز  رب  دوشیم .) عقاو   ) دـسر ارف  نآ  زا  يزیچ  لیوأت  هاگره  تسا  يراج  هامو ، دیـشروخ  ناـیرج  نوچمه  نآرق ) )
. مییاهنآ ام  و  دننادیمن ؛ ملع  رد  ناخسار  ادخ  زج  ار  نآرق  لیوأت  هدومرف : دنوادخ  تسا . يراج 

زا هک  تسا  یتایاور  نیرتهب  زا  هنیمز  نیا  رد  و  دنکیم . نایب  زین  ار  نآ  یگژیو  نآرق ، يارب  ینطاب  دـعب  دوجو  دـییات  رب  هوالع  تیاور  نیا 
. تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یلالدو  يدنس  تهج 

باطخلا یبا  نب  نیـسح  نب  دمحم  تیاور  نیا  رد  نیـسح ، نب  دمحم  دناهدش . قیثوت  دنـس ، لاجر  همه  تسا و  حیحـص  تیاور ، نیا  دنس 
نآ  دهاش  تسا و 

168 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
لیعامسا نب  دمحم  نامه  لیعامسا ، نب  دمحم  « 1 . » تسا هدرک  تیاور  وا  زا  رگید  دروم  رد 65  هک  تسا  لیعامسا  نب  دمحم  زا  شتیاور 

«5 . » دشابیم « 4  » هنیذا نب  رمع  نامه  هنیذا  نبا  و  « 3  » تسا جزرب  سنوی  نب  روصنم  سنوی ، نب  روصنم  زا  روظنم  و  « 2  » تسا عیزب  نب 
ع)  ) رقاب ماـما  ورنیا  زا  تسا ، هدوب  یعطق  ناـمز ، نآ  رد  میرک  نآرق  يارب  نطبو  رهظ  تیاور  رودـص  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 

نیا تلـالد  نیارباـنب  دزادرپیم . تاـیاور  نیا  حرـش  هب  هدرک ، دـییات  ار  وا  نآرق ، يارب  ینطاـب  هبنج  دوـجو  لـصا  نآ و  رودـص  يهراـبرد 
. تسا راکشآ  نآرق  يارب  نطاب  دوجو  رب  دنسلا  حیحص  تیاور 

ترضح تسیچ ؟ « 6  » مُهَثَفَت اوُضقَیل  َُّمث  هیآ  يانعم  امـش ، يادف  هب  نم  متفگ : مدمآ و  ع )  ) قداص ماما  دزن  دیوگیم  نانـس  نب  هللا  دـبع  . 2
امـش بناج  زا  یبراحم  حیَرذ  انامه  امـش ، يادف  هب  نم  متفگ : ترـضح  هب  تسا . ود  نیا  ریاظن  اهنخان و  براش و  ندرک  هاتوک  : » دندومرف

: دندومرف ترضح  دیدرک . هراشا  هک  تسا  یکسانم  نآ  ْمُهَروُُذن  اُوفُوْیلَوو  تسا  ماما  ءاقل  مُهَثفَت  اوُضقِیل  دیاهدومرف : امش  هک  تفگ  نم  هب 
نآرق انامه  روطنیمه ، نمو  تسا  هتفگ  تسار  حـیرذ  « 7  » حیرُذ لمتحَی  ام  لمتحَی  نمو  ًانطاب  ًارهاظ و  نآرقلل  ّنإ  ُتقدَصو ، حیرذ  قَدـص 

. دراد ار  تسا  هدرک  لمح  حیرذ  هچنآ  لمحت  یسک  هچو  دراد  ینطاب  يرهاظ و 
169 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

زا ریمعیبا » نب  دـمحم   » زا حوـن » نب  بوـیا   » زا وا  و  يریمحلا » رفعج  نب  هللادـبع   » زا وا  قودـص ، خیـش  ردـپ  رب  لمتـشم  تیاور  نیا  دـنس 
یـشاجن ار  نانـس  نب  هللادبع  دنـشابیم . مالـسلا ) مهیلع   ) همئا باحـصا  ناگرزب  زا  قیثوت و  دروم  نآ  یگمه  هک  تسا ، نانـسنب  هللادـبع  »

مارحلاو لالحلا  مهنم  ذوخاملا  ءاسؤرلاو  مالعألا  ءاهقفلا  نم   » دیفم خیـش  و  « 1 « » ءیش یف  هیلع  نعطی  لیلج ال  انباحـصا ، نم  هقث ، یفوک ، »
: دیوگیم وا  يهرابرد  یسوط  خیش  هدوب ، هقث  زین  ریمع  یبا  نب  دمحم  « 3 . » تسا هدرک  قیثوت  ار  وا  زین  یشک »  » دنکیم و یفرعم  « 2  ...« » و
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هلزنملا میظع  قیثوت ، رب  صن  رب  هوالع  حون  نب  بویا  « 4 « » مهُدَبعأو مهُعروأو  ًاکسن  مهکسنأو  هماعلاو  هصاخلا  دنع  سانلا  قثوأ  نِم  ناک  »
«5 . » دشابیم ص )  ) دمحم یبأ  نسحلا و  یبأ  دزن  رد 

«6 . » تسا قافتا  دروم  نآ  تحصو  هدوب  ییالعا  حیحص  تیاور ، نیا  دنس  نیاربانب ،
نب یلع  «، » دایز نب  لهـس  «، » انباحـصأ نِم  هدـع  : » زا ترابع  هدـش و  رکذ  تیاور  نیا  يارب  یفاک  عورف  رد  هک  يدنـس  رد  دوجو ، نیا  اب  و 

فالتخا دـیدرت و  دروم  شتقاثو  هک  دایز » نب  لهـس   » دوجو تسا ، یبراحملا » حـیرذ   » زا نانـس » نب  هللا  دـبع   » و يدـنقلا » دایز  «، » نامیلس
. دزاسیمن دراو  تیاور  نیا  رابتعا  هب  يررض  «، 7  » هدش عقاو 

نع طاّمقلا  دلاخ  یبأ  نع  نومیم  نب  هبلعث  نع  يرعـشألا  دـمحم  نب  میهاربا  نع  يرعـشألا  دـلاخ  نب  دـمحم  نع  یقربلا  نع  دعـس  نع  . 3
یبأ  نع  نیعأ  نب  نارمح 

 170 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
: لاق ع )  ) رفعج

هدـش لزان  نانآ  هرابرد  نآرق  هک  دنتـسه  يدارفا  ناـمه  نآرق  رهظ  « 1  » مهلامعأ لـثِِمب  اولِمع  نیذـلا  ُهنطبو  مهیف  لزن  نیذـلا  نآرقلا  ُرهظ 
. دننکیم راتفر  اهنآ  هویش  هب  هک  دننانآ  نآرق  نطبو 

. دنکیم نایب  زین  ار  نآ  ییاهیگژیو  زا  یکی  نآرق ، يارب  نطاب  دوجو  دییات  رب  هوالع  تیاور  نیا 
رباکا زا  وا  هک  دیوگیم  نارمح  دروم  رد  دوخ  لاجر  رد  مولعلارحب  دیـس  دناهدش . قیثوت  نآ  لاجر  رتشیب  تسا و  ربتعم  تیاور ، نیا  دـنس 

«2 . » دوریم رامش  هب  نآرق  نالماح  زا  یکی  تسین و  نانآ  رد  یکش  هک  تسا  هعیش  خیاشم 
، مدـقم لضاف ، ریخ ، هقث ،  » شلاـجر رد  یـشک  ار  نومیم  نب  هبلعث  و  « 3 . » تسا هدرک  یفرعم  هقث  یفوک و  یـشاجن ، ار  طاـمقلا  دـلاخوبا  و 

هتفرگ رارق  یشاجن  قیثوت  دروم  زین  يرعشالا  دمحم  نب  میهاربا  و  « 4 . » دنکیم یفرعم  هباصعلا » هذه  نِم  هلجألا  ءاهقفلاو  ءاملعلا  یف  مولعم 
یبا نب  دمحا  زین  یقرب  و  « 7  » دشابیم هقثو  نآ  هجو  هیقف و  هیماما و  هفئاط  خیـش  « 6 . » تسا هللادبع  نب  دعس  نامه  هک  دعـس  و  « 5 . » تسا

زا تیاور  هب  روهشم  وا  اما  « 8  » تسا هدرک  قیثوت  یسوط  خیـش  نوچمه  ار  وا  یـشاجن  هک  تسا  یقرب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  ای  هللادبع 
دلاخ نب  دمحم  نایم  نیا  رد  تسا و  ءافعض 

171 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
، لاجرلا هصالخ  لوا  مسق  رد  يو  ماـن  رکذ  هنیرق  هب  لاـقملا  حـیقنت  رد  اـما  « 1 . » دنکیم یفرعم  یمق  رمالا و  بیرق  یـشاجن ، ار  يرعـشالا 
وا تیاهن  رد  و  « 2  » تسا هدش  لقن  هزیجولا »  » رد وا  ندوب  حودمم  هکنانچمه  و  هدـش ، یفرعم  ود  نیا  دامتعا  دروم  دوادنبا ، لاجر  یلح و 

. درک دامتعا  نآ  رب  ناوتیم  هدوب و  ربتعم  لاجر  ياراد  تیاور ، نیا  عومجم  رد  اذل  « 3  » دنکیم یفرعم  نسح »  » ار
َتنک كادـف  ُتلعُج  تلقف : رخآ  ٍباوجب  ینباجأف  هیناث  ُهتلأس  مث  ینباجأف  نآرقلا  ریـسفت  یف  ءیـش  نع  رفعج  ابا  ُتلأس  لاـق : رباـج  نع  . 4
سیلو رباج ! ای  رهظ ، رهظللو  رهظ  هلو  نطب  نطبللو  ًانطب  نآرقلل  نإ  رباج ! ای  یل : لاقف  مویلا ؟ َلبق  اذه  ریغ  ٍباوجب  هلأسملا  هذـه  یف  َتبجأ 
هوجو یلع  فِّرصتم  لصتم  مالک  وهو  ءیش  یف  اهرخآو  ءیش  یف  اهلوأ  نوکتل  هیآلا  نإ  نآرقلا ، ریـسفت  نِم  لاجرلا  لوقع  نِم  دعبأ  ءیش 

«4»
نامه ریسفت  هرابرد  رگید  یتصرف  رد  داد . یخـساپ  ع )  ) ماما مدش ، ایوج  ار  ياهیآ  ریـسفت  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگیم : یفعج  دیزی  نب  رباج 

ع)  ) ماما دیداد ، نیا  زا  ریغ  يرگید  باوج  لاؤس  نیمه  هب  خساپ  رد  رتشیپ  مدرک  ضرع  ماما  هب  داد . رگید  یخساپ  ماما  مدرک  لاؤس  هیآ 
نامدرم لقع  هزادنا  هب  زیچ  چـیه  رباج ! يا  دراد . يرهظ  زین  نآ  رهظ  دراد و  يرهظ  و  ینطب ، نآ  نطب  دراد و  ینطب  نآرق  رباج ! يا  دومرف :

دنچ هب  هک  تسا  ياهتـسویپ  مه  هب  نخـس  نآ  رگید و  يزیچ  هرابرد  نآ  رخآ  تسا و  يزیچ  هراـبرد  هیآ  لوا  تسین . رود  نآرق  ریـسفت  زا 
. تسانعم لباق  هجو 
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172 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 . » دراد ع )  ) قداص ماما  زا  تیاور ، نیمه  هب  هیبش  یتیاور  رباج  یشایع ، ریسفت  رد 

دیزی نب  رباج   » زا وا  و  یشباولا » رشب   » زا وا  و  لیـضفلا » نب  دمحم   » زا وا  و  مکحلا » نب  یلع   » رب لمتـشم  یقرب  نساحم  رد  تیاور  نیا  دنس 
. تسا یفعج »

وزجو هتفرگ  رارق  یسوط  خیـش  فیعـضت  دروم  لیـضفلا  نب  دمحم  « 2 . » تسا هدـشن  عقاو  قیثوت  دروم  یـشباولا  رـشب  تیاور  نیا  دنـس  رد 
مارح لالح و  هک  مالعا  ياسؤرو  ءاهقف  زا  ار  وا  دیفم  خیش  تسا و  هدمآ  تارایزلا  لماک  دانـسا  رد  يو  اما  « 3 . » تسا هدش  هدرمش  نایلاغ 

. دنک تمذم  شنزرـس و  ارنانآ  دناوت  یمن  یـسکو  تسین  دراو  نانآ  رد  ینعط  هک  تسا  هداد  رارق  دوشیم ، ذخا  نانآ  زا  ماکحا  يوتف و  و 
دامتعا وا  تیاور  رب  ناوتیمن  دوشیمن و  تباث  وا  تقاثو  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب  يأر ، ود  نیا  ضراعت  ناـیب  زا  سپ  یئوخ  موحرم  « 4»

«5 . » درک
ار وا  تیاهن ، رد  یئوخ  موحرم  دـنچ  ره  تسا  هدـش  عقاو  مالعا  راظنا  تایاور و  رد  فالتخا  دروم  زین  یفعج  دـیزی  نب  رباج  تیـصخش  و 

«6 . » تسا هدرمش  هیقت  باب  زا  ار  مذ  تایاور  هدرک و  قیثوت 
. تسین رادروخرب  مزال  توق  زا  یشباو  رشب  قیثوت  مدع  لیضف و  نب  دمحم  فیعضت  رطاخ  هب  تیاور  نیا  دنس  تیاهن  رد 

لامعا ندیسر  نمؤم و  هب  بصاونو  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلهأ نانمـشد  ریخ  لامعا  ندیـسر  لکـشم ، ثیداحا  زا  یکی  رد  ع )  ) رقاب ماما  . 5
نیّبحم ا نایعیش و  ناهانگو  دنسپان 

173 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1  » َنوُِملاَظَّل ًاذِإ  ا  َّنِإ - ُهَدنِع  اَنَعاَتَم  اَنْدَجَو  نَم  اَّلِإ  َذُـخأن  نَأ  ِهّللا  َذاَعَم  همیرک  هیآ  نطاب  ار  بصاون  نانمـشد و  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب له 

: دیازفایم هدرک و  ریسفت 
«2  ... » ًاخوسنمو ًاخسانو  ًاهباشتمو  ًامکحمو  ًانطاب  ًارهاظ و  نآرقِلل  ّنإ  میهاربا ! ای 

 ... دراد یخوسنم  خسان و  یهباشتم و  مکحم و  ینطاب و  يرهاظ و  نآرق  انامه  میهاربا ! يا 
نب نانح  یفوکلا و  نارهم  هللادبع  نب  دمحم  يرایسلا و  دمحم  نب  دمحا  دمحا و  نب  دمحم  هللادبع و  نب  دعس  رب  لمتـشم  تیاور  نیا  دنس 

یلاغو نآ  هب  روهـشم  ثیدحلا و  بهذملا و  دساف  باذک ، نارهم  نب  هللادبع  نب  دمحم  نانآ ، نایم  زا  هک  تسا  یثیللا  قاحـساوبأ  ریدس و 
. دنکیم طقاس  رابتعا  زا  ار  تیاور  نیا  هک  « 3  » تسا هدش  یفرعم 

«4  » ءایصوألا ریغ  هَنطاب  هَرهاظ و  هّلک  نآرقلا  َعیمج  هدنع  ّنأ  یعدَی  نأ  ٌدحأ  عیطتسی  ام  لاق : هنأ  ع )  ) رفعج یبا  نع  رباج  نع  . 6
((. ص  ) ربمایپ نانیشناج   ) ءایصوا زج  دراد  دوخ  دزن  ار  نآ  نطاب  رهاظ و  نآرق ، مامت  هک  دنک  اعدا  تسین  رداق  یسک 

: زا تسا  ترابع  یفاک  رد  تیاور  نیا  دنس 
نب  رامع  نع  نانس  نب  دمحم  نع  نسحلا  نب  دمحم  نع  نیسحلا  نب  دمحم 

174 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
نب لـخنملا  و  « 1  » تسا حرطم  یتواـفتم  تارظن  يرهزلا  نانـس  نب  دـمحم  دروـم  رد  هک  ع )  ) رفعجیبا نع  رباـج  نع  لـخنملا  نـع  ناورم 

ال ولغ ...  هبهذم  یف  : » دیوگیم وا  دروم  رد  يرئاضغ  نبا  تسا . هدش  عقاو  « 4  » يرئاضغنبا «، 3  » یشک « 2 ، » یشاجن فیعضت  دروم  لیمج 
فیعـض تیاور  نیا  دنـس  لاـح ، ره  رد  «. 6 « » دـنا هتـسب  وا  هب  يدایز  ثیداحا  تـالغ   » دـیوگیم دواد  نبا  اـما  « 5 « » هقاـثولاب هیلع  مکحی 

. دوشیم یبایزرا 
زین ترـضح  دیـسرپ  ترـضح  زا  یتـالاؤسو  دـمآ  هکم  رد  ع )  ) رقاـب ماـما  دزن  يدرم  هـک  دـیوگیم  ینارحب  دـیبلوبا  یقرب ، نساـحم  رد  . 7

ع)  ) رقاب ماما  تفر ، نوریب  ترضح  دزن  زا  صخش  نآ  یتقو  تسا . صملا  هعطقم  فورحریـسفت  اهنآ ، هلمج  زا  هک  دنداد  وا  هب  ییاهخساپ 
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يرهظ نطب و  نآرق  يارب  ایآ  هک  دنکیم  ضرع  ترـضح  هب  دیبلوبا  یهاوخیم ؟ نطاب  رد  ار  اهفرح  نیا  ریـسفت  ایآ  دیامرفیم : دـیبلوبا  هب 
: دیامرفیم ترضح  تسا ؟

«7  ... » ًاهباشتمو و ًامکحمو  ًاخوسنمو  ًاخسانو  ًایناعمو  ًانطاب  ًارهاظ و  هللا  باتکل  نا  معن 
. دشابیم یهباشتم و ...  مکحم و  خوسنم و  خسان و  ییاهانعم و  تسا و  ینطاب  رهاظ و  نآرق )  ) ادخ باتک  يارب  يرآ 

هب ینارحبلا » دـیبلوبا   » و یفعجلا » نمحرلا  دـبع  نب  همیثخ  «، » جارـسلا لیعامـساوبا  «، » عیزب نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  ، » تیاور نیا  دنـس  رد 
هک  دناهتفرگ  رارق  بیترت 

175 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
نب همیثخ  ندوب  لمهم  تلع  هب  «، 2  » جارس لیعامساوبا  ندوب  تارایزلا  لماک  لاجر  وزجو  « 1  » عیزب نب  لیعامسا  نب  دمحم  قیثوت  مغریلع 

. دیامنیم لکشم  ياراد  تیاور  نیا  دنس  « 4  » دیبلوبأ قیثوت  رب  یصن  مدع  و  « 3  » یفعج نمحرلادبع 
نایب ار  نآرق  زا  ییاهیگژیو  نآ  رد  هدناوخ و  ياهبطخ  مدرم  نایم  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  يزور  هک  هدـش  لقن  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  زا  . 8

: دناهدرمشرب میرک  نآرق  نطاب  ار  صیاصخ  نآ  زا  یکی  ترضح  دناهدومن .
الو ُهبئاجع  یـصُحتال  موخت  هموخت  یلعو  ٌموخت  هل  قیمع  هنطاب  قیثو و  هرهاظف  یلاعت  هللا  ُملع  هنطاب  هللا و  مکُح  هرهاظف  نطبو ، ٌرهظ  هلو  ... 

«5  ... » ُهبئارغ یلبَت 
قیمع فرژ و  شنطاب  مکحتـسم و  شرهاظ  تسا ، یهلا  ملع  شنطاب  تسا و  دـنوادخ  مکح  شرهاظ  ینطاب ، تسا و  يرهاـظ  نآرق  يارب 

. ددرگن هنهک  شبیاجعو  دیاین  رد  هرامش  هب  شیاهیتفگش  رگید ، ییاههشیر  نآ  يارب  دراد و  ییاههشیر  تسا .
«6 . » تسا هدش  لقن  ناگژاو  زا  یضعب  رد  فالتخا  یکدنا  اب  یفاک  نوچمه  هعیش  ییاور  مهم  عبانم  رد  هبطخ  نیا 

نب ا یلع   » رب لمتشم  تسا  هدمآ  یفاک  لوصا  رد  تیاور  يارب  هک  يدنس 
176 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

قیثوت رب  یصن  « 1  » هدوب بهذم  یماع  ینوکس ، دایزیبا  نب  لیعامسا  نآ  رد  هک  تسا  ینوکـس »  » و یلفون »  » و میهاربا »  » شردپ و  میهارب »
لاد هک  یصن  ام  یلو  تسا  هدش  ولغ  راچد  رمع  رخآ  رد  يو  دیوگیم : یلفون  دیزی  نب  نیسح  دروم  رد  یشاجن  و  « 2  » تسا هدشن  دراو  وا 

لوبق حجرا  دیوگیم : وا  يهرابرد  یلح  همالع  هدماین و  وا  لیدـعت  ای  مذ  رد  یـصن  زین  مشاه  نب  میهارباو  « 3  » میاهدیدن وا  زا  دشاب  نآ  رب 
. تسا لوهجم  ًادنس  تیاور  نیا  نیاربانب  « 5 . » دشابیم ردقلالیلج  هقث و  میهاربا ، نب  یلع  طقف  و  « 4 . » تسوا لوق 

: دندومرف ترضح  هک  هدش  تیاور  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  . 9
«6  » نطبأ هعبس  یلإ  نطب  هنطبلو  ًانطبو  ًارهظ  نآرقلل  نا 

. تسا نطب  تفه  ات  رگید  ینطاب  نآ ، نطاب  يارب  تسا و  ینطاب  يرهاظ و  نآرق  يارب 
حیرصت هک  تسا  هدشن  تفای  یّصن  نینچ  نیقیرف  ییاور  رداصم  رد  یلو  تسا  هدروآ  دوخ  یفاص  ریـسفت  رد  یناشاک  ضیف  ار  تیاور  نیا 

هیاور یفو   » ریبعت اب  هباحـص و  زا  ماما  ای  ربمغیپ  هب  دانـسا  نودـبو  لـسرم  تروص  هب  ار  تیاور  نیا  يو  دـشاب . هتـشاد  هناـگتفه  نوطب  هب 
. دنکیم لقن  ار  تیاور  نیا  تنس  لها  قرط  زا  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  وا  مالک  قایس  هدرک و  لقن  يرخأ »

ات ار  نآرق  نوطب  دادعت  هک  تسا  یتیاور  اهنت  تیاور ، نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش 
177 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. تسا هدرک  نایب  نطب  تفه 
: دومرف هک  تسا  هدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هک  دوشیم  رکذتم  هیواعم ، هب  ياهمان  رد  ع )  ) یلع ماما  . 10

چیه دراد و  ینطب  رهظ و  هکنیا  رگم  تسین  ياهـیآ  نآرق ، زا  « 1  » لیوأت َهل  َو  الإ  فرح  نِم  امو  ٌنطبو  ٌرهظ  اـهلَو  ـالإ  ُهیآ  نآرقلا  نم  سیل 
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. تسا یلیوأت  ياراد  هکنیا  رگم  تسین  یفرح 
. تسا هدش  لقن  لسرم  تروص  هب  زین  تیاور  نیا 

: دندومرف ترضح  هک  هدش  لقن  نداد  اوتف  رد  ءاملع  فالتخا  شنزرس  دروم  رد  ياهبطخ  رد  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  . 11
شنطاب ابیز و  شرهاظ  نآرق  « 2  » هب الإ  ُتاملظلا  فَشُکت  الو  ُهبئارغ  یِـضقنَت  الو  ُهبئاجع  ینفَتال  قیمع  هنطاـب  قینأ و  هرهاـظ  نآرقلا  نإ  ... 

. دوریمن نیب  زا  نآرق  اب  زج  اهیکیرات  دوشیمن و  مامت  نآ  هتفهن  رارسا  دریذپیمن و  نایاپ  نآ  ياهیتفگش  تسا ، قیمع 
: دیوگیم هبطخ  نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

نطاب هک  رگید  يزیچ  نآ ، زا  دارم  هکلب  دـشابن  دارم  هک  يرهاظ  اسب  هچ  دوش ، لمح  شرهاظ  رب  هدـمآ  نآرق  رد  هچنآ  مامت  تسین  راوازس 
«3 . » دشاب تسا 

لباق ینس  هعیش و  ییاور  رداصم  نیب  رد  نآ  ترهش  اما  تسا  هدش  لقن  ییاور  رداصم  رد  لسرم  تروصب  دنس و  نودب  هچرگ  تیاور  نیا 
«4 . » تسا هجوت 

 178 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
: دندومرف وا  هب  یقیدنز ، ینآرق  تاهبش  باوج  رد  ترضح  هک  هدش  لقن  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  زا  . 12

ار نآرق  لها  دنوادخ ) « ... ) 1  ... » ءامّسلا یف  اهُعرفو  ٌتباث  اُهلصأ  ٍهرجش  نم  هنطابو  هرهاظب  َنیملاعلاو  هب  َنیمیقملا  باتکلا  لهأ  َلعَجو  ... 
 ... تسا نامسآ  رد  شاهخاش  تباث و  راوتسا و  نآ  هشیر  هک  هداد  رارق  یتخرد  زا  دنهاگآ ، شنطاب  رهاظ و  هب  دنراوتسا و  نآ  اب  هک 

نهذ و يافص  اب  یناسک  ار  رگید  یضعب  تسا و  مهف  هماع  تایآ  زا  یمـسق  هک  دنزادرپیم  نآرق  تایآ  هناگهس  يدنبمیـسقت  هب  سپـس  و 
يارب ییاههنومن  رکذ  رد  دنمهفیم و  شئایـصوا  لوسر و  ادخ و  طقف  ار  رگید  یـضعب  دنمهفیم و  ردص  حرـش  زا  یـشان  فیطل  ساسحا 

: دنیامرفیم دننکیم و  « 2  » بازحا يهروس  يهیآ 56 ، هب  هراشا  ماسقا ، نیا 
. تسا لسرم  دنس و  نودب  تیاور  نیا  « 3  ...« » ًامِیلسَت اوُمّلَسَو  ُهلوق  نطابلاو  ِهیَلَع  اوُّلَص  ُهلوق  رهاظلاف  ُنطابو  ُرهاظ  هیآلا  هذهل  »

: دندومرف ترضح  هک  هدش  تیاور  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  . 13
وه ُعلطملاو  مارحلاو  لالحلا  ماکحأ  وه  ّدـحلا  مهفلا و  ُنطابلاو  هوالتلا  ُرهاظلاف  ٌعلطمو  ٌّدـحو  ٌنطابو  ٌرهاظ  ٍناعم : ُهعبرأ  اهلو  الإ  هیآ  نِم  اـم 

توالت نامه  نآرق  رهاظ  علطم ؛ دح و  نطاب و  رهاظ و  دراد : انعم  راهچ  هکنیا  رگم  تسین  نآرق  رد  ياهیآ  چـیه  « 4  » اهب دبعلا  نم  هللا  دارم 
. دهاوخیم شاهدنب  زا  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  علطم  مارح و  لالح و  ماکحا  نآ  دح  مهف ، نآ  نطاب  تسا و 

179 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. تسا لسرم  دنس و  نودب  تیاور  نیا 

: لوقی قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ع )  ) هللادبعابا تعمس  لاق : رباج  نب  لیعامسا  یلإ  هدانساب  ینامعنلا  ریسفت  یف  . 14
مکمِحَر اوملعاو  هدـعب ...  َباتک  الف  بتکلا  هب  مَتخف  ًاباتک  هیلع  لَزنأو  هَدـعب  َّیبن  الف  ءایبنألا  هب  متَخف  ًادّـمحم  ثَعب  یلاعتو  كراـبت  هللا  نإ 

هلبق اـم  یلع  َلومحملا  َنطاـبلاو و ...  َرهاـظلاو  ّماـعلا ...  نِم  ّصاـخلاو  خوسنملا  نم  َخـسانلا  ّلـجوّزع  هللا  باـتک  نِم  فرعی  مل  نَم  هنأ  هللا :
«1 . » هلهأ نِم  وه  الو  نآرقلاب  ٍملاعب  سیلف  هدعب  ام  یلعو 

اب درک و  ثوعبم  ار  ص )  ) دمحم ترضح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه  دیوگیم : ع )  ) قداص ماما  مدینش ، دیوگیم : رباج  نب  لیعامسا 
، دندیـسر نایاپ  هب  زین  نامـسآ  ياهباتک  نآ  اب  هک  درک ، لزان  یباتک  وا  رب  تسین و  وا  زا  دـعب  يربمایپ  سپ  درک  مامت  ار  ءایبنا  هلـسلس  وا 
ماع و زا  ار  صاخو  خوسنم  زا  ار  خسان  دنوادخ  باتک  زا  هک  یسک  انامه  داب - امش  رب  ادخ  تمحر  دینادبو - تسین ...  یباتک  نآ  زا  سپ 

لها زا  تسین و  هاگآ  نآرق  هب  وا  دـهد  صیخـشت  دـناوتن  ار  دوشیم  لمح  دوخ  دـعب  ام  رب  ای  شلبق  ام  رب  هک  ياهیآ  نطاب و ...  رهاـظ و  ... 
. دوشیمن هدرمش  نآرق 
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نع یفعجلا ، بوقعی  نب  فسوی  نب  دمحا  نب  رفعج  انثدح  لاق : هدقع  نب  دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  انثدح  تسا : نینچ  تیاور  نیا  دـنس 
«2  » دـشابیم هقث  رباج ، نب  لیعامـسا  نآ  رد  هک  رباـج . نب  لیعامـسا  نع  هیبأ  نع  هزمح  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نع  نارهم  نب  لیعامـسا 

نب لیعامسا  تیصخش  رد  و  « 4  » تسا لمهم  هزمح  یبا  نب  یلع  نب  نسح  شدـنزرف  اـما  «، 3  » روطنیمه زین  یلاـمثلا  هزمح  یبا  نب  یلعو 
لاوقا  نارهم 

180 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
حلـصیو هرات  برطـضی  یقنلاب ، هثیدح  سیل  دیوگیم ، يرئاضغ  نبا  اما  « 1  » دناهدرک قیثوت  ار  وا  یسوط  خیـش  یـشاجن و  تسا ؛ ضقانتم 

يو هب  هک  دـنکیم  لقن  دوعـسم  نب  دـمحم  زا  تسا و  هدـش  ولغ  هب  مهتم  دـیوگیم : وا  دروم  رد  یـشک  و  « 2  » ءاغـضلا نع  يوریو  يرخأ 
رد کش  هداد و  يو  تقاثو  هب  يار  لاوقا  نیا  نیب  عمج  رد  یئوخ  موحرم  « 3 . » دشابیم لضاف  ریخو و  هقثو  یقت  دوخ  یلو  دناهتسب  غورد 

دروم دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  هکنانچمه  « 5 ، » هدش عقاو  یـشاجن  قیثوت  دروم  زین  فسوی  نب  دمحا  نب  رفعج  « 4 ، » دنادیمن اور  ار  نآ 
«6 . » تسا هدش  عقاو  هبیغلا  باتک  یسوط و  خیش  وا و  قیثوت 

. دزاسیم ماهبا  ياراد  ار  تیاور  نیا  دنس  هزمح ، یبا  نب  یلع  نب  نسح  ندوب  لمهم  عومجم ، رد  نیاربانب ،
: دندومرف هدئام  يهروس  يهیآ 109 ، حرش  رد  ع )  ) قداص ترضح  هک  هدش  تیاور  ع )  ) مظاک ماما  زا  . 15

. ندومن کیدزن  شنطاب  تسا و  ندرک  رود  دیعو و  رسارس  نآرق  « 7  » ٌبیرقَت ُهنطاب  ٌعیرقَت و  هُّلک  ُنآرقلا 
دوجو لصا  رب  تیاور  نیا  تلالد  اذـل  دـیامنیم ، نآ  یگژیو  ناـیبو  حرـش  هب  مادـقا  هتفرگ ، هنع  غورفم  ار  نآرق  نطاـب  دوجو  تیاور  نیا 

. تسا حیرص  میرک  نآرق  يارب  نطاب 
181 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

رکبوـبأ «، » یناـجرجلا يرقملا  رفعج  نب  دـمحم  رمعوـبأ )  ) ورمعوـبأ «، » يرقملا نمحرلادـبع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ، » تیاور نیا  دنـس  رد 
لاحکلا یلع  نب  نیـسحلا )  ) نسحلا نب  دـیزی  نب  سابع )  ) شایع دـیزوبأ   » و یفیرطلا » مصاـع  نب  دـمحم  «، » یلـصوملا نسحلا  نب  دـمحم 

«1 . » تسا لمهم  نیسحلا )  ) نسحلا نب  دیزیوبأ  نآ  رد  هک  دناهتفرگ  رارق  بیترت  هب  نیـسحلا »)  ) نسحلا نب  دیزیوبأ   » و یلع » نب  دیز  یلوم 
«2 . » تسا هدـش  دراو  وا  قیثوت  تسا  هدوب  سابع  وا  مان  رگا  تسا و  هدـشن  تفای  یلاجر  مجاعم  رد  نسحلا  نب  دـیزی  نب  شایع  هکنانچمه 

.« تسا تارایزلا  لماک  لاجر  وزج  یفیرط  مصاع  نب  دمحم 
نب دـمحا  دنـشابیم . یلاجر  مجاعم  رد  مان  نودـب  لـمهم و  زین  يرقم  رفعج  نب  دـمحم  رمعوبا و  یلـصوم و  نسحلا  نب  دـمحم  رکبوبا  و 

. دشابیمن رابتعا  ياراد  تیاور  نیا  دنس  نیاربانب  « 4 . » درادن یقیثوت  زین  يرقم  دمحم 
لجوزع هللا  لوق  نع  ع )  ) ًاحلاص ًادبع  تلأس  لاق : روصنم  نب  دمحم  نع  بهو ، یبا  نع  دیعس ، نب  نیسحلا  نع  دمحم ، نب  دمحا  نع  . 16

کلذ نم  نطابلاو  رهاظلا  وه  باتکلا  یف  مّرح  ام  عیمجف  نطبو  رهظ  هل  نآرقلا  نا  : » لاقف َنََطب  اَم  َو  اَهنِم  َرَهَظ  اَـم  َشِحاَوَفلا  یِّبَر  َمَّرَح  اَـمَّنإ 
«5 . » قحلا همئأ  کلذ  نم  نطابلاو  رهاظلا  وه  باتکلا  یف  لّحأ  ام  عیمج  روجلا و  همئأ 

مارح ار  شناهنپ  هچ  نآ و  راکـشآ  هچ  ار  ناهانگ  طقف  مراگدرورپ  انامه   » يهیآ دروم  رد  ع )  ) مظاک ماما  زا  دیوگیم : روصنم  نب  دمحم 
، مدرک لاوس   » تسا هدرک 

182 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
نایاوشیپ نآ  نطاب  تسا و  نآ  رهاظ  تسا  هدش  مارح  نآرق  رد  هچنآ  مامت  سپ  تسا  ینطاب  رهاظ و  نآرق  يارب  انامه  دـندومرف : ترـضح 

. دنتسه نیتسار  همئا  نایاوشیپ و  نآ  نطاب  دننآ و  رهاظ  هدش  لالح  نآرق  رد  هک  هچنآ  مامت  دنامتس و  ملظ و 
لیلج هقث و  یماما ، يزاوها  دیعس  نب  نیسح  هکنانچمه  « 1  » دشابیم هقثو  یماما  يرعشا ، یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  تیاور ، نیا  دنس  رد 

. تسا كرتشم  رفن  دنچ  نیب  زین  روصنم  نب  دمحم  تسین و  سرتسد  رد  یلاجر  مجاعم  رد  یتاعالطا  بهووبأ  زا  یلو  « 2 . » تسا
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بهووبا و ندوب  لوهجم  رطاخ  هب  تیاور  نیا  اذـل  « 4  » بهذم یفقاو  و  « 3  » تسا قثوم  دشاب  جرزب  سنوی  نب  روصنم  نب  دـمحم  رگا  يو 
. تسا فعض  ياراد  ًادنس  روصنم ، نب  دمحم  ندوب  كرتشم 

: دندومرف ترضح  هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  . 17
ٍّصاخو نطابو  ٍرهاـظو  لاـثمأو  رَبِعو  هباـشتمو  ٍمکحم  خوسنمو و  ٍخـسانو  راـبخأو  صـِصقو  ٍماـکحأَو  ضئارَفو  مارَحو  ٍلـالحب  ُنآرقلا  َلَزن 

اهلثم و اهتربع و  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خسان و  رابخا و  اهناتساد و  عرش و  ماکحا  تابجاو و  مارح و  لالح  دوخ  اب  نآرق  « 5 . » ّماعو
. تسا هدرک  هارمه  ماع  صاخو و  نطاب  رهاظ و 

. دشابیم لسرم  دنس و  نودب  هدمآ و  تسا ، تنس  لها  رداصم  زا  هک  یبوقعی  خیرات  رد  طقف  ترضح  زا  تیاور  نیا 
183 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

تنس لها  تایاور 

: دناهتفگ نخس  نآرق  نطب  زا  ًاتحارص  هک  تفای  ار  یتایاور  ناوتیم  هعیش ، نوچمه  زین  تنس  لهأ  رداصم  رد 
لصاو نع  یبضلا ، مسقم  نب  هریغم  نع  دیمحلادبع ، نب  ریرج  ان  لاق : یفقثلا ، قیثو  نب  ضیفلا  ان  لاق : یناولحلا ، ییحی  نب  دمحا  انثدح  . 1

(: ص  ) هللا لوسر  لاق  لاق : دوعسم  نب  هللادبع  نع  صَوحألا ، یبأ  نع  لیذهلا ، یبا  نب  هللادبع  نع  نایح ، نب 
«1  » نطبو ٌرهظ  اهنم  فرح  ّلکل  ٍفرحأ  ِهعبس  یلع  نآرقلا  لِزنُأ  ... 

. تسا ینطب  رهظ و  یفرح  ره  يارب  تسا ، هدش  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق 
. دراد هیآ » لکل  «، » فرح لکل   » ترابع ياج  هب  یناربط  ریبکلا ، مجعملا  رد 

: تسا توافتم  صوحألا  یبأ  ات  دوخ  حیحص  رد  نابح  نبا  قیرط  و 
نع یخأ ، ینثدـح  لاق : سیوأ  یبا  نب  لیعامـسا  انثدـح  لاق : یلمرلا ، دـیَوُس  نب  قاحـسا  انثدـح  لاـق : ینادـمهلا  دـمحم  نب  رمع  اـنربخا  »

«3  ...« » صوحألا یبأ  نع  ینادمهلا  قاحسا  یبأ  نع  نالجع ، نب  دمحم  نع  «، 2  » لالب نب  نامیلس 
: تسا نینچ  ثیدح  ترابع  یلعی  وبأ  دنسم  رد 

«4  » علطم دح  لکلو  نطبو  رهظ  اهنم  هیآ  لکل  فرحأ ، هعبس  یلع  لزنأ  نآرقلا  ناو  ... 
طسوالا مجعملا  دنس  لاجر  هک  دیوگیم  تیاور  نیا  دنس  دروم  رد  یمثیه 

184 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 . » دنتسه هقث  زین  ریبکلا  دنسملا  رد  راّزب  لاجر  دشاب  یعیبسلا  قاحساوبأ  تیاور ، نیا  رد  قاحساوبا  رگا  دنتسه و  هقث  یناربط ،

: دنکیم لقن  دوعسم  نبا  زا  زین  ار  يرگید  تیاور  يو 
«2 « » علطم دح  لکلو  دح  هل  ّالإ  فرح  هنم  سیل  نآرقلا  اذه  نإ  »

: دنکیم لقن  دوعسم  نبا  زا  ار  یترابع  نینچ  ریغصلا  عماجلا  رد  یطویس 
«3 « » عَلَّطُم ٍّدح  لکلو  ٌّدح  ٍفرح  لکلو  نطبو  ٌرهظ  اهنم  ٍفرح  ّلکل  فرحأ  ِهعبس  یلع  نآرقلا  لزنُأ  »

«4 . » دروآیم دوخ  ریسفت  يهمدقم  رد  يربط  ریرج  نبا  ظافلا ، نیا  اب  ار  تیاور  نیا 
هک ارچ  دشابیم . تنـس  لها  دزن  رد  دامتعا  لباق  تیاور  نیا  دنـس ، رظن  زا  تسا ، هدـش  لقن  نابح  نبا  حیحـص  رد  تیاور  نیا  هک  اجنآ  زا 

جاـجتحا دـشاب  هدـش  عـمج  ریز  تفـص  جـنپ  نآ  يوار  ره  رد  هک  یثیدـح  هب  زج  باـتک  نیا  رد  هک  تسا  هـتفگ  شباـتک  همدـقم  رد  يو 
هتـشاد رابخا  یناعم  هب  ملع  . 4 دـنکیم ؛ لـقن  هک  ارچ  نآ  مهف ) كاردا و   ) لـقع . 3 ثیدح ؛ قدص  رد  ترهـش  . 2 تلادع ؛ . 1 دنکیمن :

. سیلدت زا  وا  ربخ  ندوب  یلاخ  . 5 دشاب ؛
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: تسا هدش  لقن  دوعسم  نبا  زا  رگید  یتیاور  تنس ، لها  رداصم  رد  . 2
«5  » نطابلاو ِرهاظلا  ُملع  هدنع  بلاط  یبأ  َنب  َّیلع  ّنإو  نطبو  ٌرهظ  هل  الإ  ٌفرح  اهنم  ام  فرحأ  هعبَس  یلع  لِزنأ  نآرُقلا  نإ 

185 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
ملع ياراد  بلاـطیبا  نب  یلع  اـنامهو  دراد  ینطب  يرهظ و  هکنیا  رگم  تسین  نآ  زا  یفرح  تسا . هدـش  لزاـن  فرح  تفه  رب  نآرق  اـنامه 

. تسا نآرق  نطاب  رهاظ و 
یظافلا اب  لقتسم ، تیاور  ود  رد  راونالا ، هآرم  ریـسفت  همدقم  رد  و  « 1  » دناهدرک لقن  دوعسم  نبا  زا  زین  هعیـش  ییاور  رداصم  ار  تیاور  نیا 

«2 . » دنکیم لقن  سابع  نبا  زا  نیدلا  مولع  ءایحاو  ءایلوالا  هیلح  زا  لقن  هب  ار  يرگید  دوعسم و  نبا  زا  ار  یکی  مه  هب  کیدزن 
ریـسفت ءاـملع  زا  دوعـسم  نبا   » هک دـیوگیم  تیاور  نیا  زا  عاـفد  رد  یلازغ  یلو  دوشیم  متخ  دوعـسم  نبا  هب  تسا و  فوقوم  تیاور  نیا 

. دنادیم ربتعم  میرک  نآرق  نطب  یگژیو  نیا  صوصخ  رد  ار  وا  لوق  ینعی  « 3 « » تسا
: دروآیم هنوگ  نیا  ار  تیاور  نیا  دنس  ءایلوالا ، هیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبأ 

هللادـیبع نب  سابع  انثدـح  یبأ  انثدـح  نادرم )  ) ناورم نب  دـمحم  نب  قاحـسا  انثدـح  یـضاقلا  مساقلا  وبأ  حاـنج  نب  ریذـن  دـیزی )  ) انثدـح
«4 . » دوعسم نب  هللا  دبع  نع  قیقش  نع  هدیبع ، نع  کلام ، وبأ  ینادمهلا  نامثع  نب  بلاغ  انثدح  هللادبع ) )

«5 . » درادن قیثوت  درک و  جاجتحا  وا  ثیدح  هب  ناوتیمن  هک  تسا  یسک  ناطقلا  یفوکلا  ناورم  نب  دمحم  نب  قاحسا  نآ  رد  هک 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنکیم  لقن  يرصب  نسح  زا  نآرقلا » لئاضف   » رد ماّلس  نب  مساق  دیبع  وبأ  . 3

186 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
رگم تسا  هدرکن  لزان  ار  ياهیآ  چیه  لجوزع  دـنوادخ  « 1  » علطم دـح  لکو  ّدـح  فرح  ّلکو  نطبو  ٌرهظ  اهل  الإ  هیآ  لجوزع  هللا  لزنأ  ام 

. دراد یعلطم  يدح  ره  يدح و  یفرح  ره  تسا و  ینطاب  يرهاظ و  نآ  يارب  هکنیا 
«2 . » دنکیم لقن  نآرق  نطب  رهظ و  حرش  رد  ار  لوق  دنچ  ثیدح ، نیا  رکذ  زا  سپ  يرشخمز 

جاجح نآ  رد  هک  دـنکیم  لقن  يرـصب  نسح  زا  هلاضف  نب  كرابم  زا  جاجح  دنـس  کـی  رد  « 3 . » دشابیم هنوگ  ود  هب  ثیدـح  نیا  دـنس 
ملسم و قودص و  يرـصبلا ) هلاضف  وبأ   ) هلاضف نب  كرابم  اما  « 4 . » تسا طباض  هقث و  روعألا ) دمحم  وبأ  یـصیّصملا ، دمحم  نب  جاجح  )
، رگید دنس  رد  و  « 5 . » هب ربتعی  ءاطخلا  ریثک  دیوگیم : ینطق  راد  و  ٌفعـض » هیف   » هدش هتفگ  وا  دروم  رد  یلو  تسا  هدـش  یفرعم  دابع  وزج 

فیعض يدرف  دیز  نب  یلع  « 6 ، » هملـس نب  دامح  ندوب  هقث  مغریلع  هک  دوشیم  هدهاشم  نسحلا  نع  دیز ، نب  یلع  نع  دامح ، نع  جاجح 
«7 . » دننکیمن جاجتحا  وا  ثیدح  هب  هک  تسا 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنکیم  لقن  يرصب  نسح  زا  وا  دیبع و  نب  سنوی  زا  وا  نایفس و  زا  یبایرف  . 4
187 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

، دح ره  يارب  يدح و  یفرح  ره  يارب  تسا و  ینطاب  رهاظ و  ياهیآ  ره  يارب  « 1  » علطم ٍّدح  ِّلکلو  ٌّدح  ٍفرح  ِّلکلو  نطبو  ٌرهظ  ٍهیآ  ِّلکل 
. تسا یعلطم 

تابثا ییاور  لـیلد  نیلوا  یبهذ  « 2 . » دـنکیم یفرعم  فوقوم  ای  لسرم  ار  نآ  دنـس  هدرک و  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هیمیت  نبا  تنـس ، لـها  زا 
«3 . » دهدیم رارق  تیاور  نیا  ار  نآرق  يارب  نطاب 

نادنمـشناد زا  ار  وا  يدادـغب  بیطخو  دـشابیم  تجحو  هقث  یکرتلا ، ضافتـسملا  نب  نسحلا  نب  دـمحم  نب  رفعج  یبایرف ، تیاور  نیا  رد 
نب نایفس  هکنانچمه  « 5  » تسا هدرک  قیثوت  دعسنبا  ار  يرـصبلا ) دیبع  وبأ   ) يدبعلا رانید  نب  دیبع  نب  سنوی  « 4 . » دنکیم یفرعم  گرزب 

«6 . » دناهدومن قیثوت  دعس  نباو  هبیش  یبا  نب  نامثعو  هبیش  نب  بوقعی  ار  یطساولا ) نسحلا  وبأ   ) نیسحلا نب  نیسح 
هتفگ یلو  دراد  دوجو  یتاماهتا  اهداقتنا و  يرـصب  نسح  يهراـبرد  طـقف  دنـشابیم . هقث  نآ  ناـیوار  ماـمت  تیاور  نیا  دنـس  رد  نیارباـنب ،
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تاماهتا ناققحم  زا  یخرب  هدش ؛ نامیشپ  دوخ  هتشذگ  ياهرادرک  زا  تسا و  هدروآ  يور  حالصا  هب  فارحنا  ینارود  زا  سپ  هک  دوشیم 
«7 . » دناهداد خساپ  نآ  هب  هتسناد و  یگتخاس  ار  يو  هیلع  هدش  حرطم 

دوخ نورد  رد  يزیچ  امـش ، نآرق  توالت  زا  ام  دـش : هتفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  هک  دـنکیم  لـقن  یناـه  نب  ریمع  زا  رـصن  نب  دـمحم  . 5
ماگنه  رد  هک  مینکیم  ساسحا 
188 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

: دندومرف ترضح  میباییمن ، رد  نآرق  زا  دوخ  ِتولخ 
هدـیب راشأو  اذـکه  ُمتنأ  هَنوؤَرقتو  هیف  امب  ُلَمعأو  هُّربدـتأ  أَرقأ  لاق  نطبلا ؟ اَم  هللا  لوسر  ای  اولاق  ٍرهِظل . هَنوؤرقت  متنأ  ٍنطِبل و  هأرقأ  انأ  لجأ ؛

ترـضح تسیچ ؟ نطب  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : دیناوخیم . نآ  رهاظ  يور  زا  امـش  مناوخیم و  شنطب  يارب  ار  نآرق  نم  یلب ؛ « 1  » اهّرمأف
دـیناوخیم و ار  نآرق  هنوگ  نیا  امـش  یلو  منکیم  لـمع  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  مشیدـنایم و  نآ  رد  مناوـخیم و  ار  نآرق  نم  دـندومرف :

(. دیناوخیم ارذگ  ینعی   ) دنداد روبع  ار  نآ  دندرک و  هراشا  دوخ  تسد  هب  ترضح 
هقث ود  ره  هک  هیقفلا  يزورملا  رـصن  نب  دـمحمو  ءارفلا  رـصن  نب  دـمحم  تسا : رفن  ود  نیب  كرتشم  رـصن  نب  دـمحم  تیاور  نیا  دنـس  رد 

زا هدوب  يوق  دنـس ، رظن  زا  قوـف  تیاور  نیارباـنب  « 3 . » تسا هدـش  قیثوت  زین  یقـشمدلا  دـیلولا  وبأ  یـسنعلا ، ئناه  نب  ریمعو  « 2  » دنشابیم
. دنکیم هراشا  ینآرق ، گنهرف  رد  ملسم  يرما  هب  راگزاس و  نآرق  رد  ربدت  تایآ  اب  قفاوم  يرما  رب  تلالد ، ثیح 

: دنکیم لقن  سابع  نبا  زا  وا  كاحض و  زا  متاحیبأ  نبا  . 6
ٌمکحمو خوسنمو  ٌخـسانو  مارحو  ٌلالحو  لاثمأو  ٌرابخأ  ُهتیاغ ...  غَلُبت  الو  هبئاجع  یـضقنَت  ال  نوطبو ، ٍروهظو  نونفو  ٍنوجـش  وذ  نآرقلا  نإ 

«4  » ءاهفسلا هب  اوبناجو  ءاملعلا  هب  اوسلاجف  لیوأتلا  هنطبو  هوالتلا  هرهظف  نطبو  ٌرهظو  هباشتمو 
اهربخ دوشن ...  هدومیپ  شتیاغ  دریذـپیمن و  نایاپ  شیاهیتفگـش  تسا ، ییاهنطبو  اهرهظو  اـهشورو  اهیگدـیچیپ  ياراد  نآرق  اـنامه 

نآرق  رهاظ  تسا . ینطاب  رهاظ و  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خسان و  مارح و  لالحو و  اهلَثَمو 
189 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. دییامن رود  نآ  زا  ار  نادرخ  مکو  دیوش  نادنمشنادو  ءاملع  نیشنمه  نآ ، اب  سپ  لیوأت ، شنطاب  تسا و  توالت 
، وا زا  ار  تیاور  نیا  رودـص  دـنکیم و  هراـشا  ساـبع  نبا  تیاور  نیا  هب  هباحـص ، ناـمز  رد  نآرق  نطب  هب  تاـفتلا  عویـش  دروم  رد  یبهذ 

«1 . » دیامنیم یفرعم  نآرق  نطاب  ثحب  یتسرد  جاور و  يهناشن 
محازم نب  كاحـضلا  : » هدرک تیاور  سابع  نبا  زا  هک  یکاحـض  اـهنت  اـما  تسا  يوار  دـنچ  نیب  كرتشم  كاحـض  تیاور : نیا  دنـس  رد 

«2 . » تسا هدیدن  ار  سابع  نبا  هاگچیه  وا  یلو  دناهدرک  قیثوت  ار  وا  یلجع  عناق و  نبا  نیعم و  نبا  هک  تسا  یلالهلا »
رب ار  ع )  ) یلع ترـضحو  هدوـب  هعیـش  لاـجر  زا  هک  « 3  » تسا يزارلا  سیردإ  نب  دـمحم  متاـح ، یبأ  نب  نمحرلادـبع  زین  متاـح  یبأ  نـبإ 

«4 . » دنکیم یفرعم  ناسارخ  همئا  زا  یماما  رکذلا و  میظع  لیلج ، هقث ، ار  وا  مساق  نب  هملسم  هتسنادیم و  مدقم  نامثع 
. دوشیم لسرم  سابع  نبا  كاحض و  نیب  هلصاف  رطاخ  هب  تیاور  نیا  دنس  عومجم  رد 

: تسا نینچ  هک  دراد  یعوفرم  تیاور  فوع  نب  نمحرلا  دبع  . 7
«5  » دابِعلا ُّجاُحی  نطبو  ٌرهظ  هل  ِشرَعلا  َتحت  ُنآرقلا 

. دنکیم مامت  ناگدنب  ار  تجح  تسا و  ینطب  رهظ و  نآ  يارب  دراد و  رارق  شرع  ریز  رد  نآرق 
190 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  دنکیم . لقن  ار  نآرق  رهظو  نطب  حرش  رد  فلتخم  لاوقا  تیاور ، نیا  رکذ  زا  سپ  يوانم ؛ همالع 

دـنکیم و هراشا  تیاور  نیا  هب  علطم ،) دـح  لکلو  دـح  فرح  لـکلو  نطبو  رهظ  هیآ  لـکل   ) يرـصب نسح  زا  یتیاور  رکذ  زا  سپ  یبهذ 
: دیازفایم
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«1  » نطبو رهظ  هل  نآرقلا  نأب  حیرصت  نیثیدحلا  نیذه  یفف 
. تسا ینطب  رهظ و  ياراد  نآرق  هکنیا  رب  دننکیم  حیرصت  ثیدح  ود  نیا 

«2 . » تسا هدوب  روهشم  بقانم ، ثیح  زا  اما  درادن ، قیثوت  رب  یصن  دنچ  ره  يرهزلا  یشرقلا  فوع  نب  نمحرلا  دبع 
نأ نسحلا  نع  ماشه ، نع  یلع ، نب  هملسم  أبنا  بهو  نبا  نع  یلعالادبع ، نب  سنوی  نع  رورسم ، نبا  نع  سانم  نبا  نع  بلهملا  انثدح  . 8

: لاق ص )  ) هللا لوسر 
«3 « » علطم ّدح  ِّلکلو  ٌّدح  هلو  ّالإ  ٌفرح  هیف  امو  نطبو ، ٌرهظ  هلو  الإ  ٌهیآ  هنم  ام  »... 

«4 . » تسا هدش  یفرعم  هقثب » سیلو  كورتم  ثیدحلا ، رکنم  ثیدحلا ، فیعض   » ینَشُخلا یلع  نب  هملسم  تیاور ، نیا  دنس  رد 
. دوشیم رثایب  رورسم  نبا  سانم و  نبا  ندوب  لمهم  اب  زین  « 6 ( » ناّسح نب   ) ماشه و  « 5  » یلعالادبع نب  سنوی  ندوب  هقث  و 

«7 «. » اًلصأ هجح  اهب  موقت  تالسرم ال  : » دیوگیم دعب  تیاور  تیاور و  نیا  دروم  رد  مزح  نبا 
191 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

شمعالا نامیلـس  نع  مزاح  نب  ریرج  ینربخأ  بهو  نبا  نع  یلعالا  دبع  نب  سنوی  نع  رورـسم  نبا  نع  سانم  نبا  نع  بلهملا  انثدـح  . 9
(: ص  ) هللا لوسر  لاق  لاق :

رهاظ و نآ  زا  یفرح  ره  يارب  دـش ، هداد  نم  هب  فرح  تفه  رب  نآرق  « 1  » نطبو ٌرهظ  اهنم  ٍفرح  ّلکل  فرحأ ، ِهعبس  یلع  َنآرقلا  ُتیِطعُأ 
. تسا ینطاب 

بلهم و اما  دنتسه  هقث  «، 4  » شمعألا يدسالا  نارهم  نب  نامیلس  و  « 3  » مزاح نب  ریرج  و  « 2  » یلعالا دبع  نب  سنوی  تیاور ، نیا  دنس  رد 
«5 . » درادن یقیثوت  تسین و  روهشم  مه  هبنم  نب  بهو  نبا  هدوب و  لمهم  رورسم  نبا  سانم و  نبا 

يدنبعمج

راکـشآ دوصقم  رب  نانآ  تلالد  دـننکیم و  تیاکح  نآرق  يارب  ینطاب  دوجو  زا  ًاتحارـص  تایاور ، نیا  دوشیم  هظحالم  هک  هنوگ  ناـمه 
تحـص یبوخ  هب  ناوتیم  فیعـض  رهاظ  هب  تایاور  رانک  رد  لسرم  تایاور  هعومجم  ربتعم و  تایاور  زا  هدافتـسا  اب  تهج  نیا  زا  تسا و 

. دربیپ تایاور  هاگدید  زا  نآرق  يارب  دعب  نیا  دوجو 

ینمض تلالد  اب  تایاور  ب )

هراشا

. دـناهدرک دـییات  ار  نآ  هراشا و  نآرق  نطاب  هب  حیرـص  ریغ  تروص  هب  هک  دـنراد  دوجو  زین  يرگید  تایاور  هتفگ ، شیپ  تایاور  رانک  رد 
، نآ ندوب  ینطاب  هب  حیرـصتو  هیآ  يارب  ینطاب  يریـسفت  رکذ  اب  یـضعب  دومن . يدنبمیـسقت  هتـسد ، دـنچ  رد  ناوتیم  ار  تاـیاور  هنوگنیا 
و هلمسب ، نوچمه  تایآ  زا  یتارابع  ایو  هعطقم  فورح  زا  یفراعم  هب  تایاور  زا  یضعب  دناهتـشاگنا و  ملـسم  نآرق  يارب  ار  دعب  نیا  دوجو 

...
192 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ینآرق فراعم  عیـسو  هرتسگ  نایب  ددـص  رد  تاـیاور  زا  ياهتـسد  و  تسا . نکمم  ریغ  هیآ  رهظ  هطیح  رد  اـهنآ  نداد  رارق  هک  دـناهتخادرپ 
مکحم یلیلد  ناوتیم  ار  تایاور  نیا  هعومجم  دـننکیم . نییبت  ار  تایآ  رهظ  لیلادـمو  فراعم  زا  رتارف  یفراعم  دوجو  هدوب ، نآ  يافرژو 
. مینکیم هئارا  اًلیذ  ار  قوف  ییاور  ياههتسد  یلیصفت  نایب  درب . هرهب  نآرق  دعب  نیا  تابثا  يارب  اهنآ  زا  هتفرگ و  نآرق  نطب  دوجو  رب 
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نآرق تایآ  رسفم  ینطاب و  تایاور 

يرگید تایاور  صئاصخ  اهیگژیو و  رکذ  ای  نآ و  ساسا  لصا و  تابثا  زا  معا  نآرق ، نطبو  رهظ  زا  ربخ  ًاتحارـص  هک  یتاـیاور  رب  هوـالع 
هیآ ینطاب  ریـسفت  عون  زا  ریـسفت ، نیا  هک  دننکیم  نایب  ًاتحارـص  زین  يدراوم  رد  دـنزادرپیم  نآرق  تایآ  ینطاب  ریـسفت  هب  هک  دراد  دوجو 
اهنآ رکذ  زا  اجنیا  رد  اذـل  دروآ . میهاوخ  لصفم  روط  هب  ییاور  ياـههنومن  ثحب  رد  ار  تسین  مک  مه  اـهنآ  دادـعت  هک  تیاور  نیا  تسا ،

، تسا نآ  هب  حیرـصت  نودـب  يرگیدو  هدـش  هراشا  ریـسفت  نآ  ندوب  ینطاب  هب  یکی  رد  هک  نآ  زا  هنومن  ود  هب  طـقف  مینکیم و  يراددوخ 
. مینکیم هراشا 

: تسا هدمآ  « 1  » يدنسلا حیحص  تیاور  رد  تاجردلا  رئاصب  رد 
: لاق هزمح  یبا  نع  لیضفلا  نب  دمحم  نع  نامثع  هب  نسحلا  نع  یقربلا  هللادبعیبا  نب  رماع  هللادبع  نع 

اهُریسفت لاق : « 2  » َنیِرِـساَْخلا َنِم  ِهَرِخآلا  یف  َوُهَو  ُُهلَمَع  َِطبَح  ْدَـقَف  نامیإلِاب  ْرُفْکَی  نَمَو  یلاعت : كرابت و  هللا  لوق  نع  ع )  ) رفعج اـبأ  تلأـس 
193 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  هیالوب  رُفکَی  نَم  نآرقلا  نطب  یف 

«1 .« » نامیإلا وه  ٌّیلعو  ٍّیلع ،
ناگدیدررـض زا  ترخآ  رد  دوشیم و  دوبأـن  شلمع  دزرو  رفک  ناـمیا  هب  سک  ره   » هیآ دروم  رد  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  دـیوگیم : هزمح  وبأ 

دهاوخ نانچ  ، ) دزروب رفک  ع )  ) یلع ترـضح  تیالو  هب  سک  ره   » نآرق نطب  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . دوب » دـهاوخ 
. تسا هیآ  رد  روکذم  نامیا  نامه  ع )  ) یلع دشابیم و  دوب )

. دنکیم تلالد  نآ  تایآو  نآرق  يارب  نطب  دوجو  لصا  رب  حوضو  هب  تسا و  هدش  حیرصت  ریسفت  نیا  ینطاب  هب  قوف  تیاور  رد 
: دیوگیم نانس  نب  هللا  دبع  يرگید ، تیاور  رد  و 

کلم مهـضعب  يَورو  هللا - ُدجم  ُمیملاو  هللا  ُءانـس  ُنیـسلاو  هللا  ُءاهب  ُءابلا  (: » ع  ) لاقف میِحَّرلا » ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب   » نع هللا  دـبع  یبأ  نع  ُتلأس 
«2  » هّصاخ نینمؤملاب  ُمیحرلاو  َملاعلا  عیمجل  ُنمحرلا  و ]  ] ءیش ِّلک  ُهلإ  هللاو  هللا -

ءانس و نیس ، فرحو  یهلا  لامج  ءاهب و  ءاب  فرح  دنیامرفیم : ترـضح  دسرپیم . هلمـسب  ریـسفت  زا  ع )  ) قداص ماما  زا  نانـس  نب  هللا  دبع 
راگدرورپ يانعم  هب  هللا »  » هژاو تسا -» یهلا  کلم   » هک دـنا  هدرک  تیاور  یـضعب  تسا - یهلا  تزعو  دـجم  میم ، فرح  یهلا و  ماقم  ولع 

. تسا نینمؤم  صوصخم  میحر »  » ملاع و عیمج  يارب  تمحر  نمحر »  » تسا و يزیچ  ره 
« وأ هللا  دبع  نب  دعس  نآ  رد  تسین و  دیعب  زین  تیاور  نیا  دنس  رابتعا 

نب  هللادبع  زا  « 6  » دشار نب  نسح  شدج  زا  « 5  » ییحی نب  مساق  زا  « 4  » یسیع نب  دمحم  نب  دمحا 
194 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. دنشابیم قثوم  یگمه  هک  دنکیم  تیاور  « 1  » نانس
طابترا هیآ ، يرهاظ  لولدم  رهاظ و  اب  هک  دزادرپیم  هیآ  يارب  يرما  نایب  هب  هدـش ، هئارا  ریـسفت  نطاب  هب  هراشا  نودـب  تایاور ، زا  عون  نیا 

، ریـسفت نیا  درب . یمنیپ  ریـسفت  زا  عون  نیا  هب  هاگچیه  نهذ  صوصخ ، نیا  رد  یتیاور  رودص  زا  رظن  عطق  اب  هک  يروط  هب  درادن  ینـشور 
زا سپ  هک  تسا  ینطاب  يانعم  نامه  نیا  دنکیم و  تلالد  يرهاظ  لولدم  زا  رتارف  يرما  رب  دشاب و  طبترم  هیآ  يرهاظ  ریسفت  هب  دناوتیمن 

. تسا هدش  لقن  « 2  » نارگید و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  طسوت  نآرق ، يارب  نطاب  دوجو  لصا  ندش  ملسم 
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ینآرق فراعم  يدنب  حطس  تایاور 

نیا ساـسا  رب  دنـشابیم . نآ  زا  مسق  ره  رد  جردـنم  فراـعم  هرتسگ  ثیح  زا  نآرق  تاـیآ  میـسقت  ددـص  رد  نیقیرف ، تاـیاور  زا  یـضعب 
یخرب دوشیم و  عقاو  نآ  ریظن  ییاهدربراکو  ناگدنب  رب  تجح  مامتا  ياتسار  رد  دنتسه و  یمومع  مهف و  همه  تایآ  زا  یـضعب  تایاور ،

مرکا ربمایپ  ار  تایآ  زا  موس  مسق  تسا و  يرهاظ  ارف  فراـعم  هب  ندیـسر  ياراـی  ناریمـض ، نشور  نادنمـشناد و  طـقف  ار  تاـیآ  زا  رگید 
، دنشابیم تایآ  يرهاظ  لیلادم  رهاظ و  زا  رتارف  يرما  دوجو  مزلتسم  ًانیقی  تایاور ، زا  هتسد  نیا  دنبایرد . دنناوتیم  وا  نانیـشناج  و  (ص )

. دوشیم ریبعت  نآرق  نطاب  هب  نآ  زا  هک  نامه 
: تشاد میهاوخ  یعیرس  هراشا  تایاور  نیا  زا  یضعب  هب  اًلیذ 

195 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
: دندومرف ترضح  هک  هدش  تیاور  ع )  ) داجس ماما  زا 

ِءایلوألل ُفئاطللاو  ّصاوخلل  ُهراشإلاو  ِّماوَعلل  ُهرابعلاف  قئاَقحلاَو ؛ ِِفئاـطَللا  ِهراـشإلاو و  ِهراَـبعلا  یَلع  ءاَیـشأ : ِهعبرأ  یلع  ّلـجوّزع  هللا  ُباـتک 
دارفا مدرم و  مومع  يارب  نآ  ترابع  قیاقح  فئاطل و  هراشا و  ترابع و  تسا : مسق  راهچ  رب  یهلا ، باـتک  نآرق ) « ) 1 . » ءایبنألل ُقئاقحلاو 

رد ءایبنا  ار  نآرق  قیاقح  تسا و  یهلا  ءاـیلوا  يارب  نآ  قیقد  فیطل و  تاـکن  تسا و  یـصاخ  دارفا  يارب  ینآرق  تاراـشا  تسا و  یلومعم 
. دنباییم

: هدش تیاور  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا 
هُّسح فُطلو  ُهنهذ  افـص  نَم  ّالإ  هفرعیال  ًامـِسقو  لهاجلاو  ُملاعلا  هفرعی  هنم  ًامـِسق  لعجف  ماـسقأ  َهثـالث  هَمـالک  مَّسق  هُرکِذ  ّلَـج  هللا  نإ  مث  ... 

هب ار  دوخ  مالک  دـنوادخ  انامه  « ... 2  ... » ملعلا یف  نوخسارلا  هؤانماو  هللا  ّالإ  هفرعَیال  ًامِسقو  مالـسإلل  هَردص  ُهللا  َحَرـش  نَّمم  هُزییمت  َّحصَو 
ياراد هک  یسک  زج  دمهفیمن  ار  رگید  مسق  دنمهفب و  ار  نآ  لهاج  ملاع و  هک  داد  رارق  ياهنوگب  ار  نآ  زا  یمسق  دومن : میـسقت  مسق  هس 
مالسا شریذپ  يارب  ردص  حرـش  نانآ  هب  دنوادخ  هک  هتـسد  نآ  زا  لطاب ) زا  قح   ) حیحـص زییمت  تردق  فیطل و  ساسحا  ینهذ و  يافص 

. دننکیمن كرد  دنراد  ملع  رد  خوسر  هک  وا  ياهنیما  ادخ و  زج  ار  موس  هتسد  دشاب و  تسا ، هدرک  تیانع 
196 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  ندوب  ینادجو  ملسم و  لیلد  هب  اما  «، 3  » دنرادن يربتعم  دنس  هچرگ  تایاور ، نیا 

رد یئابطابط  همالع  «، 2  » ناقرفلا ریـسفت  رد  یقداص  دمحم  « 1 ، » یفاص ریـسفت  رد  یناشاک  ضیف  دـناهدش . عقاو  هجوت  دروم  نآ ، ياوتحم 
. تسین هدیـشوپ  یلمأتم  چیه  رب  تایآ  ییانعم  حطـس  توافت  دـناهتخادرپ . نآ  حرـش  هب  دـناهدرک و  لقن  ار  نآ  « 4  » نارگید و  « 3  » نازیملا

لزان نامزلا  رخآ  تما  ناشیدنا  فرژو  نیقمعتم  يارب  دـیدح  هروس  لیاوا  دـیحوت و  هروس  ریظن  نآرق ، تایآ  زا  یـضعب  تایاور ، ساسارب 
ُضْرَألا ُِتبُنت  اَّمِم  اَهَّلُک  َجاَوْزَألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َناَْحبُس  ای  و  « 6  » یَمَر َهللا  ّنِکلَو  َْتیَمَر  ْذإ  َْتیَمَر  اَمَو  نوچمه  یتایآ  اردصالم  « 5 . » تسا هدش 

«7  » َنوُمَْلعَی اَّمِمَو ال  ْمِهِسُفنَأ  ْنِمَو 
197 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  زا  دنادیم و  تایآ  ریاس  هب  تبسن  يرتشیب  قمع  ياراد  ار  روس  لیاوا  هعطقم  فورح  و 

«1 . » تسا تاجرد  وذ  یکیکشت و  تایآ  یناسرانعم  بتارم  ناشیا  رظن 
: دیوگیم سابع  نبا  هک  دنکیم  لقن  ریرجنبا  زا  یسولآ  زین  تنس  لهأ  رداصم  رد 

هللا الإ  هملعی  ٌَهباشتمو ال  ءاملعلا  هرّسفت  ٌریسفتو  برعلا  هرّسفت  ٌریـسفتو  ِهتلاهجب  ٌدحأ  رَّذُعی  مارحو ال  لالح  فرحأ ، هعبرأ  یلع  نآرقلا  لِزنأ 
«2  » بذاک وهف  یلاعت  هللا  يوِس  هَملِع  یَعدا  نَمو 

نانابز برع  هک  یتایآ  مود  تسین  روذـعم  اـهنآ  نتخانـش  رد  سک  چـیه  هک  مارح  لـالح و  لوا  تسا : هدـش  لزاـن  فرح  راـهچ  رب  نآرق 
ره و  تسین ، هاگآ  نآ  هب  دـنوادخ  زج  هک  یهباشتم  مراهچ  دـننکیم و  ریـسفت  ار  نآ  ءاملع  هک  یتایآ  موس  دـننک ، نییبت  ار  نآ  دـنناوتیم 
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«3 . » تسا وگغورد  دیامنب  ار  نآ  شناد  ياعدا  وا  زج  سک 
تاراـشا و نطاـب و  رهاـظ و  دراد : اـنعم  تفه  هکنیا  رگم  تسین  نآرق  زا  ياهیآ  دـنیوگیم : هک : هدـش  لـقن  تنـس ، لـها  بتک  یـضعب  زا 

تاراـشا صاوخ و  يارب  نطاـب  ماوـع و  يارب  نآ  رهاـظ  هک  یقیاـقحو ، قـیقد ) فـیرظ و  تاـکن   ) قئاـقد فیاـطل و  و  اـههناشن )  ) تاراـمأ
. تسا ءایبنا  صوصخم  قئاقح  نیبحم و  يارب  قئاقد  نیقیدص و  يارب  فئاطل  ءایلوا و  يارب  تارامأ  دشابیم و  صاوخ  صاوخ  صوصخم 

«4»
رد هک  دنـشابیم  یناعم  زا  ياهدرتسگ  عمج  ياراد  تایآ  زا  یـضعب  هک  دـبایرد  دـناوتیم  میرک ، نآرق  تایآ  رد  یلماـتم  ره  همه ، نیا  اـب 

. دنراد رارق  تایآ  يرهاظ  لولدم  زا  جراخ  اهنآ  زا  یضعب  تفای و  ار  نآ  ریاظن  ناوتیمن  رگید  تایآ 
زا جراخ  رد  نآ  زا  یتمسق  ندناجنگ  ینآرق و  فراعم  يدنبحطس  نیاربانب 

198 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
وذ ضرف  مزلتـسم  همئا ، ءایبنا و  ای  ءایلوا  ای  نادنمـشناد  نوچمه  یـصاخ  ياههورگ  رد  اهنآ  زا  نادنمهرهب  راصحنا  ظافلا و  رهاظ  هدودحم 

. تسا میرک  نآرق  تایآ  ندوب  نوطب 
ینآرق  فراعم  عیسو  هرتسگ  زا  یکاح  تایاور 

نیا تسا  یهیدـب  دـنراد . نآرق  رد  فراعم  مولع و  زا  يدایز  مجح  دوجو  رب  تلالد  هک  دـنراد  دوجو  یتایاور  نیقیرف ، ییاور  رداصم  رد 
یـضعب دوشیم . طوبرم  نآرق  همیرک  تایآ  يرهاظ  ارف  یظفل و  ارف  ینطاب و  دُعب  هب  دشاب و  میرک  نآرق  رهاظ  هب  طوبرم  دـناوت  یمن  همه ،

. میوشیم رکذتم  اًلیذ  ار  تایاور  نیا  زا 
اًلیلد هیلع  َلعجو  ًادـح  ٍّلکل  لعَجو  هلوُسرل  ُهنّیبو  ِهباتک  یف  َهلزنأ  الإ  هَمایقلا  موَی  یلإ  ُهمألا  هیلإ  ُجاتحت  ًائیـش  عَدَـی  مل  هللا  ّنإ  ع :)  ) رقاـبلا نع 

زج هدرکن ، اهر  ار  دوشیم  جاتحم  نآ  هب  تمایق  زور  ات  تما  هک  ار  يزیچ  دنوادخ  انامه   » هک هدـش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  « 1  » هیلع ُّلدی 
نآ رب  لاد  هک  یلیلد  نآ  رب  هداد و  رارق  ياهدودـحم  هزادـنا و  يزیچ  ره  ياربو  نییبت  شلوسر  ياربو  تسا  هدرک  لزاـن  شباـتک  رد  هکنیا 

. تسا هداد  رارق  دشاب 
هک ارچ  دراد  دوـجو  دـش  دـهاوخ  عـقاوو  دوـشیم  عـقاو  هک  هچنآ  نیمزو و  نامـسآ  ربـخ  نآرق ، رد  هک  تـسا  نآ  ياـیوگ  رگید  یتـیاور 

دیایب و یسک  رگا  دنیامرفیم : نومضم ، نیمه  رب  هوالع  یتیاور  رد  ع )  ) قداص ماما  و  « 3  » و « 2 « » ءیش ِّلُکِّل  ًاناَْیِبت  : » تسا هدومرف  دنوادخ 
رگید ياج  رد  و  « 4 . » دینکیم بجعت  دهد  ربخ  امش  هب  همه  نآ  زا 

199 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
رد یـسک  هکیروط  هب  تسا  هدش  رکذ  دنـشاب  جاتحم  نآ  هب  ناگدـنب  هک  هچ  ره  نآرق  رد  هک  دـننکیم  دای  دـنگوس  دـنوادخ  هب  ترـضح 

روما رد  درف  ود  نیب  فالتخا  یتح  لـماش  یگدرتسگ  نیا  « 1 . » دهد رارق  دوخ  رذع  نآرق ، رد  ار  يرما  رکذ  مدـع  هناهب  دـناوتیمن  تمایق 
. دراد دوجو  نآرق  رد  نآ  يارب  یلـصا  هکنیا  رگم  دننکیم  فالتخا  نآ  رد  رفن  ود  هک  تسین  يزیچ  هک  هدمآ  تیاور  رد  دوشیم . يویند 

«2»
: تسا هتفگ  هک  دنکیم  لقن  عدجأ  نب  قورسم  زا  شدانسا  اب  يوره ، ماّلس  نب  مساق  دیبع  وبأ  تنس ، لها  رداصم  ردو 

«3 . » هنع رصق  انملِع  نکلو  نآرقلا  یف  هُملِعو  ّالإ  ءیش  نع  ص )  ) دمحم باحصأ  لأسن  ام 
. دیسریمن نآ  هب  ام  شناد  یلو  دوب  نآرق  رد  نآ  ملع  هکنیا  زج  میدرگیمن  يزیچ  دروم  رد  ص )  ) ربمایپ هباحص  زا  یلاوس 

: تسا هدش  تیاور  دوعسم  نبا  زا  و 
«. 4  » نیرخآلاو نیلوألا  َملع  هیف  نإف  نآرقلا  اوریثأف  ملعلا  متدرأ  اذإ 

. دراد دوجو  نیرخآ  نیلوا و  ملع  نآ  رد  هک  ارچ  دینک  ور  ریز و  ار  نآرق  دیتسه  ملع  يایوج  رگا 
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«5 . » دنکیم یفرعم  هباحص  نامز  رد  ار  نآرق  نطب  رهظ و  ثحب  هچخیرات  تیاور ، نیا  هب  دانتسا  اب  یبهذ ،
«6 . » دنکیم رکذ  اتسار  نامه  رد  ار  تیاور  نیا  نآرق ، نطب  رهظ و  يولع ، تیاور  رکذ  زا  سپ  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  موحرم 

200 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
: تسا هتفگ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  دروآیم  دوخ  ریسفت  رد  هیطع  نبا  و 

«1  » هنع زجعی  لجرلا  يأر  نکلو  نآرقلا  یف  هُملِعو  الإ  ءیش  نِم  ام 
. تسا ناوتان  نآ  زا  دارفا  رکف  یلو  دوشیم  تفای  نآرق  رد  نآ  شناد  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ 
: دومرف ترضح  هک  دناهدرک  لقن  ع )  ) نینمؤملاریما زا  نیقیرف  هک  تسا  یتیاور  لیبق ، نیمه  زا 

راـب دـمح  هروس  ریـسفت  زا  ار  رتـش  داـتفه  متـسناوتیم )  ) متـساوخیم رگا  « 2  » باـتکلا ِهِحتاـف  ریـسفَت  یف  ًاریَعب  نیِعبـس  ُترقوـأل  ُتئِـش  َول 
. مدرکیم

: دیوگیم تیاور  نیا  دروم  رد  هیمیت  نبا 
قفاوملا ِحیحـصلا  ِنطابلا  نِم  اذـه  نوکی  لب  رهاظلل  ِفلاخملا  ِنطاـبلا  یلع  هلـالد  هیف  نکی  مل  هِریغو  یلعک  هنع  َلـُقن  نَّمع  َّحـص  نإ  اذـهف 

«3  » حیحصلا ِرهاظلل 
رب لاد  هکلب  درادـن  نآرق  رهاظ  اب  فلاخم  نطاب  رب  یتلالد  دـشاب ، هدـش  لقن  حیحـص  تسوا ، ریغو  یلع  هک  هنع  لوقنم  زا  رگا  تیاور  نیا 

. دشابیم باتک  رهاظ  اب  قفاوم  هدوب  حیحص  هک  تسا  ینطاب 
ماما رب  هک  یلک  يرما  هب  هراشا  يریـسفت ، نینچ  داعبتـسا  رطاخ  هب  قیقد ، يرظن  نایبو  نآ  يدنـس  یـسررب  نودب  نآ ، زا  سپ  دـنچ  ره  يو 

«4 . » دنکیم تسا  هدش  هتسب  يدایز  غورد  قداص  ماما  ًاصوصخ  وا  تیب  لهاو  ع )  ) یلع
201 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

رب یتلالد  چـیه  تیاور  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  دراد و  دـمح  هروس  يارب  ریـسفت  زا  عمج  نیا  ندوب  ینطاب  رب  حیرـص  تلالد  وا  مالک  اـما 
. دنکیم نآرق  يارب  ینطاب  ریسفت  تیناقح  هب  هراشا  طقفو  درادن  نآرق  رهاظ  اب  ینطاب  ریسفت  نیا  ندوب  فلاخم  ای  ندوب  قفاوم 

یقاب نآ  مهف  زا  هچنآو  دراد  دوجو  مهف  رازه  تصش  ياهیآ ، ره  يارب  هک  تسا  هدش  لقن  نادنمشناد  یـضعب  زا  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب 
لقن یعیش  رداصم  نوچمه  ع )  ) نینمؤملاریما زا  تنسلهأ  حاحص  رد  هک  تسا  یتیاور  نآ  رانک  رد  نیا  و  « 1 ، » تسا نیا  زا  شیب  دنامیم 

ار هناد  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  هک  دـندومرف  ترـضح  دـیراد ، رایتخا  رد  يرگید  زیچ  نآرق ، زا  ریغ  ایآ  دـش  لاوئـس  ترـضح  زا  هک  هدـش 
. دنکیم اطع  دهاوخب  هک  ياهدـنب  ره  هب  دـنوادخ  نآرق  زا  هک  یمهف  زج  مرادـن  رایتخا  رد  يزیچ  نآرق  زا  ریغ  دـیرفآ  ار  قیالخو  تفاکش 
هب ندیـسر  يارب  يرازبا  نآرق  مهف  نآ و  هب  دناوتیمن  یـسک  ره  هک  دنراد  نآرق  يادـیپان  يافرژ  رب  تلالد  یگمه  تیاور ، نیا  لاثما  « 2»

شیامرف نیا  هب  نآرق ، نوطب  نطب و  تیبثت  يارب  یلازغ  تسا . یهلا  تایآ  هدرتسگ  فراعم  قامعا  رد  شاـکنک  نآرق و  راـبرهگ  قمع  نیا 
هک ع )  ) قداص ماما  زا  نامثع  نب  دامح  تیاور  لـقن  زا  سپ  یناـشاک  ضیف  و  « 3  » دیوجیم کسمت  نادنمـشناد  لوق  و  ع )  ) نینمؤملاریما

صن اذه  نا  : » دیوگیم نآ  لیذ  رد  « 4 ، » دـنکیم یفرعم  فرح  تفه  رب  نآرق  لوزن  ار  نیموصعم  هیحان  زا  رداص  تایاور  فالتخا  لیلد 
نوطبلا  یف 

202 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
ياـهلیوأت نوطب و  دوجو  رب  تحارـص  نیموصعم ، يارب  تواـفتم  هنوگ  تفه  هب  نداد  يوتف  زاوج  داـمح و  تیاور  ینعی  « 1 « » تالیوأتلاو

. دراد میرک  نآرق  يارب  نوگانوگ 
نم زا  مدرک  لقن  یثیدـح  امـش  يارب  رگا  دـندومرف : ترـضح  هک  دـنکیم  هراشا  ع )  ) رقابماما زا  دوراـجلاوبأ  تیاور  هب  رگید  ياـج  رد  و 

«2 . » تسا هدمآ  تسدب  ثیدح  نآ  میرک ، نآرق  ياجک  زا  هک  دیهاوخب 
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دنچ ره  تسا  ینتفگ  « 3 . » درک یشوپمشچ  تایاور  تسد  نیا  زا  ناوتیمن ، میرک  نآرق  يارب  نطاب  یفن  ای  دوجو  هب  مکح  يارب  نیاربانب ،
ياج ملع و ...  دص  دنچو  مهف  رازه  تصش  رب  هیآ  ره  لامتشا  نوچمه  لاوقا  زا  یضعب  دنرادن و  ینشور  دنس  قوف  تایاور  زا  یـضعب  هک 

يرادوخ اهنآ  رکذ  زا  لیوطت  زا  زیهرپ  يارب  هدوب و  اتـسار  نیمه  رد  هک  يرگید  تایاورو  قوف  تایاور  عومجم  اما  دراد ، یـسررب  لمأت و 
تابثا يارب  يدیؤم  دـهاش و  لقاال  ای  یلیلد و  ناونع  هب  دـناوتیم  دـیدرگ ، رکذ  هک  نیقیرف  مالعا  زا  ناگرزب  لاوقا  رانک  رد  « 4 ، » مینکیم

. ددرگ هتفریذپ  نآرق ، ینطاب  دعب 

يدنب عمج 

: دناسریم ریز  جیاتن  هب  ار  ام  نآرق ، يارب  نطاب  دوجو  رب  لاد  تنس  لهاو  هعیش  تایاور  يهعومجم  هعلاطم 
اب تنس  لها  هعیش و  رد  مهنآ  تایاور ، ًاصوصخ  هلدا  ترثکو  یناوارف  . 1

203 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
هدـش ببـس  یناوارف  نیمه  دزاسیم . یفتنم  یلک  هب  ار  اهنآ  رابتعا  هنیمز  رد  يدـیدرت  هنوگ  ره  هباشم ، ینیماضم  مه و  هب  کیدزن  یتارابع 

. دننادب « 2  » ضیفتسم یخرب  و  « 1  » رتاوتم ار  باب  نیا  تایاور  نادنمشیدنا ، زا  یخرب  هک  تسا 
هاگچیه تیاور  يدنس  فعـض  اما  « 3  » تسا لکـشم  راچد  ندوب  فوقوم  ای  لاسرا  تلع  هب  يدراوم  رد  هچرگ  نآرق  نطاب  تاـیاور  دـنس 

بتک يریـسفت  هب  مادقا  اًلمع  هک  تایاور  زا  يرگید  يا  هتـسد  اب  تیاور  نیا  نومـضم  تقفاوم  « 4 . » دننکیمن نآ  ندوب  بذـک  رب  تلالد 
204 ص : ج4 ، یصصخت ،

هدوب دنسلا  حیحـص  هک  یتایاور  دوجو  رانک  رد  نطاب ، تایاور  نومـضم  اب  نآرق  تفلاخم  مدعو  دناهدومن  نآرق  تایآ  يارب  نطاب  عون  زا 
. دراذگیمن یقاب  ریطخ  مهم و  رما  نیا  رد  کیکشت  يارب  ار  ییاج  دوشیم ، تفای  نیقیرف  عبانم  ردو  « 1»

و مالـسلا ) مهیلع   ) ناشیا تیب  لهاو  ص )  ) مرکا ربمایپ  نابز  زا  نآرق  تایآ  يارب  ینطاـب  يدـعب  دوجو  هب  داـقتعا  یگدرتسگ  دوجو  اـب  . 2
ءاضماو ریرقت  هلزنم  هب  ناوتیم  ار  هلئـسم  نیاو  دوشیمن  هدـهاشم  نیقیرف  رداصم  رد  هدـیا ، نیا  درو  راکنا  رد  تیاور  کی  یتح  هباـحص ،
يرکف نیفرحنمو  ثیدـح  نالعاجو  تالغ  زا  يا  هدـع  رگا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسناد ، میرک  نآرق  اـب  لـماعت  رد  رمتـسم  هریـس  نیا 
تایاور رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هیحان  زا  ار  ییاهتمواقم  یگداتـسیا و  دنیامن ، هدافتـسا  ءوس  هلوقم  نیا  زا  دنا  هتـساوخ  یتدـیقعو ،

«2 . » درک هدهاشم  ناوتیم  هعیش ،
مامت دنس  هلـسلس  رد  اما  « 3 ، » دناهتـشاد هدهع  رب  فیعـض  لاجرو  تالغو  نیفرحنم  زا  يدادـعت  ار  ینطاب  ریـسافت  يدراوم ، رد  هچرگ ، . 3

. تسا هدشن  ادیپ  هینطاب  هیلیعامسا و  زا  يرثا  نآرق ، نطب  تایاور 
لامتشا زا  یخرب  دناهدرک و  دیکأت  نطبو » رهظ   » رب نآرق  لامتشا  رب  اهنت  اهنآ  زا  یضعب  نآرق ، نطاب  ثحب  تایاور  هعومجم  هظحالم  اب  . 4

نآ و زا  ياهیآ  ره 
205 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. دناهتفگ نخس  نآرق  زا  « 1 « » یفرح  » ره نطب  رهظ و  زا  رگید ، یخرب 
نییبت هب  مه  تاـیاور  زا  ياهتـسد  دـناهداد و  هئارا  نآ  زا  زین  ار  ییاـهفیرعت  نآرق ، ینطاـب  دـعب  نتفرگ  ملـسم  اـب  تاـیاور ، زا  ياهتـسد  و 

. دناهدومن مادقا  مالسلا ) مهیلع   ) تراهط تمصع و  تیب  لها  اب  نآرق  نطب  هطبار  شقن و  هاگیاج و 
تسا هدیدرگ  رکذ  نطب  تفه  ات  لسرم  تروص  هب  دروم  کی  رد  رگید و  ینطب  ینطب ، ره  يارب  قیمع و  نآرق ، نطب  هعیش ، تایاور  رد  . 5
نآرق هب  ملع  ياعدا  يارب  نآرق ، نطب  زا  یهاگآ  هکنانچمه ، هدش  یفرعم  رسیم  صاخشا  زا  یضعب  يارب  طقف  نآرق  نطب  لمحت  ییاناوت  و 
دیکأت نطبو  رهظ  رب  نآ  زا  یفرح  ره  لامتـشاو  فرح  تفه  رب  نآرق  لوزن  رب  طقف  تنـس ، لهأ  تایاور  ردو  تسا . هدش  هتـسناد  يرورض 
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. تسا هدش 
اما تسا ، هدش  حرطم  تنـس  لها  تایاور  رد  طقف  رهظ » نطب و  رب  نآ  زا  یفرح  ره  لامتـشا   » و فرح » تفه  رب  نآرق  لوزن   » نیب نراقت  . 6

. دـنکیم یفرعم  لیوأت  ياراد  ار  یفرح  ره  ع )  ) نینمؤملاریما هک  دروم  کی  رد  زج  دوشیمن ، هدـهاشم  یطابترا  نینچ  هعیـش ، تایاور  رد 
حرطم نتـشاد و ...  خوسنمو  خـسانو  نتـشاد  هباشتمو  مکحم  نوچمه  نآ  ياـهیگژیو  رگید  راـنک  رد  ار  نآرق  نطب  رهظ و  هعیـش  تاـیاور 

. تسا هدرک 
، هلمـسب فورحو  هعطقم  فورح  نوچمه  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  يارب  ینطاب ، يریـسفت  نایب  اب  تایاور ، زا  یـضعب  نیقیرف ، رداصم  رد  . 7
زا یکاح  هک  دـناهدرک  يدنبهتـسد  یفلتخم  حوطـس  رد  ار  نآرق  فراعم  رگید  یـضعبو  دـناهدرک . دـیکأت  ینآرق  دـعب  نیا  دوجو  رب  اًـلمع 

هتفگ نخـس  فراعمو  مولع  عاونا  رب  لامتـشا  دـح  ات  نآ  فراعم  یگدرتسگ  زا  رگید  تایاور  تسا و  میرک  نآرق  يایرد  توافتم  يافرژ 
ص: ج4 ، یـصصخت ، بتک  دوب . اریذـپ  میرک  نآرق  ینطاب  دـعب  تابثا  رب  مکحم  یلیلد  ناونع  هب  ناوتیم  ار  تایاور  نیا  هعومجم  دـندوب .

206

لقع - 3

هراشا

ینامز دومن . توعد  نآ  رد  شاکنک  هب  ار  رشب  لقع  دوب ، یتفرعم  رظن  زا  یتوافتم  تایآ  رب  لمتشم  هک  میرک  نآرق  لوزن  اب  لاعتم  دنوادخ 
تفر ورف  رکف  نیا  هب  رـشب  لقع  دش ، شنزرـس  یهلا  تانایب  رد  لیوأت  زا  ناگدننک  ضارعا  زا  دش و  لزان  نآرق  رد  ربدتو  رکفت  تایآ  هک 

. تسا تایآ  « 1  » ینطب تئارق  نآ  دیلک  هک  تسا  هدرک  ناهنپ  دوخ  رد  هک  تسا  یفراعم  هچ  ياراد  رگم  نآرق  نیا  هک 
نآرق لالخ  رد  تالمج  تارابع و  قایس  تیفیک  رگید ، یفرط  زا  ءیش » هلثمک  سیل   » هیآ لوزنو  یفرط  زا  یهلا  تافـص  هنوگ  يدام  نایب 

ياهتلاسر زا  یکی  و  « 2  » دوشیم یفرعم  لوقع  نئافد  ندناشک  نوریب  يارب  ياهلیسو  نآرق  دوب  هدش  ببس  رگید  دراوم  زا  يرایسبو  میرک 
«. 3  » دشاب باتک  رانک  رد  تمکح  شزومآ  ص )  ) مرکا ربمایپ 

رد ار  دوخ  تنازو  دناشک و  تراسا  هب  ینیمز ، ظافلا  ياهریجنز  رد  ناوتیمن  ار  ینامسآ  باتک  کی  هک  درک  مکح  نیا  رب  تیرـشب  لقع 
زا رت  هتـسیاش  هچره  يرادرب  هرهب  رد  ناسنا  يرای  ياههار  رد  شاکنک  هب  مادقا  نآ ، يرهاظ  ارف  ینطاب و  دعب  دـییات  رب  هوالع  هک  دـید  نآ 

نیا ياهتمعن  زا  دـشوکب و  هنادـجم  تسا  یهلا  یلجت  رهظم  هک  ینآرق  رد  یهلا  مالک  ياـناوت  بطاـخم  نیا  اـت  دـیامنب  راـگدرورپ  باـتک 
. دوب دهاوخ  وا  لقع  نادجو و  یعطق  مکح  نارسخ  تروصنیا ، ریغ  رد  هک  ددرگن  لفاغ  تمایق ، ات  نامز  لوط  رد  هدرتسگ  ناوخ 

نتخادرپ  رکف  نآرق ، لوزن  لالخ  رد  هک  تسا  یعطق  حضاو و  نانچ  نآ  شرگن  نیا 
207 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

بلقلا ضیرم  دارفا  هیحان  زا  هباشتم ، تایآ  لیوأت  شنزرس  عنم و  رب  یهلا  روتسد  تفای و  جاور  نآرق  نانمـشد  ناتـسود و  طسوت  لیوأت  هب 
«1 . » دومنیم روخ  رد  یشنکاو 

: میئامن بترم  لیذ  دراوم  رد  ار  نآ  میناوتیم  مینک ، نییبت  ار  نآرق  نطاب  هب  نتخادرپ  موزل  هکلب  زاوج  رب  لقع  مکح  میهاوخب  رگا 
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تسا نآ  یگنادواج  همزال  نآرق ، نطاب  فلا )

نآرق هک  دبلطیم  یحو  طسوت  تیرشب  مئاد  تیاده  موزل  تسا . یهلا  ربمایپ  نیرخآ  دیواج  هزجعم  ینامسآ و  باتک  نیرخآ  میرک  نآرق 
بلاق رد  نوگانوگ ، طیارـش  فلتخم و  ياهنامز  اب  بسانتم  همانرب  نیا  یلو  دـشاب  همانربو  ماـیپ  ياراد  تماـیق  اـت  اـهنآ  ماـمت  يارب  میرک 
يارب یلک  يدـعاوق  هچرگ  نایم  نیا  رد  تسا . هدـشیم  هدافتـسا  اهنآ  زا  نآرق ، لوزن  لوا  ناـمز  يارب  هک  هدـش  هداد  رارق  یظاـفلا  ناـمه 

زا سپ  ینآرق ، تایآ  ریاس  یشخب  تیاده  شقن  ندومن  گنرمک  یناعم  هب  ماع  دعاوق  نیا  هب  افتکا  اما  تسا  ییایوگ  ياشگهار  تیرـشب ،
رد نآرق  تایآ  گرم  زا  ناوتیم  یتروص  رد  ورنیا  زا  درادـن . یناوخمه  میرکنآرق  نوچمه  يدـیواج  هزجعم  اب  نیا  تسا و  لوزن  رـصع 
هب تسا  هدـش  نایب  نآ  دـننام  یخیراـت و  ياهثداـح  بلاـق  رد  هک  ار  اـهنآ  رد  جردـنم  هیـصخش  ياـیاضق  هک  درک  يریگولج  یناـمز  لوط 

تسا یقطنم  میسقت  ربس و  ای  یلوصا  طانم  حیقنت  تسا  مهم  نیا  لفکتم  هک  يدنیآرف  دومن و  لیدبت  یلعف  یملعلا  روتـسد  یلک و  یمکح 
«2 . » دشابیم میرک  نآرق  نطب  هب  ام  تفایهر  هک 

زا نافرحنم  زین  نیعرـشتم و  همه  رمتـسم  هریـس  هیآ ، لوزن  نامز  ندش  یـضقنم  زا  سپ  لوزن و  رـصع  اب  نامزمه  نآرق ، اب  لماعت  هوحن  نیا 
هدوب  نآ  اب  نافلاخم  عرش و 

208 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. تسین یشان  نامز  بوچراچ  رد  ینامسآ  باتک  نیا  رصح  زاوج  مدع  هب  يرشب  لقع  یمومع  مکح  زا  زج  نیا  تسا و 

نوناق رمع  زا  لاـس  اـههد  درک . ارجا  ار  مکح  نیمه  زین  اـهروشک  یـساسا  نیناوق  دروم  رد  یتح  يرـشب  لـقع  تفگ  ناوتیم  نآ  زا  رتارف 
رب ار  نآ  ندرک  دودـحم  یگمه  دوشیم و  قبطنم  فلتخم  تاعوضوم  رب  نآ  نیناوق  نامز ، ریـسم  رد  یلو  درذـگیم  روشک  کی  یـساسا 

تاعوضوم و رب  دناوتب  دیاب  تسا ، هدمآ  دـبا  ات  رـشب  تیادـه  يارب  یهلا  نییآ  نآ  رد  هک  زین  نآرق  دـننادیم . نآ  عیرـشت  تمکح  فالخ 
. دنک تیاده  ار  مدرم  دوش و  قبطنم  نامز ، ره  رد  یفلتخم ، ثداوح 

هک دنادب  یباتک  ار  نآرق  هک  نآ  رگم  دوش ؛ عوضوم  نیا  رکنم  دـناوت  یمن  یـسکو  تسا  ییالقع  رما  کی  قیبطت ، عوضوم  لصا  نیاربانب ،
«1 . » درادن يرگتیاده  شقن  رگید  ياهنامز  رد  هدوب و  صاخ  نامز  صوصخم 

، مسق نیا  رد  دـشاب  لاـمک  قح و  يوس  هب  تیادـه  یعون  هدـنرادربرد  هک  تسا  ینآرق  نوـطب  زا  یمـسق  صوـصخم  یلقع  لـیلد  نیا  اـما 
نایعیـش و هب  نداد  هناـشنو  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  همئا  رب  فلتخم  تاـیآ  قیبـطت  رب  یعـس  هعیـش ، ییاور  رداـصم  رد  يداـیز  تاـیاور 

ياهناوتشپ ياراد  تسا ، هدرک  مادقا  ناینیـشیپ  روما  لقن  هب  هک  یتایآ  صـصق و  هیلک  زین  دنراد و  لیـصا  جاهنمو  قح  نتفای  يارب  نانمـشد 
. دندرگیم مکحتسم 

نیا یلقع  دانتـسا  درک . تیامح  یلقع  لیلد  نیا  اب  ناوتیمن  ار  تایآ  تاراشا  فیاـطل و  رارـسا و  نوچمه  نآرق  نوطب  زا  رگید  یمـسق  و 
هک تسا  رگید  يرما  تسا ، ینآرق  تفرعم  ملع و  سنج  زا  ینارون  یـشاداپ  هدوبن و  تیادـه  اب  طبترم  ًاضعب  هک  ینآرق  فیاطلو  تاراـشا 

: مینکیم نایب  اًلیذ  ار  نآ 
209 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

تسا یهانتی  ال  یهانتی ، تاذ ال  کی  مالک  ب )

تیدـحا ترـضح  هب  یقیقح  باـستنا  مئاد و  طاـبترا  ياراد  تسا و  یهلا  سدـقا  تاذ  زا  ياهژیو  قوـلخم  هکنیا  فـصو  هـب  مـیرک  نآرق 
دنوادخ اب  طابترا  نآرق ، اب  طابترا  هک  رگا  تسا . یندشان  هنهک  شیاهیتفگـشو  ریذـپان  انف  شبئاجع  هک  تسا  یناشوج  همـشچ  دـشابیم ،

هبو اهبنارگو  رهاط  یفراعم  هدـنیاشگ  تایآ ، يرهاظ  ظافلا  بابلا  ّقد  تسین  قح  ترـضح  اب  سنا  زا  ریغ  يزیچ  نآ ، اب  سنا  هدوب ، لاعتم 
. ددرگیم یهلا  ءایلوا  هرهب  هک  تسا  یفیاطلو  تاراشا  تایاور  ریبعت 
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. ددرگیم یهلا  ءایلوا  هرهب  هک  تسا  یفیاطلو  تاراشا  تایاور  ریبعت 
. تسا یلقع  مکح  نیمه  هب  داشرا  باب و  نیمه  زا  « 1 ، » هدمآ رشب  مالک  ریاس  اب  نآرق  تهابش  مدع  رب  ینبم  تایاور  رد  هک  هچنآ 

ام نولـصی  نیذلاو   » هیآ نوماریپ  دیزی  نب  رمع  هب  خـساپ  رد  ترـضح  هک  هدـش  لقن  یفاک  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  یتیاور  اتـسار ، نیمه  رد 
يراج زین  وت  ناشیوخ  دروم  رد  یلو  تسا  هدـش  لزان  ص )  ) دـمحم لآ  محر  دروم  رد  هیآ  نیا  دـیامرفیم : « 2  ...« » لـصوی نأ  هب  هللا  رمأ 
شابن یناسک  زا  « 3 « » دِحاو ءیَش  یف  ّهنإ  ءیشلل  لوُقی  نَّمم  َّننوکت  الف   » هک دننکیم  هراشا  یلک  ياهدعاق  هب  ترـضح  همادا  رد  دوشیم و 

. دوشیم یصاخ  رما  کی  هب  طوبرم  طقف  هک  دننکیم  مکح  زیچ  کی  دروم  رد  هک 
نیا رد  دوش ، رـصحنم  صوصخم  یعـضاومو  صاخ  دارفا  رد  نآرق ، زا  دوصقم  هچنانچ  دیوگیم : تیاور ، نیا  رکذ  زا  سپ  یناشاک  ضیف 

شنطاب زیگنا و  تفگش  شرهاظ  هک  تسا  ریذپان  نایاپ  ییایرد  نآ  هک  تسا  اربم  نآ  زا  نآرق  هک  دوشیم  هرهب  مکو  هدئافلا  لیلق  تروص 
210 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  «. 4  » دشابیم قیمع 

ناگتخیهرف زا  یخرب  نانخس  راعـشا و  نوتم ، تفای . تسد  یناسنا  ياهنتم  نآرق و  نتم  نایم  یگرزب  زیامت  هب  ناوتیم  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 
، نوتم نآ  نابحاص  رب  مکاح  یملع  یناـکم و  یناـمز ، ياهتیدودـحم  نکیل  دـباترب ، ار  ینوگاـنوگ  ياـهتشادرب  ناـمز  رتسب  رد  دـیاش 

قیاقدو فیاطل  تاراشا و  مامت  نآرق ، هرابرد  اـما  مینادـب ، ناـنآ  هدارا  دروم  دوصقم و  ار  اـهتشادرب  نآ  همه  هک  دـهدیمن  هزاـجا  زگره 
نآرق يهدنروآ  دیدپو  عبنم  اریز  داد ، تبسن  لاعتم  دنوادخ  هب  نآ ، تحـص  طیارـش  رازحا  اب  ناوتیم  ار  تایآ  زا  هدش  جارختـسا  قیاقحو 
صاخ ناکم  نامز و  زا  رتارف  وا ، مالک  ور  نیا  زا  تسا ، یتسه  ثداوح  همه  رب  طیحم  نایاپیب و  ملع  بحاص  ناکم ، نامز و  قوف  ادخ ) )

. دشابیم اهنآ  همه  هب  رظان  و 
یحطـس لزنت و  يارب  یلیلد  اما  تسا  هدش  يدام  رهاظ  ظافلا و  هطیح  رد  لزنت  راچد  دوخ ، هماع  تیادـه  ياضتقم  هب  میرک  نآرق  هچنانچ 

تایآ هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  فطل  تسا و  یقاب  دوخ  يالعا  دـح  نامه  رد  نآرق  هیلاع  فراعم  درادـن . دوجو  ینآرق  فراعم  ندـش 
«1 . » تسا هدش  هدیمان  نآرق  نطب  ریباعت ، زا  یضعب  رد  هک  دشاب  یقیاقدو  تاراشا  يادنلب  هب  لاصتا  لبح  نآرق  ظافلاو  يرهاظ 

میرک نآرق  يارب  رهاظ  زا  رتارف  ینطاب  دوجو  هب  وا  مکح  قواسم  لاعتم ، دنوادخ  زا  رداص  مالک  بسانت  تیخنـس و  هب  لقع  مکح  نیاربانب 
. تسا

يافوتم 283  ) يرتست هللا  دبع  نب  لهس  زا  یـشکرز  تسا . هلئـسم  نیمه  هب  تافتلا  هدییاز  هدش ، لقن  ینآرق  مولع  ياهباتک  رد  هک  يریباعت 
: هک دنکیم  لقن  يرمق )

هنأ امکو  ُهتفـص  هُمالکو  هللا  مالک  هنأل  هباتک ، نِم  هیآ  یف  ُهللا  هَعدوأ  اـم  َهیاـهن  ُغلبَی  مل  مهف ، َفلأ  نآرقلا  نِم  فرح  لـکب  دـبعلا  یطعأ  ول 
«2  » هِمالک مهفل  َهیاهنال  کلذکف  هیاهن  هِّلل  سیل 

هب  دوش ، هداد  نآرق  زا  یفرح  ره  يازإ  رد  مهف  رازه  ناسنا  هب  رگا 
211 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

تسوا و تفـص  ادـخ  مالک  تسادـخ و  مـالک  نآرق  اریز  دـسر ؛ یمن  هتـشاذگ  هعیدو  هب  شباـتک  زا  هیآ  کـی  رد  دـنوادخ  هچنآ  تیاـهن 
. درادن یتیاهن  زین  وا  مالک  مهف  تسا  تیاهنیب  دنوادخ  هک  هنوگنامه 

: دنکیم ریبعت  هنوگ  نیا  رگید ، ياج  رد  یشکرز 
ُهللا ّالإ  اهب  طیحیال  ٍناعم  فرح  ِّلک  تحت  ّنأو  فاق ، ِلبج  ردـقب  اـهنم  ٍفرح  ُّلـک  ظوفحملا ، حوللا  یف  نآرقلا  فرحأ  نأ  مهـضعب  رکذو 

نآرق زا  یفرح  ره  تحت  تسا و  فاـق  هوک  هزادـنا  هب  نآ  زا  یفرح  ره  ظوفحم ، حوـل  رد  نآرق  فورح  هک  دـناهتفگ  یخرب  « 1  » لجوّزع
. درادن هطاحا  اهنآ  رب  ادخ  زج  یسک  هک  تسا  یناعم  زا  ياهعومجم 

نیقیرف يارگلقع  نادنمـشناد  زا  «، 3  » يزاریـش نیهلأتملا  ردـص  راـثآ  رد  وا  زا  سپ  و  « 2  » یلازغ دـماحوبا  راثآ  رد  نیماـضم  نیمه  هیبش 
. تسا هدش  حرطم 
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ییاهیگژیو رد  ار  نآ  يافرژ  لـیلد  هک  روحم  نتم  هاـگن  راـنک  رد  دوشیم  ریبعت  میرک  نآرق  هب  روحم  یهلا  هاـگن  هب  نآ  زا  هک  هاـگن  نیا 
. دزاسیم راومه  ار  نآرق  رد  يواک  نطب  هنیمز  « 4 ، » دنکیم وجتسج  ینآرق  تارابع  هنوگزاجعا 

تسا نآ  نطاب  ورگ  رد  نآرق  یگنهامه  تیناقح و  تابثا  ج )

: دسیونیم هینطاب  لوق  زا  اهنآ ، در  نآرق و  نطاب  يارب  روکذم  يهلدا  نایب  رد  رابجلادبع  یضاق 
یفالتخا زیچ  کی  رد  دناوتیمن  قح »  » هک ارچ  دـشاب ؛ نآ  يارب  ینطاب  دـیاب  سپ  تسا  هدـش  فالتخا  نآرق  رهاظ  رد  دـنیوگب : هینطاب  رگا 

قح  دناوتیمن  مه  نیا  سپ  تسا ، هدش  فالتخا  زین  نطاب  رد  هک : دوشیم  هتفگ  خساپ  رد  دشاب ، هتشاد  دوجو 
212 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

نیمه رب  عضو  فراعم  مولع و  همه  رد  هک  هنوگنامه  دـننکیمن  جراخ  تیناقح  زا  ار  نآ  يزیچ ، رد  مدرم  فالتخا  نآ ، رب  هوـالع  دـشاب ،
یهار زا  رگا  اما  دشاب ، هدـش  تباث  قافتا  قیرط  زا  نآ  تیناقح  هک  تسا  ءیـش  تیناقح  هب  رـضم  فالتخا  یتروص  رد  طقف  تسا و  لاونم 
یتلالد ار  رهاظ  لوق ، نیاربانب  : » دـیازفایم رگید  ياج  رد  و  « 1 «. » دنزیمن نآ  هب  ياهمطل  فالتخا  تسا ، هدـش  تابثا  ءاملع  قافتا  زا  ریغ 
تیناقح زا  اذل  تسا و  ضقانت  ياراد  دوخ  لثم  هک  دـنکیم  تلالد  ینطاب  رب  فالتخا ، ضقانت و  زا  رپ  لاح  نیا  اب  هک  ارچ  تسین  نطاب  رب 

«2 . » دوشیم طقاس 
. دشاب یقطنم  نآ  رب  يو  در  هدوب و  هشدخ  لباق  تسا ، هدنارورپ  دوخ  نهذ  رد  رابجلا  دبع  یضاق  هک  یضرف  لالدتسا  نیا  دسریم  رظن  هب 

: مییوگب هکنیا  نآ  و  دوشیمن ؛ دراو  لاکشا  نیا  مینک ، حرطم  رگید  ياهنوگ  هب  ار  لالدتسا  نیا  حیحص  نایب  رگا  اما  « 3»
، نآ دوخ  حیرـصت  هب  میرک  نآرق  رد  هک  اجنآ  زا  و  « 4  » دنرگید تایآ  رهاوظ  اب  ضراعت  رد  هک  دـنراد  دوجو  تایآ  زا  يرهاوظ  نآرق  رد 

«، 5  » درادن دوجو  یفالتخا 
213 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

يودب يرهاظ و  ضراعت  لح  ببس  رکفت ، ربدت و  اب  هک  ینوطب  نامه  درک ، وجتسج  تایآ  رهظ  يارو  يرما  رد  دیاب  ار  فالتخا  مدع  نیا 
تاهباشتم رد  هک  ینامز  نوطب  زا  عون  نیا  دـهدیم . تسدـب  دوخ ، همکحم  هیآ  ناماد  هب  ار  یهباـشتم  ره  عاـجرا  دـیلک  هدـش ، تاـیآ  نیب 

. ددرگیم رادربمان  لیوأت »  » هب دوشیم ، حرطم  نآرق 
«1  » ٌّناجالَو ٌسنإ  ِِهبنَذ  نَع  ُلَأُسیال  ٍذئَموَیَف  هیآ  زا  دارم  هکنیا 

«2  » َنُولُوئْسَّم مُهَّنِإ  ْمُهوُِفقَو  هفیرش  هیآ  اب  نآ  ضراعت  دشاب و  تمایق  لاس  رازه  دنچ  فقاوم  زا  صاخ  فقوم  کی  رد  لاوس  مدع 
لـصاح نآ  يرهاظ  لولدـم  زا  رتارف  يرما  رد  رکفت  ربدـت و  رثا  رد  ددرگ ، فرطرب  تسا ، طوبرم  تمایق  فقاوم  زا  يرگید  فقوم  هب  هک 

«3  » ًاّیِسَن َکُّبَر  َناَک  اَمَو  هیآ  رد  یهلا  قلطم  یشومارف  نایسن و  مدع  هکنانچمه  دوشیم .
«4  » ْمُهَیِسَنَف َهّللا  ْاوُسَن  هیآ  نطاب  هب  تافتلا  اب 

. دوشیم جراخ  ضراعت  زا  تسا ، یهلا  ریخ  زا  ندش  مورحم  زا  ترابع  هک 
یناـعم رب  لـمح  ار  اـهنآ  ناوـتیمن  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  ياهنوـگ  هب  تاـیآ  زا  یـضعب  هک  دـسیونیم ، ناـمعن  یـضاق  اتـسار  نـیمه  رد 

تسوا و دـعب  ماما  ربماـیپ و  ِهَقیِرَّطلا »  » زا دارم  ( 16 نجلا ،  ) ًاقَدَغ ًءاَّم  مُهاَْنیَقْـسَأل  ِهَقیِرَّطلا  یَلَع  اُوماَقَتْـسا  ِوَّلَأَو  هیآ  دـننام  درک ، ناشيرهاظ 
دشاب بآ  ءام  زا  دارم  رگا  اریز  درادن ، نآ  زا  يزیرگ  زین  رهاظ  لها  هماع و  هک  تسا  يزیچ  انعم  نیا  تسا . ناوارف  ملع  ًاقَدَغ » ءاَّم   » زا دارم 

«5 . » درادن دناهدیزرو  تماقتسا  هک  یهورگ  هب  صاصتخاو  تسا  هدرک  يزور  زین  قساف  رجاف و  هب  ار  نآ 
یلیلد  ار  تایآ  زا  یضعب  رهاظ  هب  کسمت  تحص  مدع  يو  هک  دوشیم  هظحالم 
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تافـص تایآ  نوچمه  یتایآ  لیوأت  موزل  رب  یمالـسا  قرف  همه  نادنمـشناد  صوصخ  نیا  رد  تسا . هداد  رارق  اـهنآ  يارب  نطاـب  دوجو  رب 
«1 . » دنراد رظن  قافتا  اهنآ  رهاوظ  هب  کسمت  زاوج  مدع  یهلا و 

رهظ دوش و  هجوت  نآ  ینطاب  يرهاظ و  دعب  ود  هب  هک  دومن  تابثا  ناوتیم  یتروص  رد  ار  نآ  ندوب  هللا » دنع  نم   » نآرق و تیناقح  نیاربانب 
. دسریم رظن  هب  یفاک  نآرق  تایا  ینطاب  دعب  تابثا  يارب  هک  تسا  يزیچ  نیا  ددرگن و  ادج  شنطب  زا  نآ 

نآرق هب  دحلمو  قیدنز  کی  هک  یتاهبـش  هب  یخـساپ  رد  ع )  ) نانمؤمریما هب  بوسنم  یتیاور  رد  هک  دشاب  هتکن  نیمه  هب  هراشا  يارب  دـیاش 
ترـضحو دوشیم  هراشا  تایآ  نطبو  رهظ  هب  اهلح ، زا  عون  نیمه  هب  هراشا  زا  سپ  دـنکیم ، حرطم  نآ  رد  تاـضقانت  دوجو  صوصخ  رد 

ار ِْهیَلَع  اوُّلَص  ترابع  نطاب  ًامِیلْـسَت  اوُمِّلَـسَو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهیآ  اَی  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئاَلَمَو  َهَّللا  َّنِإ  بازحا  هیآ 56  دروم  رد 
«2 . » دنکیم یفرعم  ًامِیلْسَت  اوُمِّلَسَو  ینعی  نآ  رگید  زارف 

رگید یلیالد  د )

هراشا

هناگادـج تاـبثا  نآ و  دروـم  رد  ییاـنبم  ثحب  هب  زاـین  تلع  هب  هک  تسا  هدـش  حرطم  زین  يرگید  لـیالد  مـیرک ، نآرق  نـطب  تاـبثا  يارب 
: تشاد میهاوخ  نآ  رب  عیرس  يرورم  هدرک ، يراددوخ  اهنآ  لقتسم  رکذ  زا  هلدا ، نآ  تامدقم 
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تسا نآ  يارب  ینطاب  مزلتسم  ناسنا  ملاع و  ینطاب  يرهاظ و  دعب  ود  اب  نآرق  قباطت 

ناسنا و هناگ  هس  قباطت  هب  لئاق  ناـشیا  هک  دوشیم  هدـیمهف  هنوگ  نیا  « 1  » ءافرع هفـسالف و  زا  یـضعب  عبت  هب  هینطاب  هفوصتم و  تارابع  زا 
تریـس تروص و  هک  ناسنا  رد  ینطاب  يرهاظ و  هبنج  ود  حوضو  و  تداهـش »  » و بیغ »  » دُعب ود  رب  ملاع  لامتـشا  دنـشابیم . نآرق  ملاع و 
ینطاب يرهاظ و  دعب  ود  ياراد  نیوکت  باتک  نوچمه  نیودت ، باتک  ینعی  نآرق  هک  دننآ  هب  دشرم  دنکیم ، تیاکح  ار  اهناسنا  رئارس ) )

. تسا
: دیوگیم ورسخ  رصان 

يادـخ تسا و  هبترم  کی  هب  ار  قلخرم  رهاظ  ياهزیچ  هکنآ  رهب  زا  يدوبن  لضف  رگیدـکی  هب  ار  سک  چـیه  يدوبن ، ینطاـب  ياـهزیچ  رگا 
نوچو ناهنپ  ياهزیچ  تاـبثا  رب  دـننک  یمه  لـیلد  تاـیآ  نیا  سپ  ( 32 فرخز ،  ) ٍتاَجَرَد ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَـضَْعب  اَنْعَفَر  دـیوگیمه : یلاـعت 

«2 «. » تسا تباث  نطاب  ملاع  سپ  تسا ، تباث  لاعتم  يادخ  نامرف  هب  تاجرد 
: دیوگیم هدیا  نیمه  هب  هراشا  رد  نامعن  یضاق 

اذلو دریگ  قلعت  نادب  ملع  هک  تسا  نآ  شنطاب  دیآ و  رد  سح  هب  هک  تسا  نآ  شرهاظ  تسا ، نطاب  رهاظ و  ياراد  راچان  یسوسحم  ره  »
«3 . » تسا نآ  نیرق  جوز و  هک  تسا  ینطاب  رب  لمتشم  دیآ ، رد  سح  هب  هک  يرهاظ 

لیلد هماقا  هب  يزاین  اـًلوصاو  « 4 . » تسا نطاب  رهاـظ و  ياراد  مالـسا  هملک  کـی  رد  و  ص )  ) ربماـیپ تنـس  یتح  زیچ ، همه  ساـسا ، نیا  رب 
يارب  ینطاب  تابثا  يارب  ناهربو 
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دادـملق صقان  نآ و  نودـب  ار  یهلا ، قولخم  نیرتزاتمم  نآرق ، اما  تشاـگنا  ینطاـب  يزیچ  ره  يارب  ناوتیمن  اریز  دـنامیمن ، یقاـب  نآرق 
. درک

. دیامنب لکشم  نآرق  نطاب  اب  نآ  مزالت  تابثا  نطاب ، رهاظ و  رب  ناسنا  زینو  دوهشو  بیغ  رب  ملاع  لامتشا  تحـص  مغریلع  دسریم ، رظن  هب 
ياج هلوقم  نیمه  رد  صالخا و ...  قدـص ، تیـشخ ، ءایح ، لخب ، دـسح ، ملع ، نوچمه  يروماو  تسا  ینطاب  يدـعب  ياراد  ناـسنا  هکنیا 

همانرب یناسنا  داعبا  نیا  يارب  دوخ ، تایآ  راکـشآ  لیلادـمو  يرهاـظ  ظاـفلا  يددـعتم  دراوم  رد  میرک ، نآرق  اـما  « 1  » تسا نشور  دـنراد 
، لوبق لباق  ریغ  تسا و  لیلد  نودب  دشابن ، ملاع  ای  ناسنا و  ینطاب  دـعب  يارب  ياهمانرب  ینآرق ، تایآ  رهاظ  رد  اعدا  نیا  تسا . هدرک  يزیر 

هکنیا رب  هوالع  تسین . ضومغ  زا  یلاخ  نیوکت  باـتک  ینطاـب  دـعب  اـب  نیودـت  باـتک  يارب  نطاـب  مزـالت  تاـبثا  هک  دوشیم  نشور  اذـل 
هچو تسا  تیرـشب  هفاک  يارب  نآرق  تیادـه  تیمومع  اب  فلاخم  لصا ، کلاس و  فراـع و  یفوص  هب  نآرق  نطاـب  هب  یـسرتسد  راـصحنا 

تمکح زا  نیا  دـشابیم و  مورحم  نآ  زا  هک  تسا  نآرق  ینطاـب  ياـههمانرب  تفاـیرد  هب  جاـتحم  دوخ  هار  يادـتبا  رد  کـلاس  کـی  اـسب ،
. تسا رود  هب  میکح  دنوادخ 

. دوش یمن  هدرمش  نآرق  نطاب  هب  ندیسر  يارب  یکانبات  يامنهار  هینطاب ، هفوصتم و  يرکف  بتکم  رد  عویش  مغریلع  لیلد  نیا  اذل 

نآ نوطب  هلیسو  هب  یگنوگ  امعم  تلاح  زا  نآرق  جورخ 

نآ نتفرگ  يزمر  ینعم  هب  نآرق ، يارب  ینطاب  دوجو  هب  ندش  لئاق  هک  دناهدرک  روصت  یـضعب  هک  هچنآ  فالخ  رب  تسا  دـقتعم  یبرع  نبا 
زا هنوگ  امعم  يروصت  و 
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تاماهبا ددرگ و  جراخ  يزمرو  هنوگ  امعم  تلاح  زا  هک  دوشیم  ببس  نآرق ، كانبات  تقیقح  نطاب و  هب  نتخادرپ  « 1 ، » تسا نآرق  رهاظ 

لاعتم دنوادخو  تسا  هیروتو  یگدـیچیپ  زومرو و  لامجا  هاگیاج  رعـش  هک  دـنکیم  هراشا  بلطم ، نیا  يارب  يو  ددرگ . نشور  نآ  ظافلا 
. تسنادـن نآرق  قیـال  راوازـس و  ار  رعـش  تخوماـین و  دـشاب  رـصاق  نآ  مهف  زا  شترـضح  هک  يزیچ  زومر و  اـمعم و  ص )  ) مرکاربماـیپ هب 

تاهباشتم لح  رد  اهنآ  مادختـسا  ناهنپ و  فراعم  راشرـس  عبانم  زا  يدـنمهرهب  نطاـب و  هب  نتخادرپ  نآرق ، مهف  لیهـست  هار  اـهنت  نیارباـنب 
«2 . » تسا ینآرق 

یتح تایآ ، رهاوظ  لامتـشا  رکنم  ای  دنک  حرطم  هنوگ  امعم  ار  نآرق  لک  هک  هتـشاد  دصق  قوف ، ترابع  اب  یبرع  نبا  هک  دـسریمن  رظن  هب 
رد ار  لیلد  نیا  يو  هک  تسا  نآ  دوشیم  هدافتسا  یبرع  نبا  ترابع  زا  هچنآ  دشاب . یهلا  هدرتسگ  فراعم  رب  اهنآ ، نوطب  هب  تافتلا  نودب 

لیوأـت هـب  تاـفتلا  نودـب  اـهنآ  رهاوـظ  هـک  تـسا  هدرک  حرطم  هـعطقم و ...  فورحو  تاـهباشتم  ریظن  نآرق  تاـیآ  زا  یــضعب  صوـصخ 
. دوشیم تایآ  زا  هنوگ  نیا  كرد  زا  یناوتان  ببس  نآرق ، ینطاب  دعب  راکنا  تسین و  ناگمه  مهف  لباق  ناشنوطبو ،

. دشاب لوبق  لباق  دناوتیم  هعطقم  فورح  لاثماو  نآرق  تاهباشتم  صوصخ  رد  یبرع ، نبا  يوس  زا  لیلد  نیا  ساسا ، نیا  رب 

نآرق نطب  راکنا  رب  ددعتم  تافآ  بترت 

: دسیونیم نآرق  نطاب  هب  لالدتسا  يارب  هیلع - یلاعت  هللا  ناوضر  ینیمخ - ماما 
لصاو و تکـاله  تسا و  گرم  ندرکن ، زواـجت  نطاـب  زغم  هب  ندـش و  فکتعم  رهاـظ  ملاـع  رد  ندرک و  فقوت  تروص  رب  هکنآ  هچ  ... 

تسیرهاظ و هبترم  رد  هک  یسک  نیتسخن  اریز  تساهتیالو ، اهتوبن و  راکنا  یساسا  گنسو  اهتلاهج  هشیر 
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«1 . » دش هبتشم  وا  يارب  رما  دید و  ار  ع )  ) مدآ رهاظ  نوچ  دوب ، نیعل  ناطیش  دش ، روک  نطاب  طخ  زا  شمشچ 
دعب تسا و  نآ  تیمها  تیرورـض و  رگنایب  دشاب ، نآرق  نطاب  تابثا  يارب  لیلد  هماقا  ددصرد  هکنآ  زا  شیپ  قوف ، تانایب  دسریم  رظن  هب 

. تسا هدیدرگ  نایب  نآرق ، ینطاب  هبنج  نتشاگنا  ملسم  غارف و  زا 
توارط تایح و  نآ  رد  هک  دنکیم  تابثا  ار  نآرق  يارب  ینطاب  دوجو  ترورـض  لقع ، هک  دوشیم  نشور  تشذـگ  هچنآ  زا  لاح ، ره  رد 

بجاو اًلقن  اًلقع و  نآرق  لیوأت  هک  دیوگیم  نآرق  لیوأت  ترورض  هب  هراشا  رد  یلمآ  ردیح  دیـس  ساسا  نیمه  رب  تسا . هدش  هتفهن  نآرق 
«2 . » تسا

ناکما دـح  رد  طقف  یلقع ، رظن  زا  نآرق ، يارب  نطاـب  نتـشاد  هک  دـننآرب  نیققحم  زا  یـضعب  هک  تسا  نآ  صوصخ ، نیا  رد  یناـیاپ  هتکن 
زا هکنیا  ینعی  میرادن ؛ نآرق  نتشاد  نطاب  عانتما  رب  یلیلد  چیه  ناکما ، رظن  زا  یتوبث و  رظن  زا  هک  مییوگب  میناوتیم  روطنیا  ام  ینعی  تسا ،

یلقع هلاحتـسا  عانتما و  دـشاب  هدرک  هدارا  هدـنیوگ  زین  ار  يرگید  يانعم  دوشیم ، هدـیمهف  ظفل  رهاظ  زا  هک  ییانعم  رب  هوالع  مالک ، کـی 
«3 . » تسا ناکما  دح  رد  طقف  نآرق ، نتشاد  نطاب  هکلب  دراد ؛ نطاب  مالک  نآ  ًامتح  هک  مینک  تابثا  میناوتیمن  یلقع  رظن  زا  هتبلا  درادن .

دیواـج هزجعم  تسا و  یهلا  مـالک  هک  میرک  نآرق  دروم  ردو  دـشاب  تسرد  يداـع  بتک  اـهمالک و  دروم  رد  هتفگ ، نیا  دـسریم  رظن  هب 
دوخ توافت  نوچمه  ود  نآ  توافت  رـشب و  مالک  هب  دـنوادخ  مالک  تهابـش  مدـع  زار  هک  ارچ  دـشابن  قداص  تسا ، تمایق  زور  اـت  يوبن 

نایب  هک  تسا  هتفهن  نآ  يافرژ  رد  شناگدنب ، ناحبس و  يادخ 
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هک ینیبطاخم  اب  دروخرب  رد  میکح  دارفا  هک  درک  کسمت  ءالقع  ءانب  نیا  هب  ناوتیم  نآ ، رب  هوالع  تشاذـگ . ثحبم  نیمه  لـیاوا  رد  نآ 
دننکیم هدافتسا  یتارابع  زا  رگید  ترابع  هب  دشاب  یکاردا  حوطس  مامت  يوگخساپ  هک  دنیوگیم  نخـس  ياهنوگ  هب  دنراد ، یفلتخم  مهف 

مامت روخ  رد  صاخ و  رـشق  کی  مهف  زا  رتارف  هدرتسگ و  نآ  فراعم  دودحم و  نآ  ظافلا  هک  میرک  نآرق  دروم  رد  دشاب و  بتارم  وذ  هک 
مکح میرک ، نآرق  نتـشاد  نطب  دروم  رد  لقع  هتفگ ، شیپ  یلقع  هلدا  هتکن و  نیاربانبو  تسا  يراـج  هلئـسم  نیمه  تسا ، یکاردا  حوطس 

. دنکیم موزل  ترورض و  هب 

يدنب عمج 

: دیدرگ هئارا  بلاق  دنچ  رد  دنکیم  هماقا  میرک ، نآرق  نطب  تابثا  يارب  لقع  هک  ياهلدا  . 1
یتیادـه تاروتـسد  دـعاوق و  رب  لمتـشم  هک  یتایآ  دروم  رد  رتشیب  هک  نآ  تاـیآ  نوطب  نآرق و  یگنادواـج  نیب  مکحتـسم  طاـبترا  فلا )

. ددرگیم يراج  دنتسه 
رب لمتـشم  هک  ار  ینوطب  نآ  رتشیب  هک  ود  نیا  نیب  تیخنـس  موزل  لاـعتم و  دـنوادخ  اـب  یهلا  مـالک  ناونع  هب  میرک  نآرق  نیب  طاـبترا  ب )

. دنکیم ینابیتشپ  دنتسه  یتفرعم  فئاطل  تاراشا و  قئاقد و 
تایآ زا  یـضعب  صوصخ  رد  مه  دروم  نیا  هک  اهنآ  نوطب  اب  تایآ  يرهاظ  يودـب و  ضراـعت  ضقاـنت و  عفر  تیناـقح و  نیب  طاـبترا  ج )

. ددرگیم حرطم  نآرق 
. دهد لیکشت  نآرق ، يارب  ینطاب  دوجو  ترورض  رب  ار  یلقع  مکحتسم  لیلد  دناوتیم ، لیلد  هس  نیا  هعومجم 

هب نآرق  لامتـشا  موزل  نآ  دـش و  حرطم  نآرق  نطب  يارب  يرگید  لیلد  هینطاب  ناـفرعو و  فوصت  یناـبم  ساـسا  رب  قوف ، هلدا  راـنک  رد  . 2
ماهبا زا  یلاـخ  لـیلد ، نیا  ءزج  هس  نیب  مزـالت  هک  تسا  ناـسنا  زین  نیوکت و  ملاـع  نوچمه  نطب  رهظ و  دـعب  ود  رب  نیودـت  باـتک  ناونع 

. تسین
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صوصخ رد  دـیدرگ و  حرطم  یبرع  نبا  طـسوت  هک  دوب  يرگید  لـیلد  نآ ، نوـطب  هلیـسو  هب  یگنوـگ و  اـمعم  تلاـح  زا  نآرق  جورخ  . 3
. دش یفرعم  لوبق  لباق  ییاراک و  ياراد  هعطقم  فورح  تاهباشتم و  ریظن  نآرق  تایآ  زا  یمسق 

ناونع هب  دـهاوخب  هکنیا  ات  دوب  نآرق  نطب  تیمها  ترورـض و  يایوگ  رتشیب  دـیدرگ ، تشادرب  ینیمخ  ماـما  تراـبع  زا  هک  رخآ  لـیلد  . 4
. ددرگ یقلت  دعب  نیا  نیفلاخم  عانقا  يارب  لقتسم ، یلقع  لیلد 

نیقیرف نادنمشناد  قافتا  - 4

هراشا

نآرق نطاـب  هلئـسم  رب  ینـسو  هعیـش  زا  معأ  ناناملـسم ، همه  هک  تسا  یعاـمجا  نآرق ، نطاـب  هـب  نـتخادرپ  تحـص  لـیالد  زا  رگید  یکی 
رگا و  میاهدرکن ، دروخرب  نآ  لصا  اب  یفلاخم  هب  هتفرگ  تروص  صوصخ  نیا  رد  نادنمشناد  لاوقا  راثآ و  همه  رد  هک  یعبتت  اب  دناهتشاد .

اما تسا . نآ  رهاـظ  ربارب  رد  نآ  نداد  رارقو  نآرق  نطاـب  ییاـمنگرزب  رهاوظ و  تیجح  راـکنا  طوبرم  تسا  هتفرگ  تروـص  ییاـهداقتنا 
. تسا رادروخرب  نارسفم  نآرق و  مولع  ناصصختم  نید و  ءاملع  همه  قافتا  ریگارف  هناوتشپ  زا  دوش  عمج  نآرق  نطاب  رهاظ و  نیب  هکنیا 
ملع رد  ع )  ) یلع ترضح  تیلـضفا  هب  نیملکتمو  هیفوص  زا  یـضعب  داقتعا  هب  نآرق ، نطاب  رهاظ و  ثحب  رد  هیمیت  نبا  تنـس ، لها  نایم  زا 

: دیازفا یمو  دنکیم  یفرعم  نآ  فالخ  رب  ار  هیفوص  همئاو  نیققحمو  هدرک  داقتنا  نآرق  نطاب  رهاظ و 
«1  » دحاو ُریغ  کلذ  یلع  َعامجإلا  یَکحو  رهاظلاو ، نطابلاب  همألا  ملعأ  رکب  ابأ  نأ  یلع  هعامجلاو  هنسلا  لهأ  قفتا  دقو 

. دناهدرک تیاکح  ار  نآ  رب  عامجا  ياهدع  دنتسه و  قفتم  نآرق  رهاظو  نطاب  هب  رکب  وبا  تیملعا  رب  تعامجو  تنس  لها 
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ياههشیر ياراد  هکنیاو  تسا  نآرق  يارب  نآ  تاـبثا  تحـصو  میرک  نآرق  نطاـب  هب  نتخادرپ  تیعورـشم  رگناـشن  هیمیتنبا ، تراـبع  نیا 
ترابع هب  « 1 . » تسا هدش  عامجا  نآ  رهاظ  نوچمه  نآرق  نطاب  رد  رکبوبا  يزاتـشیپ  رب  هکیروط  هب  هدوب  هباحـص  نامز  زا  ینیدو  یخیرات 

. تسا نآرق  رد  نآ  دوجو  لصا  تابثا  زا  دعب  نآ ، هب  نتخادرپ  زاوج  رب  عامجا  هناشن  نطاب ، هب  لوا  هفیلخ  تیملعا  رب  عامجا  رگید ،
ناناملـسم خـیرات  هب  هک  یناسانـش  رواـخ  هک  تسا  راکـشآ  ناناملـسم  خـیرات  رد  ناـنچ  نآ  میرک  نآرق  يارب  نطب  دوجو  ندوب  یعاـمجا 

ینطاب دوجو  هب  یـسابع  لکوتم  داقتعا  هب  هراشا  زا  سپ  هعیـش » ناهج  رکفتم  زغم   » باتک رد  دناهدرک . هراشا  هدرب و  یپ  نآ  هب  دناهتخادرپ 
: تسا هدمآ  نآرق ، يارب 

مراهچ و موس و  نرق  رد  دمآ ، دیدپ  يرجه  مود  نرق  زا  یتیاور  هب  هک  يرهاظ ) یناعم  زا  ریغ  يرگید  یناعم  رب  نآرق  لامتشا   ) هیرظن نیا  »
يرهاظ یناعم  رب  هوالع  نآرق  هک  دندرک  ادیپ  نیقی  مالـسا  ياملع  تفرگ و  توق  تعـسو و  یمالـسا  ياهروشک  رد  نآ  زا  سپ  ياههدس 

رد تسا ؛ یعیش  هدیقع  کی  دشابیم ، یناعم  ياراد  نآرق  تایآ  هکنیا  هب  نتشاد  هدیقع  دناهدرک  روصت  یضعب  تسا ، ینطاب  یناعم  ياراد 
ياروام رد  متح  روط  هب  تسا  یهلا  مالک  نآرق  نوچ  هک  دـندقتعم  دنـشابیم و  هدـیقع  نیا  ياراد  یمالـسا ، ياه  هقرف  ماـمت  هک  یتروص 

«2 «. » تسا رگید  یناعم  ياراد  يرهاظ ، یناعم 
. دننادیمن دودرم  ار  نآرق  نطاب  هب  نتخادرپ  ناملسم ، نادنمشناد  هک  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  هک  تسا  ناقرشتسم  نارگید  زا  زین  رهیست  دلوج 

«3»
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«1 . » دنادیم لوا  ردص  ناناملسم  زا  يرایسب  هاگدید  ار  عرش  نآرق و  يارب  ینطب  رهظ و  دوجو  دشرنبا ،
روهمج هدـش و  حیرـصت  يوبن  تیاور  رد  نآرق  نطاـب  دـیوگب : هک  یـسک  باوج  رد  هعیـش ، دزن  رد  نآرق  نطاـب  هب  هراـشا  زا  سپ  یبـهذ ،
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هدوب ربمایپ  هراشا  دروم  رد  هک  ینطاب  نآ  : » دیوگیم دهدیم ؟ رارق  تمالم  دروم  طقف  ار  هعیش  ارچ  سپ  دناهدرک  فارتعا  نآ  هب  نیرسفم 
«2 «. » تسا دقتعم  نآ  هب  هعیش  هک  هچنآ  هن  دباتیم  رب  ار  نآ  نآرق  ظفل  هک  تسا  یلیوأت  دناهدرک  فارتعا  نآ  هب  روهمجو 

طیارـش و نییبت  حـیقنت و  يارب  باتک  نیا  هک  نامه  تسا ، نآرق  ثحب  لصا  هب  ناناملـسم  روهمج  فارتعا  هب  ناعذا  زین  یبهذ  ترابع  نیا 
. تسا هدیدرگ  نیودت  نآ  حیحص  طباوض 

رد مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  زا  نیقیرف و  رد  يوبن  تایاور  دوجو  اب  هک  ارچ  تسین ، یهقف  حلطـصم  عاـمجا  عاـمجا ، نیا  زا  اـم  دارم  هتبلا 
يوق يدیؤم  ناونع  هب  ار  ناناملسم  فالتخا  مدع  هک  تسا  نآ  رب  دصق  اما  دوب  دهاوخ  یکردم  یعامجا  نینچ  ًاتصاخ ، یعیش  رداصم  نیب 

. مییامن نایب  نآرق  نطاب  يارب 
حرـش قیرط  زا  هچ  نآ و  تایاور  رکذ  قیرط  زا  هچ  هدرک ، هراشا  میرک  نآرق  نطاب  هب  هک  یناسک  ماـن  زا  یتسرهف  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد 

: مینک رکذ  ار  دنا  هدومن  دییات  نآرق  يارب  ار  دعب  نیا  يوحن  هب  نآ ، یبناج  ياهیگژیو  نایب  ای  نآ و  هرابرد  حرطم  لاوقا  لقنو  نآ 

هعیش نادنمشناد 

ص 300؛ للعلا ، باتک  نساحملا ، رد  م 274 ه )-  ) یقرب دمحم  نب  دمحا  - 
؛ مهد متفه و  باب  هیالولا ، باوبأ  یف  رداونلا  باب  تاجردلا ، رئاصب  رد  م 290 ه )-  ) یمق رافص  - 

ص 11 و 49؛ ج 1 ، یشایع ، ریسفت  رد  م 320 ه )-  ) يدنقرمس شایع  نب  دوعسم  نب  دمحم  رضنلا  - 
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؛...  ص 10 و ج 8 ، ص 599 - ح 2 ، ص 228 و 332 و 374 و 497 - ج 1 ، یفاک ، رد  م 328 ه )-  ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  - 
مالسإلا ص 28 و 39 و 40؛ مئاعد  رد  م 363 ه )-  ) یبرغم نامعن  یضاق  - 

ص 130؛ هبیغلا ، رد  م 380 ه )-  ) ینامعن میهاربا  نب  دمحم  - 
نم رد  زین  للعلا و  رداون  باـب  عیارـشلا ، لـلع  رد  زین  و 259 و  و 340  ص 3  رابخألا ، یناـعم  رد  م 381 ه )-  ) قودص یلع  نب  دـمحم  - 

؛ جحلا باتک  ص 485 ، ح 2 ، هیقفلا ، هرضحیال 
هبطخ 18؛ هغالبلا ، جهن  ص 51 و 252 و  هیوبنلا ، تازاجملا  رد  م 406 ه )-  ) یضر فیرش  - 

ص 29؛ هقفلا ، لوصأب  هرکذتلا  رد  م 413 ه )-  ) دیفم خیش  - 
؛ هباشتم مکحم و  هلاسر  رد  م 436 ه )-  ) یضترم فیرش  - 

ص 187؛ دئاوفلا ، زنک  رد  م 449 ه )-  ) یکجارک حتفلا  وبأ  یلع ، نب  دمحم  - 
ص 33؛ ریسفت ، همدقم  نایبلا ، عمجم  رد  م 548 ه )-  ) یسربط نسح  نب  لضف  - 

ص 390 و ص 597؛ ج 1 ، جاجتحإلا ، رد  م 560 ه )-  ) یسربط یلع  نب  دمحا  - 
ص 22؛ رداونلا ، رد  م 571 ه )-  ) يدنوار هللا  لضف  - 

ص 116 و 117؛ متفه ،) نرق  (، ) نیدلا لوصأ  یف  نیقیلا  جراعم   ) رابخألا عماج  رد  يراوزبس  دمحم  نب  دمحم  - 
رد ص 104 و 530 و 610 و  رارسألا ، عماج  ص 203 و 293 و  ج 1 ، مظعألا ، طیحملا  ریسفت  رد  رد 787 ه )- هدنز   ) یلمآ ردیح  دیس  - 

ص 12 و 72؛ صوصنلا ، صن 
ص 105؛ ج ، یلائللا ، یلاوع  رد  م 880 ه )-  ) یئاسحإ روهمج  یبأ  نبا  - 

ص 83؛ تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  رد  متشه ،) نرق   ) یلح نامیلس  نب  نسح  - 
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ص 388؛ دیرملا ، هینم  رد  م 965 ه )- (، ) یناث دیهش   ) یلع نب  نیدلا  نیز  - 
؛...  ص 177 و هرهاظلا ،...  تایآلا  لیوأت  رد  مهد ) نرق  مود  همین   ) يدابآرتسا ینیسح  یلع  نیدلا  فیرش  - 

ص 488؛ بیغلا ، حیتافم  زین  ص 161 و  ج 4 ، ص 108 - ج 7 ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  رد  م 1050 ه )-  ) يزاریش نیدلا  ردص  - 
ص 191؛ ص 348 و ح 11 ، ج 6 ، یفاک ، لوصأ  حرش  رد  م 1081 ه )-  ) یناردنزام حلاص  دمحم  یلوم  - 

لوا و همدقم  ج 1 ، یفاص ، ریسفت  رد  م 1091 ه )-  ) یناشاک ضیف  نسح  دمحم  یلوم  - 
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ص 24؛ هلیصألا ، لوصألا  رد  زین  مجنپ و  مراهچ و 
ص 640؛ ج 1 ، همهملا ، لوصفلا  ص 196 - ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  رد  م 1104 ه )-  ) یلماع رح  نسح  نب  دمحم  - 

؛...  ص 49 و 50 و 124 و 125 و ج 1 ، ناهربلا ، ریسفت  رد  م 1107 ه )-  ) ینارحب مشاه  دیس  - 
94؛ ص 83 . ج 89 ، ص 137 - ج 74 ، راونألاراحب ، رد  م 1111 ه )-  ) یسلجم رقاب  دمحم  - 

ص 77 و 173؛ ج 2 ، نیهاربلا ، رون  رد  م 1112 ه )-  ) يرئازج هللا  تمعن  دیس  - 
ص 39؛ ص 449 و ج 4 ، ج 2 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  رد  م 1112 ه )-  ) يزیوح هعمج  نبا  - 

ص 6؛ راونألا ، هآرم  همدقم  رد  م 1129 ه )-  ) یلماع نسحلا  وبأ  - 
ص 170 و 171؛ راکفالا ، عیادب  رد  م 1312 ه )-  ) یتشر يازریم  - 

ص 95؛ ج 1 ، دئارفلا ، حرش  یف  دئاوفلا  رحب  رد  م 1319 ه )-  ) ینایتشآ نسح  دمحم  ازریم  - 
ص 231؛ ج 17 ، لئاسولا ، كردتسم  رد  م 1320 ه )-  ) یسربط يرون  نیسح  ازریم  - 

؛ مهدزاود همدقم  ص 55 و 56 ، ج 1 ، لوصألا ، هیافک  رد  م 1329 ه )-  ) یناسارخ دنوخآ  - 
ص 60؛ ج 1 ، هیاهن ، رد  م 1354 ه )-  ) یناوریا یلع  - 

ص 216 و 217؛ ج 1 ، ینیکشملا ، یشاوح  رد  م 1358 ه )-  ) ینیکشم نسحلا  وبأ  - 
ص 117 و 118؛ ج 1 و 2 - راکفألا ، هیاهن  رد  م 1361 ه )-  ) یقارع نیدلا  ءایض  - 

ص 162 161؛ ح 1 ، هیاردلا ، هیاهن  رد  م 1361 ه )-  ) یناهفصا ققحم  - 
ص 36؛ ج 1 ، لوصألا ، بیذهت  رد  رد 2773 ه )- هدنز   ) يراوزبس یلعألا  دبع  - 

ص 110؛ ج 1 ، لوصالا ، هیافک  یلع  هیشاحو  ص 56  لوصألا ، هیاهن  رد  م 1380 ه )-  ) یئابطابط يدرجورب  - 
ص 94 و 95؛ ج 1 ، لوصألا ، قئاقح  رد  م 1390 ه )-  ) میکحلا نسحم  دیس  - 

ص 142؛ ج 4 ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  رد  م 1397 ه )-  ) ینیمخ یفطصم  دیس  - 
ص 28؛ مالسا ، رد  نآرق  زین  هیآ 7 و  نارمع  لآ  هروس  لیذ  ج 3 ، نازیملا ، ریسفت  رد  م 1402 ه )-  ) یئابطابط نیسح  دمحم  - 

ص 68؛ لوصالا ، بیذهت  و  ص 105 و ..  رحس ، ياعد  حرش  رد  م 1412 ه )-  ) ینیمخ ماما  - 
ص 240 و 241؛ ج 1 ، تارضاحم ، رد  م 1413 ه )-  ) یئوخ مساقلا  وبأ  - 

ص 28 و 31؛ ج 1 ، نمحرلا ، تاحفن  ریسفت  رد  مهدراهچ ) نرق   ) يدنواهن نمحرلا  دبع  نب  دمحم  - 
 .... نیرصاعم زا  يرایسبو 
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تنس لها  نادنمشناد 
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صو 72؛ نآرقلا  اهب  لزن  یتلا  هغللا  یف  باب  ریسفت  همدقم  ص 24 ، ج 1 ، نایبلا ، عماج  رد  م 210 ه )-  ) يربط ریرج  نبا   - 
ص 97 و 98؛ نآرقلا ، لئاضف  رد  م 224 ه )-  ) يوره ماّلس  نب  مساق  - 

؛...  ص 3 و 83 و 157 و 191 و میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  رد  م 283 ه )-  ) يرتست هللا  دبع  نب  لهس  - 
ص 43؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  رد  م 292 ه )-  ) یبوقعی - 

ص 395؛ ج 4 ، دنسملا ، رد  م 307 ه )-  ) یلصوم یلعی  وبأ  - 
ص 119؛ ج 4 ، راثآلا ، لکشم  رد  م 321 ه )-  ) يواحط - 

ص 226؛ ج 1 ، طسوألا ، مجعملاو  ص 106  ج 10 ، ریبکلا ، مجعملا  رد  م 360 ه )-  ) یناربط دمحا  نب  نامیلس  - 
ص 25؛ یمالسإلا ، فوصتلا  خیرات  یف  عمللا  رد  م 378 ه )-  ) یسوط جارس  رصن  وبأ  - 

ص 25؛ رئاخذلاو ، رئاصبلا  رد  م 378 ه )-  ) يدیحوت نایح  وبأ  - 
ص 65 و 211؛ ج 1 ، ءایلوالا ، هیلح  رد  م 435 ه )-  ) یناهفصا میعن  وبأ  - 

ص 287 و 288؛ ج 3 ، ماکحألا ، لوصأ  یف  ماکحإلا  رد  م 456 ه )-  ) یسلدنا مزح  نبا  - 
؛ مراهچ باب  ص 289 ، ج 1 ، نیدلا ، مولع  ءایحإ  رد  م 505 ه )-  ) یلازغ دماحوبأ  - 

ص 162؛ ج 2 ، سودرفلا ،) دنسم   ) رابخالا سودرف  رد  م 509 ه )-  ) یملید - 
باب ص 180 ، ج 1 ، هنسلا ، حرش  رد  زین  ص 35 و 36 و  ج 1 ، لیزنتلا ،) ملاعم   ) يوغب ریـسفت  رد  م 516 ه )-  ) يوغب دوعـسم  نب  دمحم  - 

ص 41 و 258؛ ج 1 ، هنسلا ، حیباصم  نآرقلا ؛ یف  هموصخلا 
ص 88؛ باتک ، همدقم  لیوأتلا ، بئاجعو  ریسفتلا  بئارغ  رد  رد 535 ه )- هدنز   ) ینامرک هزمح  نب  دومحم  - 

ص 257؛ ج 2 ، راربألا ، عیبر  رد  زین  ص 322 و  ج 2 ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  قئافلا  رد  م 538 ه )-  ) يرشخمز هللاراج  - 
ص 400؛ ص 101 و ج 42 ، ج 64 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  رد  م 571 ه )-  ) رکاسع نبا  - 

ص 151؛ ج 3 ، رثالاو ، ثیدحلا  بیرغ  یف  هیاهنلا  رد  م 606 ه )-  ) ریثا نبا  - 
ص 51 و 251 و 184؛ ج 1 ، هیکملا ، تاحوتفلا  ص 12 و  ج 1 ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  رد  م 638 ه )-  ) یبرع نب  نیدلا  یحم - 

226 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
ص 35؛ ج 7 ، هغالبلا ، جهن  حرش  رد  م 655 ه )-  ) دیدحلا یبا نبا  - 

ص 669؛ ج 1 ، لیزنتلا و ،)...  كرادم   ) یفسن ریسفت  رد  م 710 ه )-  ) یفسن دمحا  نب  هللادبع  - 
؛ موس همدقم  ص 23 و 26 ، ج 1 ، ناقرفلا ، بئاغرو  نآرقلا  بئارغ  ریسفت  رد  م 728 ه )-  ) يروباشین یمق  دمحم  نب  نسح  - 
؛ مهدزیس ءزج  ص 109 ، ج 8 ، يواتفلا ، عومجم  رد  زین  49 و  ، 40 ص 39 ، ج 2 ، ریبکلا ، ریسفتلا  رد  م 728 ه )-  ) هیمیت نبا - 

ص 146؛ ج 1 ، نابح ، نبا حیحص  بیترتب  ناسحالا  رد  م 739 ه )-  ) نابلب نبا - 
؛ متشه هلأسم  ج 3 ، تاقفاوملا ، رد  م 790 ه )-  ) یبطاش قاحسا  وبأ  - 

ص 153 و 154؛ ج 2 ، نآرقلا ، مولع  یف  ناهربلا  رد  م 794 ه )-  ) یشکرز نیدلاردب  - 
ص ج 3 ، نیمجعملا ، دـئاوز  یف  نیرحبلا  عمجم  رد  زین  ص 152 و 155 و  ج 7 ، دئاوفلا ، عبنمو  دـئاوزلا  عمجم  رد  م 807 ه )-  ) یمثیه - 

281؛
و ج ص 7 ، ج 1 ، روثنملاردلا ، رد  زین  عون 77 و  ص 236 و 185 ، ج 2 ، نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالا  رد  م 911 ه )-  ) یطویس نیدلا  لالج  - 

؛...  ص 695 و ج 1 ، عماوجلا ، عمج ص 163 و  ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  ص 80 و  ، 2
ص 284؛ ج 10 ، ص 550 و 622 و ،...  ج 1 ، لامعلازنک ، رد  م 975 ه )-  ) يدنه یقتم  - 
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ص 33؛ لاقملا ، لصف  رد  م 1126 ه )-  ) یسلدنا دشر  نبا  - 
؛ ریسفت همدقم  ص 19 ، ج 1 ، دیجملا ، نآرقلا  ریسفت  یف  طیحملا  رحبلا  رد  م 1224 ه )-  ) هبیجع نبا  - 

ص 62؛ ص 324 و ح 5 ، ج 1 ، یناعملا ، حور ریسفت  رد  م 1270 ه )-  ) یسولآ - 
ص 13؛ ج 1 ، هداعسلا ، نایب  رد  م 1627 ه )-  ) يدابانگ دمحم  ناطلس  - 

ص 60 و 71 و 162؛ ص 50 و ج 3 ، ج 2 ، ریغصلا ، عماج  حرش  رد  م 1331 ه )-  ) يوانم فوؤرلادبع  دمحم  - 
67؛ ص 51 - ج 1 ، لیوأتلا ، نساحم  رد  م 1332 ه )-  ) یمساق - 

. نیرصاعم زا  يرایسب  و 
227 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

هدافتـسا ثیداـحا  مقـس  تحـص و  تاـبثا  يارب  یبـلق  دوهـش  فشک و  زا  يدراوم  رد  هک  دوـخ  یناـفرع  کلـسم  ساـسارب  یبرع  نبا  هتبلا 
: دیوگ یم نآرق  نطب  رهظ و  صوصخ  رد  « 1 . » دنک یم

دحو نطابو  رهاظ  اهل  الإ و  هیآ  نم  ام  هنأ  : » نآرقلا يآ  یف  لاـق  هنأ  ص )  ) یبنلا نع  ٍربخ  هحـص  یلع  فشکلا  لـهأ  انباحـصأ  عمج  أدـقو 
«2 « » علطمو

هکنآ رگم  تسین  يا  هیآ انامه   » دنا هدومرف نآرق  تایآ  دروم  رد  هک  ص )  ) ربمایپ زا  يربخ  تحص  رب  دوهـش  فشک و  لها  زا  ام  باحـصا 
. دنا هدرک عامجا  دراد ،» یعلطم  دح و  نطاب و  رهاظ و 

ینآرق و هلدا  زا  دعب  نادنمـشناد ، قافتا  هب  تسا  نکمم  نآرق  يارب  نطاب  توبث  لصا  رد  ام  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذـت  نایاپ ، رد 
ار عامجا  یضعب  هک  هنوگ  نآ  درک ، کسمت  يزیچ  نینچ  هب  ناوت  یمن هیآ ، ره  ینطاب  ریـسفت  دروم  رد  یلو  مینک  دانتـسا  لقع ، تایاور و 

ریغ دـید  زا  هک  تسا  نآ  ینطاب ، اـنعم  هک  ارچ  « 3 ، » دـنا هدرک طرـش  ینطاب  انعم  تحـص  رد  يوبن ، تایاور  نآرق و  رهاظ  ای  صن  رانک  رد 
فلخ ضرف و  فالخ  یـصاخ ، تایآ  ینطاب  ریـسفت  رب  تسا  عاـمجا  ضرف  تسا و  یفخم  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم اـی  ءاـیلوا  ءاـملع و 

. تسا

يدنبعمج

هراشا

رد یتح  هدوب ، ناشیا  طـسوت  نآ  لوبق  ياـیوگ  يداـمتم  نورق  لوط  رد  نآرق  زا  دـعب  نیا  هب  نیقیرف  نادنمـشناد  زا  یمیظع  مجح  ماـمتها 
. دهد لیکشت  میرک  نآرق  نطب  هب  نتخادرپ  يارب  ار  هجوم  یلیلد  تسناوتیم  صوصخ ، نیا  رد  دنسلا  حیحص  یتیاور  ندیسرن  تروص 

228 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

میرک نآرق  نطب  يهلدا  يدنب  عمج 

. تسا زرحم  یمتح و  نآرق ، يارب  نطب  دوجو  لصا  تابثا  نیقیرف ، نادنمشناد  دییات  یلقع و  هلدا  تایاور و  تایآ و  عومجم  زا  - 
. دوشیم تفای  ربتعم  دنسلا و  حیحص  تایاور  اهنآ  نایم  رد  هک  دوب  راوتسا  نیقیرف  تایاور  يهیاپ  رب  نآرق  نطاب  ثحب  هلدا  هدمع  - 

. دراد صاصتخا  ياهژیو  هاگدید  هب  هلدا ، زا  یضعب  هک  دراد ، دوجو  یتوافتم  ياههاگدید  نآرق  نطب  دروم  رد  - 
زین لـیوأت و  تاـیآ  رکفت و  ربدـت و  تاـیآ  هب  دـناوتیم  دـنکیم . فیرعت  يرهاـظ  ارف  لیلادـم  هب  ار  نآرق  نطب  هک  راـتخم  هاگدـید  نآ  - 

ار نآ  ای  و  دـنادیم . ینآرق  قیاقد  تاراشا و  فئاطل و  رارـسا و  سنج  زا  ار  نآ  ای  دـننکیم و  ناـیب  نطب  يارب  ار  اـنعم  نیمه  هک  یتاـیاور 
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هب ار  نطب  هک  دوب  ییاههاگدید  همه  اب  عمج  لباق  هاگدید  نیا  هک  ارچ  دنک  دانتـسا  دـنکیم ، یفرعم  اهناسنا  ظعو  نتفرگ و  تربع  هلیـسو 
ار نآرق  نطب  هب  شرگن  نیرترادـفرطرپ  هدوب ، نآ  يارب  یمکحم  هناوتـشپ  زین  یلقع  ياـهلیلد  هکناـنچمه  دـندرکیم . فیرعت  قوف  روـما 

. دادیم لیکشت 
دننام و  یهلا )  ) ملع ای  مهف  هب  نآ  فیرعت  ای  تسا و  یلیلد  هنوگره  زا  زاینیب  نآ ،» ظافلا   » ربارب رد  نآرق » یناعم  قلطم   » هب نطب  فیرعت  - 

. تفای ناوتیمن  نآ  يارب  مه  یفلاخم  هک  هنوگنامه  تسین  ناهرب  هماقا  هب  جاتحم  اهنیا ،
اما نآ ، هب  طوبرم  تایاور  نآرق و  رد  ربدتو  مهف  تایآ  ریظن  دنک ، تابثا  دـناوتیم  نآرق ، ریغ  نآرق و  يارب  ار  نآ  نطب ، هلدا  زا  یـضعب  - 

هاگدـید دانتـسا  دروـم  تاـیاور  هلمج  زا  تاـیاور  هدـمع  هب  ناوـتیم  اـهنآ  هلمج  زا  هک  درکیم  تباـث  ار  ینآرق  نطب  طـقف  رگید  یـضعب 
میکح و ملکتم  نآرق و  یگنادواج  اـب  هک  یلقع  لـیلد  هس  نآرق و  قیاـقدو  قیاـقح  ّرـس و  هب  نآ  هدـننک  فیرعت  نوچمه  یتخانـشتفرعم 

يارب صاصتخا  کی  هکلب  هصیـصخ  کی  اهنت  هن  ار  نآ  نآرق ، نطب  صوصخم  هلدا  نیا  درک . هراشا  دوب ، هدروخ  دنویپ  نآ  ندوب  يدمرس 
تیبلـها هب  بوسنم  تاـیاور  رثـکا  رد  هکيروط  هب  تسا ، نآرق  يارب  درف  هب  رـصحنم  تلیـضف  کـی  ناـیب  قایـس  رد  هدرک ، یفرعم  نآرق 

. درک هدهاشم  حوضو  هب  نآرق  نطب  يارب  ار  یگژیو  نیا  ناوتیم  مالسلا ) مهیلع  )
229 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ریسفت رد  نآرق  نطب  هاگیاج  مراهچ : لصف 

همدقم

تلع هب  نایم ، نیا  زا  میزادرپیم و  نآرق  ریـسفت  رد  نآ  شقن  هاگیاج و  هب  لصف  نیا  رد  نآ ، لصا  تیبثت  نآرق و  نطب  يهلدا  نایب  زا  سپ 
شور  ) روثأملاب ریسفت  شور  لثم  يریسفت  ياهشور  رد  ار  نآ  هاگیاج  هتسیرگن و  نطب  هلوقم  هب  هیواز  نیا  زا  يریـسفت ، ياهـشور  تیمها 

يریـسفت شور  رد  ار  نآ  هاگیاج  زین  و  يزمر )  ) يراشا و  يداـهتجا )  ) یلقع يریـسفت  شور  و  تاـیاور ) هب  نآرق  نآرق و  هب  نآرق  ریـسفت 
. داد میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  ار  هلوقم  نیا  هب  نانآ  مامتها  نازیم  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها

يریسفت ياهشور  رد  نآرق  نطب  هاگیاج  . 1

هراشا

نوطب فشک  مهف و  ياهشور  نیب  کیکفت  ببـس  نآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  نآرق  نوطب  نطاب و  هلوقم  مهم  ياهیاپ و  ثحابم  زا  ثحب  نیا 
نآ ریغ  یعرـش و  دـییات  راذـگهر  زا  هدـمآ  تسدـب  نوـطب  نیب  طـلخ  زا  هدـیدرگ ، دنـشابیم ، میقـس  حیحـص و  ماـسقا  ياراد  هک  تاـیآ ،

. دیامنیم يریگولج 
نیا زا  رظن  دروم  فیرعت  همدـقم ، ناونع  هب  دوشیم ، هدـهاشم  نارظنبحاـص  نیب  رظن  فـالتخا  يریـسفت » شور   » فیرعت رد  هک  اـجنآ  زا 

ار هیآ  دوصقم  یناعم و  هک  تسا  نآرق  ریـسفت  رد  صاخ  عبنم  ای  رازبا  زا  هدافتـسا  يریـسفت » شور   » زا دوصقم  مینکیم : نایب  ار  حالطـصا 
شور نآرق  تایآ  دصاقم  یناعم و  جارختـسا  فشک و  یگنوگچ  رگید ، ترابع  هب  دهدیم . تسدب  ار  یـصخشم  جـیاتن  هتخاس و  نشور 

. تسا نآرق  يریسفت 
232 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

دروم ياهـشور  رد  نطب  هاگیاج  هب  لاقم  نیا  رد  اما  دوشیم  هدهاشم  ییاهفالتخا  شیب  مک و  زین  يریـسفت  ياهـشور  ماسقا  نایب  رد  هچرگ 
( يزمر  ) يراـشا ریـسفت  شور  و  يداـهتجا ) و   ) یلقع ریـسفت  شور  ییاور و  ریـسفت  شور  نآرق و  هب  نآرق  ریـسفت  شور  نوچمه  یقاـفتا 
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. مییامنیم يراددوخ  یملع  شور  يأر و  هب  ریسفت  شور  نوچمه  رگید  ياهشور  هب  نتخادرپ  زا  هدرک ، ءافتکا 

نآرق هب  نآرق  يریسفت  شور  رد  نطب  هاگیاج  فلا )

نطب دنریگیم  رارق  رظندم  هیآ  کی  ریـسفت  يارب  عبنم  ردـصم و  نیرتمهم  نیلوا و  ناونع  هب  نآرق  تایآ  دوخ  هک  يریـسفت  شور  نیا  رد 
« دنهدیم تداهش  رگید  یضعب  رب  نآ  تایآ  زا  یضعب   » هکنیا مکح  هب  میرک  نآرق  ددرگ . جارختـسا  دناوتیم  رتنئمطم  رتناسآ و  نآرق ،
هب ندیـسر  موزل  هکلب  رهاظ و  زا  روبع  زاوج  يارب  اـم  ياـمنهار  يدراوم  رد  « 2 « » تسنآ رگید  ياهتمـسق  رـسفم  نآ ، زا  یتمـسق   » ای و  « 1»

ار شقن  ود  نیا  و  دزرویم . تردابم  دوخ  تایآ  نوطب  یمازتلا و  يراشا و  لیلادم  نایب  هب  رگید  دراوم  رد  هدوب و  هیآ  يارب  ینطاب  ییانعم 
نارگید هب  ینآرق  ياهرهوگ  نیا  فاشتکا  يارب  تسرد  ياههار  نداد  ناشن  يارب  هک  دوخ  هتفهن  ياههنیجنگ  فشک  يارب  طـقف  هن  نآرق 

. دراد هلوقم  نیا  يارب  ییوگلا  هبنج  هداد ، ماجنا 
، عمـس تابثا  لاعتم ، دنوادخ  يارب  هتخادرپ ، یهلا  يانـسُح  تافـص  ءامـسا و  رکذ  هب  مادقا  يددعتم  دراوم  رد  میرک  نآرق  هنومن  ناونع  هب 
ص: ج4 ، یـصصخت ، بتک  یلو  ددرگیم  شتاقولخم  زا  یـضعب  اب  دنوادخ  يدوجو  هباشت  مهوم  هک  دیامنیم  يروما  ریاس  دـی و  ریـصب ،

233
ندوب اـطخ  رب  نآ  يوس  زا  يدوـمنهر  دریگیم  تروـص  « 1  » ٌءْیَـش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ترابع  اب  هک  نآرق  هیآ  کـی  رد  یلک  هدـعاق  کـی  ناـیب 

ناناملسم هک  تسا  هدش  ببس  هیآ ، نیمه  دوجو  تساهنآ . نطاب  هب  نتخادرپ  رهاوظ و  زا  روبع  موزل  تافص و  تایآ  نیا  رهاظ  هب  کسمت 
«2 . » دنشاب هتشاد  رظن  قافتا  اهنآ  رهاوظ  زا  ندیشک  تسد  تایآ و  هتسد  نیا  نطاب  هب  نتخادرپ  بوجو  رب 

« هللا هملک   » ناونع ع )  ) یـسیع ترـضح  رب  نآ  رد  هک  دومن  هدـهاشم  ءاسن  هروس  ( 171  ) هیآ رد  ناوـتیم  ار  نآرق ، شقن  نیا  رگید  هنوـمن 
قمعت نآ  نوگانوگ  ياهربدراک  نآرق و  رظن  زا  هملک  يانعم  عیـسو  ياهقفا  رد  هک  دـیاشگیم  رـسفم  رب  ار  هچیرد  نیا  دـنکیم و  قالطا 

، هعیـش ییاور  رداصم  رد  هک  تساتـسار  نیمه  رد  ددرگ  لئان  دناهدرک  لامعتـسا  ار  هژاو  نیا  هک  رگید  تایآ  زا  دـیدج  نوطب  هب  دـیامن و 
مرکاربمایپ نوچمه  صاخشا  رب  ار  دیدرگ  وا  هبوت  شریذپ  ببس  هک  مدآ  ترـضح  طسوت  هدش  یقلت  تاملک »  » هک دوشیم  تفای  یتایاور 

. دیامن یم  یفرعم  ناهذا ، رد  دوهعم  تاملک  زا  هتفر  ارف  يرما  ار  هیآ  نیا  نطاب  هدومن ، قیبطت  مالسلا ) مهیلع   ) وا نیرهاط  تیبلها  و  (ص )
«3»

«4  ... » ْاُونِمآ ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  هفیرش  هیآ  هب  ناوتیم  رگید ، هنومن  زا  دای  يارب 
يرهاظ يروص و  نامیا  هلزان  هلحرم  زا  لاقتنا  موزل  ای  نامیا و  يارب  فلتخم  بتارم  تاجرد و  دوجو  هب  ار  ناملـسم  کـی  هک  درک  هراـشا 

ع)  ) میهاربا ترـضح  ياهاعد  زا  یکی  هک  يا  هیآ  نآ  تسا  تسد  نیمه  زا  دـنکیم . ییامنهار  رگید  يروما  ای  یعقاو و  یبلق و  ناـمیا  هب 
234 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  ار  نیمز  يور  رد  لاعتم  دنوادخ  هناخ  يانب  توبن و  هجرد  هب  زوف  زا  سپ  ار 

تایآ رد  هتفهن  راونا  يانشور  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  يا  هقرج  ریباعت  نیا  « 1 . » تسا هدرک  نایب  ندیدرگ  میلست  ندش و  ناملسم  قیفوت 
. ینآرق ظافلا  تاحلطصم و  زا  رگید  يرایسب  مالسا و  نامیا و  بتارم  وذ  تیهام  فشک  يارب  تسا  یکرحم  و 

فشک رد  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  شور  هاگیاج  دوشیم ، تفای  رایـسب  نآرق  رد  هک  تسد  نیا  زا  رگید  ییاههنومن  قوف و  ياههنومن  رکذ  اب 
تایآ يارب  لمتحم  ینطاب  یناعم  نیرتقیقد  نیرتنئمطم و  شور ، نیا  زا  هدمآ  تسدب  نوطب  ددرگیم . راکشآ  تایآ ، نوطب  جارختـسا  و 

. دشاب یم 
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ِِهب ْاوُکِرُْشت  َالَو  َهّللا  ْاوُُدبْعاَو  هفیرش  هیآ  فلتخم  نوطب  نایب  يارب  تسا ، هتشاگن  شور  نیا  زا  هدافتسا  اب  ار  دوخ  ریـسفت  هک  یئابطابط  همالع 
«2  » ًاْئیَش

«3  » ُهاَوَه ُهََهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَفَأ  نوچمه  يرگید  تایآ  هب 
«4  » َناَْطیَّشلا اوُُدبْعَت  نَأ ال  َمَدآ  ِیَنب  اَی  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْملَأ  زین  و 

ققحم وا  زا  يوریپ  اـب  هک  ناطیـش  تداـبع  زا  یهن  زین  سفن و  ياوـه  شتـسرپ  زا  یهن  اـت  ار  تداـبع  رد  كرـش  زا  یهنو  دـنک  یم  هراـشا 
یتح یتسرپ و  دوخ  ناطیـش و  یبوچ و  یگنـس و  ياهتب  زا  معا  ادـخ  ریغ  هب  یگدرپس  رـس  ياهتروص  ماـمت  دـشخب و  یم  قیمعت  دوشیم ،

«5 . » دیامنیم یفرعم  لوا  هیآ  یهن  تحت  رد  جردنم  ار  قح  ترضح  زا  تلفغ 

ییاور يریسفت  شور  رد  نطب  هاگیاج  ب )

رانک رد  تایآ  نطاب  هب  ندیـسر  دـنوشیم ، هتفرگ  رظن  رد  نآرق  تایآ  ریـسفت  یلـصا  هیلوا و  ردـصم  ناونع  هب  تایاور  هک  شور ، نیا  رد 
نکمم  يرهاظ ، ریسفت 

235 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
صوصخم ار  رظن  دـم  هیآ  هب  لمتحم  نطب  باستنا  زاوج  نآ و  تخانـش  مهف و  ناوت  نطاب و  هب  ندیـسر  هک  یناسک  هاگدـید  زا  دـشابیم ،

هجیتن رد  تایآ و  نوطب  فشک  رد  ار  مهم  یتایح و  یـشقن  روثأـم  تاـیاور  دـننادیم  ع )  ) ناـشیا تیبلـها  ترـضح و  اـی  و  ص )  ) ربماـیپ
رصحنم ار  رما  نیا  هک  هاگدید  رگید  زا  دیامنیم و  افیا  نوگانوگ ، یناکم  ینامز و  طیارش  رد  نآ  يرج  نآرق و  قیمع  فراعم  هب  ندیسر 

هار هتـشاد ، يرهاظ  زا  ینطاـب  یناـعم  تازیاـمت  اـهیگژیو و  نییبت  ياتـسار  رد  ربهار  اـمنهار و  یـشقن  ياراد  تاـیاور  دـنیبیمن  موصعم  هب 
. دیامنیم ناشن  رطاخ  ار  لقع  ياهبیسآ  اهتفآ و  تایآ و  رهاوظ  زا  نوطب  جارختسا  یلک و  دعاوق  هب  ندیسر 

نیا فیراعت  نآ و  ياهیگژیو  نایب  نآرق و  يارب  نطب  دوجو  لصا  تیبثت  هب  عیسو  روط  هب  هک  هعیـش  ییاور  ثاریم  رد  صوصخب  رما  نیا 
تاـیآ زا  یمـسق  نوطب  رکذ  هب  مادـقا  قوف ، دراوم  رب  هوـالع  یعیـش  تیاور  اـههد  دوـشیم . راکـشآ  تسا  هتخادرپ  نآرق  یتـفرعم  هزوـح 

نیا هعومجم  ام  هک  دناهدوشگ  ار  نآرق  نطب  یقیقح  تیهام  هب  ندیسر  يوسب  ياهچیرد  نآ ، ندوب  نطاب  هب  حیرصت  اب  هدومن ، میرکنآرق 
. میاهدرک رکذ  نآ  ییاور  ياههنومن  نطب و  ییاور  هلدا  نوچمه  یفلتخم  لوصف  رد  ار  تایاور 

( يداهتجا و   ) یلقع ریسفت  شور  رد  نطب  هاگیاج  ج )

صوصن و هسیاقم  يدنبهتـسد و  يدـنب ، عمج  اب  هدـمآ و  تایاور  نآرق و  تایآ  کمک  هب  یناهرب  لالدتـسا و  رکف  يو  زین  شور ، نیا  رد 
. دیامنیم تایآ  نوطب  فشک  هب  مادقا  تنس ، باتک و  رد  جردنم  میلاعت 

نطب هب  ندیسر  ناوت  يایوگ  ثیداحا ، نیا  « 1 . » میدومن نایب  دوب ، هدرک  فیرعت  مهف  رکفت و  ربدـت و  هب  ار  نآرق  نطب  هک  ار  یتایاور  اًـلبق 
يرایسب  هک  تفگ  میهاوخ  زین  تسا و  تایآ  مهف  رد  یلقع  ای  يداهتجا و  يریسفت  شور  لامعا  قیرط  زا  نآرق 

236 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
يافص سفن و  هیکزت  هار  رگید  یـضعب  هکنانچمه  دننکیم  داهنـشیپ  تایآ  نطاب  هب  ندیـسر  يارب  ار  هویـش  نیمه  نیقیرف ، نادنمـشناد  زا 

«1 . » دننیبیم يرورض  نآ  يارب  ار  ینافرع  دوهش  فشک و  یبلق و 
، تایآ زا  هدرتسگ  یهلا  ماکحا  دـعاوق و  جارختـسا  يارب  میـسقت  ای  طاـنم و  حـیقنت  شور  نآرق ، نطب  هب  ندیـسر  ياـههار  صوصخ  رد  و 

. تسا نآرق  تایآ  يریسفت  شور  نیا  هب  یکتم 
میـسقت قیاقح  فئاطل و  تاراشا ، تارابع ، هتـسد  راهچ  هب  ار  نآرق  میلاعت  فراعم و  ع ))  ) نیـسح ماما  زین  و   ) داجـس ماـما  هک  یتیاور  نآ 
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هک یمـسق  هب  ریـسافت  اهزومآ و  هناگراهچ  میـسقت  رب  ینبم  هدـش ، لقن  سابعنبا  زا  تنـسلها  عباـنم  رد  هک  یتیاور  نآ  اـی  و  « 2  » دنکیم
تایآ تاراشا  قیرط  زا  نآرق  نطب  هب  ندیـسر  ناکما  ياـیوگ  « 3  ... » دـنزادرپ و یم  نآ  هب  ءاملع  هک  يریـسفت  دـنهاگآ و  نآ  زا  ناگمه 

تـسین انعم  نادب  نیا ، دنچ  ره  دشابیم ، تایآ  نطب  هزوح  رد  یمهم  هاگیاج  ياراد  يریـسفت  شور  نیا  اذـل  تسا . صاوخ  ءاملع و  يارب 
. تفای تسد  تایآ  مامت  نطب  تایآ و  نطب  مامت  هب  ناوتیم  لالدتسا ، لقع و  کمک  هب  شور و  نیا  زا  هدافتسا  اب  هک 

يراشا ریسفت  شور  رد  نطب  هاگیاج  د )

هراشا

نطب و ثحب  ار  يریـسفت  شور  نیا  هب  نتخادرپ  ساسا  هیاـپ و  هکناـنچمه  دـشاب ، یم  اراد  شور  نیمه  رد  ار  تیمها  نیرتشیب  نآرق ، نطب 
. دهدیم لیکشت  دننآ  رهاوظ  زا  رتارف  هک  نآرق  نوطب 

: مینکیم نایب  يراشا » ریسفت   » و هراشا »  » زا ار  شیوخ  دوصقم  همدقم ، ناونع  هب  ثحبم ، نیا  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
237 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

تلالد حالطصا ، رد  و  « 1  » تسا رظن ) ای  لمع  ای  لوق  لیبق  زا   ) يزیچ باختنا  ناونع  هب  نداد  هناشن  تمالع و  یناعم  هب  تغل  رد  هراشا » - »
دـشاب هدش  عضو  نآ  يارب  ظفل  هکنیا  نودـب  دوشیم  هدرمـش  دوصقم  يانعم  مزاول  زا  دوشیم و  هدـیمهف  مالک  زا  هک  تسا  يزیچ  رب  ظفل 

«3 . » تسا رکفت  لمأت و  دنمزاین  نآ  هب  ندرب  یپ  هکیروط  هب  تسا  ناهنپ  یفخم و  یهاگ  هدوب و  راکشآ  تروصب  یهاگ  تلالد  نیا  و  « 2»
فـشک هب  رجنم  رما  نیا  هدـش و  ریـسفت  دراد ، دوخ  رد  هک  یفخم  تاراشا  ساسا  رب  نآرق  تایآ  هک  تسا  نآ  يراشا » ریـسفت   » زا دوصقم 

رهاوظ زا  روبع  ساسا  رب  رگید  ترابع  هب  دوش و  اهنآ  يرهاـظ  لیلادـم  زا  ریغ  نآرق ، تاـملک  تاـبیکرت  تادرفم و  يارب  يدـیدج  یناـعم 
«4 . » دشاب راوتسا  نطاب  هب  ذخا  نآرق و 

حیرصت نادب  ظافلا  رهاظ  رد  هک  دوشیم  نشور  ياهتکن  تشادرب و  هیآ  زا  یبلطم  تایآ ، يارب  ینطاب  دوجو  ساسا  رب  ریسفت ، عون  نیا  رد 
«5 . » دنیآیم باسح  هب  نآ  یمازتلا  لیلادم  وزج  تسا و  هدشن 

يراشا ریسفت  زین  يدوهش و  ای  یضیف  يراشا  يرظن و  يراشا  ریسفت  نوچمه  يددعتم  ياههنوگ  ياراد  يریسفت  شور  نیا  هک  هنوگنامه 
هناگادج مادک  ره  هب  هک  ددرگیم  دوخ  هب  صوصخم  ياهیگژیو  ياراد  نآ ، رد  نطب  تسا ، حیحص  ینطاب  يراشا  ریسفت  ضحم و  ینطاب 

: تخادرپ میهاوخ 

يرظن يراشا  ریسفت  شور 

، يرظن فوصت  ای  يرظن  نافرع  میلاعت  یناـبم و  زا  هدافتـسا  اـب  دوشیم ، هدـهاشم  هیفوص  هفـسالف و  اـفرع و  هقبط  نیب  رد  هک  شور  نیا  رد 
هدش و ریسفت  نآرق  تایآ 

238 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
یتاراشا دـح  رد  اهنآ ، رب  ینآرق  ظافلا  تلالد  رثکا  دـح  هک  دوشیم  هتخادرپ  يروما  هب  هدومن  زواجت  تاـیآ  رهاوظ  دودـح  زا  هار  نیا  رد 

. دریگیم رارق  تایآ  ینطاب  تالیوأت  هزوح  رد  هدوب و  راکشآ  ریغ 

نآرق نوطب  رد  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comیشهوژپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 220زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


، ینابم نامه  هب  دوشیمن و  هئارا  تایآ  ینینچ  نیا  یباینطب  لیوأت و  يارب  یلقن  ای  یلقع و  ياهنیرق  ای  یلیلد و  ًابلاغ  يریسفت  هویش  نیا  رد 
َکِّبَر َمْسا  ِرُکْذاَو  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  هک  هدش  تیاکح  هیفوص  زا  هنومن  ناونع  هب  دوشیم . ءافتکا  فوصت  یهلا و  هفسلف  يرظن و  نافرع 

«1»
رب دوخ  دای  هب  دنوادخ  دای  ریسفت  « 2  ...« » هللا كاسنیف  اهـسنتالو  اهرکذاو  کسفن  فرعإ  يأ  تنأ  وه  يذلا  کبر  مسا  رکذاو  : » دیوگیم

. تسا افرع  هیفوص و  بلاغ  لوبق  دروم  هک  تسا  دوجو  تدحو  هیرظن  ساسا 
« َْکیَْلعَن ْعَلْخاَف  ترابع  ریسفت  دروم  رد  یلازغ  دماحوبا 

زا ار  يورخا  يویند و  یگدنز  ود  هب  ندرک  رکف  هک  تسا  بجاو  وا  رب  تسا  یقیقح  تینادحو  كاردا  راتساوخ  سک  ره   » هک دیوگیم :
نایب هکلب  تسین  نآرق  ریـسفت  تقیقح  رد  تسا و  جراخ  نآرق  یظفل  تلالد  دودح  زا  ریباعت  يریـسفت ، هویـش  نیا  رد  « 4  » دزاس رود  دوخ 

، دـسرب نآرق  رب  تایرظن  ینابم و  لیمحت  دـح  هب  هچنانچ  رما  نیا  تسا . نآرق  تایآ  لیذ  رد  يرظن  ناـفرع  فوصت و  یناـبم  اههاگدـید و 
. دشابیمن زیاج  دنوادخ ، نآرق و  هب  اهنآ  یعطق  باستنا  هدوب و  يأر  هب  ریسفت 

رد نآ  لوخد  لاـمتحا  هجیتـن  رد  جراـخ و  نآرق  ریـسفت  هزوح  زا  ددرگ ، حرطم  نآ ، يارب  يریـسفت  ناوـنع  نودـب  بلاـطم ، نیا  رگا  یلو 
تایآ زا  یمزاول  تاراشا و  هکلب  ریسفت ، هلوقم  زا  هن  ار ، تایآ  زا  ینافرع  ياهتشادرب  ینیمخ  ماما  ددرگیم . یفتنم  مرحم  يار  هب  ریـسفت 

هدمآ  تسدب  تایآ  رد  ربدت  رکفت و  زا  هک  دننادیم  یهلا 
239 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

تایآ زا  یبای  نطب  هنوگ  نیا  رب  تفرعم  داتسا  یئابطابط و  همالع  اما  « 1 . » دنادیم میرک  نآرق  ندنام  روجهم  ببس  ار  اهنیا  هب  نتخادرپن  و 
: دسیونیم یفوص  ریسفت  شور  هب  هراشا  اب  نازیملا  ریسفت  همدقم  رد  یئابطابط  همالع  دنا . هتفرگ  هدرخ 

تایآ رهاظ و  ملاع  هب  رتمک  تافتلا  یـسفنا و  تایآ  هب  ناـنآ  هجوت  تقلخ و  رد  ینطاـب  ریـس  هب  ندوب  لوغـشم  رطاـخ  هب  فوصت  لـها  اـما 
نآرق و لیوأت  رب  مدرم  تأرج  بجوم  بلاطم  نیا  دنتـشاذگ و  رانک  ار  نآرق ) رهاظ  و   ) لـیزنت دـنتخادرپ و  نآرق  لـیوأت  هب  طـقف  یقاـفآ ،

تشگرب لمج و  باسح  ساسا  رب  ریـسفت  هب  راک  تیاهن  رد  هکنآ  ات  دش . يزیچ  ره  يارب  يزیچ  ره  زا  لالدتـسا  يرعـش و  نانخـس  فیلأت 
«2 . » دش نآ  ریغ  یناملظ و  ینارون و  فورح  تانیب و  ربز و  هب  تاملک  نداد 

: دسیونیم يراشا ) يزمر و   ) ینافرع ریسفت  دروم  رد  زین  تفرعم  داتسا 
هب هجوت  نودـب  نآرق )  ) ریباعت نطاب  هب  ذـخأ  و  تاـیآ )  ) رهاوظ لـیوأت  ساـسا  رب  هک  تسه  يریـسافت  ینطاـب  ناـفرع  لـها  يارب  اـجنیا  رد 

بناوج فارطا و  زا  دـشابیم و  ناشدوخ  حالطـصا  ساسا  رب  هراشا  زمر و  تلالد  رب  تسا و  هدـش  يراذـگ  هیاپ  اهنآ ، يرهاـظ  ياـهتلالد 
میرک نآرق  رب  ار  اهنآ  دناهدرک و  ضرف  ار  ییاهنطاب  ریباعت ، رهاوظ  يارب  نانآ  مالک . تلالد  ظافلا و  حیرص  زا  هن  دننکیم  هدافتسا  مالک 

«3 . » تسا مدرم  یلومعم  مهف  يارو  ام  هک  دننکیم  دانتسا  ياهژیوینافرع  قوذ  هب  هار  نیا  رد  دننکیم و  لمح 
زیاج و مالسلا ) مهیلع   ) همئا میلاعت  يوبن و  ثیداحا  بوچراچ  رد  ار  میرک  نآرق  نطب  هب  نتخادرپ  تفرعم ، داتـسا  یئابطابط و  همالع  هتبلا 

«4 . » دننادیم هدیدنسپ  يرما  نآ ، اب  بسانتم  رهاوظ و  رانک  رد  ار  تایآ  نوطب  هب  هجوت 
240 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

صوصن هلیـسوب  هدش  دییات  سدقم و  عرـش  میلاعت  اب  قباطم  لوبقم و  ینابم  ساسا  رب  هچنانچ  يریـسفت ، شور  نیا  رد  هدـمآ  تسدـب  نطب 
اب یلالد  یطبر  ياراد  هلمج  زا  تخادرپ ) میهاوخ  نآ  هب  هدنیآ  رد  هک   ) لوبقم نطب  تحـص  طیارـش  ياراد  زین  دشاب و  هدش  فشک  ینید ،

نطب ناونع  هب  دناوتیمن  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم هب  دانتـسا  مدع  رطاخب  تروص  نیا  ریغ  رد  دش . دهاوخ  عقاو  لوبق  دروم  دـشاب  هیآ  رهظ 
نیا ینطاب  تاراشا  زا  یضعب  ناوتیم  هتبلا  دشاب ، عرش  هزوح  رد  لوبق  لباق  حیحص و  یبلطم  رب  لمتشم  دنچ  ره  ددرگ  هتفریذپ  هیآ ، نامه 

باسح هب  هتفهن  يانعم  نیا  هب  ندربیپ  أشنم  رـس  ار  هیآ  رهظ  هتفریذپ و  رکذی » ءیـشلاب  ءیـشلا   » و یناعم » یعادت   » هدیدپ باب  زا  ار  شور 
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«1 . » تسا نآ  یفاک  یلقن  ای  یلقع  لیلد  هب  جاتحم  صخشم ، هیآ  نآ  ریسفت  ناونع  هب  نآ  نداد  رارق  اما  دروآ ،

( یضیف  ) يدوهش يراشا  ریسفت  شور 

دوهـش زا  هدافتـسا  اب  رـسفم  دوشیم ، دای  زین  یـضیف  فوصت  هب  نآ  زا  هنایفوص  هخاش  رد  هک  یـضیف  ای  يدوهـش  يراـشا  ریـسفت  شور  رد 
فاشکنا اـب  هارمه  یهاـگ  وا ، يارب  فشکنم  نطاـب  نیا  هک  دزادرپیم  نآرق  ریـسفت  هب  دوشیم ، وا  بلق  رب  هک  یتاـیلجت  شیوخ و  ینطاـب 

. دشابیم هطباض  نیا  دقاف  یهاگ  تسا و  هیآ  يرهاظ  لولدم  اب  نآ  طبر  هلص و 
: دیوگیم دوخ  ریسفت  رد  اردص  الم  تسا . هدیدرگ  عقاو  نارسفم  زا  یضعب  میرکت  دروم  يریسفت ، هویش  نیا 

زا ریسفت  بتک  اما  دنکیم ؛ روطخ  تسا ، هتخاس  رکف  رکذ و  لوغشم  اهنت  ار  دوخ  هک  یبلق  رب  هک  ینآرق  رارـسا  زا  یقیقد  یناعم  رایـسب  هچ 
لد  رب  یفراعم  نینچ  هاگره  دناهتفاین و  یعالطا  نآ  زا  دنمشوه  نارسفم  یتح  تسا و  یلاخ  یناعم  نآ 

241 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
زا یناـعم  نیا  هک  تسناد  دـنهاوخ  دیدنـسپ و  دـنهاوخ  ار  اـنعم  نآ  ناـنآ  دـنک ، هـضرع  نارـسفم  رب  ار  اـهنآ  وا  ددرگ و  راکـشآ  بـقارم ،

«1 . » تسا هدش  هجوتم  یلاع  ياهتمه  نابحاص  رب  يدنوادخ  فئاطل  زاو  كاپ  ياهلد  ياههتفای 
بولق رب  هدراو  ینآرق  تاراـبتعا  طورـش  ناـیب  هب  نآرق ، نطاـب  رهاـظ و  نوـماریپ  شمـالک  زا  سپ  تنـس ، لـها  نادنمـشناد  زا  یبطاـش ، و 

: دیوگیم نآ  ینآرق  هاگتساخ  عون  دروم  رد  يدوجو  ای  ینآرق و  هاگتساخ  أشنم و  هب  نآ  میسقت  زا  سپو  هتخادرپ 
هک هچنآ  اب  قباطم  بولق ، رب  طقف  نآرق  مهف  هک  ارچ  تسا ، ربتعم  نآرق  نطاب  مهف  رد  یبلق ) تاماهلاو  دوهـش   ) نآ یلاکـشا  چیه  نودب  ... 
زا کی  ره  قیالو  راوازـس  نآ ، لاوحا  فیلاکت و  باسح  هب  هک  تسا  یمات  تیاده  نآ  ددرگیم و  دراو  تسا ، هدـش  لزان  نآ  يارب  نآرق 

«2 . » تسا میقتسم  طارص  رد  تکرح  یهار ، نینچ  ندومیپ  تروص  نیا  رد  و  دوشیم ؛ نیفلکم 
لقن نانآ  زا  نآرق  تارابتعا  هنوگنیا  هک  یناسک  هک  دیوگیم  دنشاب ، طورش  نآ  دقاف  هک  یبلاطم  دروم  رد  قوف ، طورـش  نایب  زا  سپ  يو 
رگا دنا و  هدرک  توکـس  نآ ، ندوب  دارم  هب  تبـسن  دنـشاب و  قلخ  هب  تایآ  تاباطخ  زا  دوصقم  بلاطم  نآ  هک  دـناهدرکن  حیرـصت  هدـش ،
قیرط یط  لوغـشم  هدیـسرن و  دـصقم  هب  زوـنه  هک  تسا  یناـسک  هب  طوـبرم  تـسا  هدـش  حیرـصت  نآ  ندوـب  دارم  هـب  يدراوـم  رد  ًاـنایحا 

«3 . » دنشابیم
: دسیونیم هک  درب  مان  ینازاتفت  زا  ناوتیم  نآ  یفوص  عون  زا  يراشا  ریسفت  زا  هنوگنیا  نارادفرط  رگید  زا 

يارب هک  تسا  یقیقد  روما  هب  یفخم  تاراشا  نآ ، رد  اما  تسا  یقاب  نآ  رهاوظ  رب  نآرق  صوصن  هک  دناهتفگ  ناققحم  یخرب  هک  هچنآ  اما 
نیا  درک ، عمج  تسا  دوصقم  هک  تایآ  رهاظ  اب  ار  تاراشا  نیا  تسا  نکمم  هک  دوشیم  فشک  كولس  لها 

242 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 . » تسا نافرع  ضحم  نامیا و  لامک  زا  بلطم 

«2 . » دنکیم ریرقت  لقن و  ار  هاگدید  نیا  دوخ  ریسفت  رد  یسولآ 
داتـسا و  دوخ ) ننملا  فئاطل  باتک  رد   ) يردنکـسا هللا  ءاطع  نب  نیدلا  جات  خیـش  نوچمه  يرگید  نارظنبحاص  دنـسپ  دروم  هاگدـید  نیا 

هک افرع  لد و  لها  تـالیوأت  نیب  هدـش و  هارمه  ناـنآ  اـب  زین  تفرعم  داتـسا  هدـش و  عقاو  يریـشق ) ریـسفت  همدـقم  رد   ) یکز ساـبع  نسح 
ار یمود  دـییأت و  ار  یلوا  هتـشاذگ و  قرف  هینطاب  تالیوأت  نیب  دوشیمن و  لـفاغ  هیآ ، ینطاـب  قیقد  فراـعم  زا  رهاـظ  هب  نتخادرپ  مغریلع 

«3 . » دنادیم دودرم 
تـسا هتفگ  هک  دنکیم  لقن  نیدلا » مولع  ءایحا   » شباتک رد  یلازغ  زا  یناعملا ، حور  ریـسفت  رد  یـسولآ  ریدـقلا و  ضیف  رد  يوانم  همالع 

ملع نآ  تسا و  موـلع  همه  تیاـهن  تیاـغ و  تسا  نطاـب  ملع  ناـمه  هک  هفـشاکم  ملع  هلماـعم ؛ ملعو  هفـشاکم  ملع  تـسا : مـسق  ود  مـلع 
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«4 . » تسا نیبرقم  نیقیدص و 
: تسا هتفگ  نازیملا ، ینغ  فراعم  دروم  رد  يرهطم  داتسا 

«5 . » تسا یبیغ  تاماهلا  بلاطم  نیا  زا  يرایسب  هک  مدقتعم  نم  تسا . هدشن  هتشون  رکف  اب  شا  همه  نازیملا 
يرهاظ ریـسفت  تایآ ، زا  یـضعب  مهف  رد  هکنیا  نآرق و  يارب  ینطاب  یفخم  قیمع و  یناـعم  دوجو  رب  رارـصا  زا  سپ  ناـهربلا  رد  یـشکرز 

(14 هبوت ،  ) ْمُکیِْدیَِأب ُهّللا  ُمُْهبِّذَُعی  ْمُهُوِلتاَق  هیآ  زینو  ( 17 لافنا ،  ) یَمَر َهّللا  َّنَِکلَو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  اَمَو  هیآ  هب  هنومن  ناونع  هب  تسین ، یفاـک 
يزیرگ سپ  دوشیم . هتساوخ  يرای  تافشاکم  مولع  يایرد  زا  هیآ ، نیا  تقیقح  مهف  يارب  هک  دیوگیم  ریخأ  هیآ  لیذ  رد  دنکیم  هراشا 

243 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
نشور فشکنم و  تقیقح  نآ  هکنیا  ات  دوش  هتـسناد  یهلا  تردق  اب  تردق  طابترا  هجو  زین  تردق و  اب  لاعفا  طابترا  هجو  هکنیا  زا  تسین 

رگیدـکی اـب  يرهاـظ  ریـسفت  مهف  رد  یگمه  هکنیا  زا  دـعب  دـندرگیم  زیاـمتم  كرد  مهف و  رد  ناگدـنب  هک  تسا  تـهج  نـیا  زا  ددرگ و 
«1 . » دنکرتشم

يرکف ياهیروئت  دـعاوق و  رب  يرظن ،) يراـشا   ) یلبق مسق  فـالخرب  ددرگیم ، لـصاح  یبلق  عورـشم  بیذـهت  هیکزت و  قیرط  زا  هک  ینطب 
دـشابیم و نآرق  تایآ  زا  يدـیدج  میهافم  یناعم و  جارختـسا  رب  لمتـشم  تاراشا و  فئاطل و  ًابلاغ  هک  تسا  يروما  هکلب  تسین  بترتم 

یفیاـطل هب  ار  نآ  « 2 ، » قیاقح فئاطل و  تاراشا و  تارابع و  هب  ع )  ) داجـس ماـما  نآرق  طـسوت  یناـعم  هناـگراهچ  میـسقت  رد  ناوتب  دـیاش 
. ددرگیم یهلا  ءایلوا  هرهب  هک  تسناد  طوبرم 

رد دـشاب و  لـقع  عرـش و  رظن  زا  لوبق  لـباق  حیحـص و  يرما  رب  لمتـشم  دوخ  يدوخ  هب  هچناـنچ  تاـیآ ، يارب  نوطب  نیا  دـسریم  رظن  هب 
دنمـشزرا دناوتیم  رظن ، دروم  هیآ  رهاظ  اب  شبـسانت  نآرق و  اب  نآ  طابترا  زا  رظن  عطق  اب  دشاب ، هدادن  خر  يریـصقت  روصق و  نآ  تامدقم 

یلالد هطبار  هئارا  هیآ و  رهظ  اـب  نآ  بساـنت  ظـفح  دـنمزاین  شندوب ، یهلا  دارم  هیآ و  هب  نآ  دانـسا  نآ و  ندوب  يریـسفت  هلوقم  اـما  دـشاب 
یناطیـش یقیداـصمو  رداـصم  ياراد  يدراوـم  رد  دوهـش  هک  اـجنآ  زا  تروـص  نیا  ریغ  رد  تسا ، هـیآ  میدـق  رهظ  نـطب و  نـیب  يدـیدج 

کی دح  ردو  دشاب  تجح  نارگید  يارب  دناوت  یمن  تسین ، هدش  لرتنکو  قیقد  نییعت  لباق  یهلا  قیداصم  اب  نآ  زرم  صیخـشتو  ددرگیم 
«3 . » دنکیم ادیپ  رابتعا  لامتحا 

مولع  بتارم  میسقت  لالخ  رد  يریسفت ، شور  نیمه  ناماگشیپ  زا  یبرع ، نبا 
244 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

: دیوگ یم  ریخا  مسق  دروم  رد  رارسألا » ملع  لاوحألا و  ملع  لقعلا ، ملع   » هب
بذک ایو  قداص  تسا  نکمم  نآ  هک  دیوگیم  یلو  دنکفایمن  رود  ار  نآ  تسا  نتشیوخ  حالص  یپ  رد  هک  یـسکو  لقاع  صخـش  اما  و 

هن هدنونش  يارب  تسا و  راوازس  راتفر  نیمه  دوشیم ، هئارا  موصعم  ریغ  طسوت  هک  ینینچ  نیا  یملع  اب  دروخرب  رد  یلقاع  ره  يارب  دشاب و 
ای دـنادیم  زیاج  ار  نآ  لقع  هکلب  تسین  یلقع  لاـحم  هک  يدراوم  رد  دـنک و  یم  فقوت  هکلب  درادـن  یمازلا  نآ ، بیذـکت  هن  قیدـصت و 

رگا سپ  تسین . ررـض  ياراد  قیدـصت  دزاسیمن ، دوبان  ار  نآ  لوصا  زا  یلـصا  تعیرـش و  ناکرا  زا  ینکر  تسا و  تکاـس  نآ  هب  تبـسن 
هچنانچ مینآ ؛ لوبق  رد  ّریخم  ام  ییامن و  در  ار  نآ  هک  تسین  راوازـس  دوب ، تکاس  نآ  هب  تبـسن  عراش  هک  دروآ  لقع  هاگن  رد  زیاج  يرما 
نامیارب شتلادع  رگا  مییاریذپ و  اهناج  لاوما و  رد  ار  وا  تداهـش  هکنانچمه  میریذپ  یم  وا  زا  دـشاب  هتـشاد  تلادـع  ياضتقا  ربخم ، لاح 
مینکیم اهر  تازئاج  تانکمم و  باب  رد  ار  نآ  الإ  میریذپیم و  دشاب  یقیقح  یهجو  ياراد  رگا  هک  میرگنیم  ربخ  دافم  رد  دشابن  تباث 
دنوادـخ میدرگ . یم  عقاو  نآ  تساوخ  زاـب  دروم  هدـش و  هتـشون  هک  تسا  یتداهـش  نآ  هک  ارچ  مییوگیمن  يزیچ  نآ  لـئاق  دروـم  رد  و 

«. 2  » و « 1  » َنُولَأُْسیَو ْمُُهتَداَهَش  ُبَتُْکتَس  دیامرفیم : لاعتم 
ریـسفت اهنت  هک  دـنک  اعدا  يدوهـش  يراشا  ریـسفت  رـسفم  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  ینافرع ، دوهـش  نیا  تیجح  مدـع  تلاح  رد  لاح ، ره  رد 
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. دریذپب مه  ار  يرهاظ  ریسفت  ای  تسا  يدوهش  بلطم  نامه  تایآ 

ضحم ینطاب  يریسفت  شور 

بیذهت و زا  لصاح  یبلق  تاماهلا  تاکاردا و  دوهـش و  ساسا  رب  هن  هنایفوص و  ینافرع و  تایرظن  ساسا  رب  هن  نآرق  تایآ  شور ، نیا  رد 
رد هک  سفن  هیکزت 

245 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
يأر هب  ریسفت  صاخشا ، هدولآ  سوه  ياههتـساوخ  دیاقع و  لابند  هب  تایآ  مامز  ندیـشک  روظنم  هب  نآرق و  تمرح  هب  تالابم  مدع  هجیتن 

ار نارگراب  نینچ  نآرق  رهاظ  هک  اجنآ  زا  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  ءوس  دروم  نآ  نیا و  يارآ  راکفا و  يارب  يدیؤم  ناونع  هب  نآرق  هدش ،
. دوشیم هدافتسا  فده ، نیا  يارب  نآ ، تایآ  موعزم  نطاب  زا  دباتیم ، رب  رتمک 

یملـس نمحرلا  دـبع  وبا  ریـسفت  يریـشق و  تاراشالا  فئاـطل  نوچمه  يریـسافت  زا  ياهدرتسگ  مجحو  هینطاـب  هقرف  ریـسفت  شور ، نیا  رد 
. دوش یم  هدناجنگ  هعیش ، صوصخ  هب  نیقیرف  يریسفت  ییاور  ثاریم  زا  یشخب  و  ریسفت ) قئاقح  )

: درک هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوتیم  يریسفت  شور  نیا  ياهیگژیو  زا 
. هیآ رهاظ  اب  هدش  نایب  نطاب  يانعم  بسانت  مدع  - 

. نانآ رد  هیآ  نشور  یلصا و  ياهکالم  نشور  دوجو  نودب  لوزن  رصع  زا  سپ  صاخشا  هب  هیآ  کی  عاجرا  - 
. یبهذم تابصعت  ياهقرف و  يارآ  دیاقع و  اب  ییوسمه  - 

. نآ ییاور  دراوم  دنس  هلسلس  رد  لاسرا  ای  فیعض و  یلاغو و  وگغورد  يدارفا  دوجو  - 
: درک دای  يریسفت  شور  نیا  هنومن  ناونع  هب  ناوتیم  ریز  دراوم  زا 

دوخ رواشم  ود  زا  رصم ، برغم و  رد  نویمطاف  تلود  سـسؤم  دمحم ، نب  هللا  دبع  مانب  یـصخش  هک  دنکیم  لقن  تاقفاوملا  رد  یبطاش  - 
امـش دنوادخ  هک  تفگیم  نانآ  هب  دزیم و  ادص  حتفلا »  » هب ار  يرگیدو  هللارـصن »  » ار یکی  تفرگیم و  کمک  دندوب ، هماتک  هلیبق  زا  هک 

ریخ هماتک   » تروص هب  ار  « 1  » ِساَّنلل تَجِرخُأ  ٍهَّمأ  َریَخ  ُمتنُک  يهیآ  تسا و  هدرک  دای  ِحتَفلا  َو  ِهللا  ُرـصَن  َءاَجاذإ  رـصن  هروس  رد  نآرق  رد  ار 
«2 . » درکیم تئارق  سانلل » تجرخأ  همأ 

 246 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
: دیوگیم جح  تیب و  هبعک و  هب  طوبرم  تایآ  ریسفت  رد  هک  هدش  تیاکح  یبرع  نبا  زا  - 

هب هراشا  فاوط  تسا و  یناسنا  هنیـس  تینما ، اب  رهـش  تسا و  هیهلا  هلـصاوم  هدـهاشم  یلـصم  حور و  ماقم  میهاربا ، ماقم  تسا و  بلق  تیب 
«1 . » تسا حور  دوسأ ، رجح  تسا و  ملاع  بلق  رومعم ، تیب  بلق و  ماقم  هب  ندیسر 

رعـشم مارحلا و  دجـسم  هرمع و  جـح و  هزور و  تاکز و  زاـمن و  زا  دوصقم  دنـشابیم  هیلیعامـسا  ناـمه  هک  هینطاـب  هقرف  یناـبم  ساـسا  رب 
بیترت نیمه  هب  و  « 2  » تسا صخش  نآ  تخانش  زا  ترابع  روما ، نیا  تخانـش  تسا و  هینطاب ) ياوشیپ  ینعی   ) نیعم صخـش  کی  مارحلا ،

. دوشیم هدیشک  تسد  نآ  رهاظ  زا  هدش و  عقاو  لیوأت  دروم  دشاب  اههژاو  ضئارف و  نیا  زا  يدای  هک  یتایآ  مامت 
كرش هب  يدراوم  رد  هدوب و  يأر  هب  ریسفت  زراب  قیداصم  زا  لوبق و  لباق  ریغ  دوشیم  رداص  ع )  ) موصعم ریغ  زا  هک  ینوطب  شور  نیا  رد 

«3 . » دوشیم یهتنم  زین 

حیحص ینطاب  ریسفت  شور 
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ياهبیـسآ تافآ و  هک  درک  ذاـختا  نآرق  تاـیآ  نوطب  زا  يدـنم  هرهب  يارب  ار  يرگید  شور  ناوتیم  قوف ، هناـگ  هس  ياهـشور  رب  هوـالع 
هدافتـسا هدیـسر ، رظن  هب  نوطب  تحـص  زا  نانیمطا  دـییأت و  يارب  نوگاـنوگ  ياههویـش  زا  شور ، نیارد  دـشاب . هتـشادن  ار  لـبق  ياهـشور 

هک یتروص  رد  هدرب ، هرهب  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم تایاور  يوبن و  تایاور  هدرتسگ  ناوخ  زا  ناکمالا  یتح  دوشیم  یعـس  دوشیم و 
تابثا يارب  یناهرب  لقع  يورین  زا  ای  ددرگ و  دـییأت  نآ  نومـضم  يرگید ، تایاور  اب  تسا ، هیآ  رهاـظ  زا  رتارف  هک  دـیآ  نهذ  هب  يا  هتکن 

زا هیآ ، رهاـظ  اـب  نآ  هلـص  تاـبثا  يارب  هدـننک  عناـق  هلدا  دوبن  تروص  رد  دوشیم و  هتفرگ  کـمک  ریـسفت  نآ  تحـص  ناـکما و  زاوج و 
ناونع  هب  نآ  باستنا 

247 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. ددرگیم حرطم  لامتحا  ناونع  هب  هدش ، بانتجا  یهلا  دارم  لاعتم و  دنوادخ  هب  هیآ ، ریسفت 

قیبطت هب  رجنم  یهاگو  هیآ  لوزن  دروم  اب  هباشم  دراوم  رد  نایرج  يارب  یلک  يدـعاوق  ذـخا  هب  رجنم ، يدراوم  رد  فلتخم ، ياههویـش  نیا 
. دیآیم تسدب  تایآ  زا  هک  ددرگیم  یفیاطل  تاراشا و  نایب  هب  یهتنم  یهاگو  دیدج  قیداصم  رب  هیآ  کی 

اَمَّنَأَکَف ِضْرَألا  ِیف  ٍداَسَف  َْوأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  نَم  هفیرـش ..  هیآ  هک  درک  هراـشا  یتیاور  هب  ناوتیم  حیحـص ، ینطاـب  شور  نیا  دراوم  زا 
«1  » ًاعیِمَج َساَّنلا  اَیْحَأ  اَمَّنَأَکَف  اَهاَیْحَأ  ْنَمَو  ًاعیِمَج  َساَّنلا  َلَتَق 

دنـسپان يدام و  مسج  يرهاظ  ءایحا  ندوب  هدیدنـسپ  هدرک ، لـیوأت  تیادـه  هب  یهارمگ  زا  سفن  نآ  ندروآ  نوریب  قح و  هب  توعد  هب  ار 
. تسا هدرک  لیوأت  نآ  لالضا  يرکف و  يونعم و  یهارمگ  زا  تاجن  هنوگ  ره  هب  ار  نآ  لتق  ندوب 

«2 ، » هدش هدافتسا  ص )  ) رـضخ اب  یـسوم  ترـضح  تارکاذم  یهارمه و  ناتـساد  زا  هک  تسا  ترـشاعم  بادآ  زا  يرگید  يددعتم  هنومن 
. تسا هدناجنگ  دوخ  رد  شداتسا  اب  هطبار  رد  ار  یملعتم  ره  تاروتسد 

«3  » َنوُِظفاََحل َُهل  اَّنِإَو  ْبَْعلَیَو  ْعَتْرَی  ًادَغ  اَنَعَم  ُْهلِسْرا  هیآ  رد  ای  و 
هب ار  ام  نادنزرف  تیادـه ، هار  نافلاخم  نادایـش و  هک  دـیآیم  تسدـب  یلک  هدـعاق  نیا  هصق  دارفا  ناکم و  نامز ، زا  تیـصوصخ  ياغلا  اب 

. دوشیم ینآرق  ناتساد  نآ  زا  يریگتربع  يزومآدنپ و  لباق  دننکیم و  ادج  ام  زا  اذغ  يزاب و  هناهب 
یگنادواج زار  هب  هدرک و  كرد  دیـشروخ  هام و  نایرج  نوچمه  ار  نآرق  نایرج  ناوتیم  دعاوق  ذـخا  تیـصوصخ و  ياغلا  زا  هدافتـسا  اب 

رد هک  درک  تیاعر  ار  یطباوض  دیاب  حیحص  نئمطم و  نوطب  جارختـسا  يارب  زین  شور  نیا  رد  درب . یپ  فلتخم  ياهناکم  اهنامز و  رد  نآ 
248 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  تخادرپ . میهاوخ  نآ  هب  دوخ  ياج 

يدنب عمج 

. دوش یم  هتخادرپ  نآرق  نطاب  هب  صاخ  ياهویش  هب  یشور ، ره  رد  هتشاد ، دربراک  يریسفت ، ياهشور  رتشیب  رد  میرک  نآرق  نطب  . 1
هراشا نآ  هب  رگید  تایآ  رهاوظ  رد  هک  دوشیم  هتخادرپ  ینوطب  هب  نآرق ، هب  نآرق  يریسفت  شور  رد  یلقن ، يریـسفت  شور  ود  نایم  زا  . 2
يرهاظ ریـسفت  هطیح  زا  هک  دـنزادرپیم  یبلاطم  نایب  هب  هک  دـنریگیم  رارق  هجوت  دروم  یتایاور  ییاور ، يریـسفت  شور  رد  تسا و  هدـش 

. دناهدرک هراشا  نید  ماکحا  عورف  زا  یضعب  تایآ و  رد  هتفهن  یلک  دعاوق  تایآ و  راکشآ  ریغ  راکشآ و  یمازتلا  لیلادم  هب  هدوب ، جراخ 
لقع لالدتسا  اب  ناوتیم  هدوب  لوصح  لباق  رکفت ، ربدت و  قیرط  زا  هک  دنیآ  یم  تسدب  ینوطب  نآ  یلقع ، ای  يداهتجا  ریسفت  شور  رد  . 3

فیرعت ربدـت »  » و مهف »  » هب ار  نآرق  نطب  هک  تسناد  یتاـیاور  هراـشا  دروـم  ناوـتیم  ار  شور  نیا  دوـمن . دنتـسم  ار  نآ  يرظن ، یناـهرب و 
. دناهدرک

ضحم ینطاب  يدوهش و  يرظن و  يراشا  ياههنوگ  رد  هدوب ، دوخ  نوطب  هب  یتاراشا  ياراد  میرک  نآرق  يراشا ، ریـسفت  شور  ساسارب  . 4
. دنرادروخرب یفلتخم  صئاصخ  زا  نوطب  نیا  حیحص ، ینطاب  و 
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نوچمه نیقیرف  ریسافت  زا  یـضعب  هدش ، نوطب  نآ  تیلوبقم  مدع  ببـس  ظفل ، زا  رود  تالیوأت  ضحم ، ینطاب  يراشا  ریـسفت  شور  رد  . 5
. دناهتخادرپ نآرق  نوطب  زا  عون  نیا  هب  يریشق و ...  ریسفت  هینطاب و 

طیارـش دوجو  دـنمزاین  تیلوبقم  يارب  تایآ  نطب  دوشیم  رداص  موصعم  ریغ  هیحان  زا  هک  اجنآ  زا  يراشا ، ریـسفت  ياـههنوگ  ریاـس  رد  . 6
. دشاب یم  تسا ، هیآ  نآ  رهظ  نطب و  نیب  طبر  نآ  نیرتمهم  زا  هک  تحص 

تیبلها و  ص )  ) ربمایپ يریسفت  شور  رد  نطب  هاگیاج  . 2

هراشا

، میرک نآرق  هب  هنارگن  فرژ  هاگدید  رکفت و  راذگ  هیاپ  تشذگ ، هک  هنوگ  نامه 
249 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

شرگن نیمه  تسا . هدـش  لقن  نآرق  يارب  ینطب  دوجو  رب  ینبم  شترـضح  زا  نیقیرف  رداصم  رد  یتاـیاور  هدوب و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  دوخ 
زا یـضعب  رکذ  هب  مادـقا  نآرق ، ینطاب  دـعب  تیبثت  دـییأت و  رب  هوالع  ناـنآ  دـش و  يریگیپ  نآرق ، يارب  ناـشیا ، قح  هب  نانیـشناج  طـسوت 

. دندومن يریسفت  ییاور  ياه  هنومن  رد  نآ  ندناجنگ  هچ  اهنآ و  حیرص  نایب  قیرط  زا  هچ  نآ ، ياهیگژیو  صیاصخ و 
: دومن حرطم  لیذ  نیوانع  بلاق  رد  ناوتیم  ار  نیموصعم ، دزن  رد  نآرق  نطب  هاگیاج 

نآرق نطب  هب  ناشیا  تیب  لها  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  ملع  فلا )

زین ار  نآ  نییبت  هفیظو  ناگدـنب ، هب  یهلا  مایپ  نآرق و  لاصیا  تیرومأم  رب  هوالع  يددـعتم  تایآ  ساـسا  رب  ص )  ) تبترم یمتخ  ترـضح 
: تسا هدوب  راد  هدهع 

ِیف َثََعب  يِذَّلا  َوُه  « - 2  » ِهِیف ْاوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  اَّلِإ  َباَتِْکلا  َْکیَلَع  اَْنلَزنَأ  اَـمَو  « - 1  » ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  اَم  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ  اَْنلَزنَأَو  - 
هتفهن نوطب  نآ و  لیوأت  هب  لیزنت ، هب  ملع  رب  هوالع  ناشیا  « 3  » َهَمْکِْحلاَو َباَتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعیَو  ْمِهیِّکَُزیَو  ِِهتاَیآ  ْمِْهیَلَع  ُوْلتَی  ْمُْهنِّم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُألا 

رد دوب و  هدمآ  نآرق  رد  نآ  تایلک  طقف  هک  یتاروتـسد  یعرف و  ماکحا  زا  يرایـسب  ساسا  نیمه  رب  دـندوب و  هاگآ  نآ  يرهاظ  یناعم  رد 
رهاظ نآ و  ياهصصخم  هب  تامومعو  نآ  تادیقم  هب  تاقلطم  نتخیمآ  اب  هدومن ، جارختسا  نآرق  زا  ار  شیوخ  فیرش  تنس  هملک ، کی 

اب
250 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. دنداد شزومآ  نآرق  عابتا  نیملسم و  هب  ار  ینآرق  هدرتسگ  فراعم  زا  يرادربهرهب  ياههار  نآ و ..  خسان  اب  خوسنم  نطاب و 
: دنتسین مک  دننکیم ، یفرعم  ص )  ) ناشیا تیب  لهاو  ص )  ) ربمایپ ار  نآرق  لیوأت ، مامت  هب  ناهاگآ  هک  یتایاور 

رد ناخـسار  لضفا  ص )  ) ربمایپ دندومرف : ترـضح  هک  دنکیم  لقن  نارمع ، لآ  هروس  متفه  هیآ  لیذ  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  هیواعم  نب  دیرب 
یلو دوش  لزان  ناشیا  رب  يزیچ  درادن  ناکما  هداد و  دای  وا  هب  تسا  هدرک  لزان  وا  رب  هک  ار  هچ  نآ  لیوأت  لیزنت و  همه  دنوادخ  هدوب ، ملع 

«1 .« » دننادیم ار  نآ  همه  وا ، زا  سپ  ءایصوا  دشاب و  هتخاسن  هاگآ  شلیوأت  زا  ار  وا 
تخومآ و ار  نآرق  لیوأت  مارح و  لالح و  شربمایپ  هب  دنوادخ  دندومرف : ترـضح  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  نارهم  نب  هعامس 
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«2 « » داد دای  ع )  ) یلع هب  ار  نآ  زین  ص )  ) ربمایپ
هدش تیاور  زین  رگید  قیرط  ود  اب  ع )  ) قداص ماما  زا  حاّبّـصلاوبا و  زا  زین  نیعا و  نب  نارمح  طسوت  ع )  ) رقابماما زا  نآ  ریظن  تیاور و  نیا 

«3 . » تسا
یگتـسجرب شناد و  لضف و  تسا و  نآرق  لیوأت  نطاب و  رهاظ و  هب  ملع  رد  درف  نیرت  عماج  ع )  ) یلع ترـضح  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  زا  دعب 

. تسین هدیشوپ  یسک  رب  صوصخ  نیا  رد  وا 
: تسا هدمآ  هنوگنیا  مخ  ریدغ  زور  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تاجاجتحا  هلمج  زا  یسربط ، جاجتحا  رد 

هک  دیشاب  هاگآ  نآ ، يوسب  هدننک  توعد  تسادخ و  باتک  ریسفت  ع )  ) یلع
251 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

زا هداد و  روتـسد  لالح  هب  هکنیا  ات  میامن و  هاگآ  نآ  زا  ار  امـش  مرامـشب و  ار  نآ  اج  کی  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مارح  لالح و  اـنامه 
نینمؤملا و ریما  یلع  دروم  رد  لجو  زع  دنوادخ  هیحان  زا  ار  هچنآ  هک  مریگب  نامیپ  تعیب و  امش  زا  مدش  رومأم  یلو  منک ، یهن  اهنآ  مارح 

سپ دینکفایب  رظن  شتاهباشتم ، هن  نآ  تامکحم  رد  دیمهفب و  ار  شتایآ  دینک و  ربدت  نآرق  رد  مدرم ! يا  دـیریذپب . هدروآ  وا  زا  دـعب  همئا 
مهاوخ ار  وا  تسد  نم  هک  یـسک  زج  دزاسیمن  راکـشآ  ار  نآ  ریـسفت  دـنکیمن و  نایب  امـش  يارب  یـسک  ار  نآ  یهاون  دـنگوس  ادـخ  هب 

 . تسا ع )  ) یلع ترضح  دارم  « ] 1  » تفرگ
ینالوط مئاد و  یهارمه  لوط  رد  ار  تشگیم  لزان  ص )  ) ربماـیپ رب  هک  ياهیآ  ره  ریـسفت  لـیوأت و  شزومآ  یگنوگچ  ع ،)  ) ناـنمؤم ریما 

دوخ و طسوت  شـسرپ  هب  عورـش  شدزن و  زا  ترـضح  نانز  ندرک  جراخ  و  ص )  ) ربمایپ اـب  ندرک  تولخ  هتـسناد و  ترـضح ، اـب  شیوخ 
«2 . » تسا هدش  روآدای  ترضح ، تالاؤس  مامتا  زا  سپ  ار  نآرق  میلاعت  لاقتنا  شزومآ و  زاغآ 

، یهدیم داـی  اـهنآ  هب  دـننادیمن  هک  هچنآ  رد  ار  نآرق  لـیوأت  وـت  یلع ! يا  دـندومرف : ص )  ) ربماـیپ هک  هدـش  تیاور  کـلام  نـب  سنا  زا 
؟ میامن غالبا  وت  زا  دعب  ار  تتلاسر  ساسا  هچ  رب  هنوگچ و  دندومرف : ع )  ) یلع ترضح 

«3 . » دومن یهاوخربخ  اب  تسا  هدش  لکشم  ناشیا  رب  نآرق  لیوأت  زا  هچنآ  زا  ار  مدرم  دندومرف : ص )  ) ربمایپ
. دوشیم هدهاشم  یتایاور  نآرق ، يافرژ  و  ع ))  ) ) نینمؤملاریما ملع  صوصخ  رد  تنس ، لها  ییاور  رداصم  رد 

252 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
: تسا هتفگ  هک  هدش  تیاور  دوعسم  نبا  زا 

ملع بلاـط  یبا  نب  یلع  اـنامه  تسا و  ینطب  رهظ و  ياراد  هکنیا  رگم  تسین  نآ  زا  یفرح  تسا ، هدـش  لزاـن  فرح  تفه  رب  نآرق  اـنامه 
«1 . » دنادیم ار  نطاب  رهاظ و 

«2 . » تسا هدش  لقن  زین  سابع  نبا  زا  نآ  هب  هیبش  و 
: دیوگیم یبعش  يربکعلا ، لئاضف  رد  و 

«3 . » تسین ادخ  باتک  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  رت  هاگآ  ادخ ، ربمایپ  زا  سپ  یسک ،
: تسا هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  یلارح  زا  يوانم  همالع 

نآ سپ  زا  هک  يرد  زا  دزرو  تلاهج  نآ  هب  هک  یـسک  تسا و  ع )  ) یلع ملع  رد  رـصحنم  ادـخ  باتک  مهف  هک  دـنناد  یم  نیرخآ  نیلوا و 
«4 . » تسا هدش  هارمگ  هتشگ و  رود  دزاس ، یم  عفترم  بولق  زا  ار  اهباجح  دنوادخ 

نآ رد  ار  دوخ  ياهبنارگ  سیفن و  ءایـشا  صخـش  هک  تسا  يزیچ  نآ  هبیعلا »  » هک دسیونیم  یملِع » ُهبیع  ٌّیلع   » يوبن ثیدـح  لیذ  رد  يو 
يروما هب  ع )  ) یلع صاـصتخا  روظنم  هب  راـب  نیلوا  يارب  ص )  ) ربماـیپ زا  ریبعت  نیا  هک  دـنک  یم  لـقن  دـیرد  نبا  زا  دـنکیم و  يرادـهگن 
بحاص م 548 ه ،)-  ) یناتـسرهش « 5 . » تسا ع )  ) یلع حدـم  تیاغ  نیا  هدـش و  لامعتـسا  تسین ، هاـگآ  وا ، زج  نآ ، رب  یـسک  هک  ینطاـب 
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: دیوگیم هنیمز  نیا  رد  لحنلا » للملا و   » باتک
له بلاـط  یبا  نب  یلع  نولأـسی  ناـک  ذإ  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلا لـهأب  صوـصخم  نآرقلا  مـلع  نأ  یلع  نـیقفتم  هباحـصلا  تناـک  دـقلو 

يوس  ءیشب  اننود  تیبلا  َلهأ  متصِّصُخ 
253 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

نأب مهعامجإ  یلع  لیلد  صیصختلاب  نآرقلا  ءانثتساف  اذه . یفیَس  ِباِرق  یف  امب  الإ  َهمِـسَّنلا  أَربَو  هَّبَحلا  َقلَف  يذلاَو  ال  لوقی : ناکو  نآرقلا ؟
«1 . » مهب صوصخم  هلیوأتو ، هلیزنت  هملعو ، نآرقلا 

هب ایآ  دندیـسرپیم  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هک  ارچ  تسا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  صوصخم  نآرق  ملع  هکنیا  رب  دـندوب  قفتم  هباـحص 
تفاکش و ار  هناد  هک  یـسک  هب  دنگوس  تفگیم : ترـضح  و  میرادن ؟ ام  تسامـش و  صوصخم  هک  دیراد  یـسرتسد  نآرق  زا  ریغ  يزیچ 
رب هباحص  عامجا  رب  لیلد  نآرق ، صاصتخا  رب  ءانثتسا  نیا  درادن . دوجو  مراد  مریـشمش  فالغ  رد  هک  هچنآ  زج  يزیچ  دیرفآ  ار  نارادناج 

. تسا نانآ  صوصخم  نآ  لیوأت  لیزنت و  ملع  نآرق و  هک  تسا  نآ 
. دناهتشگ نآرق  نطاب  رهاظ و  ملع  ثراو  بیترت  نیمه  هب  زین  ص )  ) مرکا ربمایپ  ترتع  هیقب  و 

هتـشاد ینازرا  نانآ  هب  «، 2  » تسین نکمم  ینآرق  قیاقح  زا  يرایـسب  هب  یـسرتسد  نآ ، نودـب  هک  ار  بلق  تراهط  رـصنع  لاـعتم ، دـنوادخ 
دوشیم روآدای  ینخس  رد  ع )  ) یلع ماما  دناهدومن . لقتنم  رگیدکی  هب  هنیـس  هب  هنیـس  ار  نآرق  نطاب  لیوأت و  ملع  نآ  رب  نوزفا  و  « 3  » تسا

«4 « » هلیوأتو هللا  باتک  میلعتب  کئدـتبا  نأ  : » دـشابیم نآ  لیوأت  نآرق و  تسا  هتخومآ  ع ،)  ) نسح ماما  شدـنزرف ، هب  هک  يزیچ  نیلوا  هک 
. مزومایب ار  نآ  لیوأت  شناد  ادخ و  باتک  ار  وت  تسخن  هک  مدید  نانچ  مزیزع ، رسپ  ]

هب  ار  لیوأت  لیزنت و  دنوادخ  : » دومرف ع )  ) رقاب ماما  دیوگ : ینانک  حابصلاوبا 
254 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1 . » تسا هداد  میلعت  ام  هب  زین  وا  و  ع )  ) یلع هب  ناشیا  تخومآ و  ص )  ) ربمایپ
«2 . » دناهدرک لقن  زین  ع )  ) قداص ماما  زا  ریصبوبا  رقاب و  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ار  ثیدح  نیا 

هب هاگ  چـیه  هدوب و  ع )  ) یلع و  ص )  ) ربمایپ میلعت  لصاح  اهنآ  شناد  همه  هک  دناهتـشاد  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  مالـسلا ) مهیلع   ) راـهطا همئا 
: دناهتفگن نخس  دوخ  يار 

ثرا هب  نامناگرزب  ناردـپ و  زا  تساک  مک و  ياهرذ  چـیهیب  ار  نادنمـشناد  تیبلها ، ام  : » دومرف ع )  ) اضر ماما  دـیوگ : ءالخ  نب  دـمحم 
نخـس دوخ  يأر  هب  هچنانچ  : » دومرف ع )  ) قداـص ماـما  دـیوگ : لوحأ  دـیزییبا  نب  دواد  و  « 3  . » مینکیم لـقن  اـهنآ  زا  ار  همه  و   ] مـیاهدرب

زا کـی ، هب  کـی  اـم ، ناردـپ  هک  تسا  یـشناد  ياـههنیجنگ  راـثآ و  همه ، مییوگیم ، هچنآ  دوب . میهاوخ  ناگدـنوش  كـاله  زا  مییوـگ ،
«4 .« » دناهتخودنا ص )  ) ادخلوسر

تیاور ع )  ) قداص ماما  زا  هیدـیز ، گرزب  دیعـس ، نب  نوراه  هک  رفج »  » باتک دروم  رد  نودـلخ  نبا  هاگدـید  صوصخ  رد  ساسا  نیا  رب 
صاخـشا زا  یـضعب  مومع و  روط  هب  تیب  لها  يارب  هک  هچنآ  زین  میرک و  نآرق  ینطاب  یناـعم  نآرق و  ریـسفت  شناد  نآ  رد  تسا و  هدرک 

تافـشاکم و خنـس  زا  ترـضح ، هب  باـتک  نیا  باـستنا  تحـص  تروـص  رد  یتـح  تفگ ، دـیاب  تسا  هدـیدرگ  رکذ  صاـخ  روـطب  ناـنآ 
نبا هب  تبون  هکنیا  اـت  « 5  » دوریم نآ  رد  زین  اطخ  لاـمتحا  دـهد و  خر  تسا  نکمم  ناـنآ  یگمه  يارب  هک  تسین  یهلا  ياـیلوا  تادوهش 

ریسفت اب  باتک  نیا  هسیاقم  اب  دسرب و  هبیتق 
255 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1 . » ددرگ بجعت  راچد  اهیضفار ، نیب  لوادتم 
هن تادوهـش  تافـشاکم و  باستنا  دـناهدرک و  دـییأت  شیوخ  نیرهاط  ءابآ  زا  دوخ  مولع  تثارو  رب  هراومه  تراهط ، تمـصع و  تیبلها 
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. دسریمن رظن  هب  حیحص  هجو  چیه  هب  نانآ  هب  ینافرع  قیقد  نادنچ 
ینادرم اب  هک  ارچ  تسا  رتهاـگآ  وا  زا  يو  درادـن و  یملع  ص )  ) دـمحم نب  رفعج  هک  تسا  یعدـم  هک  دـش  لـقن  هفینحوبا  زا  هک  یناـمز 

دیدنخ ع )  ) قداص ماما  تسا ، یباتک  ینعی  یفحـص » ، » دمحم نب  رفعج  هکیلاح  رد  تسا  هدینـش  ار  يروما  نانآ  ناهد  زا  هدرک و  تاقالم 
: تفگ و 

نم هک  وا  لوق  اما  دـنک ، تنعل  ار  وا  ادـخ  « 2  » یـسومو َمیهاربإ  یئابآ  َفحُـص  ُتأرق  َقدَص ، دَقف  یفحـص » لجر  انأ   » هلوق یف  اّمأ  ُهللا  هنَعل 
. ماهدناوخ ار  ع )  ) یسوم و  ع )  ) میهاربا مناردپ  فحص  نم  تسا ، هتفگ  تسار  متسه  یفحص  يدرم 

وا ءایصوا  ربمایپ و  طسوت  زج  نآرق  ریسفت  تقیقح  هنک  كرد  مدع  تلع  ترضح  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  رباج  نب  لیعامـسا 
«3 . » دنکیم نایب  وا  تاقولخم  مالک  ریاس  اب  لاعتم  دنوادخ  مالک  هباشت  مدع  ار ، مالسلا ) مهیلع  )

ریسفت ياهنوگ  هب  ار  نآرق  امـش  درک : ضرع  ترـضح  هب  یـصخش  هک  مدوب  هکم  رد  ع )  ) مظاک ماما  اب  هارمه  دیوگیم : رفعج  نب  بوقعی 
نیب رد  هکنآ  زا  لبق  دش و  لزان  ام  رب  دوش ، لزان  مدرم  رب  هکنیا  زا  لبق  نآرق  دندومرف : ترضح  تسا . هدشن  هدینش  لاح  هب  ات  هک  دینکیم 

، یبش هچ  رد  میهاگآ و  نآ  خوسنم  خسان و  زا  مینادیم و  ار  نآ  مارح  لالح و  هک  میئام  سپ  دش . نایب  نآ  ریسفت  ام  رب  دوش  ریـسفت  مدرم 
«4 . » میشابیم شنیمز  يور  رد  یهلا  ءامکح  ام  سپ  تسا . هدوب  یسک  هچ  نأش  رد  تسا و  هدش  لزان  هیآ  مادک 

عیمج هک  دنک  اعدا  دناوتیمن  سک  چیه  : » دندومرف ترـضح  هک  هدش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  یفاک  رد   256 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 ([،«. » ص  ) ربمایپ  ] ءایصوا زج  تسوا  دزن  نآ  نطاب  رهاظ و  نآرق 

هک دنکیم  ثوعبم  ار  یـسک  ام ، نیب  رد  دـنوادخ  هراومه  هک  میتسه  یتیبلها  ام  دـندومرف : ترـضح  هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا 
، مییاـمن ناـمتک  ار  نآ  دـیاب  هـک  تـسا  يرادـقم  دـنوادخ  مارح  لـالح و  زا  اـم  دزن  رد  اـنامه  دــنادیم و  نآ  رخآ  اـت  لوا  زا  ار  شباـتک 

«2 . » میزاس هاگآ  نآ  زا  ار  يدحا  میناوتیمن 
: هلمج زا  دناهدیزرو  دانتسا  میرک  نآرق  زا  دنچ  یتایآ  هب  شیوخ ، ياعدم  نیا  رب  مالسلا ) مهیلع   ) تراهط تمصع و  تیبلها 

تفای هعیـش  ییاور  رداصم  رد  يددعتم  تایاور  « 3  ... » ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِـساَّرلاَو  ُهّللا  اَّلِإ  ُهلیوأت  ُمَْلعَی  اَـم  َباَـتِْکلا ...  َکـْیَلَع  َلَزنَأ  َيِذَّلا  َوُه  - 
«4 . » دشابیم نانآ  لضفا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هدش و  نییبت  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  ملع  رد  خوسر  نآ  رد  هک  دوشیم 

« 5  » َْملِْعلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ِروُدُص  ِیف  ٌتاَنَِّیب  ٌتاَیآ  َوُه  َْلب  - ... 
257 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

؟ دشاب دناوت  یم  ام  زا  ریغ  یسک  هچ  دنیامرف : یم  ترضح  دیتسه ؟ امش  هیآ  نیا  زا  دارم  ایآ  هک  دسرپیم  ع )  ) رقاب ماما  زا  هیواعم  نب  دیرب 
«1»

«2 . » دناهدرک لقن  نارگید  و  ع )  ) اضر ماما  زا  زین  لیضف  نب  دمحم  تسا و  هدش  تیاور  زین  نارمح  ریصب و  وبا  زا  ثیدح  نیا 
دارم تسام و  صوصخم  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  ص )  ) قداص رقاب و  ماما  زا  « 3  ... » اَنِداَبِع ْنِم  اَْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  َباَتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  - 

. میتسه ام  نآ ، زا 
همئا نانمؤمریما و  رمـألاولوا ، زا  دوصقم  یتاـیاور  رد  « 4  » ْمُْهنِم ُهَنوُِطبنَتْـسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَـألا  ِیلْوُأ  َیلِإَو  ِلوُـسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  ْوـَلَو  - 

، دنـشابیم قلخ  رب  ادـخ  تجح  ساسا  نیا  رب  دـننادیم و  ار  یهلا  مارح  لـالح و  هتـشاد و  ار  نآرق  زا  طابنتـسا  ناوت  هک  مالـسلا ) مهیلع  )
«5 . » تسا هدش  یفرعم 

هک مالـسلا ) مهیلع   ) همئا رب  رکذ  لها  تایاور ، رد  « 6  » َنوُمَْلعَت َال  ُْمتنُک  نِإ  ِرْکِّذـلا  َلْهَأ  ْاُولَأْساَف  ْمِْهَیلِإ  یِحوُّن  ًالاَجِر  اَّلِإ  َکَْلبَق  اَْنلَـسْرَأ  اَمَو  - 
بتک رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلـها هب  عوجر  موزل  دروم  رد  هیآ  نیا  هب  ناـنآ  تسا و  هدـش  قیبطت  دنتـسه ، ناـملاع  قیداـصم  نیرتنشور 

258 ص : ج4 ، یصصخت ،
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«1 . » دناهدرک دانتسا  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  یملع  تیعجرم  رتهب  ریبعت  هب  ای  یملع  لئاسم 
ياعدا نیا  هدوب و  نآرق  نوطب  تالیوأت و  عیمج  هب  ملع  یعدم  ص )  ) مرکاربمایپ زا  سپ  تراهط  تمصع و  تیبلها  تشذگ ، هچنآ  ربانب 

رب نآ  ریغ  نآرق و  هنیمز  رد  نانآ  یملع  ماقم  هتبلا  دناهدرمـش و  دودرم  دوخ  ریغ  رد  ار  نآ  ناکما  هداد ، دانتـسا  زین  نآرق  تایآ  هب  ار  دوخ 
. تسین هدیشوپ  خیرات  هدنهوژپ  چیه 

تیب لها  ییاور  ثاریم  رب  مکاح  ياهیگژیو  ب )

هراشا

نازیم هچ  اـت  مینیبب  هک  دـسریم  ثحبم  نیا  هب  تبون  نآرق ، نطاـب  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلـها و  ص )  ) مرکاربماـیپ ملع  یـسررب  زا  سپ 
تـالیوأت نیا  ناوتیم  اـیآ  دراد . تیاـکح  مینادیم  نآرق  یقیقح  تـالیوأت  نوطب و  ار  نآ  هک  هچنآ  زا  اـم ، سرتـسد  رد  دوـجوم  تیاور 

؟ داد تبسن  نانآ  هاگدید  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  ار  ییاور 
باوج هب  نآ  زا  سپ  میناوتب  ات  میهد  رارق  یسررب  دروم  ار  دوخ  یلعف  تایاور  رب  مکاح  ياهیگژیو  تسا  مزال  شسرپ  نیا  هب  خساپ  يارب 

: زا دنترابع  اهیگژیو  نیا  میسرب ؛ بولطم 

نآ لح  ناکما  يدنس و  تالکشم  دوجو 

هلسلس رد  یگداتفا  راچد  نیقیرف ، تایاور  زا  يرایسب  هدش  ببس  ام ، نامز  و  مالسلا ) مهیلع   ) همئا ثیدح و  رصع  نایم  دایز  هلـصاف  دوجو 
تیبلها لئاضف  هاگیاج و  زین  ولغ و  نوچمه  میهافم  زا  یضعب  حیقنت  مدع  نآ ، رب  هوالع  دوش و  لکشم  اهنآ  یلاجر  یـسررب  هدش ، دانـسا 

رد فارحنا  ثیدح و  لعجو  ولغ  هب  نایوار  زا  یضعب  یمر  بجوم  لاعتم ، دنوادخ  دزنرد  نانآ  یتوکلم  ماقم  نآرق و  رد  مالـسلا ) مهیلع  )
ياهدع  طسوت  ثیدح  عضو  لعج و  رانک  رد  لماوع ، نیا  هعومجم  دوش و  بهذم و ...  هدیقع و 

259 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
، هعیش صوصخ  رد  هدش و  رادهلئسم  يدنـس ، ظاحل  زا  نیقیرف  ییاور  ثاریم  هک  تسا  هتـشاد  یپ  رد  ار  هجیتن  نیا  لهاج ، ًاضعب  ضرغم و 

دنچ ره  تسا  ینتفگ  دـهد . خر  یتاـماهبا  تسا ، هدرک  هجوتم  دوخ  يوس  هب  ار  تاـیآ  نوطب  رتـشیب  هک  تماـما  هب  طوبرم  روـما  دروـم  رد 
رانک رد  دناوتیم  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  اما  « 1 ، » تسین نآ  رودص  مدع  ندوب و  یلعج  یناعم  هب  تیاور  کی  لاسرا  ای  يدنـس  فعض 

. دنک مهارف  ار  تیاور  تحص  رد  کیکشت  ببس  رگید ، لماوع 
ترثک زا  هدافتـسا  اب  هدرک  عفترم  رگیدـکی ، زا  تایاور  ینابیتشپ  داـضتعا و  قیرط  زا  ار  ماـهبا  نیا  دـناهدرک ، یعـس  هعیـش ، نیثدـحم  هتبلا 

، نانآ تامادقا  هلمج  زا  دنور ، شیپ  ینطاب  يریـسفت - ياههعومجم  زا  يرایـسب  رودص  هب  مزج  دح  ات  ییاور ، رداصم  رد  دوجوم  تایاور 
، ینآرق ياههژاو  ریسفت  ِینطاب  تایاور  يارب  شریسفت  همدقم  رد  یلماع  نسحلاوبا  هک  درک  هراشا  يدنبهتسد  يروآعمج و  نآ  هب  ناوتیم 

شتایاور نآ و  فادرتم  ياههژاو  زا  یضعب  هب  هعیش ، تایاور  گنهرف  رد  هژاو  کی  ینطاب  ریسفت  هب  هراشا  لیذ  رد  يو ، تسا . هداد  ماجنا 
هب دسریم . تایآ  نوطب  صوصخ  رد  یبسن  عطقو  مزج  هب  هژاو ، دنچ  نیا  هب  طوبرم  تایاور  هعومجم  ظاحل  اب  نایاپ  رد  دـنکیم و  هراشا 

لیذ رد  تایاور  زا  يا  هعومجم  دوجو  هک  درک  داـی  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  هب  دجـسم »  » هژاو ینطاـب  لـیوأت  زا  ناوت  یم  هنومن  ناونع 
َعَم اوُعْدَت  اَلَف  ِهَِّلل  َدِـجاَسَْملا  َّنَأَوو  ( 31 فارعا ،  ) ٍدِجْـسَم ِّلُک  َدنِع  ْمُکَتَنیِز  ْاوُذُخو  ( 29 فارعا ،  ) ٍدِجْـسَم ِّلُک  َدنِع  ْمُکَهوُجُو  ْاوُمِیقَأَو  تایآ 
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ِیف َکَبُّلَقَتَو  و  ( 6 نمحر ،  ) ِناَدُجْـسَی ُرَجَّشلاَو  ُمْجَّنلاَو  و  ( 43 ملق ،  ) َنوُِملاَس ْمُهَو  ِدوُجُّسلا  َیلِإ  َنْوَعْدـُی  اُوناَک  ْدَـقَوو  ( 18 نج ،  ) ًادَحَأ ِهَّللا 
«2  » دنادیم یفاک  قوف ، تایآ  يارب  یلیوأت  نینچ  رودص  هب  عطق  لوصح  يارب  ار  ( 26 جح ،  ) ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلاَو  و  ( 219 ءارعش ،  ) َنیِدِجاَّسلا

نآ  زا  یتح  و 
260 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1 . » دنکیم هدافتسا  نانآ  نانمشد  نیفلاخم و  هب  ار  رارض » دجسم   » لیوأت ناکما  زاوج و 

هیآ قایس  رهظ و  اب  نطب  قیمع  قیقد و  بسانت 

هیآ رهاظ  نطب و  نیب  حـضاو  یلالد  طبر  ندوب  تفای  تخـس  تیب ، لـها  هب  بوسنم  تاـیاور  رد  روکذـم  نوطب  ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی 
ران و ءامـس و  سمـش و  ریـسفت  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  و  ع )  ) یلع هب  روس  زا  یـضعب  لـئاوا  هعطقم  فورح  ریـسفت  هب  هنومن ، ناونع  هب  تسا .

رما نیمه  « 2 . » درک هراشا  ناوت  یم  رگید  هنومن  اههد  راـنک  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  رب  وا  بلود  ناـسل و  ناـسنا و  مشچ  ود  بش و 
ببس هتسناد ، نآ  رد  روکذم  لیوأت  تیاور و  نهو  ببس  ار  یگژیو  نیا  یضعب  تسا : هدش  نیققحم  زا  یـضعب  نیب  رد  رظن  فالتخا  ببس 

مدـعو یگژیو  نیا  زا  ندرک  رذـگو  دـننادیم  تسا ، تایآو  نآرق  اب  نآ  قباطت  انامه  هک  تیب  لها  تاـیاور  لوبق  يارب  مزـال  طرـش  دـقف 
یضعب و  « 3  » دـناهدرک یفرعم  يریـسفت  تایاور  ریـسفت و  هزوح  رد  تسردان  زیمآ و  ولغ  يدـئاقع  دورو  ندـش  زاب  ببـس  ارنآ  هب  مامتها 

، هتـسناد تیب  لها  تالیوأت  ضرف  شیپ  ساسا و  ار  نآ  تیب ، لـها  گـنهرف  رد  روکذـم  نوطب  رد  یگژیو  نیا  دوجو  رب  دـیکأت  اـب  رگید ،
يارای ار  نارگید  هک  دنبای  تسد  ینوطب  یناعم و  هب  دنناوتیم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هک  دـنا  هتفگ  نآ  ناشریغ  زا  ار  نانآ  زیامت  هجو 

نآ هن  دـنا ، هدـناجنگ  مالک  يرهاظ  مزاول  ریـسفت و  يرهاظ و  یناعم  هطیح  رد  ار  قایـسو  رهاظ  اب  بساـنتم  نوطب  تسین و  نآ  هب  ندیـسر 
«4 . » تسا نآرق  ینامسآ  تاملک  زا  ءایصوا  ءایبنا و  قیمع  مهف  روخ  رد  هک  یتالیوأت 

ینطاب  تایاور  رد  هیآ  رهظو  نطب  نیب  طابترا  ادتبا  رد  هچرگ  دسریم  رظن  هب 
261 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ياراد هدش ، نایب  نوطب  هک  تفگ  ناوتیم  ناشتایاور ، هعومجم  رد  تقد  اب  اما  دـنکیم  روطخ  نهذ  هب  لکـشم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها
ياهدعاق ذخا  اب  يدراوم  رد  لیخد و  ریغ  تایـصوصخ  زا  نآ  ياهژاو  هیآ و  دیرجت  زا  هدافتـسا  اب  ًالومعم  هک  دنتـسه  قیقد  قیمع و  یطبر 

نیا هک  دـناهدش  جارختـسا  نآ  لاثما  هیآ و  زا  ییانک  ییانعم  نایب  ای  هتفرگ و  تروص  هیآ  رد  هک  یهیبشت  زا  يرادربهدرپ  ای  و  هیآ ، زا  یلک 
، قـیقد یقطنم و  یطبر  نتفاـین  تروـص  رد  داد و  میهاوـخ  حرـش  طوـسبم ، تروـصب  نآرق  نـطب  ییاور  ياـه  هنوـمن  ثـحب  رد  ار  بـلطم 

دزاسیم یمتح  یعطق و  ار  نآ  زا  ضارعا  مالـسا ، نیبم  نید  یعطق  میلاعت  نآرق و  رگید  تایآ  اب  تیاور  رد  هدش  نایب  نطب  کی  تفلاخم 
ندوب و یگتخاسو  یلعج  هب  ندرک  مکح  هیآ ، رهاظ  روکذم و  لیوأت  نیب  یلالد  یطبر  نتفاین  فرـص  هب  نآ ، زارحا  مدع  تروص  رد  یلو 
( مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  كاپ  تحاس  زا  عقاو  رد  هک  دشاب  یتاملک  زا  ضارعا  ببـس  تسا  نکمم  يدراوم  رد  هدوب ، لکـشم  نآ ، نهو 
لیوأت و کی  طیارش  هتبلا  مییامن . راذگاو  نآ  لها  هب  ار  نآ  ملع  هدومن و  توکس  دراوم ، نیا  رد  هک  تسا  رتهب  اذل  تسا ، هدیدرگ  رداص 

. درک میهاوخ  رکذ  طوسبم  تروص  هب  هدنیآ ، رد  ار  لوبقم  حیحص و  نطب 

تیب لها  هب  نوطب  بلاغ  دافم  عوجر 

نانآ و نوؤش  هب  نتخادرپ  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلـها لـیاضف  زا  تیاـکح  دوشیم ، هدـهاشم  هعیـش  ییاور  رداـصم  رد  هک  ینوطب  رتشیب 
تفرعم ار  نآ  ناکرا  زا  یکی  هک  دشاب  یم  یعیش  تاداقتعا  هزوح  رد  ثحبم  نیا  تیمها  نیبم  رما  نیا  « 1  » دراد ناشیا  نانمشد  ناتسود و 
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. دهدیم لیکشت  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم همئا 
ماکحا جارختسا  ینآرق و  فراعم  تاراشا  فئاطل و  هب  هراشا  نوچمه  لئاسم  رگید  زا  يرادرب  هدرپ  هب  نوطب  زا  یـضعب  نآ ، رانک  رد  هتبلا 

صاصتخا  یعرش و ... 
262 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

اب روما  نیا  اما  دـنا ، هتـشاذگ  زاب  نآ  یتفرعم  داعبا  مامت  رد  ینآرق و  تایآ  ماـمت  ياـفرژ  رد  شواـک  يارب  ار  هار  بیترت  نیا  هب  دـناهتفای و 
هتشاد و يرتشیب  دومن  يا ، هدع  دیاقع  اب  تفلاخمو  مهم  یبلاطم  رب  لامتشا  تلع  هب  لئاضف  تایاور  هتشاد ، رتمک  راهتشا  نآرق  نطب  ناونع 

. مینکیم هراشا  نآ  هب  يدوزب  هک  تسا  هدش  عقاو  زین  داقتناو  همجه  دروم 
: تفگ دیاب  ثحب  نیمه  لوا  رد  هدش  حرطم  لاوئس  هب  خساپ  رد  تایاور ، رد  دوجوم  یگژیو  هس  نیا  هب  هجوت  اب 

نطب هنک و  هب  نانآ  ریذـپاناطخ  عماج و  ملع  لصا  رد  یکـش  تیب ، لها  زا  هدـنام  اجب  راثآ  یخیرات و  دـهاوش  تاـیاور و  ترثک  دوجو  اـب 
هتسب و ءارتفا  مالسلا ) مهیلع   ) تراهط تمصع و  تیبلها  رب  هک  دناهدوب  یناسک  تایاور  زا  یضعب  حیرـصت  قبط  اما  دنامیمن ، یقاب  نآرق 

تیب لها  لیاضف  بقانم و  رکذ  بلاق  رد  هدوب ، رادروخرب  یطارفا  زیمآ و  ولغ  دیاقع  زا  رگید  یـضعب  زین  و  « 1  » دناهدادیم تبسن  ار  یلاوقا 
زا تسردان  ییانعم  يربخیب ، لـهج و  يور  زا  يا  هدـع  هکناـنچمه  « 2  » دـناهدرکیم مادـقا  تایآ  یبای  نطب  لیوأت و  هب  مالـسلا ) مهیلع  )

دوجوم نوطب  ساسا ، نیا  رب  « 3 . » دندومنیم ترودک  راچد  ار  نآ  يانـشور  تایاور ، ياجبان  يانعم  هب  لقن  اب  هدرک  روصت  ار  نانآ  تانایب 
رکف يامن  مامت  هنیآ  هکنانچمه  درک . یقلت  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ینآرق  نوطب  لماکو  تسرد  رگنایب  ناوتیمن  ار  ییاور  رداـصم  رد 

، یـصصخت بتک  ای  و  ع )  ) يرکـسع ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  یمق ، ریـسفت  ریظن  روما  نیا  رب  لمتـشم  ییاور  رداصم  ناوت  یمن  زین  ار  یعیش 
263 ص : ج4 ،

. دومن دادملق  یفوک  تارف  ریسفت 
عوطقم ینید  تایاور  تایآ و  میلاعت  ریاس  اب  تقباطم  ثیح  زا  نآ  یلالد  ییاوتحم و  یـسررب  زین  تایاور و  يدنـس  شواک  هعیـش ، رظن  زا 

هب نیا  لاح  نیع  رد  تسا . يرورض  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها طسوت  هدش  هئارا  نطب  ناونع  هب  نآ  شریذپ  يارب  هلالدلا ، یعطق  رودصلا و 
هب مزج  مدـع  تروص  رد  هتـسیرگن ، تحـص ) هن  و   ) لوبق هدـید  اب  ار  تایاور  نیا  نکمم ؛ دـحات  هدوبن ، ثاریم  نیا  ضفر  رب  يرّجت  يانعم 

. مینکیم راذگاو  شلها  هب  ار  شملع  نآ ، ندوب  عوضوم 

نآرق نطب  هب  طوبرم  ياههاگدید  ربارب  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  عضوم  ج )

: دراد دوجو  هاگدید  هس  میرک ، نآرق  نطب  صوصخ  رد 
هدروآرب نآ  يرهاظ  میلاعت  اب  ار  نآرق  لوزن  زا  فده  هدش ، راکنا  ًاساسا  نآرق  يافرژ  نطب و  نآ  ساسا  رب  هک  هنایارگ : رهاظ  هاگدـید  - 1

-( م 415 ه  ) یلزتعم رابجلا  دبع  یـضاق  هب  ناوتیم  هاگدید  نیا  نارادـفرط  زا  دـشابیمن . نآ  زا  رتارف  يرما  هب  يزاین  هک  درادـنپیم  هدـش 
«1 . » دومن هراشا 

هکلب فراعم و  مامت  هتـشاد ، نآرق  تایآ  رهاظ  يارو  يرما  هب  ندیـسر  رهاظ و  زا  روبع  رب  یعـس  هراومه  هک  هناـیارگ : نطاـب  هاگدـید  - 2
هتشاد نآرق  ُّبل  رب  یمدقم  هبنج  هک  دنادیم  ياهتسوپ  هلزنم  هب  ار  تایآ  رهاوظ  دیوجیم و  نآرق  نطب  رد  ار  نآ  لیصا  حیحـص و  فراعم 

زا یـضعب  هفوصتم و  هیلیعامـسا و  ای  هینطاب  هقرف  رد  ناوتیم  ار  هاگدید  نیا  تسا . روخ  رد  ءاهب  گنر و  دقاف  نآرق ، نطبو  زغم  ربارب  رد  و 
. دومن وجتسج  ینافرع  ياههاگدید 

ینطاب و فراـعم  زا  نآ ، یعطق  تیجح  تاـیآ و  رهاوظ  نتخانـش  ربتعم  رب  هوـالع  هک  نآرق : نطب  رهظ و  نیب  عماـج  لوقعم و  هاگدـید  - 3
قیاقحو  قیقد  میلاعت 

نآرق نوطب  رد  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comیشهوژپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 220زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


264 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
نطب هب  ندیـسر  يارب  یلیلد  امنهار و  ناونع  هب  نآ  زا  دزاس و  یمن  دودحم  ظافلا  رهاوظ  هب  ار  دوخ  هدـیزرون ، تلفغ  نآ  فیطل  تاراشاو 

نیب رد  شرگن  نیرترادفرطرپ  هداد ، تبـسن  نیقیرف  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هب  ناوتیم  ار  هاگرظن  نیا  دیوجیم . هرهب  نآرق  تایآ  حیحص 
«1 . » دومن یفرعم  ناناملسم  هعماج 

دودرم نآرق  دروم  رد  ار  يرهاظ  هاگدـید  هکناـنچمه  مالـسلا ) مهیلع   ) تراـهط تمـصع و  تیب  لـها  هک  تفگ  ناوتیم  همدـقم ، نیا  اـب 
زین نآ  رهاوظ  زا  ضارعاو  تایآ  هب  فرـص  ینطاب  شرگن  زا  دناهتـشاد ، هدهع  رب  ار  نآرق  ینطاب  دعب  يراذگهیاپ  تیبثت و  ًالوصا  هدرمش و 

: دنکیم لقن  نینچ  ع )  ) قداص ماما  زا  یمیمت  مثیه  دناهدوب . نادرگیور 
نطابلاب اونَمآـف  مهدـعب  نِم  ٌموق  ءاَـجو  ٌءیـش  مُهعفنَی  مَلف  نطاـبلاب  اورفکَو  رهاَـظلاب  اونَمآ  ًاـموَق  ّنإ  یمیمَتلا  مثیَه  اـی  ع :)  ) هللا دـبع  وبا  لاـق 
تعیرـش تاـیآ و  رهاـظ  هب  یهورگ  یمیمت ! مثیه  يا  « 2 . » رهاظب الإ  نطاب  الَو  ٍرهاظب  ناَمیإ  ـالَو  ًائیـش  کـِلذ  مهعَفنَی  مَلف  رهاـظلاب  اوُرفکو 

هب هک  دـناهدرک  روهظ  نانآ  زا  سپ  یهورگ  درادـن و  نانآ  لاح  هب  یعفن  چـیه  نیا  سپ  دـناهدیزرو  رفک  نطاب  هب  یلو  دـناهدروآ ، ناـمیا 
ققحت نآرق  نطاب  رهاظ و  هب  نامیا  تشاد . دهاوخن  نانآ  يارب  يدوس  چیه  زین  نیا  دناهدیزرو  رفک  رهاظ  هب  تبسن  اما  هدروآ ، نامیا  نطاب 

. رهاظ قبط  رب  لمع  رابتعا و  اب  رگم  دباییمن 
نآ ياهیگژیو  نیبم  نآرق و  نطب  فرعم  تایاور  هعومجم  زا  هدافتـسا  اب  ار  ییارگنطب  ییارگرهظ و  نیب  هناـیارگعماج  هاگدـید  شریذـپ 

هراشا نآ  هب  رخاوا  رد  دزادرپیم و  تایآ  زا  یـضعب  ینطاب  نایب  هب  مادـقا  اًلمع  هک  یتاـیاور  زین  دـیدرگ و  ناـیب  راتـشون  نیا  لـئاوا  رد  هک 
هراشا  نآ  هب  اًلیذ  هک  یتایاور  زا  هدافتسا  اب  زین  درک و  میهاوخ 

265 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. دومن تابثا  ناوتیم  دنکیم ، صخشم  نآ  نارادفرط  ینطابیطارفا و  هاگدید  هب  تبسن  ار  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  عضوم  هدرک و 

لقن نم  يارب  ار  وا  نانخـس  زا  ياهنومن  دومرف : ماما  مدـش . روآدای  ع )  ) قداص ماما  دزن  ار  باـطخلاوبا  نانخـس  دـیوگیم : یمعثخ  بیبح 
«1  » َنوُرِْشبَتْسَی ْمُه  اَذِإ  ِِهنوُد  نِم  َنیِذَّلا  َرِکُذ  اَذِإَو  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  ُبُوُلق  ْتَّزَأَمْشا  ُهَدْحَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اَذِإَو  هیآ  هرابرد  متفگ : نک .

ع)  ) قداص ماما  تسا . ینالف  ینالف و  ادـخ ، ریغ  زا  روظنمو  تسا  ع )  ) یلع نانمؤمریما  ییاـهنت ، هب  دـنوادخ  رکذ  زا  روظنم  هک  دـیوگیم 
هکلب میوجیم ؛» تئارب  نآ  زا  نم   » دومرف راـب ، هس  تسا و  كرـشم  دـیوگب  ار  نیا  سک  ره  كرـشم » وهف  اذـه  لاـق  نم  : » دوـمرف راـب  هس 
ُهَدْحَو ُهَّللا  َیِعُد  اَذِإ  ُهَّنَِأب  مُِکلَذ  رفاغ ]  ] مح هروس  زا  هیآ  نیا  هرابرد  دیازفا  یم  یمعثخ  تسا . هدومن  دـصق  ار  شدوخ  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 

«2  » ُْمتْرَفَک
وهَف اذه  َلاق  نَم  : » دومرف راب  هس  ترـضح  تسا . ع )  ) یلع هیآ ، نیا  زا  دوصقم  دیوگیم : وا  هک  مدرک  وگزاب  ماما  يارب  ار  باطخ  وبا  رظن 
دوخ هیآ  دوـصقم  هکلب  میوـجیم ، تئارب  وا  زا  ادـخ  يوـس  هب  نم  تسا ، كرـشم  دـیوگب  ار  نیا  سک  ره  ئَرب » هنم  ِهللا  یلإ  اـنأ  كرـشُم 

«3 . » تسا دنوادخ 
ینالف ینالف و  هیآ  نیا  دـنیوگب  هدرک و  لـیوأت  ار  نآ  ياهیآ  ره  اـب  دروخرب  رد  دارفا  هکنیا  زا  دـنکیم  یهن  ع )  ) قداـص ماـما  یتیاور  رد 

. دنیامرف یم  هراشا  ناینیـسپ ، رابخا  ناگدـنیآ و  مکح  ناینیـشیپ و  رابخا  یهلا و  مارحو  لالح  نوچمه  نآرق  رگید  داعبا  هب  سپـس  تسا و 
266 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  « 4»

لد يرما  هب  ار  يروتـسد  ره  قیرط  نیا  زا  هدرب ، تذل  دوخ ، دوس  هب  یمالک ، ره  لیوأت  زا  هک  دناهتـشاد  دوجو  ياهدع  ترـضح ، نامز  رد 
شیوخ نایفارطا  زا  هتـسد  نیا  دروم  رد  راتخم  نب  ضیف  هب  ترـضح  دـندومنیم . لیدـبت  شیوخ  تالیامت  اههدـیا و  اب  اتـسارمه  دنـسپ و 

: دنیامرفیم
«1  » هلیوأتِریغ یلع  هلَّوأتَی  یّتح  يدنع  نِم  جُرخی  الَف  مهَدحأ  ُثدَحأ  ینإ 
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. دنکیم لیوأت  تسرد ، لیوأت  دارم و  فالخ  رب  ار  نآ  هتفرن  مدزن  زا  هاگنآ  منکیم ؛ وگزاب  نانآ  زا  یکی  هب  ار  یثیدح  نم 
. دومن وجتسج  نیقیرف  ییاور  رداصم  يالهبال  رد  نونکا  ناوتیم  ار  نانآ  راک  یگدرتسگ  نامز و  نآ  رد  هورگ  نیا  دوجو  تحص 

هیآ 90 رد  باصنأ  مالزأ و  رـسیم و  رمخ و  زا  دارم  هک  دناهدرک  تیاور  ياهدع  دـش : هتفگ  ع )  ) قداص ماما  هب  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 
: دندومرف باوج  رد  ترضح  نآ  دنتسه . یصاخ  دارفا  هدئام  هروس 

«2  » نوُملعَی اَمب ال  هَقلخ  بَطاخِیل  َّلجوّزع  ُهللا  ناک  اَم 
. دهدیمن رارق  باطخ  دروم  دنمهفیمن  هک  يزیچ  هب  ار  شناگدنب  لاعتم  يادخ 

رقاب ماما  هب  دناهدش  رصقم  ای  هدوب و  رصاق  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها تانایب  لماک  تسرد و  كرد  زا  هک  دناهدوب  زین  یناسک  نایم ، نیا  رد 
نآ قوف  ام  تسا و  ع )  ) یلع ترضح  نآرق  رد  روکذم  هشپ  ینعی  هضوعب »  » هک دنرادنپیم  امش  نارادتسود  زا  یـضعب  هک  دش  ضرع  (ع )

. دناهدادن رارق  شتـسرد  هجو  رب  ار  نآ  هک  دناهدینـش  يزیچ  نانیا  : » دندومرف ترـضح  دـشابیم . ص )  ) ادـخربمایپ تسا  سگم  نامه  هک 
ادـخ هچ  ره  دـمحم » ءاشو  هللا  ءاش  اـم  : » دـیوگیم یـسک  دینـش  هک  ص )  ) ربماـیپ هک  دـندوب  هتـسشن  ع )  ) یلع و  ص )  ) ادـخلوسر يزور 

ص)  ) دمحم هچ  ره  دهاوخب و 
267 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. دوشیم نامه  دنک  هدارا  ع )  ) یلع هچ  ره  دـهاوخب و  ادـخ  هچ  ره  یلع » ءاشو  هللا  ءاش  ام  : » دـیوگیم يرگید  و  دوشیم . نامه  دـهاوخب 
ءاش ام  مث  دّمحم  ءاش  ام  مث  هللا  ءاش  ام  : » دییوگب یلو  دیهدن  رارق  لجوزع  دنوادخ  رانک  رد  ار  یلع  دـمحم و  دـندومرف : ص )  ) مرکا ربمایپ 

ادخلوسر دمحم  تسین و  کیدزن  دننامه و  يواسم و  رگید  يزیچ  اب  هدوب  بلاغ  رهاق و  هک  تسا  یتیـشم  نآ  یهلا ، تیـشم  انامه  یلع ؛
شتردق رد  ادخ و  نید  رد  یلع  تسین و  دنکیم ، زاورپ  عیـسو  کلامم  نیا  رد  هک  یـسگم  دننام  زج  شتردق ، رد  ادـخ و  نید  رد  (ص )

هک تسا  یلـضف  نانچ  نآ  ص )  ) یلع دـمحم و  رب  لاعتم  دـنوادخ  لضف  دوجو  نیا  اب  کلامم ، نیا  همه  رد  ياهشپ  کی  دـننام  زج  تسین 
سپ دـناهتفگ  هضوـعب  باـبذ و  دروـم  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  هچنآ  دوـب  نیا  دـسریمن و  نآ  هـب  رخآ ، اـت  رهد  لوا  زا  قئـالخ  عـیمج  لـضف 

«1  » اَهَقْوَف اَمَف  ًهَضوَُعب  اَّم  اًلَثَم  َبِرْضَی  نَأ  ِییْحَتْسَی  َال  َهَّللا  َّنا  هیآ  رد  ناشمالک 
«2 «. » دوشیمن لخاد 

لیدبت رگید  يرما  هب  لیوأت و  زین  ار  تاللحمو  تامرحم  لیبق  زا  یهلا  تاروتـسد  هک  دـنا  هدوب  یناسک  نایارگ  نطاب  نایم  رد  هک  اجنآ  زا 
دارفا هنوگ  نیا  هب  تبسن  تیبلها  عضوم  صوصخ  رد  لضفم  همان  هب  ع )  ) قداص ماما  قیقد  حورشم و  خساپ  هب  تسا  بسانم  دناهدرکیم ،

هک ترضح  شیامرف  نیا  هب  دانتسا  اب  هک  یهورگ  درکلمع  دروم  رد  لضفم  لاوئـس  هب  خساپ  رد  ترـضح  مییامنب . ياهراشا  ناشتالیوأت  و 
، هدومن مارحلارهـش  رعـشم و  مارحلا ، تیب  مارحلا و  دجـسم  هرمع ، جح ، تاکز ، هزور ، زامن ، لیوأت  هب  مادـقا  تسا ، تخانـش » ، » نید لصا 
اب جاودزا  كوخ و  تشوگ  و  رادرم ، نوخ ، ابر ، رامق ، بارش ، نوچمه  یتامرحم  زا  یهلا  یهن  رکنم  دناهدرک و  لمح  صاخشا  رب  ار  اهنآ 

: دناهدومرف بوتکم  دناهدش ، مراحم  ریاس  نارتخد و  ناردام و 
268 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

لاؤس هورگ  نیا  راتفر  نانخـس و  هراـبرد  نم  زا  متفرگ ...  رارق  يدوب  هتـشون  هچنآ  ناـیرج  رد  مدـناوخ و  ار  نآ  دیـسر ، متـسد  هب  وت  هماـن 
يادخ هب  كرـشم  نم  رظن  رد  دنـشاب ، ییاهراتفر  اههاگدـید و  نینچ  ياراد  هک  یناسک  شاب ! هاگآ  مارح ... ؟ ای  تسا  لالح  ایآ  ياهدرک 

دناهدینش نآ  لها  زا  ار  نآ  ظافلا  هک  تسا  یهورگ  زا  نانخس  نیا  تسین . نآ  رد  کش  چیه  هک  راکشآ  یکرش  دنتـسه ، یلاعت  كرابت و 
اب ببـس  نیمه  هب  دـناهتفاین ، یهاگآ  نآ  دودـح  هب  دـناهدوبن و  نآ  مهف  هب  رداق  زین  ناشدوخ  هتـشگن و  لیان  شلها  هیحان  زا  نآ  مهف  هب  اما 

دنوادخ و هچنآ  بوچراچ  زا  نایصع  ءارتفا و  بذک و  رـس  زا  ار  اهنآ  هتخادرپ و  اهنآ  فیرحت  هب  دوخ  صقان  مهف  قبط  رب  يار و  هب  سایق 
دندوب هدینش  شلها  زا  ار  هچنآ  نانآ  رگا  تسا . یفاک  نانآ  ینادان  تلاهج و  رب  یهاگآ  يارب  نیمه  دناهدرک . جراخ  هدومرف  رما  شلوسر 
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نکیل دمآیمن ، شیپ  یلکـشم  چیه  دندرکیم  لمع  نآ  قبط  رب  دنداد و  یم  رارق  تسا ، هدـش  صخـشم  اهنآ  يارب  هک  يدودـح  نامه  رب 
نم رگا  دندرمش ...  کبس  ار  ادخ  تعاط  نامرف و  دندرک و  بیذکت  دندومن و  زواجت  نآ  دودح  زا  دندرک ، فیرحت  ار  نانخـس  نآ  نانآ 

، تسا هدروآ  دـنوادخ  هیحان  زا  ار  تاروتـسد  نیا  هک  تسا  يربمایپ  نامه  ضئارف ، همه  و  ناـضمر .... ، هزور ، تاـکز ، زاـمن ، هک  ماهتفگ 
ربارب رد  میلـست  وا و  هب  نامیا  ربمایپ و  نآ  تخانـش  رگا  دـنیآیم . تسد  هب  ربمایپ  تخانـش  هار  زا  اـهنت  روما  نیا  همه  اریز  ماهتفگ ؛ تسار 

تسا و ربمایپ )  ) صخش نامه  ضیارف  نیا  هک  دیوگب  یـسک  رگا  نیاربانب  دشیمن ....  هتخانـش  روما  نیا  زا  مادک  چیه  دوبن ، وا  تاروتـسد 
نودـب ار  صخـش  نآ  تخانـش  اهنت  یـسک  رگا  اما  هتفگ و  تسرد  دـنک ) لمع  وا  تاروتـسد  قبط  رب  ینعی   ) دـنادب ار  دوخ  نخـس  ياـنعم 
تخانش هب  سکره  تسا . نانآ  تعاطا  مود  لصا  یهلا و  ناریفس  تخانش  تسخن  لصا  سپ  تسین ....  حیحـص  نیا  دنادب ، یفاک  تعاطا 

هب رهاظ  دشاب ؛ لالح  نآ  رهاظ  یلو  مارح  يزیچ  نطاب  تسین  نکمم  درامـشیم . مارح  ار  مارح  نطاب  رهاظ و  دسریم و  تعاطا  هب  دـسرب 
« تفرعم  » اهنت روما  نیا  دناهدرک  نامگ  هک  یناسک  تسا ...  هدش  میرحت  رهاظ  ببس  هب  نطاب  نطاب و  ببس 
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یتخانـش هن  يدارفا  نینچ  دناهدیزرو . كرـش  هتفگ و  غورد  تسین ، تدابع  تعاط و  هب  يزاین  دـش  لصاح  اهنادـب  تفرعم  هاگره  تسا و 

. یتعاط هن  دنراد و 
تفرعم نودب  کین  راک  اریز  هدب ، ماجنا  کین  ياهراک  زا  یتساوخ  هچ  ره  سپس  نک و  ادیپ  تخانـش  ادتبا  هک  تسنیا  نخـس  نآ  تقیقح 

«1  ... » تسین یهلا  لوبقم 
اوران لیلد و  نودب  ياهلیوأت  لابق  رد  ار  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها عضوم  ناوتیم  هلمج ، زا  هک  دیآیم  تسدب  همان  نیا  زا  يرایـسب  تاکن 

طارفا و زا  زیهرپ  يورهنایم و  ار  تسرد  هار  دناهدرکن و  تلفغ  نآ  نطب  زا  تعیرش ، تایآ و  رهاوظ  هب  مازتلا  نیع  رد  نانآ  درک . صخشم 
زا دـیاب  ار  نآرق  نوطب  اهنت  هن  دـناهدادن . ار  نوطب  هب  نتخادرپ  نآرق و  تایآ  لـیوأت  هزاـجا  سک  ره  هب  هتـسناد ، صوصخ  نیا  رد  طـیرفت 

رادهدهع هک  دننانآ  دش و  ایوج  ناشتاملک  ریاس  هب  هجوت  اب  دیاب  زین  ار  نآ  تسرد  قیقد و  مهف  هک  دومن  تفایرد  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها
. تسا هدشن  هتشاذگ  نانآ  زا  ریغ  یسک  شود  رب  مهم  نیا  هدوب و  ینآرق  ياهمایپ  يوبن و  تلاسر  لیمکت  نییبت و 

يدنب عمج 

: تفای تسد  نآ  رد  نآرق  نطب  هاگیاج  تیبلهأ و  يریسفت  شور  دروم  رد  ریز  جیاتن  هب  ناوتیم  تشذگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب 
نآرق نطاـب  یتفرعم  داـعبا  اـهیگژیو و  نییبت  نآرق و  نطب  هلئـسم  لـصا  تیبثت  رادهدـهع  ترـضح ، ِدوخ  زا  سپ  ص )  ) ربماـیپ تیبلـها  . 1

. دناهدوب
هب هنیـس  ثراوت  قیرط  زا  یبلق  تراهط  رثا  رد  زین  ار  دوخ  ملع  هدرک ، موکحم  ار  نآرق  نطاـب  رهاـظ و  دروم  رد  ملع  نودـب  لوق  ناـنآ ، . 2
نآ نیا و  رب  تایآ  قیبطت  نآرق و  نطاب  دروم  رد  ینزهنامگ  زا  ملع ، نیا  نتشادن  تلع  هب  ار  نارگید  هدروآ ، تسدب  دوخ ، ناردپ  زا  هنیس 

. دناهدومن یهن 
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لابرغ صیحمت و  تایاور و  همه  هسیاـقم  نودـب  ناوتن  هک  دوشیم  ببـس  تیب ، لـها  باـن  تاـیاور  ناـیم  رد  یلعج  تاـیاور  تفاـیهر  . 3
. داد تبسن  نانآ  هب  ار  یتایرظن  هدرک ، نآرق  نطاب  صوصخ  رد  نانآ  يریسفت  گنهرف  جارختسا  هب  مادقا  اهنآ ، ندرک 

قایسو رهظ  اب  بسانت  مدع  يدنس ، فعض  روحم  هس  رد  ناوتیم  ار  تایاور  نیا  بلغا  ياهیگژیو  ینطاب ، يریـسفت  تایاور  یـسررب  اب  . 4
. درک هصالخ  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  اهنآ  بلاغ  دافم  عوجر  هیآ ،

هیحان زا  هدـش  رداص  یقیقح  نوطب  اـب  هعیـش  ییاور  ثاریم  رد  روکذـم  نوطب  قباـطت  نازیم  هب  ندرب  یپ  هار  قوف ، ياـهیگژیو  دوجو  اـب  . 5
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تروص رد  هدش و  هتفریذپ  تیلوبقم ، تحص و  طیارـش  دوجو  تروص  رد  هک  تسا  تایاور  ییاوتحم  سپـس  يدنـس و  یـسررب  تیبلها ،
. مییامنیم راذگاو  شلها  هب  ار  نآ  ملع  هدرک ، توکس  نآ  دروم  رد  تروص ، ود  نیا  ریغ  رد  هدرمش ، دودرم  نآ ، ندوب  یلعج  زارحا 

نطب رهظ و  نیب  هنایارگعماج  هنایارگنطاب و  هناـیارگرهاظ و  هاگدـید  ینعی  نآرق  نطب  هب  طوبرم  هاگدـید  هس  ربارب  رد  ص )  ) تیبلـها . 6
. دناهدرک مادقا  زین  تایآ  ینطاب  نایب  هب  نآرق ، يرهاظ  دعب  هب  رارقا  نمض  هتفریذپ ، ار  موس  شرگن  نآرق ،
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نآرق نطب  دروم  رد  نیقیرف  ياه  هاگدید  مجنپ : لصف 

همدقم

صوصخ رد  هچ  نآ و  ساـسا  لـصا و  تاـبثا  هنیمز  رد  هچ  نآرق ، نطب  صوـصخرد  هک  میزادرپیم  ییاههاگدـید  ناـیب  هب  لـصف  نیا  رد 
نیب زا  هچ  ناثدـحم و  هچ  نارظنبحاـص ، نادنمـشناد و  زا  يرایـسب  هک  اـجنآ  زا  تـسا و  هدـش  حرطم  نآ ، فیراـعت  اـهیگژیو و  زا  یـضعب 

زا طقف  اجنیا  رد  دـناهدومن ، افتکا  تیاور ، حرـش  رد  حرطم  لامتحاو  لوق  دـنچ  نایب  رثکادـح  ای  نطب و  رهظ و  تاـیاور  رکذ  هب  نیرـسفم ،
هدرک و راـیتخا  میرک  نآرق  نطاـب  هب  شرگن  رد  ار  ياهژیو  هاگدـید  نآ ، حرـش  تـیاور و  رکذ  رب  هوـالع  هـک  مـینکیم  داـی  ینادنمـشناد 

. دناهدرک نییبت  ار  دوخ  رظن  دروم  نطب  ياهیگژیو  زا  یضعب  نآ  ساسارب 
رکذ هب  طقف  اجنیا  رد  میاهتخادرپ ، یهاگدید  هب  طوبرم  تایئزج  زا  یضعب  هب  رضاح ، راتشون  لوط  رد  هک  يدراوم  رد  هک  تسا  رکذ  لباق 

. درک میهاوخ  حرطم  هباشم ، يارآ  ریاس  رانک  رد  تمسق و  نامه  رد  ار  یساسا  یسررب  هدرک ، افتکا  نآ  هب  عیرس  ياهراشا  یلامجا و 
نآ زا  دـعب  میزادرپیم و  تنـسلها  سپـس  هعیـش و  نایم  زا  نآرق  نطاب  لصا  اـب  قفاوم  نادنمـشناد  ياههاگدـید  یـسررب  ناـیب و  هب  ادـتبا 
نآ زا  سپ  مییامنیم و  حرطم  دـناهدرک ، تفلاخم  نآ  ياـهیگژیو  زا  یخرب  اـی  لـصا و  اـب  هک  ار  تنـسلها  زا  ینادنمـشناد  ياههاگدـید 

ار نآ  هدرک و  هراشا  دوشیم ، طـبترم  نآرق  نطب  ياـههبنج  زا  ياهبنج  هب  یعون  هب  هک  ار  ناـشریغ  ناـنآ و  طـسوت  هدـش  حرطم  تاداـقتنا 
. درک میهاوخ  یسررب 
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ناقفاوم . 1

هراشا

باب و نیا  تایاور  لصا  لقن  رکذ و  اب  یضعب  هک  دروآ  باسح  هب  نآرق  ینطاب  دعب  ناقفاوم  زا  ناوتیم  ار  نیقیرف  زا  يرایسب  نادنمـشناد 
رب عرفتم  ياهیگژیو  هب  هراشا  اب  رگید  یـضعب  و  نآ ، حرـش  رد  هدش  حرطم  تالامتحا  لاوقا و  لقن  ای  نآ و  رب  یحرـش  ندوزفا  اب  یـضعب 

، یـضعب نایم  نیا  رد  هکنانچمه  دـنا ، هدومن  زاربا  ار  نآ  دـییات  ینآرق و  فراعم  زا  دـعب  نیا  هب  دوخ  ماـمتها  شیوخ ، دنـسپ  دروم  شرگن 
یشرگن اب  یضعب  نانآ ، نیب  زا  هک  دناهدرک  نایب  جارختسا و  ار  تایآ  نوطب  زا  یضعب  هداهن ، ماگ  ینآرق  هزوح  نیا  هب  دوخ  نآ ، رب  هوالع 
یسررب یلامجا و  هئارا  هب  لاح  ره  رد  هک  دناهدومن  مادقا  لمع ، نیا  هب  یتخانش  تفرعم  ینافرع و  شرگن  اب  رگید  یخربو  یتخانش  موهفم 

. تخادرپ میهاوخ  اههاگرظن  نیا 

هعیش فلا )
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هراشا

زین ار  نآرب  بترتـم  تاـیئزج  هتخادرپ و  دوخ  صاـخ  هاگدـید  ناـیب  هب  نآرق ، نطب  لـصا  رب  هوـالع  هک  ار  ینادنمـشناد  نایعیـش ، ناـیم  زا 
: مینکیم هراشا  اهنآ  هب  لیذ  رد  هدرک و  باختنا  دناهدش ، ضرعتم 

-( م 787 ه  ) یلمآ ردیح  دیس 

بجاو ناگمه  يارب  هناگتفه  نوطب  هب  ندیسر  ات  ار  نآ  يریگارف  نآرق ، نوطب  نطب و  تیمها  رب  دیکأت  رب  هوالع  هعیش ، رادمان  فراع  نیا 
و « 1  » دنکیم یفرعم  ضرفو  مزال  يدرف  ره  يارب  ار  نآ  زا  یهاگآ  باذع ، قاقحتـسا  بجاو و  رما  رد  للخ  داجیا  زا  زیهرپ  يارب  هتـسناد ،

دیوگیم تسا ، هداد  ربخ  علطمو  دحو  نطب  رهظ و  زا  هک  یتیاور  زین  نطب و  تفه  ات  نوطب  نطب و  رب  نآرق  لامتشا  تیاور  حرش  رد 
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هکنیا ات  هدوب  بجاو  ناشلیوأت  هک  تسا  ینوطب  و  ناش ، ریـسفت  هک  تسا  يرهاوظ  نآرق  يارب  هک  دـننکیم  تلـالد  نیا  رب  ربخ  ود  نیا  هک 
«1 . » تسا يراج  نآ  زا  یفرح  ره  هکلب  ياهیآ و  ره  يارب  هک  نآرق  يارب  اهنت  هن  نیاو  دسرب  هناگتفه  بتارم  تیاهن  هب 

: هکنیا زا  دنترابع  هک  دنکیم  حرطم  نآرق  نطب  رهظ و  زا  دوصقم  رد  ار  لامتحا  تفه  يو 
. تسا تعیرش  لها  رهاظ و  لها  هاگدید  نیاو  نآ  ریغ  هن  تسا  هناگتفه  تاءارق  هعبس ، نوطب  زا  دارم  . 1

(. عورف لوصا و  نایب و  یناعم ، فرص ، وحن ، تغل ، . ) دیآیم تسدب  نآرق  زا  هک  تسا  ياهناگتفه  مولع  دارم ، . 2
. دوش جارختسا  نآ  زا  ملع  تفه  ای  انعم  تفه  هک  دراد  ار  نآ  تیلباق  نآرق  هک  تسا  نآ  تیاور  زا  دارم  . 3

یناعم ياراد  لیـصفت  بسح  هب  یلو  تسا  انعم  تفه  ياراد  یلامجا  بسحب  ناسنا ، ملاع و  اب  قباطت  ساـسارب  نآرق  هک  تسا  نآ  دارم  . 4
. تسا یهانتم  ریغ 

. تسا هدش  مظنم  يرشب  هناگتفه  فیاوط  زا  ياهفیاط  ره  دادعتسا  ساسارب  هک  تسانعم  تفه  نآرق  تاملک  زا  ياهملک  ره  يارب  هکنیا  . 5
ملع  » نآ تسا و  راکـشآ  شلها  يارب  هک  تسا  ياهناـگتفه  هیهلا  مولع  مود ، لوق  رد  روکذـم  هناـگتفه  موـلع  رب  هوـالع  نآ ، زا  دارم  . 6

نآرق نوطب  رد  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comیشهوژپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 220زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


ملع  » و فشک ،» ماهلا و  یحو و  ملع   » و تیالو ،» تلاسر و  توبن و  ملع   » و لاعفا » تافصو و  تاذ  ملع   » و ءاقب » ءانف و  دیرجت و  دیحوت و 
. تسا ود » نیا  نیب  قیبطتو  سفنأ  قافآ و  ملع   » و بیدأت » بیذهت و  تسایس و  قالخا و  ملع   » و رشن ،» رشح و  داعم و  أدبم و 

یلوأ باـبلألا ، یلوأ  لوقعلا ، يوذو  نینقوم  نینمؤم ، نیملـسم ، زا : دـنترابع  هک  تسا  نآرق  رد  روکذـم  هناـگتفه  فـیاوط  نآ  زا  دارم  . 7
«2 . » ملع رد  نیخسار  یُهنلا و 
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نآ هتـسناد و  قح » هب  بیرق   » ار دوب  لئاق  یتوافت  لیـصفت ، لامجإ و  رد  نآرق  یناعم  نیب  هک  مراهچ  لامتحا  اههاگدـید ، نیا  يالبال  رد  و 

. درمشیمن دیعب  ار 
دنکیم یفرعم  هفیاط  هبترم و  تفه  رد  ملاع  بتارم  قلخ و  فیاوط  راصحنا  ار  انعم  تفه  رد  نآرق  یناعم  رـصح  تلع  یکدـنا ، زا  سپ  و 

«1 . » دنکیم داهشتسا  تایآ  تایاور و  زا  یضعب  هب  نآ  يارب  و 
ءایلوا و  مالسلا ) مهیلع   ) همئا ءایبنا و  لماش  ار  اهنآ  ملع ، رد  ناخسار  هب  لیوأت  هب  یسرتسد  ناوت  رـصح  مغریلع  رگید  ياج  رد  هکنانچمه 

«2 . » دنوشیم هدناوخ  دیحوت  بابرا  هدوب و  رادروخرب  یتاذ  تراهط  زا  هک  دنادیم  یقیقح  ياملع  زین  و 

یسررب

ملاع و رـصنع  هس  ریذپانءانثتـسا  لماش و  قیقد و  قباطت  موزل  نوچمه  ینافرع  یفـسلف و  یتایرظن  رب  ینتبم  یلمآ ، ردیح  دیـس  ياههاگدید 
هدـش حرطم  هاگدـید  نیا  يانبم  رب  تالامتحا  زا  ياهراپ  هدوب ، لاـقم  نیا  زا  جراـخ  نآ  مقـس  تحـص و  یـسررب  هک  تسا  نآرق  ناـسنا و 

ثحب و زا  لبق  یهلا ، هناگتفه  مولع  و  نینمؤم و ...  نیملسم ، دننام : ینآرق  هناگتفه  فیاوط  نوچمه  يرگید  تالامتحا  هکنانچمه  تسا .
عاونا راثآ  هتفریذپن ، ار  یبدا  ًاتدمعو  يرهاظ  ملع  تفه  نامه  هب  نآرق  زا  دافتـسم  مولع  رـصح  هکنیا  نمـض  دراد ، تابثا  هب  زاین  یـسررب ،

. دومن وجتسج  نآرق  رد  ناوت  یم  زین  ار  ینیوکت  یعیبط و  مولع  نادبا و  مولع  هلمج  زا  مولع ، زا  يرگید 
لمع زا  رتارف  يزیچ  هب  ناگدنب  فیلکت  هدوب ، لوبق  لباق  ریغ  ناگمه ، رب  نآرق  تیاهنیب  ای  هناگتفه و  نوطب  ملعت  باجیا  دـسریم  رظن  هب 

ناسل  زا  هدوب و  لیلد  نودب  ود ، نآ  رد  جردنم  یلوصا  یساسا و  تادقتعم  تنس و  نآرق و  یعرش  ماکحا  هب 
277 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

زین نادنمشناد و  نوچمه  یـصاخ  فیاوط  صوصخم  هک  تسا  یفراعم  ینآرق  نوطب  زا  یـضعب  هک  دوشیم  هدافتـسا  هنوگنیا  « 1  » تایاور
نینچ نیاربانب  دنبای ، تسد  فراعم  نآ  هب  مومع  تسین  راوازس  هدوب ، مالسلا ) مهیلع   ) ءایصوا ءایبنا و  صوصخم  يدراوم  رد  یهلا و  ءایلوا 

. تسا لوبق  لباق  ریغ  ناگمه ، يارب  یلک  یمکح 

-( م 1050 ه  ) يزاریش نیدلا  ردص 

لصا و دوجو  دروم  رد  يو  تارابع  زا  تسا ، هدیدنسپ  نآرق  نوطب  دروم  رد  ار  یلازغ  زا  ییاههاگدید  هک  هعیش ، گرزب  يهلأتم  فوسلیف 
نآرق ندرک  ور  ریز و  هب  ار  نیرخآ  نیلوا و  ملع  بلاط  هک  دوعـسم  نبا  تیاور  زا  هدافتـسا  اب  نآرق  رد  مولع  ماـمت  ياـهتنم  أدـبم و  عرف و 

ریـسافت هب  افتکا  تحـص  مدع  دـهاش  ار  نآ  زا  هبترم  تفه  ات  نآرق  نطب  رهظ و  تیاور  هلمج  زا  یتایاور  هتفرگ و  ماهلا  دـنکیم ، شرافس 
«2 . » درادن یتیاهن  نآرق  رد  جردنم  مولع  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  دهدیم و  رارق  يرهاظ 

فورح سی و  هروس  هیآ 36  زین  و  ( 17 لافنا ،  ) یَمَر َهّللا  َّنَِکلَو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  اَمَو  هیآ  نوچمه  تاـیآ  زا  یـضعب  رگید ، ياـج  رد  يو 
رصاق نآ  یناعم  زومر  رارـسا و  نایب  زا  يرهاظ  ریـسفت  هک  دناد  یم  رادروخرب  تایآ  ریاس  هب  تبـسن  يرتشیب  قمع  زا  ار  روس  لیاوا  هعطقم 
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«3 . » تسا
: تسا هدروآ  هنوگ  نیا  ار  دوخ  ینآرق  شرگن  بیغلا ، حیتافم  رد 

تمظع نامه  اب  هلمسب  ءاب  رگا  دنشاب و  هتـشاد  ار  نآ  كرد  ناوت  هفیعـض  لوقع  هکنیا  ات  تسا  هدش  لزان  قلخ  رب  باجح  نارازه  اب  نآرق 
، دوش لزان  شرف  رب  دوخ  یشرع 
278 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

، رشح  ... ) ِهَّللا ِهَیْشَخ  ْنِّم  ًاعِّدَصَتُّم  ًاعِشاَخ  ُهَْتیَأَرَّل  ٍلَبَج  یَلَع  َنآْرُْقلا  اَذَه  اَْنلَزنَأ  َْول  هفیرش  هیآ  انعم  نیا  رب  دزاسیم و  لحمـضم  دوبان و  ار  نآ 
«1  ... » تسا لوزن  رد  يدایز  بتارم  ياراد  اما  تسا  يدحاو  تقیقح  ياراد  دنچ  ره  نآرق  سپ  دراد ...  تلالد  ( 21

: دسیونیم زین  و 
يدح ات  تسا  يرگید  نطب  نآ  نطب  ره  يارب  تسا و  نطب  رهظ و  مادک  ره  يارب  هک  تسا  هدش  میسقت  نلع  رس و  هب  ناسنا  نوچمه  نآرق 

رس حور و  لقع و  بلق و  سفن و  ینعی  ناسنا  نطاب  بتارم  دننامه  نآرق  هناگتفه  نوطب  بتارم  و  تسا ...  هاگآ  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک 
ار نآ  ینطاب  سح  هک  تسا  يزیچ  نآ  نلع  نطاـب  تسا و  سوملم  سوسحم و  فحـصم  ناـمه  نآ  نلع  رهاـظ  یلو  تسا  یفخا  یفخ  و 

يارب هک  دنتسه  يورخا  هبترم  ود  نآ  رـس  نطاب و  یلو  دنکیم  كرد  ار  نآ  یناسنا  ره  هک  تسا  نآرق  زا  هبترم  ود  نیا  دنکیم ...  كرد 
«. 2  ... » تسا یتاجرد  مادک  ره 

زا ندیـشک  تسد  يارب  لیلد  هماقا  نودـب  ار  نانآ  هطباضیب  هدرتسگ و  ياهلیوأت  هیفوص ، اـب  دروخرب  رد  يرگید ، باـتک  رد  اردـصالم ،
ظافلا تسا  بجاو  هک  دـسیونیم  نآ  یقیقح  یناعم  رب  نآرق  ظاـفلا  لـمح  موزل  صوصخ  رد  درمـشیم و  مرحم  ربتعم و  ریغ  هیآ ، رهاـظ 

نآرق و یناـعم  رهاوظ  هک  دـننآرب  نادنمـشناد  رتـشیب  دـنریگ و  رارق  لـیوأت  دروم  هکنیا  نودـب  دـنوش  لـمح  دوخ  یقیقح  یناـعم  رب  نآرق 
هدـمآ ص )  ) ربمایپ مالک  رد  هکنانچنآ  دنـشاب ، يرهاظ  لولدـم  زا  ریغ  يرگید  یناعم  میهافم و  ياراد  دـنچ  ره  دـنقدص ، قح و  ثیدـح 
رابخا تایآ و  رگا  هکیلاح  رد  دـشابن  قدـص  قح و  نآرق  رهاوظ  هنوگچ  تسا و  یعلطم  دـح و  ینطب و  رهظ و  نآرق  يارب  انامه  هک  تسا 

نانآ  تلالض  ریحت و  بجوم  هکلب  هتشادن  ياهدیاف  قلخ  مامت  رب  شرهاوظ  لوزن  دنوشن  لمح  دوخ  یلوا  موهفم  رهاوظ و  رب 
279 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1 . » دراد تافانم  یهلا  تمحر  اب  نیا  تشگیم و 
: دسیونیم نآرق  نوطب  مهف  ياههار  دروم  رد  و 

شلامج و راونا  نآرق و  نوطب  تخانـش  يارب  یگرزب  تاـیآ  اـهنآ ، تـالاوحأ  تافـص و  فـالتخا  تادوجوم و  روص  فـالتخا  هک  نادـب 
«2 . » دشاب یم  یهلا  تافص  ءامسا و  يریگارف  شتایآ و  ياهوترپ 

دنکیم نایب  دساف  دیاقع  ياهيدیلپ  یـصاعم و  ثئابخ  زا  بلق  ریهطت  ار  دـنزادرپ  یم  نآرق  ملع  هب  هک  یناسک  بادآ  زا  یکی  هکنانچمه 
دلج رهاـظ  سم  هک  هنوگ  ناـمه  دـسیونیم : نطب  رهظ و  تیاور  هب  هراـشا  زا  سپ  هدرک و  دانتـسا  َنوُرَّهَطُْملا  اَّلِإ  ُهُّسَمَی  اَّل  هفیرـش  هیآ  هب  و 
رون زا  تسا و  يدیلپ  سجر و  هنوگ  ره  زا  كاپ  هک  یـسک  زا  زج  زین  نآ  يانعم  نطاب  تسین ، زیاج  رهطتم  يارب  زج  نآ  قرو  فحـصم و 
بلق اب  هک  یـسک  رگم  دسریمن  نآ  هب  درادن و  ار  نآرق  یناعم  هب  لین  تیحالـص  یبلق  ره  سپ  دشابیم ...  بوجحم  هدش ، دنم  هرهب  هبوت 

ینآرق رارـسا  زا  یقیقد  یناعم  تفایرد  هب  رداـق  ار  رکف  رکذ و  هب  لوغـشم  بلق  دوخ ، ریـسفت  رد  هکناـنچمه  « 3 .« » دیآ دـنوادخ  دزن  میلس 
«4 . » دش دهاوخ  عقاو  نانآ  دنسپ  دروم  دوش  هضرع  نارسفم  رب  هچنانچ  تفای و  ار  نآ  هنومن  ناوتیمن  يریسفت  باتک  چیه  رد  هک  دنادیم 

یسررب

نوطب تسا و  دقتعم  نآرق »  » و ملاع »  » و ناسنا »  » نطاب رهاظ و  دعب  ود  قباطت  هب  افرع ، هفسالف و  ریاس  نوچمه  هچرگ  يزاریش  نیدلا  ردص 
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تسد  عنم  میرحت و  تهج  زا  یلو  دریگیم  رظن  رد  نآ ، يازا  هب  ناسنا و  هناگتفه  نوطب  ساسارب  ار  نآرق  هناگتفه 
280 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

هب میقفاوم و  يواب  نوطب  لیوأت و  هب  هنارس  دوخ  نتخادرپ  زا  هفوصتم ، زا  یـضعب  نوچمه  یلمع ، یملع و  طیارـش  دجاو  ریغ  دارفا  ندیزای 
ناوتیم زین  تایآ  رد  ّربدت  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها تایاور  زا  هدافتـسا  اب  يدابع ، ياهتدهاجم  یلمع و  ياههار  رب  هوالع  دسریم  رظن 

تافآ زا  یضعب  زا  رتنئمطم و  اسب  هچ  هک  تفای  تسد  تقد  تفاطل و  زا  یفلتخم  حوطـس  رد  دنچ  ره  نآرق ، زا  يرگید  زومر  رارـسا و  هب 
یفرعم هناملاع » تاراشا   » ای و  ملع »  » و مهف »  » هلوقم زا  ار  نآرق  نطب  هک  یتایاور  نآ  اب  هدوب ، ناما  رد  زین  ربتعم  ریغ  تسردان و  تافـشاکم 

. دشاب اتسارمه  دننکیم ،

-( م 1091 ه  ) یناشاک ضیف  نسحم  الم 

هراشا هعیش  ییاور  رداصم  رد  نآرق  نطب  رهظ و  تایاور  هب  ياهدرتسگ  تروص  هب  دوخ  ریـسفت  همدقم  رد  هعیـش ، گرزب  رـسفم  ثدحم و 
حیرـص تروصب  نطب  تفه  رب  نآرق  لامتـشا  تیاور  اهنآ  هلمج  زا  هک  دروآیم  زین  ار  تنـس  لها  تایاور  زا  یـضعب  نآ  رانک  رد  هدرک و 

لقن تنـس  لـها  رداـصم  زا  ار  نآ  يو  هک  دوـش  یم  تشادرب  حوـضو  هب  « 2  » متـشه و  « 1  » مراهچ همدـقم  رد  شمـالک  قایـس  زا  تسا و 
«3 . » دنکیم

یهاـگ تسا و  بلاـق  اـی  تروص  حور و  اـی  یقیقح  دـعب  ود  ياراد  ییاـنعم  ره  هک  دـیوگیم  تاـیاور  هعوـمجم  حرـش  رد  ضیف  موـحرم 
ظفل لثم ، دنا  هدش  عضو  دوخ  یناعم  حور  قیاقح و  يارب  طقف  ظافلا  دنوشیم و  لامعتسا  تقیقح  کی  يارب  يددعتم  ياهبلاق  اهتروص و 
هدشن ظاحل  نآ  ندوب  ینامسج  یتح  ای  ینهآ  ای  یبوچ  ياهیگژیو  نآ  رد  تسا و  هدش  عضو  حاولا  رد  اهسکع  جرد  هلیسو  يارب  هک  ملق 

هدـش عضو  دـشاب  ریداقم  شجنـس  هلیـسو  هک  يزیچ  ره  رب  نازیم  هدوب ، يراـج  نازیم »  » و حول »  » دروم رد  مـالک  نیمه  هکناـنچمه  تسا ،
هفک و ود  ياراد  ینامسج و  هاوخ  تسا ،
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توکلم باوبا  ندش  هدوشگ  ببس  ار  یناعم  حاورا  هب  یبایهار  سپـس  دشاب و  يرگید  زیچ  ره  ای  لامعا و  شجنـس  يارب  یناحور و  هاوخ 

«1 . » دنکیم یفرعم 
بیاجع و بئارغ و  رد  شاکنک  هب  بیغرت  نوطب و  رب  نآرق  لامتـشا  تایاور  اـب  ضقاـنتم  رهاـظ  رد  ار  يأر  هب  ریـسفت  زا  عنم  تاـیاور  يو 

دوجو نآرق  يارب  ییانعم  درادـنپب  هک  یـسک  هک  دـسیونیم  تایاور  زا  هتـسد  ود  نیا  نیب  عمج  ماـقم  رد  دـنیبیم و  تاـیآ  موخت  نوطب و 
ندروآ اب  يو  « 2 ، » تسا هدرک  اطخ  هداد و  ربخ  دوخ  يرکف  حطـس  زا  یـسک  نینچ  دنک ، همجرت  نآ  يرهاظ  ریـسفت  هک  هچنآ  زج  درادـن 

يارب نآرق  مهف  ناکما  يولع  تیاور  نآرق و  ندوب  لاـمح  ندوب و  هوجو  وذ  تاـیاور  نآرق و  ندوب  ناـیبت  ربدـت و  تاـیآ  ریظن  یتادنتـسم 
ادـخ و يارب  دایقنا  تعاط و  صولخ  رثا  رد  هک  یـسک  يارب  ار  نآرق  بیاـجع  طابنتـسا  بئارغ و  زا  هدافتـسا  ناـکما  ناگدـنب ، زا  یـضعب 

نیقی حور  اب  هدش و  هدوشگ  شبلق  مشچ  ود  هدیسر و  ملع  رد  خوسر  هجرد  هب  ناشمولع  ذخأ  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  و  ص )  ) لوسر
لیمحت ار  شلوا  هجو  هک  دروآیم  هجو  ود  يأر  هب  ریسفت  تایاور  هیجوت  لیوأت و  رد  هتـسنادن ، دیعب  ادخ  تمحر  زا  تسا ، هتـشگ  طبترم 

هدروآ نآرق  زا  یلیلد  حیحـص ، یـضرغ  يارب  ًانایحا  هک  دنادیم  یتالیوأت  ار  نآرق  اب  يدروخرب  نینچ  عاونا  زا  هدرک و  نایب  نآرق  رب  ءارآ 
هک نآ  نایغط  بلق و  هب  یغَط  هَّنإ  َنوَعِرف  یلإ  بَهذإ  هیآ  ریسفت  ریظن  تسین  نآ  هیآ  دارم  هک  دنادیم  لدتسم  صخش  هکیلاح  رد  دوش  یم 

«3 . » دنکیم یفرعم  ناشلطاب  بهذم  يوس  هب  توعد  مدرم و  بیرف  تهج  رد  هینطاب  هدافتسا  دروم  هدوب و  عونمم  يریسفت  هویش  نیا 
نییبت تایاور  یضعب  رد  هک  فرح  تفه  رب  نآرق  لوزن  دروم  رد  هماع  روهشم  تایاور  رکذ  اب  شریـسفت ، متـشه  همدقم  رد  یناشاک  ضیف 

رما و  » هناگتفه هوجو  هب  نآ 
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َلُزنأ َنآرقلا  ّنإ   » يوبن تیاور  هلمج  زا  هناـگتفه و  نوـطب  رب  نآرق  لامتـشا  تاـیاور  راـنک  رد  تسا ، هتفرگ  تروـص  بیغرت و »...  یهن و 

یفرعم زیاج  ماما  يارب  ار  هنوگ  تفه  هب  يوتف  هک  هعیش  رد  تایاور  زا  رگید  یضعب  زین  و  ٌنطبو »...  ٌرهظ  اهنم  ٍهیآ  ِّلکل  ٍفرحأ  هعبس  یلع 
: دیوگیم تایاور  نیا  همه  عمج  رد  دنکیم ،

«1 . » تسا هدش  لزان  تغل  تفه  رب  دشابیم و  نطب  تفه  ياهیآ  ره  يارب  تسا و  تایآ  زا  مسق  تفه  ياراد  نآرق 
، دوشیم لماش  زین  ار  ناشمیلاعت  زا  دـنمهرهب  عبات و  نادرگاش  تیب ، لها  و  ص )  ) ربماـیپ زا  ریغ  هب  ملع  رد  نوخـسار  تسا  دـقتعم  هک  يو 

نبا ندـش  هقفتم  يارب  ص )  ) ربمایپ ياعد  تایاور  دـنادیم و  دـنمناوت  نآرق  یناـعم  رـس  تقیقح و  حور و  كرد  رب  ار  باـبلالا  ولوا  اـهنت 
ناوت عمط و  زا  جراخ  ار  نآرق  یناعم  نیرتالاو  هب  لوصو  ءاـفیتسا و  یلو  « 2 ، » هداد رارق  بلطم  نیا  دـیؤم  ار  لیوأت  ملع  يریگارف  سابع و 

«3 . » دنادیم رشب 
دراوم مامت  رد  نآ  میمعت  شدارفا و  داحآ و  زا  یـضعب  رد  هیآ  ریـسفت  هب  افتکا  مدـع  رب  ینتبم  ار  نآرق  رارـسأ  مهف  یفـصألا ، ریـسفت  رد  و 

، یندشان کشخ  يایرد  نیا  هک  دنادیم  نآرق  نتـشگ  هرهب  مک  هدئاف و  لیلقت  ببـس  ار  تایآ  نایرج  هب  تافتلا  مدع  هتـسناد ، قدص  لباق 
«4 . » تسا رازیب  نآ  زا 

یسررب

تروص تنـس  لها  رداصم  زا  ًارهاظ  هک  ار  نطبأ  هعبـس  يوبن  تیاور  لقن  اما  دـیآ  یم  باسح  هب  يروماـن  ثدـحم  هچرگ  ضیف ، موحرم   
ياهوجتسج رد  ثیدح ، نیا  هب  يو  دارفنا  رب  هوالع  هک  ارچ  تسیرگن ، دیدرت  هدید  اب  دیاب  ار  تسا  هتفرگ 
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مامت راـثآ  رد  و  « 1  » تسا هدـشن  تفای  دـشاب ، هدرک  داـی  نطب  تفه  زا  ًاتحارـص  نآ  رد  هک  یثیدـح  نینچ  يرازفا ، مرن  هتفرـشیپ  ددـعتم و 
هجوت اب  هک  دور  یم لامتحا  درادن و  دوجو  نآ  زا  يرثا  ضیف  موحرم  زا  سپ  ناینیشیپ و  نیرـصاعم و  تنـس ، لها  نارظنبحاص  ناثدحم و 
تسا هدوب  ییانعم  هب  لقن  نطب ، رهظ و  رب  نآرق  لوزن  اب  نآ  تهابش  تنس و  لها  عبانم  رد  فرح  تفه  هب  نآرق  لوزن  ربتعم  دایز و  لقن  هب 

. تسا هدرک  تشادرب  تایاور  نیا  هعومجم  زا  ضیف  هک 
دومج زا  زیهرپ  ییانعم و  میمعت  موزل  هب  يو  هجوت  یلو  تسا ، ییانبم  یثحب  یناعم ، حور  يارب  ظافلا  عضو  یناـشاک ، ضیف  هاگدـید  رد  و 

، نآرق يرج  تایاور ، ریبعت  هب  تایآ و  زا  رتشیب  هچ  ره  يرادرب  هرهب  يارب  یبسانم  راکهار  هدوب ، ریدقت  دروم  انعم ، کی  هیلوا  قیداصم  رد 
. دیآ یم باسح  هب  فلتخم  ياهناکم  نامز و  لوط  رد 

-( م 1129 ه  ) یناهفصا یلماع  نسحلا  وبا 

رد نآرق  نطب  دورو  ِتقیقح  هب  ار  لوا  همدقم  تسا ، هدیسرن  ام  تسد  هب  نآ ، همدقم  زج  هک  رارسألا  هوکشمو  راونألا  هآرم  ریسفت  بحاص 
، نآرق يارب  هک  دـنک  یم  هراشا  یتایاور  هب  نآ  رد  هداد و  صاصتخا  تماـما  تیـالو و  يوس  هب  توعد  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  قح 

هوجو هب  هکنانچمه  ددرگ . یم  نکمم  یتمارهرب  نامز و  لوط  رد  نآ  میلاعت  نآرق و  نایرج  نآ  هلیسوب  هک  هدرک  ضرف  یتالیوأت  نوطب و 
هباشتم مکحم و  هب  نامیا  دـننام : مه ، رانک  رد  لیوأت  لیزنت و  نطاـب و  رهاـظ و  دـعب  ود  ره  هب  ناـمیا  بوجو  زین  نوطب و  روهظ و  بساـنت 
یفرعم مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  دزن  رد  ار  نآرق  لک  ملع  هکلب  نآرق و  لیوأت  ملع  هک  دروآ  یم  ار  یتایاور  نآ  زا  سپ  دـنکیم و  هراشا 

«2 . » دننکیم

نآرق نوطب  رد  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comیشهوژپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 220زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


: دسیونیم شباتک  هعیلط  رد  يو 
هللا  مالک  زا  هیآ  ره  لامتشا  روما ، نیرتروهشم  نیرتراکشآ و  نیرتحضاو ، زا 
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تـسدب هضیفتـسم  تاـیاور  زا  هکناـنچ  نآ  اـهنآ ، زا  مادـک  ره  يارب  هکلب  تسا  لـیوأت  ریـسفت و  نطب و  رهظ و  رب  نآ  زا  هرقف  ره  دـیجم و 
يرایـسب هکلب  نآرق و  تالیوأت  نوطب و  هک  دنراد  تلالد  نیا  رب  رتاوت ، هب  کیدزن  يرایـسب ، ثیداحا  تسا و  نطب  داتفه  تفه و  دیآیم ،

نآرق مامت  هک  تسا  نآ  یقیقح  قیقحت  و  تسا ...  نانآ  تلالج  راهظا  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نأش  لضف و  رد  نآ  ریـسفت  لیزنت و  زا 
تـسا هدش  لزان  ناشتفلاخم  زا  یهن  ناشتعاطا و  هب  رما  نانآ و  يارب  ماکحا  مولع و  نایب  ناشیفرعم و  نانآ و  يوس  هب  داشرا  يارب  طقف 

هب توعد  هب  نآرق  رهظ  رتشیب  هک  هنوگ  نامه  تسا  هداد  رارق  تیالو  تماما و  يوس  هب  توعد  رد  ار  نآرق  نطب  همه  لجو  زع  دـنوادخ  و 
«1 . » تسا هتفای  صاصتخا  تلاسر  توبن و  دیحوت و 

سرتـسد زا  نآ  ینینچ  نیا  فراـعم  ندـنام  ناـما  رد  نآ ، رهظ  هن  نآرق و  نطاـب  رد  ار  ع )  ) تـیب لـها  ییـالو  روـما  جرد  زا  تـمکح  يو 
ینطاب تایاور  ریاس  زا  هدافتسا  اب  ار  درادن  دوجو  نآ  دروم  رد  یتیاور  هک  ینوطب  ریاس  جارختسا  و  « 2  » هتسناد ناصقن  لیوأت و  فیرحت و 

ناونع هب  دیآیم ، تسدب  تایاور  زا  هک  دـنکیم  نایب  ار  ییاهراکهار  نآ  يارب  و  « 3  » درمشیم زاجم  نکمم و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها 
رد هک  یناسک  هب  ریمض  عاجرا  ای  دنتسین ، روکذم  هیآ  رهاظ  رد  هک  یـصاخشا  هب  اهنآ  نوطب  بسح  رب  تایآ  باطخ  رییغت  ناکما  هب  لاثم ،

تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ تلاخد  هدارا  زین  یـضام و  نامز  اب  هدـنیآ  یمتح  ثداوح  زا  ریبعت  ناکما  ای  تسا و  هتفرن  اهنآ  زا  يداـی  هیآ  رهظ 
هراشا هناگادج  یلوصف  بلاق  رد  هدـش ، هداد  تبـسن  لاعتم  دـنوادخ  هب  عمج  تروصب  نآرق  رد  یهلا  لاعفا  هک  ییاج  رد  مالـسلا ) مهیلع  )

رظن رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها قح  رد  نآرق  تایآ  ریاس  ینطاب  ریسفت  يارب  ییامنهار  ناونع  هب  ار  اهنآ  دنکیم و 
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«2 . » دزرویم دیکأت  نآ  ندوبن  یعطق  هناموصعم و  ریغ  ریسافت  نینچ  ندوب  یلامتحا  رب  رگید ، ياج  رد  و  « 1  » دریگیم
تیالو هب  ناشتایآ  روهظ  لیوأت  ببـس  ص )  ) ربمایپ تما  رد  ار  لبق  ياهتما  رد  هدـمآ  شیپ  یهلا  ننـس  خـیرات و  رارکت  یلماـع ، نسحلاوبا 

لوزن ندوب  یعطق  نایب  زا  سپ  و  « 3  » دنادیم نآ  نافلاخم  نایلاوم و  بقاوع  ترضح و  نآ  اب  ینمشد  راکنا و  رب  قیبطت  و  ع )  ) نانمؤم ریما 
: دیوگیم مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تیالو  رد  نآرق  نطب 

علطم شدایز  یگدرتسگاب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هیحان  زا  رابخا  دورو  رب  هک  دـشاب  یناسک  زا  دـنک و  راکنا  ار  هلئـسم  نیا  یـسک  رگا 
«4 . » دنرازیب وا  زا  مالسلا ) مهیلع   ) همئا و  ص )  ) لوسر ادخ و  هدش و  جراخ  عیشت )  ) هقحم هقرف  زا  یصخش  نینچ  نیا  دشاب ،

نینچ باـختنا  تلع  هینطاـب ، زا  دوخ  هار  ندومن  ادـج  يارب  تسا ، هداد  صاـصتخا  ینطاـب  تاـیاور  رکذ  هب  ار  دوخ  ریـسفت  هک  اـجنآ  زا  و 
: دیازفایم هدرک و  یفرعم  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ینطاب  تایاور  هب  ریسافت  تلفغ  يرهمیب و  ار  ياهویش 

دیامن ام  رب  نعط  ام و  لمع  راکنا  هب  عورش  هک  تسین  راوازـس  دنکیم ، هدهاشم  تایآ  ینطاب  نایب  لیوأت و  هب  ار  ام  ءافتکا  هک  یـسک  يارب 
هینطاب و بهذـم  هک  هنوگنآ  دـشاب  تایآ  يارب  ریـسافت  هنوگنیا  رـصح  هب  نامداقتعا  رطاخ  هب  ام  لمع  نیا  تسا  نکمم  هک  هناـهب  نیا  هب 

«5 . » دناهتفر وس  نآ  هب  دنک  تنعل  ار  ناشیا  يادخ  هک  ناشلاثما 

یسررب

اب هدوبن ، لوبق  لباق  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها قح  رد  نآرق  نطب  مامت  لوزن  ینعی  یلماع  نسحلاوبا  هاگدـید  نیرتیـساسا  دـسریم  رظن  هب 
يروما  زا  هک  يرگید  ینطاب  تایاور 
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ضراعت رد  دروآ ، میهاوخ  اههنومن  یسررب  لصف  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  دننکیم و  تیاکح  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها نوؤش  زا  ریغ  رگید 
هب تباجتسا  هب  ، 32 هدـئام ، ًاعیِمَج ...  َساَّنلا  اَیْحَأ  اَمَّنَأَکَف  اَهاَیْحَأ  ْنَمَو  هیآ  رد  ءایحا  لـیوأت  ربتعم  تیاور  هب  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  تسا ،

نوؤش مامت  رد  نآ  يالا  تیمها و  لـیلد  هب  بلطم ، نیا  رب  تاـیاور  دـیکأت  اذـل  درک ، هراـشا  ندـش  قرغ  زا  تاـجن  نینچمه  قح و  يادـن 
هک ارچ  تسین  نطاب  هزوح  رد  ینآرق  شخب  تایح  داعبا  ریاس  هب  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تافتلا  مدع  يانعم  هب  هدوب و  یلمع  يداقتعا و 

ماکحا مامت  تایئزج  هلمج  زا  يورخا و  يویند و  یگدنز  داعبا  مامت  رد  ار  نآرق  نایبت  وا ، قح  هب  نانیـشناج  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  میدقتعم 
نیا زا  تیاکح  يدایز  تایاور  هکیلاح  رد  دشابن  نینچ  هنوگچ  دنا و  هدرک  جارختـسا  نآ  نطاب  زا  ار ، نآرق  رهظ  رد  روکذـم ، ریغ  یعرش 

. دومن وجتسج  شینطاب  دعب  ینعی  نآرق  رد  ناوتیم  ار  نیرخآ  نیلوا و  زا  عونتم  هدرتسگ و  یمولع  هک  دراد 
اتسارمه يروآ  عمج  اب  ریسفت ، نیا  رد  هک  دنچ  ره  تشاد ، هجوت  ینطاب  تایاور  زا  يرایسب  يدنس  فعض  لاسرا و  هب  تسیابیم  ًانمـض  و 

نیا زا  و  هتفرگ ، تروص  نآرق  تایآ  يال  هبال  رد  اهنآ  یگدـنکارپ  تایاور و  زا  یـضعب  درفت  ناربج  يدایز  دـح  ات  نومـضملا ، هباشتم  و 
. دشابیم ریدقت  نایاش  وا ، ریظن  یب  راک  نیا  تهج ،

( رصاعم  ) ینیمخ ماما 

ات نطب ، کـی  رب  هوـالع  نآرق  هک  تسا  نآ  رب  تسا ، نآ  فراـعم  میرک و  نآرق  نطب  هب  یناـفرع  یـشرگن  ياراد  هک  ینیمخ  ماـما  موحرم 
ار روس  لـیاوا  هعطقم  فورح  ریظن  رگید  یـضعب  تاـیآ ، زا  یـضعب  ینطاـب  یناـفرع و  ریـسفت  مغریلع  و  « 1  » دـشابیم اراد  زین  نطب  داـتفه 

«2 . » تسا علطم  نآ  زا  هتفرگ ، دای  ناشیا  زا  هک  سک  ره  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  طقف  هک  دنادیم  يزومر 
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قیاقح هب  ندیـسر  اـت  يونعم  كولـس  یبلق و  دوهـش  ار  اـهنآ  فشک  هار  نیموصعم ، ریغ  يارب  نآرق  نوطب  مهف  هار  نتـسناد  زاـب  اـب  ناـشیا 
زا دشاب ، هتـسارآ  یلمع  یملع و  لیاضف  هب  دشاب و  یقالخا  يونعم و  ياهثدح  زا  رتهزنم  رتسدقم و  سک  ره  هکیروطب  دـیامنیم ، یفرعم 

«1 . » دوب دهاوخ  رتشیب  نآ  قیاقح  زا  شبیصن  دنمهرهب و  نآرق  رتشیب  یلجت 
مشچ و ود  ره  ياراد  دـنک و  ادا  ار  یقح  بحاص  ره  قح  دـنک و  ظفح  ار  بتارم  همه  هک  تسا  یـسک  لماک  فراع  ینیمخ  ماما  رظن  رد 

رهاظ هک  دـیامن  ربدـت  شلیوأت  ریـسفت و  شیانعم و  تروص و  رد  دـنک و  تئارق  ار  باتک  نطاب  رهاظ و  دـشاب ، هئـشن  ود  ره  ماقم و  ود  ره 
رذگهر زا  زج  هب  ار  نطاب  هک  هنوگنامه  ترخآ ، نودب  تسا  ییایند  حور و  نودب  تسا  يرکیپ  دننام  ینعم  نودب  تروص  نطاب و  نودـب 

هدرک و ریـصقت  دتـسیاب  اجنامه  رد  دریگب و  ار  رهاظ  طـقف  هک  یـسک  سپ  تسا  ترخآ  رازتشک  اـیند  اریز  دروآ  تسدـب  ناوت  یمن  رهاـظ 
یهلا و ياهباتک  رد  رکفت  هللا و  تاـیآ  رد  ربدـت  هک  اـهنامه  تسا  يو  در  رب  زین  يرایـسب  تاـیاور  تاـیآ و  تسا و  هدومن  لـطعم  ار  دوخ 

ضارتعا ددرگ ، فقوتم  تایاور  تایآ و  رهاظ  رـشق و  رد  دنادرگب و  يور  رکفت  ربدـت و  زا  هک  یـسک  نآ  رب  هدرمـش و  وکین  ار  شتاملک 
هارمگ زین  ار  نارگید  هارمگ و  میقتسم  طارـص  زا  شدوخ  دنک  هاگن  رهاظ  هب  هکنآ  نودب  دریگ  شیپ  ار  نطاب  هار  طقف  هک  یـسک  دنراد و 
دـشاب بوبحم  لامج  ندـید  يارب  هنییآ  هب  هاگن  نوچمه  شهاگن  دریگب و  قیاقح  هب  لوصو  يارب  ار  رهاظ  هک  یـسک  اـما  دومن و  دـهاوخ 

. دوب دهاوخن  دنا  هدرک  ضارعا  بر  رکذ  زا  هک  نانآ  زا  هدومن و  توالت  دیاش ، هک  نانچ  نآ  ار  نآرق  هدومیپ و  ار  میقتـسم  هار  هک  تسوا 
«2»

: دسیونیم دنسپان  نعط و  دروم  رهاظ  یفرعم  رد  ناشیا 
هتشگ و ادج  نطاب  زا  هک  تسا  يرهاظ  تسا  نعط  دروم  هک  يرهاظ  ... 
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ادخ و ددرگ ، دنویپ  ّرس  اب  هک  ینلع  دشاب و  طوبرم  انعم  اب  هک  یتروص  اما  و  نآرق ؛ هن  تسا و  باتک  هن  نآ  هک  دشاب  انعم  زا  ادج  تروص 
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یمولع زا  تنـس  باتک و  رهاوظ  ملع  هکنآ  لاح  دـشابن و  نینچ  نیا  هنوگچ  دومن و  يوریپ  نآ  زا  دـیاب  هک  دـنا  هدومرف  شئایلوا  لوسر و 
تسا و یهلا  عیارش  یعرش و  سیماون  یهلا و  ياهفیلکت  يرهاظ و  لامعا  ساسا  نآ  تسا و  تلزنملاعیفر  ردقلالیلج و  رایـسب  هک  تسا 

یکلاس چیه  دشابن  يرهاظ  لامعا  رگا  تسا و  یهلا  تایلجت  یبیغ و  راونا  یبوبر و  رارسا  هب  میقتسم  یهار  هک  تسا  یلمع  تمکح  نامه 
«1 . » دوشیمن لصا  شدصقم و  هب  يدهاجم  چیه  دسریمن و  شلامک  هب 

زا ار  تقیقح  تـقیرط و  لیـصحت  هار  يرگید  باـتک  رد  و  « 2  » سنا نج و  نیطایـش  تاـسیبلت  هلمج  زا  ار  رهاـظ  كرت  رگید  ياـج  رد  و 
رس رد  رهاظ  زج  یهار  زا  ار  نطاب  هب  ندیسر  دصق  هیفوص  ماوع  زا  یضعب  نوچمه  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  رب  هدرک و  نایب  تعیرـش  قیرط 

«3 . » تسین دنم  هرهب  راگدرورپ  ییامنهار  هنیب و  زا  وا  دراد 

یسررب

، تسا هدیدرگ  دقتعم  نطب  داتفه  هب  ساسا  نیمه  رب  هتسیرگن و  نطب  هلوقم  هب  ینافرع  یفـسلف و  ینابم  ساسارب  رتشیب  ینیمخ  ماما  موحرم 
یناعم و ترثک  یهانتی و  ال  نطب ، داتفه  زا  ناشیا  دارم  دوریم  لاـمتحا  یلو ، تفاـی  ناوتیمن  باـب  نیا  تاـیاور  رد  نآ  زا  يرثا  دـنچ  ره 
هتـسناد و تیاهنیب  ار  یهلا  تاملک  نآرق و  فراعم  هک  یتایاور  زا  هتـسد  نآ  اب  تروصنیا  رد  هک  دـشاب  نآرق  رد  هتفهن  ینطاب و  فراعم 

تراهط رانک  رد  ار  نآرق  رد  رکفت  ربدـت و  تایآ  هکنیا  تهج  زا  دـشاب و  هیجوت  لباق  دـنادیم و ...  عمج  نآ  رد  ار  نیرخآ  نیلوا و  مولع 
هلوقم  هب  ینافرع  كولس  یبلق و 
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تائاقلا یبایهار  زا  يدایز  دح  ات  هدرک و  هراشا  یمهم  تاکن  هب  دنزرویم ، دـیکأت  نآرق  نطاب  رهاظ و  نیب  عمج  رب  هدومن و  فطعنم  نطب 
. دیامن يریگولج  دناوتیم  ربتعم  ریغ  تادهاشم  یناطیش و 

( رصاعم  ) یئابطابط همالع 

ات نآرق  نطب  رهظ و  يوبن ، تیاور  هب  ارذگ  عیرـس و  نتخادرپ  زا  لبق  مالـسا ، رد  نآرق  باتک  رد  هعیـش ، ردقنارگ  رـسفم  هلأتم و  فوسلیف 
تاکاردا هرهب  ار  نوطب  تسا و  هتسناد  نآرق  نیبطاخم  كرد  فلتخم  حوطس  رد  ار  نآ  زار  یعطق و  ار  ینآرق  دعب  نیا  دوجو  نطب ، تفه 

ریذپان بانتجا  يرما  ار  نآ  رهاوظ  سپ  رد  تایآ  يارب  ینطاب  ياه  هیال  دوجو  بیترت  نیدـب  و  « 1  » دنک یم  یفرعم  قیقد  قیمع و  لوقع  و 
، نوطب هب  تبـسن  دـیجم  نآرق  تانایب  هک  دـنادیم  نیا  ار  توافتم  ياهمهف  هب  ییوگخـساپ  يارب  شور  نیا  لامعإ  رگید  هجیتن  دـنادیم و 

يارب هک  دنتسه  ییاهلَثَم  دنشابیم  رتالاب  رتدنلب و  یسب  يداع  ماهفا  حطس  زا  هک  هیهلا  فراعم  هب  تبـسن  ینعی  دنریگیم  دوخ  هب  لَثَم  هبنج 
ار ینآرق  ياهلَثَم  لقعت  هک  هیآ 43  توبکنع ، هیآ 89 و  ءارـسا ، هروس  هب  نآ  يارب  دـناهدش و  هدز  ماهفا  هب  هدربمان  فراعم  ندرک  کیدزن 

«2 . » دیامنیم داهشتسا  دنادیم ، نکمم  ناملاع  يارب  طقف 
ياهیـشاح ناـیب  اـب  رهاوظ ، يارو  رد  یفخم  تروص  هب  نآرق  یتـفرعم  ياـههیال  دوجو  یلقع  ترورـض  هب  هراـشا  اـب  نازیملا ، ریـسفت  رد  و 

«3 . » دنکیمن ساسحا  نآ  يدنس  یسررب  هب  يزاین  رگید  نطب ، رهظ و  تایاور 
ملع و حوطـس  رد  توافت  بجوم  هک  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـعب  برق و  تاجرد  بتارم و  بسح  رب  ار  نآرق  ییاـنعم  فلتخم  بتارم  ناـشیا 

نیبینم و نینقوم و  نیصلخم و  نوچمه  نآرق  رد  روکذم  فانصا  نایب  اب  دنادیم و  تخانش  لباق  دوشیم ، لمع 
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«1 . » دنیبیم دنمهرهب  نآرق  ینطاب  فراعم  زا  یصاخ  عون  زا  ار  یفنص  ره  نیملاع و ... 
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دنوادخ طقف  هک  هیآ ، یناعم  زا  ییانعم  هب  ار  لیوأت  هک  دنکیم  هراشا  یهاگدـید  هب  لیوأت ، يارب  روکذـم  یناعم  نایب  رد  یئابطابط  همالع 
یضعب سپ  رد  یـضعب  هک  هباشتم  يارب  يددعتم  یناعم  دوجو  هب  ار  نآ  عوجر  تسا و  هدرک  فیرعت  دنهاگآ ، نآ  زا  ملع  رد  نوخـسار  و 

بترت موزل  مه ، اب  یناعم  نیا  طابترا  نایب  رد  دنادیم و  تسا ، مومع  راکفا  سرتسد  زا  رود  رگید  ياهراپ  مهف و  لباق  یخرب  هدوب و  رگید 
هدش نایب  لکـش  ود  هب  یلوط  بترت  نیا  اما  دوش ، یم  رکذتم  انعم  کی  زا  شیب  رد  ظفل  لامعتـسا  تاروذحم  زا  زیهرپ  يارب  ار  اهنآ  یلوط 
يارب مزـال و  نآ ، يارب  یقباـطم و  ياـنعم  کـی  ظـفل ، يارب  هکیروـطب  دنـشاب  ظـفل  يرهاـظ  لولدـم  مزاوـل  یناـعم  نیا  هکنآ  لوا  تـسا :
هتفرگ رارق  شرهاظ ، رب  نطاب  بترت  وحن  هب  ددـعتم  یناعم  نیا  هکنآ  مود  دـشاب ، یلوط  یناعم  بیترت ، نیمه  هب  رگید و  یمزال  شاهمزـال ،
بلط نیع  رد  یبرع ، نابز  رد  ینقـسا »  » ریبعت لاثم  يارب  دشاب ، ظفل  يرهاظ  يانعم  هدارا  نیع  ظفل  يارو  ددـعتم  یناعم  هدارا  ینعی  دنـشاب 
«2 . » تسا تیاقس  بلط  نامه  نیع  هک  دناسر  یم  ار  يدوجو  لامک  بلط  يدوجو و  تجاح  عفر  بلط  ندش و  باریس  بلط  تیاقس ،

«3 . » تسا هتفریذپ  ار  مود  هاگدید  يو  هک  دوشیم  هدافتسا  رگید  ياج  رد  همالع  ترابع  حیرص  زا  و 
: دسیونیم دنکیم ، فیرعت  تایآ » ینطاب  یناعم   » هب ار  لیوأت  هک  هاگدید  نیا  در  رد  همالع ، موحرم 

ربدت تمعن  زا  هک  یسک  زجب  هدوب و  رگید  یضعب  قوف  ام  یـضعب  هک  یناعم  تسا ، رگیدکی  رب  بترتم  یناعم  ياراد  نآرق  تایآ  دنچ  ره  »
زا هک  نآ  ًاصوصخم  و  یناعم - نآ  همه  هک  تسناد  دیاب  نکیلو  دنک ، راکنا  ار  نآ  دناوتیمن  تسا  مورحم 
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ناگدنونـش یـشوه  مک  شوه و  مهف و  رد  هک  یفلتخم  بتارم  تسه  هک  يزیچ  دـننآرق ؛ ظافلا  یناعم  تسا - یظفللا  تحت  ياـنعم  مزاول 

تخانـش لـباق  ریغ  دوخ ، ریغ  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یلیوأـت  اـب  نیا  دـنمهفن و  ار  یناـعم  نآ  همه  مدرم ، همه  هک  دوـشیم  ثعاـب  تسا 
سفن تراهط  يوقت و  هب  نآرق  لیوأت  مهف  یملع  یگتسباو  يایوگ  هللا  ّالإ  ُهَلیوأت  ُمَْلعَی  اَمَو  رهاظ  هک  ارچ  درادن ، يراگزاس  دنکیم  یفرعم 

طوـبرم ناـسنا  ینورد  یکاـپ  يوـقت و  هب  تسا و  نهذ  يزیت  يدـنک و  رادـم  رئاد  ظـفل  ياـنعم  ینطاـب  مزاوـل  كرد  هک  یلاـح  رد  تـسا 
«1 . » دوشیمن

اب داهج  رب  مالـسا ، نانمـشد  اب  داهج  تایآ  ییانعم  قابطنا  ناـیب  اـب  نآرق ، نطب  رهظ و  تاـیاور  رکذ  زا  سپ  دوخ ، ییاور  ثحب  رد  ناـشیا 
دای هب  تبـسن  یهاتوک  رد  كولـس  رکذ و  تبقارم و  لها  رب  ناراکهانگ  تایآ  زین  نامیا و  لـها  زا  نیقـساف  رب  نیقفاـنم  تاـیآ  زین  سفن و 
لها بتارم  بسح  رب  یناعم  زا  یبتارم  نآرق  يارب  اـًلوا  هک  دریگیم  هجیتن  نآ  زا  هدرک و  رکذ  ار  نآرق  یناـعم  يرج  زا  ییاـههنومن  یهلا ،

«2 . » تسا رهظ  دوخ ، نطب  هب  تبسن  يرهظ  ره  هدوب و  یبسن  رما  ود  نطب  رهظ و  ًایناث  دشاب و  یم  شنیبطاخم  نآ و 

یسررب

راـنک رد  ینآرق ، يـالاو  قیقد و  فراـعم  هنیجنگ  ناونع  هب  نآ  یفرعم  نآرق و  تاـیآ  يارب  نطب  دوـجو  ترورـض  هب  همـالع  یلقع  هجوـت 
رد تفگ  ناوتیم  دـننکیم ، فیرعت  هیلاعتم  قیاقح  هب  ار  لیوأت  همالع ، هکنیا  هب  رظن  اما  هدوب  نیـسحت  لباق  باـب ، نیا  تاـیاور  هب  تیاـنع 

ظافلا يارو  رد  ياهتفهن  یناعم  هب  تسا  ياهراشا  تایآ ، نطب  نآ  رد  هک  دنتسه  ياهناگادج  هلوقم  ود  نآرق » نطب   » و لیوأت » ، » ناشیا رظن 
، تروصنیا رد  دنکیم و  تلالد  اهنآ  همه  رب  یقباطم  تروص  هب  نامزمه  ظفل  هک 

292 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
ياج هب  فدارتم ، تروص  هب  ار  هژاو  ود  نیا  ای  هدرک و  یفرعم  لیوأت  هب  ار  نطب  لـیزنت و  هب  ار  رهظ  هک  یتاـیاور  اـب  يراـگزاسان  تهج  زا 

. تسا یسررب  لمأت و  لباق  دنربیم  راک  هب  رگیدکی 

تفرعم هللا  تیآ 
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ریبعت  » و هباشتم » لیوأت   » زا ترابع  هک  لیوأت  يانعم  راهچ  نایم  زا  تسا  هتـشاد  میرک  نآرق  نطب  هلوقم  هب  ینایاش  هجوت  هک  تفرعم  داتـسا 
هیآ نطب »  » و مالک » يوناث  يانعم   » نامه ار  مراهچ  يانعم  دـشابیم ، هیآ » ياوحف  زا  یعازتنا  ماـع  موهفم   » و رما » تبقاـع  لآـم و   » و اـیؤر »

«1 . » دنادیم روصت  لباق  نآرق  مامت  يارب  ار  انعم  نیا  هب  لیوأت  هتسناد ،
«2 . » دراد هدهع  رب  ار  نآ  نّیب  مزاول  يرهاظ و  لولدم  نایب  يرهاظ ، ریسفت  تسا و  مالک  نّیب  ریغ  مزاول  هیلک  زا  ترابع  نطب  ناشیا  رظن  رد 

تایـصوصخ ءاغلا  قیرط  زا  تسا ، دروملا » صوصخب  ال  ظفللا ، مومعب  هربعلا   » یلوصا هدعاق  زا  يرگید  ریبعت  هک  تایآ  زا  ینطب  نینچ  نیا 
نیرتزراب ناونع  هب  زین  ار  هیآ  دوخ  دنیارف ، نیا  زا  لصاح  یلک  يهدعاق  هدمآ ، تسدـب  هیآ  یلـصا  مایپ  فدـه و  رد  لیخد  ریغ  رـصانع  زا 

«3 . » دریگیم رب  رد  قادصم 
يأر هب  ریـسفت  هتـسجرب  زراب و  قادصم  زا  کشالب  دـیآ ، تسدـب  یقطنم  هار  نیا  ریغ  زا  هک  ینطاب  ره  هک  تسرواب  نیا  رب  تفرعم  داتـسا 

«4 . » دوب دهاوخ 
رب نامز و  لوط  رد  نآرق  يرج  هار  بیترت  نیدب  هتسناد ، انعم  نیمه  هب  ار  هلیوأت » هنطب  هلیزنت و  هرهظ   » تیاور رد  هراشا  دروم  لیوأت  ناشیا 

موق گرم  اب  نآ ، زا  یتایآ  نآرق ، زا  يدعاوق  نینچ  ذخأ  نودب  هکیروطب  دیامنیم  یفرعم  شور  نیمه  ار  فلتخم  ياههورگ  صاخـشا و 
ار دوخ  يایوپ  تلاسر  درم و  دنهاوخ  نآ ، لهأ  و 
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«1 . » داد دنهاوخ  تسد  زا  صاخشا  ماوقا و  رگید  هب  یشخب  تیاده  رد 

لولدم ندوبن  هناگیب  مالک و  نطب  رهظ و  نیب  کیدزن  تبـسانم  تیاعر  تایآ ، لیوأت  رد  يدنیارف  نینچ  یط  تحـص  نیمـضت  يارب  ناشیا 
ناونع هب  ار  طانم » حیقنت   » و میسقت » وربس   » نوناق طباوضو  اهرایعم  ساسارب  تیصوصخ  ياغلا  رد  تقد  زین  هیآ و  يرهاظ  لولدم  زا  ینطاب 
هدـعاق نیا  تحت  رد  هیآ  يرهاـظ  لولدـم  جرد  ار  نآ  تمـالع  هتـسناد و  يرورـض  هیآ ، نطب  رد  هتفهن  یلک  هدـعاق  هب  ندیـسر  راـیعم  ود 

«2 . » دیامنیم یفرعم  هدش  جارختسا 
، دـهدیم صاـصتخا  یبرقلا  يوذ  لوسر و  دـنوادخ و  هب  ار  يرادـقم  یگنج  میاـنغ  يارب  هک  ( 41 لاـفنا ،  ) سمخ هیآ  زا  هنوـمن ، يارب  و 

ْاوُْقُلت َالَو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْاوُقِفنَأ  هفیرـش  هیآ  هکنانچ  مه  دـیامنیم ، جارختـسا  گـنج ، ریغ  گـنج و  زا  معا  تعفنم ، ره  رد  ار  سمخ  لومش 
میکحت و نید و  يدنلب  رس  ياتسار  رد  یمالـسا  تموکح  هب  یتایلام  هنوگ  ره  تخادرپ  موزل ، يارب  ار  ( 195 هرقب ،  ) ِهَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب 

«3 . » دنیبیم بسانم  نیمز  يور  رب  هللا  هملک  تیبثت 
مومع يداع  طیـسب و  راکفا  يارب  حضاو ، یلیلادـم  موهفم و  اب  نآرق ، رهاظ  هکنیا  حرط  اب  نآرق و  نطب  هلوقم  زا  هدافتـسا  اب  تفرعم  داتـسا 

، دشابیم فراعم  هنشت  قمعتم و  راکفا  زاین  يوگباوج  تسا ، یسرتسد  لباق  رکفت  ربدت و  اب  هک  تایآ  ینطاب  لیلادم  لاح ، نیع  رد  هدوب و 
«4 . » دناد یم  لح  لباق  ار  تمایق  ات  اهناسنا  ماوقا و  همه  هب  نآ  باطخ  هجوت  ربمایپ و  موق  برع  نابز  هب  نآرق  لوزن  هلئسم 

: دسیونیم يراشا ) يزمر و   ) ینافرع ریسفت  دروم  رد  ناشیا 
تایآ و رهاوظ  لیوأت  ساسارب  هک  تسه  يریسافت  نافرع  لها  يارب  اجنیا  رد 

294 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
حالطـصا ساسا  رب  هراشا  زمر و  تلالد  رب  تسا و  هدـش  يراذـگهیاپ  اهنآ ، يرهاظ  ياهتلالد  هب  هجوت  نودـب  نآرق )  ) ریباعت نطاب  هب  ذـخأ 
ییاهنطاب ریباعت ، رهاوظ  يارب  نانآ  مالک . تلالد  ظافلا و  حیرـص  زا  هن  دننک  یم  هدافتـسا  مالک  بناوج  فارطا و  زا  دشاب و  یم  ناشدوخ 

یلومعم مهف  ياروام  هک  دـننکیم  دانتـسا  ياهژیو  ینافرع  قوذ  رب  هار  نیا  رد  دـننک و  یم  لمح  میرک  نآرق  رب  ار  اـهنآ  هدرک و  ضرف  ار 
«1 .« » تسا مدرم 

ءیـشلا  » یناعم و یعادت  هدـیدپ  هلوقم  زا  اهنآ  ندرمـش  و  تایآ » ریـسفت   » هرئاد زا  ندرک  جراخ  هار  زا  اهنت  ار  ینطاب  تالیوأت  نینچ  نیا  و 
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«2 . » دنادیم لوبق  لباق  دنکیم ؛ روطخ  هیفوص و ...  نافرع و  لها  بلق  نهذ و  رب  هک  ءیشلاب » رکذی 

یسررب

هکنانچمه هدومن ، باختنا  ار  نئمطم  یـشور  نوطب ، جارختـسا  تیفیک  نطب و  مهف  رد  یملع  یقطنم و  ياهویـش  ذاـختا  اـب  تفرعم ، داتـسا 
تافتلا هدـعاق ، نیا  زا  حیحـص  هدافتـسا  ياهرایعم  طباوض و  هب  نآ  راـنک  رد  هتـسناد ، قیقد  هویـش  نیا  هب  تاـیآ  يرج  رد  ار  نآرق  تاـیح 

هدمآ تسدب  نوطب  هتسناد و  رـصحنم  هویـش  نیمه  رد  طقف  ار  نآرق  نطب  هب  ندیـسر  هار  ناوت  یمن  دسر  یم  رظن  هب  اما  دنا . هدومن  ینایاش 
میهاوخ تایآ ، نطب  هب  یبایهار  ناـیب  رد  نآرق و  نطب  ییاور  ياـه  هنومن  یـسررب  اـب  هک  ارچ  دـناوخ ، يار  هب  ریـسفت  ار ، قیرط  نیا  ریغ  زا 

نایب تایـصوصخ و  زا  هیآ  دـیرجت  ای  هیانک و  هیبشت و  نوچمه  يرگید  ياهرواـحم  یبدا و  ياهـشور  اـب  نآرق ، نوطب  زا  یـضعب  هک  دـید 
ره نودب  تایآ ، نوطب  ناونع  هب  اهنآ  شریذپ  هک  هدش  جارختـسا  یلک و ...  يا  هدـعاق  ذـخا  نودـب  هدـش ، دـیرجت  يانعم  يارب  یقیداصم 

«. 3  » دیامنیم ناسآ  نکمم و  یملع ، یعنام  هنوگ 
295 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

تنس لها  ب )

هراشا

هب هدوب و  نآرق  نطب  هنیمز  رد  حرطم  يا  هدـیا  ياراد  هک  یناسک  ياه  هشیدـنا  ءارآ و  رکذ  هب  تنـس ، لـها  ددـعتم  نادنمـشناد  ناـیم  زا  و 
: مییامنیم هراشا  اًلیذ  دناهتخادرپ ، هلوقم  نیا  یعرف  ياهیگژیو  بناوج و  زا  یضعب 

-( م 283 ه  ) يرتست هللادبع  نب  لهس 
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: دهدیم حرش  نینچ  نیا  ار  نآرق  نطب  رهظ و  يوبن  تیاور  دوخ ، ریسفت  همدقم  رد  يرتست ، لهس 
نآ و مهف  شنطاب  تسا و  نآ  توالت  رهاظ  هک  علطم  دـح و  نطاب و  رهاـظ و  تسا : اـنعم  راـهچ  ياراد  هکنیا  رگم  تسین  نآرق  رد  ياهیآ 

ملع رهاظ  ملع  سپ  دریگ ، تروص  لجو  زع  دـنوادخ  هیحان  زا  هک  تسا  نآ  زا  دارم  رب  بلق  فارـشا  علطم ، مارح و  لالح و  ماکحا  دـح ،
«1 . » تسا صاخ  ملع  نآ ، زا  دارم  نطاب و  مهف  تسا و  یمومع 
: دیوگیم نآرق  ینطاب  ملع  تیمها  رد  رگید ، ياج  رد  يرتست 

. تسا هداد  دای  وا  هب  ار  نآ  ینطاب  ای  يرهاظ  نآرق ، ملع  هکنآ  رگم  دـناسرن  تیالو  هب  ص )  ) ربماـیپ تما  زا  ار  ییلو  چـیه  لاـعتم  دـنوادخ 
«2»

مغریلع و  « 3  » تسا یهلا  دارم  نآرق  مهف  اـنامه  تسا و  نآ  مهف  نطاـب  هک  دـیازفا  یم  نآرق  نطاـب  زا  دارم  هراـبرد  یلاؤس  هب  خـساپ  رد  و 
هدافتـسا دوخ  ریـسفت  يارب  دوهـش  فشک و  شور  زا  یهلا ، تدابع  رد  داهتجا  صالخا و  نآ و  اب  داهج  سفن و  هیکزت  بیذهت و  رب  دیکأت 

هجوت يوس  هب  وا  رکذت  تیاده و  دیحوت و  تیبثت  ناسنا و  سفن  حالصا  يارب  ار  ییاهمایپ  تایآ ، ياوحف  زا  دنکیم  یعـس  هکلب  دنکیمن 
. دنک جارختسا  لاعتم  دنوادخ  هب 
296 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

، لحن هروس  لیذ  رد  يو  هنومن  ناونع  هب  دـنکیم ، هراشا  زین  يرهاظ  ریـسفت  هب  هیآ  ینطاب  ریـسفت  رانک  رد  يدراوم ، رد  شریـسفت ، رد  يو 
نآ نطاب  دـنکیم و  هراشا  سابع  نبا  زا  یتیاور  ساسارب  یهلا  تاقولخم  نیا  زا  دارم  هیآ و  يرهاظ  ریـسفت  هب  َنوُمَْلعَت  اـَل  اَـم  ُُقلْخَیَو  هیآ 8 

لوط رد  يدایز ، دراوم  رد  هکناـنچمه  « 1 ، » دـنادیم یهلا ، ملع  نونف  عنـص و  راثآ  كاردا  زا  لـقع  روصق  دراوم  رد  بدا  یهلا  میلعت  ار ،
. دنکیم يراددوخ  نآ  لیوأت  زا  هدرک  افتکا  هیآ  يرهاظ  ریسفت  نایب  هب  شریسفت ،

یسررب

نوطب و مامت  ناوت  یمن هنیمز ، نیا  رد  حرطم  تیاور  ياتـسار  رد  نطب  زا  يو  فیرعت  ندوب  هدیدنـسپ  مغریلع  يرتست ، لهـس  هاگدـید  رد   
یهلا دارم  مهف  زا  سپ  هک  یفراعم  اسب  هچ  دومن و  هصالخ  تایآ  رهاوظ  زا  یهلا  دارم  مهف  فرـص  رد  ار  ینآرق  تاراشا  فراعم و  يایرد 

هتـسیاش هک  تخادرپ ، يدـعاوق  فیاطل و  تاراشا و  جارختـسا  هب  ناوتب  نآرق ، ظافلا  رارـسا  فلتخم و  تایآ  رد  رتشیب  ربدـت  قمعت و  اب  و 
. دشاب میرک  نآرق  نوچمه  یهلا  دیواج و  هزجعم 

م 505 ه)  ) یلازغ دماح  وبا 

ار يرهاظ  ریسفت  هب  افتکا  دیآیم ، باسح  هب  تنـس  لها  نایم  رد  نآرق  نطاب  هب  نتخادرپ  نارادمچرپ  زا  هک  تنـس ، لها  گرزب  دنمـشناد 
نوچمه یتایاور  هب  هراـشا  اـب  و  « 2  » درک هصالخ  نآ  يرهاـظ  ریـسافت  رد  ناوتیمن  ار  نآرق  یناـعم  هک  تسا  دـقتعم  هتـسناد و  تسرداـن 

زا یکاح  تیاور  نآرق و  نطب  رهظ و  تیاور  زین  تسا و  هداد  ربخ  ناگدـنب  زا  یـضعب  هب  نآرق  مهف  ءاطعا  زا  هک  ع )  ) ناـنمؤم ریما  تیاور 
رارکت هک  دیازفایم  ع ،)  ) یلع ترضح  طسوت  رتش  داتفه  لمح  هزادنا  هب  دمح  هروس  ریسفت  ییاناوت 

297 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
يارب ص )  ) ربمایپ نوچمه  یـصخش  هنرگ  تسا و  هدوبن  نآ  یناعم  نطاب  رد  ربدـت  يارب  زج  ص )  ) مرکا ربمایپ  طسوت  راب  تسیب  ات  هلمـسب 

ریـسفت اب  ناوتیمن  ار  دوعـسمنبا  رظن  دروم  نیرخآ  نیلوا و  ملع  هکنانچمه  درادـن ، يرارکت  نینچ  هب  يزاین  نآ  يرهاظ  ریـسفت  همجرت و 
«1 . » درادن یتیاهن  نآرق  رد  جردنم  مولع  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  رگید  یتایاور  تایاور و  نیا  زا  دروآ و  تسدب  نآ  يرهاظ 
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اما دنادیم ، راکنا  لباق  ریغ  ار  تیاور  نیا  تلالد  تحص  هدرکن ، ساسحا  نطب  رهظ و  تیاور  يدنس  یـسررب  يارب  یموزل  نیا ، زا  سپ  و 
«2 . » دزرویم دیکأت  يأر  هب  ریسفت  رد  عوقو  زا  زیهرپ  يارب  تایآ  ریسفت  رد  تالوقنم  تایاور و  زا  هدافتسا  رب  نآ  رانک  رد 

ملع رد  نوخسار  هک  تسا  نآ  رب  دنیبیم  لماک  رمع  کی  فرص  دنمزاین  ار  نآ  تاملک  هکلب  تایآ و  زا  یـضعب  رارـسا  فشک  هک  یلازغ 
زا جراخ  ار  فراعم  مامت  تفایرد  ءافیتسا و  هتشاد و  ار  اهنآ  زا  یضعب  فشک  ییاناوت  ناشربدت ، بلق و  يافـص  ملع و  شـشوج  هزادنا  هب 

«3 . » دنادیم تاقولخم  ناوت 
: دیوگیم اهنآ ، هب  مامتها  ریسفت و  رد  لوقنم  يارآ  تایاور و  شریذپ  موزل  رد  يو 

لوصو رد  یعمط  هیآ ، رهاظ  زا  نانیمطا  زا  لبق  تسین و  زیاج  زیچ ، ره  زا  لبق  هیآ ، يرهاظ  ریسفت  تیاعر  رد  یتسس  هک  دوش  هتـسناد  و  ... 
دننامه هتفرگنارف ، یبوخ  هب  ار  يرهاظ  ریسفت  هکیلاح  رد  دیامن  اعدا  ار  نآرق  رارـسا  مهف  سک  ره  دشاب و  هتـشاد  دوجو  دیابن  نآ  نطاب  هب 

نابز يریگارف  نودـب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  ای  تسا ، هدرک  اعدا  نآ  برد  زا  روبع  زا  لبق  ار  هناخ  نوردـنا  هب  ندیـسر  هک  تسا  یـسک 
نآ زا  يزیرگ  مهف  يارب  هک  تسا  ینابز  میلعت  هلزنم  هب  يرهاظ  ریـسفت  هک  ارچ  دـشاب ، هتـشاد  ار  اهکرت  مالک  لیلادـم  مهف  ياـعدا  یکرت ،

«4  ... » تسین
298 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

: دیوگیم هداد ، رارق  داقتنا  دروم  نآرق  تایآ  لیوأت  رد  ار  هینطاب  درکلمع  نینچمه  یلازغ ،
سپ دـنربیم  راکب  دوخ ، لطاب  بهذـم  يوس  هب  نانآ  توعد  مدرم و  بیرف  نوچمه  دـساف  دـصاقم  رد  ار  تایآ  لـیوأت  هینطاـب  یهاـگ  و 

«1 . » دشابیمن تایآ  رظن  دروم  یناعم  نآ  هک  دننادیم  نیقی  هب  هک  دننک  یم  لمح  يروما  رب  ناشبهذم  يأر و  ساسا  رب  ار  نآرق 
رهاظ نیب  وا  هکلب  دنک  درط  ار  نطاب  رارسا  ات  يرهاظ  هن  درامش و  دودرم  ار  رهاظ  ات  تسا  ینطاب  هن  هک  دنک  یم  حیرـصت  رگید  ياج  رد  و 

ینطاب ریسفت  یلازغ  « 2 . » دنامیمن لفاغ  مه  تاملک  ءارو  رد  ناهنپ  رارـسا  زا  دنکیم و  عورـش  سوسحم  انعم  زا  دنکیم ، عمج  ار  نطاب  و 
رثا دایدزا  ببـس  هیآ و  يرهاظ  لولدم  انعم و  هدننک  قیمعت  ار  نآ  هکلب  دنیب و  یمن  نآ  اب  ضراعت  رد  يرهاظ و  ریـسفت  لباقم  رد  ار  تایآ 
ایند ود  رد  رکفت  ندز  راـنک  هب  ( 12 هط ،  ... ) َکیَلعَن عَلخاَف  هیآ  حرـش  زا  دـعب  دوخ ، راونألا » هوکـشم   » هلاسر رد  درمـش و  یم  هیآ  یمیلعت 

: دسیونیم
هکنیا اـت  تسا  نآ  لاـطبا  هیآ و  رهاوظ  عـفد  هب  نم  تصخر  هزاـجا و  ياـنعم  هب  یباـی ، لـثم  شور  يریـسفت و  هنوـمن  نیا  هک  نکن  ناـمگ 
لاـطبا هک  ارچ  اـشاح هللا - تسا - هدینـشن  ع )  ) یـسوم ترـضح  ار  یباـطخ  نینچ  تسا و  هدوبن  یـشوپاپ  اًلـصا  یـسوم  هارمه  هک  مییوـگب 

، دـناهدش لهج  راـچد  ملاـع  ود  نیا  نیب  هنزاوم  رد  دـنا و  هتـسیرگن  ملاـع  ود  زا  یکی  هب  مشچ  کـت  اـب  هک  تسا  هینطاـب  هاگدـید  رهاوظ ،
طقف هک  یسک  تسا و  يرهاظ  يوشح و  دنکیم  تافتلا  رهاظ  هب  طقف  هک  یـسک  سپ  تسا  هیوشح  شور  تایآ  رارـسا  لاطبا  هکنانچمه 

یسک  تسا و  ینطاب  دزادرپ  یم  نطاب  هب 
299 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

اپ ندنکاب  دیمهف و  ار  ایند  ود  نتـشاذگ  رانک  نیلعن  علخ  هب  رما  زا  ع )  ) یـسوم هک  میوگ  یم  هکلب  تسا ...  لماک  دنک  عمج  ودنآ  نیب  هک 
«1 .« » درک تعاطا  ار  ینطاب  رما  دوخ ، زا  ملاع  ود  ندنکاب  هدومن و  لاثتما  ار  يرهاظ  رما  دوخ  شوپ 

دشاب نآ  رد  گس  ریوصت  هک  يا  هناخ  رد  هکئالم  لوخد  مدع  يوبن  ثیدح  دروم  رد  ار  نطاب  رهاظ و  نیب  عمج  هلئـسم  نیمه  هکنانچمه 
«2 . » دوشیم رکذتم 

یسررب

-( م 638 ه  ) یبرع نب  رکب  وبا  نیدلا  یحم 
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هتشاد و نطب  هلوقم  هب  ینافرع  یـشرگن  تسا ، دقتعم  نطب  رهظ و  دعب  ود  رد  نآرق  یتسه و  ناسنا و  ثلثم  قباطت  هباشت و  هب  هک  یبرع  نبا 
زین یتسه  ءایـشا  هب  ار  نیا  تسا ، هتفر  نخـس  هیآ  ره  يارب  زین  یعلطم  دـح و  دوجو  زا  نآ  رد  هک  نآرق  نطب  رهظ و  تیاور  زا  هدافتـسا  اـب 

«3 . » دیآیم رب  ناشعلطم  دح و  ءایشا و  نوطب  زا  دارم  نایب  حرش و  ددص  رد  هداد و  میمعت 
دوخ ینافرع  تاراشا  زا  یضعب  تسا ، قیبطت  لیوأت و  توافت  هب  لئاق  هک  يو 

300 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
: دیوگیم هشبح  هاپس  لیف و  ناتساد  دروم  رد  هنومن  ناونع  هب  دنادیم ، لیوأت  هن  قیبطت و  سنج  زا  ار 

هللا تیب  وه  يذلا  بلقلا  هبعک  بیرخت  دصق  امل  هیشبحلا  سفنلا  ههربأ  نأ  ملعاف  قیبطتلا  امأو  اهلاثمأو  همایقلا  لاوحأک  لیوأتلا  لبقت  یه ال 
«1  ... » اهیلع ءالیتسالاو  هقیقحلاب 

دـصق سفن  ههربا  هک  ینامز  ینادب  هک  تسا  نیا  هب  ناشقیبطت  یلو  دنتـسین  لیوأت  لباق  نآ ، دـننام  تمایق و  لاوحا  نوچمه  ناتـساد )  ) نیا
 ... دوش طلسم  نآ  رب  تساوخیم  و  تسادخ ) یقیقح  هناخ   ) تسادخ هناخ  تقیقح  رد  هک  ار  لد  هبعک  بیرخت 

«2  » دنکیم قیبطت  ناسنا  یناحور  ياوق  رب  ار  نآ  یلو  هتسناد  لیوأت  لباق  ریغ  ار  نآ  زین  ( 41 لافنا ،  ) سمخ يهیآ  دروم  رد  و 
نیا هب  نامیا  موزل  نآ و  ریسفت  رکذ  زا  سپ  دوه ، هروس  زا  دعب ، ام  هیآ 38 و  لیذ  رد  وا ، یتشک  حون و  ترضح  ناتساد  نایرج  رد  يو  اما 

: دیوگیم تسا ، هدیدرگ  نایب  يرهاظ  ریسافت  رد  هدش و  عقاو  هک  هنوگ  نامه  یخیرات  نایرج 
«3  ... » دوشیم قرغ  نآ  رد  ارگیدام  درف  هک  دشاب  هدام )  ) یلویه رحب  نامه  نافوط ، هک  تسا  لمتحم  نآ  لیوأت  امأ  و 

نآ اجنیا ، رد  لیوأت  زا  يو  دوصقم  دور  یم  لامتحا  یلو  ددرگیم  قیبطت  لـیوأت و  زا  يو  دارم  ندـش  مهبم  ببـس  هک  تسا  يزیچ  نیا  و 
رارق یهلا  یلـصا  یقیقح و  هدارا  دروم  نآ ، رب  ظـفل  نشور  تلـالد  مدـع  مغر  لـع - هک  دـشاب  تاـملک  يارو  رد  یفتخم  یقیقح  ياـنعم 
دارم تفگ  ناوت  یمن  لـیف ، هروس  ناتـساد  رد  هکیروطب  تسا  هدوب  رظن  دروم  زین  هیآ  يرهاـظ  لولدـم  نآ ، عبت  هب  نآ و  راـنک  رد  هتفرگ و 

تـسا نآ  رد  لـمأت  ناـیرج و  نیمه  دوـخ  رکذ  ضرغ  هکلب  تسا  هتفرگ  قـلعت  ناتـساد  نیا  یقباـطم  لولدـم  اـنعم و  يارو  يرما  هـب  یهلا 
يانعم  هب  هبنت  تمایق ، رابخا  زا  دارم  هکنانچمه 
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دومن لاثم و  بابزا  نآ  رهاظ  تفگ  ناوت  یمن  ینعی  دنتـسین  لیوأت  لباق  تایآ  هنوگ  نیا  اذـل  تسین و  نآ  تالاوحا  داعم و  زا  ریغ  يرگید 

نآ رد  هک  تفای  یهباشم  ياه  هنومن  نآ ، يرهاظ  لولدم  يارب  ناوت  یم  ینعی  تسا  قیبطت  لباق  اما  تسا ، هتفهن  نآ  ریغ  رد  تقیقح  هدوب ،
. دشابیم يراج  ناتساد ، نیا  رثؤم  یلصا و  صیاصخ  اهکالم و 

دـنادیم و هیآ  نطاـب  هب  رهاـظ  زا  روبع  ار  نآرق  ررکم  هراـشا  دروم  تربع »  » زا دوصقم  هتفرگ و  هدرخ  رهاـظ  لـها  رب  یفرط ، زا  یبرع  نبا 
رـصحنم ندومن  بجعت  هب  اهنت  ار  نتفرگ  تربع  هدومنن و  روبع  زگره  رهاظ  تروص  زا  دـنزرویم ، دومج  رهاـظ  رب  هکناـنآ  هک  دـیوگیم 

دوخ زا  ار  تعیرـش  تدابع و  هتفرگ و  هدـیدان  ار  یعرـش  ماکحا  رهاوظ  هک  یناسک  هینطاب و  رب  تدـش  هب  رگید  یفرط  زا  و  « 1 . » دناهتسناد
ياهتمهت هب  ار  وا  هتشادن ، ار  يو  دنسپ  دروم  قیمع  ینطاب و  یناعم  لمحت  تیفرظ  یضعب  هک  دنادیم  نوچ  و  « 2  » دزاتیم هتسناد ، طقاس 

: دسیونب هدومن و  ادج  هینطاب  زا  ار  افرع  هار  شیپ  اشیپ  دهدیم  حیجرت  درک ، دنهاوخ  مهتم  ندوب  هینطاب  هلمج  زا  ینوگانوگ 
هب ار  رهاوظ  نانآ  هک  دننکن  لایخ  دنناد ، یمن  ار  هللا  لها  عبانم  ذخآم و  هک  یناسک  ات  میتشاذـگ  قرف  قیقحت  هراشا و  نیب  ریبعت  رد  انامه  و 

نیا و  دنتـسه ...  نطاب ) رهاظ و   ) نیفرط هب  لئاق  نانآ  هکلب  تسا  دیعب  نانآ  زا  نیا  هک  ارچ  دـنیامن  بوسنم  هینطاب  هب  ار  نانآ  هدز و  يرانک 
«3 . » تسا هدش  لماک  تفرعم  تنس و  رد  هک  تسا  نطاب  رهاظ و  فرط  ود  نیب  هدننک  عمج  درف 

مولع زا  ولمم  ار  نآرق  هتـسناد و  نآرق  نطاب  هب  ندیـسر  هار  اهنت  ار  ادـخ  هار  رد  يداـبع  صـالخا  تدـهاجم و  دوهـش و  فشک و  هار  يو 
«4 . » وا ریغ  هن  تسا  هدش  زاب  وا  تریصب  مشچ  هک  یسک  يارب  یلو  دنادیم  نیرخآ  نیلوا و 
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یسررب

زا نآ  رد  هـک  يرظن  ناـفرع  فوـصت و  یناـبم  لوا  دربیم ، هرهب  تاـیآ  ینطاـب  مـهف  ریــسقت و  رد  اـنبم  ود  زا  یبرعنـبا ، دـسریم  رظن  هـب 
رب ءارآ  لیمحت  فلکت و  یعون  ینآرق ، تایآ  هب  تاحلطصم  نیا  باستنا  رد  دوشیم و  هدافتـسا  و ...  هدام )  ) یلویه نوچمه  یتاحلطـصم 
هک تسا  مقـس  تحـص و  لـمحتم  هتـشادن ، نارگید  رب  یتـیجح  هک  دـیوج  یم  هرهب  یکولـس  دوهـش و  هار  زا  مود  تـسا و  دوهـشم  نآرق 

لولدم ظافلا و  اب  شطابترا  نازیم  يو و  ینطاب  ریسافت  تحـص  رد  تهج ، ود  نیا  زا  تشاد و  میهاوخ  تیجح  تمـسق  رد  ار  نآ  یـسررب 
. دراد دوجو  یتاماهبا  نآ ، يرهاظ 

رهاوظ و نیب  عمج  زین  و  دوخ ، ریـسفت  نتـسناد  يراشا  عون  زا  قیقحت و  هراشا و  نیب  کیکفت  تایآ و  ینطاب  یناعم  هب  تافتلا  ثیح  زا  اـما 
. تسا كرتشم  دناهتفرگ  شیپ  رد  تایآ  ینطاب  ریسفت  رد  ار  باوص  هار  هک  ینارسفم  زا  يرایسب  اب  تایآ ، نوطب 

-( م 790 ه  ) یبطاش قاحسا  وبا 

لوصأ یف  تاقفاوملا   » باتک زا  یتمـسق  تسا ، هتـشاد  نآرق  نطب  هلوقم  هب  ار  تیانع  نیرتشیب  تنـس ، لها  نادنمـشناد  نایم  زا  هک  یبطاش 
هدرک و یفرعم  تایآ  زا  یهلا  دارم  مهف  ار ، نطب  زا  دارم  ینآرق  دعب  نیا  دوجو  نتفرگ  ملـسم  اب  هداد ، صاصتخا  ثحب  نیا  هب  ار  هعیرـشلا »
رب دیاز  يرما  تابثا  ار  نطب  رهظ و  تایاور  زا  نآ  زا  ریغ  يریسفت  هنوگ  ره  دهدیم و  رارق  نآرق  رد  رکفت  ربدت و  تایآ  ياتسار  رد  ار  نآ 

رجنم ار ، تیاور  زا  ریـسفت  نآ  هک  ارچ  دراد  تابثا  يارب  یعطق  لیلد  هب  زاین  هک  دنادیم  دناهدوب ، نآ  رب  نانآ  دـعب  ام  هباحـص و  هک  يزیچ 
«1 . » دشاب یعطق  دیاب  هک  دنادیم  یهلا  باتک  ریسفت  رد  مکح  هب 
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هدش هئارا  نآ  يرهاظ  لولدم  يارو  قیمع  یمهف  اهنآ  رد  هک  دروآیم  ار  تایآ  زا  ییاههنومن  نآرق ، نطب  تیاور  زا  ریـسفت  نیا  يارب  يو 

: دیازفا یم  و  « 1»
تسا و نآ  زا  یهلا  دارم  مهف  مدـع  رهاوـظ و  رد  ناـنآ  فـقوت  رطاـخب  تسا  هدرک  یفن  یهورگ  زا  ار  ملع  هقفت و  دـنوادخ  رگا  هک  نادـب 

«2 . » تسا هدوب  نآ  نطاب  نامه  ینعی  شباطخ  زا  دنوادخ  دارم  مهف  رطاخب  هدرک  تابثا  ياهدع  يارب  ار  ملع  هقفت و  هکنانچ 
رهاظ زا  ناوتیمن  ناناملـسم ، عامجا  اـی  تنـس  اـی  نآرق و  زا  یلیلد  نودـب  هک  تسا  نآ  رب  نآرق  نطب  هب  نتخادرپ  زاوج  دروم  رد  یبطاـش 

صیخشت يارب  ار  ياهدعاق  هملک  کی  رد  نآ ، رهاوظ  رب  تایآ  ینطاب  مهف  نتسناد  ینتبم  اب  و  « 3  » تخادرپ تایآ  نطاب  هب  هدیشک و  تسد 
، دشاب هتـشاد  ار  یهلا  تیبوبر  هب  رارقا  تیدوبع و  فصو  هب  بطاخم  ققحت  ياضتقا  هکنیا  نآ  دنکیم و  نایب  هیآ ، زا  نطاب  نآ  ندوب  دارم 
ار طرش  ود  رتیئزج ، تروص  هب  و  « 4  » تسا هدش  لزان  نآ  يارب  نآرق  هک  تسناد  هیآ  يارب  ینطاب  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  بیترت  نیدب 

هکنآ مود  دشاب و  یبرع  مهف  دصاقم و  ياتسار  رد  رهاظ و  ياضتقم  رب  هکنآ  لوا  دنکیم : نایب  هیآ  زا  هدش  جارختـسا  نطاب  تحـص  يارب 
«5 . » دوش هماقا  نآ  يارب  رگید ، رهاوظ  ای  صوصن  زا  يدهاش 

، لمن  ) َدُواَد ُناَْمیَلُس  َِثرََوو  هیآ  ریـسفت  اهنآ ، هلمج  زا  هک  دوشیم  روآدای  هینطاب  ریـسافت  زا  ییاهلاثم  رد  ار  طرـش  ود  نیا  قیبطت  مدع  يو 
لهس ینطاب  ریسفت  هعطقم و  فورح  ریسافت  زا  یضعب  هکنانچ  مه  « 6 . » تسا هدش  لیوأت  ص )  ) ربمایپ ملع  زا  ماما  تثارو  هب  هک  تسا  ( 16

«7 . » دنکیم یفرعم  هینطاب  ریسافت  سنج  زا  ار  رگید  یضعب  حیحصت و  لباق  ار  يرتست  هللادبع  نب 
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هتفرگ تأشن  نآرق  ریغ  زا  هکنیا  هن  دشاب  نآرق  دوخ  زا  نآ  أشنم  رس  هک  دنادیم  طرش  نیا  هب  ار  یبلق  تاماهلا  زا  یضعب  تیلوبقم  ًانمـض  و 
«1 . » ددرگن بوسحم  نآرق  رب  تایرظن  لیمحت  یعون  هیآ ، هب  اهماهلا  نیا  تبسن  هکنیا  ات  ددرگ ، نآ  عبات  نآرق  و 

یسررب

صاصتخا اما  دریذپیمن  ار  ینآرق  دعب  نیا  هجیتن  رد  نآرق و  نطب  تیاور  يو  هک  دوشیم  مهوت  بلطم  نیا  یبطاش  مالک  زا  ًائادتبا  هچرگ 
کی زا  رتارف  ار  نآرق  نطب  هلئسم  يو ، هکنیا  رد  تسا  حیرص  نآ  دیاوف  راثآ و  زا  یضعب  طورش و  نایب  هلوقم و  نیا  هب  شباتک  زا  یتمـسق 
راکنا باب ، نیا  تایاور  نتفریذپن  تروص  رد  یتح  هک  يروطب  دناد  یم  تایاور  رگید  ای  یلقع و  لیلد  هب  دنتسم  هتـسناد و  لسرم  تیاور 

. داد تبسن  يو  هب  ناوت  یمن  ار  نآرق  يافرژ 
دـشاب رگید  تایآ  تایاور و  هلیـسو  هب  ینطاب  يانعم  نآ  نومـضم  دییأت  نطب ، تحـص  مود  طرـش  زا  یبطاش  دارم  هچنانچ  دسریم  رظن  هب 
هتـشاد دوجو  نآرق  تایآ  يوبن و  تایاور  صوصن  ای  رهاوظ  رد  دـیاب  ًامتح  ینطاب  ياـنعم  هک  هدوب  نیا  شدارم  رگا  یلو  تسا  لوبق  لـباق 

. دـناهدش ناـهنپ  يوبن  تنـس  تاـیآ و  رهاوظ  ریغ  رد  هک  تسا  یفراـعم  راـکنا  مزلتـسم  هدوب ، رهاـظ  هب  نطاـب  عاـجرا  عـقاو  رد  نیا  دـشاب ،
مینادیمن حیحـص  ار  هینطاب  لوبقم  ریغ  ریـسافت  اب  ص )  ) ربمایپ زا  ماما  ملع  تثارو  هب  لـمن  هروس  هیآ 16  ریسفت  نتـسناد  هباشم  هکنانچمه 

مولع هلمج  زا  روما ، همه  رد  ص )  ) ربمایپ زا  ماما  تثارو  ناکما  زج  ياهجیتن  هنع ، ثوروم  ثراو و  صخش  زا  تیصوصخ  دیرجت  هک  ارچ 
نینچمه دراد و  دوـجو  نآ  رب  يوـبن  تنـس  زا  ناوارف  يدـهاوش  هدوـبن ، هناـگیب  هیآ  ظاـفلا  رهاـظ  اـب  بلطم  نیا  درادـن و  یپ  رد  ترـضح 

. درک میهاوخ  یسررب  اهرایعم ، طباوض و  تمسق  رد  ار  تایآ  نطاب  هب  نتخادرپ  يارب  لیلد  هماقا  موزل  دروم  رد  یبطاش  هاگدید 
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-( م 794 ه  ) یشکرز نیدلاردب 

مولع رد  هک  یـسک  زج  نآ  مهف  هب  هک  دنکیم  هراشا  یهلا  باتک  قیقد  مهف  قیمع و  يایرد  هب  هناگادـج  یلـصف  رد  ناهربلا ، رد  یـشکرز 
، نیرخآ نیلوا و  مـلع  نآرق  رد  هـکنیا  رب  و  « 1  » دوشیمن لیان  تسا  هدرک  تیاعر  ار  یهلا  ياوقت  ناـهن  رهاـظ و  رد  تسا و  هتـشگ  رحبتم 
دادعا و مولع  زا  یضعب  هب  دوخ  تسا و  جارختسا  لباق  هکنیا  رگم  تسین  نآرق  رد  يزیچ  هک  تسنآرب  تسا و  هدرک  دیکأت  تسا ، دوجوم 

«2 . » دنکیم هراشا  لمج  ملع 
یـضعب دوعـسم و  نبا  دـیبع و  وبا  يرـصب و  نسح  زا  هک  یلوق  راهچ  زا  ناوتیم  ار  علطم  دـح و  نطب و  رهظ و  انعم  دروم  رد  يو  هاگدـید 

زا ظعو  تربع و  ار  شنطاب  ناینیـشیپ و  تکاله  زا  ربخ  ار  نآرق  رهاظ  هک  دـیبع  وبا  لوق  هک  اجنآ  دروآ ، تسدـب  دـنک  یم  لقن  نیرخأـتم 
ار دح  نآ و  مهف  ار  نآ  نطاب  توالت و  ار  نآرق  رهاظ  يدنا ، زا  سپ  يو  دـنچ  ره  « 3 . » دنک یم  یفرعم  لاوقأ  برقأ  ار  تسا  هتسناد  اهنآ 

ياهتما صـصق  تایآ  زا  یهلا  دارم  مهف  قیداصم  زا  اـما  « 4  » دـنادیم یهلا  ياهدـیعو  هدـعو و  زا  عالطا  ار  علطم  مارح و  لالح و  ماکحا 
. تسین نطب  هلوقم  رد  هاگدید  ود  نیا  نیب  یفانت  ضراعت و  هدوب ، نتفرگ  ظعو  تربع و  لبق ،

رد هک  دنادیم  ینآرق  فراعم  زا  رگید  يدُعب  يایوگ  نآرق ، رد  جردنم  مولع  يهرابرد  ار  ءادردلا  وبا  دوعسم و  نبا  تیاور  ود  یـشکرز ،
هراشا یلازغ  دماحوبا  تارابع  زا  یـضعب  هب  نآ  زا  سپ  هکنانچمه  دنتـسین . یبایتسد  هیجوت و  لباق  يرهاظ  ریـسفت  اب  هدوب و  رهاظ  يارو 
يوغل  يانعم  نامه  هک  رهاظ  ریسفت  هطاحا  هک  دیازفایم  هدرمش و  يرورض  ینطاب ، یناعم  هب  دورو  زا  لبق  ار  رهاظ  ریسفت  هک  دنکیم 

306 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
ْمُهُوِلتاَق و  ( 17 لافنا ،  ) یَمَر َهّللا  َّنَِکلَو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  اَمَو  هیآ  هب  نآ  يارب  دنکیمن و  تیافک  نآرق  یناعم  قیاقح  مهف  يارب  تسا  ظافلا 
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زین يرهاظ  ریـسفت  تفرعم  رد  قلخ  زیامت  تواـفت و  ببـس  تاـیآ  نیا  تقیقح  مهف  هک  دـنکیم  هراـشا  ( 14 هبوت ،  ) ْمُکیِْدیَِأب ُهّللا  ُمُْهبِّذَُـعی 
: دسیونیم نآرق  تایآ  عاونا  يدنبمیسقت  رد  تحارص ، هب  و  « 1 . » ددرگیم

تسا و لـقع  هرهب  هک  تسا  مدرم  صوـصخ  يارب  نآرق  تاراـشا  تسا و  ناـسنا  عمـس  هرهب  نآ  تسا و  مدرم  موـمع  يارب  نآرق  تاراـبع 
. دشابیم ندش  میلست  نامه  هک  تسا  ءایبنا  صوصخم  قیاقح  تساهنآ و  هدهاشم  زا  ترابع  هک  تسا  یهلا  ءایلوا  يارب  ینآرق  فیاطل 

توالت ماگنه  رد  هک  دنتـسه  یناعم  هکلب  دنوشیمن  هدرمـش  ریـسفت  وزج  اهنیا  هک  تسا  نآ  رب  نآرق  زا  هیفوص  ریـسفت  دروم  رد  یـشکرز 
. تسا ریظنلاب » رکُذی  ریظنلا   » باب زا  دنکیم و  روطخ  ناشبولق  ناهذا و  هب  نآرق ،

یسررب

ملع دادعا و  مولع  جارختسا  ناکما  رکذ  زا  سپ  هک  دوب  هتسیاش  دنچ  ره  دسریم ، رظن  هب  لوبق  لباق  یشکرز  ياههاگدید  بلاطم و  مامت 
لاجم ندرک  زاب  مهوت  ات  دـشیم  هراشا  نآرق ، رد  لیلد  نودـب  لاوقأ  يأر و  هب  ریـسفت  زا  زیهرپ  موزل  هب  نآرق ، نطب  زا  مولع  ریاس  لمج و 

. دیاین شیپ  ناشیا ، مالک  زا  تایآ ، زا  یتالیوأت  نینچ  نیا 

-( م 911 ه  ) یطویس نیدلا  لالج 

هک یمولع  طورـش و  نایب  زا  سپ  دوخ ، ناقتالا  باتک  رد  مولع ، ریاس  ینآرق و  مولع  هزوح  رد  تنـس  لها  مانب  نارظن  بحاـص  زا  یطویس 
، تسا مزال  نآرق  فراعم  يایرد  جارختسا  يارب  هک  تبهوم  ملع  هب  تسا ، يرورض  رسفم  يارب  نآ  نتسناد 

307 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
صوصخم نآ  زا  یتمـسق  هک  دوشیم  روآ  داـی  ساـبع  نبا  تیاور  ساـسارب  ار  نآرق  رد  جردـنم  موـلع  عاوـنا  نآ ، زا  دـعب  هدرک و  هراـشا 

«1 . » تسا ص )  ) ربمایپ صوصخم  رگید  یمسق  نادنمشناد و 
: دنکیم رکذ  نطب  يانعم  يارب  ار  ریز  لامتحا  شش  نآرق ، نطب  رهظ و  يوبن  تیاور  هب  هراشا  اب  یطویس ،

. یباییم تسد  یناعم  نآ  هب  ییامن ، هسیاقم  شرهاظ  اب  ار  نآ  ینک و  وجتسج  ار  تایآ  نطاب  رگا  هکنیا  . 1
. درک دنهاوخ  لمع  نآ  هب  يرگید  موق  دناهدرک و  لمع  نآ  هب  یموق  هکنیا  رگم  تسین  ياهیآ  . 2

. تسا نآ  لیوأت  شنطاب  نآ و  ظفل  هیآ ، رهاظ  . 3
. دشابیم يزومآ  تربع  ظعو و  شنطاب  رهاظ و  نآرق ، صصق  . 4

. دنباییم تسد  نآ  هب  تقیقح  لها  هک  تسا  يرارسا  شنطاب  دوشیم و  رهاظ  ملع ، لها  يارب  هک  تسا  یناعم  نآ  هیآ ، رهاظ  . 5
. تسا یهلا  دیعو  هدعو و  رب  فارشا  علطم  مارح و  لالح و  ماکحا  دح  تسا و  مهف  شنطاب  توالت و  رهاظ ، . 6

رد هک  دروآیم  دییأت  ناونع  هب  ار  سابع  نبا  زا  یتیاور  مشش ، يأر  يارب  و  « 2  » دنادیم باوص  هب  رتکیدزن  ار  مراهچ  يار  اهنآ ، نایم  زا  و 
مولع ترثک  دروم  رد  نادنمـشناد  لاوقا  تایاور و  زا  یـضعب  يو  هکنانچ ، مه  « 3 . » تسا هدـش  یفرعم  لیوأت  هب  نطب  توـالت و  رهظ ، نآ 

رد هللا  ءاطع  نب  نیدلا  جات  خیش  زا  یتالمج  نایاپ  رد  هدش و  رکذتم  ار  نطاب  زا  لبق  رهاظ  ندومن  مکحم  ناقتا و  موزل  نآرق و  رد  دوجوم 
رارقا مغریلع  هک  قیاقح  بابرا  لد و  لها  هبیرغ  ریسافت  زا  نآ  رد  هک  دروآیم  ننملا » فئاطل  »

308 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
عافد دـنوشیم ، لیان  دـنوادخ  هیحان  زا  روما  زا  یـضعب  مهف  هب  نآرق  فراعم  رب  ناشاهلد  ندـش  هدوشگ  رطاخب  نآرق  رهاوظ  هب  فارتعا  و 

«1 . » تسا هدش 
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رد یفسن  یملس و  نمحرلا  دبع  وبا  بلاطم  يراگنا ، ریسفت  ِرفک  دروم  رد  ار  حالص  نبا  لوق  تایآ ، ریسفت  رد  هیفوص ، مالک  دروم  رد  يو 
رد ینامرک  هزمح  نب  دومحم  هک  یبیرغ  ریـسافت  عون 79 )  ) شباتک يدعب  تمـسق  رد  « 2 . » دروآیم نآ  حرـش  رد  ار  ینازاتفت  شدئاقع و 

نینچ ماجنا  زا  ریذحت  زیهرپ و  يارب  ار  نآ  يو  هک  دوشیم  روآ  دای  هتبلا  هتسناد و  دامتعا  لباق  ریغ  تسا ، هدرک  رکذ  بئارغلاو » بئاجعلا  »
ُْهنِّم ُمتنَأ  اَذِإَف  ًاراَن  ِرَضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِّم  مَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  هیآ  زین  هعطقم و  فورح  زا  یضعب  ریـسفت  اهنآ ، هلمج  زا  هک  تسا  هدروآ  يریـسافت 

دنکیم ریسفت  تسا  ص )  ) دمحم ترضح  نامه  هک  رون »  » هب ار  ًاران »  » و ع )  ) میهاربا هب  ار  رـضخالا  رجـشلا  هک  تسا  ( 80 سی ،  ) َنوُِدقُوت
«3 . » مییامن یم  سابتقا  شدوجو  رون  زا  ار  دوخ  نید  ام  ع ،)  ) میهاربا ترضح  زا  ربمایپ  داجیا  اب  هک  دیآ  تسدب  دافم  نیا  ات 

یسررب

رد ار  نآرق  فراـعم  هک  ییاور  هلدا  رب  هیکت  اـب  يوـبن و  تیاور  ساـسا  رب  نآرق  يارب  ار  نطب  دوـجو  هک  اـجنآ  یطویـس  دـسریم ، رظن  هب 
رد ار  يوبن  تیاور  زا  هینطاب  تشادرب  هک  دنکیم  یعـس  هتفرگ و  ملـسم  هباحـص ، لاوقا  رانک  رد  دـننک ، یم  يدـنب  هتـسد  یفلتخم  حوطس 

، نطب فیرعت  رد  مراهچ  يأر  یـصاصتخا  راـیتخا  دروم  رد  هدـمآ ، شیپ  یبوخ  هب  دـنک ، هئطخت  ظـفل  رهاـظ  زا  رود  يریـسافت  هئارا  دروم 
تـشذگرس صـصق و  هکیلاح  رد  دنک ، یم  یفرعم  ینطاب  نآرق ، تایآ  مامت  يارب  نطب ، رهظ و  تیاور  صن  هک  ارچ  هدـش ، یتساک  راچد 

دوخ هب  ار  نآرق  زا  یتمسق  هتشذگ ، ماوقأ 
309 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

رکذ اب  دوریم  لامتحا  دنچ  ره  دنامیم . مهبم  یطویـس ، هاگدید  ساسا  رب  نآرق ، رگید  تایآ  نطاب  تهج  نیا  زا  تسا و  هداد  صاصتخا 
نطب تخانـش  باب  هدرک و  ناربج  ار  للخ  نیا  هک  تسا  هدرک  یعـس  دنادیم ؛ نآرق  مهف  زا  ترابع  ار  نطب  هک  مشـش  يأر  يارب  یتادیؤم 

. دراذگب زاب  اهنآ  رهاوظ  مهف  قیرط  زا  نآرق  تایآ  مامت  يارب  ار 

-( م 1270 ه  ) يدادغب یسولآ 

اب تسا ، هداد  صاصتخا  نآرق  رد  هیفوص  مالک  مکح  يار و  هب  ریـسفت  هب  ار  نآ  هک  ياهمدـقم  نمـض  رد  یناـعملا ، حور  ریـسفت  بحاـص 
زا دهد ، هولج  ملـسم  ار  ینآرق  يدعب  نیا  تابثا  ات  دـنکیم  کسمت  تایاور  زا  یـضعب  هب  تایآ ، رهاوظ  يارو  ینطاب  يدـعب  دوجو  دـییأت 

توالت و ار  نآ  رهظ  هتـسناد و  نوطب  روهظ و  نونف و  نوجـش و  وذ  ار  نآرق  هک  تسا  سابع  نبا  زا  كاحـض  تیاور  تاـیاور ، نیا  هلمج 
زا ار  رگید  یتیاور  هداد و  عاجرا  نآرق  هب  ار  نیرخآ  نیلوا و  ملع  يایوج  هک  دوعـسم  نبا  تیاور  زین  دنکیم و  ریـسفت  لیوأت  هب  ار  شنطب 

رهاظ نآ  قبط  هک  دـنکیم  رکذ  ار  بیقنلا  نبا  لوق  نطب ، رهظ و  حرـش  رد  نادنمـشناد  لاوقا  نایم  زا  سپـس  و  « 1  » دروآیم يرصب  نسح 
هب زین  دزاسیم و  هاگآ  نآ  رب  ار  قیاقح  بابرا  لاعتم ، دـنوادخ  هک  تسا  يرارـسا  نآ  نطاب  ملع و  لها  يارب  يزراب  راکـشآ و  یناعم  هیآ 

تهج زا  نآ  تابیکرت  ظاـفلا و  هطـساو  هب  هک  هچنآ  ره  لـماش  رهظ  نآ ، قباـطم  هک  دـنکیم  هراـشا  لوهجم  یـصخش  زا  يرگید  فیرعت 
هک ار  یمالک  ینعی  ظافلا  حور  نآ  نطب  هدیدرگ و  دنوشیم ، عقاو  هیعرـش  ماکحا  طابنتـسا  ياتـسار  رد  ای  دوشیم و  رکذ  لولدم  عضو و 

نطب ریسفت و  هب  ار  رهظ  ریسفت ، نیا  رد  روکذم  موس  لوق  هکنانچ  مه  دوشیم ، لماش  دوریم ، رتارف  يرازبا  كرد  زا  یسدق  حور  هطساوب 
«2 . » دهدیم حرش  لیوأت  هب  ار 

310 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
: دیوگیم ینمض ، ًاضعب  حیرص و  هلدا  هماقا  زا  سپ  يو 

أدبم هک  دوش  ینطاوب  رب  نآرق  لامتشا  رکنم  دراد ، ار  نامیا  زا  ياهرذ  نیرتکچوک  هکلب  لقع  زا  ياهرهب  نیرتمک  هک  یسک  تسین  راوازس 
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اَنْطَّرَف اَّم  ٍءْیَش و  ِّلُکِّل  اًلیِصْفَتَو  هیآ  ود  اب  یصخش  نینچ  هک  متسنادیم  شاک  يا  دنکیم و  هضافا  دهاوخب  هک  ياهدنب  ره  نطاوب  رب  ضایف ،
هک شتایآ  و  ص )  ) ربمایپ نآرق  دنادیم و  يرایسب  یناعم  رب  لمتشم  ار  شتایبا  یبنتم و  ناوید  هنوگچ  دنکیم و  هچ  ٍءْیَش  نِم  ِباَتِکلا  ِیف 

«1 . » دنیبیم یلاخ  نآ  زا  ار  تسا  ملاع  راگدرورپ  مالک 
تاکن قیاقد و  هب  تاراشا  باب  زا  ناشمالک  هک  تسا  نآ  رب  هدـمآرب و  ینآرق  تایآ  لـیذ  رد  هیفوص  مـالک  حیحـصت  ددـص  رد  یـسولآ ،

نافرع ضحم  نامیا و  لامک  زا  هک  دشاب  یم  یهلا  هدارا  دروم  رهاوظ  رب  قیبطت  لباق  هدـش و  فشکنم  كولـس  بابرا  رب  هک  تسا  یفیرظ 
هدرمـش و ناش  زیامت  هجو  ار  نآ  ندوب  دارم  رهاوظ و  هب  هیفوص  داقتعا  هینطاب ، اب  نانآ  شور  قرف  ناـیب  رد  نینچمه  و  « 2 . » دریگیم تأشن 

اهنآ نیب  عمج  موزل  یفاـنت و  مدـع  تقیرط و  تقیقح و  تعیرـش و  نیب  یگنهاـمه  هب  یطوسبم  روط  هب  ریـسفت  نیمه  زا  يرگید  ياـج  رد 
«3 . » تسا هتخادرپ 

یسررب

ینعی مالک  يوناث  دـعب  روصت  اب  زج  هک  ياهلدا  حیرـص و  هلدا  رکذ  میرک و  نآرق  نطاب  تبثم  هلدا  هب  یـسولآ  رفاو  هجوت  دـسریم  رظن  هب 
يو تبثم  ماگ  ود  نآرق ، ریسفت  هرئاد  زا  نآ  ندومن  جراخ  تایآ و  ینافرع  نوطب  ندوب  يراشا  رکذت  زین  دنـشابیمن و  مهف  لباق  نآ ، نطب 

هک نطب  زا  یفیراعت  شنیزگ  هکنانچمه  دیامنیم . هجو  زا  یلاخ  ینافرع ، فوصت  كولس و  رد  نوطب  هب  ندیسر  هار  مهف و  راصحنا  هدوب ،
311 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

نآرق نطب  هلوقم  هب  يو  هنافوصتم  یناـفرع و  شرگنو  هجوت  ياـیوگ  تسا ، رادروخرب  زین  ضومغ  یعون  زا  ًاـضعب  هتـشاد و  یناـفرع  هبنج 
. تسا

( رصاعم  ) یبهذ نیسح  دمحم  رتکد 

ءاسن و هروس  هیآ 78 و 82  هلمج  زا  نآرق  رد  رکفت  ربدـت و  تایآ  نآرق ، نطب  دروم  رد  حیرـص  تایاور  هب  هراـشا  رب  هوـالع  یبهذ ، رتکد 
مهف زا  هک  دـنادیم  یناسک  هب  باطخ  ار  تاـیآ  نیا  دـناد و  یم  یفاـک  نآرق  نطب  رهظ و  دوجو  رب  تلـالد  يارب  ار  دـمحم  هروس  هیآ 24 

«1 . » دنوشیمن هجوتم  ار  تسا  تایآ  نطاب  نامه  هک  باطخ  زا  دوصقم  یهلا و  دارم  یلو  دناهدوبن  هرهب  یب  ینآرق ، تارابع  رهاوظ 
: دیوگیم نآرق  ینطاب  یناعم  تعسو  دروم  رد  يو 

ره يارب  نآ  رهظ  تسا ؛ ینطب  رهظ و  میرک  نآرق  يارب  هک  دنامهفیم  ام  هب  حیرـص ) ریغ  حیرـص و  تایاور  تایآ و   ) هلدا نیا  هعومجم  ... 
رصاق كرد  هک  يدح  رد  نآرق  ینطاب  یناعم  یلو  دنمهفیم  رئاصب  بابرا  تبهوم و  باحصا  ار  نآ  نطب  مهف و  لباق  یبرع ، نابز  اب  انشآ 

«2 . » تسام روصت  زا  رتگرزب  ام و  نامگ  قوف  يرما  نآ  هکلب  دریذپیمن  نایاپ  دسریم  نآ  هب  ام 
، ماعنا  ) ٍءْیَش نِم  ِباَتِکلا  ِیف  اَنْطَّرَف  اَم  تایآ  دباییم و  دوجوم  نآرق  رد  ار  نیرخآ  نیلوا و  ملع  هک  دوعـسمنبا ، تیاور  هب  رما  نیا  يارب  و 

«3 . » دزرویم دانتسا  ( 111 فسوی ،  ) ءیَش ِّلُک  َلیِصفَت  و ...  ( 38
نیرتاناد ار  ص )  ) ربمایپ هباحص  و  « 4  » هتسناد یعرش  یساسا  لصا و  ياراد  ار  يراشا  ریسفت  نآرق ، نطب  رهظ و  تایاور  زا  هدافتسا  اب  يو ،

ینطاب  يرهاظ و  یناعم  هب 
312 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

هروس زا  ار  ص )  ) ربمایپ لجا  ندیسر  مهف  و  « 1  » دوشیم روآدای  تایآ  زا  هباحص  مهف  اب  ار  ینطاب  یناعم  قباطت  موزل  هدرک ، یفرعم  نآرق ،
«2 . » دیسر نآ  هب  ناوتیم  هراشا  قیرط  زا  هک  دنادیم  ینطاب  یناعم  عون  زا  سابع ، نبا  طسوت  رصن 
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هب هیماما  هعیـش  شرگن  صیاصخ  زا  ار  نآ  هدرک و  داقتنا  نطب  داـتفهو  تفه  اـت  نوطب  ددـعت  هب  هعیـش ، ياههاگدـید  یـسررب  رد  يو  هتبلا 
دوجو ینشور  هلص  ینطاب  يرهاظ و  لولدم  نیب  هک  دنادیم  ینطب  نآ  ار  ربمایپ  هراشا  دروم  نطب  هکنانچ  مه  « 3 . » تسا هتسناد  نطب  هلوقم 

«4 . » دشاب هتشاد 

یسررب

يانبم يراشا ، ریـسفت  شور  رد  نوطب  هاگیاج  تایاور و  تاـیآ و  زا  نآرق  نطب  يهلدا  هب  یبهذ  هتـسیاش  تاـفتلا  مغریلع  دـسریم  رظن  هب 
هکنانچ مه  داد . میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  اهرایعمو  طباوض  تمـسق  رد  ار  نآ  میریذپیمن و  يو  زا  ار  هباحـص  مهف  اب  نوطب  قباطت  موزل 

دروم دـناوتیم  تسا ، تایاور  رد  حیرـص  تروص  هب  ینومـضم  نینچ  دوجو  راکنا  هناگداتفهو ، هناـگتفه  نوطب  راـکنا  زا  يو  روظنم  رگا 
زا تسین و  نوطب  ددعت  رب  هعیـش ، رداصم  رد  ًاصوصخ  ددـعتم ، ینمـض  يهلدا  دوجو  مدـع  يانعم  هب  ییوس  زا  رما ، نیا  اما  « 5  » دشاب لوبق 

ضیف موحرم  هکنانچ  مه  « 6 ، » درادن هعیش  هب  یصاصتخا  تسا و  هدش  حرطم  نیقیرف  مالعا  تاملک  نیب  رد  نطب  داتفه  هب  لوق  رگید  يوس 
313 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  ییاور  رداصم  زا  ًارهاظ  ار  هعبس  نوطب  تیاور  یناشاک 

تیاور ياتـسارمه  ییاـنک و  يریبعت  هکلب  تسین  یقیقح  ددـع  نطب ، داـتفه  تفه و  زا  دارم  موس  يوس  زا  تسا و  هدرک  لـقن  تنـس  لـها 
«1 . » تسا سابع  نبا  زا  نوجش  نوطب و  نونف و  رب  نآرق  لامتشا  دوعسم و  نبا  زا  نیرخآو  نیلوا  ملع  دوجو 

نافلاخم . 2

هراشا

اب ناشیا ، تفلاخم  ًاضعب  هدرک و  لاکـشا  نآرق  نطاـب  زا  ییاـهشرگن  هب  تنـسلها ، نارظنبحاـص  زا  یـضعب  نیقیرف ، نادنمـشناد  ناـیم  زا 
نطب نافلاخم  هرمز  رد  ار  نانآ  مان  ناشیاهداریا ، تاداقتنا و  ندوب  هتـسجرب  تلع  هب  هک  دوشیم ، تشادرب  ناشمالک  زا  نآرق  نطاب  ساسا 

نیا اب  هینطاب  نوچمه  یـضعب  دروخرب  اب  فلاـخم  هک  نآرق ، ياـفرژ  نطب و  اـب  فلاـخم  هن  ناـنآ  تقیقح  رد  دـنچ  ره  میاهداد ، رارق  نآرق 
هعیش نادنمـشناد  طسوت  هینطاب  رب  اهداریا  نیمه  هب  هیبش  هک  نیا  مغریلع  و  دناهدومنن . راکنا  ار  ینآرق  دعب  نیا  ساسا  لصا و  هدوب ، هلوقم ،

ار هعیش  زا  یـسک  هک  ارچ  میهد ، رارق  نیفلاخم  هرمز  رد  ار  اهنآ  میتسناوتن  نآ ، ندوبن  هتـسجرب  تلع  هب  اما  تسا  هتـشگ  حرطم  يرـشع  انثا 
تایآ و رهاوظ  ندوبن  تجح  يروص و  يرهاظ و  نآرق و  نوطب  تلاصا  هب  لـئاق  هدوبن و  فلاـخم  هینطاـب  هاگدـید  اـب  هک  تفاـی  ناوتیمن 

نطاب ساسا  اب  ناشتفلاخم  مهوت  هک  مینکیم  هراشا  یناسک  هب  طقف  نافلاخم ، ياههاگدید  رد  نیاربانب  دشاب . ص )  ) دمحم تعیرـش  راکنا 
. دناهتشاد ینطاب  ياهتشادرب  یخرب  زا  ياهدرتسگ  ياهداقتنا  ای  هتفر و  نآرق 

-( م 415 ه  ) یلزتعم رابجلا  دبع  یضاق 

نآرق زاجعا  هب  ار  یئزج  لدـعلاو ،» دـیحوتلا  باوبأ  یف  ینغملا   » هعومجم رد  لازتعا ، بتکم  مانب  نادنمـشناد  زا  يدابآ ، دـسا  رابجلا  دـبع 
دزادرپیم و هینطاب ، هاگدید  ساسا  رب  نآ ، رهاظ  ریغ  ینطاب  رب  نآرق  لامتشا  لاطبا  هب  یلصف  رد  هداد و  صاصتخا 

314 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
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یتلالد نآ  رب  ار  رهاظ  هک  ینطاب  دوجو  دنک  یم  یعـس  نآرق ، نطب  رهظ و  يوبن  تیاور  هب  هراشا  نودب  یلقع ، هلدأ  زا  هدافتـسا  اب  نآ  یط 
«1 . » دوش رکنم  تسین ،

نآرق تامکحم  هب  عاجرا  اب  ار  تافالتخا  نیا  عفر  اهنآ  يارو  رد  گنهامه  ینطاب  دوجو  رب  تایآ  يرهاظ  فالتخا  تلـالد  هئطخت  اـب  يو 
دنکیم هراشا  هینطاب  زا  رگید  یضرف  لیلد  هب  شمالک ، نمـض  رد  و  « 2  » دنادیمن روصتم  اههیآ  نآ  ینطاب  دعب  هب  يزاین  هتـسناد و  نکمم 

رد دوشیم و  ناشریغ  نآرق و  هب  یقیقح  ياملع  نیب  زیامت  لضافت و  روهظ  مدرم و  ءالتبا  ناحتما و  ببـس  نآرق ، نطاـب  نآ  ساـسا  رب  هک 
«3 . » دنکیمن ساسحا  نآرق  تایآ  يارب  نوطب  ضرف  هب  يزاین  نآ  دوجو  اب  هتسناد ، نکمم  تایآ  رهاوظ  طسوت  ار  یشقن  نینچ  يادا  نآ 

دیوگیم و  « 4  » دوشیم روآدای  میکح  يارب  ار  مالک  رد  يرهاظ  ریغ  ییانعم  هدارا  تروص  رد  هنیرق  هماقا  ترورـض  راـبجلا ، دـبع  یـضاق 
لیزنت زا  هکنیا  نآو  دادیمن  ماجنا  دـنرادنپیم  هینطاب  هک  هچنآ  زج  يراک  تشاد ، ار  ناگدـنب  نتخادـنا  هابتـشا  هب  دـصق  دـنوادخ  رگا  هک 

ِیف اَنْطَّرَف  اَم  تاـیآ  هنوگچ  هک  دـنکیم  لاؤس  بیترت  نیدـب  دـنهد و  یمن  تداهـش  ناـبز  تغل و  هک  دـنک  هدارا  ار  ینطاـب  یلیوأـت  نآرق ،
. دراد يراگزاس  هینطاب  هاگدـید  اب  نآرق ، رد  ربدـت  هب  رما  و  ( 89 لحن ،  ) ًهَمحَرَو ًيدُهَو  ءیَـش  ِّلُِکل  ًاناَیِبت  و  ( 38 ماعنا ،  ) ٍءیَش نِم  ِباَتِکلا 

نیب یقرف  تروص  نیا  رد  دیاین  تسدـب  رهاظ  رد  رکفت  لقعت و  اب  هک  دوش  هدارا  ینطاب  نآرق ، رهاظ  زا  رگا  دـیازفا  یم  دـعب  یکدـنا  و  « 5»
نیا  رب  هیآ ، رهاظ  تلالد  نآ  رب  هوالع  تسین و  یمور  نابز  یبرع و  نابز  هب  شلوزن 

315 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
رب رهاـظ  رگا  هک  دوب  هدروآ  نآ  زا  شیپ  هکناـنچ  مه  « 1 . » تسین نآ  نطاب  اب  توافتم  رگید  ینطاب  رب  شتلـالد  زا  رت  یلوا  روکذـم  نطاـب 

رهاظ ندوب  ثبع  يانعم  هب  نیا  دشاب ، هتشادن  نآ  رب  یتلالد  هچنانچ  تسا و  رهاظ  تسین و  نطاب  رگید  نآ  دشاب  هتشاد  يوغل  تلالد  نطاب 
«2 . » تسا نآرق 

: دیوگیم هدرک و  یفرعم  مدرم  مومع  بیرفو  رکم  نآرق ، نطاب  رهاظ و  هب  لوق  زا  ار  هینطاب  هزیگنا  يو 
یضر یلع - هب  نآ  لیوأت  ربمایپ و  هب  لیزنت  هک  هدش  دراو  یتایاور  تسا و  یلیوأت  لیزنتو و  ینطاب  رهاظ و  ياراد  نآرق  دنیوگیم : هینطاب 

ار نآ  و  دوش . نکمم  یهلا  دارم  تخانش  هکنیا  ات  تسا  يرورض  نانآ  تخانـش  تسا و  هدش  ضیوفت  ججح  ریاس  هب  وا  زا  سپ  و  هنع - هللا 
يروص يرهاظ و  تنـس و  نآرق و  تخانـش  لباق  فراعم  ندومن  نطاب  اب  نانآ  دـناهداد ، رارق  نید  مالـسا و  هب  هبرـض  حدـق و  يارب  یهار 
تفرعم باـب  دـیآ ، یمن  تسدـب  دوجوم ، ریغ  اـما  یهلا ، تجح  هیحاـن  زا  زج  هک  ود  نآ  نطاـب  رد  ار  عجرم  نداد  رارق  ود و  نآ  نتـشادنپ 

یفخم مالسا  يارو  رد  اهنآ  هک  ارچ  تسا  گرزب  نانآ  ررـض  اذل  دناهدومن و  دراو  ار  نکمم  نعط  نیرتگرزب  نآ  رد  دناهتـسب و  ار  مالـسا 
ررـض زا  شیب  ناشلاوقا  رب  بترتم  ررـض  دـنیامن ، لامعا  فیعـض  ياهناسنا  رب  ار  هویـش  نیا  رگا  دـننکیم و  نآ  يارب  دایقنا  راـهظا  هدـش و 

«3 . » تسا یفاک  نانآ  زا  رفنت  درط و  يارب  ناش  رهاظ  هک  تسا  نید  ءادعا  رئاس  نیدحلم و 
هب لـصف  نیمه  مود  تمـسق  رد  هک  هدرک  حرطم  نآرق  نوطب  رد  وا  شقن  هینطاـب و  رظن  دروم  تجح  صوصخ  رد  يرگید ، تاداـقتنا  يو 

. مینکیم هراشا  نآ 
316 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

یسررب

حیرص تروصب  هدوب و  ربتعم  یضعب  هک  هباحص  و  ص )  ) ربمایپ هیحان  زا  ددعتم  تایاور  هب  تافتلا  نودب  رابجلا  دبع  یضاق  دسریم  رظن  هب 
ددصرد دناهدومن ، دییأت  ار  نآ  تالالد  لقن و  ار  نآ  يرایـسب  نادنمـشناد  هدرک و  دـییأت  نآرق  ینطاب  دـعب  رب  ینمـض  تلالد  اب  یـضعب  و 

. دنلیاق نآرق  نطب  يارب  هینطاب  هک  تسا  یصیاصخ  زا  داقتنا 
نیب قرف  مدع  موزل  رب  لاکشا  نوچمه  تسا ، مزلتسم  ار  مومع  رب  سیبلت  نتخادنا و  هابتـشا  نوطب  ضرف  هک  رابجلادبع  یـضاق  لاکـشا  نیا 
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طابترا مدـع  هب  لیاق  هک  هینطاب  هاگدـید  ساسا  رب  یگمه  ینآرق ، رهاوظ  ندوب  ثبع  موزل  زین  اهنابز و  رگید  یبرع و  نابز  هب  نآرق ، لوزن 
تیاعر موزل  هب  طـباوضو ، اـهرایعم  تمـسق  رد  اـم  هدوب و  روصت  لـباق  تسا ، ینآرق  رهاوظ  تیجح  مدـع  زین  تاـیآ و  نوطب  روهظ و  نیب 
يرهاظ تلالد  لوبق  نمـض  رد  هک  درک  میهاوخ  هراشا  نآرق  نطب  دوجو  لـیالد  تمـسق  رد  تخادرپ و  میهاوخ  یبساـنت  طاـبترا و  نینچ 

مولع و دوجو  زا  تیاـکح  هک  و ...  ( 38 ماعنا ،  ) ٍءیَـش نِم  ِباَتِکلا  ِیف  اَنْطَّرَف  اّم  هیآ  نوچمه  یتایآ  يرهاظ  ریـسفت  شریذپ  هار  اهنت  تایآ ،
هب نآرق  هدرتسگ  قیمع و  فراعم  هنیجنگ  هک  تسا  نآ  رهاوظ  يارو  تاـیآ  يارب  ینوطب  شریذـپ  دراد ، میرک  نآرق  رد  هدرتسگ  یفراـعم 

. دیآیم باسح 
زا هیآ  مادـک  هب  تاهباشتم  زا  ياهیآ  هچ  هکنیا  رد  اما  تسا  ملـسم  قح و  يرما  رگید  تایآ  هب  تاـیآ  زا  یـضعب  روهظ  عاـجرا  دـنچ  ره  و 

تایآ و تلاخد  رثا  رد  تامکحم  هب  تاهباشتم  عاجرا  يارب  ددعتم  هوجو  لامتحا و  ندش  حرطم  اب  زین  دوش و  هدـنادرگرب  دـیاب  تامکحم 
دارم نآرق و  تقیقح  هب  هک  دوخ  زا  رتهاـگآ  يدارفا  زا  نادنمـشناد  تاـیآ ، نیا  هعوـمجم  ییاـهن  داـفم  نییعت  رد  رگید  ینئارق  تاـیاور و 

زیاـمت ببـس  هک  يزیچ  ناـمه  دـنوشیمن ؛ زاـینیب  دـنعلطم ، حیحـص  عطق و  وحن  هب  نآرق ، رهاوظ  يارو  رد  هتفهن  یهلا و  ییاـهن  يدـج و 
. دوشیم ناشریغ  زا  نآرق  یقیقح  موصعم و  نالماح  ناملاع و  نیا  لضافتو 

317 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
اما میقفاوم  تایآ ، رهاوظ  هدارا  مدـع  تروص  رد  هنیرق  هماـقا  ترورـض  هیآ و  رهظ  اـب  نطب  بساـنت  موزل  دروم  رد  راـبجلا  دـبع  یـضاق  اـب 

راکـشآ ریغ  نیبریغ و  یتلالد  نآ  رب  ار  رهاـظ  هک  دـیامن  هدارا  ار  ینوطب  لاـعتم  دـنوادخ  يدراوم  رد  هک  مینیب  یمن  نآ  رد  مه  يروذـحم 
رارق نانآ  رایتخا  رد  صاخ  يا  هنوگ  هب  ار  نیارق  تخانش  رازبا  هدراذگ و  وا  نانیـشناج  و  ص )  ) ربمایپ هدهع  رب  ار  نآ  نییبت  هفیظو  دشاب و 

، نارگید هب  ناشلاوقا  ندیسر  نانآ و  زا  روثأم  تایاور  دوجو  اب  هکنانچ  مه  دندرگ ، لاعتم  دنوادخ  هیحان  زا  غیلبت  رومأم  نانآ  طقف  ات  دهد 
. دوشیمن دراو  رما  نیا  رد  یللخ  نانآ ، نایم  زا  یتجح  تبیغ  نانآ و  راکشآ  روضح  مدع  هتفرگ و  ماجنا  اهنآ  تلاسر 

نیا رد  هینطاـب  ياههاگدـید  زا  یـضعب  هجوـتم  هدوـبن ، نآرق  نطب  دوـجو  لـصا  هب  فرـصنم  راـبجلا  دـبع  یـضاق  تاداریا  بـلغا  نیارباـنب 
. دسر یمن  رظن  هب  حیحص  تسا ، كرتشم  هیرشع  انثا  هعیش  ینابم  اب  هک  یضعب  لوبق و  لباق  اجب و  یضعب  هک  تسا  صوصخ 

-( 728 ه - 661  ) ینارح هیمیت  نبا  میلحلا  دبع  نب  دمحأ 

: دیوگیم ص ،)  ) ربمایپ زا  نآرق  نطب  رهظ و  تیاور  تحص  دروم  رد  یلاوئس  خساپ  رد  هیمیت  نبا 
تفای یثیدح  باتک  چـیه  رد  هدرکن و  تیاور  ملع  لها  زا  سک  چـیه  ار  نطبأ ) هعبـس  یلإ  نطاب  نطابللو  نطاب  نآرقلل   ) روکذـم ثیدـح 

«1  ... » ًاعلطمو ًادَحو  ًانطبو  ًارهظ  ٍهیآ  ِّلِکل  ّنإ   » هک هدش  تیاور  لسرم  ای  فوقوم  تروصب  يرصب  نسح  زا  یلو  دوشیمن 
يروما هب  ملع  دارم  هکنآ  لوا  دنک ، یم  رکذ  نآ  يارب  ار  لامتحا  ود  نطاب » ملع  رهاظ و  ملع   » جـیار تارابع  رد  نطاب  زا  دارم  حرـش  رد  و 

دوجو دروم  رد  ار  یتایاور  تاـیآ و  هدرک و  دـییأت  ار  نآ  هک  تاـیبیغ  هب  ملع  بولق و  لاـمعا  هب  ملع  ریظن  تسا  نطاـب  هب  قلعتم  هک  دـشاب 
زا اـی  مدرم  رثـکا  زا  هک  دـشاب  یملع  دارم  هکنآ  مود  دروآیم و  دوشیم ، طوـبرم  ناـسنا  تاـیونعم  بلق و  حـناوج و  هب  هک  یموـلع  نینچ 

یضعب 
318 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

درادـن یتفلاخم  هک  یملع  تسا و  يرهاظ  ملع  فلاخم  هک  ینطاب  یملع  تسا ، عون  ود  رب  دوخ  هک  دـشاب  یفخم  رود و  شمهف  ناـنآ ، زا 
عون دنکیم و  یفرعم  هارمگ  لهاج  ای  قیدنز و  دحلم و  ای  یطاخ  درف  کی  راک  ار  یملع  نینچ  هب  داقتعا  هتسناد ، لطاب  ار  نآ  لوا  عون  هک 

«1 . » دشابیم اطخ  تحص و  لامتحا  ود  ياراد  زین  درادن  یتفلاخم  رهاظ  اب  هک  مود 
مالـسا يارب  ینطاـب  دوجو  دروم  رد  نیملکتم  هفوـصتم و  هفـسالف و  زین  هیریـصن و  هیلیعامـسا و  زا  هطمارق  هینطاـب و  ياـعدا  هب  سپـس  يو 
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تالیوأت زا  یضعب  دوشیم و  تفای  زین  یعیش  رداصم  رد  هک  هینطاب  ریسافت  زا  ییاههنومن  هب  هراشا  زا  سپ  دزادرپیم و  شرهاظ  اب  فلاخم 
: دیوگیم يدنب  عمج  رد  یبرع ، نبا 

لطاـب زین  دوشیم  هماـقا  نآ  يارب  هک  یلیلد  دـشاب و  لـطاب  ًاـساسا  دوخ  يدوخ  هب  روکذـم  ياـنعم  هکنآ  یکی  تسا : عون  ود  رب  باـب  نیا 
تسا نامه  نیا  تسا و  تسردان  ثیدح  نآرق و  زا  نآ  هب  لالدتـسا  تشادرب و  اما  تسا  قح  حیحـص و  انعم ، نآ  هکنآ  مود  دوب ، دهاوخ 

عقاو یهلا  هدارا  دروم  شـصاخ  ظافلا  اب  حیحـص  انعم  نآ  دوشیم  اعدا  ای  تاراشا )  ) ریخا دروم  نیا  و  دوش ...  یم  هدیمان  تاراشا »  » هب هک 
هک دوشیم  اعدا  ای  و  تسا ...  سفن  نامه  ( 67 هرقب ،  ) ًهَرََقب ْاوَُحبْذَت  زا  دارم  دیوگب  یـسک  هکنآ  ریظن  تسا  دنوادخ  هب  ءارتفا  نآ  هک  هدش ،

هدافتـسا هنومن  ناونع  هب  تسا و  مقـس  تحـص و  لمتحم  دوخ  هک  ظفل  تلالد  باب  زا  هن  تسا  سایق  رابتعا و  باـب  زا  يراـشا  ياـنعم  نآ 
لوخد مدـع  تشادرب  نوچمه  ( ... 79 هعقاو ،  ) َنوُرَّهَطُْملا ّالِإ  ُهُّسَمَی  هیآ ال  زا  رهاط  بولق  يارب  زج  نآرق  یناعم  هب  یـسرتسد  ناـکما  مدـع 

نینچ حیحـص  ياه  هنومن  زا  بنج » ـالو  بلک  اـهیف  ًاـتیب  هکئـالملا  لخدـت  ـال   » تیاور زا  تسا ، نآ  رد  دـسح  ربک و  هک  یبلق  رد  هکئـالم 
«2 . » تسا یتاراشا  تارابتعا و 

319 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
: دسیونیم یملُس  ریسفتلا » قئاقح   » باتک يراذگشزرا  رد  سپس  يو 

ارتفإ ادخ  هب  دیامن ، لیوأت  ریـسفت و  نیعبات  هباحـص و  زا  هدیـسر  ریـسفت  زا  ریغ  يا  هنوگ  هب  ار  ثیدـح  نآرق و  سک  ره  هک  دـش  نشور  و 
«1 . » تسا مالسا  نید  يرورض  شنالطب  هدش و  هدرمش  داحلإ  هقدنز و  يارب  یباب  حتف  هدومن و  فیرحت  ار  یهلا  مالک  تایآ و  هتسب ،

هب ع )  ) نانمؤمریما طسوت  باتکلا ، هحتاف  ریـسفت  ریظن  نآرق ، نطب  ییاور  تادنتـسم  زا  یـضعب  یـسررب  مییقت و  هب  نیا ، زا  سپ  هکنانچمه 
و مولع ، زا  یضعب  هب  ار  هباحص  زا  یـضعب  ص )  ) ربمایپ نداد  صاصتخا  هلئـسم  هب  هناگادج ، یلـصف  رد  هتخادرپ و  رتش ، نیدنچ  راب  هزادنا 
رب تلالد  يارب  ار  شتایاور  هتسناد و  باوص  لوق  ار  شباحـصا  هب  نید  ملع  نایب  رد  ص )  ) ربمایپ ضیعبت  مدع  هراشا و  بلطم  نیا  دهاوش 

«2 . » دنکیم یفرعم  رصاق  رهاظ  اب  فلاخم  ینطاب  يروما  هب  هباحص  ملع 

یسررب

هک ظفل  رهاظ  زا  دافتـسم  یناعم  اهنت  فلتخم ، حوطـس  رد  نآرق  مهف  دییأت  مغر  لع - يو  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیمیت  نبا  تارابع  رهاظ  زا 
رب لمتشم  رگا  یتح  ار  نآ  زا  ریغ  دنادیم و  هتسیاش  نآرق  تایآ  هب  باستنا  دانسا و  تحـص  يارب  ار  دوشیم  هدرمـش  نآ  لولدم  یعون  هب 

اجنیا ات  داد و  تبـسن  نآرق  تایآ  هب  هدرک و  یفرعم  یهلا  هدارا  دروم  ار  اهنآ  ناوت  یمن  هک  دناد  یم  یتاراشا  مکح  رد  دشاب ، قح  یبلاطم 
نآ هب  حیرـص  هراـشا  ياراد  هک  دـهاوخیم  یتاـیاور  رد  طـقف  ار  نوطب  رب  میرک  نآرق  لامتـشا  هلدا  يو  هک  ییاـجنآ  اـما  میقفاوم ، يو  اـب 
رب ینمضت  تلالد  هب  هک  یتایاور  ریاس  رانک  رد  ربتعم  يدنس  اب  ًاضعب  تنس و  لها  تایاور  زا  رگید  یـضعب  زا  يو  دسریم  رظن  هب  دنـشاب ،

ياملع  مظعم  دییأت  زین  دننکیم و  دیکأت  نوطب  رب  نآرق  لامتشا 
کی تسا و  هدش  بجوم  ار  تایآ  قیمع  نوطب  رد  يو  کیکشت  هلئسم  نیمه  هدرک و  تلفغ  تنسلها ،  320 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

هناققحم و يدروخرب  ار ، نانآ  دروم  رد  اجکی  یلک و  مکح  هیرشع و  انثا  هعیش  زین  نیملکتم و  هفوصتم و  هفـسالف و  هینطاب و  ندرک  هساک 
هنوگ ره  هتسناد ، نآرق  زا  نیرخأتم  مهف  روحم  كالم و  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  هباحص  مهف  هک  وا  هاگدید  نیا  هکنانچ  مه  مینادیمن  هتسیاب 

رد یعنام  هدوب و  زاب  ناگمه  يارب  نآرق  مهف  هار  هک  تسا  نآ  حیحـص  هتفریذـپن . ار  دـشاب ، ربتعم  ریغ  نانآ ، تالوقنم  اب  قباطم  ریغ  یمهف 
طباوض هب  طوبرم  تمسق  رد  ام  هک  دناهدیسرن  نآ  هب  هباحص  هلمج  زا  ناینیشیپ و  هک  دنبای  تسد  تایآ  زا  یمهف  هب  یـضعب  هک  تسین  نآ 
ياهنوگ هب  ار  يروما  زا  یضعب  نایب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  نیا  رد  مینیبیمن  یعنام  هکنانچ  مه  تخادرپ ، میهاوخ  بلطم  نیا  هب  اهرایعم  و 

هداد و صاصتخا  دنتـسه ، كرد  مهف و  زا  يرتالاب  هجرد  ياراد  هک  هباحـص  زا  یـضعب  هب  دـشابن ، نید  غیلبت  تلاسر و  يادا  هب  لـخم  هک 
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. میدروآ یلزتعم  رابجلا  دبع  ءارآ  یسررب  رد  ار  نآ  لیصفت  هک  دشاب  هداد  رارق  نانآ  هدهع  هب  ار  نآ  نییبت  هفیظو 

نافلاخم تاداقتنا 

هراشا

رد نآ  هب  هک  نطاب  ثحب  ییاور  ياههشیر  لوبق  مدـع  ای  لوبق  تایاور و  رب  يدنـس  لاکـشا  زا  رظن  عطق  اب  نیقیرف ، نارظنبحاص  زا  یـضعب 
هک دـنا  هدرک  نایب  نآرق ، زا  دـعب  نیا  رد  حرطم  ياهـشرگن  اه و  هبنج  رب  یتالاکـشا  میتخادرپ ، نآرق  نطب  دوجو  لـیالد  هب  طوبرم  لـصف 

یضعبو هدوب  دناهیلیعامسا ، نامه  هک  هینطاب  هقرف  صاخ  شرگن  هب  طوبرم  یضعب  درک . هصالخ  هتـسد ، راهچ  رد  ناوتیم  ار  اهنآ  عومجم 
دراو نطب  هلوقم  یلقع  ثحب  هب  هک  یمهم  داریا  هکنانچ  مه  تسا ؛ طبترم  هیرشع ، انثا  هعیش  تیبلها ، بتکم  عابتا  صاخ  شرگن  هب  رگید 

دناهتخادرپ نآ  هب  یطوسبم  تروصب  هعیش  نییلوصا  هک  تسا  انعم » کی  زا  شیب  رد  ظفل  کی  لامعتـسا  عانتما   » هدعاق اب  نآ  طابترا  هدش ،
رد ناوتیم  ار  تاداقتنا  زا  رگید  ياهراپ  تیاهن  رد  و 

321 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. داد ياج  یمراهچ  مسق 

. میزادرپیم هناگراهچ  تاداقتنا  نیا  یسررب  هب  نونکا 

هینطاب هاگدید  هب  داقتنا  فلأ -

هراشا

: دیوگیم هینطاب  هب  باطخ  دنادیم ، شودخم  ار  ثحب  نیا  ییاور  ياههیاپ  هدوب ، نآرق  ینطاب  دعب  فلاخم  هک  یلزتعم  رابجلا  دبع  یضاق 
ار نآرق  دنکیمن  یتلالد  نآ  رب  رهاظ ، دـنیوگب : رگا  ریخ ؟ ای  تسه  یتلالد  نآ  رب  ار  رهاظ  ایآ  تسا  بجاو  دـینکیم  روصت  هک  نطاب  نیا 
نآ هب  رهاظ  زا  دنناوتیم  نابز  تغل و  لها  ایآ  دوشیم  هتفگ  نانآ  هب  دنکیم  تلالد  نآ  رب  هک  دنیوگب  رگا  دناهداد و  رارق  هدوهیب  ثبع و 

تـسد نطاب  نآ  هب  دنناوتیم  ناناد  نابز  مامت  هک  ارچ  دـناهدنادرگرب  رهاظ  يرما  هب  ار  نطاب  ناشیا  دـشاب  تبثم  خـساپ  رگا  دـنبای ؟ تسد 
«. 1  » تسا نطاب  نآ  رب  رهاظ  تلالد  رب  ینبم  نانآ  یلبق  لوق  ضقن  دنهد  یفنم  خساپ  رگا  دنبای و 

: دیوگیم هینطاب  رظن  دروم  تجح  دروم  رد  و 
دیامن و تفایرد  ماهلا  یحو و  اب  ای  ص )  ) ربمایپ هیحان  زا  ای  نآ  رهاظ  قیرط  زا  ار  نطاب  هب  ملع  دـیاب  تسا  ع )  ) ماما نامه  دارم  هک   ] تجح

نآ هب  ربمایپ  قیرط  زا  هچنانچ  دـننک و  ادـیپ  تخانـش  نآ  هب  دـنناوتیم  زین  ءاملع  قیرط ، نامه  زا  دـمهفب ، ار  نآ  باتک  رهاظ  قیرط  زا  رگا 
ار غیلبت  نیا  رگا  دنـشاب و  هاگآ  نآ  هب  ناگمه  تسا  مزـال  هداد ، ماـجنا  ناـگمه  هب  تبـسن  ار  غیلبت  رما  ربماـیپ  هکنآ  لیلدـب  تسا ، هدیـسر 
نآ ماما  رگا  تسا و  مولعم  نآ  نـالطب  دـناهدرک و  راـکنا  ار  یمومع  نییبت  مدرم و  يارب  ربماـیپ  تثعب  اـیوگ  دـنهد  رارق  تجح  صوصخم 

دمحم ترـضح  زا  رتهبترم  گرزب  ار  وا  هداد و  رارق  ربماـیپ  لوـسر و  ار  وا  تقیقح  رد  دـمهفیم  یحو  ماـهلا و  قـیرط  زا  ار  نطاـب  هب  ملع 
نید رد  هک  تسا  نطاب  رگید  یفرط  زا  هدوبن و  هاگآ  نآ  زا  ربمایپ  تسا و  هدیمهف  ار  نطاب  تجح  وا  یفرط  زا  هک  ارچ  دـناهداد  رارق  (ص )

دامتعا دروم 
322 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
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«1 .« » رهاظ هن  تسا 
: دیوگیم هینطاب  تاداقتعا  رب  در  رد  دوریم ، رامش  هب  تنس  لها  نایم  رد  نآرق  نطاب  زا  يدنمهرهب  رادمچرپ  هک  یلازغ  دماحوبا 

دامتعا ندش  لیاز  ءاضتقا  رما  نیا  دوش ، هدنادرگرب  نآ  رهاظ  زا  یلقع ، ترورض  نودب  عرش و  بحاص  زا  یلقن  هب  دانتسا  نودب  ظافلا  رگا 
دامتعا لباق  دنکیم  روطخ  نهذ  هب  هچنآ  هک  ارچ  دوشیم  طقاس  شلوسر  لاعتم و  دنوادخ  مالک  تعفنم  هتشاد ، ار  ینآرق  ظافلا  هب  هقث  و 

هوجو رب  ار  نآ  ناوـتیم  هدـش ، ضراـعتم  ًاـهاگ  ینهذ  تاروـطخ  هکلب  تسین  رادروـخرب  یطبـضنم  دـعاوق  زا  تسا  نطاـب  هچنآ  تسین و 
ءارآ رب  اهنآ  لمح  ینآرق و  رهاوظ  لیوأت  هار  هدرک ، تعیرـش  عیمج  يدوبان  هب  مادقا  هینطاب  هک  تسا  قیرط  نیمه  زا  دومن . لمح  يددعتم 

«2 . » دندیزگرب ار  دوخ 
«3 . » دشاب هتفرگ  یلازغ  مالک  نیمه  زا  تارابع  رد  تهابش  هنیرق  هب  ار  دوخ  لاکشا  یبهذ  ًالامتحا 

، دشاب نآ  هب  کسمت  زا  عنام  هک  عطاق  یلیلد  نودب  نآ ، رهاوظ  زا  ظافلا  ندرک  فرصنم  زاوج  یلازغ ، نوچمه  زین  یلزتعم  دیدحلایبأنبا 
«4 . » دنادیم ص )  ) شلوسر ّلجوّزع و  دنوادخ  مالک  هب  قوثو  مدع  ببس  ار 

یـصن اب  زج  نآ  زا  يدـعت  هک  تسا  یبجاو  تسا  نآ  هل  عوضوم  هک  يرهاظ  رب  مالک  لمح  تسا  دـقتعم  تنـسلها ، نییلوصا  زا  مزحنبا ،
. تسا هدرک  دوبان  ار  تالوقعم  عیارـش و  هتخاس ، هابت  ار  قیاقح  ماـمت  دوش  نآ  بکترم  هک  يدرف  هک  ارچ  تسین  زیاـج  عاـمجا ، اـی  یعرش 
زا دادیم  ربخ  وا  هب  ار  اهنآ  لیوأت  لیئربج  هک  یتایآ  زج  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگیم  هک  هشیاع  زا  یتیاور  هب  هراشا  اب  رگید ، ییاج  رد  يو 

لیوأت 
323 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

: دیوگیم درکیم ، يراددوخ 
هدومن و تفلاخم  شلوسر  لاعتم و  دنوادخ  اب  دنک ، لمع  نآ  فالخ  رب  هک  یسک  درب ، یمن  نآرق  لیوأت  هب  تسد  یحو  اب  زج  ربمایپ  رگا 
نآ و كرت  میراد ، ملع  نآرق  رهاظ  هب  ام  نوچ  و  تسا ، هدرک  مارح  ار  لهج  يور  زا  وا  هب  نتـسب  نخـس  دـنوادخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

هدرک راذنا  هداد و  میب  نآ  زا  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  تیـصعم  قسف و  مارح و  دـنکن  دـییأت  ار  نآ  يرگید  روهظ  هک  یلیوأت  هب  نتخادرپ 
«1 . » تسا

یسررب

نانآ تسا . هدـش  هتـشاگن  نانآ  در  رد  هینطاب و  هب  باطخ  تارابع  نیا  هک  دوشیم  نشور  رابجلا ، دـبع  یـضاق  تارابع  قایـس  هب  عوجر  اب 
هب ناوتیمن  ماما  قیرط  زا  زج  هک  ینطاب  دـننکیم ، هصالخ  میرک  نآرق  نطاب  رد  ار  تقیقح  دـننادیم و  طـقاس  تیجح  زا  ار  نآرق  رهاوظ 

نطاب هب  لیاق  هک  یمالسا  نادنمـشناد  مامت  اما  دیامنیم  اجب  تسا  هدرک  دراو  رابجلادبع  یـضاق  هک  یلاکـشا  انبم  نیا  رب  تفای . تسد  نآ 
تحـص طورـش  رد  تسین . نآ  رهاوظ  تیجح  راکنا  مزلتـسم  نآرق  نطاب  هب  داقتعا  دنتـسین ، ناتـساد  مه  هینطاب  دیاقع  نیا  اب  دنتـسه  نآرق 

تایآ روهظ  ای  صن  اب  نآ  تفلاخم  مدع  نآرق و  رهاظ  اب  بسانت  تحـص ، طورـش  زا  هک  درک  میهاوخ  نایب  رهاوظ ، زا  هدمآ  تسدـب  نطاب 
اما درادـن  ياهرهب  ًامیقتـسم  ماما  نازورف  دیـشروخ  زا  تما  تبیغ ، نامز  رد  هچرگ  هیماـما  داـقتعا  ساـسا  رب  و  تسا . يوبن  تنـس  ینآرق و 

دنشابیم و نآرق  نوطب  رد  جردنم  یهلا  فراعم  قمع  ناگدنیوپ  يامنهار  ناشخرد  ياهراتس  نوچمه  مالسلا ) مهیلع   ) همئا یئاور  ثاریم 
هک تسا  یفیاطل  تاراشا و  قئاقد و  قیاقح و  فشک  ياههار  نیرتاـسر  نیرتنئمطم و  زا  یکی  هک  هدوبن ، تفرعم  ّدـس  ببـس  اـهنت  هن  نیا 

رهاوظ و ندوب  تجح  تهج  زا  رابجلا  دبع  یـضاق  لیلد  طسو  دح  اذل  تسا . هدومن  یلجتم  ص )  ) ربمایپ دیواج  هزجعم  رد  لاعتم  دنوادخ 
فراعم  هب  یسرتسد  ناکما 
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. دشابیم شودخم  دنوادخ  تجح  ماما و  تانایب  و 
هعیش هدیقع  اب  اجنیا  رد  هینطاب  هدیقع  نیا  تسا . لاکشا  لباق  رابجلا  دبع  یـضاق  هاگدید  نآرق ، نوطب  اب  هطبار  رد  ماما  شقن  صوصخ  رد 

زا هک  ص )  ) ربمایپ نیـشناج  ماما و  تسا ، دقتعم  دـنکیم ، عمج  نآرق  نطاب  رهاظ و  نیب  هک  هیرـشع  انثا  هعیـش  تسا . كرتشم  هیرـشع  انثا 
ملع هلمج  زا  دناهتشادن و  ار  نآ  لمحت  ناوت  هباحص  هک  ار  یمولع  هلمج  تسا ، رادروخرب  تمصع  نوچمه  ياهژیو  تازایتما  صیاصخ و 

هک ربماـیپ  هدومن و  تفاـیرد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  هنیـس  هب  هنیـس  تثارو و  قیرط  زا  هدرتسگ ، عماـج و  لکـش  هب  ار ، نآرق  قیمع  نوطب  هب 
هتفاکش جیردتب  ار  نآرق  فراعم  ياهایرد  نامز ، لوط  رد  دوخ  زا  سپ  ات  هدرک  غالبا  ییاههطـساو  نینچ  هب  هتـشاد  ار  نآرق  نییبت  تلاسر 

ءاقلا نیا  هکلب  دـیآ . شیپ  ترـضح  يوبن  تلاسر  يادا  رد  یللخ  هکنآ  نودـب  دـنیامن ، میدـقت  تیرـشب  هب  نآ  قامعا  زا  ار  ییاـهرهوگ  و 
ناناملـسم هعماج  ناـیم  رد  اـههنتف  زا  یـضعب  زورب  زا  هتـشگ و  نآ  حیحـص  كرد  شریذـپ و  نتـسشن و  رمث  هب  ببـس  فراـعم ، یجیردـت 

. دیآیم لمع  هب  يریگولج 
هتشاد یپ  رد  ار  نآرق  یهلا  تیاده  رد  ینآرق  رهاوظ  شقن  ندش  گنرمک  تسا  نکمم  نآرق  نطاب  هب  نتخادرپ  رد  طارفا  دسریم  رظن  هب 

دنـشابیم مزتلم  نآ  هب  هینطاب  اهیرابخا و  نوچمه  یـضعب  هک  تسا  نآ  تیجح  مدع  هجیتن  نآ ، رهاوظ  ظافلا و  هب  نانیمطا  مدع  یلو  دشاب 
زاجعا فشاک  هکلب  تشاد  دـهاوخن  ار  ياهرمث  نینچ  میرک ، نآرق  ینطاب  یناعم  فشک  نآرق ، نطاـب  رهاـظ و  نیب  عمج  تروص  رد  ـالا  و 

. دیاشگیم ياهزات  ياهقفا  رد  ار  میرک  نآرق  زا  تیرشب  عافتنا  دح  هدوب ، میرک  نآرق  ییانعم  یظفل و 
نداد رارق  اب  ناوتیم  اما  دـسریم ، رظن  هب  اـجب  دـشاب  ینهذ  رطاوخ  اـی  دوهـش و  نآرق ، نطاـب  هب  یباـی  تسد  عبنم  هک  اـجنآ  یلازغ  مـالک 

. تسب نآ  رب  ار  ضراعت  هار  سدقم ، عرش  زا  هتفرگرب  يدعاوق  طباوض و 
يو  اب  هدوب ، نقتم  میرک  نآرق  رهاظ  هب  کسمت  بوجو  رد  مزح ، نبا  مالک 
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باستنا دوشیم و  نید  تعیرـش و  داـسف  بجوم  رهاوظ ، تیجح  راـکنا  ینطاـب و  یناـعم  رب  یهلا  مـالک  لـمح  هک  تسا  حـضاو  میقفاوم .

هب تافتلا  زا  سپ  اما  دوش ، هدرمـش  لاعتم  دنوادخ  هب  ءارتفا  مکح  رد  دناوتیم  نآرق ، زا  ياهیآ  ای  یتیاور و  هب  دانتـسا  نودـب  ینطاب  یناعم 
تاـیآ قیمع  دـعب  هب  هجوـت  موزل  هکلب  زاوـج و  هباحـص و  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلـها و  ص )  ) ربماـیب زا  نیقیرف  رداـصم  ددـعتم  تاـیاور 

تایآ هب  نآ  یعطق  باستنا  زا  زیهرپ  و  نآ » ندوب  یلامتحا   » رکذ اـب  دـیآ  یم  تسدـب  یعرـش  دـعاوق  طـباوض و  زا  هک  ینطاـب  هب  نتخادرپ 
هب طوبرم  تمسق  رد  ار  عامجا  ای  یعرش  صن  اب  زج  ار  ینآرق  رهاوظزا  ندیشک  تسد  زاوج  مدع  دسر و  یم  رظن  هب  روذحم  نودب  ینآرق 

. درک میهاوخ  یسررب  طباوض  اهرایعم و 

هعیش هاگدید  هب  داقتنا  ب )

هراشا

هک دنـشاب  یهار  نامه  ناگدنیوپ  دـناهدومن  یعـس  دنـشابیم ، مالـسلا ) مهیلع   ) تمـصع تیبلها  میلاعت  راد  ثاریم  هک  يرـشع  انثا  هعیش 
زییمت و ترورض  هک  تسا  هدش  ییاهعضو  لعج و  اهفیرحت و  راچد  نانآ  ییاور  ثاریم  نایم  نیا  رد  دنچ  ره  دناهدرک ، هئارا  ناشنایاوشیپ 

نیب هرـسان ، هرـس و  یگتخیمآ  نـیمه  هجیتـن  رد  و  هدـش ، ببــس  ار  نآ  ریغ  زا  نیموـصعم  هیحاـن  زا  هدـش  رداـص  ثیداـحا  ندوـمن  لاـبرغ 
لیوأت نآرق و  نطب  صوصخ  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها ياهطانم  قیقد  حیقنت  هدش ، داجیا  رظن  فالتخا  قح ، رب  بتکم  نیا  نادنمـشناد 

تایآ يأر  هب  ناگدننک  لیوأتو  ریـسفت  ثیدح و  نیلعاج  هناموصعم  ریغ  هنالوئـسم و  ریغ  ياهدـمایپ  رگید  زا  تسا . هدومن  لکـشم  ار  نآ 
يرکف بتکم  نیا  هب  یضعب  داقتنا  همجه و  ببـس  هک  تسا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هعیـش و  فراعم  كانبات  هرهچ  ندش  شوشم  نآرق ،
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مهیلع  ) تیبلها يرکف  کلسم  رب  داقتنا  یعون  نمضتم  عقاو  رد  اما  تسا  هدش  دراو  نایعیـش  هب  ًامیقتـسم  هچرگ  تداریا  نیا  تسا . هتـشگ 
. دشابیم زین  مالسلا )

نآ  هعیش  هک  دناهتفگ  نآرق  نطاب  رهاظ و  نیب  هعیش  عمج  هب  رارقا  نمض  یضعب 
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هک تسا  هدرک  داهنشیپ  ار  نیا  ءوس ، دنیارف  نیا  لیمکت  يارب  دنکیم و  حرطم  حیحص  ریغ  نوطب  نداد  هولج  لوبقم  مدرم و  بیرف  يارب  ار 
نطاب ربارب  رد  میلست  نودب  نآرق  رهاظ  هب  نامیا  دش و  میلـست  دیاب  هدیـسر ، مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها زا  هک  نآرق  ینطاب  فراعم  ربارب  رد 

بابـسا هلیـسو  نیدبات  درادـن ، نآرق  نطب  رهظ و  هب  رفک  ای  رهاظ و  راکنا  نطاب و  هب  نامیا  اب  یقرف  تسا و  نآرق  لک  هب  رفک  هلزنم  هب  نآ ،
رکف و هب  دـناوتب  دـهاوخب  هچره  هجیتـن  رد  دـشاب و  هدومن  راومه  ار  میرک  نآرق  صوصن  رد  یـشیدنا  دازآ  زا  عـنم  مدرم و  لوـقع  لـیطعت 

یبهذـم دـیاقع  یناسفن و  ياهاوه  اب  قباطم  نآرق  صوصن  اب  نانآ  بعالت  يزاب و  تاـئاقلا ، نیا  هجیتن  دـیامن و  قیرزت  دوخ  عاـبتا  هدـیقع 
«1 . » دشابیم دوخ ،

: دیوگیم نآرق  نطب  رهظ و  هب  داقتعا  لصا  دروم  رد  یبهذ  نیسح  دمحم  رتکد 
ندیـسر زا  سپ  مینک و  یم  دـییأت  ار  نآ  هک  تسا  یتـقیقح  نیا  تـسا و  نطاـب  رهاـظ و  ياراد  نآرق  هـک  دـنیوگ  یم  هیرـشع  اـنثا  هیماـما 
فقوتم دـح  نیا  رد  هیماما  یلو  میرادـن  ياهضراعم  هلأسم  نیا  رد  اهنآ  اـب  دـنکیم ، دـییأت  ار  يریـسفت  یناـبم  نیا  هک  یحیحـص  ثیداـحا 

هک دـناهدرک  اـعدا  هدرکن و  ءاـفتکا  هزادـنا  نیا  هب  دـنوش و  یم  لـئاق  زین  تسا  نطب  داـتفه  تفه و  ياراد  نآرق  هک  نیا  هب  هکلب  دوشیمن 
نیا تاقلعتم  تیالو و  تماما و  هب  توعد  رد  ار  شنطاب  داد و  رارق  تلاسر  توبن و  دـیحوت و  هب  توعد  رد  ار  نارق  رهاظ  لاعتم  دـنوادخ 

«2 . » تسا هداد  رارق  ود 
میلست نآ و  رهاظ  رانک  رد  ار  نآرق  نطاب  هب  نامیا  بوجو  هدرک و  هیبشت  یطسو  نورق  تیحیسم  درکلمع  هب  ار  هعیـش  درکلمع  همادا  رد  و 

«3 . » دنکیم یفرعم  ود  نیا  ياهيدننامه  ار  نآ  یناعم  مهف  مدع  مغریلع  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها هیحان  زا  ینطاب  ره  ربارب  رد 
رب ا ینبم  دوش  وا  زا  تسا  نکمم  هک  یلاؤس  هب  خساپ  رد  تاماهتا  نیا  هدنیوگ 
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هب اهنت  ار  داریا  نیا  ارچ  نآ ، هب  نارـسفم  عیمج  فارتعا  نآرق و  تایآ  يارب  نطب  نطاب و  دوجو  هب  ص )  ) مرکاربمایپ هراـشا  دوجو  اـب  هکنی 

ظافلا هک  تسا  نآ  تسا  نیرـسفم  قافتا  دروم  هدـش و  هراشا  نآ  هب  ثیدـح  رد  هک  ینطاـب  نآ  هک  دـسیونیم  ییاـمنیم ؛؟ دراو  ناـیعیش 
رادروخ رب  یگژیو  نیا  زا  تسا  نآ  لابند  هعیش  هک  ینطاب  هکیلاح  رد  دیآ  باسح  هب  نآ  تالولدم  زا  دناوتیم  دباتیم و  رب  ار  نآ  ینآرق 

«2 . » تسا هدرک  لیدبت  دوخ  یبزح  باتک  هب  ار  نآ  تایآ ، ینطاب  نایب  نآرق و  لیوأت  قیرط  زا  هعیش  هک  دیوگیم  يرگید  و  « 1  » تسین

یسررب

نیب عمج  هک  هلئـسم  نیا  تفگ : دیاب  يرـشع  انثا  هعیـش  یتدیقع  يرکف و  کلـسم  هب  تاماهتا  رتهب  ریبعت  هب  ای  تاداقتنا و  نیا  هب  خساپ  رد 
رد هلئسم  نیا  هب  تسا و  یتسرد  بلطم  هدوب  هعیش  يریسفت  گنهرف  تاملـسم  زا  نآ ، دعب  ود  ره  هب  نامیا  موزل  نآرق و  تایآ  نطب  رهظ و 

مدرم بیرف  هب  ار  عمج  نیا  تلع  یلیلد ، چیه  نودـب  هکنیا  اما  « 3 ، » تسا هدش  هراشا  دناهتخادرپ ، میرک  نآرق  نطاب  هب  هک  يریـسافت  رتشیب 
( مالـسلا مهیلع   ) تیبلـها تاـیاور  ساـسا  رب  يرـشع  اـنثا  هعیـش  تسا . تفرگ  تروص  هک  تسا  ياهنافـصنم  ریغ  دروخرب  میهد ، عاـجرا 

يارب نآ ، رب  هوالع  دـشاب و  مزتلم  مالـسا  نآرق و  يرهاظ  ماـکحا  هب  نآ و  لـیزنت  توـالت  هب  هتـشاد ، رظن  دـم  ار  نآرق  رهظ  تسا ، فظوم 
رانک رد  نآرق  نطب  رهظ و  دـعب  ود  هب  تافتلا  مدـع  رد  ار  نآرق  تیروجهم  دـیامنن و  ضاـمغا  نآ  نطاـب  زا  ینآرق ، قیمع  فراـعم  بسک 

يرورض نانآ ، ریغ  نادنمشناد و  صاوخ و  يارب  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها میلاعت  وریپ  رد  هک  یبیرفماوع  يارب  هن  ار  نیا  دنادیم و  مه ،
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. درمشیم
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: تساج هب  ریز  تاکن  رکذت  نآرق ، ینطاب  فراعم  ربارب  رد  ندش  میلست  صوصخ  رد  و 
زا یکی  هدـش و  هدرمـش  مالـسا  ینامـسآ  نـید  میلاـعت  رد  یقح  رما  ینآرق ، ریغ  ینآرق و  فراـعم  زا  یـضعب  ربارب  رد  ندـش  میلـست  اـًلوا :

لئاسم زا  يرایسب  داعم و  هملک  کی  رد  نآ و  تالاوحا  خزود و  تشهب و  نوچمه  يروما  « 1 . » دشاب یم  بیغ  هب  ناملسم  نامیا  قیداصم 
هک تسا  مالـسا  نید  ساسا  ییانب و  ریز  لئاسم  هب  هناملاع  هناققحم و  تخادرپ  ناکما  نآ  هراچ  اما  دـنرود  يرـشب  ملع  هطیح  زا  یتدـیقع 

ساسا شریذپ  زا  سپ  دـشابیم و  نکمم  یلقع  هلدا  زا  هدافتـسا  اب  نآ ، رب  مدـقتم  ياهبترم  رد  نآرق و  میلاعت  زا  رظن  عطق  اب  سک  ره  يارب 
روسیم لـئاسم  نیا  همه  رد  ییارچ  شواـک و  دوشیم و  داـمتعا  یلقن  میلاـعت  هب  ییاـنبور  لـئاسم  تاـعورف و  رد  رگید  لـقع ، طـسوت  نآ 

نآ زا  یمـسق  هک  تسا  مسق  راهچ  نآرق  فراعم  هک  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  تسا . يراـج  ینآرق  فراـعم  دروم  رد  مـالک  نیمه  تسین .
، یهلا تافـص  تیهاـم  نآ  هلمج  زا  موـلع و  زا  هتـسد  نیا  دروـم  رد  و  « 2  » دـشاب یم  یهلا  ملع  تاـصاصتخا  زا  ینعی  هب » هللا  رثاتـسا  اـمم  »
« هللا  » هلالج هژاو  رب  فقو  ربانب  یـضعب  و  « 3  » درک راذگاو  نآ  ناملاع  دنوادخ و  هب  ار  روما  نیا  ملع  دـیاب  هک  دـنراد  رظن  قافتا  ناناملـسم 

َنوُخِساَّرلاَو ینعی  هیآ  همادا  زا  هک  دناهدرک  رکذ  ار  تاهباشتم  ربارب  رد  میلست  ملع ، رد  نوخسار  تافـص  زا  ُهللا ، الإ  ُهَلیوَأت  ُمَلعَی  اَمَو  هیآ  رد 
329 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  « 5  » و « 4 . » دناهدرک هدافتسا  اَنِّبَر  ِدنِع  نِم  ٌّلک  َنُولوُقَی  ِملِعلا  یف 

مالـسا ینید  صوصن  رد  هنالقاع  رکفت  یـشیدنا و  دازآ  زا  ناناملـسم  لافغا  يانعم  هب  ینید ، ياههرازگ  زا  یـضعب  اب  يدروخرب  نینچ  نیا 
رب هک  تسا  یصخشم  هزوح  ياراد  يرظن ، یناهرب و  لقع  لامعتسا  یلقع و  دازآ  رکفت  هکلب  ددرگ ، دراو  داریا  نامه  نایعیـش  رب  ات  تسین 

ییاههار زا  هک  تایآ  نوطب  زا  یمسق  رب  دناوتیم  طقف  دهدیم و  تسد  زا  نآرق  نوطب  همه  فشک  رد  ار  دوخ  ییاراک  هعیـش ، رظن  ساسا 
یهلا و ءایلوا  صوصخم  هک  ینوطب  زا  هتسد  نآ  رب  هدوب ، دنمشزرا  دمآراک و  دیآیم  تسدب  میسقت و ...  ربس و  ای  طانم و  حیقنت  نوچمه 
اب اهنیا  عورف  روما ، نیا  ینابم  اههیاپ و  ینـالقع  شریذـپ  تروص  رد  تسین و  یطلـست  لـقع  يارب  « 1 ، » دشابیم ص )  ) مرکاربمایپ ءایـصوا 

دیاب هتبلا  و  دشاب . هتـشادن  نآ  صوصخ  رد  یمکح  هدوبن ، راکـشآ  نآ  نوچ  دنچ و  لقع ، يارب  دنچ  ره  دوب ، دهاوخ  هارمه  میلـست  یعون 
عطق هدوب و  انعمیب  نآ  ربارب  رد  ندش  میلـست  ینآرق ، نطب  کی  تیلوبقم  مدع  تحـص و  مدع  هب  لقع  مکح  تروص  رد  هک  تشاد  هجوت 

. دوب دهاوخ  تجح  ینورد ، لوسر  هباثم  هب  یلقع 
نوچ و یب  شریذپ  تحص و  يانعم  هب  هنیمز ، نیا  رد  هدش  حرطم  میلست  ًایناث :

330 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
نیا رودص  قدص و  لامتحا  هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا و  ناکما  فرظ  رد  نآ  نداد  رارق  يانعم  هب  هکلب  تسین  نآ  يارچ 

هچ تیاور  رب  مکاح  طیارش  زا  صحفت  قیقحت و  ناکما  هتـشاد  دوجو  زین  نآ  فالخ  لامتحا  دوریم ، نیموصعم  يهیحان  زا  ینطاب  یناعم 
اهنآ تحـص  زا  قیقحت  زاوج  مدـع  ياـنعم  هب  تاـیاور  ربارب  رد  ندـش  میلـست  دراد . دوـجو  نآ  تلـالد  هنیمز  رد  هچ  نآ و  دنـس  هنیمز  رد 

. تسین
در ضفر و  رب  يرجت  مدع  دراد  دوجو  هک  هچنآ  تسا . هدـشن  هیـصوت  هعیـش  گنهرف  رد  هدـش ، هتـشادنپ  يانعم  هب  ندـش  میلـست  نیا  ًاثلاث :

«1 . » تسا دشاب ، نآ  ناکما  هک  ییاجنآ  ات  تایاور  زا  هدافتسا  رب  یعس  تایاور و 
عاونا نیمدـقتم و  لاوقا  لاـجر و  ملع  هلمج  زا  تاـیاور  لوبق  طیارـش  دـعاوق و  قـیقد  حـیقنت  رد  دوـجوم  تاـماهبا  اـب  ًاـصوصخ  رما  نیا  و 
تیاور کی  فعـض  رب  ینبم  ینظ  لیلد  کی  هماقا  فرـص  هب  هک  دنکیم  ادیپ  انعم  تیاور ، کی  یلالد  لوبق  طورـش  هنیمز  رد  اههاگدـید 

. دنادرگرب يور  نآ  زا  دز و  راوید  رب  ار  نآ  ناوت  یمن  ینطاب ،
331 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  هچیرد  نتسب  يانعم  هب  هعیش ، گنهرف  رد  روکذم  میلست  هتکن ، دنچ  نیاربانب 
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نیرتـیوق راذـگناینب  دوخ  ناـیاوشیپ  ياـهدومنهر  عبت  هب  دوخ  هعیـش  هدوبن ، ینید  ینآرق و  صوصن  رد  هناـشنم  دازآ  رکفت  یقطنم و  لـقعت 
. دشابیم ینامسآ  نایدا  یتدیقع  یلقع و  بتکم 

ار نآرق  لوزن  هک  دوعسم  نبا  تیاور  زا  نآ ، تایآ  یتح  تایاور و  نایم  رد  نآرق  نطب  هلدا  هب  هجوت  مغریلع  یبهذ ، رتکد  دسریم  رظن  هب 
نوطب هدارا  داتفه و  تفه و  ددع  ندوب  ییانک  لامتحا  اب  هدرک  تلفغ  « 1 ، » دنادیم نطب  رهظ و  رب  لمتشم  ار  فرح  ره  فرح و  تفه  رب 

«2 . » دبایب تحص  زا  یلمحم  نآرق ، يارب  نطب  داتفه  تفه و  هب  لیاق  هاگدید  يارب  تسناوتیم  نآرق ، فرژ 
نآرق نطاـب  هلوقم  رد  ار  هعیـش  يرکف  لـیالد  نآرق ، ریـسفت  رد  نآ  شقن  تماـما و  هلوـقم  رد  هعیـش  شرگن  یناـبم  هب  تاـفتلا  نودـب  يو 
تایآ نطب  زا  رتمک  شتادقتعم ، تیعورشم  تیلوبقم و  نایب  دوخ و  بهذم  يوس  هب  مدرم  تیاده  يارب  عیشت  هکنآ  لاح  دنیبیم ، هصالخ 

ربتعم و ثیداحا  رگید  ریدـغ و  نیلقث و  رتاوتم  تیاور  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تیالو  تایآ  نوچمه  یمکحم  تادنتـسم  هدرب ، هرهب 
لباق ریغ  رما  اهنآ ، نایم  رد  هکنیا  نودـب  دـهدیم ، هئارا  تیرـشب  ترطف  لقع و  همکحم  هب  ار  یخیرات  دـهاوشو  یلقع  هلدا  زا  يرایـسب  زین 

، هعیش لوصا  شریذپ  يدعب  لحارم  رد  هک  تسا  ییانبور  لئاسم  هلمج  زا  نآرق  نطب  هلوقم  اما  دوش ؛ هدهاشم  سوملم  ریغ  كرد و  مهف و 
لاوقا و تیجح  ملع و  نازیم  نوچمه  ییاـهیگژیو  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  تماـما  هنیمز  رد  یتامدـقم  لوبق  رب  ینتبم  هدـش ، حرطم 

نکمم یعیش  رکفت  هناققحم  یملع و  حیحص و  تخانش  ینابم ، نیا  هب  تافتلا  نودب  هک  تسا  یتخانش و ...  تیاور  ینابم  نانآ و  تمصع 
. دشاب یمن 

332 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  رد  هک  دوشیم  هتفگ  نآرق ، صوصن  اب  بعالت  هب  هعیش  ماهتا  صوصخ  رد  و 
لقن نیموصعم ، هیحان  زا  تسا ، هدوب  طبترم  یعیـش  یتدیقع  لئاسم  هب  ًانایحا  هدـش و  رکذ  تایآ  يارب  هک  ینوطب  مامت  هعیـش  یتفرعم  عبانم 

دنـشابیم ص )  ) ربمایپ تیبلها  نامه  هک  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ریغ  زا  تایآ ، زا  ینطاب  نایب  چیه  تسا و  بستنم  نانآ  هب  ای  و  هدش ،
ییاور رداصم  دراو  هدش و  بستنم  نانآ  هب  غورد  هب  ینطاب  ریسافت  نیا  زا  یـضعب  هک  تسا  نآ  دراد  دوجو  هک  یلکـشم  تسین . ینتفریذپ 

لوبق لباق  موصعم  ریغ  زا  ناونع  چـیه  هب  دـشابن  هیآ  رهاـظ  اـب  یلـالد  یطبر  ياراد  دوش و  رکذ  نآرق  يارب  ینطاـب  هکنیا  اـما  تسا  هتـشگ 
ناشن ار  نآرق  سدقم  تحاس  هب  نیموصعم  ریغ  ندـیز  ای  تسد  زا  زیهرپ  نآرق و  هب  مارتحا  هب  هعیـش  مامتها  ظفحت و  تدـش  نیا ، تسین و 
دشاب هتفرگ  تروص  رسفم  صخش  هیحان  زا  ینطاب  يریسفت  هک  تفای  ناوتیمن  ار  يدروم  هعیش  ربتعم  ریـسافت  رد  هکنیا  هوالع  هب  دهدیم .
مهیلع  ) تیبلها مولع  راـگدای  ناونع  هب  یعیـش ، ثاریم  رد  هک  تسا  یتاـیاور  رکذ  تسه  هچ  ره  دـشاب . هدـش  ناـیب  نآرق  نطاـب  ماـن  هب  و 
یهاگ هتفریذپ و  ار  نآ  یهاگ  هتخادرپ ، تایاور  نیا  حیضوت  حرش و  هب  نیثدحم  نیرسفم و  نآ  رانک  رد  هک  تسا  هدمآ  تسد  هب  مالسلا )

. دناهدومن راذگاو  شلها  هب  ار  نآ  ملع  هدرک و  توکس  نآ  هب  تبسن  زین  يدراوم  رد  هدرک و  در 
روخرد یبسانت  مهنآ  مالک و  رهظ  اب  بسانت  ياراد  هک  دـشاب  ینطب  نآ  هب  رـصحنم  ص )  ) مرکا ربمایپ  تانایب  رد  روکذـم  نطب  هک  اجنآ  و 

تفای نآ  يارب  هعیـش  تایاور  رد  يوبن و  تایاور  رد  یناطلـس  ناهرب و  چیه  هک  تسا  لیلد  نودب  ياعدا  دـشاب ، یبهذ  لاثما  مضه  مهف و 
تـسد نآ  هب  هک  دزـسیمن  ار  نانآ  زج  هک  دراد  تلالد  تایآ  زا  ینوطب  نآ  نایب  رب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها ددـعتم  تایاور  دوشیمن و 

نآ هب  ناوتب  یلقع  یقطنم و  یبدا و  نیناوق  دـعاوق و  زا  هدافتـسا  اـب  هدوب و  یلـالد  یطبر  ياراد  نآرق  نوطب  ماـمت  هک  دوـب  اـنب  رگا  دـنبای .
رد  ) نیموصعم هب  نوطب  زا  یضعب  راصحنا  دیسر 

333 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
نادنمـشناد همه  يارب  نآرق  نوطب  ماـمت  فشک  يارب  هار  هدوب ، ینعمیب  « 1 ( » تنـس لها  گنهرف  رد   ) طقف مرکا  ربمایپ  ای  هعیـش ) گنهرف 

رد هلب ، درادن . دوجو  قلطم  روط  هب  نآرق  رهظ  نطب و  نیب  یلالد  طابترا  رب  یمازلا  اذـل  تسین و  لوبقم  يرما  نینچ  هکیلاح  رد  دوب ؛ راومه 
تحص يارب  هک  تسا  يرورض  دهد  تبسن  تایآ  هب  ار  یفراعم  دبای و  تسد  نآ  نوطب  هب  نآرق ، تایآ  زا  دهاوخب  موصعم  ریغ  هکیتروص 
تحـص زا  نانیمطا  زا  سپ  نیموصعم ، يارب  اما  دـیامن . هئارا  هنّیب  ناونع  هب  ار  نطب  رهظ و  نیب  طاـبترا  نیا  دوخ ، هدـش  جارختـسا  نطب  نآ 
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تسرد و یلالد  طـبر  نتـشاد  تروص  رد  تاـیاور  رد  روکذـم  نوطب  نیارباـنب  « 2 . » دـسریمن رظن  هب  تـسرد  یمازلا  نـینچ  نآ ، رودـص 
زا نآ  رودـص  هچنانچ  تسا و  يرورـض  نآ  دنـس  تحـص  زا  صحفت  قیقحت و  تروصنیا ، ریغ  رد  دوشیم و  عقاو  شریذـپ  دروم  یقطنم ،

. دشابن شرهظ  نطب و  نآ  نیب  ام ، يارب  ینشور  یلالد  طبر  ياراد  دنچ  ره  دوشیم  عقاو  لوبق  دروم  نطب  نآ  ددرگ  نشور  موصعم ، هیحان 

. دوشیمن ناهربلا  ریسفت  ای  یشایع و  یمق و  ریسفت  هب  رصحنم  هعیش  يریسفت  رداصم  هک  تفگ  دیاب  رهیـست  دلوگ  قرـشتسم  هب  خساپ  رد  و 
نیناوق دـعاوق و  يرکف و  بوچراـچ  ياراد  هدوـب ، قـیقد  نقتم و  هک  يرگید  عباـنم  عباـنم و  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  هعیـش  گرزب  نادنمـشناد 

زا هک  هعیـش  ربتعم  ریـسافت  دنزادرپیم . نآ  نوگانوگ  داعبا  رد  نآرق و  فلتخم  تایآ  ریـسفت  هب  نآ  وترپ  رد  هک  دنتـسه  یـصاخ  یتدـیقع 
، ینید ددعتم  ياه  هنیمز  رد  قیقد  فراعم  زا  ولمم  تسا  هدنام  اج  هب  یسوط و ...  خیـش  یـسربط و  موحرم  نوچمه  نادنمـشناد  ناگرزب و 

نوچمه يربتعم  نادـنچ  هن  ییاور  باتک  دـنچ  رد  روکذـم  روما  زا  رتارف  هک  تسا  یـسایس و ...  يداصتقا و  یقالخا و  یتیبرت ، یعامتجا ،
ع)  ) يرکسع نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  یمق و  ریسفت 

334 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
، تسین بلاطم  نیمه  رد  هعیش  دومج  ینعم  هب  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  لئاضف  تماما و  رما  هب  بتک  نیا  صاصتخا  و  « 1  » دشابیم و .... 
هک دشابیم  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  ینیـشناج  تماما و  رما  ینعی  هدیقع  زا  هخاش  نیا  تیمها  دراد  تلالد  نآ  رب  هلئـسم  نیا  هک  يزیچ  تیاهن 

. تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تایاور  زا  يرایسب  ياوتحم 
ياهنامز یط  رد  تیرشب  مامت  يارب  یـشخبافش  قیمع و  ياهمایپ  ياراد  ار  نآ  هکلب  هدادن  رارق  دوخ  یبزح  باتک  ار  نآرق  هعیـش ، نیاربانب 

. ددرگیم نهربم  نشور و  یعیش  نادنمشناد  ریسافت  هعلاطم  اب  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنادیم و  تمایق  ات  فلتخم 
وترپ رد  ار  دوخ  ینآرق  ریغ  نآرق و  فراعم  مامت  تسا  هدرک  یعس  مالسلا ) مهیلع   ) تراهط تمصع و  تیبلها  هب  کسمت  اب  هعیـش  يرآ !

يوریپ و هب  رـضاح  تیبلهأ ، تبحم  ياـعدا  مغریلع  هک  یناـسک  هک  تسا  نآ  رب  دریذـپب و  هدرک و  ناـیب  نآ  اـب  اتـسارمه  ناـنآ و  میلاـعت 
رثا رد  هک  يدراوم  رد  هتخادرپ ، تایآ  يریـسفت  ياـهینزهنامگ  هب  دوخ  دزن  زا  هکنیازج  تسین  ياهراـچ  ار  دنتـسین  ناـنآ  میلاـعت  زا  تیعبت 

، دش مزتلم  نآ  هب  هتفریذپ و  ار  نآ  ناوتب  ات  « 2  » دنمانب حودمم  يأر  هب  ریسفت  ار  نآ  دنوشیم  يأر  هب  ریسفت  راچد  نآرق ، صوصن  اب  يزاب 
. تسا رازیب  نآ  زا  هدوب و  لوبق  لباق  ریغ  هعیش  يارب  تسا  يزیچ  نیا  و 

ینعم کی  زا  شیب  رد  ظفل  کی  لامعتسا  روذحم  اب  طابترا  ج -

طبترم دنادیمن ، اور  ار  ینعم  کی  زا  رتشیب  رد  ظفل  لامعتسا  هک  یلوصا  هدعاق  نآ  هب  تسا ، هدش  نآرق  نطاب  ثحب  هب  هک  یمهم  لاکـشا 
335 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  تسا  هدش  فالتخا  نیقیرف  نادنمشناد  نیب  هدعاق  نیا  تحص  مدع  تحص و  صوصخ  رد  تسا .

ره رگید  يریبعت  هب  ای  دناهتـسناد و  یلقع  لاحم  یظفل  بلاق  کی  رد  ار  رتشیب  ای  ینعم  ود  نداد  اـج  هتـسناد ، ینعم  بلاـق  ار  ظـفل  ياهدـع 
شیب رب  ظفل  تلالد  يارب  یعنام  هتـسناد ، ینعم  يارب  یتمالع  ار  ظفل  ياهدـع  لباقم ، رد  دـناهدرک و  یفرعم  دوخ  يانعم  رد  یناف  ار  یظفل 

«. 1  » دننادیمن روصتم  ینعم  کی  زا 
اریز دنتسین  یلکشم  راچد  دنتـسه ، ینعم  کی  زا  شیب  رد  ظفل  لامعتـسا  زاوج  هب  دقتعم  هک  « 3  » نارگید و  « 2  » ینیمخ ماما  دننام  یناسک 

و « 5  » ینیئان يازریم  هلمج  زا  و  « 4  » نییلوصا زا  روهشم  اما  تسا  هدرک  نوطب  هدارا  مه  رهاظ و  هدارا  مه  لامعتـسا  کی  رد  لاعتم  دنوادخ 
. دناهدیدرگ لکشم  راچد  دنشاب ، یم  عانتما  هب  لئاق  هک  « 6  » هیافک بحاص 

باب  » زا نآرق  نوطب  نطب و  هلوقم  یصصخت  جارخا  ددص  رد  دنشاب ، هداد  یبسانم  خساپ  لاکشا  نیا  هب  دناهتساوخ  هک  یناسک  زا  يرایـسب 
نایب نطب و  دروم  رد  لمتحم  تایرظن  تافیرعت و  هئارا  يارب  شالت  اب  هک  بیترت  نیا  هب  « 7  » دناهدوب ینعم » کی  زا  شیب  رد  ظفل  لامعتسا 

رد ظفل  لامعتـسا  هلاحتـسا  یلقع  مکح  زا  نآرق  تایآ  ءانثتـسا  صیـصخت و  روذـحم  زا  ار  دوخ  نوطب ، رب  تایآ  رهاوظ  تلـالد  مسیناـکم 
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. دنشخب ییاهر  ینعم  کی  زا  رتشیب 
هتسناد  « 9 « » نیمضت  » باب زا  ار  نوطب  هلوقم  «، 8  » نییلوصا زا  یضعب  اتسار ، نیمه  رد 

336 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. تسا هدرک  در  « 2 « » مادختسا  » هلوقم رد  ار  نآ  جرد  مهوت  « 1  » يرگید و 

هک تسا  یتالامتحا  بلاق  رد  ینعم » کی  زا  شیب  رد  ظفل  لامعتـسا   » هدـعاق اب  نآرق  نوطب  طاـبترا  هیجوت  يارب  هتفرگ  تروص  ياهـشالت 
: مینکیم رورم  ار  نآ  اًلیذ  هدش و  حرطم  نییلوصا  طسوت 

مهف زا  ام  كرد  دنچ  ره  دشاب ، هیف  لمعتسم  يانعم  مزاول  نآرق ، نوطب  زا  دارم  تسا  نکمم  هک  هدرک  حرطم  یناسارخ  دنوخآ  موحرم  - 1
رد دـناوتیم  هکنانچمه  تسا ، هدـش  لامعتـسا  نآ  رد  ظفل  هک  دـشاب  ییانعم  ضرع  رد  دـنناوتیم  مزاول  نیا  « 3  » دشاب رـصاق  همزالم  نیا 

لامتحا نیا  «. 4  » تسا هدیدرگ  حرطم  نطب  ناونع  هب  هک  دشاب  هتـشاد  یمزاول  نآ  ضرع  رد  مه  لوط و  رد  مه  هکنیا  ای  دـشاب و  نآ  لوط 
نادرگاش زا  « 6  » ینیکـشم نسحلا  وبا  ازریم  دـییأت  دروـم  و  « 5  » تسا يداـیز  نارادـفرط  ياراد  دـش ، هتخادرپ  نآ  هب  زین  فیراـعت  رد  هک 

«9 . » تسا هدش  عقاو  « 8  » هیادهلا و  « 7  » تارضاحملا رد  یئوخ  موحرم  زین  دنوخآ و  موحرم 
337 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

تـسین لوصح  لباق  زین  رکفت  ربدت و  اب  یتح  هک  ار  نّیب  ریغ  یفخم و  مزاول  نآ  طقف  يو ، هک  دیآ  یم  تسدـب  دـنوخآ  موحرم  نایب  زا  اما 
مه تسا ، مزاول  نآ  نایب  رد  نانآ  تیاـنع  و  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ییاـمنهار  نآ ، هار  اـهنت  تسا و  هدرک  لـخاد  نوطب  هدودـحم  رد 

نارگید لوصح  كرد و  لباق  هک  ینینچ  نیا  ینطب  هکنیا  تهج  زا  و  « 1  » تسا هدش  حیِرصت  نآ  هب  یئوخ  موحرم  تارضاحم  رد  هکنانچ 
هب دنچ  ره  « 2 . » تسا هدش  عقاو  نییلوصا  زا  رگید  یـضعب  داقتنا  دروم  دوش ؛ یقلت  تمظعاب  هصیـصخ  کی  نآرق  يارب  دناوت  یمن  دـشابن ،

مهیلع  ) نیموصعم یهلا و  ءاـیلوا  نادنمـشناد و  زا  صاوخ  نآرق ، نوطب  زا  یمهم  مسق  ناـبطاخم  هک  هتکن  نیا  هب  تاـفتلا  اـب  دـسریم  رظن 
اب هک  یمزاول  نآ  رد  هعـسوت  رییغت و  یکدنا  اب  داهنـشیپ  نیا  لاح ، ره  رد  اما  ددرگن  حرطم  داریا  نیا  مدرم ، مومع  هن  دنـشابیم و  مالـسلا )

لامتحا هیافک ، بحاص  - 2 دوش . عقاو  لوبق  دروم  هدش ، هدرمش  اتسار  نیا  رد  مهم  یهیجوت  دناوتیم  دشاب ، لوصح  لباق  زین  رکفت  ربدت و 
لامعتـسا نیح  رد  لقتـسم  تروص  هب  اهنآ  هدارا  ظفل ، کی  زا  انعم  دـنچ  هدارا  نوطب و  زا  دارم  هکنیا  نآ  تسا و  هدرک  حرطم  زین  يرگید 

. دـشاب ینطاب  یناعم  ریاس  يارب  یتمالع  دوخ و  يانعم  يارب  یبلاق  تروصب  ظفل  هک  بیترت  نیا  هب  « 3 . » دشاب دوخ  يانعم  اهنت  رد  ظفل  نآ 
لیلد هب  ار  نآ  یئوـخ  موـحرم  و  م 1354 ه )-  ) یناوریا موحرم  نوچمه  يا  هدـع  تسا . هدـش  لاکـشا  تهج  دـنچ  زا  لامتحا ، نیا  هب  « 4»

، ددرگ هدرمش  نآ  يارب  یتبثم  هصیصخ  حدم و  ناونع  هب  دناوتیمن  دنک و  یمن  تباث  نآرق  يارب  ار  یتمظع  هکنیا 
338 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

یتح هک  هعوضوم  ظافلا  مامت  نآرق و  ظاـفلا  يارب  اـهنت  هن  ینوطب  نینچ  روصت  هک  دـیازفا  یم  یئوخ  موحرم  و  « 1  » هتسناد لوبق  لباق  ریغ 
دنناوت یمن  ینوطب ، نینچ  نیا  هک  تهج  نیا  زا  ساسا ، نیا  رب  و  «. 2  » تسا نکمم  زین  درادن  یموهفم  ینعم و  چیه  هک  هلمهم  ظافلا  يارب 
تیاهن « 3 . » تسا هدش  عقاو  داقتنا  دروم  دنـشاب  یم  نآ  ظافلا  هب  طبر  نودب  هناگیب و  نآ  زا  هکلب  هدـمآ  رامـش  هب  نآ  یناعم  نآرق و  نوطب 

رظن هب  « 4 . » دـشابیم تایاور  رهاظ  اـب  فلاـخم  مهنیا  هک  تسا  هدـش  هدارا  نآرق  تاـیآ  ءاـشنا  لاـح  رد  یناـعم  نیا  هک  دوش  هتفگ  هکنآ 
، تسا هدش  رکذ  تایاور  رد  هلمسب و ...  ای  هعطقم  فورح  يارب  هک  ياهتفهن  یناعم  نوطب و  نوچمه  نوطب ، زا  یـضعب  دروم  رد  دسریم ،
ام يارب  اهنآ ، نوطب  اب  ظافلا  نیا  طابترا  تهج  نیا  زا  درک و  ادـیپ  اهنآ  ینطاب  یناـعم  فورح و  نیا  يرهاـظ  لولدـم  نیب  یطبر  ناوتیمن 

تروصب هدـش  رکذ  یناعم  نوطب ، زا  یـضعب  رد  تفگ : ناوتیم  ور  نیا  زا  تساـهنآ و  یـضرف  یناـعم  اـب  لـمهم  ظاـفلا  طاـبترا  مکح  رد 
هتشادن دوجو  نآرق  ظافلا  نوطب و  نیا  نیب  یطبر  هنوگچیه  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  اما  تسا ، هدش  هدارا  اهنآ  يرهاظ  ظافلا  زا  لقتـسم 

نیا فشک  دـنرببیپ و  نآ  هب  دـنناوتیم  نیموصعم )  ) نآ لها  هک  تسا  هدـش  بصن  ینیارق  ود ، نیا  نیب  طبر  تلـالد و  يارب  هکلب  دـشاب ،
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ربدـت و اب  هک  دـشاب  تایآ  نوطب  زا  يرگید  ماسقا  هب  دنتـسم  دـناوتیم  نآرق ، تمظع  هکنیا  رب  ًافاضم  تسین . رـسیم  نارگید  يارب  طاـبترا 
طابترا هک  دنـشاب  ینطاب  یناعم  ياراد  تایآ  زا  یـضعب  هکنیا  یلو  تسا  هدـش  ریبعت  فیاطل  تاراشا و  هب  نآ  زا  هدوب ، لوصح  لباق  رکفت 

هوکش  دناوتیم  هک  درادن ، نوطب  رب  لامتشا  ثیح  زا  نآرق  تمظع  اب  یتافانم  اهنت  هن  نیا  دشابن ، نشور  تایآ  رهاوظ  اب  اهنآ 
339 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. دزاس یلجتم  نیموصعم ) ءایبنا و   ) دوخ یهلا  ناگدیزگرب  رایتخا  رد  نیلمأتم و  نیرکفتم و  یتح  زا  رود  ياهژیو  یناعم  نتشاد  رد  ار  دوخ 
دروم رد  دـنچ  ره  دـشاب ، اج  هب  حیحـص و  تایآ  نوطب  زا  یـضعب  دروم  رد  هیافک  بحاص  لاـمتحا  نیا  دـسر ، یم  رظن  هب  ساـسا ، نیا  رب 

. ددرگن يراج  نوطب ، عاونا  زا  رگید  یضعب 
دنچ هدارا  رب  ینبم  فرع  زا  دنچ  یلاثم  رکذ  زا  سپ  هک  اجنآ  دـناجنگ ، دروم  نیمه  رد  ار  يزاریـش  مراکم  هللا  تیآ  هاگدـید  ناوتب  دـیاش 
رانک رد  هک  دنتسه  یلقتـسم  یناعم  نوطب  هک  دریگیم  ار  هجیتن  نیا  اهنآ ، نیب  عماج  يانعم  عازتنا  ناکما  در  ظفل و  کی  زا  لقتـسم  يانعم 
يارب بوصنم  هنیرق  هک  دـنملع  رد  خـسار  نیموصعم  همئا  نیا  تسا و  نآ  لهأ  دزن  رد  نآ  ملع  دـناهدش و  هدارا  مـالک  زا  يرهاـظ  ياـنعم 

«1 . » دنسانشیم ار  لقتسم  یناعم  نیا  هب  ندربیپ 
. تسا هدرک  هراشا  هطبار  نیا  رد  رگید  لامتحا  ود  هب  لوصألا ، هیافک  نتم  زا  ریغ  هب  دوخ ، سرد  رد  هک  هدـش  لقن  دـنوخآ ، موحرم  زا  - 3

يارب اسب  هچ  هک  تسا  یلک  دحاو  موهفم  رد  اهنآ  لامعتـسا  اما  دـنا  هدـش  عضو  دوخ  یناعم  تقیقح  يارب  نآرق  ظافلا  هک  تسا  نآ  یکی 
دـشابیم يونعم  زین  يدام و  دایز  قیداـصم  ياراد  هک  « 2  » َناَزیِْملا اوُرِـسُْخت  الو  هیآ  رد  نازیم  ظفل  لثم  دـشاب  يدایز  قیداـصم  موهفم  نآ 

«3 . » تسا لامعا  شجنس  نازیم  ع )  ) نانمؤم ریما  هدش  هتفگ  هک  هنوگنامه 
«4 . » تسا هدیدرگ  حرطم  زین  یقارع  ءایض  اقآ  طسوت  لامتحا  نیمه 

ار یلک  موهفم  نآ  يارب  ندوب  قادصم  تیحالص  هک  تسا  قدص  لباق  تایآ  نطب  زا  هتـسد  نآ  صوصخ  رد  هیجوت ، نیا  دسریم  رظن  هب 
و يده »  » قیبطت ریظن  دشاب  هتشاد 
340 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

تـسا رتهیبش  نطب  زا  یفیرعت  نایب  هب  رتشیب  سرد ، رد  ناشیا  مود  لامتحا  و  « 1  » نآ لاثما  و  ع )  ) نانمؤمریما رب  میقتسم » طارـص   » و لدع » »
تفارظ تقد و  نایب  نوطب ، زا  دارم  دـیاش  هک  تسنیا  نآ  ینعم و  کی  زا  شیب  رد  لامعتـسا  هلوقم  اب  نآ  طابترا  لـح  يارب  یهار  ناـیب  اـت 

نآ یـسررب  هب  هداد ، رارق  نطب  فیراعت  نمـض  رد  ار  هاگدـید  نیا  اما  اذـل  تسا . هناگتفه  ياهباجح  رد  نآ  ءافخ  یهلا و  مـالک  یناـعم 
«. 2  » میتخادرپ

یناعم رد  هک  تسا  هدـش  حرطم  زین  لامتحا  نیا  ینعم ، کی  زا  شیب  رد  ظـفل  کـی  لامعتـسا  هدـعاق  اـب  نوطب  طاـبترا  هب  خـساپ  يارب  - 4
. دشاب هدش  ذخا  لومش  قارغتسا و  وحن  هب  نآ  قادصم  هن  یناعم و  زا  یکی  موهفم  نآرق ، ینطاب 

نـسحلا وبا  ازریم  زا  رگید  لامتحا  - 5 « 3 . » تسا هدرک  حرطم  یناسارخ  دـنوخآ  موحرم  نادرگاش  زا  ینیکـشم ، نسحلاوبا  ار  لامتحا  نیا 
دشاب و دروم  داتفه  ای  تفه  رب  قابطنا  لباق  دوخ  يدوخ  هب  هک  دشاب  هدش  هدارا  ییانعم  نآ  یظفل ، ره  زا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ینیکـشم ،

«4 . » تسا هدش  عقاو  یهلا  هدارا  دروم  قارغتسا  وحن  هب  نآ 
هبترم داتفه  ای  تفه  ياراد  هدوب ، ککشم  هدش ، لامعتـسا  هک  ییانعم  نآرق ، ظافلا  رد  هکنیا  نآ  دناهداد و  زین  يرگید  لامتحا  ناشیا  - 6
بتارم ياراد  نآ  اما  هدوب ، ینعم  کی  هکلب  دوب ، دهاوخن  ینعم  کی  زا  شیب  رد  لامعتـسا  باب  زا  رگید ، نآرق  نوطب  ساسا  نیا  رب  دشاب .

«5 . » تسا
. دریگ رارق  یسررب  دروم  نآرق  رد  نآ  نایرج  تحص و  هک  تسا  هدرکن  رکذ  لاثم  کی  یتح  دوخ ، دیدج  داهنشیپ  نیا  يارب  ناشیا  اما 

341 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
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هدارا ظافلا  نآ  زا  ینعم  کی  راب ، ره  رد  دـشاب و  هدـش  لزان  راب  داتفه  ای  تفه  رد  نآرق ، ظاـفلا  هک  تسا  نآ  ناـشیا ، رگید  لاـمتحا  - 7
. دسریم رظنب  لکشم  « 2 ، » دشاب تنسلها  عبانم  رد  نآرق  هراب  دنچ  لوزن  يانبم  رب  رگا  یتح  هدیا ، نیا  تابثا  و  « 1 . » تسا هدش 

دیاش هک  دـیوگ  یم  لامتحا  کی  رد  ناشیا  تسا . هدرک  نایب  زین  يرگید  تالامتحا  یناهفـصا ، نیـسح  دـمحم  موحرم  ناشیا ، زا  لبق  - 8
رد هک  هنوگنآ  دـشاب  هیبنت  هراشا و  باب  زا  یناعم ، هیقب  رب  شتلالد  دـشاب و  يرهاظ  لولدـم  انعم و  ناـمه  رد  نآرق  ظاـفلا  لامعتـسا  دارم ،

«3 . » دوشیم حرطم  هیانک » »
. تسا لوبق  لباق  تسا ، ینآرق  فیاطل  تاراشا و  هک  نوطب  زا  ياهتسد  صوصخ  رد  هیجوت  نیا 

ظاـفلا نآرق ، زا  دارم  دـیاش  دـیوگیم  هدومیپ و  نآرق ، نوـطب  تاـیاور  رد  نآرق  هژاو  هب  نتخادرپ  قـیرط  زا  ار  رگید  لـح  هار  ناـشیا ، - 9
هک دوش  هدارا  يزیچ  هدـش  بیکرت  ظافلا  نیا  زا  هک  تسا  زیاج  تروصنیا  رد  و  ظاـفلا ، نآ  لامعتـسا  هن  دـشاب  نآ  هفلؤم  هدـش و  بیکرت 

«4 . » دراد ار  ینعم  کی  زا  شیب  رب  تلالد  تیحالص 
«5 . » دوشیم جراخ  یصصخت  روط  هب  هدعاق ، نیا  زا  نآرق  نطب  هلوقم  لامتحا ، نیا  ساسا  رب  هک  دیازفایم  ناشیا 

دادعت بسح  رب  يددعتم  تالامعتسا  نآرق ، ظافلا  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ  درمـشیم  دیعب  ار  نآ  دوخ  هک  ناشیا  رگید  لامتحا  - 10
دشاب و هداد  خر  نوطب 

342 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 . » دناهدش عقاو  هدارا  دروم  لامعتسا  کی  اب  ینطاب ، یناعم  نآ  همه  هکنیا  رب  دنک  تلالد  هک  درادن  دوجو  تایاور  رد 

هب زین  ددعتم  تالامعتـسا  هب  نآ  طبر  ياعدا  اما  دشاب ، هتـشادن  دوجو  يزیچ  تایاور  رد  دحاو  لامعتـسا  رب  یلیلد  دنچ  ره  دسریم  رظن  هب 
. تسا هدشن  هراشا  نآ  هب  نآرق  نطب  تایاور  رد  هک  دراد  زاین  یلیلد 

کی زا  شیب  رد  ظفل  لامعتـسا  زاوج  مدع  هدـعاق  هک  تسنیا  هدرک  حرطم  صوصخ  نیا  رد  یمق  ققحم  همه ، زا  لبق  هک  يداهنـشیپ  - 11
تالیزنت هزوح  هب  طقف  هلئسم  نیا  تسا و  طوبرم  ظافلا ، تادرفم  رد  ًاصوصخ  نانآ  تارواحم  نابز و  لها  تاحالطـصا  رهاوظ  هب  ینعم ،

تبسن ینآرق  تادارم  ددعت  تسا و  جراخ  ناشتارواحم  تاحالطـصا و  هرئاد  زا  نآ  هک  ارچ  نآ ، تالیوأت  هن  دنکیم و  ادیپ  طابترا  نآرق 
«2 . » تسین یهار  نآ  هطیح  رد  ار  هدعاق  نیا  هک  دوش  یم  حرطم  نآ  تالیوأت  هب 

تالیزنت هب  دهاوخب  یتقو  ظافلا  تالیوأت  دسریم ، رظن  هب  یلو  « 3  » دیامنیم مهبم  نآ ، حراش  يارب  نآ ، طسب  مدع  تلع  هب  لامتحا ، نیا 
. تسا دنمزاین  طابترا  نآ  تیفیک  هیجوت  نایب  هب  ملکتم ، طسوت  تالیوأت  نآ  ندوب  دارم  تابثا  هب  زاین  لیلد  هب  دوش ، طبترم  دوخ  ظافلا  و 

یناعم هکیلاح  رد  دشاب ، طوبرم  نآرق  ظافلا  یمیدق  ياهعـضو  هب  نآرق  نوطب  دراد  ناکما  هک  تسا  هدش  حرطم  راکفالا  عئادـب  رد  و  - 12
یمیدق عاضوا  نیا  حیضوت  رد  يو  « 4 . » دناهدمآ تسدب  هدش و  لقن  یمیدق ، ياهعضو  زا  هک  دراد  دانتسا  يوغل  ییاهعضو  هب  نآ  يرهاظ 

نایب  نانآ ، نیب  لوادتم  ياهنابز  تاغل و  قلخ  رشب و  تقلخ  زا  لبق  هکئالم  وهمئا  نیب  لاعتم و  دنوادخ  نیب  دوهعم  ار  نآ  ظافلا ،
343 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

يدوجو بتارم  بسح  هب  نآ ، هب  مازتلا  هک  دتفایم  زاین  شددعتم  یناعم  رد  ظافلا  نآ  لامعتـسا  ددعت  هب  تروصنیا  رد  مه  زاب  هک  دنکیم 
«1 . » تسا رتناسآ  ص ))  ) ربمایپ رب  نآرق  لوزن   ) نامز کی  رد  لامعتسا  ددعت  هب  مازتلا  زا  شرف ، ات  شرع  زا  نآ  لزانم  نآرق و 

تایآ تلالد  طابترا  نمحرلا  تاحفن  ریـسفت  رد  دنهد . خساپ  لاکـشا  نیا  هب  دوخ ، ثوحب  يالهبال  رد  دـناهدرک  یعـس  زین  نیرـسفم  - 13
بکرم هک  دـنراد  دوجو  یتالمج  میرک ، نآرق  رد  هک  نایب  نیا  هب  تسا . هدـش  راکنا  دوخ  یناعم  رب  ظافلا  تلالد  ینطاب و  یناعم  رب  نآرق 

لیکـشت ار  انعم  زا  يدیدج  ياههعومجم  رگید ، تایآ  هب  هیآ  ره  ندـش  همیمـض  نآ ، رب  هوالع  دنتـسه و  یفلتخم  ياههژاو  تادرفم و  زا 
چیه هک  دوشیم  نطب  نآ  يارب  ینطاب  ای  رهظ و  نآ  يارب  يرهاظ  هلزنم  هب  دنکیم و  داجیا  يدیدج  یناعم  رهاظ ، کی  يارب  هک  دـنهدیم 

«2 . » درادن ینعم  کی  زا  شیب  رد  نآ  لامعتسا  عانتما  ای  زاوج  دوخ و  یقباطم  یناعم  رب  ظفل  تلالد  تیفیک  ثحب  هب  یطبر 
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تـسا هدش  لزان  ياهنوگ  هب  نآرق  ًالوصأ  هک  دـناهدرک  نایب  هنوگنیا  هب  ار  هدـعاق  نیا  زا  نآرق  نطب  هلوقم  یـصصخت  جورخ  رگید ، یخرب 
نآ ترابع  کی  زا  توافتم  ماهلا  ءاـحیتسا و  ناـکما  رگید ، ریبعت  هب  دراد و  دـحاو  نآ  رد  ار  ینعم  نیدـنچ  اـی  کـی  طابنتـسا  تیلباـق  هک 

«3 . » دنک ادیپ  یلوصا  هدعاق  نآ  هب  یطبر  هکنآ  نودب  دراد ، دوجو 
لحارم هک  هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دشاب ، هتشاد  زین  یفرع  روهظ  هک  عماج  يانعم  عازتنا  ناکما  رب  هوالع  زین  مینست  ریـسفت  بحاص  و  - 14

زا شیب  رد  ظفل  کی  لامعتسا  هلاحتـسا  یلوبق  ضرف  رب  موس ، لحهار  ناونع  هب  ظفل و  کی  ددعتم  یناعم  هن  دنیانعم  کی  قیداصم  یلوط ،
: دسیونیم ینعم  کی 

تمسق و  ملکتم ، هدارا  ملع و  تیدودحم  ای  بطاخم و  عمتـسم و  تیفرظ  ندوب  طوبـضم  ای  تسا  ظفل  تیدودحم  رثا  رب  ای  مهوتم ، عانتما  »
، ثحبم نآ  رد  هچنآ  مهم 

344 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
ناحبـس دنوادخ  دـیرم  ملکتم و  رگا  سپ  بطاخم . هن  ددرگیم ، رب  ملکتم  هدارا  ملع و  تیدودـحم  هب  هدـش  حرطم  نآ ، تیمامت  ضرف  رب 

دوجو ظفل  کی  زا  انعم  دنچ  هیآ و  کی  زا  بلطم  دنچ  ندرک  هدارا  رد  يروذحم  درادن ، هدارا  ای  ملع  تهج  زا  یتیدودـحم  چـیه  هک  دوب 
ص)  ) مرکا لوسر  ترـضح  ینعی  لماک  ناسنا  نآرق ، لیـصا  بطاخم  دشاب ، نآ  بطاخم  ظاحل  هب  روبزم  تیدودحم  رگا  هکنانچ  درادن ؛

انعم دنچ  یقلت  تیحالـص  رگید  نافلاخم  رگا  ینعی  درادن ؛ يروذحم  ددـعتم  یناعم  كاردا  يارب  ترـضح  نآ  يدوجو  تیفرظ  هک  تسا 
«1 .« » تساراد ار  یتیحالص  نینچ  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  دنرادن  دحاو  ظفل  رظن  زا  ار 

یسررب

. دنشاب لوبق  لباق  دوخ  ياج  رد  اهخساپ ، زا  يرایسب  ینعم ، کی  زا  رتشیب  رد  ظفل  لامعتسا  عانتما  هدعاق  لوبق  تروص  رد  دسریم ، رظن  هب 
ای تفه  لوزن  زا  نخس  هک  متفه  لامتحا  هدرک و  حرطم  ار  نآرق  ظافلا  هیف  لمعتسم  يانعم  ندوب  ککشم  هک  مشـش  لامتحا  نایم  نیا  رد 

دوب هدرک  حرطم  نآ  نوطب  ددعت  بسح  رب  ار  یظفل  ره  ددعتم  لامعتسا  ياعدا  هک  مهد  لامتحا  زین  تسا و  هدروآ  میرک  نآرق  هراب  داتفه 
قلخ زا  شیب  ار  مالسلا ) مهیلع   ) همئا هکئالم و  دنوادخ و  نیب  دوهعم  یمیدق  ياهعـضو  هب  ار  نوطب  دانتـسا  هک  مهدزاود  لامتحا  نوچمه 

؛ دوش هتفگ  هک  داد  رارق  شریذـپ  دروم  ناوتیم  بیترت ، نیدـب  ار ، تالامتحا  هیقب  یلو  تفریذـپ  ناوتیمن  ار  تسنادیم ، ناـشتاغل  رـشب و 
دنـشابیم و عون  نیا  زا  هک  ینوطب  دروم  رد  دوب ، هتخادرپ  ظفل  يرهاظ  يانعم  مزاول  هب  هک  لوا  لامتحا  نوچمه  تـالامتحا  نآ  زا  یـضعب 
هک موس  لامتحا  دش و  جراخ  هدعاق ، صیصخت  روذحم  زا  نآ  اب  هتـسناد ، قداص  درک ، یقلت  یهلا  تایآ  مزاول  ناونع  هب  ار  اهنآ  ناوت  یم 

یناعم  زا  یکی  موهفم  هک  مراهچ  لامتحا  نوچمه  دوب ، هدرک  هراشا  ددعتم  قیداصم  ياراد  یلک  دحاو  موهفم  کی  لامعتسا  هب 
345 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ینطاب ریسفت  ریظن  تسا ، هتخادرپ  نطب  ناونعب  هیآ  قیداصم  هب  هک  مینادب  نوطب  زا  یمسق  نآ  هب  رظان  دوب ، هدرک  حرطم  ار  قارغتسا  وحن  هب 
هب هک  مود  لامتحا  نوچمه  حرطم ، تالامتحا  زا  رگید  یـضعب  و  و ...  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  يدـه »  » و نامیا » «، » لدـع «، » میقتـسم طارـص  »
رب تایآ  تلالد  هک  متـشه  لامتحا  زین  دوب و  هدرک  هراـشا  دوخ  يرهاـظ  لولدـم  رد  ظـفل  لامعتـسا  اـب  ناـمزمه  اـنعم  دـنچ  لقتـسم  هدارا 

دوب هدرک  یفرعم  نآ  یبیکرت  ظافلا  ار ، نوطب  ياراد  نآرق  زا  دارم  هک  مهن  لامتحا  نوچمه  دوب ، هتسناد  هیبنت  هراشا و  باب  زا  ار  ناشنوطب 
نیا دروم  رد  تالامتحا  نیا  اب  ناوتیم  بیترت  نیا  هب  دوشیم ، ریبعت  قیاقح  تاراشا و  هب  اـهنآ  زا  هک  مینادـب  نوطب  زا  یمـسق  نآ  هب  رظاـن 

. تفریذپ هدعاق ، نیا  زا  ار  نوطب  نآ  یصصخت ، جورخ  تروص  هب  ار  انعم  کی  زا  شیب  رد  ظفل  لاکشا  خساپ  ینآرق ، نوطب  زا  مسق 
ار تایآ  نوطب  هک  دناهتـساوخ  قوف  تالامتحا  ندرک  حرطم  اب  نییلوصا  انعم ، زا  شیب  رد  ظفل  لامعتـسا  عانتما  لوبق  تروص  رد  نیاربانب ،

یتلالد اب  اهنآ ، زا  یمـسق  ماهبا و  ياراد  یـضعب  لوبق و  لـباق  ریغ  یـضعب  هک  دـیامن ، جراـخ  هلوقم  نیا  زا  یـصصخت  یـساسا و  تروصب 
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ملکتم و هک  نآرق  دروم  رد  هدـعاق  نآ  ندـشن  يراـج  اـب  زین  نیرـسفم  ناـنآ ، راـنک  رد  دـنا . هدـش  راد  هدـهع  ار  رما  نیا  یبوخ  هب  نشور ،
ای نآ و  يرهاظ  لیلادم  هب  نوطب  یلوط  دانتسا  ناکما  ایو  دنرادروخرب ، دودحم  يداع و  رشب  کی  زا  رتارف  ياهتیلباق  زا  نآ  لیصا  بطاخم 
. دناهداد خساپ  لاکشا  نیا  زا  رگیدکی ، هب  تایآ  عاجرا  بیکرت و  نآرق و  ظافلا  تایآ و  شنیچ  عون  هب  ینآرق  فیاطل  تاراشا و  دانتسا 

تابثا هلدا  بیترت  نیا  هب  و  دوش . یقلت  نآرق  ندوب  نوطب  وذ  يارب  یعنام  دناوتیمن  نآ ، تحـص  شریذپ  تروص  رد  یتح  هدعاق  نیا  سپ 
. دنامیم یقاب  اجرب  اپ  یضراعم ، چیه  نودب  نآرق  يارب  نطب 

346 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

رگید يداقتنا  د -

هراشا

، فـیلکت کـی  هب  ار  مدرم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  تسا  هدـش  حرطم  یعیـش ، نازرو  هشیدـنا  زا  یکی  هیحاـن  زا  راـب  نیا  هک  يداریا 
نآرق نیمه  اـب  ار  یگمه  هکلب  درف ، نآ  درف و  نیا  نیب  هن  دـهد و  رارق  يرگید  نآ  هورگ و  نـیا  نـیب  یقرف  هـکنیا  نودـب  هتخاـس ، فـلکم 

ار نآ  هن  هک  دـنک  رما  يروـما  هب  ار  ناـنآ  هک  تسا  لاـحم  تـسا و  هدوـمن  بـجاو  ناـگمه  رب  ار  نآ  هـب  لـمع  هتخاـس و  بطاـخم  مـیرک 
«. 1  » تسا هدیمان  نیبم  یبرع  ار  میرک  نآرق  وا  هک  یلاح  رد  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  دنراد  نآ  هب  یهار  هن  دنمهفیم و 

یسررب

میرک نآرق  تیاده  باطخ و  یمومع  هبنج  هک  تسا  یهیدب  دسریمن . رظن  هب  مکحتسم  نآ ، هب  داقتعا  میرک و  نآرق  نطاب  رب  لاکشا  نیا 
تـسا یماع  فیلاکت  باجیا  زا  رتارف  يرما  نآ  قیمع  قیقد و  فراعم  نآرق و  ینطاب  دـعب  تسا و  نآرق  راکـشآ  يرهاظ و  دـعب  هب  طوبرم 

ص)  ) مرکا ربمایپ  نایب  نودب  ینامسآ  باتک  یفخم  دعب  نیا  هک  تسا  حضاو  تسا . هدیدرگ  نییبت  تایاور  ناسل  رد  نآرق و  رهاظ  رد  هک 
، دیامن لیمحت  یعطق ، ینایب  نودب  نآرق  نابطاخم  رب  ار  یفیلاکت  هدش ، عقاو  عیرشت  ردصم  دناوتیمن  هاگچیه  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  و 

یم مالـسا  نیبم  نید  عیرـشت  ردـصم  هدرک و  مامت  همه  رب  ار  تجح  هدوب  نیبم  یبرع  هک  تسا  نامه  تسا و  ناگمه  يارب  نآرق  تارابع 
يدارفا بیصن  سدقم ، عرش  رد  هدش ؛ نییبت  یهاون  رماوا و  هب  مازتلا  زا  دعب  هک  دنتـسه  یفراعم  ینآرق ، تاراشا  فیاطل و  قیاقد و  دشاب و 

یـشان ود  نیا  هزوح  لخادت  نآرق و  نطاب  رهاظ و  نیب  طلخ  زا  لاکـشا  نیا  اذل  دوشیم . دناهدرک ، تدـهاجم  نآرق  اب  سنا  رد  هک  صاخ 
همئا  نامه  هک  نآرق  یقیقح  نابطاخم  يراصحنا  تخانش  رب  لاد  هک  یتایاور  اب  نایب ، نیا  هک  تسا  یضراعت  زا  ریغ  نیا  تسا . هدش 

347 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
دوشیمن طوبرم  نآرق ، مهف  لباق  راکـشآ و  يرهاظ و  دـُعب  هب  تایاور  نیا  هک  تسا  نشور  «. 1  » دراد دنشابیم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها

مومع هزوح  زا  هک  تسا  ینآرق  فراـعم  زا  یـشخب  نآ  هب  رظاـن  تسا و  نآرق  ناـبطاخم  یموـمع  تفاـیرد  نادـجو و  فـالخ  رب  هک  ارچ 
( مالـسلا مهیلع   ) وا تیب  لها  مرکا و  ربمایپ  نیا  هکلب  دنتـسین  مدرم  مومع  نابطاخم  نآرق ، ینطاب  دُعب  زا  یمهم  شخب  رد  دشاب . یم  جراخ 

هزوح هب  تاـفتلا  نیارباـنب  دنـشابیم . زجاـع  نآ  هب  یـسرتسد  زا  نارگید  دـنراد و  ار  نآ  قیقد  تخانـش  ناوت  هدوب و  بطاـخم  هک  دنتـسه 
. ددرگیم لاکشا  نیا  زورب  عنام  ود ، نآ  زا  مادک  ره  صیاصخ  نآرق و  نطاب  رهاظ و  دعب  ود  فلتخم 

يدنب عمج 

لوصح لباق  ریز  جـیاتن  میرک ، نآرق  نطب  نوماریپ  رد  حرطم  عونتم  ثحابم  رد  ناشیاههاگدـید ، نیقیرف و  نارظنبحاـص  يارآ  یـسررب  اـب 
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: تسا
. دنراد رظن  قافتا  ینآرق ، تایآ  يافرژ  تایآ و  رهاوظ  يارو  ینطاب  دعب  دوجو  لصا  دروم  رد  نافلاخم ، ناقفاوم و  نیقیرف ، نادنمشناد  . 1

لباـق هلدا  همه  هب  هدرتـسگ ، عماـج  شرگن  اـب  رگید  یـضعب  هدرک و  اـفتکإ  نطب ، رب  ّلاد  حیرـص  تاـیاور  رکذ  هب  نادنمـشناد ، یـضعب  . 2
. دناهدومن تافتلإ  نآ ، تایآ  روس و  زا  یضعب  يافرژ  نآرق و  فراعم  مولع و  زا  یکاح  تایاور  هلمج  زا  هدافتسا ،

یبرشم اب  تنس ، لها  زا  یـسولآ  یبرع و  نبا  یلازغ ، هعیـش و  زا  ینیمخ  ماما  يزاریـش  نیدلا  ردص  یلمآ ، ردیح  دیـس  نوچمه  یـضعب  . 3
كولـس ریـس و  ینعی  نآ  هب  ندیـسر  هار  نطب و  فیرعت  زا  یـصاخ  ياهیگژیو  هب  هجیتن  رد  هتـسیرگن و  نآرق  نطب  هب  یفـسلف  ای  ینافرع و 

. دناهدش دقتعم  تایآ  رهاوظ  يارو  رد  ناهنپ  قیاقح  دوهش  يونعم و 
348 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

یلالد میهافم  زا  ریغ  تایآ ، یتخانش  تفرعم  قیاقح  هب  هراشا  مغر  لع - یشکرز  يرتست و  لهس  یناشاک ، ضیف  نوچمه  رگید  یضعب  . 4
. دنشابیم لوصح  لباق  رکفت  ربدت و  اب  هک  دنزادرپب  تایآ  زا  ینوطب  هب  هک  دنا  هداد  حیجرت  نآ ، يارو 

، هتشگ زکرمتم  نآرق  نطب  هلوقم  زا  هینطاب  صاخ  تشادرب  رب  تنس ، لها  نادنمشناد  زا  یـضعب  طسوت  هدش  حرطم  ياهتفلاخم  هدمع  . 5
دادـملق نآ  تایآ  زا  یهلا  دارم  فشک  روظنم  هب  قمعت  ربدـت و  موزل  نآرق و  يافرژ  رکنم  ار  نانآ  ناوتیمن  ناـشتارابع ، قیقد  یـسررب  اـب 

. دومن
: دنوشیم میسقت  هتسد  راهچ  هب  هدش  دراو  میرک  نآرق  نطاب  ثحب  رب  هک  یتاداقتنا  هعومجم  . 6

: زا تسترابع  هک  هدش  نانآ  شرگنو  هینطاب )  ) هیلیعامسا هقرف  هب  هک  یتاداقتنا  فلا )
. مالسا تفرعم  باب  دس  تایآ و  يرهاظ  لیلادم  ظافلا و  هب  دامتعا  نتفر  نیب  زا  - 

. تنس باتک و  صوصن  هب  دامتعا  نتفر  نیب  زا  و  ص )  ) ربمایپ تانایبو  یهلا  مالک  تعفنم  ندش  لیاز 
. نآرق نطاب  ندوب  هطباض  یب 

. نانآ نذا  نودب  یتالیوأت  لامعتسا  رد  ص )  ) ربمایپ دنوادخ و  اب  تفلاخم 
فراعم زا  ییاههنیجنگرب  رب  نآرق  نوطب  لامتـشا  قیرط  زا  زین  رهاوظ و  تیجح  راکنا  رد  هیلیعامـسا  ياـنبم  تحـص  مدـع  رد  نآ  خـساب  و 

ربمایپ نذا  تایآ و  نوطب  ندومن  دنمهطباض  ناکما  نآ و  دعب  ود  ره  عفانم  زا  يدـنم  هرهب  نآرق و  نطاب  رهاظ و  نیب  عمج  موزل  یمالـسا و 
هداد نیقیرف  رداصم  رد  نانآ  هب  یهتنم  تایاور  رد  تایآ  فرژ  قیمع و  نوطب  هب  نتخادرپ  هب  هباحـص  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها و  (ص )

. دش
: زا تسا  ترابع  هدش و  تایآ  ینطاب  دعب  هب  هیرشع  انثا  يهعیش  شرگن  هب  هک  یتاداقتنا  ب )

. هلوقم نیا  اب  نیبطاخم  بیرف  رد  هعیش  يهزیگنا  - 
349 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. یشیدنا دازآ  زا  عنم  مهف و  لباق  ریغ  يروما  ربارب  رد  میلست  موزل  - 
. هعیش یبزح  باتک  هب  نآرق  ندش  لیدبت  - 

لقع مکح  زا  رتارف  نوطب  تالیوأت و  ربارب  رد  میلـست  موزل  ندوب  ملـسم  لوبقمو و  لوا  دروم  ندوب  لیلد  نودب  اب  ار  تاداقتنا  نیا  خساپ  و 
هعیش زیهرپ  تالیوأت و  در  ضفر و  رد  عیرست  مدع  ینعی  ندش  میلست  يانعم  تسرد  حیـضوت  نیقیرف و  دزن  رد  نآرق  مالـسا و  گنهرف  رد 

. میدومن نایب  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نیموصعم و  هب  نوطب  زا  یمهم  مسق  مهف ، رصح  هب  داقتعا  هنارسدوخ و  تالیوأت  زا 
، انعم کی  زا  شیب  رد  ظفل  لامعتـسا  عانتما  هدـعاق  اب  ینطاب  لیلادـم  يرهاـظ و  لولدـم  ندوب  دارم  هب  داـقتعا  ینآرق و  دـعب  نیا  یفاـنت  ج )

نیا تحـص  یـضرف  شریذپ  زا  دعب  تیاهن  رد  دوب و  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  حرطم و  هعیـش  نییلوصا  هیحان  زا  رتشیب  دوب  يرگید  داقتنا 
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ظافلا شنیچ  عون  هب  ینآرق  دعب  نیا  عاجراو  هیآ  رهظ  هب  نوطب  یلوط  دانتسا  ناکماو  نآ  زا  نآرق  نوطب  یصصخت  جورخ  تحـص  هدعاق ،
. دیدرگ نایب  روذحم  نیا  زا  جورخ  داقتنا و  نیا  هب  خساپ  ياهراکهار  ناونع  هب  نآرق ، تایآ  تادرفم و  تابیکرت  و 

رایتخا رد  یضعب  هک  تایآ  فلتخم  نوطب  هب  داقتعا  رب  هک  دوب  يرگید  داقتنا  نیبطاخم  مومع  نیب  فیلکتو  باطخ  رد  توافت  مازلتـسا  د )
ياـهیگژیو هب  تاـفتلا  مدـع  نطاـب و  رهاـظ و  هزوح  ود  نیب  طـلخ  رثا  رد  دروـم  نیا  هکنآ  لاـح  ددرگیم  بترتـم  تسا ، صاـخ  یهورگ 

. دسریم نهذ  هب  دریگب ، دوخ  هب  عیرشت  هبنج  موصعم  نایب  نودب  دناوتیمن  هک  نآرق  نطب  فیطل  يراشا  یتفرعم و 
351 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

نآرق نطب  هب  یبایهار  مشش : لصف 

همدقم

لیلد هب  ربتعم  تایاور  تردن  هدش و  نییبت  تایآ  تیدودحم  زین  تایآ و  زا  یضعب  ینطاب ، ریـسفت  رد  تایاور  زا  یـضعب  دوجو  هب  هجوت  اب 
هیآ ینطاـب  لولدـم  فشک  رد  يربـتعم  لـقن  هک  يدراوم  رد  ناوت  یم  اـیآ  هک  دوشیم  حرطم  تالاوئـس  نیا  دوـجوم ، يدنـس  تالکـشم 

( مالـسلا مهیلع   ) نیموصعم ای  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  يراـصحنا  دراوم  زا  رما  نیا  هکنیا  اـی  دز  هیآ  نطب  جارختـسا  هب  تسد  هتفرگن ، تروص 
هیصوت نآ  يارب  ییاهراکهار  هچ  نوطب ، جارختسا  ناکما  تروص  رد  زین  دنرادن و  ار  يریسفت  هطیح  نیا  رد  لوخد  زاوج  نارگید  هدوب و 
تحـص طرـش  تفرگ و  رظن  رد  دـیاب  ار  ییاهرایعم  هچ  ینطاب  يداهتجا  ریـسافت  ای  ینطاب و  تایاور  اـب  دروخرب  رد  و  تسا ؟ هدـش  رکذ  و 

قیقد و یسررب  هب  زاین  لئاسم  نیا  تسا ؟ ياهزادنا  هچ  ات  نوطب  نیا  تیجح  نازیم  تیاهن  رد  و  دشاب ؟ دناوتیم  هچ  هدش  فشک  نطب  کی 
. دشابیم نآ  رادهدهع  لصف  نیا  هک  دراد  نارظنبحاص  نادنمشناد و  يارآ  هعلاطم 

نآرق نطب  هب  یبایهار  ناکما  مدع  ای  ناکما 

هراشا

هب یبایتسد  ناکما  زا  نآ  رد  هک  دسریم  ییانبم  یثحب  حرط  هب  تبون  نآ ، تایآ  يرهاظ  هبنج  يارو  میرک  نآرق  ینطاب  دُعب  تابثا  زا  سپ 
. دوریم نخس  صاخ  ياهدع  زج  رشب  مومع  یسرتسد  زا  نآرق  ینطاب  دُعب  يرود  نآ و  ناکما  مدع  ای  نآرق و  نطاب 

354 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
اذـل دـشابیم و  حرطم  صوصخ  نیا  رد  هک  تسا  ینوگانوگ  تایاور  عبت  هب  هک  هدـش  ناـیب  یفلتخم  رهاـظ  هب  ياههاگدـید  هنیمز  نیا  رد 

، نآ زا  سپ  ات  دریگ  رارق  یـسررب  دروم  لقتـسم  تروص  هب  تایاور  تلالد  ًائادتبا  تسا  مزال  هلوقم ، نیا  لاوقا  ءارآ و  قیقد  یـسررب  يارب 
. دریذپ تروص  رت  قیقد  اهنآ ، هب  رظان  لاوقا  حیقنت 

تایاور فلا )

هتخادرپ و میرک  نآرق  نطب  ینوماریپ  لئاسم  هب  رتمک  تنـسلها ، تایاور  دـش  هظحـالم  نآرق  نطب  دوجو  ییاور  هلدا  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
هتخادرپ نآ  ینوماریپ  ياههبنج  داعبا و  هب  نآرق  نطب  لصا  تیبثت  رانک  رد  هعیـش  تایاور  رد  اما  دراد ، ییاراـک  نآ  لـصا  تاـبثا  رد  رتشیب 

هب یبایهار  ناکما  مدـع  ای  ناکما  زا  ثحب  صوصخ  رد  ام  ياشگهار  هک  دروخیم  مشچ  هب  يددـعتم  تایاور  نایم ، نیا  رد  تسا و  هدـش 
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تایاور زا  یـضعب  ضرعتم  دنچ  ره  دباییم ، صاصتخا  هعیـش  رداصم  رد  دوجوم  تایاور  هب  ام  یـسررب  هدمع  اذـل ، دـشابیم ، نآرق  نطب 
. دش میهاوخ  زین  تنس  لها 

بتکم هب  نآ  زا  هک  يریـسفت  بتکم  کی  رد  هکنیا  نآ  مینک و  هراـشا  هتکن  کـی  هب  تسا  بساـنم  تاـیاور ، نیا  هب  نتخادرپ  زا  لـبق  اـما 
ربمایپ ریغ  يارب  نآرق  يرهاـظ  ریـسفت  یتح  هدوب  تاـیاور  رد  رـصحنم  نآرق ، ریـسفت  قلطم  مهف  « 1 ، » دوشیم داـی  ضحم  ییاور  يریـسفت 

روـط هب  شرگن ، نیا  « 2 . » دوشیم هدرمـش  عونمم  هعیـش ) نایم  رد   ) وا موصعم  نانیـشناج  ربمایپ و  و  تنـسلها ) نایم  رد   ) هباحـص و  (ص )
هک بتکم ، نیا  دنکیم . تلالد  اهنآ  ریغ  طسوت  تایآ ، رهاوظ  يارو  رد  ناهنپ  ییانعم  نآرق و  نطاب  هب  یـسرتسد  ناکما  مدع  رب  حـضاو ،

زا ثیدح  لها  هعیش و  نایرابخا  نایم  رد 
355 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

رد یلماع  رح  خیش  هکیروطب  « 2  » تسا هدرک  دانتسا  يدایز  تایاور  هب  دوخ ، هدیا  نیا  تابثا  يارب  « 1 ، » دراد يدایز  نارادفرط  تنس ، لها 
تمصع تیب  لها  شقن  هب  اهنآ  هدمع  هک  « 3  » تسا هدرک  رکذ  ثیدح  تسیب  تسیود و  زا  شیب  ار  اهنآ  دادعت  هیـسوطلا » دئاوفلا   » باتک

نیموصعم ریغ  یبایهار  ناکما  مدع  رب  هک  یمسق  اهنآ ، نیب  زا  هک  دراد  هراشا  نآ  نییبت  میرک و  نآرق  دروم  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تراهط و 
«4 : » مینکیم نایب  هتسد  دنچ  رد  ار  دنکیم  تلالد  نآرق  نطاب  هب 

ص)  ) ادخ لوسر  هک  تسا  نآ  نیبم  دراد و  طابترا  « 5  ... » ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِساَّرلاَو  ُهّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  اَمَو  هیآ ...  اب  هک  یتایاور  لوا : هتـسد 
«6 . » دنتسه نآ  ملعم  نآرق و  لیوأت  هب  ملاع  ملع و  رد  ناخسار  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  و 

یضعب ای  همه  هب  ار  « 7  » َْملِْعلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ِروُدُص  ِیف  ٌتاَنَِّیب  ٌتاَیآ  َوُه  َْلب  هفیرـش  هیآ  رد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  هک  تسا  یتایاور  مود : هتـسد 
«8 . » دهدیم صاصتخا  ای  قیبطت  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  زا 

اَْنیَفَطْصا َنیِذَّلا  َباَتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  هیآ  قادصم  هک  تسا  یتایاور  موس : هتسد 
356 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

- نانآ ریغ  هن  و  ص -)  ) ربمایپ موصعم  ترتع  اـهنت  هک  دراد  تلـالد  هدرک و  رـصحنم  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناـماما  هب  ار  « 1  » اَنِداَبِع ْنِم 
«2 . » تسا هدرک  اطع  نانآ  هب  ار  شفراعم  همه  اب  نآرق  دنوادخ  هک  دنتسه  ادخ  هدیزگرب  ناگدنب 

ْنَم زا  روظنم  « 3  » ِباَتِْکلا ُْملِع  ُهَدنِع  ْنَمَو  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهّللِاب  یَفَک  ُْلق  هیآ  رد  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  مراهچ : هتـسد 
«4 . » تسا نانآ  دزن  رد  باتک  ملع  همه  هک  تسا  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  ریاس  و  ع )  ) یلع ماما  صوصخ  ِباَتِْکلا  ُْملِع  ُهَدنِع 

«5  » ْمُْهنِم ُهَنوُِطبنَتْسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَألا  ِیلْوُأ  َیلِإَو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْولَو  هیآ  ریسفت  رد  هک  تسا  یسربط  لسرم  تیاور  مجنپ : هتسد 
مهیلع  ) موصعم ناماما  هیآ  نیا  رد  رمألا » یلوا   » زا روظنم  ینعی  « 6 « » نیموصعملا همئألا  مه  : » تسا هدومرف  هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ماـما  زا 

. تسا مالسلا )
شناگدنب رب  دوخ  هفیلخ  ربمایپ و  ریزو  ردارب و  هدرک و  رایتخا  ار  ع )  ) یلع ماما  لاعتم ، يادخ  دراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  مشش : هتـسد 

ماما هب  ترـضح  نآ  و  ع )  ) یلع ماما  هب  ار  نآرق  لیوأت  لیزنت و  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنک . نییبت  نانآ  يارب  ار  نآرق )  ) شباتک اـت  هداد  رارق 
ماکحا نآرق و  ریـسفت  دـش ، اطع  نانآ  هب  هک  ییاهـشناد  هلمج  زا  تسا . هداد  میلعت  دوخ  زا  دـعب  ماما  هب  یماـما  ره  نینچمه  دوخ و  زا  سپ 

هاگ  هیکت  ریسفت  رد  دنناد و  یم  ار  ریسفت  هوجو  همه  دننآرق و  نارسفم  نانآ  تسنآ ،
357 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1 . » تسا هدش  كاله  دنک ، بلط  نانآ  ریغ  زا  یسک  رگا  دنمدرم .
، دنشاب یم  نآرق  میقتسم  بطاخم  هک  مالسلا ) مهیلع   ) همئا و  ص )  ) ربمایپ هب  ار  نآ  ریسفت  نآرق و  تخانش  هک  تسا  یتایاور  متفه : هتـسد 

ریـسفت زا  وا  زجع  تابثا  زا  سپ  هداتق ، هب  رقاب  ماـما  نآ  رد  هک  تسا  ماحـش  دـیز  تیاور  تاـیاور ، نیا  نیرتنشور  تسا . هداد  صاـصتخا 
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: دیامرفیم نآرق ، زا  ياهیآ  حیحص 
تسا نآرق  میقتسم   ] بطاخم هک  یسک  طقف  ار  نآرق  هداتق ! يا  وت  رب  ياو  ینعی  « 2 « » هب بِطوُخ  نَم  َنآرقلا  ُفِرعَی  اَمنإ  هداُتق ، ای  کَحیَو  »

(. دمهف یم   ) دسانش یم 
تـسا هدـمآ  تایآ ، زا  یخرب  يارب  ینطب  يانعم  لیوأت و  رکذ  زا  سپ  نآ  رد  هک  ع )  ) رقاب ماما  زا  تسا  یثیدـح  تایاور ، زا  هتـسد  نیا  رد 

ار اهلثم  نآ  زا  دوصقم ]  ] ام تسا و  هداد  رارق  بطاخم  ار  شربمایپ  اـهلَثَم ، نآ  رد  تسا و  هدز  ییاـهلَثَم  مدرم  يارب  نآرق  رد  دـنوادخ  هک 
«4 . » دنادیم رود  رشب  لوقع  زا  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  ار  نآرق  ریسفت  هک  یتیاور  زین  و  « 3 . » دنادیمن ار  نآ  یسک  ام  ریغ  مینادیم و 

مولع تثارو  هلمج  زا  دوخ  صاخ  ياهیگژیو  رطاخب  مالسلا ) مهیلع   ) تراهط تمصع و  تیب  لها  تایاور ، نیا  رد  هک  دوشیم  هظحالم 
ینطاـب يرهاـظ و  ریـسفت  لـماش  هک  نآ  نوؤـش  ماـمت  میرک و  نآرق  هـب  ملاـع  تیاـصو و ...  ندوـب و  رهطم  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  نآرق 

دیاب اما  تسا . هدـش  یفن  ملع  نیا  دنـشاب  هتـشادن  دوخ  رد  ار  صیاصخ  نیا  هک  یناسک  مامت  زا  ساـسا  نیا  رب  دـناهدش و  یفرعم  دوشیم ،
یضعب رد  هک  ارچ  دشاب . دناوتیمن  شماسقا  مامت  رد  مه  نآ  نآرق ، نطب  هب  یملع  هنوگ  ره  یفن  روظنم  تایاور ، نیا  رد  هک  تشاد  هجوت 

هب  تایآ  رد  رکفت  ربدت و  ینآرق ، نوطب  ماسقا  زا 
358 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

یفرعم یناـسک  ار  نآرق  نطب  هک  یتیاور  نآ  ساـسارب  دـنک و  فشک  دـناوتیم  ار  ینآرق  تاـیآ  نوطب  زا  یـضعب  هدوب ، اـشگهار  ییاـهنت 
هب رـصحنم  دـناوتیمن  تاـیآ ، هنوـگ  نیا  يارب  ینوـطب  نینچ  نتفاـی  دناهتـشاد ، هیآ  لوزن  دروـم  دارفا  راـتفر  هیبـش  يدرکلمع  هک  دـنکیم 

یگداس هب  هک  دنکیم  ینوطب  هب  هراشا  ناینیـشیپ ، زا  تربع  ظعو و  هب  نطب  ییاور  فیرعت  هکنانچ  مه  دـشاب ، مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم
مادـقا نآرق  تایآ  زا  یفیاطل  تاراشا و  رکذ  هب  اًلمع  هعیـش ، نارـسفم  زا  یـضعب  مینیبیم  تسا و  لوصح  لـباق  نآرق  رد  یلمأـتم  ره  يارب 
يرهاظ لولدم  تامزالم  مزاول و  هب  ار  نطب  رگا  و  « 1  » دریگیم رارق  نآ  نطب  هزوح  رد  هیآ ، رهاظ  رد  ییادتبا  ءافخ  تلع  هب  هک  دناهدرک 

هدافتـسا اب  هکنانچمه  دشابیم ، نکمم  زین  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ریغ  يارب  تایآ  مزاول  زا  یمـسق  هب  ندرب  یپ  مینک ، فیرعت  زین  هیآ 
رد دنشابیم ، نآرق  تایآ  یلک  دعاوق  رب  لمتشم  هک  ینوطب  نآ  طانم ، حیقنت  ای  میـسقت و  ربس و  نوچمه  یقطنم  یبدا و  دعاوق  یـضعب  زا 

. دریگ یم  رارق  نف  نیصصختم  سرتسد 
زا هک  تسا  ینوطب  زا  هتـسد  نآ  هب  رظان  يدراوم  رد  نآ ، تـالیوأت  نآرق و  نوطب  مهف  رـصح  هدـننک  ناـیب  تاـیاور  تفگ : دـیاب  نیارباـنب 

ییاناوت هب  رظاـن  يدراوم  رد  نآرق و  تاـیآ  زا  رگید  یـضعب  هعطقم و  فورح  نوطب  نوچمه  دـشابیم  جراـخ  مومع  مهف  ناوت  كاردا و 
تروص هب  نآرق  تایآ  دـنوادخ و  هب  نوطب  نآ  دانتـسا  نانآ  يارب  هکیروطب  تسا  نآرق  نوطب  زا  نیموصعم  ياطخ  لـباق  ریغ  قیقد و  مهف 

نیا ای  و  تسین . نکمم  شتیجح  تیعطق و  نآ و  دانتـسا  تایآ ، یلاـمتحا  نوطب  فشک  مغریلع  ناـنآ ، ریغ  يارب  اـما  تسا ، نکمم  یعطق ،
زا تثارو  قیرط  زا  ار  دوخ  ملع  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  نانیـشناج  يارب  يزیچ  نینچ  هک  تسا  نآرق  تایآ  مامت  نوطب  مهف  هب  رظان  تایاور 

ذخا شترضح 
359 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

مهف ياعدا  ناوتیمن  اما  دوش  لیان  تایآ  قیمع  نادـنچ  هن  نوطب  زا  یـضعب  مهف  هب  تسا  نکمم  نانآ  ریغ  دـشاب و  یم  رودـقم  دـنا ، هدرک 
هک تسناد  تیاور  نیا  دافم  نایب  ددـص  رد  ار  تایاور  نیا  ناوتیم  بیترت ، نیدـب  دـیامنب و  حیحـص  لماک و  روط  هب  ار  نآرق  نوطب  مامت 

: دیامرفیم
ءایصوألا ریغ  هَنطابو ، هَرهاظ  هَّلک ، نآرقلا  َعیمج  ُهدنِع  ّنأ  یِعدَی  نأ  ٌدحأ  ُعیطتسَی  ام 

. تسوا دزن  رد  نآ ، نطاب  رهاظ و  نآرق ، همه  هک  دنک  اعدا  دناوتیمن  ربمایپ ) نانیشناج   ) ءایصوا زج  سک  چیه 
ییاور رداصم  رد  یضعب  هعیش و  ییاور  رداصم  رد  نآ  زا  یضعب  هک  تسا  یتایاور  قوف ، تایاور  هعومجم  هیجوت  عمج و  نیا  رب  ام  دهاش 
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. تسا هدش  رکذ  تنسلها 
: دومرف هک  هدش  تیاور  ع )  ) یلع ماما  زا 

نَّمم هُزییمت  َّحصو  هُّسح  فَُطلو  ُهنهذ  افَـص  نَم  ّالإ  هفرعَی  ًامـِسقو ال  لهاجلاو  ُملاعلا  هفرعَی  هنم  ًامـِسق  لعَجف  ماسقأ  َهثالث  همالک  مَّسق  هللا  نإ 
«2  ... » ملعلا یف  نوخِسارلاو  « 1  » هکئالملاو ُهللا  ّالإ  هُملعی  ًامِسقو ال  مالسإلل  هَردص  ُهللا  حَرش 

هک یسک  زج  ار  نآ  زا  یمسق  و  دنمهفیم ) و   ) دنسانش یم  لهاج  ملاع و  ار  نآ  زا  یمسق  تسا : هدرک  مسق  هس  ار  شمالک  دنوادخ  انامه 
دـمهفیمن و تسا ، هدوشگ  مالـسا  يارب  ار  ناشهنیـس  ادـخ  هک  یناـسک  زا  تسا ، حیحـص  شـصیخشت  فیطل و  شـسح  افـصاب و  شنهذ 

. دننادیمن ملع  رد  ناخسار  ناگتشرف و  ادخ و  زج  ار  نآ  زا   ] یتمسق
زا یشخب  دنناوتیم  زین  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ریغ  هک  نیا  رب  نآ  تلالد  یلو  « 3  » تسا هدـش  لقن  لسرم  تروصب  هچرگ  تیاور  نیا 

نهذ و يافص  اب  ار  نآرق  فراعم 
360 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. تسا راکشآ  دننک ، فشک  ادخ ، ربارب  رد  ندش  میلست  يارب  ردص  حارشنا 
: دندومرف هک  هدش  تیاور  « 1 ( » ع  ) داجس ماما  ریظن ، ع )  ) نیسح ماما  زین  و  ع )  ) قداص ماما  زا 

ِءایلوألل ُفئاطللاو  ِصاوخلل  ُهراشإلاَو  ماوَعلل  ُهراـبعلاف  ِقئاـقحلاَو  ِفئاـطَللاو  ِهراـشإلاَو  ِهراَـبِعلا  یلع  ءایـشأ : ِهعبرأ  یلَع  ّلـجوّزع  ِهللا  ُباـتک 
«2  » ِءایبنألل ُقئاقحلاو 

ماوع يارب  ترابع  هک  ینآرق ،)  ) قیاقح قیقد و  فیطل و  تاکن  و  هراشا ، و  ترابع ، تسا : مسق  راهچ  رب  نآرق )  ) لجوزع دـنوادخ  باـتک 
صوصخم نآ  قیاـقح  و  « 4  » یهلا ءاـیلوا  يارب  نآ ) فیرظ  و   ) فـیطل تاـکن  و  « 3 ( » نادنمـشناد  ) صاوخ يارب  نآ  هراـشا  تسا و  مدرم 

. تسا ءایبنا 
( مالسلا مهیلع   ) نیموصعم ریغ  ار  نآرق  فراعم  یناعم و  زا  یشخب  هک  نیا  رب  نآ  تلالد  یلو  « 5  » درادن يربتعم  دنس  دنچ  ره  تیاور  نیا 

. دروآ رامش  هب  هتشذگ  تایاور  يارب  روکذم  هیجوت  دیؤم  ناوتیم  ار  نآ  تسا و  راکشآ  دنمهفب ، دنناوتیم 
: هک هدش  تیاور  عوفرم  تروص  هب  سابع  نبا  زا  تنس ، لها  ییاور  رداصم  رد 

ُملعَی ٌهجوو ال  نُوِملاعلا  هُمَلعی  ٌهلیوأـت  ٌهجوو  ُبرعلا ، هفرعی  ٌهجوو  هَتلاـهَج  ٌدـحأ  ُعَسَی  ـال  مارحو  ٌلـالح  ٌهجو  هوجو : هعبرأ  یلع  نآرقلا  لزنا 
«6 . » َبذَک دقف  ًاملِع  هیف  لَحتنا  نَم  هللا و  الإ  ُهلیوأت 

361 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
طقف هک  یهجو  تسین و  زیاج  یـسک  يارب  نآ  هب  لهج  دنکیم و  نایب  ار  مارح  لالح و  هک  یهجو  تسا ، هدـش  لزان  هجو  راهچ  رب  نآرق 

زج یـسک  تسا  نآ  زا  یلیوأت  هک  رخآ  هجو  دـنباییم و  رد  ار  نآ  ءاملع  طـقف  هک  تسا  نآ  لـیوأت  موس  هجو  دنـسانشیم و  ار  نآ  برع 
. تسا هتفگ  غورد  دیامنب  ار  نآ  زا  یملع  ياعدا  سک  ره  درادن و  یهاگآ  نآ  زا  دنوادخ 

هدرک يروآعمج  ار  تیاور  نیا  لقن  فلتخم  ظافلا  نآ ، ندوب  عوفرم  تیاور و  نیا  دنس  فعض  هب  حیرـصت  رب  هوالع  ناقتإلا ، رد  یطویس 
«1 . » تسا

رد ندرکن  ربدت  زا  بیغرت و  نآرق  رد  ربدت  هب  هک  یتایآ  ناوتیم  روکذـم ، هناگتفه  تایاور  هیجوت  نیا  رب  قوف  ییاور  تادـیؤم  رب  هوالع 
هک ياهـیآ  و  « 3  » هدرک یفرعم  نـتفرگ ، دــنپ  يارب  ناـسآ  مدرم و  يارب  تیادــه  ناـیب و  ار  نآرق  هـک  یتاــیآ  و  « 2  » هدرک شهوـکن  نآ 

. تفرگ رظن  رد  روبزم  يانعم  تحص  يارب  يرگید  دهاوش  «، 4  » دینک كرد  ار  نآ  ات  میدرک  لزان  یبرع  نابز  هب  ار  نآرق  دیامرفیم :
مهف كرد و  زا  رتارف  هک  ینآرق  نوطب  زا  یـصاخ  مسق  دروم  رد  طقف  نآرق  نطب  هب  یبایهار  ناکما  مدع  هعیـش ، تایاور  رد  هکنآ  هصالخ 
یتح تایاور و  زا  یـضعب  هک  هتـشگن  يراج  نآرق ، تاـیآ  ياـهتربع  مزاول و  فیاـطل و  تاراـشا و  دروم  رد  هدـش و  حرطم  تسا ، مومع 
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. دنراد دیکأت  نآرق  نطب  زا  ماسقا  نیا  هب  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ریغ  زا  صاخ  ياهدع  ندیسر  ناکما  رب  نآرق  تایآ 
362 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

نیقیرف نادنمشیدنا  هاگدید  ب )

تنس لها 

رمع کی  فرـص  هب  جاتحم  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رارـسا  فشک  هکنیا  نایب  زا  سپ  یلازغ ، دـماح  وبا  تنـس ، لـها  نادنمـشیدنا  ناـیم  زا 
: دیوگیم تفاکش ، نینچ  نیا  ناوت  یمن  ار  نآرق  زا  هملک  کی  نآ ، زا  رتشیب  یتح  تسا و  لماک 

بلط ربدت و  يارب  یعاود  هزیگنا و  ترثک  اهنآ و  بلق  يافص  ناشملع و  شـشوج  هزادنا  هب  و  ملع ، رد  نیخـسار  يارب  طقف  نآ  رارـسا  زا 
تفایرد ءافیتسا و  اما  تسه . دوخ  زا  رتالاب  هجرد  يوس  هب  یقرت  رد  يدح  یـسک  ره  يارب  و  دوشیم ، فشتکم  ینآرق ،) فراعم  مولع و  )

اهایرد هدوب ، تیاهن  یب  دـنوادخ  تاملک  رارـسا  دـنوش  ییاهملق  ناتخرد  رهوج و  اـیرد  رگا  تسین و  نآ  رد  یعمط  نآرق ، فراـعم  ماـمت 
«1 . » دسرب نایاپ  هب  لجو  زع  دنوادخ  تاملک  هکنآ  زا  لبق  دنوش  یم  مامت 

یتح یسک  ءانثتسا  نودب  ار  نآ  يافیتسا  هتـسناد و  یهلا  تاملک  مامت  رب  لمتـشم  ار  نآرق  يو  هک  دوشیم  هدافتـسا  یلازغ ، ترابع  نیا  زا 
هتفرگ تروص  میرک  نآرق  تاـملک  یهلا و  تاـملک  نیب  یطلخ  اـجنیا  رد  دـسریم ، رظن  هب  اـما  دـناد . یم  نکمم  ریغ  ص ،)  ) مرکا ربماـیپ 
هچرگ نامقل ، هروس  هیآ 27  فهک 7 و  هروس  هیآ 109 ، صن  ساسارب  یهلا ، تاملک  رـصح  دحیب و  یگدرتسگ  هک  تهج  نیا  زا  تسا .

و یهلا ، تاـملک  زا  هملک  کـی  ناوـنع  هب  مـیرک  نآرق  و  « 2 ، » هدـش فالتخا  هیآ  رد  تاملک »  » زا دارم  ریـسفت  رد  اـما  تسا ، قاـفتا  دروم 
ینوطب صخـشم و  یفراعم  ياراد  هدش و  مامت  اهنآ  تباتک  هک  تسا  يدودحم  تارابع  تایآ و  ياراد  قح ، ترـضح  زا  يا  هژیو  قولخم 

. دشابیم نکمم  ص )  ) مرکا ربمایپ  يارب  نآ  مهف  تخانش و  ءاصقتسا  ءافیتسا و  هک  تسا  طبضنم  اما  قیمع  هدرتسگ و 
363 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

: دیوگیم اهنآ  دراوم  زا  یکی  رد  دهدیم و  حرش  ار  فلس  بهذم  دیاقع  ماوعلا » ماجلإ   » رد ومه 
دوش كرت  دیاب  ندوب  تعدب  رطاخ  هب  ثحب  لاوئس و  درک و  فارتعا  ظافلا  یلصا  دوصقم  تقیقح  هنک و  تخانـش  زا  ندوب  زجاع  هب  دیاب 

«1 ... »
هب مه  دـنکیم و  هیـصوت  ار  يرهاـظ  ماـکحا  قبطرب  یـشم  هدرک و  هجوـت  يرهاـظ  ریـسفت  هب  مه  هک  «، 2  » هللا دـبع  نب  دـمحم  یبرعلا  نـبا 

یلو دراد  صاصتخا  دنتـسه  هبترم  نیا  راوازـس  هک  هژیو  هورگ  يارب  ینطاب  ياهلیوأت  هک  تسا  دـقتعم  دزادرپیم ، تایآ  ینطاب  ياهلیوأت 
: دیوگیم هعطقم  فورح  صوصخ  رد  و  « 3  » دننزن لیوأت  هب  تسد  دنشاب و  مزتلم  مالسا  ماکحا  نآرق و  رهاظ  هب  دیاب  تیعمج  هدوت 

الو ملعب  اهیلع  مکحی  ًادحأ  هللا  قلخی  ملو  ًالوق  نیرـشع  نِم  دیزأ  اهیف  تدیق  دـقو  رَوسلا ، لئاوا  یف  هعطقملا  فورحلا  ملع  « 4  » نطابلا نمو 
«5 ( » ص  ) هللا لوسر  َهلب  ًامهف ، اهنم  دارملا  یف  یعدی 

دروم رد  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  متـشون و  ار  لوق  تسیب  زا  شیب  نآ  رد  تساههروس و  لـئاوا  رد  هعطقم  فورح  هب  ملع  نآرق )  ) نطاـب زا 
(. ص  ) ادخ لوسر  زج  تسا  هدیرفاین  زونه  دشاب ، فورح  نیا  زا  دارم  مهف  یعدم  دشاب و  هتفگ  نخس  عطق  ملع و  يور  زا  اهنآ 

364 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
هب نطاب  تایاور  رد  کیکـشت  زا  سپ  يو  دوشیم . هدیمهف  ص )  ) ادخلوسر هب  نطاب  هب  ملع  صاصتخا  م 456 ه )-  ) مزح نبا  تارابع  زا 

: دسیونیم دشابیم ، لسرم  تایاور  نیا  دنتسم  هکنیا 
هب یهار  یـسک ، ره  هتفگ  اب  نامگ و  نظ و  اب  نکل  تسا ، ینطب  رهظ و  ياهیآ  ره  يارب  هک  دـنیوگیم  اهنآ  هک  دـشاب  هنوگ  ناـمه  رگا  ... 
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، هداد ار  تسا ، هدش  لزان  ناشیارب  هچنآ  نییبت  روتـسد  وا  هب  دـنوادخ  هک  ص )  ) ربمایپ نایب  اب  یلو  میرادـن  نآرق ، تایآ  نطب  هب  ملع  يوس 
زا تسا ، هدش  هدنادرگرب  ینطاب  ییانعم  هب  نآ  رهاظ  زا  هیآ  هک  دیـسر  ام  هب  ص )  ) ربمایپ زا  ینایب  رگا  سپ  درک . ادـیپ  ملع  نآ  هب  ناوتیم 
هیآ نآ  هک  هچنآ  نطاب  دروم  رد  لیوأت - رد  سک  چیه  تروصنیا  رد  دنهدن ، هئارا  ام  يارب  ترضح  زا  ینایب  رگا  اما  مینکیم ؛ تعاطا  نآ 

نییبت ار  نآ  ص )  ) ربمایپ هک  دشاب  ینطاب  ياهیآ  يارب  هک  تسا  نآ  لاحم  لطاب  زا  و  تسین . رتراوازـس  يرگید  زا  دـنکیم - لمح  دوخ  اب 
مزتـلم یناملـسم  چـیه  نیا  هب  تسا و  هدرکن  غیلبت  ار  نآرق  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  وا  هب  هک  هنوـگنآ  تروـصنیا  رد  هک  ارچ  تسا  هدرکن 

«1 . » دوشیمن
مینادیمن دنچره  مینادیم  ار  هدش  رکذ  نآرق  رد  هک  ییاهدیعو  هدعو و  لیوأت  ام  : » دیوگیم هک  تسا  هیمیتنبا  هاگدـید  لباقم  رد  نیا  و 

«2 .« » تسا هدش  عقاو  ینامز  هچ  رد  لیوأت  نیا  هک 
: دیوگیم یهلا  مالک  مهف  دروم  رد  ناهربلا ، رد  زین  یشکرز 

«3  » رشبلل هیف  عمطم  الف  ءاصقتسإلا  امأف  هب  ملکتملل  هیاهن  امک ال  هل  َهیاغ  یلاعت ال  هللا  مالک  َمهف  نإ  ... 
ملکتم  هک  هنوگ  نامه  تسین  یتیاهن  اراد  نآرق )  ) لاعتم دنوادخ  مالک  مهف  انامه 

365 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. تسین یعمط  نآ  رد  ار  رشب  نآ ، مهف  مامت  يروآعمج  اما  تسا و  تیاهن  یب  لاعتم ) دنوادخ  ینعی   ) نآ

: تسا هتفگ  نآرق  ریسفت  دروم  رد  هک  هدش  لقن  يرشخمز  زا 
زا دنربهر و  وگلا و  نآرق ،) ریـسفت  ياههار   ) کلـسم نیا  رد  نانآ  تسا  هدش  يرای  دـییأت و  هیفـشک  تادـهاشم  اب  ناشکاپ  ترطف  هکنانآ 

«1 . » دنوشیمن عنم  نآ  رد  لوخد 
: تسا هدرک  میسقت  تمسق ، هس  هب  ار  نآرق  ریسفت  سپس  يو 

. درادن ملکت  قح  یسک  نآ  رد  دوش و  یم  دای  ِهب » ُهللا  رثأتسا  ام   » هب نآ  زا  ًاحالطصا  تسا و  دنوادخ  صوصخم  هک  یملع  لوا : »
زا هک  یـسک  وا و  زج  یـسک  نآرد  هک  تسوا  هب  صوصخم  تسا و  هداد  شباتک  رارـسا  زا  دوخ  ربمایپ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  یملع  مود :

لوا مسق  زا  ار  نآ  هکنانچ  مه  تسا  مسق  نیا  زا  هعطقم ) فورح   ) اههروس لئاوا  هک  هدش  هتفگ  درادـن و  مالک  قح  تسا  نوذأم  وا  بناج 
. دناهدرمش زین 

وا هب  هداد و  دای  تسا  هدومن  يراذگاج  یفخ  یلج و  یناعم  زا  شباتک  رد  هک  هچنآ  زا  شربمایپ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یمولع  موس :
: دوشیم میسقت  مسق  ود  هب  نیا  تسا و  هدرک  رداص  ار  اهنآ  میلعت  روتسد 

تاغل تاءارق و  خوسنم و  خسان و  لوزن و  بابسا  دننام  تایاور )  ) وا زا  ندینش  قیرط  زا  زج  تسین  زیاج  نآ  رد  مالک  نآ  زا  یمـسق  فلا )
. دش دهاوخ  عقاو  هک  هچنآ  رابخأ  اهتمأ و  صصق  و 

هدش و فالتخا  شزاوج  رد  نآ  زا  یمسق  تسا : مسق  ود  رب  دوخ  هک  تسا  ذخا  لباق  ظافلا  زا  طابنتـسا  رظن و  قیرط  زا  نآ  زا  یمـسق  ب )
بارعا  یعرف و  یلصا و  ماکحا  طابنتسا  نآ  تسا و  قافتا  دروم  هک  یمسق  تسا و  هباشتم  تایآ  لیوأت  نآ 

366 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
تیلهأ هک  یـسک  هک  تاراـشإ  اـهتمکح و  ظـعاوم و  عاونا  تغـالب و  نونف  زین  دـشابیم و  هسیقأ  نیناوـق و  رب  شئاـنب  هک  تسا  « 1  » تایآ

«2 « » تسا هدرک  یهن  نآ  زا  هک  تسا  يأر  هب  ریسفت  قوف  دراوم  زا  ریغ  دوش و  یمن  عنم  نآ  زا  دراد  تایآ  زا  ار  نآ  طابنتسا 
یفطصم نب  دمحم  یلوم   ) هداعـسلا حاتفم  بحاص  زا  مه  هب  کیدزن  یتارابع  اب  يدنب  میـسقت  نیمه  هیبش  نونظلا  فشک  رد  هفیلخ  یجاح 

«3 . » تسا هدرک  لقن  يافوتم 968 ه )- هداز ، يربک  شاط  هب  فورعم 
. تسا هتخات  دشاب  دنوادخ  هب  رـصحنم  اهنآ  ملع  هک  تایآ  یخرب  دوجو  هب  « 4  » يزاریش قاحـسا  وبا  نوچمه  هیمیت  نبا  هک  تسا  رکذ  لباق 
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دنوادخ صوصخم  نآ  ملع  هک  يدراوم  زج  هب  ار  نآرق  زا  یضعب  لیوأت  يواضیب ، ریسفت  رب  دوخ  هیشاح  رد  هداز  خیـش  نیدلا  یحم  و  « 5»
«6 . » تسا هدرمش  زیاج  مدرم  زا  یضعب  يارب  تسا 

دنوادـخ میلعت  اـب  نآرق  لـیوأت  عیمج  هب  ص )  ) ربماـیپ ملع  زا  یعناـم  هک  تسا  نآ  رب  تنـس ، لـها  نادنمـشناد  زا  رگید  یکی  « 7 ، » یکبس
عنم  نآرق ، لیوأت  زا  یمسق  تخانش  رد  ششوک  یعس و  زا  تما ، نیا  زا  ملع  لها  هکنانچ  مه  درادن  دوجو  ناحبس ،

367 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
دنوادخ هب  ار  شملع  هکلب  دننکیمن  ییاعدا  نینچ  قح  لها  هک  دیوگیم  نآرق  لیوأت  عیمج  تخانش  تفرعم و  دروم  رد  و  « 1  » دنوشیمن

«2 . » دنهد یم  عاجرا  شتامکحم  هب  ار  نآ  هباشتم  دنیامن و  یم  راذگاو 
: دیآیم تسدب  هتکن  ود  تنس ، لها  نادنمشناد  لاوقأ  هظحالم  اب 

دنچ ره  دنا ، هتـشاد  رظن  دـم  اهنآ  نطب  هب  یبایهار  ناکما  مدـع  ای  ناکما  صوصخ  رد  ار  نآرق  تایآ  نیب  لیـصفت  یعون  نانآ ، هکنیا  لوا 
اما دناهتفگ  نخس  یبلق  يافص  يرکف و  ناوت  هزادنا  هب  ملع  رد  نیخسار  ندیسر  ییاناوت  زا  قلطم  تروص  هب  یکبـس  یبرع و  نبا  یلازغ و 
نبا دوشیم و  لصاح  هیفشک  تادهاشم  اب  يدراوم  رد  هک  نآ ) ندوب  یفالتخا  رکذ  اب   ) ار تاهباشتمزا  یضعب  نآرق و  تاراشا  يرشخمز ،

مزح و نبا  ریظن  ناـنآ  زا  یخرب  هکناـنچ  مه  دـنا . هدرب  ماـن  سرتـسد  لـباق  نوطب  نیا  زا  ییاـه  هنوـمن  ار  نآرق  ياهدـیعو  هدـعو و  هیمیت ،
ربـخ دـشابیم ، شلوسر  اـی  دـنوادخ  صوصخم  هک  نآرق  رد  يروما  دوجو  زا  صاـخ ، يدروم  هب  هراـشا  نودـب  هداز ، خیـش  نیدـلایحم 

. دوشیم روآ  دای  ار  هعطقم  فورح  نوطب ، لیبق  نیا  هنومن  رکذ  يارب  يرشخمز ، دناهداد و 
قلطم و تروصب  هچ  دنتسین ، تخانش  لباق  ص ،)  ) مرکاربمایپ ای  دنوادخ  ریغ  يارب  هک  نآرق  رد  نوطب  زا  یـضعب  رکذ  دوجو  اب  هکنیا  مود 

نوطب عیمج  تخانش  ءاصقتسا و  ناوت  مدع  رب  تنـس  لها  روکذم  نادنمـشناد  رظن  تفگ ، ناوتیم  نآ ، زا  ییاههنومن  دراوم و  رکذ  اب  هچ 
هعیش تایاور  رد  ار  نآ  حیرـصت  هک  يزیچ  نامه  نیا  دناهدرک و  هراشا  نآ  هب  ًاتحارـص  یـشکرز  یلازغ و  دماحوبا  تسا و  یقافتا  تایآ ،

ترابع زا  اما  هدش  یفرعم  نکمم  نیموصعم ، يارب  تایآ ، مامت  نوطب  يافیتسا  یهاگآ و  هعیش ، تایاور  رد  هک  توافت  نیا  اب  میدرک  نایب 
و رشبلل » هیف  عمطم  الف  »

368 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. دوشیم هدافتسا  ود  نیا  رظن  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  يارب  یتح  ءافیتسا  مدع  یهلا ، تاملک  یمامت  مدع  هب  نآ  دانتسا 

هعیش

يربدتمو تنیط  كاپ  درف  ره  يارب  ار  ینطاب  یناعم  هب  ندیـسر  هک  تسا  ینارـسفم  هتـسد  نآ  زا  اردـصالم  یعیـش ، نادنمـشناد  نایم  زا  و 
: تسا هدروآ  نینچ  « 1  » ْمُکیِْدیَِأب ُهّللا  ُمُْهبِّذَُعی  ْمُهُوِلتاَق  هیآ  ریسفت  رد  يو  درمشیم . نکمم 

ظاـفلا ریـسفت  یبرع و  مولع  تسا و  تـالماعم  مولع  زا  رتارف  هک  تسا  یمولع  دـنمزاین  یتاـیآ  نینچ  لاـثما  رد  تقیقح  هب  یباـیتسد  »... 
«2  ...« » تسین نآ  يوگخساپ 

ناملاع يارب  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  رکذ  « 3 ، » میدروآ شیپ  یکدنا  هک  ار  نیدلا  مولع  ءایحا  رد  یلازغ  دماحوبا  ترابع  نامه  همادا  رد  و 
هدـیدرگ جراخ  تیرـشب  عمط  سرتسد  زا  نآ  يافیتسا  هدـش و  هتفرگ  رظن  رد  تاجرد  بسح  رب  نآرق ، فراعم  زا  يا  هرهب  ملع  رد  خـسار 

لزان ناگدننک  توالت  ياهلد  رب  هراومه ، نآرق  هک  اریز  دنتسین  مالسلا ) مهیلع   ) همئا اهنت  ملع ، رد  ناخسار  زا  دارم  يو ، رظن  زا  « 4 . » تسا
نیلوا ار  هعطقم  فورح  تفرعم  ناـشیا ، هتبلا  « 5  » تسا تواـفتم  زین  نآ  لوزن  نآرق و  روهظ  بلق ، فلتخم  تـالاح  بسح  هب  دوـش و  یم 

رسیم دشاب  هدید  میلعت  سی  لآ  هسردم  رد  هک  یـسک  يارب  زج  ار  نآرق  بئارغ  مهف  زین  و  « 6  » دنادیم ایند  لها  باجح  زا  ییاهر  تمالع 
369 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  « 7 . » دنادیمن
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زا مدرم  تسا و  هدیدرگ  دودسم  تلاسر  باب  هتـشگ و  عطقنم  یهلا  یحو  هچرگ  هعیـش ، رادمان  يافرع  زا  یلمآ ، ردـیح  دیـس  يأر  قباطم 
اهنآ يارب  تمحر  تهج  هب  ار  ماهلا  باب  دنوادخ  دش  دهاوخن  هتسب  ماهلا  باب  اما  دناهدش ...  ینغتسم  اهنآ  توعد  راهظا  یهلا و  ینالوسر 
دوخ ناگدـنب  هب  دـنوادخ  هک  دوش  هتـسناد  ات  هتخاـس  بترم  اـهنآ  يارب  ار  یبتارم  هدـینادرگ و  اـیهم  اـهنآ  يارب  ار  يروما  تسا و  هدوشگ 

صاخ لـیوأت  هک  ملع  رد  ناخـسار  یلک  روطب   » يو رظن  زا  «. 1 « » دـشخبیم يزور  باسح  نودـب  دـهاوخب ، هک  ار  سک  ره  دراد و  فطل 
بوسحم اهنآ  ناثراو  زا  تقیقح  رد  هک  ءاـملع  اـهنآ  زا  سپ  هبترم  رد  و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا ناربماـیپ ، ءاـیبنا و  زا : دـنترابع  تسا  ناـنآ 

دهاوخن رد  هورگ  نیا  هرمز  رد  يرگید  سک  چیه  و  دنیآیم ، رامش  هب  ملع  رد  نیخـسار  ءزج  دنوشیم  هدناوخ  دیحوت  بابرا  دنوشیم و 
ققحم دـیحوت  لـها  يارب  زج  طرـش  نیا  تسا و  یتاذ  تراـهط  هب  طورـشم  ملع ، رد  ناراوتـسا  شـشوپ  تحت  نـتفرگ  رارق  هـک  ارچ  دـمآ 

«. 2 « » دش دهاوخن 
: دسیونیم وا  عبات  درگاش و  اما  موصعم  ریغ  یبایهار  ناکما  دروم  رد  یناشاک ، ضیف  نسحمالم 

ٍهلمج یلع  علَّطا  مهراثآ و  عَّبتتو  هملع  ذـخأو  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلا لهألو  ص )  ) هلوسرلو دایقنإلا هللا  صلخأ  نَم  لاـقی  نأ  باوصلاـف  ... 
یف  خوسرلا  هل  لصَح  ثیحب  مهرارسأ  نم 

370 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
هنم َطبنتـسیو  هبئارغ  َضعب  نآرقلا  نم  دیفتـسی  نأ  هلف  رومألا ...  قئاقح  یلع  ملعلا  هب  مَجهو  هبلق  انیع  حتفنا  هفرعملا و  یف  هنینأمطلا  ملعلا و 

مهیلع  ) اودع دقو  نیرخآ  نود  ٍموق  یلع  ًافقو  هداعسلا  تسیلف  بیجعب  هدوج  نمالو  بیرغب  یلاعت  هللا  مرک  نم  کلذ  سیل  هبئاجع  نِم  ًاذبن 
هتفص ال هذه  نَمف  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلا لهأ  انم  ناملس  اولاق  امک  مهسفنأ  نم  تافـصلا  هذهب  نیفـصتملا  مهباحـصأ  نم  هعامج  مالـسلا )

«1  ... » ملعلا یف  نیخسارلا  یف  هلوخد  دعبی 
ملع دـنک و  يرادربنامرف  مالـسلا ) مهیلع   ) وا تیب  لها  و  ص )  ) شلوسر ادـخ و  يارب  هناـصلاخ  سک  ره  دوش  هتفگ  هک  تسا  نآ  تسرد 

رد نانیمطا  ملع و  رد  خوسر  هک  ياهنوگ  هب  دبای  عالطا  ناشرارـسا  زا  يا  هعومجم  رب  دـنک و  تیعبت  ناشراثآ  زا  دریگب و  نانآ  زا  ار  دوخ 
زا هک  تسوا  يارب  دوش ...  روهلمح  وا  يوس  هب  دوـخ  روـما  قیاـقح  اـب  ملع  ددرگزاـب و  وا  بلق  مشچ  ود  دوـش و  لـصاح  وا  يارب  تفرعم 
رما لاعتم ، دـنوادخ  مرک  زا  نیا  دـنک . طابنتـسا  ار  نآ  ياهیتفگـش  بئاـجع و  زا  یـضعب  دـنک و  هدافتـسا  ار  نآ  بئارغ  زا  یـضعب  نآرق 

تیبلها تسین و  صاخ  هورگ  کی  فقو  تداعـس  سپ  ددرگیمن . هدرمـش  بیجع  وا  شـشخب  دوج و  زا  دـیآیمن و  باسح  هب  یتفگش 
ام زا  ناملس  دناهدومرف : هک  هنوگ  نامه  هدرمش  دوخ  زا  دناهدوب  فصتم  تافص  نیا  هب  هک  ار  دوخ  باحـصا  زا  یتعامج  مالـسلا ) مهیلع  )

 .... تسین دیعب  ملع  رد  نیخسار  هورگ  رد  وا  لوخد  دشاب  شتفص  نیا  هک  سک  ره  سپ  تسا  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها
زا زاینیب  نشور و  رما ، نیا  یفاص ، ریسفت  هدننک  هعلاطم  يارب  هک  دزادرپیم  نآرق  تایآ  زا  ینطاب  نایب  هب  دوخ ، ریسفت  ياج  ياج  رد  يو 

. تسا یلیوطت  هنوگره 
و « 2 . » دنادیم قیاقح  هب  ندیسر  رسیم  رد  يونعم  كولس  یبلق و  دوهـش  ار  نطاب  فشک  هار  ینافرع ، یبرـشم  ساسارب  ینیمخماما  موحرم 

يراشا  ریسفت  هب  نتشیوخ 
371 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

: دیوگیم يو  دهدیمن . میمعت  نآرق  تایآ  همه  هب  ار  رما  نیا  اما  « 1 ، » تسا هدومن  مادقا  دیحوت  هروس  ینافرع  و 
هدنیوگ و نایم  تسا  زمر  اهنآ  زا  یـضعب  هکلب  تسا ، هدماین  مه  سک  همه  يارب  دـمهفب و  دـناوتیمن  سک  همه  ار  ثیدـح  نآرق و  مولع 

نآ يانعم  تسنادیمن  دروآ  ار  نآرق  هک  مه  لیئاربج  تایاور  بسح  هب  یتح  هک  تساهزمر  هنوگ  نیا  زا  نآرق  رد  یصاخ ...  هتـسد  کی 
لوا رد  هـک  یفورح  ناـمه  دــننام  دــنیامنب ، دنتــسناوتیم  ار  اـهزمر  نـیا  فـشک  هدرک ، مـیلعت  ار  وا  سک  ره  مالــسا و  ربماـیپ  طـقف  ار ،

«2 . » تساههروس
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ياهمالک زا  تسا  هدش  حرطم  نآرق ، نتشاد  نطب  داتفه  رب  ینبم  تایاور  رد  هچنآ  هک  تسا  نآ  رب  نآرق  هناگداتفه  نوطب  دروم  رد  ناشیا 
«3 . » ددرگیمن فقاو  تسا ، هتفر  ورف  فراعم  ياهایرد  ملع و  جاوما  رد  هک  یسک  زج  نآ  بل  اوتحم و  رب  هک  تسا  ضماغ  هدیچیپ و 

: دیوگیم هیلیعامسا  هینطاب و  راکفا  دقن  نمض  رد  نازیملا  رد  یئابطابط  همالع 
لامعتـسا وه  امنإ  قیرطلا  ّنکلو  ٌّقح  اـهلین  یلإ  ًاـقیرط  ناـسنإلل  نأـب  لوقلاو  ٌّقح  اـهنطاب  یه  قئاـقح  هعیرـشلا  رهاوظ  تحت  نأـب  لوقلا  نإ 

«4  ... » ریغ لامعتسإلا ال  نِم  یغبنی  ام  یلع  هینیدلا  رهاوظلا 
دناوتیم ناسنا  هکنیا  هب  ندـش  لئاق  دـشابیم و  قح  تسا  نآ  نطاب  هک  تسا  یقیاـقح  تعیرـش  رهاوظ  تحت  هکنیا  هب  ندـش  لـئاق  اـنامه 

یهجو رب  تعیرـش ) ماکحا   ) ینید رهاوظ  نتـسب  راک  هب  لامعتـسا و  طقف  هار  نآ  یلو  تسا  قح  زین  دـبایب  نآ  هب  یبایتسد  يوس  هب  یهار 
. نآ ریغ  هن  دشاب  یم  تسا  راوازس  هک 

رب بترتم  یناعم  دوجو  رب  دیکأت  نطب و  زا  لیوأت  نتسناد  ادج  زا  سپ  يو 
372 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

: دیوگیم ینآرق  تایآ  يارو  رد  رگیدکی 
ادیپ توافت  یمهف  جک  یمهف و  شوخ  ظاحل  هب  هکلب  تسین  سفن  تراهط  يوقت و  رظن  زا  اهنهذ  توافت  قیقد ، لئاسم  دنلب و  فراعم  رد  »

«1 .« » تیلع هنوگ  هب  هن  اما  دنرای  کمک  یهلا  كاپ  فراعم  مهف  رد  سفن  تراهط  يوقت و  هچ  رگا  دننکیم ،
یناعم ياراد  يرهاظ ، یناعم  زا  ریغ  نآرق  تایآ  هک  دـنرواب  نیا  رب  دـننادیم و  يرهاظ  یناـعم  یقباـطم  لولدـم  ار  ینطاـب  یناـعم  ناـشیا ،
نطاب ریسفت  ناونع  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها زا  حیحـص  تایاور  رد  هک  مه  هچنآ  دنیآیم و  تسد  هب  ربدت  لمأت و  اب  هک  دنتـسه  یلوط 

«2 . » دشابیم لیبق  نیمه  زا  تسا ، هدیسر  نآرق 
هب یبایتسد  ناکما  صوصخ  رد  میرکنآرق  يرهاظ  باتک  يارو  یباتک  دوجو  ياعدا  اـب  مینـست ، ریـسفت  بحاـص  ناـشیا ، زربم  درگاـش 

: دسیونیم نآ  طیارش  نآرق و  ياروام  فراعم 
اَّلِإ ُهُّسَمَی  ٍنُونکَم ال  ٍباتِک  یف  ٌمیِرَک  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  دیامرف ، یم  هک  نانچ  دنادیم : مزال  ار  رهاط  كاپ و  بلق  نآرق ، مهف  يارب  ناحبس  يادخ  »
نآ اب  طبترم  نونکم و  باـتک  نآ  رد  نآرق  نیا  هک  نونکم  باـتک  ماـن  هب  دراد  لـصا  هشیر و  کـی  نیبم ، یبرع  نآرق  نیا  « 3  » َنوُرَّهَطُْملا

ریذـپ ناکما  نونکم  باتک  دـنلب  فراعم  كرد  یلو  درک  هدافتـسا  نآرق  زا  يرهاظ  تراهط  اب  ناوتیم  ار  نآرق  ظافلا  هیلوا  یناـعم  تسا .
یتح دوشیمن و  وضو  ای  لسغ  تراهط و  نودب  دشاب ، سامت  رد  نآرق  رهاظ  اب  دـهاوخب  یـسک  رگا  یبلق . ینطاب و  تراهط  اب  رگم  تسین 

. دراد تراهط  اب  یناج  میلـس و  یبلق  هب  زاین  نآرق ، نطاب  ناج و  اـب  نآرق و  قیمع  ياوتحم  اـب  طاـبترا  اـما  دـسوبب  ار  نآ  تاـیآ  دـناوتیمن 
رود دوخ  زا  دنتـسه  حور  یگدولآ  بجوم  سجر و  یگمه  هک  ار  يداقتعا  يرکف و  فارحنا  دومج و  زین  یقالخا و  لـیاذر  دـیاب  ناـسنا 

ناج  لد و  دنک و 
373 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1 .« » ددنب شقن  نآ  رد  شدنلب  فراعم  ددرگ و  نآرق  هنییآ  ات  دهد  لقیص  ار  شیوخ 
: دیوگیم صاخ  ياهدع  هب  نآ  راصحنا  نآرق و  نطاب  رهاظ و  هب  عماج  ملع  دروم  رد  ناشیا 

ای لیوأت  نطاب ، اـی  رهاـظ  نآرق ، هب  عماـج  ملع  هک  دوشیم  نشور  ملـسم  روط  هب  هتکن  نیا  حیحـص ، داـیز و  تاـیاور  تاـیآ و  عومجم  زا  »
رـضحم هب  دیاب  نآ  رارـسا  دـنلب و  فراعم  نآرق و  نطاب  مهف  يارب  تسا و  تراهط  تمـصع و  تیبلها  راصحنا  صاصتخا و  رد  شلیزنت ،

نیمه هب  دـنادیم و  كاکفنا  لباق  ریغ  رگیدـکی  زا  ار  ترتع  نآرق و  هک  تسا  نیلقث  صوصن  رتاوتم ، تایاور  زا  یـشخب  تفر . ناکاپ  نآ 
« تسا یفارحنا  صقان و  یلمع  نآرق ، نودـب  تیب  لها  هب  کسمت  زین  تمـصع و  تیب  لهأ  نودـب  نآرق  هب  کسمت  هک  هدـش  هتفگ  تهج 

«. 2»
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نوطب مهف  ًابلاغ  تایاور ، عبت  هب  ارذـگ و  تروص  هب  دناهتـشاد ، یتاـنایب  نآرق  نطاـب  صوصخ  رد  هک  هعیـش  نییلوصا  هک  تسا  رکذ  لـباق 
ربدـت اب  هک  یتاـیآ  نیب  کـیکفت  تاـیآ و  عاونا  نیب  رد  یتالیـصفت  هب  دـناهدرک و  یفرعم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلـها راـصحنا  رد  ار  نآرق 

هتشادن رظن  هراشا و  دنرود ، يرشب  رکف  سرتسد  زا  هک  اهنآ  ریاظن  هعطقم و  فورح  نیب  تفای و  تسد  اهنآ  فراعم  زا  یـضعب  هب  ناوتیم 
یبدا دـعاوق  هرواحم و  ییالقع  لوصا  زا  جراخ  نآرق  نطاب  هک  ساسا  نیا  رب  نیققحم  زا  یخرب  هک  نانچمه  « 3 . » دناهدوبن نآ  ددصرد  و 

و « 4  » دناهدیسر هجیتن  نیمه  هب  تسا 
374 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

نآرق تایآ  رد  رتشیب  سک  ره  نآ  ساسا  رب  هک  دـنکیم  یفرعم  نآرق  نوطب  زا  فشاک  لح  هار  اهنت  ار  نآرق  رد  ربدـت  لباقم ، رد  يرگید 
رشب مومع  تیاده  اب  طبترم  ینطب  ناهنپ و  یناعم  نیب  رصاعم ، ناگدنهوژپ  زا  رگید  یکی  و  « 1 . » ددرگیم لیان  يرتشیب  ملع  هب  دزرو  ربدت 

هتسناد ءایصوا  ءایلوا و  هب  رـصحنم  ار  مود  هتـسد  يرورـض و  هک  ناگمه  سرتسد  لباق  اهنت  هن  ار  لوا  هتـسد  هدش ، لئاق  لیـصفت  نآ  ریغ  و 
«2 . » تسا

: دوشیم نشور  یتاکن  یعیش ، نادنمشناد  لاوقا  هظحالم  اب 
مهیلع  ) تراـهط تمـصع و  همئا  صوصخم  ار  ینآرق  نوطب  هب  یباـیتسد  قلطم ، تروصب  هک  هعیـش  حیرـص  تاـیاور  دوـجو  اـب  هکنآ  لوا 
يدنب عمج  رد  هک  هنوگ  نامه  اما  دنا ، هتخادرپ  نوطب  عاونا  هب  تبسن  لیصافت  نایب  هب  رتمک  هعیش  نادنمـشناد  دندرکیم ، یفرعم  مالـسلا )

 ... نتفرگ و تربع  مهف و  هب  ار  نطب  هک  يرگید  تاـیاور  تسا و  نوطب  زا  یمـسق  هب  رظاـن  تاـیاور  نیا  تشذـگ ، ثحبم  نیمه  تاـیاور 
تسا نوطب  زا  رگید  یماسقا  نیبم  دنا ، هدرک  میسقت  قیاقح  فئاطل و  تاراشإ و  تارابع ، هتسد  دنچ  رد  ار  تایآ  فراعم  هدرک و  فیرعت 

نادنمشناد نییلوصا و  رثکا  هک  تسا  هدش  ببـس  قوف ، تایاور  ترثک  اما  تسا . لوصح  لباق  نآرق ، رد  نارکفتم  نادنمـشناد و  يارب  هک 
ریغ طسوت  نطب  هب  یبایهار  ناکما  مدـع  هب  یلک  مکح  ضرعت ، تروص  رد  ای  دـنوشن و  نآرق  نطب  هلوقم  زا  شخب  نیا  ضرعتم  اـی  یعیش ،

. دنهد رارق  دوخ  هراشا  دروم  ار  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم
تروص هب  یئابطابط  همالع  وینیمخماما  ترضح  یناشاک ، ضیف  موحرم  یلمآ ، ردیح  دیس  نوچمه  هعیش  نادنمشناد  زا  یـضعب  هکنآ  مود 

نادرگاش هب  ملع  رد  خوسر  میمعت  قیرط  زا  ار  هدـیا  نیا  ًاضعب  دـننکیم و  عافد  نآرق  نوطب  هب  نیموصعمریغ  یبای  تسد  ییاناوت  زا  قلطم 
میلاعت  زا  دنمهرهب  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها بتکم  عبات 

375 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
لوصح لباق  نوطب  زا  ياهنومن  ناونعب  تنیط  كاپ  ربدـتم  کی  يارب  ار  هعطقم  فورح  اردـصالم ، نوچمه  یخرب  دـناهداد و  ماجنا  نانآ ،

. دنا هدرک  یفرعم 
نیب رد  تفگ  ناوـتیم  نیموـصعم ، ریغ  طـسوت  نوـطب ، عـیمج  مـهف  ياـعدا  ناوـت  مدـع  رب  ینبم  حیرـص  تاـیاور  دوـجو  اـب  هـکنآ ، موـس 

. دناهدرک رکذ  ار  نآ  ًاتحارص  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  اردصالم و  لثم  یضعب  هدشن ، هدهاشم  هلئسم  نیا  اب  یتفلاخم  هعیش ، نادنمشناد 

يدنب عمج 

دنچ یتاکن  نآرق ، نطب  هب  یبایهار  ناکما  مدـع  ای  ناکما  صوصخ  رد  نیقیرف  نازروهشیدـنا  لاوقا  یعیـش و  تایاور  هعومجم  هظحالم  اب 
: دیآیم تسدب 

ناکما مدع  ای  ناکما  نوچمه  نآ ، ياهیگژیو  زا  یـضعب  هب  نآرق ، ینطاب  دُعب  تیبثت  لصا  هب  نتخادرپ  رانک  رد  هعیـش ، تایاور  رد  فلا )
تایاور دوشیمن و  ادـیپ  هلئـسم  نیا  زا  يرثا  تنـس ، لها  تایاور  رد  اما  تسا ، هدـش  هراـشا  ناـنآ  ریغ  نیموصعم و  يارب  نآرق  نوطب  مهف 

. تسا هتفگ  نخس  رتشیب  هن  هعبس و  فرحا  اب  نآ  طابترا  زا  هدرک ، دیکأت  هلئسم  لصا  رب  طقف  نانآ ، نوطب 
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يافرژ نوطب و  هب  ناشیا ، تیبلـها  ربماـیپ و  نیموصعم ، یباـیهار  ندوب  يراـصحنا  رب  یناوارف ، ثیداـحا  راـبخا و  هعیـش ، تاـیاور  رد  ب )
لیلادم  » زین و  مزاول »  » هب نآ  فیرعت  نوچمه  میرک  نآرق  نطب  دروم  رد  هک  یتوافتم  ياههاگدید  هب  هجوت  اب  اما  تسا  هدش  دـیکأت  نآرق ،

ياراد هک  یناـسک   » زین و  نتفرگ » تربـع   » و ظـعو »  » و مهف »  » هب فیرعت  نوـچمه  زین  یـضعب  هک  تسا  حرطم  تاـیآ » ياـنعم  يرهاـظ  ارف 
، نیقیرف رداصم  رد  هک  یتایاور  نآ  رانک  رد  دنـشاب ، یم  زین  ییاور  هشیر  ياراد  دنتـسه ،» هیآ  لوزن  دروم  دارفا  درکلمع  هباشم  يدرکلمع 

تایاور تفگ : دیاب  دننکیم ، میسقت  ینآرق  قیاقح  فیاطل و  تاراشا و  تارابع و  هتـسد  راهچ  ای  مسق و  هس  رد  ار  ینآرق  فراعم  حوطس 
تایآ  فرژ  رایسب  نوطب  هب  رظان  نوطب ، مهف  هدننک  رصحنم 

376 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
نیموصعم طسوت  نوطب  یعطق  مهف  هب  رظان  دـناوتیم  هکنانچمه  تسا ، موصعم  ریغ  نالمأتم  ناربدـتم و  كرد  ناوت  زا  رتارف  هک  دـشابیم 

مامت نوطب  مهف  ناوت  هب  هکنیا  ای  دنبای و  یـسرتسد  تایآ  نوطب  زا  یـضعب  هب  یلامتحا  تروصب  طقف  دنناوتیم  نارگید ، هکیلاح  رد  دشاب ،
يارب نوطب  زا  یـضعب  یلامتحا  مهف  عنام  دناوتیمن  لاح  ره  رد  هک  دشاب  رظان  ییاطخ  لامتحا  هنوگ  ره  نودب  لماک ، روط  هب  نآرق  تایآ 

. دیآ رامش  هب  نآ ، زا  ماهلا  طابنتسا و  طیارش  ياراد  نآرق و  اب  سونأم  نادنمشناد  زا  یضعب  طسوت  نآرق  تایآ  زا  یضعب 
هجوت ینآرق  نوطب  ماسقا  هب  نآرق ، نطب  هیواز  نیا  هب  اهنآ  تایاور  هراشا  مدـع  تلع  هب  تنـسلها  نیقیرف ، نادنمـشناد  لاوقا  ناـیم  رد  ج )

هدومن و هراشا  ناگمه  یـسرتسد  ناـکما  مدـع  هب  تاـهباشتم ، زا  یـضعب  اـی  هعطقم و  فورح  نطب  نوچمه  اـهنآ  زا  یـضعب  يارب  هدرک و 
یفرعم داـهن  كاـپ  ياـهناسنا  نیربدـتم و  نیلمأـتم و  سرتـسد  رد  نآرق ، تاـیآ  هیفـشک  تادـهاشم  تاراـشا و  نوـچمه  ار  رگید  یـضعب 

، هدرک يراددوخ  هلوقم  نیا  هب  هناگادج  نتخادرپ  زا  ناشرداصم ، رد  ناوارف  ایوگ و  تایاور  دوجو  اب  زین  هعیـش  نادنمـشیدنا  و  دـناهدرک .
لاوقا ناوتیم  ساـسا  نیا  رب  دوـشیم  هدـهاشم  ینآرق  نوـطب  ماـسقا  نیب  لیـصفت  ناـنآ ، نارظنبحاـص  نارـسفم و  زا  یـضعب  مـالک  زا  اـما 

و اهظعو ، اهتربع و  نوچمه  ینوطب  هب  یـسرتسد  ناـکما  هدومن ، يدـنب  عمج  نوطب ، عاونا  نیب  یلیـصفت  هاگدـید  هب  ار  نیقیرف  نادنمـشناد 
. داد تبسن  نانآ  هب  ار  نآرق و ...  تایآ  يرهاظ  ارف  لیلادم  تایآ و  مزاول  فیاطل و  تاراشا و 

مومع طسوت  نآرق  تایآ  مامت  نوطب  ياـفیتسا  ءاصقتـسا و  ناوت  مدـع  نیقیرف ، نادنمـشیدنا  لاوقأ  تاـیاور و  ماـمت  نیب  كرتشم  هطقن  د )
تایاور هکیلاح  رد  دشیم ، هدافتـسا  ص )  ) مرکا ربمایپ  یتح  يرـشب  يانثتـسا  مدع  تنـس ، لها  نادنمـشناد  زا  یـضعب  تارابع  زا  و  تسا .

ناوت هک  دننانآ  اهنت  دنتسه و  هلئـسم  نیا  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) وا تیبلها  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  ءانثتـسا  هب  دقتعم  نایعیـش ، نآ  عبت  هب  هعیش و 
. دنراد ار  نآ  تالمجم و ...  تاهباشتم و  هعطقم و  فورح  زا  معا  نآرق  تایآ  نوطب  مامت  زا  عالطا  ياعدا 

377 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

میرک نآرق  نطب  هب  یبایهار  یگنوگچ 

هراشا

نوطب هکنیا  نایب  نانآ و  ریغ  ناشیا و  تیبلها  و  ص )  ) ربمایپ هب  نآرق  نوطب  مهف  راـصحنا  مدـع  راـصحنا و  ياـهتروص  یـسررب  زا  سپ 
یناـهرب یملع و  تامدـقم  لیـصحت  هب  زاـین  یـضعب  دنلیـصحت و  لـباق  ربدـت  رکفت و  اـب  یـضعب  دـنتوافتم ، ماـسقا ، یگژیو و  رظن  زا  نآرق 

مرکا ربمایپ  صوصخم  زین  یـضعب  هکنانچ  مه  دـننکیم  تفایرد  دوهـش  فشک و  هار  زا  یهلا  ءایلوا  ار  رگید  ياهتـسد  دـنراد و  يرتقیمع 
. تسا نکمم  نآ  جارختسا  فشک و  هک  دسریم  ینوطب  هب  ندیسر  هار  یسررب  هب  تبون  تسا ، مالسلا ) مهیلع   ) ناشیا ءایصوا  و  (ص )

هب یبایتسد  هار  هناسانـشدوجو ، هناسانـشانعم و  ياههاگدـید  هب  نآرق  نطب  رد  دوجوم  ياههاگدـید  میـسقت  ساسارب  هک  تسا  رکذ  لباق 
رد خوسر  قیمع و  مهف  قیرط  زا  هک  تسا  یملع  شور  یط  نآ ، هب  یبایتسد  همزال  نطب ، یتخانـش  انعم  ریـسفت  رد  دوشیم . تواـفتم  اـهنآ 
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تراهط هللا و  یلإ  كولـس  هناسانـش ، دوجو  ریـسفت  رد  اما  دراد . ییانعم  تیهام  شرگن ، نیا  ساسارب  نطاـب ، هک  ارچ  دوشیم  نکمم  ملع 
«1 . » دنزاسیم نومنهر  نآرق  نوطب  زا  یضعب  تفایرد  تقیقح و  هب  ار  ناسنا  هک  دنتسه  یلمع  ياهشور  بلق ،

تروصب هک  دومن  هدهاشم  نآرق  تایآ  نوطب  جارختسا  يارب  ار  شور  دنچ  ناوت  یم  نیقیرف ، نادنمشناد  زا  یضعب  تایرظن  تایاور و  رد 
: تخادرپ میهاوخ  اهنآ  هب  لقتسم 

یلک ياهدعاق  جارختسا  روظنم  هب  هیآ  دیرجت  شور  فلا )

لیخد و ریغ  رصانع  مامت  هدش و  ییاسانش  هیآ  یلصا  فده  رد  لیخد  ریغ  لیخد و  رصانع  هیآ  فده  تخانش  زا  سپ  ادتبا  شور ، نیا  رد 
یلک  مکح  کی  نآ ، رد  هدنامیقاب  رصانع  هیآ و  زا  دنوشیم و  هتشاذگ  رانک  نآ ، یلصا  دافم  رد  ریثأت  یب 

378 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
يراج هیآ  لوزن  نأش  ای  ببس  زا  ریغ  يرگید  یئزج  دراوم  مامت  رب  هک  دراد  ار  نآ  تیحالص  یلک  هدعاق  نیا  لاح  « 1 . » دوشیم جارختسا 

رد هک  هدعاق  نیا  « 2 . » ددرگ فلتخم  طیارـش  اهناکم و  اهنامز و  لوط  رد  یهلا  تایآ  تاـیح  توارط و  ببـس  نآرق ، نطب  هلزنم  هب  هدـش ،
فراعم و هک  تسا  ضرف  شیپ  نیا  رب  ینتبم  « 3 ، » دوشیم دای  طانم » حیقنت   » هب نآ  زا  هقف  لوصا  رد  و  میسقت » ربس و   » هب نآ  زا  قطنم  ملع 
هقطنم و صخـش و  هب  یئزج  فراعم  ماکحا و  ًاعون  دـناهتفرگ و  همـشچ  رـس  یلک  ماـکحا  فراـعم و  هتـسد  کـی  زا  نآرق  یئزج  ماـکحا 

رذـگهر زا  ناوتیم  ساسا  نیا  رب  تسا ، یخیراتارف  ياهقطنمارف و  ماع و  نآ ، يارو  یلک  ماکحا  فراعم و  اما  دراد  قلعت  صاخ  یخیراـت 
«4 . » تفای تسد  اهنآ  يارو  یلک  ماکحا  فراعم و  هب  یئزج ، ماکحا  فراعم و  یخیرات  ياهقطنم و  یصخش و  تایصوصخ  ياغلا 

، تروصنیا ریغ  رد  و  هلعلا » نطبتسم  سایق   » نآ هب  حالطصا  رد  دشاب  روکذم  نآ  نتم  رد  هیآ ، یلـصا  طانم  تلع و  هچنانچ  شور ، نیا  رد 
«5 . » دوشیم قالطا  هلعلا » طبنتسم  سایق   » نآ هب 

ِِهب ْاوُکِرُْـشت  َالَو  َهَّللا  ْاوُُدبْعاَو  هیآ  رد  هک  دنکیم  عورـش  لاثم  نیا  اب  ار  نآرق  نطاب  رهاظ و  زا  ثحب  یئابطابط ، همالع  هعیـش ، نادنمـشناد  زا 
هب  یهن  نیا  هک  دوشیم  مولعم  لمأت  اب  یلو  تساهتب  یلومعم  شتسرپ  زا  یهن  دروم  رد  مالک  رهاظ  « 6  » اًْئیَش

379 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
اب دوـشیم . ءاـغلا  دـیرجت و  هیآ  زا  تیـصوصخ  نیا  اذـل  درادـن  یتیـصوصخ  ندوـب  تب  تسادـخ و  ریغ  ربارب  رد  ینتورف  عوـضخ و  تلع 

ربارب رد  سفن  ياهتـساوخ  زا  درک  تعاـطا  دـیابن  ریغ  زا  هکناـنچ  تسین و  قرف  ریغ  دوخ و  ناـیم  عوضخ  تعاـط و  نیا  رد  رگید ، یلیلحت 
قیقد لیلحت  اب  و  « 1  » ُهاَوَه ُهََهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَفَأ  دـنکیم : هراشا  لاعتم  يادـخ  هک  هنوگنامه  دومن  يوریپ  تعاطا و  دـیابن  لاعتم  يادـخ 

يرهاظ يانعم  يارو  رد  یعیـسو  يانعم  کی  روهظ  ناشیا  تسا . هدـش  هدـناجنگ  هیآ  نیا  رد  وا  زا  تلفغ  دـنوادخ و  ریغ  هب  تاـفتلا  يرت ،
هعبـس یلإ  ٌنطب  هنطبل  ًانطب و  َو  ًارهظ  نآرقلل  نإ   » يوبن ثیدـح  يارب  یحیـضوت  ار  مه ، يارو  رگید  ياـنعم  نیدـنچ  بیترت  نیمه  هب  هیآ و 

«2 . » دنادیم نطبأ »
ْاُولَأْساَف هفیرش ...  هیآ  هب  هنومن  يارب  هدرک و  هراشا  یقطنم  میـسقت  ربس و  شور  نیمه  هب  هیآ ، نطب  هب  ندیـسر  هار  نایب  رد  تفرعم ، داتـسا 
عوضوم یلو  تسا  هدـش  لزان  تلاسر  توبن و  لوصا  هب  لهاج  نیکرـشم  نأش  رد  هک  دـنکیم  هراشا  « 3  » َنوُمَْلعَت َال  ُْمتنُک  نِإ  ِرْکِّذـلا  َلْهَأ 

هب هیآ ، رد  نانآ  زا  لاوئس  باتک و  لها  هب  عوجر  هب  رما  هکنانچ  مه  درادن  هیآ  رد  یتیصوصخ  ندوب  كرشم  تسا و  لهج  هیآ ، رد  یلصا 
هک دیآیم  تسدب  یلک  هدعاق  نیا  دنوش ، دیرجت  هیآ ، زا  لیخد  ریغ  تایصوصخ  نیا  رگا  و  دوب . نیکرـشم  تالوهجم  هب  نانآ  ملع  رطاخ 
هیآ یمومع  تلاسر  ناـمه  نیا  و  دـیامن » عوجر  نآ  هب  ناـهاگآ  ءاـملع و  هب  درادـن ، ملع  نآ  هب  هک  ياهلأـسم  ره  رد  هک  تسا  لـهاج  رب  »

«4 . » تسا هدش  باطخ  نایناهج  هب  هک  تسا 
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380 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  هار  نیا  زا  تسا و  هدش  حرطم  هیآ  نطب  ناونع  هب  هک  ینایب  ره  همادا ، رد  ناشیا 
فده رد  لیخد  ریغ  لیخد و  صئاصخ  تخانش  رد  تقد  موزل  رب  درمشیم و  يأر  هب  ریسفت  وزج  کشالب ، ار  دشاب  هدرکن  يوریپ  یقطنم 
ریـسفت نطب و  فشک  هار  نایب  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا شقن  هب  صوصخ ، نیمه  رد  رگید ، ياـج  رد  و  « 1 . » دزرویم رارصا  هیآ ، یلصا 

: دسیونیم هدرک و  هراشا  تایآ 
ریـسفت شور  شزومآ  ددصرد  دندرک ، ریـسفت  ار  ياهیآ  رگا  دنراد و  يدـیلک  شقن  میرک ، نآرق  ریـسفت  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا ًاساسا  »

هکلب دننک  ریسفت  ار  نآرق  رخآ  ات  لوا  زا  دندماین  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  اریز  دندرک . ریـسفت  هنومن  ناونع  هب  ار  يدراوم  دندوب و 
موصعم هک  ار  ياهیآ  ره  دـنیوگیم  هک  دـنهدیم  تبـسن  اهیرابخا  هب  هکنیا  دـنا و  هداد  شزومآ  ار  ریـسفت  شور  تایآ ، یـضعب  ریـسفت  اب 

( مالسلا مهیلع   ) نیموصعم زا  روثأم  ریسفت  نآرق ، تایآ  مامت  هب  تبسن  ام  اریز  تسا  ضحم  غورد  کی  نیا  میمهفیمن  دشاب  هدرکن  ریسفت 
دـناهدرکن و ریـسفت  لماک  تروص  هب  ار  هیآ  ًابلاغو  اههلمج ؛ ای  تاملک و  یـضعب  هب  تبـسن  مهنآ  تایآ ، زا  یخرب  هب  تبـسن  هکلب  میرادـن 

«. 2 « » دناهدرکن ریسفت  ار  تایآ  مامت  دناهدوب  شور  نایب  ددصرد  دنتشاد و  يدیلک  شقن  نوچ 
هب نآ ، فراعم  تاروت و  تسرد  هتـسیاش و  ندرکن  لمح  شنزرـس  دروم  رد  هعمج  هروس  مجنپ  هیآ  هب  هراشا  اب  ناقرفلا  ریـسفت  بحاص  و 

یلوا ار  نآرق  تاروت ، رد  یتیـصوصخ  دوجو  مدع  تلع  هب  هتخادرپ ، نآ ، ینغ  فراعم  هب  تافتلا  موزل  میرک و  نآرق  دروم  رد  هیآ  میمعت 
ياغلا هب  تفر و  شیپ  هیآ  کی  مدنچ  نطب  ات  ناوتیم  بیترت  نیمه  هب  هک  دیازفایم  دـیامنیم و  یفرعم  نآرق  روتـسد  نیا  هب  رتراوازـس  و 

381 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  «. 3  » دومن جارختسا  ار  يرتماع  میهافم  هدومن ، مادقا  يرتشیب  ياهتیصوصخ 

نآ قیداصم  نتفای  روظنم  هب  هیآ  دیرجت  شور  ب )

هتفرگ هدـیدان  هیآ ، رد  یـساسا  ریغ  تایـصوصخ  هدـش و  ادـج  نآ  قایـس  زا  هیآ ، زا  یتراـبع  لـبق ، شور  دـننامه  هچرگ ، شور ، نـیا  رد 
، عقاو رد  دشابیم . هیآ  لولدم  يارب  دیدج  یقادصم  نایب  يارب  هکلب  تسین  یلک  هدعاق  کی  هب  ندیـسر  يارب  دـنیارف ، نیا  اما ، دـنوشیم ،

یئزج مکح ، رد  هدمآ ، تسدب  نطب  دـنکیم و  افیا  دوخ  ینطاب  لولدـم  يارب  ار  یلک  هدـعاق  کی  مکح  هک  تسا  هیآ  نیا  شور ، نیا  رد 
. دوریم رامش  هب  نآ  ددعتم  قیداصم  زا  یکی  نآ و  زا 

هب ار  هعیش  يریسفت  تایاور  زا  يدایز  مجح  « 1  » دننکیم دای  قیبطت » يرج و   » هب نآ  زا  ًاحالطصا  هک  تسا  ياهویـش  هباشم  هک  شور  نیا 
شیب رد  ظفل  کی  لامعتسا  عانتما  هدعاق  اب  نآرق  نوطب  ضراعت  عفر  يارب  نییلوصا  زا  یضعب  هک  يروطب  « 2 . » تسا هداد  صاصتخا  دوخ 

. دناهدرک هراشا  دشاب ، هدش  حرطم  نطب  ناونع  هب  هیآ ، ناهنپ  راکـشآ و  قیداصم  تایاور  رد  تسا  نکمم  هک  لامتحا  نیا  هب  انعم ، کی  زا 
«3»

زا یضعب  تیـصوصخ  مدع  هب  ناوتیم  نآ ، تایاور  لالخ  زا  هک  دراد  ار  یملع  هرمث  نیا  دیدج ، یقیداصم  رب  نینچ  نیا  یتاقیبطت  دوجو 
نآ یـساسا  دوـصقم  ییاـهن و  ماـیپ  هیآ و  یلـصا  فدـه  ندـش  صخـشم  ببـس  يدراوـم  رد  هکناـنچ  مه  دربیپ ، هیآ  فدـه  رد  رـصانع 

. دشاب هارمه  هیآ  يارب  ینطاب  ییانعم  زا  فشک  يرهاظ و  لولدم  زا  روبع  یعون  اب  تسا  نکمم  رگید ، يدراوم  رد  زین  و  ددرگیم ،
نآرقلا رهاظ   » ناونع اب  یباب  رد  یبطاش  قاحـساوبا  دناهدرک . هراشا  شور  نیا  هب  نآرق ، نطاب  اب  طابترا  رد  نیقیرف ، نادنمـشناد  زا  ياهدع 

زا یضعب  هب  هنطابو »
382 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

باب نِم  ًینعم  هیآلا  ینعم  نِم  ذـخأی  دـق  رظانلا  نأ  ، » دـیوگیم يو  دنـشاب . یم  هیجوت  لـباق  شور  نیا  اـب  هک  دـنکیم  هراـشا  ییاـههنومن 
باب زا  ار  ییانعم  هیآ ، لولدم  زا  یهاگ  نآرق )  ) هدنناوخ ینعی  « 1 « » هبراُقی وأ  دصقلا  یف  هعم  هُعماُجی  هنأل  هیف ، لزنَت  مل  امیف  هیرجَیف  رابتعا ،
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فده رد  هیآ  لوزن  اب  دروم  نیا  هک  ارچ  دزاسیم ، يراج  تسا  هدشن  لزان  نانآ  يارب  هیآ  هک  يدروم  رد  ار  نآ  هدرک و  ذخا  يزومآدـنپ 
. دنشابیم مه  هب  کیدزن  ای  كرتشم 

دـنکیم و هراشا  هیآ  نیا  زا  نآ » زا  یهن  و  هراـّمأ ، سفن   » مهف و  « 2  » ًاداَدنأ اُولَعَجت ِهللا  الَف  هیآ  زا  يرتست  لهـس  ریـسفت  هب  هنومن ، يارب  يو 
نیمه مه  هراما  سفن  تسا و  ضقانت  رد  نآ  اب  هدوب و  داضت  رد  دوخ  رگید  کیرـش  اب  هک  تسا  نآ  دننامه  و  دن »  » تقیقح هک  دـیوگیم 

« دـن  » لمع نامه  نیا  دـنک و  یم  راداو  شقلاخ  قوقح  زا  تلفغ  شیاههرهب و  شلاح و  تاعارم  هب  ار  دوخ  بحاص  هک  ارچ  دراد  ار  نأش 
یم هراشا  باطخ  نب  رمع  قیبطت  هب  لهس ، ریـسفت  هیجوت  دییأت و  همادا  رد  يو  « 3 . » تفاییم لثمت  اهتب  مانـصا و  طسوت  هک  تسا  دننامه  و 

مُِکتابّیَط ُمتبَهذَأ  دنکیم ؟ هچ  امـش  اب  هیآ  نیا  دیوگیم : دندوب  هدش  یگدزایند  راچد  نانمؤم  زا  هک  یناسک  هب  یتیاور ، ساسا  رب  هک  دنک 
رب لمتشم  هک  نآ ، قایـس  هنیرق  هب  هدش و  لزان  رافک  دروم  رد  نیا  هکیلاح  رد  تفرگیم . دنپ  هیآ  نیا  زا  وا  دوخ  و  « 4  » اَینُّدلا مُِکتاَیَح  ِیف 

 .... ُمتبَهذأ ِراَّنلا  یلَع  اوُرَفَک  َنیِذلا  ُضَرُعی  َموَیَو 
383 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. دوشیم نانآ  هب  تمایق  رد  هک  تسا  یباطخ  تسا 
«1 . » دنکیم ریرقت  ار  وا  لمع  نیا  یبطاش  دنکیم و  مود  هفیلخ  طسوت  هیآ  یلصا  قادصم  زا  ریغ  یقادصم  رب  يرج  رب  تلالد  تیاور  نیا 
هب درو  زا  لبق  تمایق و  رد  ینعی  باطخ  ینامز  دافم  زا  هکناـنچمه  هدـش ، یـشوپمشچ  اوُرفَک » َنیِذـلا   » زا اـجنیا  رد  هک  دوشیم  هظحـالم 

همه زا  يدنم  هرهب  ندوب  مومذم  ینعی  نآ  یلصا  رصانع  هیآ و  هدنام  یقاب  هتشگ ، تیـصوصخ  ءاغلا  نیمز ، رد  قسفو  رابکتـسا  زین  منهج و 
. تسا هدش  قیبطت  يونید  یگدنز  رد  نینمؤم  رب  هیآ ، یلصا  فده  ناونع  هب  تابیط ، تاحابم و 

هب ملع  باب  زا  ار  نیقفانم  نایتشهب و  تخانش  ناوت  دندوبن و  علطم  نآ  زا  هباحص  رگید  هک  يرارسا  هب  هفیذح  ملع  هکنآ  زا  سپ  هیمیت ، نبا 
: دیوگیم دنک ، یم  یفرعم  تسا ، نآ  شخب  ققحت  نآ و  رهاظاب  قفاوم  هک  ینطاب 

ام تسا و  هدرک  هتـسباو  قلعم و  یفـصو  هب  ار  مکح  عراـش  هک  تسنیا  نآو  دوـش  یم  هدـیمان  طاـنم » قـیقحت   » هک تسا  يزیچ  نآ  ریظن  و 
مینادـب رگا  سپ  نالف ، نالف و  نییعت  نودـب  لداع  ود  تداهـش  لوبق  هب  وا  رما  دـننام  مینادیم  نیعم  یـصخش  قح  رد  ار  فصو  نآ  توبث 

«2  .... » تسا نآرق  لیوأت  زا  نیا  و  میسانش ...  یم  هیآ  رد  روکذم  لدع  فوصوم  ار  وا  تسا ، لداع  یسک 
لیوأت و هب  کیدزن  يانعم  ياراد  علطم  و  نآرق ، رهظ  لیزنت و  هب  کیدزن  يانعم  ياراد  دح  هکنیا  نایب  زا  سپ  نایبلا ، دجم  ریسفت  بحاص 

لیخد ریغ  تایصوصخ  زا  هک  تسا  نآ  رب  دزادرپیم و  هیآ  يرهاظ  يانعم  میمعت  دیرجت و  نوناق  هب  ترابع  نیا  حرش  رد  تسا  نآرق  نطب 
نآ نطاب  علطم و  لیوأت و  نامه  ار  نیا  دومن و  میمعت  قیداصم  رگید  رب  ار  هیآ  یلـصا  ناکرا  هدرک و  رظنفرـص  ناوتیم  تایآ ، قیاقح  رد 

«3 . » دنکیم یفرعم 
384 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ياـهرازبا زا  عون  ره  رد  ار  نآ  هعـسوت  يو  درک . وجتـسج  نازیم »  » هژاو رد  ناوـت  یم  اردـصالم ، مـالک  رد  ار  یباـینطب  شور  نیا  هنوـمن 
دیرجت اـب  یناــشاک ، ضیف  وا  زا  سپ  و  « 1  » تسا هتـسناد  نکمم  لوزن ، رـصع  یفرع  يوزارت  رد  لوادـتم  هـفک  ود  دـقاف  دـنچ  ره  شجنس 

شور نیا  دوش ، یم  حاوـلأ  رب  تروـص  شقن  ببـس  هک  ياهلیـسو  ره  رب  نآ  قدـص  نآرق و  تاـیآ  لوزن  ناـمز  رد  ملق »  » زا تایـصوصخ 
«2 . » تسا هدومن  دشابیم ، زین  نآ  درف  نیرتهتسیاش  دراگن و  یم  بولق  حاولا  رد  ار  مولع  هک  یملق  نآ  لماش  هدرک و  ارجا  ار  یباینطب 

دنـشابیم شور  نیا  ییاور  هنومن  ود  ءایـصوا  راکنا  بیذکت و  هب  یهلا  تایآ  بیذـکت  زین  و  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  يدـه »  » و نامیا »  » لیوأت
دوجو هکیروطب  تسا  ص )  ) ربمایپ تما  صخش  نیرت  هتفای  تیاده  نامیا و  هتـسج  رب  هنومن  کی  ناونع  هب  ع )  ) یلع ترـضح  اهنآ  رد  هک 

دنوادـخ يارب  هناشن  نیرتایوگ  نیرتگرزب و  ناونع  هب  شترـضح  هک  هنوگنامه  تسناد ، تیادـه »  » و نامیا »  » نیع ار  وا  راتفر  لاـمعا و  و 
تایآ هب  متـس  ملظ و  وا ، هب  ملظ  یهلا و  تایآ  بیذکت  وا ، بیذکت  هدوب ، یهلا » تایآ   » ياهقادصم زا  یکی  شتاروتـسد ، نید و  لاعتم و 
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. دشابیم یهلا 
ناوتیمن ار  تایآ  دـیدج  قیداصم  هکنیا  ای  دـناسرب  تایآ  نطب  هب  ار  ام  دـناوتیم  یباینطب  ياـههار  زا  شور  نیا  هکنیا  صوصخ  رد  اـما 

کی رکذ  زج  اههنومن ، زا  یضعب  درک : میسقت  مسق ، ود  هب  ناوتیم  ار  شور  نیا  رد  دوجوم  ییاور  ياههنومن  هک  تفگ  دیاب  درمـش ، نطب 
یم هک  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  طسق  لیوأت  نوچمه  دشابیمن  هیآ  زا  ینطاب  یتفرعم  هدنرادرب  رد  هتشادن ، يرگید  ییآراک  هیآ ، يارب  قادصم 
هیآ دیرجت  اههنومن ، زا  یضعب  رد  اما  تسناد . طبترم  رهاظ  هب  هدرمـش ، جراخ  هیآ  نطب  هرئاد  زا  ار  نآ  قادصم ، رکذ  درجم  رطاخ  هب  ناوت 

رد ینطاب و  لولدم  یعوناب  هارمه 
385 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

هک « 2 ( » ع  ) نانمؤمریما تیالو  شریذپ  هب  « 1  » َنوُعَکْرَی َال  اوُعَکْرا  ُمَُهل  َلِیق  اَذِإَو  هیآ  رد  عوکر  ریظن  تسا  هیآ  زا  یفخم  يریـسفت  هدنرادرب 
نوچمه يرادهنوؤم  تخس و  تاروتسد  ربارب  رد  میلست  مدع  ندوب  دارم  رب  هیآ  ینطاب  تلالد  هب  هدش ، تیصوصخ  ياغلإ  عوکر  زا  نآ  رد 

زا رتارف  یعیـسو  رما  ندوـب  دارم  هب  نآ  رد  هک  « 3 ( » ع  ) نانمؤمریما هب  یهلا  تاملک  ریـسفت  ای  تسا و  هدـش  هراشا  ندومن ، مخرـس  عوکر و 
مکحم بارطـضا و  ندودز  نانآ و  ریهطت  يارب  رافک  اب  نیملـسم  گنج  رد  هدش  لزان  ناراب  بآ  ای  هدـش و  هراشا  هملک »  » يرهاظ لولدـم 

زا دنم  هرهب  ياهلد  ماکحتـسا  كرـش و  زا  بولق  ریهطت  وا  هلیـسو  هب  هک  هدش  نایب  هدیدرگ و  قیبطت  ترـضح  رب  هک  نانمؤم  ياهلد  ندـش 
، نآ رب  هوالع  هکلب  هدیدرگن ، نایب  هیآ  يرهاظ  لولدـم  يارب  قادـصم  کی  اهنت  قوف ، دراوم  رد  « 4 . » دریگیم تروص  يو  فراعم  لـالز 

لوا هتسد  دسریم  رظن  هب  هدش  حرطم  لاوئس  هب  خساپ  رد  نیاربانب  دوشیم . هدهاشم  نآ  مزاول  هب  ندیـسر  يرهاظ و  لولدم  زا  روبع  یعون 
«. 5  » دروآ رامش  هب  نآ  هلمج  زا  ناوتیم  ار  قیداصم  رکذ  زا  مود  مسق  اما  داد  رارق  تایآ  یحالطصا  نطب  هگرج  رد  ناوتیمن  ار 

زا يدراوم  نوچمه  تایآ  زا  یضعب  دنتـسین ، هباشم  دراوم  مامت  رب  يرج  لباق  ددعتم و  قیداصم  ياراد  نآرق ، تایآ  همه  هک  تسا  ینتفگ 
بتک قیداـصم  ياراد  و ...  « 7  » تیالو هیآ  و  « 6  » هلهابم هیآ  لثم  مالـسلا ) مهیلع   ) تراهط تمـصع و  تیبلها  قح  رد  هدـش  لزان  تایآ 

386 ص : ج4 ، یصصخت ،
«1  » میِکَح ٌمِیلَع  ُهّللاَو  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهّللا  َلَزنَأ  اَم  َدوُدُح  ْاوُمَْلعَی  اَّلَأ  ُرَدْجَأَو  ًاقاَِفنَو  ًاْرفُک  ُّدَشَأ  ُباَرْعَألا  هیآ  ای  دنـشابیم و  دودحم  يراصحنا و 

یلقن یلقع و  نئارق  زا  یضعب  تایآ ، نیا  رد  دناهنومن . نیا  زا  « 2  » نُونِمُْؤی َال  ْمُهْرِذُنت  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذـنَأَأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاَوَس  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنا  هیآ  ای 
قیداصم راصحنا  رب  لیلد  نتفاین  تروص  رد  دـشاب و  دـیدج  قیداصم  رب  قیبطت  زاوج  مدـع  ای  زاوج  صیخـشت  رد  ام  ياشگهار  دـنناوتیم 
ياضتقا قیبطت  يرج و  هلدأ  هکنانچ  مه  تسا ، قیداصم  مامت  رب  نامز و  لوط  رد  نآ  ییاـیوپ  نآرق و  تاـیآ  ماـمت  میمعت  هیلوا  لـصا  نآ ،

«. 3  » دراد ار  رما  نیمه 

يدوهش شور  ج )

هک دنادیم  نآرق  تایآ  رد  یلجتم  یتسه  قیاقح  يدوجو و  هلوقم  زا  ار  نآ  هک  نآرق ، نطاب  هناسانش  دوجو  رظنم  زا  هار ، ود  نیا  رانک  رد 
زیچان نوطب  یناعم  هب  یبایتسد  رد  ار  نتم  ییاراک  ییامنهار و  هک  نایارگ ) نتم  هاگدـید  ربارب  رد   ) نایارگ اـنعم  هاگدـید  هب  نآ  زا  یهاـگ 
تسد يارب  رگید  هار  « 4 ، » دوشیم ریبعت  زین  ددرگیمن ، هصالخ  نتم  یبدا  يانعم  رد  نآرق  ییانعم  راب  هک  تسا  رواب  نیا  رب  دراـگنایم و 

ریس و اب  یهلا و  هضافا  قیرط  زا  هک  یباستکا ، یملع و  شور  هن  نطب ، هب  یبای 
387 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. دشابیم يرهاظ  يدام و  ياهباجح  زا  سفن  بیذهت  كولس و 
: دسیونیم نآرق  رد  نطب  دوجو  هب  لالدتسا  زا  سپ  یناعملا ، حور  رد  یسولآ ،

أدبم هک  ینوطب  دـنک ؛ راکنا  ار  نآرق  رد  نطب  دوجو  تسین  هتـسیاش  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  لقع و  زا  ياهیامرـس  كدـنا  هک  یـسک  نیاربانب 
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اب هک  نانآ  میوش ، افرع  میلـست  هک  تسنیا  فاصنا  سپ  دـنکیم ...  هضافا  دـهاوخب  هک  دوخ  ناگدـنب  زا  یناسک  ياهلد  رب  ار  اـهنآ  ضاـیف 
 ... دنايدمحم تعیرش  هرئاد  زکرم  ناشیاهراتفگ ،

راصبألاب هوأر  سانأل  مِّلسف  لالهلا  رت  مل  اذإ  و 
«1 («. » ریذپب دناهدید  مشچ  اب  ار  نآ  هک  یناسک  زا  سپ  يدیدن ، ار  لاله  رگا  )

: دیوگیم اردصالم  هنیمز ، نیا  رد 
«2 . » هّّیندللا مولعلاب  لب  رکفتلا ، ملعتلا و  نِم  هبستکملا  مولعلاب  هنولانیالو  بابلألا  اولوأ  الإ  هکردی  الف  هّرسو  هُّبلو  نآرقلا  حور  اّمأ  و 

تـسدب رکفت  مـلعت و  هار  زا  یباـستکا و  موـلع  قـیرط  زا  ار  نآ  ناـنآ  دـنباییمن و  رد  باـبلألا  وـلوأ  زج  ار  نآرق  رـس  زغم و  حور و  اـما  و 
. دنوشیم لیان  نآ  هب  یندل  یمولع  اب  هکلب  دنروآیمن 

: تسا هتفگ  ناشیا  تفای . تسد  نآرق  نطب  هب  ناوتیمن  كولس  ریس و  دوهش و  فشک و  نودب  تسا  دقتعم  ینیمخ  ماما  ترضح 
ملع رد  ناخسار  ادخ و  زج  هک  نطب  داتفه  رگید  هیجوت  هب  تسه و  نطب  تفه  يرابتعا  هب  یهلا  ینیودت  باتک  يارب  زا  هک  روطنامه  نادب 

كاپ و دـب ، تسپ و  یقالخا  يونعم و  ياهثدـح  زا  هک  یناسک  رگم  دـنکیمن  سم  ار  یناعم  نآ  تسین و  یهاـگآ  نوطب  نآ  زا  ار  یـسک 
دنشاب و هتسارآ  یلمع  یملع و  لیاضف  اب  هدوب و  هزیکاپ 

 388 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
، دوـب دـهاوخ  رتناوارف  نآرق  قیاـقح  زا  شبیـصن  ظـحو و  رتـشیب  وا  رب  نآرق  یلجت  تسا ، رتسدـقم  رتهزنم و  هـک  رادـقم  ره  هـب  سک  ره 

«1  .... » تسا یهلا  یسفنا  یقافآ و  ینیوکت  بتک  هنوکنامه 
یقرت و اب  ار  باتکلاما  نوطب و  كرد  و  « 2  » هتسناد ص )  ) مرکا ربمایپ  دوهـشم  ار  نآرق  ياهلیوأت  نوطب و  مامت  زین  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ 

رارق نآرق  رهاـظ  هرمز  رد  فراـعم  نآ  ینطاـب ، فراـعم  لوزن  تروـص  رد  هـک  ارچ  « 3  » دـنادیم رـسیم  یهلا  يدـل  ماقم  هب  ناـسنا  دوعص 
«. 4  » تسا نآرق  یقیقح  فراعم  نآ  ندوب  یلاعتم  فلاخم  نیا  دنریگیم و 

فشک كولس و  ریس و  یمسر ، مولع  رگید  یبرع و  نابز  قیاقد  اب  رسفم  ییانـشآ  رب  دیکأت  ياج  هب  شیارگ ، نیا  رد  هک  دوشیم  هظحالم 
هدوب شزرا  مک  یباستکا  مولع  لیصحت  قیرط  زا  ینآرق  نوطب  لیوأت و  هب  یبایتسد  دیآیم و  رامش  هب  لیصا  كرد  زارت  رایعم و  دوهـش ، و 

ات تسین  یظفل  لولدم  خنـس  زا  ینآرق  قیمع  فراعم  اریز  دراد ، هدـهع  رب  هبهوملا  ملع  ای  یندـل  ملع  ماهلا و  هنیمز  نیا  رد  ار  مهم  شقن  و 
ارف یتیهام  نآرق ، نطاب  تیهام  هکلب  تفای ، تسد  اهنآ  هب  یمالک  ياهتلالد  ناـبز و  نونف  اهـشناد و  رد  یگربخ  یهاـگآ و  قیرط  زا  ناوتب 

یتفرعم و تاماقم  بتارم و  بسح  رب  یهلا ، ءاـیلوا  تسا و  تیحالـص  یگتـسیاش و  دـنمزاین  نآ  هب  یباـیهار  يارب  ناـسنا  هک  تسا  یظفل 
. دنبای تسد  میرک  نآرق  فراعم  نوطب و  زا  مسق  نیا  هب  دنرداق  شیوخ  لاح  ياضتقا  هب  نآرق  اب  یبلق  سنا  یناحور و  كولس 

تـسا یهلا  ءاـیلوا  صوصخم  هدـش و  ریبـعت  فیاـطل  هب  نآ  زا  تیاور  رد  هک  نوطب  زا  یمـسق  نآ  رد  شور ، نیا  هچرگ  دـسریم ، رظن  هب 
، تابثا ماقم  رد  اما  دراد  دربراک 
389 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

.« دیامنیم لکشم  نآ  نتفای  تیجح  تیلعف و 
راکـشآ دناهتفرگ  شیپ  رد  ار  تیدوبع  رد  صالخا  هار  هک  يا  هدع  يارب  تایآ  یظفلارف  لیلادـم  نآرق و  فراعم  زا  یـضعب  تسا  نکمم 

تجح شدوخ  يارب  طقف  هیآ ، رهاظ  اب  بسانت  ظفح  هلمج  زا  نآ ، تحص  ياهرایعم  نوطب و  لوبق  طیارـش  نتـشادن  تروص  رد  اما  دوش ،
کی ناونع  هب  ناوتیمن  ار  یبلق ، دوهـش  فشک و  شور  نیاربانب ، تفرگ . رظن  رد  ناوتیمن  نارگید  طسوت  نآ  لوبق  يارب  یمازلا  دـشاب و 

. دومن یفرعم  نآرق  نطب  هب  یبایهار  يارب  یمومع  شور 

میرک نآرق  نطب  طباوض  اهرایعم و 
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هراشا

هب یبایهار  دزاسیم ، زیامتم  نآ  میقس  زا  ار  حیحـص  مهف  هک  تسا  يدعاوق  طباوض و  تیاعر  هب  طونم  نآرق ، رهاوظ  مهف  هک  هنوگ  نامه 
. تسا نآ  هب  صوصخم  يدعاوق  تیاعر  ورگ  رد  زین  نآرق  تایآ  ناهنپ  فرژ و  فراعم 

هلوقم زا  هینطاب  هیلیعامسا و  هقرف  هفوصتم و  ینافرع و  ياههلحن  زا  یضعب  نوچمه  یبهذم  يرکف و  تانایرجزا  یضعب  هدافتسا  هب  هجوت  اب 
يریشق و ریسفت  نوچمه  نیقیرف  يریسفت  ثاریم  رد  لطاب  قح و  اب  هتخیمآ  ینطاب  ریسافت  حیحص و  يرهاظ  ریـسافت  نیب  طلخ  نآرق و  نطب 
زا لوبقم  نوطب  تـالیوأت و  نییعت  يارب  طیارـشو  طـباوض  عضو  یـشایع و ...  یفوـک و  تارف  یمق و  ریـسفت  يرتـست و  لهـس  یبرع و  نبا 

. تسا رادروخرب  ياهداعلا  قوف  تیمها 
زا رگید ، فرط  زا  هدمآ و  رد  هب  نارجه  يرهمیب و  زا  نیقیرف  يریـسفت  ییاور و  ثاریم  یفرط  زا  دنوشیم  ببـس  طباوض ، طیارـش و  نیا 

ینطب ياههاگدـید  لاـبرغ  صیحمت  هب  قیرط  نیا  هب  ناوـتیم  هکناـنچ  مه  دوـش ، يریگوـلج  نید  يرکف  هزوـح  هب  اوراـن  تـالیوأت  دورو 
. دومن زیهرپ  نآ ، لوبقم  ریغ  دراوم  زا  ناشیاههدیا  زا  يدنمهرهب  نیع  رد  هتخادرپ ، نیقیرف  زا  ریسفت  ناگرزب 

390 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
میهاوـخ نآ  یـسررب  هب  هدرک  رکذ  ار  اـهنآ  هک  تـسا  هدـش  عـضو  نآرق ، تاـیآ  لوـبقم  نـطب  يارب  يددـعتم  طـباوض  نـیقیرف ، يوـس  زا 

. تخادرپ

هیآ نطب  رهظ و  نیب  بسانت  هطبار و  دوجو  فلا )

زا ار  دوخ  طابترا  هلـص و  دـیابن  دوشیم  حرطم  هیآ  کی  يارب  هک  ینطاب  هک  تسا  نآ  هدـش ، هتخادرپ  نآ  هب  همه ، زا  رتشیب  هک  ياهطباض 
هکلب دـشابیمن . حطـس  نآ  ياـفرژ  رهظ و  نآ  نطب  ینطاـب ، یناـعم  نآ  تروصنیا  ریغ  رد  هک  ارچ  دزاـس . عـطقنم  یلک  روـط  هب  نآ  رهاـظ 
دشاب صاخ  ياهیآ  يرهاظ  لولدم  يارب  ینطاب  نآ ، هکنیا  اما  تسا  هدشن  رهاظ  رد  نآ  هب  ياهراشا  هک  تسا  یفخم  ناهنپ و  يانعم  فرص 
میرک نآرق  زا  هیآ  ره  راکـشآ  یناعم  هطباض ، نیا  قبط  تسا . هدـش  فشک  نآ  سپ  رد  هک  تسا  يرهاظ  نامه  اب  طاـبترا  ظـفح  مزلتـسم 

کحم صخاـش  نآ  اـب  ددرگیم ، جارختـسا  هیآ  ناـمه  زا  هک  یناـهنپ  فراـعم  راـبتعا  راـیع  هدـمآ و  رامـش  هب  يربـتعم  صخاـش  هراومه 
. دروخیم

. درک هراشا  ناوتیم  يرجه ، يافوتم 790  یلوصا  یبطاش ، هب  درک ، حیحص  نطاب  يارب  یطباوض  نیودت  هب  مادقا  هک  ینازاتشیپ  زا 
عقاو دناوتیم  یهلا  دارم  هکنیا  هدش و  جارختسا  نطب  تحص  يارب  ار  طرـش  ود  ینآرق ، تاباطخ  زا  یهلا  دارم  هب  نطب  فیرعت  زا  سپ  يو 

رد دـباترب و  ار  نآ  برع ، نابز  رد  ررقم  دـعاوق  دـشاب و  هتـشاد  ار  رظن  دروم  نطاب  ياضتقا  رهاظ  هک  تسنیا  نآ ، نیلوا  دومن ، ناـیب  دوش ،
دنکیم و یفرعم  نآرق  نابز  ندوب  یبرع  ار  طرش  نیا  ذخأم  يو  « 1 . » دشاب یبرع  نابز  رد  رهاظ  نآ  یلامعتسا  فادها  دصاقم و  ياتـسار 

: دیازفایم
تبسن نآرق  هب  مهف ، نیا  هکنآ  رگیدو  دوش  فصتم  یبرع  نابز  مهف  هب  دناوتیمن  دشابن ، برع  مالک  ياضتقم  ساسا  رب  هیآ  زا  یمهف  رگا 
تبسن دراد ، ار  یگژیو  نیا  هک  يزیچ  درادن و  دوجو  دشاب  مهف  نیا  رب  لاد  هک  يزیچ  نآ ، یناعم  ظافلا و  رد  هکیلاحرد  دش  دهاوخ  هداد 

نآ 
391 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
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تسین و نآرق  هب  نآ ، دض  رگید  یموهفم  تبـسن  زا  رتراوازـس  یلوأ و  نآرق  هب  مهف  نیا  تبـسن  هک  ارچ  دـشابیمن  تسرد  ًاساسا  نآرق  هب 
رد تسا و  نآرق  هب  راکـشآ  نتـسب  ییوگروز و  ود ، نیا  زا  یکی  تابثا  درادن و  دوجو  داضتم  موهفم  ود  نیا  زا  یکی  يارب  یحجرم  چـیه 

«1 . » دشکیم شود  هب  ار  دشاب  هتفگ  نخس  ملع  ریغ  هب  نآرق  دروم  رد  هک  یسک  هانگ  راب  نآ ، لیاق  تروصنیا 
ریـسفت نآ  رد  تسا و  هدوشگ  نآرق  ياـه  هروس  زا  هعطقم  فورح  ینعی  روـسلا » حـتاوف  ریـسفت   » ناوـنع هب  ار  یلـصف  نآ ، زا  سپ  یبطاـش 

اذه : » دیوگیم دهدیم و  رارق  داقتنا  دروم  ار  تسا  ص )  ) دمحم میم  لیئربج و  مال  هللا و  نآ  فلأ  هک  ملا »  » دروم رد  سابع  نبا  زا  لوبقم 
ناشیا هتبلا  درادن . دوجو  نانابز  برع  مالک  رد  لامعتسا  فرصت و  هویـش  نیا  ًاقلطم » اذکه  برعلا  مالک  یف  تبثی  مل  فّرـصتلا  نِم  طمنلا 

«2 . » درادن فورح  زا  ینانچ  نآ  یلامعتسا  برع  هجو  چیه  هب  هنیرق  نودب  یلو  دشاب  هنیرق  اب  هارمه  هک  دنکیم  هراشا  یهباشم  دراوم  هب 
دوشیم روآدای  ار  نیعبات  ای  هباحـص  زا  نآ  رب  لاد  يرما  لقن  موزل  ءاـسن  هروس  هیآ 36  زا  يرتست  لهس  ریـسفت  هب  لاکـشا  رد  یبطاش  هتبلا 

، نآ زا  دارم  رگا  اما  دشابیمن  قوف  طرش  زا  یلقتسم  طرش  دشاب ، لوزن  رصع  لیـصا  یبرع  اب  نانآ  ییانـشآ  رطاخب  بلطم  نیا  رگا  هک  « 3»
. تخادرپ میهاوخ  ثحبم ، نیمه  مراهچ  طرش  رد  نآ  هب  دشاب  نانآ  نابز  زا  ریغ  ییاهیگژیو  رطاخب 

«4 . » دنکیم دیکأت  زین  یشکرز  نیدلا  ردب  دیق  نیا  رب 
یفخم و ملع  ناـسنا و  نورد  نطاـب و  هب  ملع  مسق  ود  هب  ار  نطاـب  ملع  نآرق  يارب  نطاـب  دوجو  دروـم  رد  یلاوئـس  هب  خـساپ  رد  هیمیت  نبا 

: دیوگیم مود  مسق  دروم  رد  هدرک و  میسقت  مومع  زا  ناهنپ 
392 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

سک ره  تسا و  لـطاب  لوا ، عون  اـما  درادـن . یتفلاـخم  یمود  تسا و  رهاـظ  ملع  فلاـخم  اـهنآ  زا  یکی  تسا : عون  ود  رب  نطاـب  ملع  نیا 
نادان و ای  تسا  قیدـنز  دـلحم و  ای  يو  تسا . هابتـشا  رد  وا  دـشاب  فلاخم  رهاظ  ملع  اب  نآو  دـیامن  نطاب  هب  ملع  ای  ینطاـب  یملع  ياـعدا 

«. 1  » هارمگ
زا هکنیا  رگم  تسین  هاگآ  یـسک  نآرق  نطاب  رب  هکنیا  لیلد  هب  ثیداـحا ، رد  نآرق  نطب  دورو  هب  هراـشا  زا  سپ  هداعـسلا ، حاـتفم  بحاـص 

راهچ دریگیم و  نآرق  زا  هدش  جارختـسا  نطاب  يارب  یطباوض  عضو  هب  میمـصت  دشاب ، دش  هداد  وا  هب  یملع  یمهف و  لاعتم  دنوادخ  هیحان 
: زا تسا  ترابع  اهنآ  نیلوا  هک  دنکیم  حرطم  هطباض 

«2  » هیبرعلا نیناوقلاب  ظافلألا  نع  همهفنملا  یناعملا  رهاظ  عفری  نأ ال 
. دربن نیب  زا  تسا  هدمآ  تسدب  یبرع  بدا  نیناوق  اب  هک  ار  ظافلا  زا  هدش  هدیمهف  يرهاظ  یناعم  هک  تسا  نآ  تحص ) هطباض  )

«3 . » دنکیم دییأت  لقن و  يو  زا  ار  بلطم  نیا  نایبلا ، حتف  ریسفت  رد  ناخ  نسح  قیدص 
زارخ دیعسوبا  زا  هلمج  زا  هدرک و  هراشا  يددعتم  ءاملع  لاوقا  هب  تسا ، تعیرش » «، » تقیقح  » لصا هکنیا  نایب  رد  دوخ  ریسفت  رد  یـسولآ 
لطاب دشاب  هدرک  تفلاخم  نآ  اب  يرهاظ  هک  ینطاب  ضیف  ره  ینعی  لطاب » وهف  رهاظ  هفلاخی  نطاب  ضیف  لک  : » تسا هتفگ  هک  دـنکیم  لقن 

باتک و رهاظ  اب  دـنیآیم  تسدـب  ینافرع  دوهـش  فشک و  هار  زا  هک  ینوطب  یگنهاـمه  تقفاوم و  تیبثت  ددـصرد  قیرط ، نیا  زا  تسا و 
«4 . » دیآیم رب  تنس 

: تسا هدمآ  صوصخ  نیا  رد  ریونتلاو  ریرحتلا  ریسفت  رد 
ٍلیلدب  الإ  رهاظلا  نع  دعبیالو  هیبرعلا  ظافلألا  هل  ُحلصَت  اّمع  جرخَی  نأ ال  هطرشو 

393 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«. 1  » هینطابلا ریسافتک  کلذ  نوکی  یتح ال  یلصألا  ینعملا  نع  ًاجورخ  الو  ًانّیب  ًافلکت  نوکیالو 

رطاخب زج  ظفل  رهاظ  زا  دورن و  رتارف  دراد  ار  نآ  رب  قدـص  تیلباـق  یبرع  ظـفل  هک  هچنآ  زا  هک  تسا  نآ  ینطاـب ) ياـنعم  تحـص   ) طرش
ریسافت هب  هکنیا  ات  دوشن  جراخ  هیآ  یلصا  انعم  زا  دشاب و  هتشادن  رب  رد  يراکشآ  فلکت  ینطاب  انعم  نآ  جارختـسا  دریگن و  هلـصاف  یلیلد ،
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. دوشن دننامه  هینطاب 
«2 . » تسا دروم  نیمه  لوا ، طرش  هک  دنکیم  رکذ  يراشا  ریسفت  لوبق  يارب  طرش  جنپ  نافرعلا ، لهانم  رد  یناقرز 

«3 . » دناهدرک لمع  بیترت  نیمه  هب  یبهذ  کعلا و  داتسا  هکنانچ  مه 
تایاور حرـش  هیجوت و  رد  هداد و  صاصتخا  تیبلها  ینطاب  تایاور  هب  ار  دوخ  ریـسفت  هک  یلماـع  نسحلا  وبا  هعیـش  نادنمـشناد  ناـیم  زا 

ینطاب تالیوأت  رتشیب  رثکا و  هکنیا  هب  هراشا  زا  سپ  شریـسفت  همدـقم  رد  تسا  هدـش  لبقتم  ار  ینایاش  تامحز  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها
هدارا رانک  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسین  نیا  رد  يداعبتـسا  هک  دیوگیم  تسا  یلقع  يوغل و  تازاجم  هیانک و  هراعتـسا و  لیبق  زا  تایاور 

رهاظ اب  دـشاب و  نیارق  تلالد  اب  هارمه  زاجم و  ساسا  رب  هک  دـیامن  هدارا  ار  يرگید  يانعم  دـنکیم ، تلالد  نآ  رب  ظفل  رهاظ  هک  ییاـنعم 
طسب نایب و  يوحن  هب  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها ینطاب  تایاور  همه  یبسانت  هوجو  دنکیم  یعـس  سپـس  يو  دشاب . بسانتم  یعونب  هیآ 

«4 . » دیامن
یناعم زج  يزیچ  میرک  نآرق  تاملک  زا  هکنیا  رب  میاهتفاین  یلیلد  هک ، دیوگیم  نآ  دروم  رد  هتـشاد ، مدقم  ار  رهاظ  ادتبا  یئابطابط ، همالع 

، هدرک ناعذا  نآرق  رهاظ  يارو  ینطاب  دوجو  هب  لاح  نیمه  رد  اما  « 5 . » دوشیم دصق  نآ ، ياههلمج  ظافلا و  زا  هدش  كرد 
394 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

نآ قیرط  نطاب و  ناونع  رهاظ  هک  ارچ  دنـشاب  ینطاب  یناعم  زا  فشاـک  تاـیآ ، رهاوظ  هک  تسا  نآ  دـهدیم ، رارق  نآ  يارب  هک  ار  یطرش 
: دیوگیم هرابنیا  رد  يو  « 1 . » تسا

دشاب هتشاد  دوجو  یحیحص  نطاب  ای  رهاظ  هک  تسا  دیعب  دشابن ، قفاوم  شنطاب  اب  شرهاظ  دشاب و  هتشاد  دوجو  یحیحص  نطاب  تسا  دیعب 
ار نآ  عراش  هچنآ  زا  تیعقاو  هب  رتکیدزن  يرگید  زیچ  هک  تسا  دـیعب  دـشاب ، ضقانت  رد  نآ  اـب  هدرمـش و  دودرم  ار  نآ  حیحـص  ناـهرب  و 

يور نآ  زا  هوجو  زا  یهجو  هب  ای  دیامنب  يراگنا  لهـس  نآ  دروم  رد  ای  دشاب  لفاغ  نآ  زا  سدقم  عراش  هتـشاد و  دوجو  تسا  هدرک  عضو 
«2 . » دشاب نادرگ 

هیآ رهاظ  دیآ ، یم  تسدب  نآ  هلـصفنم  هلـصتم و  نئارق  اب  هارمه  ظفل  کی  زا  هک  یناعم  هعومجم  هک  ساسا  نیا  رب  رگید ، ياج  رد  ناشیا 
رب هدوب و  لـصتم  مه  هب  همه  شمـالک  هکنیا  هب  تسا  هدرک  حیرـصت  نآ  ملکتم  هک  یمـالک  رد  صوـصخب  رما  نیا  دـهدیم و  لیکـشت  ار 

فالخ يزیچ  هک  تسین  ياهیآ  نآرق  رد  هک  دیوگیم  « 3 ، » دوشیم یفتنم  شمالک  رد  فالتخا  هار  نیا  زا  دنهدیم و  تداهش  رگیدکی 
دنا مکحم  هک  رگید  تایآ  هک  تسا  هدش  هدارا  یناعم  نامه  اهنآ  زا  دنتـسه ، رما  نیا  مهوم  هک  یتایآ  دـشاب و  هدـش  هدارا  نآ  زا  شرهاظ 

«. 4  » دناهدرک ءاطعا  اهنآ  هب 
، هتسناد ظافلا  نّیب  ریغ  یمازتلا  ياهتلالد  هلمج  زا  ار  نآ  ورنیا  زا  تسا و  مالک  ینطاب  تلالد  لیوأت ، هک  همدقم  نیا  رکذ  اب  تفرعم ، داتـسا 

ینطاب تلالد  تسا ، هطباض  جاتحم  تسا  ریـسفت  ملع  عوضوم  هک  ظافلا  يرهاظ  تلالد  هک  هنوگناـمه  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  هتکن  نیا  رب 
نآ نیلوا  هک  دـننکیم  نایب  لیوأت  يارب  راـیعم  ود  هاـگنآ  « 5 . » دنـشابیم رایعم  هطباض و  دـنمزاین  زین  تسا  لیوأت  ملع  عوضوم  هک  ظاـفلا 

: تسا نینچ 
395 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

اهنیب و َهبسانمال  هیبنجأ ، نوکت  الف  مالکلل ، هینطابلا  هلالدلا  هذه  هیرهاظلا و  هلالدلا  نیب  يأ  هنطب  مالکللا و  رهظ  نیب  هبیرقلا  هبسانملا  هیاعر 
تـسا مالک  ینطاب  يرهاظ و  تلـالد  ینعی  نآ  نطاـب  مـالک و  رهاـظ  نیب  کـیدزن  تبـسانم  تیاـعر  لوا ) طرـش  « ) 1  ... » ًادـبأ ظـفللا  نیب 

. دشابن ظفل  ینطاب و  تلالد  نیب  یبسانت  چیه  نودب  هناگیب و  يرهاظ  زا  ینطاب  تلالد  هکیروطب 
نآ زا  دوصقم  تسا و  هدش  عضو  تسا  هفک  ود  ياراد  هک  الاک  شجنـس  رازبا  يارب  هک  دـننکیم  هراشا  نازیم »  » هژاو هب  لاثم ، يارب  ناشیا 

هتخاس و هنهرب  یعضو  نیارق  زا  ار  هژاو  نیمه  رگا  اما  دشابیم  هلیسو  نیمه  « 2  » َنازیِملا اوُرِسُختالَو  ِطسِقلِاب  َنزَولا  اوُمیقَأَو  هفیرش  هیآ  رد 
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تسدب يونعم » هچ  دشاب و  يدام  هچ  دوشیم ، شجنـس  نآ  اب  هک  يزیچ   » میزاس هتـساریپ  نتـشاد ) هفک  ریظن   ) ینهذ هتخاس  ياهیگژیو  زا 
رصحنم يدام  رازبا  نیا  هب  ددرگیم و  لامعتـسا  یگدنز  نوؤش  عیمج  رد  هک  دوشیم  يرایعم  سایقم و  ره  لماش  بیترت  نیا  هب  دیآیم و 

رهاظ نطب و  هطبار  ظفح  هب  رجنم  هک  دـنادیم  میـسقت  ربس و  شور  ار  لـیوأت  تحـص  طرـش  نیلوا  رگید ، ياـج  رد  ناـشیا  « 3 . » دوشیمن
هب دنک » یم  تفایرد  ناسنا  هک  یملع   » هب کلم و  هروس  هفیرش 30  هیآ  رد  ءام »  » يازا هب  هک  عفان » ملع   » هب ار  تیاور  هراشا  و  « 4  » دوشیم

«5 . » دنادیم لیبق  نیمه  زا  سبع ، يهروس  هفیرش 24  يهیآ  رد  ماعط »  » يازا
لکشم شیرهاظ  لولدم  نآ و  نیب  طبر  داجیا  هدش و  حرطم  تایاورزا  یضعب  رد  هک  تایآ  زا  ینوطب  هب  هراشا  اب  یضعب  نایم ، نیا  رد  اما 

یناعم  يرهاظ و  لولدم  نیب  ار  طرش  نیا  دوجو  موزل  دشابیم ، زین  نآ  فالخ  رب  يدراوم  رد  هدوب و 
396 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«. 1  » دناهدرک یقلت  نآ  ندوب  ینطاب  ضرف  فالخ  رب  ار  نآ  هتفریذپن و  ینطاب 
: تشاد هجوت  هتکن  ود  هب  دیاب  صوصخ  نیا  رد  دسریم ، رظن  هب 

تایآ تامکحم و  هب  ناـشعاجرا  زا  سپ  هک  تسا  یموهفم  اـنعم و  نآ  يرهاـظ ، لولدـم  زا  دارم  هباـشتم ، تاـیآ  زا  یـضعب  رد  هکنیا  لوا 
«2 . » دنکیم هراشا  نآ  هب  یئابطابط  همالع  هک  هنوگ  نامه  دیآیم . تسدب  رگید ، رسفم 

نومـضم رودـص  هب  هچنانچ  حیحـص ، تایاور  نیب  رد  ینطاـب  یناـعم  زا  یـضعب  عضو  لـعج و  تیعطق  اـب  دوجوم ؛ تاـیاور  رد  هکنآ  مود 
نآرق و اب  تفلاخم  مدـع  هلمج  زا  تیاور  کی  لوبق  طورـش  ماـمت  رب  لمتـشم  ینعی  دـش  لـصاح  عطق  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم زا  یتیاور 

دشاب ینیارق  ساسا  رب  ینطاب ، یفخم و  لولدم  نآ  مهف  تسا  نکمم  هک  ارچ  درادن  یموزل  یطرش ، نینچ  زارحا  دوب ، یمالـسا و ...  میلاعت 
حرطم نیقیرف  نادنمـشناد  مالعا و  طسوت  هک  ینوطب  مامت  رد  زین  تروصنیا و  ریغ  رد  اما  « 3 « ؛ دنزجاع اهنآ  تخانش  زا  نیموصعم  ریغ  هک 

یم نآرق  تایآ  ياوران  میقـس و  زا  حیحـص  نطاب  زییمت  ياـهرایعم  نیرتهب  زا  یکی  تسا و  يرورـض  طرـش ، نیا  زارحا  موزل  تسا ، هدـش 
. دشاب

یعرش دعاوق  تنس و  باتک و  اب  نطب  تفلاخم  مدع  ب )

ظاحل قیقد  روطب  زین  هطباض  نیا  تسا  مزال  تسا ، هیآ  رهاظ  اب  یفانت  مدـع  بسانت و  ورگ  رد  هیآ  ره  ینطاب  یناعم  راـبتعا  هکنآ  رب  هوـالع 
راتفر هنـسح و  قالخا  نامیا ، ای  ادخ  يوس  هب  تیادـه  ینعی  نآرق  رب  مکاح  حور  اب  هیآ ، يافرژ  زا  هدـمآ  تسدـب  يانعم  نامه  هک  ددرگ 

، نآرق تایآ  هعومجم  دشاب . هتشاد  يراگزاس  یگنهامه و  زین  رگید  تایآ  رد  ناهنپ  راکشآ و  ياهمایپ  هعومجم  نینچمه  عورشم و 
397 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

راکشآ و ياهتلالد  اب  لابند و  ار  يدحاو  دصقم  دحاو ، أدبم  زا  نتفای  نایرج  رب  هوالع  هک  دنهدیم  لیکشت  ار  ياهتـسویپ  مه  هب  نامتخاس 
چیه رب  تنـس ، نآرق و  میلاعت  هعومجم  رب  مکاح  حور  دـننکیم . هضرع  یحو  نابطاخم  مومع  رب  ار  يدـنلب  فراعم  قیاقح و  دوخ ، ناـهن 

. درب هرهب  نآرق  یفخم  یناهنپ و  فراعم  کحم  رد  ینشور  رایعم  ناونع  هب  نآ  زا  ناوتیم  اذل  تسین و  هدیشوپ  سک 
دعاوقلا فلاـخی  ـال  نأو   » تراـبع اـب  نآرق  نطب  يارب  هداعـسلا  حاـتفم  بحاـص  مود  طرـش  ناونع  هب  ار  هطباـض  نیا  ناـخ ، نسح  قیدـص 

هعقاولا صوصنلا  ضقانیالو   » يو مراهچ  طرـش  تساهنآ . نیمود  زا  يرگید  ریبعت  يو ، مراهچ  طرـش  هکنانچ  مه  « 1 ، » دروآیم هیعرشلا »
، هدوبن نآرق  تایآ  صوصن  زا  ادج  يزیچ  یعرش  دعاوق  هک  ارچ  دشاب . هتشادن  یتوافت  شمود  طرش  اب  دسریم  رظن  هب  هک  « 2  » تسا اهیف »

. تسا هدمآ  تسدب  تنس  باتک و  صوصن  يدنبعمج  زا  هک  تسا  یلک  یفراعم  ماکحا و  هکلب 
: تسا هدروآ  یبطاش 

يذلا دوصقملا  دارملا و  نطابلا  وه  کلذـف  هیبوبرلاب  رارقإلاو هللا  هیدوبعلا  فصوب  بطاخملا  قیقحت  یـضتقت  یتلا  یناعملا  نم  ناک  ام  لک 
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 ...« هلجأل نآرقلا  لزنأ 
یفده هدوب و  دارم  هک  تسا  ینطاب  نآ  دراد  ار  یهلا  تیبوبر  هب  وا  رارقا  تیدوبع و  هب  بطاخم  ندش  ققحتم  ياضتقا  هک  ییانعم  ره  ینعی 

. تسا هدش  لزان  نآ  يارب  نآرق  هک  تسا 
«4 . » دنکیم یفرعم  لقع  عرش و  اب  ضراعت  مدع  ار  يراشا  ریسفت  لوبق  مراهچ  طرش  یناقرز  و 

یگنهامه هب  نانیمطا  اب  دنادیم و  یحو  نآرق و  ناهرب و  نافرع و  نیب  عمج  رد  ار  لامک  نیهلأتملا ، ردص  یعیـش ، نازرو  هشیدـنا  نایم  زا 
، فالتخا مدع  هب  نیقی  و 

398 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
ریغ یحو ، روحم  رد  ار  ود  نآ  هتـسناد و  نآرق  يارب  زا  ار  تلاصا  ینورد ، دوهـش  شجنـس  ماقم  رد  دـنکیم و  نایب  اتـسارمه  ار  اهنآ  همه 

يرما ار  نآرق  رب  ود  نآ  هضرع  هدرمـش و  يرورـض  يرما  ار  ود  نآ  هتـسناد و  نافرع  ياتمه  ار  ناـهرب  درادیم ؛ بوسحم  كاـکفنا  لـباق 
: دیوگیم و  « 1  » دتسرفیم نیرفن  دشابن  تنس  باتک و  قباطم  نآ  نیناوق  هک  ياهفسلف  رب  يو  دنادیم  مزال  بجاو و 

تـسا غورد  هطلاـغم و  زا  هزنم  موصعم و  هدـنیوگ  زا  یعطق  رداـص  هک  يوبن  تنـس  یهلا و  باـتک  دـشابن ، عـنتمم  لاـحم و  هک  يزیچ  ره  »
«. 2 « » دیامن تباث  ار  نآ  یضایر ، یلقع  ناهرب  دننامه  دناوتیم 

هک دـیآیم  رامـش  هب  مهم  هدـعاق  نیا  رب  دـیکأت  یعون  هب  زین  نآرق  هب  نآرق  يریـسفت  شور  تیعماج  رابتعا و  رب  یئاـبطابط  همـالع  دـیکأت 
رد ناشیا  ترابع  و  « 3  » تسا ریگارف  يا  هنوگ  هب  نآرق  فراعم  تایآ و  همه  ظاحل  نآرق ، زا  یشخب  یعقاو  فراعم  هب  ندیـسر  رد  كالم 
زا یـضعب  دـییأت  هب  تایآ  نوطب  ییاور  دراوم  زا  یـضعب  رد  همالع  موحرم  « 4 . » تشذـگ تعیرـش  رهاظ  باتک و  رهاظ  اب  تقفاوم  طارتشا 
مُه ِمجَّنلِاب  َو  ٍتاَمالَع  َو  لیوَأت  تیاور  رکذ  زا  سپ  ناشیا  هنومن ، ناونع  هب  دنکیم ، هراشا  تایآ  ای  تایاور و  زا  ياهعومجم  طسوت  نوطب 
هک دناهدومرف  ترـضح  نآ  رد  هک  دـنکیم  هراشا  ص )  ) ربمایپ زا  رگید  یتیاور  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا و  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  َنوُدَـتهَی 

لیوأت نینچ  داعبتسا  مدع  ببس  ار  نآ  تسا و  هداد  رارق  نیمز  لها  يارب  یناما  ارم  تیب  لها  ناینامـسآ و  يارب  ناما  ار  ناگراتـس  دنوادخ 
«5 . » درمشیم هیآ  زا 

دوهش و فشک و  ار  نآرق  نطاب  هب  ندیسر  هار  هک  اجنآ  زا  ینیمخ  ماما 
399 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ناشیا دـیوجیم . ددـم  میرک  نآرق  زا  یناطیـش ، زا  یناـمحر  تاـئاقلا  زییمت  يارب  « 1 ، » دـنادیم دـیحوت  ققحت  هار  رد  هناصلاخ  يراپـسهر 
: دیوگیم

مدع زا  ثیدح  تحـص  صیخـشت  رد  رایعم  هک  هنوگ  نامه  دـیامن و  هضرع  فیرـش  نآرق  رب  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  هللا  یلإ  کلاس  هفیظو 
فراعم و عیمج  کـلاس  هک  تسا  راوازـس  تسا ...  فرخز  لـطاب و  دـشاب  فلاـخم  نآ  اـب  هچنآ  رهو  تسادـخ  باـتک  رب  شاهضرع  نآ ،

تروص نآرق  هدش ، ققحتم  نآرق  تقیقح  هب  هکنیا  ات  دیامن  قیبطت  هدرک و  هضرع  ادـخ  باتک  رب  ار  شرهاظ  نطاب و  لامعا  بلق و  لاوحا 
«2 . » ددرگ وا  ینطاب 

: تسا هدمآ  مینست  ریسفت  رد 
رـسفم هدوب ، رگیدـکی  يوسمه  نآ  ینطاب  لحارم  همه  رد  ینآرق  فراعم  همه  زین  نطاـب  تهج  زا  تسا ، رگیدـکی  رـسفم  نآرق  بلاـطم  »

مالک نآ  ینوریب  رهاظم  دـننام  نآ  ینورد  لحارم  اریز  درادـن ؛ دوجو  نآرق  ینورد  لحارم  اهنطاب و  نیب  یفالتخا  زگره  تسا و  رگیدـکی 
؛ تسا گنهامه  تهج  همه  زا  نآرق  بلاطم  رـسارس  نیارباـنب  دوب ، فلتخم  مه  اـب  ًاـمتح  تفاـییم  لزنت  ادـخ  ریغ  دزن  زا  رگا  تسادـخ و 

«. 3 « » تسا ظوفحم  نانچمه  دوخ ، زا  رترب  نطاب  اب  رهاظ  دنویپ  مهو  مه  اب  اهنطاب  مه  مه ، اب  اهرهاظ  مه  ینعی 
َال ْمُهْرِذـُنت  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذـنَأَأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاَوَس  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإهیآ  زا  یبرع  نبا  ینطاب  ریـسفت  نیا  نالطب  هب  ناوت  یم  هطباض  نیا  زا  هدافتـسا  اب 
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«4  » ٌمیِظع ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ٌهَواَشِغ  ْمِهِراَْصبَأ  یَلَعَو  ْمِهِعْمَس  یَلَعَو  ْمِهبُوُلق  یَلَع  ُهّللا  َمَتَخ  َنُونِمُْؤی 
یمالک  چیه  مهف  مدع  ار ، دارفا  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ راذنإ  ریثأت  مدع  تمکح  تلع و  هک  اجنآ  درب ، یپ 

400 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
دنرادن و تافتلإ  ادخ  ریغ  هب  نانآ  هکیلاح  رد  دـناسرتیم ، یهلا  تاقولخم  اب  ار  اهنآ  ربمایپ  دـنکیم و  نایب  لاعتم  دـنوادخ  هیحان  زا  زج  ار 

«1 . » دنکیم ریسفت  ربمایپ  صیخشت  تردق  زا  رتارف  ضحم  نادحوم  هب  ار  نارفاک  ساسا  نیا  رب  دنسانش و  یمن  ار  ادخ  ریغ 
هیآ زا  هدمآ  تسدـب  ینطاب  يانعم  رب  تنـس  نآرق و  زا  يرگید  رهاظ  ای  صن  تسیابیم  هکنیا  نآ  هداد و  هئارا  يرگید  طرـش  یبطاش  هتبلا 

تـسا رگید  یتیاور  لولدم  ای  رگید  ياهیآ  رهظ  رد  هیآ  ینطاب  لولدم  دوجو  یبطاش  دصق  هچنانچ  دسر  یم  رظن  هب  یلو  « 2 ، » دنک تلالد 
، تسین ریسم  ندرکینالوط  هب  زاین  نآرق  فراعم  هب  ندیـسر  يارب  رگید  تسا و  هیآ  رهظ  هب  نطب  ندنادرگرب  يانعم  هب  نیا  تروصنیا ، رد 
وا دارم  رگا  دوش و  یمن  تفای  نآرق  رهظ  رد  هک  تسا  ینطاب  فراعم  راکنا  مکح  رد  نیا  مینکیم و  هدافتـسا  هیآ  ناـمه  رهظ  زا  ًامیقتـسم 

رکذ هب  يزاـین  دـنکیم و  تشگرب  طرـش  نیمه  هب  دـشاب  رگید  یتـیاور  اـی  هیآ و  دـییأت  دروم  تسیاـب  یم  هیآ ، ینطب  داـفم  هک  دـشاب  نیا 
. دوشیمن ساسحا  نآ  هناگادج 

رب نایم  زا  ار  يراگزاسان  ضراعت و  هنوگره  هک  تسا  ناـسمه  گـنهامه و  ياهنوگ  هب  نآرق  ياـهمایپ  هعومجم  رب  مکاـح  حور  نیارباـنب 
نآ نایم  یگنهامهان  هنوگ  ره  ناکما  هک  دنتـسه  يدـحاو  تقیقح  جرادـم  بتارم و  نآرق ، نطاـب  رهاـظ و  زا  هدـمآ  رب  فراـعم  درادیم .

. تسا یفتنم  یلک  هب  بتارم 

هیآ زا  تیصوصخ  ءاغلا  رد  تقد  تاعارم  ج )

رثا رد  هک  تسا  ینوـطب  زا  مسق  نآ  هب  رظاـن  « 3 ، » دشابیم هللا - هظفح  تفرعم - داتـسا  طسوت  هدش  رکذ  طورـش  زا  نیمود  هک  هطباض  نیا 
مایپ  رد  رثؤم  هدنام و  یقاب  تایصوصخ  میمعت  هیآ و  یلصا  فده  انعم و  رد  لیخد  ریغ  تایصوصخ  زا  هیآ  دیرجت 

401 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 . » دیآیم تسدب  هیآ ، لیصا  یساسا و 

مکح هدرک ، هراشا  ( 17 صصق ، « ) 2  » َنیِمِرْجُْملِّل ًاریِهَظ  َنوُکَأ  ْنَلَف  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِمب  ِّبَر  َلاَق  هفیرش  هیآ  هب  طرش ، نیا  حیـضوت  يارب  ناشیا 
یلک يهدعاق  هب  تسا  ناراکمتـس  هب  تمدخ  تهج  رد  ینامـسج  ناوت  نتـسبن  راکب  هب  تبـسن  ع )  ) یـسوم دهعت  نآ  دافم  هک  هیآ  يرهاظ 

یقطنم و هدـعاق  ساسارب  مالک ، رب  هدیـشوپ  تایـصوصخ  ياـغلا  ددـم  هب  ناگـشیپ ، متـس  هب  تمدـخ  تهج  رد  یناوت  ره  يریگراـکب  ِعنم 
«3 . » تسا هدش  لیدبت  طانم ،» حیقنت   » ای میسقت » ربس و   » یلوصا

رب دشابیم  لیخد  هیآ  یلـصا  دارم  انعم و  رد  هک  هیآ  زا  يزارف  هک  دوش  یم  ببـس  هدعاق ، نیا  قیقد  طورـش  ندرکن  تیاعر  تقد و  مدـع 
رهاظ اب  هک  دوش  جارختـسا  ینطاب  هجیتن  رد  دریگن و  رارق  نآ  رهاظ  زا  یهلا  دارم  ياتـسار  رد  هک  دوش  لیدبت  ياهدعاق  هب  هیآ  هدش و  رانک 

. دشاب هتشاد  لابند  هب  ار  نآ  رهاظ  زا  ریغ  يدصقم  فده و  هتشادن  بسانت  هیآ 
نیا نایب  حرـش و  رد  اذـل  دـیامنب ، ار  نآ  تیاعر  ياعدا  دـناوتیم  یـسک  ره  هک  تسا  یلک  يرما  هطباض ، نیا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 

تـسرد تخانـش  طانم و  حـیقنت  رد  تقد  تیاعر  تمـالع  هک  تسنیا  نآ  و  « 4  » هدـش لقن  ناـشیا  زا  هک  مینکیم  هراـشا  یبلطم  هب  طرش 
ریغ رد  تسا . یلک  هدـعاق  نآ  لیذ  رد  قادـصم ، نیرتزراـب  ناونع  هب  هیآ ، يرهاـظ  لولدـم  نتفرگ  رارق  هیآ ، یلـصا  ریغ  یلـصا و  رـصانع 

تقد هدعاق ، نیا  لحارم  رد  هک  دوشیم  مولعم  دوش ، هدرمـش  یلک  هدـعاق  نآ  يارب  یقادـصم  ناونعب  دـناوتن  هیآ  دوخ  هچنانچ  تروصنیا ،
. تسا هتفرگن  تروص  یبوخ  هب  هیآ ، یساسا  رصانع  یلصا و  فده  تخانش  هتشگن و  تیاعر  مزال 

402 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
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صیخـشت رد  ینـشور  رایعم  هدوب ، بسانم  هطباض ، نیا  تیاعر  دشابیم ، هیآ  رهظ  يارب  یلک  ياهدـعاق  هیآ ، نطب  هک  يدراوم  رد  نیاربانب 
. دیآیم رامش  هب  هیآ  یباینطب  مقس  تحص و 

رگید یطورش  د )

هراشا

حرطم طرش  ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیم  هک  دوشیم  هدهاشم  نارظنبحاص  زا  یضعب  تاملک  يالهبال  رد  يرگید  روما  قوف ، طباوض  رانک  رد 
اهنآ هناگادـج  رکذ  زا  میقـس ، حیحـص و  نوطب  زییمت  رد  مزال  ییاراـک  نتـشادن  اـی  ندوب و  ذاـش  اـی  لوبق و  لـباق  ریغ  لـیلد  هب  یلو  هدرک 

. مینکیم افتکا  اهنآ  هب  ارذگ  هراشا  هب  هدرک ، يراددوخ 
نآ رد  هک  دیآیم  رب  ( 96 نارمع ، لآ   ... ) ِساَّنِلل َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  هیآ  زا  يرتست  هللا  دبع  نب  لهـس  ریـسفت  هیجوت  ددصرد  یتقو  یبطاش 

: دیوگیم دنکیم ؛ یفرعم  ص )  ) ربمایپ بلق  ار  تیب  نطاب 
«1 . » دوشیمن دراو  نآ  رب  لاکشا  تروصنیا  رد  تسا  هتفگن  نآرق  ریسفت  ناونع  هب  ار  نایب  نیا  هک  میروایب  لهس  يارب  ار  رذع  نیا  رگا 
لوبق زا  یعنام  دوشن ، حرطم  هیآ  ریسفت  ناونع  هب  هیآ ، زا  هدش  تشادرب  ینطاب  رما  هک  یتروص  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  یبطاش  نایب  نیا  زا 

تاراشا و زا  يرایسب  ناوتیم  عقاو  رد  تسا . نآ  ریسفت  ناونع  هب  هیآ و  هب  نآ  باستنا  دزاسیم  لکشم  راچد  ار  راک  هک  هچنآ  تسین . نآ 
هآرم ریسفت  همدقم  ای  يریشق و  تاراشإلا  فئاطل  یبرع و  نبا  ریسفت  راونألا و  هوکشم  رد  یلازغ  تانایب  نوچمه  يریـسافت  رد  هک  یفئاطل 

اهنآ نداد  تبسن  نودب  نآرق ، تایآ  زا  فراعم  فشک  نایب و  ددصرد  هدرک ، لمح  دصق  نیمه  رب  تسا  هدش  رکذ  مینست  ریسفت  راونألا و 
، هیآ ریسفت  ناونع  هب 

403 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
صوصخ نیا  رد  یطویس  « 2 . » دنک یم  دای  ءیشلاب » رکذی  ءیشلا   » و یناعم » یعادت  هدیدپ   » هب بلطم ، نیا  زا  تفرعم  داتـسا  « 1 . » دناهدوب

؛ تسا هدش  هداد  تبسن  ریسفتلا ) قئاقح   ) یملُـس نمحرلا  دبع  وبا  هب  هک  يریـسفت  تسین و  نآ  ریـسفت  نآرق  رد  هیفوص  مالک  هک  دیوگیم 
«3 . » تسا ریظنت  باب  زا  ریسفت  نیا  هک  دنکیم  لقن  تسا و  هدش  رفاک  قیقحت  هب  تسا  تایآ  ریسفت  نآ  هک  هدوب  دقتعم  رگا 

دروم رد  دناوت  یمن  دـشابیم ، نطاب  هب  نتخادرپ  تایلک  لصا و  هب  طوبرم  هک  اجنآ  زا  طرـش ، نیا  تیاعر  موزل  مغریلع  دـسریم ، رظن  هب 
ياراد هک  دوش  هراشا  هیآ  نطب  زا  یمهف  هب  اًلمع  نآ ، هب  داقتعا  دوجو  اب  اسب  هچ  دـشاب ، رگراک  صاخ ، هیآ  ینطاـب  ریـسفت  زییمت  کـحم و 

. دومن باختنا  ثحب  لحم  يارب  رایعم  هطباض و  ناونع  هب  ناوتیمن  ار  یطرش  نینچ  اذل  تسین . تحص  طیارش 
کسمت موزل  تسا ، هدش  ساسحا  نارظنبحاص ، نارسفم و  زا  ياهدع  طسوت  نآ ، هب  زاین  تایآ ، نطاب  هب  نتخادرپ  زا  لبق  هک  یطرش  رگید 

اب ههجاوم  رد  اهراب  ار  طرـش  نیا  دوخ  ریـسفت  رد  يربط  تسا ، هیآ  رهاظ  زا  نتـشادرب  تسد  ییارچ  يارب  ناهرب  لـیلد و  هماـقا  رهاـظ و  هب 
: دیوگیم يو  « 4 . » تسا هدش  رکذتم  فلتخم  تایاور 

ٍبوجوب ءاج  ًاربخ  ملعن  لقع و ال  وأ  ربخ  هجح  نم  ناهرب  ریغب  رهاظلا  هّمع  اّمم  ٍصاخ  یف  همومعب  باتکلا  ءاج  ًاربخ  لعجی  نأ  دحأل  سیل 
صاخ  ٍنطاب  یلإ  رهاظ ... 

404 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1  » هنطاب یلإ  هرهاظ  هلاحإ  بجیف  لیلد  هیلع  لقعلا  نِم  الو 

رهاظ هک  دنک  رصحنم  یصاخ  رد  لقع ، ای  تیاور  نوچمه  یلیلد  نودب  تسا ، هداد  رارق  ماع  ار  نآ  نآرق  هک  يزیچ  هک  درادن  قح  یـسک 
ات میرادـن  مه  یلقع  لیلد  دـشاب و  یـصاخ  نطاب  هب  رهاظ ...  لـقن  بوجو  ياـیوگ  هک  میـسانشیمن  یتیاور  دوشیم و  مه  نآ  لـماش  هیآ 
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. ددرگ بجاو  شنطاب  هب  رهاظ  هلاحا  هکنیا 
هدوب و یبرع  نآرق  ماکحا  هک  دننآرب  نانیا  دناهدرک . هراشا  طرش  نیا  هب  زین  « 5  » دیدحلایبا نبا  و  « 4  » هیمیت نبا  و  « 3  » یبطاش « 2 ، » یعفاش

دنزب صیـصخت  ار  شماع  دیامن و  لمح  شنطاب  هب  ار  نآ  هدیـشک ، تسد  هیآ  رهاظ  زا  هک  درادـن  قح  یـسک  دوشیم و  لمح  شرهاظ  رب 
نادقف تروص  رد  دعب ، هلحرم  رد  دنک و  تلالد  نآ  رب  دـیاب  ص )  ) ادـخ لوسر  تنـس  الإ  دوش و  تفای  نآ  رب  نآرق  زا  یتلالد  هکنیا  رگم 

رما نیا  رب  یعفاش  لـیلد  « 6 . » دشاب نآ  لیلد  دیؤم و  مالـسا  نادنمـشناد  مومع  عامجا  رهاظ ، زا  ندیـشک  تسد  رب  تنـس  نآرق و  زا  یلیلد 
کی نتفریذپ  هک  هدـش  يدایز  یناعم  لمحتم  ثیداحا  رتشیب  لیلد ، نودـب  نآ ، نطاب  رب  يرهاظ  یناعم  هلاحا  زاوج  تروص  رد  هک  تسنیا 

نآ رهاظ  رد  نآ  تسا و  یکی  قح  هکیلاح  رد  دش ، دهاوخن  مود  صخش  طسوت  رگید  انعم  شریذپ  رب  ناحجر  ياراد  یصخش  طسوت  انعم 
«7 . » تسا هتفهن  یناعم 

رب در  ماقم  رد  هتسویپ ، قوف  عمج  هب  زین  اردصالم  هک  تسا  هجوت  بلاج 
405 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ظافلا رابتعا  ندش  شودخم  نوچمه  یساسا  طرـش  نیا  ندرکن  تیاعر  تاعبت  راثآ و  هب  نانآ ، ینطاب  تالیوأت  تمرح  زا  داقتنا  هیفوص و 
ندیـشک تسد  رب  ینبم  یلیلد  هنوگ  ره  هماقا  نودب  تالیوأت  هنوگ  نیا  هب  ندـیزای  تسد  تمرح  هجو  ار  نآ  دـنک و  یم  هراشا  نآرق و ... 

يانعم در  راـکنا و  نطاـب ، هب  نتخادرپ  زا  ضرغ  هک  تسا  يدراوم  رد  طـقف  هطباـض ، نیا  دـسریم  رظن  هب  دـنکیم ». یفرعم  هیآ  رهاـظ  زا 
ریغ رد  « 2 . » دـنکیم فـیرعت  نآ  يرهاـظ  ياـنعم  زا  ظـفل  ندـنادرگرب  ار  نطب )  ) لـیوأت هـک  دـشاب  هاگدـید  نآ  ساـسارب  نآ و  يرهاـظ 

دهاوخب ای  دیامن  جارختـسا  نآرق  زا  ار  رت  قیمع  یفراعم  هیآ ، راکـشآ  لولدـم  يرهاظ  ریـسفت  رب  هوالع  دـهاوخب  يرـسفم  رگا  تروصنیا ،
ربدت و هب  شتایآ  قیوشت  نآرق و  يارب  نطب  دوجو  لصا  نتـشاگنا  ملـسم  دوجو  اب  دنک ، نایب  هیآ  نطب  ناونع  هب  ار  يدیدج  ياهقادـصم 

سپ رد  یفراعم  راکنا  رهاـظ و  رب  دومج  هک  تفگ  ناوتب  اـسب  هچ  دوشیمن و  ساـسحا  رگید  یلیلد  هماـقا  هب  يزاـین  نآ ، یناـعم  رد  رکفت 
تایآ زا  یـضعب  توم  نآرق و  فراعم  ندش  یحطـس  نوچمه  يدساف  یلاوت  ياراد  هک  ارچ  دراد  لیلد  هماقا  هب  زاین  تایآ  يرهاظ  لولدم 

«4 . » دشابیم « 3 ، » دناهدوب تایآ  راکشآ  نشور و  يرهاظ  لولدم  زا  رتارف  یناعم  فشک  ددص  رد  هک  يریسافت  زا  یهوبنا  راکنتسا  نآ و 
دوشیمن و ساسحا  نآ  زا  ندیـشک  تسد  يارب  لیلد  هماقا  هب  يزاین  هدوبن ، نآ  رهاظ  در  راکنا و  يانعم  هب  هیآ ، نطاب  هب  نتخادرپ  نیاربانب 

. دشاب هتشاد  ار  رظن  دروم  ییاراک  دناوتیمن  يرایعم ، نینچ  اذل 
. دوش یم  هدهاشم  تنس  لها  نارظنبحاص  زا  یضعب  تاملک  يالبال  زا  هک  تسا  يرگید  طرـش  نیعبات  هباحـص و  نطب  رد  نیب  دافم  لوادت 

رد دنچ  ره  یبطاش 
406 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

دعاوق اب  قباطت  موزل  ینعی  دوخ  لوا  طرش  اب  ار  طرش  نیا  ًارهاظ  اما  تسا  هدرواین  تحارص  هب  صوصخ  نیا  رد  يزیچ  طورـش ، نایب  ماقم 
هیآ زا  يرتست  لهس  ریسفت  هب  داقتنا  رد  يو  تسا . هتشاد  رظن  رد  نابز  نآ  ناگژاو  یلامعتـسا  فادها  دصاقم و  اب  یگنهامه  یبرع و  نابز 

، یعیبط سفن  بلق ،  » نوچمه يروما  هب  ِلیبَّسلا  ِنبا  َو  ِبنَجلِاب  ِبِحاَّصلا  َو  ُِبنُجلا  ِراَـجلا  َو  یبرُقلا  ِيذ  ِراَـجلا  َو  نییبت  ّدرو  ءاـسن  هروس   36
انشآ دوهعم و  نآ ، رفاک  هچ  ناملسم و  هچ  برع ، زا  یمهف  نینچ  نیا  دیوگیم : دنوادخ ،» عیطم  حراوج  عرش و  لمع  هب  هدننک  ادتقا  لقع 
نانآ لاوقا  طسوت  ینطاب  تشادرب  دـییأت  موزل  همادا ، رد  يو  « 1 . » تسا نیعبات  هباحـص و  زا  یتشادرب  نینچ  لقن  مدع  نآ  رب  لیلد  تسین و 

زا رتهتفای  تیادـه  تما  نیا  ناینیـشیپ  نآرق و  نطاب  رهاظ و  مهف  هب  دـنرت  راوازـس  ناگرزب  قاـفتا  هب  ناـنآ   » هک دـنکیم  ناـیب  هنوگ  نیا  ار 
دییأت موزل  هک  تسا  نیا  يایوگ  بلاطم ، نیا  زا  یبطاش  نایب  « 2 « » دنتسین ناگتشذگ  زا  رتاناد  تعیرش  هب  نانآ  دوب و  دنهاوخن  نآ  ناینیسپ 
نیمه هیبش  يو  تسا . دنتسم  لوزن  رصع  لیصا  دعاوق  اب  ییانـشآ  نانآ و  ندوب  برع  زا  رتارف  نیعبات  هباحـص و  لاوقا  هلیـسو  هب  نآرق  مهف 

«3 . » دیوگیم نآرق  زا  نآ  ریاظن  فورح و  ملع  یقطنم و  یعیبط و  مولع  جارختسا  یملع و  ریسفت  رد  ار  مالک 
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: دیوگیم صوصخ  نیا  رد  هیمیت  نبا 
تایآ یف  ٌدحلم  هللا  یلع  رتفم  وهف  نیعباتلاو  هباحصلا  نم  فورعملا  ریـسفتلا  ریغ  یلع  هلّوأتو  ثیدحلا  وأ  نآرقلا  رـسف  نم  ّنأ  َنّیبت ...  دقو 

«4  ... » هعضاوم نع  ِملکلل  فّرحم  هللا 
ءارتفا دنوادخ  هب  وا  دومن ، لیوأت  ریسفت و  نیعبات  هباحص و  زا  هدش  هتخانش  ریسفت  ریغ  رب  ار  ثیدح  نآرق و  هک  یـسک  هک  دش ...  نشور  و 

یشیدناژک  تایآ  رد  هتسب و 
407 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. تسا هدومن  اجب  اج  فیرحت و  دوخ  هاگیاج  زا  ار  یهلا  تاملک  هتشاد و  اور 
«1 . » تسا هدش  هداد  تبسن  زین  يرعشا  نسحلاوبا  هب  هاگرظن  نیمه 

لقتنم هباحص  هب  ار  همه  هکلب  هتشاذگن  هعیدو  هب  یسک  شیپ  ار  يرارسا  ص )  ) مرکاربمایپ هک  تسا  راوتسا  هیاپ  نیا  رب  ًاساسا  هاگدید ، نیا 
نعل هدـعو  نآ  يارب  مومذـم و  نآرق  رد  قح  نامتک  هک  ارچ  دـنا  هدوب  نارگید  زا  رترب  نآ  مهف  كرد و  رد  یـضعب  دـنچ  ره   ) تسا هدرک 

: تسا نینچ  هرقب  يهروس  يهیآ 159 ، تسا ؛ هدمآ 
. َنُونِعاللا ُمُُهنَْعلَیَو  ُهّللا  ُمُُهنَعلَی  َِکَئلوُأ  ِباَتِْکلا  ِیف  ِساَّنِلل  ُهاَّنََّیب  اَم  ِدَْعب  نِم  يَدُْهلاَو  ِتاَنِّیَْبلا  َنِم  اَْنلَزنَأ  اَم  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

ناهنپ میدومن ، نایب  مدرم  يارب  باتک  رد  ار  نآ  هکنآ  زا  دعب  میا ، هداتسرف  ورف  هک  ار  يدومنهر  نشور و  ياهلیلد  هک  یناسک  تقیقح  رد 
مدع تلاسر  غیلبت  يادا  همزال  و  دننک ) یم  تنعل  اراهنآ  زین ]  ] ناگدننک نعل  دزاس و  یم  ناش  رود  دوخ  تمحر  زا  ادخ  ار  نانآ  دننک  یم 

«2 . » دشابیم قح  نامتک 
تطاسب رب  هوالع  هک  ارچ  دشابن  هجو  ياراد  ندوب ، یبرع  بدا  دـعاوق  ياتـسار  رد  زا  ریغ  طرـش ، نیا  هناگادـج  طارتشا  دـسریم ، رظن  هب 

هدیسر نآرق  ریسفت  صوصخ  رد  هباحـص  زا  هک  یلاوقا  «، 4  » ناـنآ ندوب  یّمأ »  » میرک نآرق  ریبعت  هب  و  « 3 ( » ص  ) مرکا ربمایپ  هباحـص  مهف 
نیا تسین و  لوبق  لباق  نانآ ، زا  هتسد  کی  لقعت  نازیم  رد  تیرشب  كرد  مهف و  رـصح  و  « 6  » تسا رتردان  نآ  زا  ربتعم  و  « 5  » زیچان تسا 

408 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  ریغ 
دُعب ناگژاو و  یناـعم  ناـیب   » نوچمه یفلتخم  ياـه  هنیمز  رد  نیعباـت  هباحـص و  لاوقا  تیجح  صوصخ  رد  هک  تسا  ییاـنبم  یثحب  نآ  زا 

لیوأت ریسفت و  نایب  رد  شیوخ  داهتجا  لامعتسا   » ای و  نانآ » تاقث  طسوت  ص )  ) مرکاربمایپ لاوقا  لقن  تایآ و  لوزن  بابـسا  نآرق و  یبدا 
«1 . » دشابیم حرطم  ترضح » تاشیامرف  هب  دانتسا  نودب  تایآ 

: دیوگیم هدرک ، لاکشا  قطنم  نیا  هب  یناعملا  حور  ریسفت  رد  یسولآ 
چیه هک  دـمهفب  يزیچ  تنـس  نآرق و  زا  نآ  اب  هک  دـنک  تیانع  ار  یمهف  دوخ  صاخ  ناگدـنب  زا  یـضعب  هب  لاـعتم  دـنوادخ  تسا  نکمم 

هتشاذگ هدروخن  تسد  دوخ  زا  دعب  يارب  یکی  هک  يروما  رایسب  هچ  دشاب و  هدشن  فقاو  نآ  هب  نید  رد  دهتجم  ءاهقف  نیرسفم و  زا  سک 
یعنام هچ  میریذپب ، دنراد ، رگیدکی  اب  هک  یتفلاخم  اب  ثیداحا ، تایآ و  زا  اًلثم  ار  هناگراهچ  يافلخ  طابنتـسا  داهتجا و  رگا  یتح  تسا و 

دنچ ره  دراد ، دوجو  تسا ، هدـش  هدوشگ  نانآ  ریغ  يور  رب  ص )  ) شربماـیپ تنـس  لاـعتم و  دـنوادخ  باـتک  یناـعم  زا  هچنآ  شریذـپ  رب 
«. 2 « » دشاب هتشادن  یتفلاخم  موصعم ، تما  حیرص  عامجا  اب  هک  یمادام  دشاب  هناگ  راهچ  همئا  نیا  زا  یضعب  تایرظن  اب  فلاخم 

«3 . » مینک یم  يراد  دوخ  نآ  رکذ  زا  راصتخا  يارب  هک  دراد  هناگ  راهچ  یتالاکشا  انبم ، نیا  رب  یناشاک  ضیف  هکنانچمه 
. تسین لوبق  لباقو  هدوبن  یقطنم  يرایعم ، نینچ  عضو  نیاربانب 

رظن دروم  هیآ  زا  هک  دوشن  اعدا  ینطاب ، لولدـم  نایب  رانک  رد  هک  تسنیا  هدـش  حرطم  « 4  » نیرصاعم زا  یضعب  طسوت  هک  يرگید  طرـش  و 
. دوش راکنا  هدوبن و  هجوت  دروم  رد  نآ  لولدم  هیآ و  رهظ  هدش و  هدارا  دروم  نیمه  طقف 

هدیدرگ  رکذ  هینطاب  ریسافت  زا  ینطاب  ریسافت  يزاسادج  روظنم  هب  هک  دیق  نیا 
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409 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
نطب هلاسم  هب  شرگن  ساسا  صوصخ  رد  یلک ، یطرـش  دـسریم ، رظن  هب  اما  تسا  شریذـپ  دروم  حیحـص و  دوخ  ياج  رد  هچرگ  تسا ،
تسا نکمم  هک  ارچ  ددرگیم ، حرطم  میقس  زا  حیحص  ینطاب  ياهلولدم  زییمت  رد  رایعم  هطباض و  کی  ناونع  هب  دناوتیمن  دشاب و  نآرق 

يوس زا  دوش و  عقاو  لوبق  دروم  اهرایعم ، قابطنا  طباوض و  تیاـعر  تلع  هب  هک  دوش  تفاـی  يدروم  هینطاـب ، تـالیوأت  ناـیم  رد  یئوس  زا 
هلئـسم نیا  اذل ، دشابن . طباوض  رب  قبطنم  هدوبن و  حیحـص  هک  دشاب  هدش  هراشا  يدراوم  هب  تسا  نکمم  ناش ، ریغ  ینطاب  ریـسافت  رد  رگید 

رارق طباوض  اهرایعم و  فیدر  رد  ار  نآ  ناوتیمن  هدـش ، حرطم  تایآ ، تایئزج  هب  نتخادرپ  زا  لبق  ياهلحرم  رد  یـساسا  طرـش  ناونع  هب 
. داد

نآ زاجعا  اب  تسیابیم  نآرق  نطب  نآ ، ساسا  رب  هک  دـنکیم  لقن  هداعـسلا  حاتفم  بحاـص  زا  ار  یطرـش  نونظلافشک ، رد  هفیلخیجاـح 
هدوب میرک  نآرق  زاجعا  هدـننز  مه  رب  دـناوتیم  هنوگچ  نطب ، کی  هک  هدـشن  هداد  یحیـضوت  هنیمز ، نیا  رد  اما  « 1 . » دشاب هتشادن  تافانم 

لیوطت هب  رجنم  ماقم ، رد  حرطم  تالامتحا  هب  نتخادرپ  تسا  یتوافتم  ياههنوگ  اههبنج و  ياراد  نآرق  زاجعا  هکنیا  هب  هجوت  اب  اذل  دشاب ،
هرمز رد  ار  نآ  دـیاب  دـشاب ، نآ  یغالب  یبدا و  زاجعا  ینعی  نآرق  زراـب  زاـجعا  يو ، دارم  هچناـنچ  رـصتخم ، تروص  هب  اـما  دـش . دـهاوخ 

. درکیم حیحصت  نآرق ، تایآ  یبرع  مهف  دعاوق  ياتسار  رد  ار  نطب  هک  داد  رارق  یلوا  هطباض 
یفرعم هللا  یلا  كولس  دوهش و  فشک و  ار ، نآ  هب  ندیسر  هار  هتسناد و  زومر  رارسا و  هلوقم  زا  ار  نآرق  نطب  هک  هاگدید  نآ  ساسا  رب  و 
هراشا نتـشیوخ » يانف   » و هیآ » باـطخ  اـب  بساـنتم  ندـیدرگ  رثأـتم   » و بلق » روضح  «، » بلق ریهطت   » نوچمه یطورـش  هب  یخرب  دـنکیم ،

هک دراذگیم  یطرـش  عرـش ، هب  نیمزتلم  زا  یـضعب  بولق  رد  هدـش  دراو  ینآرق  تارابتعا  يارب  اتـسار ، نیا  رد  زین  یبطاش  و  « 2 . » دناهدرک
ترابع 

410 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
عبت هب  نآرق  تفرعم  هدـش و  عورـش  یلک ، ای  یئزج  تادوجوم  هیحان  زا  هکنیا  هن  دـشاب  نآرق  هیحان  زا  نآ  شـشوج  لصا و  هکنیا  زا  تسا 

زا ریغ  هک  دـیآ  یم  تسدـب  نآرق  تاذ  زا  ضحم  صلاـخ و  یتفرعم  لوا ، تروص  رد  هک  حیـضوت  نیا  اـب  « 1 . » دـیامن روطخ  یبلق  رب  نآ ،
. تسا یصخش  راکفا  ءارآ و  ساسا  رب  نآرق  قاطنتسا  نآرق و  رب  دیاقع  لیمحت 

داجیا یعنام  بولق ، رب  یناطیـش  تائاقلا  زا  هکنیا  ات  دـشاب  يرورـض  ییاهرایعم  دوجو  زین  نآرق  نطاب  هب  شرگن  نیا  يارب  دـسریم  رظن  هب 
نیا ناظم  هب  ار  نآ  بلاط  هک  تسا  هدـش  رکذ  دوخ  ياـج  رد  زین  نآرق  نوطب  لوصح  هقیرط  نیا  يارب  یبادآ  صوصخ ، نیا  رد  و  ددرگ ،

هب راتشون  نیا  رد  هک  تسا  يدراوم  نامه  « 2 ، » دوشیم مه  هاگدـید  نیا  لماش  هک  اهرایعم  نیرتهب  لاحره ، رد  اما  میهد . یم  عاجراروما 
. دش هتخادرپ  نآ 

يدنب عمج 

شور و صوصخم  یخرب  هدوب و  ماـع  یخرب  تسا ، يرورـض  نآرق ، تاـیآ  يارب  نطب  تیلوبقم  رد  اـهنآ  تیاـعر  هک  یطباوض  هعوـمجم 
ياراد هراومه  نآ  تیاعر  هک  تسا  یماع  طباوض  زا  هیآ » نطب  رهظ و  نیب  بسانت  هطبار و  دوجو  . » تسا نوطب  هلئسم  رد  یـصاخ  شرگن 
رودص هب  عطق  هک  یتایاور  دروم  رد  هطباض  نیا  اما  تسا ، هتفرگ  رارق  يدایز  نارظنبحاص  نارـسفم و  هراشا  دـییأت و  دروم  تسا و  تیمها 

یقیقح و نابطاخم  مهف  صوصخم  هک  دشاب  ینیارق  ساسا  رب  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا  ریذپ  ءانثتسا  دوش ، یم  لصاح  نیموصعم  زا  اهنآ 
. تسا نآرق  موصعم 

تسا و ینآرق  نوطب  ماع  طباوض  رگید  زا  مالـسا » سدقم  عرـش  نیناوق  دعاوق و  تنـس و  باتک و  هعومجم  میلاعت  اب  نطب  تفلاخم  مدـع  »
یهلا  تیاده  باتک  هدنهد  لیکشت  ًاعومجم  هک  تسا  نآ  تاروهظ  نآرق و  نوطب  نیب  داحتا  ساسا  رب  نآ 
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411 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. دنزادرپیم یناشفا  وترپ  هب  رگیدکی  لوط  رد  اتسار و  کی  رد  هکیروط  هب  تسا 

، یلک هدـعاق  کی  هب  ندیـسر  يارب  طانم  حـیقنت  قیرط  زا  نوطب  فشک  رد  هک  تسا  یمهم  هطباض  تیـصوصخ » ءاغلا  رد  تقد  تاـعارم  »
، قادـصم نیرتزراـب  ناونع  هب  هدـعاق ، مومع  تحت  رد  هیآ  جرد  تحـص  قیرط  زا  یموـمع ، هدـعاق  شیاـمزآ  هلیـسوب  نآ  دراد و  دربراـک 

. دریگیم تروص 
تسد يارب  لیلد  هماقا  رهاظ و  هب  کسمت  موزل  «، » هیآ ریـسفت  ناونع  هب  یلامتحا  نطب  رکذ  مدع  ، » هنیمز نیا  رد  هدش  حرطم  طورـش  رگید 

«، هیآ رهظ  هب  رارقا  نطب و  يراصحنا  هدارا  ندرکن  اعدا   » و نیعبات » هباحـص و  تاـملک  نیب  رد  نطب  داـفم  لوادـت  «، » هیآ رهاـظ  زا  ندیـشک 
زین یلوا  دروم  تفرگ و  رارق  هشقانم  دروم  لوا ، دروم  زجب  هک  تسا  نآرق » زا  یبلق  تادراو  نتفرگ  تأشن  «، » نآرق زاجعا  اب  تافانم  مدع  »

يارب يرایعم  دناوتیمن  رظن  نیا  زا  دریگیم و  رارق  نطب  هب  نتخادرپ  ياهـضرف  شیپ  یتامدـقم و  هلحرم  رد  تایآ و  نطب  دراوم  زا  جراخ 
. دیآ رامش  هب  ندز  کحم 

میرک نآرق  نطب  تیّجح 

زا هدش  جارختسا  نطب  لوبق  ياهرایعم  زین  نآ و  هب  ندیـسر  ياههار  نیموصعم و  ریغ  طسوت  نآرق  نطب  هب  یبایهار  ناکما  یـسررب  زا  سپ 
تجح فلتخم ، نارظنبحاص  نارسفم و  هب  بوسنم  تایاور و  ریغ  تایاور و  رد  دوجوم  ینطاب  ریسافت  ایآ  هک  میسریم  مهم  نیا  هب  تایآ ،
؟ ریخ ای  تساروآ  مازلا  ایآ  یلمع  تارمث  نتشاد  تروص  رد  داد و  تبسن  میرک  نآرق  هیآ و  هب  ار  اهنآ  ناوت  یم  دنشاب و  یم  ربتعم  و 

: دومن یسررب  لقتسم  تروص  هب  نوطب ، فلتخم  ماسقا  عاونا و  هب  هجوت  اب  دیاب  ار  هلأسم  نیا  هب  خساپ 
هب هدش و  یهتنم  موصعم  هب  هیآ ، رهظ  زا  ینطاب  یموهفم  انعم و  هچنانچ  دوشیم ، تفای  ییاور  رداصم  رد  هک  ینوطب  زا  هتسد  نآ  دروم  رد 

لوصح  یلالد و  يدنس و  یسررب  هلمج  زا  تیاور  رابتعا  تحص و  طیارش  یسررب  اب  دشاب ، هداد  تبسن  وا 
412 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

همزالم دشابن و  نشور  ام  يارب  هیآ  رهظ  هب  نطب  نآ  طبر  دنچ  ره  دوب ، دهاوخ  تجح  موصعم ، لوق  قلطم  تیجح  باب  زا  رودص ، هب  عطق 
، ینطاـب لولدـم  داـفم  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  هتبلا  و  دـشاب . جراـخ  موـصعم  ریغ  كرد  ناوـت  زا  هیآ ، روـهظ  ینطاـب و  یناـعم  نآ  نـیب 

تایآ زا  موصعم  ریغ  طسوت  هک  ار  ینوطب  امأ  و  دـشاب . هتـشادن  يوبن  تنـس  هربتعم  ثیداحا  میرک و  نآرق  رگید  تایآ  روهظ  اب  یتفلاـخم 
: دومن میسقت  ریز  دراوم  هب  میرک ، نآرق  نوطب  هلئسم  هب  فلتخم  ياهشرگن  ساسا  رب  ناوتیم  دوشیم ، جارختسا  نآرق 

میهفت دعاوق  ساسا  رب  هک  تسا  ربتعم  یمهف  دـنکیم ، یفرعم  تایآ  رد  لمأت  یهلا و  دارم  مهف  رکفت و  ار ، نآرق  نطب  هک  یـشرگن  نآ  رد 
یبرع یتخانـش  نابز  دعاوق  اب  تسیابیم  یمهف  نینچ  رگید ، ترابع  هب  دشاب ، هرواحم  یئالقع  لوصا  بوچراچ  رد  یبرع و  نابز  مهفت  و 

ینـشور یناوخمه  تغل  لـها  يرج  اـب  هک  دوش  هئارا  هیآ  تاراـبع  زا  یمهف  هک  یتروـص  رد  دـشاب و  هیجوـت  لـباق  نآ  یبدا  ياـههیارآ  و 
. دوشیم هتساک  نآ  رابتعا  زا  هزادنا ، نامه  هب  دشاب  ناوخمهان  ای  هتشادن و 

عقاو هدارا  دروم  دـناوتیم  یهلا ، مالک  مزاول  زا  هتـسد  نآ  دـنادیم ، مـالک  مزاول  لیلادـم و  سنج  زا  ار  نآرق  نطب  هک  یـشرگن  نآ  رد  و 
. ددرگ طابنتسا  طانم و ...  حیقنت  قیقد  دعاوق  طباوض و  تیاعر  هرواحم و  یئالقع  لوصا  بوچراچرد  یملع و  شور  اب  هک  دشاب  هدش 

دعاوق ساسا  رب  هک  تسا  ربتعم  ییاجنآ  ات  فشک  دوهـش و  کـی  هجیتن  دـشاب ، رظن  دروم  نوطب  فشک  يارب  یلمع  شور  هکیتروص  رد  و 
ینـشور یناوخمه  تغل  لها  يرج  اب  هک  دوش  هئارا  هیآ  تارابع  زا  یمهف  هک  یتروص  رد  دـشاب و  هیجوت  لـباق  نآرق  ناـبز  مهفت  میهفت و 

. دوشیم هتساک  نآ  رابتعا  زا  هزادنا ، نامه  هب  دشاب  ناوخمهان  ای  هتشادن و 
عقاو هدارا  دروم  دـناوتیم  یهلا ، مالک  مزاول  زا  هتـسد  نآ  دـنادیم ، مـالک  مزاول  لیلادـم و  سنج  زا  ار  نآرق  نطب  هک  یـشرگن  نآ  رد  و 
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. ددرگ طابنتسا  طانم و ...  حیقنت  قیقد  دعاوق  طباوض و  تیاعر  هرواحم و  یئالقع  لوصا  بوچراچرد  یملع و  شور  اب  هک  دشاب  هدش 
دعاوق ساسا  رب  هک  تسا  ربتعم  ییاجنآ  ات  فشک  دوهـش و  کـی  هجیتن  دـشاب ، رظن  دروم  نوطب  فشک  يارب  یلمع  شور  هکیتروص  رد  و 

لباق یطبر  ضورفم ، تروص  رد  هک  ارچ  تسین  شریذـپ  لباق  رگید  یلولدـم  نآ ، زا  رتارف  دـشاب و  هیجوت  لباق  نآرق  نابز  مهفت  میهفت و 
طـسوت هک  تسا  یهار  نآ  زا  ریغ  زین  نآ ، هب  ندیـسر  هار  رگید ، يوس  زا  درادـن و  دوجو  هیآ ، رهظ  هدـش و  اـعدا  ینطاـب  لولدـم  نیب  مهف 

تافشاکم و نیا  شریذپ  اذل  تسا ، هدش  یفرعم  تجح  مومع  يارب  سدقم  عراش 
413 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

مازلا یلو  دوب  دـهاوخ  نکمم  وا ، دوخ  يارب  طقف  میـشاب ، هتـشادن  وا  تقادـص  رد  کش  هک  دوش  حرطم  یـسک  طسوت  رگا  یتح  اهدوهش ،
تائاقلا زا  یناـمحر  دوهـش  زییمت  یتخـس  تافـشاکم و  رد  اـطخ  لاـمتحا  نآ و  هب  لوصو  هقیرط  ندوبن  نشور  هب  هجوت  اـب  نآ  هب  نارگید 

هدیقع نآ  ساسا  رب  هداد ، دانـسا  نآرق  تایآ  هب  ار  نآ  ناوتیمن  هک  دنامیم  یقاب  سدح  لامتحا و  کی  دح  رد  درادن و  یهجو  یناطیش ،
. دومن بترتم  ار  یلمع  ای 

. درادنپب دوهـش  فشک و  ار  یناطیـش  تائاقلإو  تالایخ  فراع ، دراوم ، یخرب  رد  اسب  هچ  دناهدرک  دیکات  هتکن  نیا  رب  دوخ  نافرع  ریهاشم 
باتک رد  هکرتلا  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  نئاـص  و  « 1  » تسا هدرک  هراـشا  هتکن  نیا  هب  مکحلا  صوصف  حرـش  رب  دوـخ  همدـقم  رد  يرـصیق 

«. 2  » تسا هدرک  دیکات  نآ  رب  دعاوقلا  دیهمت 
: دیوگیم هراب  نیا  رد  تسا ، دوهشو  فشک  قیرط  ناکلاس  زا  دوخ  هک  اردصالم 

«3 .« » دومن لمح  يددعتم  هوجو  رب  ار  اهنآ  ناوتیم  دوشیم و  ضراعتم  نآ  رد  ینهذ  تاردابتم  هکلب  تسین و  یصاخ  طبض  ياراد  نطاب  »
: دسیونیم شور  نیمه  نوماریپ  زین  یبرع  نبا  و 

نآرق رد  یلیوأت  شناد ، لها  هاگره  تسا . دوصقم  هیآ  يانعم  نامه  صخـش ، نآ  قح  رد  دـنک  تفایرد  ياهیآ  زا  ار  ییانعم  هک  سک  ره 
نادب لمع  لیوأت و  نآ  هب  يدنبیاپ  یلو  درک ، هئطخت  ار  وا  دـیابن  دـشاب  هدافتـسا  لباق  تایآ  یظفل  تلالد  زا  لیوأت  نآ  هک  دـنهد  تروص 

«4  ... » تسین بجاو  يو  نادلقم  هدننک و  لیوأت  نامه  قح  رد  زج 
414 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

تاراـشا و زومر و  ناونع  هب  و ...  « 3  » یسولآ « 2 ، » يروباشین « 1 ، » يدبیم نوچمه  نارـسفم  زا  یخرب  هک  ار  یبلاطم  تشذـگ ، هچنآ  ربانب 
زا کی  چـیه  اب  هدوب ، نوریب  یناعم  رب  ظافلا  یئالقع  تلالد  بوچراـچ  زا  هک  یتروص  رد  دـننکیم ، رکذ  تاـیآ  هراـبرد  لـیوأت  رارـسا و 

«4 . » تسین ینتفریذپ  دشابن ، قبطنم  ظافلا  ياهتلالد  ماسقا 
ینافرع تاراشا  ناوتیم  دوش ، تفای ، تایاور  ای  نآرق و  زا  يدهاش  نآ  يارب  هدنیآ  رد  اسب  هچ  هک  یلامتحا  یناعم  زا  یکی  ناونع  هب  هتبلا 

415 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  « 5 . » دوش حیرصت  هتکن  نیا  هب  دیاب  یلو  درک  حرطم  زین  ار  ینافرع  ریغ  و 

نآرق نطب  ییاور  ياه  هنومن  یسررب  متفه : لصف 

همدقم

لولدـم يارو  رد  هتفهن  یناـعم  نیرت  هداـس  زا  نآ ، هرتـسگ  دودـح و  نآرق و  نطب  تیهاـم  صوصخ  رد  تواـفتم  ياههاگدـید  دوـجو  اـب 
نآ ساسا  رب  زین  نیقیرف  تایاور  رد  دـنهاگآ ، نآ  زا  نیموصعم  و  ص )  ) مرکاربمایپ طـقف  هک  ياهدـیچیپ  زومرم و  یناـعم  اـت  هیآ  يرهاـظ 

ریسفت نوچمه  يریسافت  هکیروطب  هدوب ، نشور  هعیـش ، تایاور  رد  ًاصوصخ  بلطم  نیا  و  تفای ، ناوتیم  ار  یناوارف  ياههنومن  اهـشرگن ،
هعومجم نایم  زا  تسا . هتفای  صاصتخا  تسد  نیا  زا  یتایاور  يروآعمجو  رکذ  هب  رارسألا  هوکشم  راونألا و  هآرم  ریـسفت  همدقمو  ناهربلا 
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ساسا رب  رتشیب  هدش و  حیرصت  نآ  ندوب  ینطاب  هب  تایاور  نتم  رد  هک  تسا  ییاههنومن  تسا ، هدش  باختنا  باتک  نیا  رد  هچنآ  تایاور ،
دنچ ره  تسا ، لوبقم  نطب  هتفگ  شیپ  طباوض  اهرایعم و  اب  اهنآ  قباطت  زین  میدرک و  نایب  اًلبق  هک  نطب  جارختـسا  ياههار  اـب  نوطب  قاـبطنا 

فلتخم ياههنوگ  نیبم  ای  و  هعطقم ) فورح  نوچمه   ) دنکیم نایب  ار  نیموصعم  یصاصتخا  نوطب  هک  تایاور  زا  یضعب  هب  اهنآ  رانک  رد 
. درک میهاوخ  هراشا  زین  تسا  هیآ  نطب  رهظ و  طابترا 

نیا رد  هک  داد  رارق  دنـشابیم ، نطب  نتفای  يارب  یتواـفتم  بولـسا  ياراد  هک  ياهتـسد  راـهچ  بلاـق  رد  ناوتیم  ار  تاـیاور  نیا  هعومجم 
: دوب دهاوخ  توافتم  هیآ ، رهظ  نطب و  نیب  طابترا  اههتسد ،

418 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

یلک دعاوق  ذخا  دیرجت و  لوا : هتسد 

هراشا

، اهنآ طبار  هکلب  دنشاب ، طبترم  رگیدکی  اب  ًامیقتسم  دنناوتیمن  هک  دناهدش  نایب  یقادصم  ود  هیآ ، نطب  رهظ و  رد  تایاور ، زا  ياهتـسد  رد 
رانک رد  یلک ، هدعاق  نیا  يارب  قادصم  کی  مکح  رد  هیآ  نطب  هدمآ و  تسدب  شتایصوصخ  زا  هیآ  دیرجت  اب  هک  تسا  یلک  هدعاق  کی 

ار هطساو  هقلح  شقن  هک  تسا  یمومع  ياهدعاق  ضرف  موزل  هتسد ، نیا  هصخاش  دشابیم ، تسا ، هیآ  يرهاظ  لولدم  هک  نآ  لوا  قادصم 
. دنکیم افیا  نطب  رهظ و  قادصم  ود  لاصتا  رد 

ع)  ) نانمؤم ریما  هب  ناراب » بآ   » لیوأت

یَلَع َِطبْرَِیلَو  ِناَْطیَّشلا  َزْجِر  ْمُکنَع  َبِهْذـُیَو  ِِهب  مُکَرِّهَُطیِّل  ءاَم  ءاَمَّسلا  نِّم  مُْکیَلَع  ُلِّزَُنیَو  هیآ  ینطاب  ریـسفت  دروم  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  رباـج 
«1  » َماَْدقَألا ِِهب  َتِّبَُثیَو  ْمُِکبُوُلق 

: دنیامرفیم ترضح  دنکیم . لاؤس 
تـسادخ شیامرف  نیا  داد و  رارق  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  ع )  ) یلع دنوادخ  تسا و  ع )  ) یلع بآ  و  ص )  ) ادخ لوسر  نطاب  رد  نامـسآ  »

اما دنکیم و  كاپ  دشاب  هتشاد  ار  وا  تیالو  هک  سک  ره  بلق  وا  هلیـسوب  دنوادخ  هک  تسا  ع )  ) یلع نآ  سپ  ِِهب  مُکَرِّهَُطیِّل  ءاَم  دومرف : هک 
تیوـقت وا  بلق  هتفر و  وا  زا  يدـیلپ  زجر و  دـشاب  هتـشاد  ار  یلع  تیـالو  هـک  سکره  ِناـطیَّشلا  َزجِر  مُـکنَع  بِهذـُیَو  دـنوادخ : شیاـمرف 

دشاب هتـشاد  ار  ع )  ) یلع ماما  تیالو  هک  سک  ره  دراد . رظن  ّدم  ار  ع )  ) یلع َماَْدقَألا  ِِهب  َتِّبَُثیَو  ْمُِکبُوُلق  یَلَع  َِطبْرَِیلَو  تارابع )  ) ددرگیم و
ار وا  لد  ترضح  هلیسوب  دنوادخ 
419 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1 . » ددرگیم مکحم  شتیالو  هار  رد  سپ  دیامن ، یم  مکحم 
هک « 2  » دنراد دوجو  وا ، تیالو  ای  ملع  ای  ماما ، هب  ءام  ریسفت  رد  يرگید  هباشم  تیاور  اما  دشابیم و  لسرم  هدوبن ، دنس  ياراد  تیاور  نیا 

. دشخبب رابتعا  نآ  هب  دناوتیم 
كالم ناونع  هب  يونعم  یمسج و  یکاپ  زا  معا  ددرگ  یکاپ  ببس  هک  يزیچ  نآ  ره  لوزن  هدش ، رظن  فرص  هیآ  قایس  زا  قوف  تیاور  رد 

. تسا هدـیدرگ  یفرعم  ناسنا  ینورد  یگتـسراو  تراـهط و  لـماوع  زا  زراـب  قادـصم  کـی  ناونع  هب  ترـضح  هدـش و  هتفرگ  هیآ  یلـصا 
ریهطت و لیاسو  بابـسا و  يارب  نآ  زا  سپ  تسا و  هدش  ذـخا  یلک  هدـعاق  کی  هتفرگ و  تروص  ییانعم  میمعت  ادـتبا  تیاور ، رد  نیاربانب 
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. تسا هدش  رکذ  نانمؤم  ریما  ینعی  زراب  يونعم  قادصم  کی  اهلد و ...  رارقتسا  ناطیش و  يرود 

ع)  ) نانمؤم ریما  تیالو  شریذپ  هب  عوکر »  » لیوأت

هیآ نیا  ریسفت  دندومرف : ترضح  مدیسرپ . « 3  » َنوُعَکْرَی اوُعَکْرا ال  ُمَُهل  َلِیق  اَذِإَو  هیآ  دروم  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  دـیوگیم : یلامث  هزمح  وبأ 
هک ارچ  درک  دـنهاوخن  لوـبق  دـیریذپب ، تیـالو  هب  ار  یلع  دوـش : هتفگ  ناگدـننک  بیذـکت  اـهیبصان و  هب  رگا  هک  تـسنیا  نآرق  نطاـب  رد 

«4 . » تسا هدش  یمتح  ناشیا  رب  نیا  زا  شیپ  یهلا  ملع  رد  تواقش 
تنب نبا   ) ءاشولا یلع  نب  نسح  هک  دـناهتفرگ  رارق  یلاـمث  هزمح  وبأ  لیـضفلا و  نب  دـمحم  ءاـشولا و  یلع  نب  نسح  تیاور ، نیا  دنـس  رد 

ص: ج4 ، یصصخت ، بتک  خیش  فیعضت  دروم  لیضفلا  نب  دمحم  و  « 5  » دشابیم هقث  و  ع )  ) اضر ماما  باحصا  هعیـش  ناگرزب  زا  سایلإ )
420

ءاسؤر ءاهقف و  زا  ار  وا  دـیفم  خیـش  تسا و  هدـمآ  تارایزلا  لماک  دانـسا  رد  يو  اـما  « 1  » تسا هدرمـش  نایلاغ  وزج  هتفرگ و  رارق  یـسوط 
وا تقاثو  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  يأر ، ود  نیا  ضراعت  نایب  زا  سپ  یئوخ ، موحرم  و  « 2  » تسا هتسناد  تسین ، نانآ  رد  ینعط  هک  مالعا 

ناگدننکبیذکت هرابرد  رهاظ ، رد  هیآ  نیا  تسین . ربتعم  تیاور  نیا  دنـس  نیاربانب  « 3 . » درک دامتعا  وا  تیاور  هب  ناوتیمن  هدـشن و  تباث 
ام دـنتفگ  اهنآ  دـیناوخب ، زاـمن  دومرف : ناـنآ  هب  ص )  ) مرکاربماـیپ هک  دـشابیم  فیقث  هلیبق  نآ  لوزن  دروم  هک  تسا  ص )  ) ربماـیپ توعد 

یـشزرا دشابن  دوجـس  عوکر و  نآ  رد  هک  ینید  دندومرف : ص )  ) ربمایپ تسا ، بیجع  ام  يارب  نیا  میوشیمن و  مخ  یـسک  ربارب  رد  زگره 
«4 . » درادن

عوکر تحـص  طرـش  هکنیا  تلع  هب  هک  هداد  لامتحا  زین  هتفرگ و  تیاور  رد  دایقنا  عوضخ و  يانعم  هب  ًازاـجم  ار  عوکر  یـسلجم ، همـالع 
«5 . » دنادیم يرتیوق  روهظ  ياراد  ار  لوا  يانعم  یلو  تسا  هدش  قالطا  تیالو  عوکر ، هب  ًاتیانک  تسا  تیالو 

يرهاظ لکـش  زا  هدـش و  هتفرگ  رظن  رد  یهلا  رماوا  ربارب  رد  عوضخ  هناشن  تمالع و  کی  ناونعب  عوکر  قوف ، تیاور  رد  دـسریم  رظن  هب 
یفرعم نارفاک  يارب  تمالع  کی  ناونع  هب  دنوادخ » ربارب  رد  میلـست  عوضخ و  مدع  ، » هدـش تیـصوصخ  ءاغلا  عوکر  تلاح  رد  رازگزامن 

ادتبا اذل  تسا  نیگنـس  ياهدع  يارب  نآ  شریذپ  هک  دـشابیم  ع )  ) ترـضح تیالو  یهلا ، تاروتـسد  رماوا و  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هدـش 
هک قادـصم  کی  نآ  زا  سپ  هتفرگ و  تروص  تسا ، ص )  ) ربمایپ ناگدـننک  بیذـکت  يارب  یتمالع  رکذ  زا  تراـبع  هک  ییاـنعم  هعـسوت 

. تسا هدیدرگ  رکذ  هصخاش  نیرتحضاو  روتسد و  نیرتمهم  ناونعب  تسا  ع )  ) نینمؤملا ریما  تیالو  شریذپ  مدع  انامه 
421 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

ماما ءاقل  ماگنه  رد  لسغ  هب  دجسم » هب  لوخد  رد  تنیز  یهارمه   » ریسفت

ِّلُک َدـنِع  ْمُکَتَنیِز  ْاوُذُـخ  َمَدآ  ِیَنب  ای  هیآ  دروم  رد  ترـضح  هک  دـنکیم  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  هبایـس  نب  ءـالع  ماکحألابیذـهت ، رد 
«1  » ٍدِجْسَم

«2 .« » دشابیم یماما  ره  ءاقل  ماگنه  هک  تسا  لسغ  نآ  : » دنیامرفیم
هبقع و نب  ریبزلا  و  لجر )  ) لوهجم یـصخش  ییحی و  نب  دمحا  نب  دـمحم  ییحی و  نب  دـمحم  نب  نسحلا  نب  دـمحم  تیاور  نیا  دنـس  رد 

مغریلع ییحی  نب  دمحا  نب  دمحم  ياور ، کی  مان  ندوب  لوهجم  رب  هوالع  هک  دوشیم  هدهاشم  هبایس  نب  ءالع  يدهنلا و  یسوم  نب  لاضف 
یـسک هچ  زا  هک  هتـشادن  ییابا  تسا و  هدرک  یم  دامتعا  لسرم  تایاور  هب  هدرکیم و  تیاور  فیعـض  صاخـشا  زا  ثیدح ، رد  ندوب  هقث 

ولغ و شتایاور  یضعب  رد  تسا و  ردقلا  لیلج  يو  دیوگ : یم  وا  هرابرد  تسرهفلا  رد  یسوط  خیـش  و  « 3  » تسا هدرکیم  ذخأ  ار  تیاور 
ياراد زین  هبایـس  نب  ءـالع  درادـن و  قیثوت  « 6  » يدـهنلا یـسوم  نب  لاضف  نوچمه  زین  « 5  » هـبقع نـب  ریبز  و  « 4 . » دوشیم هدـهاشم  طیلخت 

نآرق نوطب  رد  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comیشهوژپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 220زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا فیعض  تیاور  نیا  دنس  نیاربانب  « 7 . » تسین تباث  لاجر  رد  شحدم  دشابیمن و  تقاثو 
هتفر هراشا  هیآ  یلک  هدـعاق  مکح و  یلـصا  كالم  ناونعب  سدـقم » ياههاگیاج  اهاج و  رد  روضح  يارب  یگدامآ   » رب تلـالد ، ثیح  زا  و 

ص: ج4 ، یـصصخت ، بتک  ع )  ) ماما رـضحم  رد  فرـشت  ماگنه  هب  لسغ  هلیـسوب  ینامـسج  تراهط  هب  ندـیدرگ  نیزم  اهنآ ، هلمج  زا  هک 
422

. تسا هدیدرگ  رکذ  نآ  يارب  یقادصم  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  یلک  ياهدعاق  هیآ ، يارب  تهج ، نیا  زا  و  دشابیم .

ماما بصن  رب  ییاناوت  هب  قافنا » رد  دنوادخ  ییاناوت   » ریسفت

ع)  ) اضر ماما  مدینـش  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  حلاص  نب  رکب  زا  هحلط  نب  نسح  زا  یـشک  دامح  نب  فلخ  حـلاصوبأ  یـشک ، لاجر  رد 
ْمِهیِْدیَأ ْتَّلُغ  ٌَهلُوْلغَم  ِهّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاَقَو  دومرف : هیآ ؟ مادک  مدرگ  امـش  يادف  متفگ : دنیوگیم ؟ هچ  هیآ  نیا  دروم  رد  مدرم  دـیوگیم :

«1  » ُءاَشَی َْفیَک  ُقِفُنی  ِناَتَطوُْسبَم  ُهاَدَی  َْلب  ْاُولاَق  اَِمب  ْاُونُِعلَو 
هدـش لزان  هیفقاو  بهذـم  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  میوگیم  نم  یلو  دومرف : ع )  ) اضر ماـما  دـنا . هدـش  فـالتخا  راـچد  نآ  رد  مدرم  متفگ :
نطاب رد  تسد  دز ، در  نانآ  رب  ناتطوسبم » هادـی  لب   » ترابع اـب  ادـخ  سپ  تسین . ع )  ) رفعج نب  یـسوم  زا  دـعب  یماـما  دـنتفگ : هک  تسا 

«2 . » تسا ماما  نامه  نآرق 
قیثوت رب  لاد  یصن  اما  هدرک  لقن  وا  زا  ار  يرایسب  تایاور  تسا و  ینیلک  خیاشم  زا  یشک ، دامح  نب  فلخ  حلاص  وبأ  تیاور  نیا  دنس  رد 

هدرک فیعضت  یشاجن  ار  يزارلا  حلاص  نب  رکب  درادن و  دوجو  مجارت  رد  وا  زا  یمان  تسا و  لمهم  هحلط  هب  نسح  و  « 3 . » درادن دوجو  وا 
ییاهنت هب  شدوخ  ار  بیجع  روهشم و  ریغ  روما  فیعـض و  رایـسب  ینعی  « ) بئارغلاب درفتلا  ریثک  ًادج ، فیعـض   » هب وا  زا  يرئاضغنبا  و  « 4»

زا و  دشابیم . فیعض  ًادنس  تیاور ، نیا  اذل  « 5  » دنکیم دای  تسا ) هدرک  تیاور  رایسب 
423 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

هعـس نآ ، راـثآ  جـیاتن و  هلمج  زا  هک  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یلک  يرما  ناوـنعب  هیآ ، قایـس  هب  هجوـت  نودـب  یهلا ، دـی  طـسب  تلـالد ، ثیح 
يور رب  دنوادخ  ياهتیشم  ماکحا و  يارجا  هلیسو  ناونعب  ماما  هکنانچمه  دشابیم . دهاوخب  هک  یماما  ره  بصن  رب  یهلا  هدارا  تارایتخا و 

اب اتسار و  کی  رد  هک  دشابیم  ص )  ) ربمایپ یمر  هلیـسوب  دنوادخ  يزادناریت  یمر و  لیبق  زا  هدرک ، لمع  يو  ياناوت  تسد  هلزنم  هب  نیمز 
. دهدیم خر  فده  هزیگنا و  کی 

زا یکی  ناونعب  هدش و  جارختسا  یلک  ياهدعاق  ناونعب  وا  تردق  هعس  یهلا و  دی  طسب  هدش و  تیصوصخ  ءاغلا  قافنا ، زا  هیآ ، رد  نیاربانب 
. تسا هدش  حرطم  لاعتم  دنوادخ  طسوت  متفه  ماما  بصن  نآ ، قیداصم 

لطاب قح و  نایاوشیپ  هب  نآرق » تامرحم  تاللحم و   » ریسفت

روصنم نب  دمحم  زا  بهووبأ  زا  دیعـس  نب  نیـسح  زا  نیـسحلا )  ) نسحلا نب  دمحم  نع  دـمحم ، نب  دـمحا  تاجردـلا ، رئاصب  یفاک و  رد 
«1  ... » َنََطب اَمَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  َشِحاَوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  اَمَّنِإ  ُْلق  هیآ  دروم  رد  ع )  ) مظاک ماما  زا  هک  هدرک  تیاور 

رهاظ تسا  هدـش  میرحت  یهلا  باتک  رد  هک  هچنآ  مامت  سپ  تسا ، نطب  رهظ و  ياراد  نآرق  انامه  دـنیامرف : یم  ترـضح  دـنکیم ، لاوس 
«. 2 « » دنشابیم قح  همئا  نایاوشیپ و  نآ  نطاب  دننآ و  رهاظ  نآرق ، تاللحم  مامت  دنروج و  ملظ و  نایاوشیپ  نآ  نطاب  تسا و  نآ 

هدش طقاس  نآ  دنس  زا  نیسحلا )  ) نسحلا نب  دمحم  هدرک و  تیاور  دیعس  نب  نیـسح  زا  دمحم  نب  دمحا  یفاک ، رد  تیاور ، نیا  دنـس  رد 
424 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  نب  دمحم  تسا و  هدشن  تفای  یلاجر  مجاعم  رد  يو  مان  بهووبأ و  نآ ، دنس  رد  لاح ، ره  رد  تسا .

هلدا تمـسق  نآرق ، نطب  هلدا  لصف  رد  ار  نآ  دنـس  یلیـصفت  یـسررب  هدوب ، فعـض  ياراد  تیاور  نیا  اذـل  دـشابیم ، كرتشم  زین  روصنم 
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. میاهدرک نایب  ییاور 
اهیدـیلپ و هیلک  ندوب ، دنـسپان  تهارک و   » یلک هدـعاق  يارب  هدـش و  تیـصوصخ  ءاغلا  یعرـش ، ناهانگ  شحاوف و  زا  تلـالد ، ثیح  زا  و 

هراشا دننآ  قیداصم  زا  نانآ ، زا  تعاطا  يرادربنامرف و  ای  روج و  ملظ و  نایاوشیپ  لطاب و  همئا  هک  بلطم  نیا  هب  دـنوادخ ،» دزن  رد  اهیتسپ 
، لاعتم دنوادخ  دزن  رد  تاهورکم  هیلک  يارب  یفخم  هدیشوپ و  یقادصم  رکذ  سپس  یلک و  هدعاق  ذخا  زین  تیاور  نیا  رد  اذل  تسا ، هدش 

. تسا هدوب  نآ  نطب  نتفای  يارب  یهار 

وا ریغ  نانمؤم و  ریما  تیالو  هب  رفک » نامیا و   » لیوأت

ْاوُّبَحَتْـسا ِنإ  ءاَِیلْوَأ  ْمُکَناَوْخِإَو  ْمُکءَابآ  ْاوُذِـخَّتَت  َال  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  هیآ  دروم  رد  ترـضح  زا  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  رباـج 
«1  » َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئ  َلْوُأَف - ْمُکنِّم  مُهَّلَوَتَی  نَمَو  ِناَمیِإلا  یَلَع  َْرفُْکلا 

یلع تیالو  ِناَمیِإلا  یَلَعتراـبع  رد  تسا و  رفک  نآ  تسا و  یمود  یلوا و  تیـالو  نطاـب ، رد  هیآ ، رد  رفک  دومرف : ترـضح  مدرک ، لاوئس 
«. 2  ...« » تسا ع )  ) بلاط یبا  نب 

نَمَو هیآ  لیذ  رد  هک  تسا  هدش  حرطم  يددعتم  تایاور  رد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  هب  نامیا  ریـسفت  یلو  تسا  لسرم  تیاور  نیا 
. درک میهاوخ  هراشا  ناشحیضوت  اهنآ و  هب  ُُهلَمَع  َِطبَح  ْدَقَف  ِناَمیِإلِاب  ْرُفْکَی 

ینبم  نآرق و  نطاب  زا  ار  نآ  تیاور ، نیا  لیذ  رد  نازیملا ، رد  یئابطابط  همالع 
425 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

«1 . » تسا هتسناد  نآ  لامک  بتارم  هب  نامیا  يانعم  لیلحت  رب 
ینامرفان رفک و  هک  یناسک  اب  یتسود  یلوت و   » هک یلک  هدعاق  نیا  هدش و  ضامغا  ناوخإ ، ءابآ و  تیـصوصخ  زا  هیآ ، رد  دسریم  رظن  هب 

تیالو و هب  یناـمرفان ، نیا  يارب  یقادـصم  ناونعب  هک  تسا  هدـش  جارختـسا  تسا ،» ملظ  یعون  دنرمـشیم ، مدـقم  تعاـطا  ناـمیا و  رب  ار 
. تسا هدیدرگ  هراشا  هدش  ققحم  وا  نذا  نودب  ای  یهلا  روتسد  ساسا  رب  هک  صاخشا  زا  یضعب  تعاطا 

صاخ ياهدع  و  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  ریذپان » رییغت  ياهبآ  یتشهب و  ياهدور   » لیوأت

ٍهَّذَّل ٍرْمَخ  ْنِّم  ٌراَْهنَأَو  ُهُمْعَط  ْرَّیَغَتَی  ْمَّل  ٍنَبَّل  نِم  ٌراَْهنَأَو  ٍنِسآ  ِْریَغ  ءاَّم  نِّم  ٌراَْهنَأ  اَهِیف  َنوُقَّتُْملا  َدِـعُو  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلا  ُلَثَم  هیآ  نوماریپ  ع )  ) رقاب ماما  زا 
«2  » َنِیبِراَّشلِّل

ْرَّیَغَتَی ْمَّل  ٍنَبَّل  نِم  ٌراَْهنَأو  ترابع  نطاب و  رد  تسا  ع )  ) یلع نآ  ٍنِسآ  ِْریَغ  ءاَّمترابع  دنتسه و  یلاجر  راهنأ  راهنأ ،» اهیف   » رد هک  هدش  تیاور 
«3 . » دنربیم تذل  نآ  زا  ناشنایعیش  هک  تسا  ماما  ملع  نآ  سپ  َنِیبِراَّشلِّل  ٍهَّذَّل  ٍرْمَخ  ْنِّم  ٌراَْهنَأ  اما  و  تسا ، ماما  ُهُمْعَط 

زا ناشیا  و  ع )  ) قداص ماما  زا  یبلح  دمحم  زا  یسیع  نب  دامح  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  عوفرم  تروص  هب  ینیلک ، موحرم  تیاور ، نیا  دنـس  رد 
و « 4  » یسیع نب  دامح  قیثوت  مغریلع  نآ  رد  هک  تسا . هدرک  لقن  ار  دنلب  تیاور  زا  هرقف  نیا  ع )  ) رقاب ماما 

426 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
، يددـعتم تایاور  رد  اما  دـشابیم  لـسرم  دنـس ، رد  یگداـتفا  ندوب و  عوفرم  تلع  هب  «، 1 ( » هبعـش یبا  نب  یلع  نب  دـمحم   ) یبلح دـمحم 

ِهَقیِرَّطلا یَلَع  اُوماَقَتْـسا  ِوَّلَأَو  هیآ  لیذ  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  حرـش  هک  تسا  هدش  لیوأت  همئا  رب  نآرق  تایآ  رد  راهنأ »  » و نیعم » ءام  «، » ءام »
. مینکیم نایب  يدوزب  ( 14 نج ،  ) ًاقَدَغ ءاَّم  مُهاَْنیَقْسََأل 

هدش هدنادرگرب  نآ  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا دوجو  هب  نآ  تقیقح  هدش و  هدافتـسا  دوعوم  تشهب  ندوب  نیدامن  لَثَم و  زا  تیاور ، نیا  رد 
اراوگ و يروما   » نایب و  بارـش ، بآ و  رد  نآ  يداـم  معط  نآ و  يوجو  بآ  ندوب  يداـم  زا  تیـصوصخ  ياـغلا  قیرط  زا  رما  نیا  تسا و 
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تـشهب هک  تسا  هدـش  هراشا  یقادـصم  هب  نآ ، يارب  هک  هدـش  ماجنا  نیقتم ، تشهب  یلک  ياهیگژیو  ناونع  هب  توارطاب ،» شخب و  ناـج 
ناـج هدـش و  باریـس  شملع  شدوجو و  زا  وا  اـب  سنأ  دوـخ و  ماـما  هلیـسوب  تشهب ، نآ  رد  دـشابیم و  رادروـخرب  نآ  زا  نیقتم  یقیقح 

. دنریگیم

وا تیالو  رب  تماقتسا  و  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  هار » رب  تماقتسا  رکذ و   » ریسفت

نانآ رگا  ینعی  دندومرف : ترضح  « 2  » ًاقَدَغ ءاَّم  مُهاَْنیَقْسَأل  ِهَقیِرَّطلا  یَلَع  اُوماَقَتْسا  ِوَّلَأَو  هیآ  ریسفت  دروم  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگیم  رباج 
ضِرُعی نَم  َو  ، » ثیدـح همادا  رد  و  « 3  » میدرک یم  باریـس  تارف  ياراوگ  بآ  زا  ار  نانآ  دـندیزرویم ...  تماقتـسا  ع )  ) یلع تیالو  رب 

َّنَأَو و  « 5  » دـشابیم ع )  ) یلع ترـضح  نآرق  نطب  رد  رکذ  هک  هدـش  ریـسفت  وا  تیالو  و  ع )  ) یلع ماما  هب  بر  رکذ  « 4  ...« » هِّبَر ِرکِذ  نَـع 
َدِجاَسَْملا

427 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1  » ِهَِّلل

«2 . » تسا هدیدرگ  ریسفت  ءایصوألا هللا »  » هب زین 
نب دمحا  تیاور  نیا  دنس  رد  تسا و  هدرک  قیبطت  ترـضح  رب  ار  هیآ  رد  هقیرط » ، » يرگید تیاور  یفاک ، رد  اما  تسا  لسرم  تیاور  نیا 

تیاور ع )  ) رقاب ماما  زا  یلوهجم  صخـش  زا  بوقعی ، نب  سنوی  زا  یلجعلا  دمحم  نب  یـسوم  زا  ینـسحلا  هللا  دبع  نب  میظعلادبع  زا  نارهم 
، هدوب لمهم  یلجعلا  دمحم  نب  یـسوم  و  « 4  » تسا هدش  عقاو  يرئاضغلا  نبا  فیعـضت  دروم  نارهم  نب  دـمحا  نآ  رد  هک  « 3  » تسا هدرک 

نآ لوا  دنس  هک  « 5  » تسا هدش  تیاور  رگید  دنـس  ود  اب  انعم  نیمه  هرهاظلا » تایآلا  لیوأت   » رد تسا و  هدـشن  رداص  وا  دروم  رد  یقیثوت 
و ع )  ) قداص ماما  زا  هعامـس  زا  دامح  نب  هللا  دـبع  زا  قاحـسا  نب  میهاربا  زا  یلهابلا  هذوه  نب  دـمحا  زا  سابع  نب  دـمحم  زا  تسا  ترابع 

تسا یلجع  دیرب  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  یلع  نب  دمحم  زا  دلاخ  نب  دمحم  زا  دمحم  نب  دمحا  زا  مساق  نب  دمحا  رب  لمتـشم  نآ  مود  دنس 
و « 7  » دوشیم هدرمش  لوهجم  درادن و  قیثوت  هک  « 6  » تسا ریصنلا  رصنلا  نب  دمحا  نامه  یلهابلا  هذوه  نب  دمحا  لوا ، تیاور  دنس  رد  هک 

دنس رد  و  « 9 . » دناهدرک فیعضت  يرئاضغ  نبا  یسوط و  خیـش  یـشاجن ، ار  « 8  » تسا يدـنواهنلا  يرمحألا  نامه  هک  قاحـسا  نب  میهاربا 
428 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  « 10 . » تسا كرتشم  یلع  نب  دمحم  تیاور ، نیا  مود 

یناشاک ضیف  و  « 1  » تسا هدش  ریسفت  نامیا  ملع و  هب  هفیرش  هیآ  رد  اراوگ  بآ  نآ  رد  هک  هدش  لقن  يرگید  تایاور  ناهربلا ، ریـسفت  رد 
، اراوگ بآ  لامعتسا  ندوب  ییانک  هب  هجوت  اب  تیاور  لوا  تمسق  رد  نیاربانب  « 2 . » دنادیم نآ  يارب  يریسفت  مه  ار  قزر  نامیا ، رب  هوالع 

رکذ ع ،)  ) نانمؤمریما تیـالو  ینعی  مهم ، قادـصم  کـی  تسار ، هار  يارب  تسا و  هدـش  هراـشا  هیآ  رظن  دروم  لیـصا  یناـعم  زا  یـضعب  هب 
رد مود  هتسد  رد  ار  نآ  حیضوت  هک  هدش  حرطم  بر  رکذ  يارب  ینطاب  ریسفت  ناونعب  ترضح  رکذ  تیاور ، مود  تمسق  رد  تسا . هدیدرگ 

ياههناشن تایآ و  مامت  زا  ضارعا  هدـش ، تیـصوصخ  ءاغلا  بر  رکذ  زا  نآ  رد  دروآ و  میهاوخ  ناـقرف  هروس  هیآ 55 ، ینطاب  ریسفت  لیذ 
مکح رد  نآ  زا  ضارعا  هک  تسا  هدـش  هراـشا  ترـضح  تیـالو  ینعی  زراـب  یقادـصم  هب  نآ ، يارب  سپـس  هـتفرگ و  رارق  رظن  دروـم  یهلا 
ربمایپ ءایـصوا  هک  تیاور  رخآ  تمـسق  رد  و  ددرگیم . كاندرد  باذع  هب  یهتنم  هدوب ، شتاروتـسد  تایآ و  لاعتم و  دنوادخ  زا  ضارعا 
نکمم « 3 ، » دنکیم ریـسفت  نانآ  هب  ار  تویب »  » ای مارحلا » دجـسم   » هک یتایاور  دننامه  هدش ، رکذ  دـجاسم »  » ینطاب ریـسفت  ناونع  هب  (ص )
یلیوأت نینچ  دنـشابیم ، یقیقح  دجـسم  لهأ  نانآ  هکنیا  رابتعا  هب  ای  دنـشابیم  دـنوادخ  يونعم  دـجاسم  تویب و  نانآ  هکنیا  رطاخب  تسا 

هب قلعتم  هک  هچنآ  ره   » یلک هدعاق  و  هدش ، تیـصوصخ  ءاغلا  دـجاسم  زا  ادـتبا  دـسریم  رظن  هب  لاح ، ره  رد  هک  « 4  » دشاب هتفرگ  تروص 
يرما هک  ناشتیالو  و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا رب  سپـس  تسا و  هدش  ذـخا  دوش » هتفرگ  رظن  رد  یتکارـش  وا  ریغ  يارب  دـیابن  تسا ، دـنوادخ 

. دوش هتفرگ  رظن  رد  نانآ  رانک  رد  یهلا  روتسد  نودب  دیابن  رگید  یماما  هک  تسا  هدش  قیبطت  تسا  یهلا 
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429 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

س)  ) همطاف ترضح  هب  كرابم » بش   » و ع )  ) نانمؤم ریما  هب  نیبم » باتک   » ریسفت

اَّنِإ ٍهَکَراَبُّم  ٍهَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنَأ  اَّنِإ  ِنِیبُْملا  ِباَتِْکلاَو  مح  تایآ  ریسفت  زا  هدیسر و  ع )  ) مظاک ماما  تمدخ  ینارصن  يدرم  هک  هدش  لقن  یفاک  رد 
«1  » ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اَهِیف  َنیِرِذنُم  اَّنُک 

فورح اب  ع )  ) دوه رب  هدش و  لزان  باتک  رد  ناشیا  مان  تسا و  ص )  ) دمحمترضح مح » : » دنیامرفیم ترضح  دسرپیم . نآرق  نطاب  رد 
دیوگیم ار  نیا  ٍمیِکَح  ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اَهِیف  تسا و  ص )  ) همطاف هَلَیل  اما  تسا و  ع )  ) نینمؤملا ریما  ِنِیبُْملا  ِباَتِْکلا  اما  و  تسا . هدمآ  صقان 

نیا رخآ  لوا و  تفگ : ینارـصن  رگید ، میکح  درم  زا  سپ  میکح  يدرم  دوشیم ، جراخ  س ))  ) همطاـف ترـضح   ) نآ زا  يرایـسب  ریخ  هک 
هورگ نیا  زا  صخـش  نیموس  لسن  زا  هچنآ  فصو  یلو  تسا  هباشم  فاصوا  انامه  دـندومرف : ترـضح  نک . فیـصوت  نم  يارب  ار  نادرم 

دینکن فیرحت  هدادن و  رییغت  ار  نآ  رگا  تسا ، دوجوم  تسا ، هدش  لزان  امـش  رب  هک  ییاهباتک  رد  نآ  منکیم و  وگزاب  ار  دوش  یم  جراخ 
«2  ...« » و

رفعج نب  بوقعی  نع  دشار  نب  نسحلا  نع  یلع  نب  دـمحم  نع  ًاعیمج  میهاربا  نب  یلع  نارهم و  نب  دـمحا  : » تسا نینچ  تیاور  نیا  دـنس 
نب نسح  و  « 4 « » یلع نب  دمحم   » و « 3  » تسا فیعض  نارهم  نب  دمحا  نآ  رد  هک  ع ».... )  ) یـسوم نسحلا  یبأ  دنع  تنک  لاق : میهاربا  نب 

، يرفعجلا میهاربا  نب  رفعج  نب  بوقعی  تسا و  كرتشم  « 5  » دشار
430 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. تسا یلاخ  توق  زا  زین  تیاور  نیا  دنس  نیاربانب  « 1 . » درادن قیثوت  رب  یصن  زین 
هب نیبم » باتک   » لیوأت تلع  تسا و  هدـمآ  تیاور  رد  ص )  ) ربمایپ فیرـش  مان  رب  مح »  » تلالد هیجوت  هک  تفگ  دـیاب  تلالد ، ثیح  زا  و 
هب ار  و ...  تانیب » تایآ   » و باتکلا » ملع  ناگدـنراد   » و باتک » لهأ   » و نآرق »  » و باتک »  » هک یناوارف  تایاور  دوجو  اب  ع )  ) نینمؤملا ریما 

دـننآ و لدِـع  نآ و  هب  ناـملاع  نآرق و  ناـثراو  ناـنآ  هک  ارچ  تسا ، نـشور  « 2 ، » دـننکیم لیوأت  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا ریاس  ترـضح و 
زا سپ  یسلجم  همالع  همطاف ، ترضح  هب  كرابم  هلیل  لیوأت  دروم  رد  اما  دنشابیم و  نآرق  ینعی  باتک  هدننک  نشور  نّیبم و  هک  دنیاهنآ 

ار یهوجو  ص )  ) همطاف ترـضح  هب  ردقلا  هلیل  ریـسفت  ندوب  ینطاب  هب  هراشا  نآ و  ياهیگژیو  ردقلا و  هلیل  دروم  رد  تیاور  نیدنچ  رکذ 
ارف ار  ترـضح  هک  تسا  يروج  تاملظ و  نآ  ای  تسا  ترـضح  فاـفع  رتس و  هلمج  زا  هک  « 3  » تسا هدرک  رکذ  هیآ  زا  ریـسفت  نیا  يارب 
هک دوشیم  هظحالم  دریگیم . تأشن  شترـضح  زا  هدـش و  لزان  مالـسلا ) مهیلع   ) شموصعم میکح  نادـنزرف  دوجو  رون  نآ  رد  تفرگ و 

نامه  ) تسا هدش  یملع  هدنراد  هنوگ  ره  لماش  هدش ، تیصوصخ  ءاغلا  باتک  ندوب  ذغاک  قرو و  ياراد  زا  قوف ، تایآ  ینطاب  ریسفت  رد 
« هلیل  » زا تسا و  هدش  هراشا  يرشب  قادصم  کی  هب  نآ  يارب  سپس  و  هدش ) ضامغا  نآ  يدام  تایصوصخ  زا  نازیم »  » دروم رد  هک  هنوگ 
هک هدـش  قالطا  كراـبم  اـما  هدیـشک  ملظ  اـی  فیفع و  روتـسم و  دوجو  ره  رب  هدـش ، یـشوپ  مشچ  نآ  ینامـسآ  يداـم و  ياـهیگژیو  زین 

میکح يرـشب  قادـصم  هب  ٍمیِکَح  ٍْرمَأ  ُّلُک  درومرد  هکنانچ  مه  تسا ، هدـش  یفرعم  نآ  يراصحنا  قادـصم  ناونعب  ص )  ) همطاـف ترـضح 
. تسا هدیدرگ  هراشا 

431 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
هدـهاشم هتفای  هعـسوت  یناعم  يارب  قادـصم  کی  رکذ  تایآ و  ترابع  زا  تیـصوصخ  ءاغلا  یعون  ریخأ  دروم  زجب  دراوم  مامت  رد  نیاربانب 

. تسا هدش  هراشا  میکح  رما  يارب  قادصم  کی  هب  طقف  تیاور  ریخا  هرقف  رد  دوشیم و 

قادصم رکذ  دیرجت و  مود : هتسد 
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هراشا

ترابع هب  دشابیم . شتایـصوصخ  زا  هیآ  دیرجت  اب  هارمه  هدوب و  نآ  رهظ  يارب  یقادـصم  مکح  رد  هیآ  نطب ، ياههنومن  زا  هتـسد  نیا  رد 
توافت تسا  نآ  يارب  یقادصم  مکح  رد  روکذم  نطب  هک  دیآیم  تسدب  یموهفم  هیآ ، رهظ  رصانع  یضعب  زا  تیـصوصخ  ءاغلا  اب  رگید 
نکمم هیآ  نطب  رهظ و  رد  یقادصم  یئزج و  يانعم  ود  طابترا  یلک ، هدعاق  ذخا  نودـب  لوا  هتـسد  رد  هک  تسنیا  لوا  هتـسد  اب  هتـسد  نیا 

هب کنیا  تسا . یفاک  هیآ ، رهظ  زا  هدـمآ  تسدـب  موهفم  لـیذ  رد  نطب  جرد  يارب  شتایـصوصخ ، زا  هیآ  دـیرجت  هتـسد ، نیا  رد  اـما  دوبن 
: مینکیم هراشا  نآ  زا  ییاههنومن 

ماما ءاقل  هب  اهشیالآ » ندرب  نیب  زا   » ریسفت

ْمُهَثَفَت اوُضْقَْیل  َُّمث  یهلا  شیامرف  ریـسفت )  ) امـش يادـف  هب  نم  متفگ : مدیـسر و  ع )  ) قداص ماـما  تمدـخ  هک  دـیوگیم  نانـس  نب  هللا  دـبع 
«1  » ْمُهَروُُذن اُوفُوْیلَو 

حیرذ اـنامه  امـش ، يادـف  هب  نم  مدرک  ضرع  ترـضح  هب  تفگ : تسا . نآ  لاـثما  اـهنخان و  براـش و  ندرک  هاـتوک  دـندومرف : تسیچ ؟
براش ندرک  هاتوک   ) کسانم نآ  ْمُهَروُُذن  اُوفُوْیلَو  ماما ...  ءاقل  ْمُهَثَفَت  اوُضْقَْیل  َُّمثیاهتفگ  امش  هکنیا  رب  ینبم  تفگ  یثیدح  امش  زا  یبراحم 

دنکیم لمحت  یـسک  هچ  تسا و  ینطاب  يرهاـظ و  نآرق  يارب  اـنامه  متفگ ، تسار  هتفگ و  تسار  دـندومرف : ترـضح  تسا . اـهنخان ) و 
حیرذ  هک  ار  هچنآ 

432 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 . » تسا هدرک  لمحت 

رب لمتـشم  نآ  دنـس  هک  رابخألا  یناعم  رد  هدومن و  رکذ  لـسرم  تروصب  هیقفلا » هرـضحی  ـال  نم   » رد هچرگ  قودـص  خیـش  ار  تیاور  نیا 
تسا نانس  نب  هللا  دبع  زا  يدنقلا  دایز  زا  نامیلـس  نب  یلع  زا  یمدآلا  دایز  نب  لهـس  زا  راطعلا  ییحی  نب  دمحم  زا  شردپ  زا  قودص  خیش 

دبع  » زا قودص ، خیش  ردپ  يرگید ، يدنـس  رد  اما  « 2 ، » تسا هدش  عقاو  فالتخا  دـیدرت و  دروم  یمدآلا ، دایز  نب  لهـس  تقاثو  نآ  رد  و 
قیثوت و دروم  یگمه  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانـس » نب  هللا  دبع   » زا ریمع » یبأ  نب  دـمحم   » زا حون » نب  بویا   » زا يریمحلا ،» رفعج  نب  هللا 

«3 . » دشابیم ربتعم  هدوب و  حیحص  تیاور  دنس  اذل  دنشاب و  یم  مالسلا ) مهیلع   ) همئا باحصا  ناگرزب  زا 
ینعی نآ  يونعم  قادـصم  هب  اهیدـیلپ  ندوب  يداـم  زا  تیـصوصخ  دـیرجت  اهـشیالآ و  ندودز  ینعی  ثفت  ءاـضق  زا  هدافتـسا  اـب  تیاور  رد 

نیب زا  رد  ياهداعلا  قوف  ییاراک  دناوتیم  هک  ماما  ءاقل  ینعی  یساسا  مهم و  ببس  کی  نآ  يارب  هدش و  تافتلا  یحور  ياهشیالآ  ندودز 
«. 4  » تسا هدش  هراشا  دشاب ، هتشاد  یحور  ياهیدیلپ  ندرب 

ع)  ) نانمؤم ریما  هب  نامیا »  » لیوأت
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ْرُفْکَی نَم  هیآ  اهنآ ، هلمج  زا  دوشیم ، ریـسفت  يایوج  يددـعتم  تاـیآ  دروم  رد  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  یلاـمث  هزمح  وبأ  تاجردـلا ، رئاـصب  رد 
«5  » َنیِرِساَْخلا َنِم  ِهَرِخآلا  ِیف  َوُهَو  ُُهلَمَع  َِطبَح  ْدَقَف  ِناَمیِإلِاب 

433 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  یلع  ، » نآرق نطب  رد  نامیا  دندومرف : ترضح  هک  تسا 
«1 . » ددرگیم دوبان  طبح و  وا  لمع  دنک ، راکنا  دوش و  رفاک  شتیالو  هب  سک  ره  سپ  تسا  ع »)  ) بلاط یبأ  نب 

«2  » ًاریِهَظ ِهِّبَر  یَلَع  ُِرفاَْکلا  َناَکَو  ْمُهُّرُضَی  َالَو  ْمُهُعَفنَی  اَم ال  ِهَّللا  ِنُود  نِم  َنوُُدبْعَیَو  هیآ  دروم  رد  دیازفایم : يو 
بر تسا و  تیالو  رد  رفاک  نآ  بر  ع )  ) یلع ترضح  تسا ، ع )  ) یلع نآرق ، نطب  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  مدرک  لاوئس 

«3 . » تسین فصو  لباق  هک  تسا  یقلاخ  نامه 
لیـضفلا و نب  دمحم  نامثع و  نب  نیـسح  یقربلا ، هللادبع  وبأ  دمحم  رماع و  نب  هللادبع  رب  لمتـشم  تاجردلا ، رئاصب  رد  تیاور ، نیا  دـنس 

دشابیم دنتـسه ، تاقثو  همه  هک  ياهدع  نیب  كرتشم  زین  نامثع  نب  نیـسح  و  « 4  » تسا هقث  نارمع ، نب  رماع  نب  هللادـبع  تسا . هزمحوبأ 
رد و  هدوب ، حیحص  تیاور  نیا  دنس  يو ، تقاثو  حیجرت  تروص  رد  هک  « 6 ، » دش نایب  اًلبق  لیضف  نب  دمحم  دروم  رد  لاوقا  فالتخا  و  « 5»

. دسریمن رظن  هب  دیعب  تیاور  رابتعا  لاح ، ره 
ياـنعم ياراد  تسا ؛ هدـمآ  قـلطم  تروـص  هب  ناـمیا »  » ظـفل هک  هدـئام  هروـس  مجنپ  هـیآ  دروـم  رد  دـسر  یم  رظن  هـب  تلـالد  ثـیح  زا  و 

نیرتیساسا نیرتمهم و  ع )  ) نانمؤم ریما  تیالو  هب  روتـسد  هک  دوشیم  یهلا  تاروتـسد  مامت  ربارب  رد  میلـست  لماش  هک  دشاب  ياهدرتسگ 
یکی  ترضح ، هب  نامیا  ریسفت  تروص  رد  اذل  تساهنآ و 

434 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
هیآ هب  هجوت  اب  ینطب  نینچ  رب  هیآ  لامتشا  تسا و  ع )  ) یلع ترضح  دروم  رد  ص )  ) ربمایپ تاروتسد  هب  رفک  نامیا ،» هب  رفک   » قیداصم زا 
هیآ زین  دنک و  یم  یفرعم  لامعا  طبح  ببـس  ار  ترـضح  لباقم  رد  ندیـشک  دایرف  ربمایپ و  يادص  رب  ار  ادص  عفر  هک  تارجح  هروس  مود 

هدوبن دیعب  تسا ، هدرک  نایب  دیامرفیم ، لزان  دنوادخ  هچنآ  زا  نتشاد  تهارک  ار  لامعا  طبح  لماوع  زا  یکی  هک  ص )  ) دمحم هروس  مهن 
رامـش هب  هیآ  زا  ینطاب  ریـسفت  نیا  ینآرق  دهاش  دیؤم و  ار  ص )  ) دـمحم هروس  مهن  هیآ  ناوتیم  عقاو  رد  دـسریم و  رظن  هب  بیرق  هکلب  و 

. دروآ
. دنادیم عنام  الب  هِّلک » كرِّشلا  یلا  هُّلک  ُناَمیإلا  َزََرب  ( » ص  ) ربمایپ قدنخ  زور  شیامرف  رطاخب  ار  نامیا  هب  ترضح  هیمست  یئابطابط  همالع 

«1»
- هرکذ لج  قلاخ - دنوادخ  انامه  تیالو ، هب  دیقم  ریغ  قالطالا و  یلع  بر ،  » هک دـیوگ  یم  یناشاک  ضیف  تیاور ، مود  هرقف  دروم  رد  و 

هاشداپ بابرا و  دزن  ارم  هک  دوب  هتفگ  دوخ  ینادنز  مه  هب  فسوی  هک   ) َکِّبَر َدنِع  ِینْرُکْذا  هیآ  دمانیم  بر  ار  ناسنا  یهاگ  نآرق  تسا و 
رب هلالج  ظفل  یتح  و  هلإ » «، » بر  » لـیوأت ینعی  هنیمز  نیا  رد  و  « 2 . » دوش یم  هدـیمان  زیچ  نآ  بر  يزیچ ، رب  یکلام  ره  و  نک ) داـی  دوخ 

هکنیا نودب  دومن ؛ روصت  تحـص  زا  یلمحم  اهنآ  يارب  ناوتیم  هک  دوشیم  تفای  هعیـش  رداصم  رد  يدایز  تایاور  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا
زین و  ادخریغ » تدابع   » فلتخم بتارم  هب  هجوت  اب  رـصتخم ، تروصب  و  « 3  » دیآ شیپ  تنـس  نآرقاب و  فلاخم  لوبقم و  ریغ  يرما  ای  ولغ 

. دروآ رامش  هب  هیآ  ینطب  هراشا  دروم  ار  ع )  ) یلع ترضح  زا  نادرگیور  نانمشد  ناوتیم  نآ ، قایس  هیآ و  نطب  نیب  هطبار  نتسسگ 
435 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

تیاده هب  ءایحا »  » لیوأت

َلِیئاَرْسِإ ِیَنب  یَلَع  اَْنبَتَک  َِکلَذ  ِلْجَأ  ْنِم  هیآ  هب  داهشتسا  زا  دعب  هبطخ  کی  نمـض  رد  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) نینمؤملاریما زا 
«1  » ًاعیِمَج َساَّنلا  اَیْحَأ  اَمَّنَأَکَف  اَهاَیْحَأ  ْنَمَو  ًاعیِمَج  َساَّنلا  َلَتَق  اَمَّنَأَکَف  ِضْرَألا  ِیف  ٍداَسَف  َْوأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  نَم  ُهَّنَأ 
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مل ًاّیح  ُهللا  هاّمس  نَمو  دبألا ، هایح  یه  هیادهلا  نأل  اهادَه ، نَم  وهو  هرهاظک ، سیل  نطابلا  یف  لیوأت  عوضوملا  اذه  یف  ءایحإللو  : » دندومرف
شرهاـظ دـننام  هک  تسا  نطاـب  رد  یلیوأـت  هیآ  نیا  رد  ءاـیحا »  » يارب ینعی  هحنمو »...  هحار  راد  یلا  هنحم  راد  نِم  هلقنی  اـمنإ  ًادـبأ ، تُمی 

ار وا  طقف  درم و  دهاوخن  دبا  ات  دشاب  هدیمان  هدنزو  یح  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  دشاب و  یم  دنک » تیاده  ار  نآ  هک  یـسک   » نآ تسین و 
«2 . » درک دهاوخ  لقتنم  تمعن  یتحار و  راد  هب  یتخس  راد  زا 

نیرتمهم رد  دـنکیم ، یفرعم  نآ  مظعا  لیوأت  تیادـه و  يوس  هب  تلالـض  زا  جورخ  هب  ار  ءایحا  هک  نومـضم  نیمه  رد  يداـیز  تاـیاور 
. دنکیم ناربج  ار  تیاور  نیا  يدنس  لاسرا  هک  « 3 . » تسا دوجوم  هیقفلا  هرضحی  نم ال  یفاک و  نوچمه  هعیش  ییاور  رداصم 

، دوشیم زین  وا  حور  ناج و  لماش  هک  ماع  گرم  ءایحا و  زا  قادصم  کی  ناونعب  ناسنا  یحور  يونعم و  گرم  ءایحا و  قوف ، تایاور  رد 
ص: ج4 ، یـصصخت ، بتک  ندوب  ینامـسج  زا  هداد و  میمعت  ار  ناسنا  مسج  یکیزیف  لتق  ءایحا و  تایاور ، نیا  رگید  ترابع  هب  دشابیم ،

436
سفن يونعم  ءاـیحا  ینعی  نآ  زا  یقادـصم  هب  يونعم و  ینامـسج و  زا  معا  یلتق  ییاـیحا و  عوـن  ره  يارب  هدـیدرگ ، تیـصوصخ  ءاـغلا  نآ 

قادصم کی  ناونعب  نطب  نآ و  نطب  يارب  ار  یلک  هدعاق  کی  مکح  تایـصوصخ ، دـیرجت  اب  نآ  رهاظ  هیآ و  نیاربانب  تسا . هدومن  هراشا 
. دشابیم لیخد  ریغ  رصانع  زا  هدش  اهر  هیآ  يارب 

ءایصوا راکنا  بیذکت و  هب  یهلا » تایآ  بیذکت   » لیوأت

هراشا

: تفگ هزمح  وبأ  هک  دنک  یم  تیاور  هزمحوبأ  زا  لیضفلا  نب  دمحم  زا  یلع  نب  دمحم  زا  میرکلا  دبع  زا  دمحا  نب  رفعج  یمق ، ریـسفت  رد 
«1  » ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  یَلَع  ُْهلَعْجَی  ْأَشَی  نَمَو  ُْهِللُْضی  ُهّللا  ِإَشَی  نَم  ِتاَُملُّظلا  ِیف  ٌمُْکبَو  ٌّمُص  اَِنتاَیِآب  ْاُوبَّذَک  َنیِذَّلاَو  هیآ  دروم  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا 
نامه دنلال و  نارک و  نانآ  تسا ، هدش  لزان  دندرک  بیذکت  ار  دوخ  ءایصوا  هک  یناسک  دروم  رد  هیآ  نیا  دومرف : ترـضح  مدرک ، لاوس 

اهنآ هب  ًادبا  دـنک و  یمن  قیدـصت  ار  ءایـصوا  دـشاب  سیلبا  نادـنزرف  زا  سک  ره  دـنرب ، یم  رـس  هب  تاملظ  رد  هدومرف ، دـنوادخ  هک  هنوگ 
میقتـسم طارـص  رب  دروآ  ناـمیا  ءایـصوا  هـب  مدآ  نادـنزرف  زا  سک  ره  تـسا و  هدرک  ناـشهارمگ  دـنوادخ  هـک  دـنیاهنامه  دروآیمن و 
ءایصوا مامت  مهلک » ءایصوألاب  اوبذک   » ینعی نآرق  نطب  رد  اهلک » انتیآب  اوبذک  : » دومرفیم رقاب  ماما  مدینش  و  دیوگیم : هزمح  وبأ  دشابیم .

«2  ...« » دندرک بیذکت  ار 
تسا و لمهم  میحرلا  دبع  نب  میرکلا  دبع  و  « 3  » درادن قیثوت  یلو  تسا  ع )  ) يداه ماما  باحصا  زا  دمحا  نب  رفعج  تیاور ، نیا  دنس  رد 

هکنانچمه  درادن ، قیثوت 
437 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

هک یتایاور  یعیش  رداصم  رد  اما  دسریم  رظن  هب  فیعض  ًادنس  نیاربانب  « 1 . » دش نایب  اًلبق  هک  تسا  یتوافتم  ءارآ  ياراد  لیضف ، نب  دمحم 
تیاور نیا  يدنس  فعـض  رباج  رظن ، نیا  زا  هک  « 2  » دنـشابیم رتاوت  دح  رد  دننکیم  یفرعم  یهلا  تایآ  هیآ و  هب  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا

، هدـش هتفرگ  رظن  رد  نیمز  يور  رد  دـنوادخ  تاـیآ  هتـسجرب  زراـب و  قادـصم  ناونعب  ع )  ) همئا یهلا و  ءایـصوا  تلـالد ، ثیح  زا  تسا و 
. تسا هدیدرگ  یفرعم  قح  روما  ربارب  رد  یگنگ  ییاونشان و  نانآ ، ناگدننک  بیذکت  یگژیو 

رب لاد  يوحن  هب  هک  تسا  هدـیدرگ  يرما  ره  لماش  هدـش و  ءاغلا  یهلا » تایآ   » زا تیـصوصخ  هنوگ  ره  ادـتبا  زین ، تیاور  نیا  رد  نیاربانب 
طارـص ياههناشن  نایامنهار و  یهلا و  تایآ  نیرتگرزب  هک  ص )  ) ربماـیپ ءایـصوا  هب  سپـس  دـشاب و  وا  میلاـعت  وا و  هار  لاـعتم و  دـنوادخ 

. تسا هدش  هراشا  هیآ  يارب  یقادصم  ناونع  هب  دنمیقتسم ،
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ص)  ) دمحم لآ  هب  لوسر »  » لیوأت

«3  » َنوُمَلُْظی َال  ْمُهَو  ِطْسِْقلِاب  مُهَْنَیب  َیُِضق  ْمُُهلوُسَر  ءاَج  اَذِإَف  ٌلوُسَّر  ٍهَّمُأ  ِّلُِکلَو  هیآ  دروم  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  رباج 
ص)  ) دـمحم لآ  زا  ياهداتـسرف  تلم  نیا  رمع )  ) زا ینرق  ره  يارب  هک  تسا  نآ  نطاب  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  دومرف : ترـضح  هک ، هدرک  لقن 
رد و  دنتـسه . یهلا  لوسر  ءاـیلوا و  هک  دـننانآ  دوشیم و  رهاـظ  تسا  ناـنآ  يارب  دـنوادخ  لوسر  هداتـسرف و  وا  هک  نرق  نآ  رد  هک  تسا 

«4 . » دننکیمن ملظ  یسک  هب  هدرک و  مکح  لدع  طسق و  هب  لسر  هک  تسا  نآ  شیانعم  دیامرفیم : هیآ  مود  هرقف  دروم 
438 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

بناج زا  ياهداتسرف  ره  رب  هدش  تیـصوصخ  ءاغلا  ناگداتـسرف ، ندوب  ربمایپ  زا  تلالد ، ثیح  زا  و  تسا . دنـس  نودب  لسرم و  تیاور  نیا 
نارـشبم و نایداه و  ناونع  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  ءایـصوا  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدـش  هداد  میمعت  دـشاب ، يربمایپ  هطـساو  اـب  دـنچ  ره  ادـخ ،

یم مهارف  نانآ  نیب  رد  ار  یهلا  لدع  مکح  هنیمز  هدش ، مدرم  رب  تجح  مامتا  ببس  ترـضح ، تلاسر  ناشخب  موادت  وا و  زا  سپ  نیرذنم 
نیا هب  ای  نآ و  يوغل  یناعم  هب  ار  لوسر  تیاور ، نیا  حرـش  رد  یـسلجم  همالع  دنا . هدش  یفرعم  هیآ  ینطب  هراشا  دراوم  تیاور ، رد  دننک ،

«1 . » تسا هتفرگ  تسا ، تجح  هدننک  مامت  یبن و  هلزنم  هب  ماما  هک  انعم 
ار نانآ  شقن  هک  ياهداتسرف  ره  رب  نآ  میمعت  و  یهلا ، نالوسر  ندوب  ربمایپ  زا  تیصوصخ  ءاغلا  قیرط  زا  هیآ  نیا  نطب  تفگ : ناوتیم  اذل 

. تسا هدش  جارختسا  دنشابیم  ص ،)  ) متاخ ربمایپ  نانیشناج  ءایصوا و  اهنآ ، نیرتزراب  هلمج  زا  هک  دنکیم  يریگیپ 

ع)  ) نانمؤم ریما  هب  تیاده »  » لیوأت

«2  » َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخاَلَف  َياَدُه  َِعبَت  نَمَف  يًدُه  یِّنِّم  مُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  هیآ ....  ریسفت  دروم  رد  هک  هدش  لقن  رباج  زا 
هتفگ وا  دروم  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ع )  ) یلع تیادـه ) ینعی  « ) يدُـه  » ریـسفت دـنا : هدومرف  ترـضح  تسا . هدرک  لاوئـس  نآرق  نطاب  رد 

«3 . » دنوشیم هودنا  نزح و  راچد  هن  دنهد و  هار  دوخ  هب  یسرت  هن  دنیامن  تیعبت  نم  تیاده  زا  هک  یناسک  هک  تسا 
439 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  قیبطت  ریسفت و  ياتسار  رد  يدایز  تیاور  یلو  تسا  لسرم  ًادنس  تیاور ، نیا 

«1 . » دراد دوجو  ترضح  رب  يداه  تیاده و 
زا تیـصوصخ  ءاغلا  دشابیم و  نیمز  هب  ع )  ) مدآ ترـضح  طوبه  دروم  رد  هک  نآ  قایـس  هیآ و  نیب  طابترا  نتـسسگ  اب  تیاور  نیا  رد  و 

دیامن تیعبت  ادخ ، يوس  زا  شندمآ  زا  سپ  یهلا ، تیاده  زا  سک  ره  هک  تسا  هدش  هراشا  هیآ  رهظ  رد  روکذـم  یلک  هدـعاق  نیا  هب  نآ ،
ياجب لدع  نوچمه  لعاف  ياجب  ردصم  لامعتـسا  تروص  رد   ) نارگتیاده تیادـه و  يارب  تیاهن  رد  دـندرگیمن و  هودـنا  سرت و  راچد 
تروص تیصوصخ  دیرجتو  ءاغلا  زین  تیاور  نیا  رد  نیاربانب  تسا . هدش  هراشا  ع )  ) نانمؤم ریما  ینعی  نآ  هتسجرب  زراب و  هنومن  هب  لداع )

. تسا هدش  هراشا  نآ  يارب  یقادصم  هب  سپس  هتفرگ و 

ع)  ) نانمؤمریما تیالو  راکنا  هب  لیئارساینب » رب  هدش  لزان  روما  رفک  راکنا و   » لیوأت

«2  » َنیِِرفاَْکلا یَلَع  هَّللا  ُهَنْعَلَف  ِِهب  ْاوُرَفَک  ْاُوفَرَع  اَّم  مُهءاَج  اَّمَلَف  هیآ ...  نیا  زا  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگیم  رباج 
هب دش  لزان  ناشیا  رب  دنتـسنادیم  ع )  ) یلع دروم  رد  هچنآ  یتقو  هک  تسا  نآ  نطاب  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  دـندومرف : ترـضح  مدرک ، لاوئس 
رد ع )  ) رقاب ماما  داب . نیرفاک  رب  ادـخ  نیرفن  تنعل و  ینعی  َنیِِرفاَْکلا  یَلَع  هَّللا  ُهَنْعَلَف  تفگ  ناـنآ  دروم  رد  دـنوادخ  سپ  دـندش . رفاـک  نآ 

«3  ...« » دننآرق نطاب  رد  نارفاک  هک  تسا  هیماینب  روظنم  تفگ : نآ  دروم 
440 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
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هک هچنآ  راکنا  رفک و  هدـش  تیـصوصخ  ءاغلا  دنـشاب  یم  هیآ  لوزن  دروم  هک  باتک  لها  زا  تلـالد ، ثیح  زا  تسا و  لـسرم  تیاور  نیا 
تیالو اهنآ ، هلمج  زا  هک  هدش  یفرعم  یبوبر  تمحر  زا  يرود  یهلا و  نعل  یلـصا  كالم  ناونعب  تسا ، هاگآ  نآ  یهلا  تیناقح  هب  ناسنا 

قدـص و ببـس  روما ، نآ  راکنا  اما  تشاد ، نیقی  نآ  هب  ناشاهلد  هاگآ و  نآ  تیناقح  زا  هک  تسا  ناشیا  نأش  رد  یتایآ  لوزن  ترـضح و 
سپـس هتفرگ و  تروص  لیخد  ریغ  تایـصوصخ  ءاغلا  دیرجت و  ادـتبا  زین ، ینطب  هنومن  نیا  رد  نیاربانب  تسا . هدـیدرگ  نانآ  رب  هیآ  لومش 

. تسا هدش  هراشا  قادصم  کی  هب  هدنامیقاب  موهفم  يارب 

ع)  ) نانمؤم ریما  تیالو  نتفریذپن  هب  ناربمایپ  میلاعت  ربارب  رد  ندیزرو  رابکتسا  لیوأت 

ُْمتْرَبْکَتْـسا ُمُکُـسُفنَأ  يَوْهَت  َال  اَِمب  ٌلوُسَر  ْمُکءاَج  اَـمَّلُکَفَأ  هفیرـش ...  هیآ  دروم  رد  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  رباـج 
: دندومرف « 1  » َنُوُلتْقَت ًاقیِرَفَو  ُْمْتبَّذَک  ًاقیِرَفَف 

يوهتال امب  ٌدّمحم  مکءاج  نإف  مهل  هللا  لاقف  اًلثَم  ص )  ) دمحم همأل  برض  هیلع ، هللا  تاولص  یسیعو  هدعب  نم  لسرلاو  یـسوم  لَثَم  کلذ  »
«2 .« » نطابلا یف  اهریسفت  کلذف  نوُلتقَت ، ًاقیرفو  متبّذَک  دمحم  لآ  نِم  ًاقیرفف  یلع  هالاومب  متربکتسا  مکسفنأ 

هب دنوادخ  سپ  تسا . هدز  ص )  ) دمحم تما  يارب  هک  ع ،)  ) یسیع ترضح  وا و  زا  دعب  ناربمایپ  یسوم و  ترضح  زا  تسا  یلثَم  هیآ  نآ 
یلع تیالو  نآ  و   ) تسین امش  سفن  ياوه  قباطم  هک  دروایب  يزیچ  امـش  يارب  ص )  ) دمحم ترـضح  رگا  : » تسا هتفگ  ص )  ) ربمایپ تما 

 441 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  تالاوم  زا  هدیزرو و  ربکت  تسا ) بلاطیبأ  نب 
نطاب رد  هیآ  ریـسفت  نیا  دیـشکیم  ار  نانآ  زا  رگید  یهورگ  هدرک و  بیذکت  ار  ص )  ) دمحم لآ  زا  یهورگ  دینزیم و  زابرـس  ترـضح 

. تسا
تنـس و هب  هدش ، تیـصوصخ  ءاغلا  هیآ ، نابطاخم  ناونعب  لیئارـسا  ینب  زا  تلالد  ثیح  زا  اما  تسا ، هدش  لقن  لسرم  تروصب  تیاور  نیا 
هب ناشـسفن ، ياهاوه  لایما و  اب  یهلا  تاروتـسد  قباطت  مدع  رثا  رد  ناربمایپ ، تما  زا  یـضعب  نآ ، قبط  هک  تسا  هدش  لیدـبت  يراج  یلَثَم 

ربمایپ تاروتـسد  هب  یهلا ، ماع  تنـس  نیا  يارب  یقادصم  ناونع  هب  هک  دـننکیم  مادـقا  ناربمایپ  لتق  ای  بیذـکت  هب  هتخادرپ و  یـشکندرگ 
تیـصوصخ ءاغلا  هیآ  زا  ادـتبا  نیاربانب  دـنتفرگ . رارق  لتق  ای  بیذـکت و  دروم  هک  تسا  هدـش  هراشا  صاخ  يا  هدـع  تماما  رب  ینبم  (ص )

. تسا هدیدرگ  رکذ  نآ  رب  یقادصم  سپس  هدش و 

وا یصو  ینیشناج  نتفریذپ  هب  ص »)  ) ربمایپ هب  میلست   » ریسفت

زا سپ  دومنیم  رگیدـکی  اب  ار  تایآ  زا  یـضعب  تفاهت  ضراعت و  ياعدا  هک  یقیدـنز  تاهبـش  هب  ینالوط  یخـساپ  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما 
: دنیامرفیم هراشا  ریز  هنومن  هب  نآرق ، يارب  يرهاظ  نطاب و  دوجو  هب  هراشا 

«1  » ًامِیلْسَت اوُمِّلَسَو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئاَلَمَو  َهَّللا  َّنا  ادخ  شیامرف  »
ًامِیلْـسَت اوُمِّلَـسَو  هیآ  نیا  نطاـب  دـیتسرفب و  دورد  وا  رب  ینعی  تسا  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  تراـبع  هیآ  نیا  رهاـظ  تسا ، ینطاـب  ورهاـظ  هیآ  نیا  يارب 

امـش رب  ار  وا  هدرک و  بوصنم  تفالخ  هب  امـش  نیب  رد  دوخ  زا  سپ  ار  وا  هداد و  رارق  دوخ  یـصو  ار  وا  هک  یـسک  ربارب  رد  ینعی  دشابیم 
«2  ...« » دیوش میلست  تسا ، هتفرگ  وا  يارب  هک  يدهع  نآ  هداد و  تلیضف  يرترب و 

442 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
(( ص  ) ربمایپ  ) وا ربارب  رد  میلست   » هب ار  هیآ  ریخا  دروم  هک  دراد  دوجو  يرگید  تیاور  هیآ  لیذ  رد  تسا و  لسرم  دنس و  دقاف  تیاور  نیا 
نآ دنس  دریگیم و  رب  رد  زین  ار  ع )  ) یلع ترضح  تیاصو  ربارب  رد  میلست  تروصنیا  رد  هک  هدومن  ریسفت  تسا » هدروآ  هک  يزیچ  ره  رد 
نب دمحا  هک  دشابیم  ریصب  یبا  زا  يرماعلا  ملـسم  نب  نادعـس  زا  یقرب  دلاخ  نب  دمحم  شردپ  زا  یقرب  دلاخ  دمحم  نب  دمحا  رب  لمتـشم 
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تسا و هدرکیم  دامتعا  لسرم  ياهدنـس  رب  هدرک و  لـقن  تیاور  داـیز  ءافعـض  زا  اـما  هدوب  هقث  « 2  » شردـپ نوچمه  « 1  » دلاخ نب  دـمحم 
«4 . » درادن قیثوت  رب  یصن  نادعس  و  « 3 . » دنادیم ثیدحلافیعض  ار  وا  یشاجن 

تیالو و ربارب  رد  میلـست  « 5  » دـنکیم قیبـطت  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا رب  ار  میلـست  مالـس و  ملِـس و  هک  يرگید  یتاـیاور  و  قوف ، تیاور  رد 
موزل  » رگید ترابع  هب  تسا ، هدیدرگ  یفرعم  نآ  قادـصم  نیرتمهم  و  ص )  ) ربمایپ تاروتـسد  زا  یکی  ناونعب  ع )  ) نینمؤملا ریما  تیاصو 

رد هدمآ و  تسدب  ربمایپ  تاروتـسد  زا  تیـصوصخ  هنوگره  دیرجت  اب  هک  تسا  یموهفم  شتاروتـسد » عیمج  رد  ربمایپ و  ربارب  رد  میلـست 
. تسا هدش  هراشا  نانمؤم  ریما  تیالو  ینعی  نآ ، قادصم  کی  هب  تیاور ،

يرهاظ لولدم  قادصم  موس : هتسد 

هراشا

اب نآ  توافت  دنـشابیم و  هیآ  رهظ  لولدـم  ناـمه  يارب  قادـصم  کـی  مکح  رد  هک  تسا  هدـش  هراـشا  ینوطب  هب  تاـیاور ، زا  یـضعب  رد 
لولدم  نامه  تسین و  يزاین  هیآ ، زا  تیصوصخ  ءاغلا  دیرجت و  هب  هک  تسنیا  رد  مود ، لوا و  ياههتسد 

443 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
رد نآ ، يروآدای  نودـب  نهذ  اب  ندوب  سونأمان  تلع  هب  قادـصم  نیا  دـنچ  ره  تسا ، یفاک  دوخ  ینطاب  قادـصم  رب  تلالد  يارب  يرهاظ 
اًلیذ ار  هتــسد  نـیا  ییاور  ياـههنومن  هـک  دریگیم  رارق  هـیآ  نـطب  هـطیح  رد  راـبتعا  نـیا  هـب  ددرگیم و  نوـطبم  یفخم و  هـیآ  رهظ  سپ 

. میروآیم

ع)  ) نانمؤم ریما  هب  لدع » طسق و   » لیوأت

«1  » ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ِطْسِْقلِاب  ًاَِمئآَق  ِْملِْعلا  ْاُولْوُأَو  ُهَِکئاَلَْملاَو  َوُه  اَّلِإ  َه  َلِإ - َال  ُهَّنَأ  ُهّللا  َدِهَش  هیآ  دروم  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  رباج 
نامه طسق  دننکیم و  اپ  هب  ار  طسق  هک  دننانآ  دنتسه و  ءایصوا  ءایبنا و  ملعلاولوا  انامه  دنیامرفیم : ینایب  زا  سپ  ترضح  دنکیم ، لاوئس 

«2 . » تسا ع )  ) نینمؤملاریما نطاب  رد  لدع  و  رهاظ ، رد  تسا  لدع 
قیبطت ع )  ) ماما رب  ار  لدع  هدرک و  ریسفت  لدع  هب  ار  نازیم  هک  دراد  دوجو  يدایز  تایاور  نومـضم  نیمه  اب  اما  تسا . لسرم  تیاور  نیا 

«3 . » دیامنیم ریسفت  ماما  تفلاخم  تیصعم و  زا  یهن  هب  ار  نازیم  رد  نایغط  زا  یهن  هدومن ،
نامه ءایـشا ، نیب  هسیاقم  هلداعم و  هک  تسا  نآ  يارب  لدع ، هب  نازیم  ریـسفت  هک  دیوگیم  تایاور  نیا  حرـش  رد  نایبتلا ، رد  یـسوط  خیش 

«4 . » تسا تلادع  دودح  نتسکش  رد  طارفا  نامه  نایغط  تساهنآ و  هنزاوم 
رب لدع » طسق و   » یلک ناونع  قدص  اما  تسین  حضاو  هیآ ، ریـسفت  نییبت و  رد  تیاور  نیا  رخآ  هرقف  ینعی  ام  مالک  دهاش  هاگیاج  دنچ  ره 

، تسا راکشآ  ترضح ،
444 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

هچ ره  هکیروطب  دـشابیم  روج  لدـع و  لطاب و  قح و  شجنـس  نازیم  هلزنمب  ترـضح  رادرک  لاـمعا و  هدوب ، تلادـع  رهظم  يو  هک  ارچ 
قادصم کی  ناونعب  ترـضح  نیاربانب  ددرگیم . رتشیب  تلادع  تیناقح و  زا  نآ  هرهب  دشاب  رتهیبش  رتکیدزن و  ترـضح  هب  نارگید  لامعا 

. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  تیاور  رد  هک  دشابیم  نآ  موهفم  لدع و  يارب  يرشب 

رگید ياه  هنومن  مراهچ : هتسد 
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هراشا

یبولـسا ای  تایاور  زا  هتـسد  نیا  تسا . هدوبن  نکمم  لـبق  ياـه  هتـسد  رد  اـهنآ  نداد  اـج  هک  میا  هداد  رارق  ار  ییاـه  هنومن  هتـسد ، نیا  رد 
زا یـضعب  ریـسفت  هب  ای  دناهتـشاد  رظن  رد  ار  هیآ  يارب  ریـسفت  کـی  فرـص  ناـیب  اـی  هیبشت و  نوچمه  يروما  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  يرهاـظ 

. تسا هتشاد  هراشا  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم تاصاصتخا  هب  رظن  نیا  زا  دنزادرپ و  یم  نآرق  ياه  هروس  لئاوا  هعطقم  فورح 
ماسقا زا  یـضعب  جرد  ّالإ  و  تسا ، هدش  حیرـصت  اهنآ  ندوب  ینطاب  هب  تیاور  نتم  رد  هک  تسا  تلع  نیا  هب  طقف  دراوم ، نیا  رکذ  هب  مادـقا 

. دسریم رظنب  لکشم  نآرق  نطب  هلوقم  رد  هیآ  يریسفت  لولدم  نیبم  نوچمه  نآ 

نآ ياههار )  ) تنیز نامسآ و  هب  ع )  ) یلع و  ص )  ) ربمایپ هیبشت 

ترضح تسا . هدیسرپ  ع )  ) رقاب ماما  زا  ار  « 1  » ُِکبُْحلا ِتاَذ  ءاَمَّسلاَو  هیآ  ریسفت  هک  هدش  لقن  یلامث  هزمح  وبأ  زا  یفوک ، تارف  ریـسفت  رد 
«2 . » تسا ص )  ) ربمایپ تاذ  وا  و  ع )  ) نینمؤملاریما اههار ) ینعی   ) کبح تسا و  ص )  ) هللالوسر نآرق  نطب  رد  نامسآ  دندومرف :

445 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
هب يرازفلا  دمحم  نب  رفعج  نآ  رد  هک  « 1 ، » دراد دوجو  زین  لسرم  يدنس  اب  نآ  اب  یهباشم  تیاور  تسا و  دنـس  دقاف  لسرم و  تیاور  نیا 

تیاور و بهذم و  رد  داسف  ثیدـح ، لعج  تبـسن  هدوب و  فیعـض  ثیدـح  رد  يو  تسا و  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  نعنعم  تروص 
يرگید ياهتیاور  رد  تلالد ، ثیح  زا  اما  « 2 . » تسا هدش  هداد  وا  هب  تسا ، هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  ءافعض  مامت  بویع  هک  یسک  باذک و 
بسانت و  « 3  » تسا هدش  لیوأت  مالسلا ) مهیلع   ) همئا هب  اههراتس  ینعی  جورب  ص )  ) مرکاربمایپ هب  ءامس  ِجوُُرْبلا ، ِتاَذ  ءاَمَّسلاَو  لیوأت  رد  زین 

هب ندیـسر  هار  صاخ ، روطب  نینمؤملا  ریما  ای  و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا هک  تسا  ص )  ) ربمایپ ماقم  يونعم  عافترا  ولع و  رطاـخ  هب  دـیاش  نآ 
«4 . » دنربمایپ یلاع  ماقم  تنیز  يانعم  هب  کبح »  » يانعم نتفرگ  تنیز  تروص  رد  ای  دنشابیم و  يوبن  یلاع  ماقم  نآ 

. تسا هتفرگ  تروص  نآ  ینطاب  يانعم  زا  یهیبشت  هیآ  رهاظ  رد  نیاربانب 

نیشتآ ياهریجنز  هب  ناراکمتس  هیبشت 

ًاعاَرِذ َنوُْعبَـس  اَـهُعْرَذ  ٍهَلِْـسلِس  ِیف  َُّمث  ُهوُّلَـص  َمیِحَْجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف  ُهوُذُـخ  هیآ  ترـضح  هک  هدـش  تـیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  یمق  ریـسفت  رد 
«5  » ُهوُُکلْساَف

«6  .... » دنشابیم هناگ  داتفه  ناراکمتس  نطاب ، رد  عارذ  داتفه  ياراد  هلسلس  يانعم  هک  دندومن  ریسفت  هنوگ  نیا  ار 
446 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

تسا و لمهم  میرکلا  دبع  هک  میحرلا  دبع  نب  میرکلا  دـبع  زا  دـمحا ، نب  دـمحم  نب  رفعج  زا  تسترابع  یمق  ریـسفت  رد  تیاور  نیا  دـنس 
«1 . » درادن یقیثوت 

ءالعلا یبا  نب  نیـسحلا  مکحلا و  نب  یلع  دمحم و  نب  دـمحا  رب  لمتـشم  نآ  دنـس  هک  هدـش  رکذ  زین  « 2  » یفاک رد  نآ  اب  هباـشم  تیاور  و 
موحرم یلو  هدش  فالتخا  ءالعلا  یبأ  نب  نیسح  تیـصخش  رد  و  « 3  » تسین قیثوت  رب  یـصن  ياراد  ریبزلا  نب  مکحلا  نب  یلع  هک  دشابیم 
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ناوت یم  تلالد  ثیح  زا  اما  دومن . داـمتعا  تاـیاور  نیا  دنـس  هب  ناوتیمن  عومجم  رد  اذـل  « 4 . » دـنادیم وا  تقاثو  ار  حیحـص  لوق  یئوخ 
ینیشتآ یناسنا  ياهریجنز  رگیدکی ، رانک  رد  نانآ  « 5 ، » دـننکیم لمع  نآ  مزیه  هلزنم  هب  نایمنهج ، دوخ  هک  اجنآ  زا  منهج  رد  هک  تفگ 

هب ناراکمتـس  زین  اـجنیا  رد  نیارباـنب  دـنریگیم . رارق  ناراکمتـس  نـیا  هـگرج  رد  قوـف ، تاـیآ  لومــشم  دارفا  هـک  دـنهدیم  لیکــشت  ار 
. دناهدش هیبشت  رگیدکی  رانکرد  ییاهریجنز 

« صعیهک  » هعطقم فورح  لیوأت 

زا ایرکز ، نب  دمحم  زا  وا  يدولجلا و  ییحی  نب  زیزعلا  دبع  زا  یناقلاط و  قاحسا  نب  میهاربا  نب  دمحم  زا  قودص  خیش  رابخألا ، یناعم  رد 
زا « 6  » صعیهک هیآ  زا  دش و  دراو  وا  رب  يدرم  هک  مدوب  رضاح  ع )  ) قداص ماما  دزن  هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  هرامع  نب  دمحم  نب  رفعج 

تساهنآ یلو  ءای »  » فرح اهنآ ، يارب  تسا  يداه  ءاه »  » فرح ام و  نایعیش  يارب  تسا  یفاک  فاک »  » فرح دندومرف : ترضح  دیسرپ . وا 
يارب  تسا  قداص  داص »  » و تسام . تعاطا  لهأ  هب  اناد  نیع »  » فرح و 

447 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
«1 . » دناسرب تسا  هداد  هدعو  نآرق  نطب  رد  اهنآ  هب  هک  یتلزنم  هب  ار  نانآ  هکنیا  ات  شیاههدعو ، اهنآ 

رامع نب  دمحم  نب  رفعج  و  « 3  » تسین قیثوت  رب  یصن  ياراد  هرامع  نب  دمحم  « 2 ، » يدولج زیزعلا  دبع  قیثوت  مغریلع  تیاور  نیا  دنس  رد 
. دومن دامتعا  تیاور  نیا  هب  ناوت  یمن  اذل  درادن  دوجو  یلاجر  بتک  رد  یناونع  نینچ  تسا و  لمهم  زین 

شطع دـیزی ، ترتع ، كاله  ءالبرک   » هب ار  فورح  نیمه  هک  هدـش  لقن  يرگید  تیاور  یفاص  ناهربلا و  ریـسفت  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش 
«4 .« » دنکیم ریسفت  وا ، ربص  و  ع )  ) نیسح ماما 

هدش تیاعر  نآرق  رد  روکذم  هعطقم  فورح  اب  روکذـم  نطب  لوا  فورح  نیب  بسانت  هعطقم ، فورح  ینطاب  ریـسافت  رد  دـسریم  رظن  هب 
مـسا راـصتخا  اـهزمر و  دروم  رد  هکناـنچ  مه  دـشاب  یفاـک  بساـنت  هزادـنا  نیمه  تسا  لـمتحم  نآرق ، زا  یتاراـبع  نینچ  نیا  رد  تسا و 
دشاب هتـشاد  نآرق  اب  تفلاخم  هک  يزیچ  اهلیوأت  هنوگ  نیا  رد  هکنیا  رب  ًافاضم  دوشیم ، ءافتکا  رادقم  نیمه  هب  اهنامزاس و ....  صاخـشا و 
شلهأ هب  نآ  ملع  يراذگاو  فقوت و  هعطقم ، فورح  زا  ینطاب  ریسافت  نیا  دروم  رد  نیاربانب  دشاب . نآ  ضفر  حرط و  ببـس  ات  هدشن  رکذ 

لیلد و هک  تسا  یتالامتحا  دح  رد  صوصخ ، نیا  رد  نیموصعمریغ  لاوقا  هکنانچمه  تشاد ، ناوتیم  هک  تسا  يدروخ  رب  نیرتهتـسیاش 
. درادن یتیجح  هدشن و  تفای  نآ  يارب  يدهاش 

448 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

دنزرف دنزرف  هب  یناثملا » نم  ًاعبس   » لیوأت

، هیآ نیا  رهاظ  دندومرف : ترـضح  هک  هدش  تیاور  « 1  » َمیِظَْعلا َنآْرُْقلاَو  ِیناَثَْملا  َنِّم  ًاْعبَـس  َكاَْنیَتآ  ْدََقلَو  هیآ  ریـسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا 
«2 . » تسا ع )  ) مئاق نآ  نیمتفه  تسا و  دنزرف  نآ ، نطاب  تسا و  دمح  هروس 

یـشاجن تسا . يدـیدش  فالتخا  يو  تیـصخش  دروم  رد  هک  دراد  دوجو  نمحرلا  دـبع  نب  سنوی  « 3 ، » لاـسرا رب  هوـالع  تیاور  نیا  رد 
رب لاد  یتایاور  اما  « 4 . » دوب هعیـش  مدقتم  باحـصا  نایم  رد  یهجو  و  ایتفلاو » ملعلا  یف  هیلا  ریـشی  ع )  ) اضرلا ناک   » هک دیوگیم  وا  هرابرد 
دزن رد  وا  اما  دندومن  نعط  ار  يو  نویمق  هک  دیوگیم  يو  دروم  رد  یسوط  خیـش  و  « 5  » دراد دوجو  زین  يو  دروم  رد  ع )  ) اضر ماـما  نعل 

«6 . » دشابیم هقث  نم 
نِم ًاعبس  ریسفت  حرش  يارب  دنکیم و  ریسفت  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  ار  یناثملا  نم  ًاعبـس  هک  تیاور  دنچ  نایب  زا  سپ  یـسلجم  همالع 

هب ای  تسا و  مان  تفه  نیموصعم ، ءامـسا  هکنیا  هلمج  زا  « 7 . » تسا هدرک  نایب  ار  یهجو  تالامتحا و  هناگ  هدراهچ  نیموصعم  هب  یناـثملا 
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، یـسلجم موحرم  هکنانچ  مه  تسا . هداتفا  قافتا  ریاـس  زا  رتشیب  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم زا  نت  تفه  زا  مولع  رثکا  راـشتنا  هکنیا  راـبتعا 
449 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  رودص  لامتحا 

«1 . » دنادیمن دیعب  دودرم و  هیفقاو  زا  ار  ِیناَثَْملا  َنِّم  ًاْعبَس  یلیوأت  تایاور  زا  یضعب 
هژاو و ود  نیا  دروم  رد  فلتخم  یناعم  لامتحا  و  یناثملا » نم  ًاعبس   » يرهاظ ریـسفت  ندوبن  نشور  هب  هجوت  اب  دسر  یم  رظن  هب  لاح  ره  رد 

شینطاب لولدم  نآ و  يانعم  تقیقح  هب  ملع  هعطقم ، فورح  نوچمه  دشاب و  لکـشم  شینطاب  ریـسفت  نآ و  نیب  طابترا  داجیا  ناشبیکرت ،
. دشاب هتشاد  صاصتخا  مالسلا ) مهیلع   ) همئا و  ص )  ) مرکا ربمایپ  ینعی  نآ  لهأ  هب 

« اًلیِلَق اَّلِإ  ِمْلِعْلا  نِّم  مُتیِتوُأ  اَمَو   » هیآ يریسفت  نایب 

«2  » اًلِیلَق اَّلِإ  ِْملِْعلا  نِّم  ُمتِیتوُأ  اَمَو  هیآ  دروم  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  رباج 
سپـس یمک ، مدرم  هب  زج  تسا  هدـشن  هداد  یـسک  هب  ملع  هک  تسا  نآ  نطاـب  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  دـنیامرفیم : ترـضح  دـنکیم  لاوـئس 

«3 . » مکنم اًلیلق  الإ  ملعلا  نِم  متیتوُأ  امو  دندومرف : توالت  نینچ  ار  هیآ  ترضح 
هدوزفا هک  یثیداحا  یفعج  رباج  بتک  رد  هک  هدش  یفرعم  فیعض  ًادج  يو  تسا و  هدرک  تیاور  رباج  زا  رمش » نب  ورمع   » تیاور نیا  رد 

«5 . » دناهدرک فیعضت  ار  وا  زین  يرئاضغلا  نبا  یشاجن و  و  « 4 ، » هدش هداد  تبسن  وا  هب  تسا  هدش 
( نآ ریغ  حور و  دروم  رد   ) ملع زا  رشب  كدنا  هرهب  رب  هدش و  هتـشاگنا  ملـسم  نآ  یقباطم  لولدم  يرهاظ و  ریـسفت  ایوگ  قوف ، تیاور  رد 

یقیاـقد وزج  هک  دنـشابیم  اـهناسنا  اًـلیلق »  » فوصوم نآ  رد  هک  تسا  هدـش  حرطم  هیآ ، زا  رگید  یتشادرب  نآ ، رب  هوـالع  هتـشاذگ ، هحص 
مهف رد  و  هتـشاد ، يریـسفت  هبنج  اهنآ  نطاـب  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  يدراوم  نآ  زا  دوشیم و  هدـیمهف  هیآ  زا  نطاـب ، هزوح  رد  هک  تسا 

450 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک  تسا . رثؤم  زین  هیآ  رهاظ 

ع)  ) نانمؤم ریما  رب  هملک »  » قدص صاخ و  يدروم  رد  یهلا  هدارا  نتفاین  تیلعف  يریسفت  نایب 

«1  » َنیِِرفاَْکلا َِرباَد  َعَطْقَیَو  ِِهتاَِملَِکب  َّقَحلا  َّقُِحی  نَأ  ُهّللا  ُدیُِریَو  هیآ  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  دیوگیم : رباج 
هک تسا  يزیچ  نآ  هک  ارچ  تسا  هدرک  هدارا  طـقف  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  نطاـب  رد  هـیآ  نـیا  ریـسفت  دـندومرف : ترـضح  مدرک ، لاوـئس 

ِِهتاَِـملَِکب ار و  ص )  ) دـمحم لآ  قـح  دزاـسیم  قـقحتم  ینعی  َّقَـحلا  َّقُِـحی  اـما  تسا و  هدـناسرن  تیلعف  هب  ار  نآ  یلو  هدرک  هدارا  دـنوادخ 
لسن دنوادخ  هک  دنـشابیم  هیماینب  نیرفاک  َنیِِرفاَْکلا  َِرباَد  َعَطْقَیَو  تسا و  نطاب  رد  هللا  هملک  وا  تسا . ع )  ) یلع نطاب  رد  دنوادخ  تاملک 

هلیسوب زین  َلِطاَْبلا  َلِْطُبیَو  دزاسیم و  ققحتم  جع )  ) مئاق مایق  نیح  ار  ص )  ) دمحم لآ  قح  ینعی  ّقَحلا  َّقُِحی  نَأ  درک و  دهاوخ  عطق  ار  نانآ 
ار لطاب  دـنک و  تیبثت  ار  قح  هکنیا  ات   » هدومرف هک  تسادـخ  شیامرف  نآ  دـنکیم و  لاطبا  ار  هیماینب  لـطاب  هک  دـباییم  ققحت  ترـضح 

«3  » و « 2 .« » دنراد دنسپان  نامرجم  دنچ  ره  دیامن  دوبان 
ققحم ِلماک  هتـسجرب و  قادـصم  ناونع  هب  جـع ،)  ) تجح ترـضح  مایق  رب  تلـالد  ثیح  زا  و  دـشابیم . لـسرم  دنـس و  دـقاف  تیاور  نیا 
دادـجا دوخ و  هدـش  لاـمیاپ  قح  دوش  یم  اـیحا  تیبـثت و  ترـضح  هلیـسوب  هک  یقوـقح  نآ  هلمج  زا  هک  هدـیدرگ  قیبـطت  هیآ ، نیا  ندرک 

لآ قح  ینعی  اهنآ  نیرتمهم  هب  قح ، قیداصم  رکذ  يارب  هکلب  هتفرگن  تروص  ییاـنعم  هعـسوت  تیاور ، نیا  رد  اذـل  دـشاب . یم  شنیرهاـط 
ص)  ) دمحم
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رد هتفاین و  ققحت  قح ، هدارا  لیوأت  دروم ، نیا  لثم  رد  هک  تسا  هدـش  هراشا  هیآ  رهاظ  زا  قیقد  يریـسفت  هب  هکنانچ  مه  تسا  هدـش  هراـشا 

، هیآ رد  بلطم  نیا  يافخ  رابتعا  هب  تفای و  دهاوخ  تیلعف  یهلا  هدارا  نیا  تسا ، جع )  ) يدـهم ترـضح  مایق  روهظ و  اب  نراقم  هک  هدـنیآ 
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لباق زین  دارفا  یـضعب  رب  ینآرق و  ریغ  ینآرق و  تارابع  اههژاو و  زا  رتارف  يرما  یهلا » تاملک   » هکنیا تسا و  هدـش  نایب  نآ  نطب  ناونع  هب 
. تسا هدیدرگ  نایب  تیاور  نیا  رد  هک  تسا  يریسفت  ياهتکن  زین  تسا ، قدص 

ینایاپ نخس 

تاـیرظن یلیلحت ، ینییبـت و  شور  اـب  دراد  صاـصتخا  تنـس ، لـها  هعیـش و  نیقیرف ، دزن  رد  نآرق  نطب  یموهفم  لـیلحت  هب  هک  باـتک  نیا 
هتفرگ رارق  هسیاقم  یـسررب و  دروم  يروآعمج و  نآ ، ینوماریپ  ياههبنج  زین  ینآرق و  دعب  نیا  دوجو  ساسا  لصا و  هب  طوبرم  نوگانوگ 

: دومن نایب  لیذ  روطس  رد  ناوتیم  ار  نآ  هصالخ  هک  تسا 
نوطب تخانـش  تسا و  نآ  زاجعا  ياههناشن  زا  میرک  نآرق  هدرتسگو  قیمع  نوطب  هکنیا  رد  ار  نآرق  نطاب  هب  نتخادرپ  تیمها  ادتبا  رد  . 1

یفارحنا ياـههقرف  زا  یخرب  يریگلکـش  تاهبـش و  زا  یـضعب  طاـبترا  نینچمه  تسا و  هدوب  رثؤم  تاـیآ  رهاوظ  رتـهب  هچره  مهف  رد  نآ 
. میدرک نشور  هلوقم  نیا  اب  هینطاب  جراوخ و  نوچمه 

راگزاسان يرهاظ  یناعم  هیجوت  يریـسفت و  لاوقا  نیب  عمج  نآرق و  تاـیآ  اـب  رگیدـکی و  اـب  تاـیاور  ضراـعت  عفر  ناـکما  نآ  زا  سپ  . 2
یلک دعاوق  ذخا  ناکما  تایآ و  زا  یضعب  لوزن  تمکح  ندش  نشور  نینچمه  فیرحت و  مهوم  تایاور  زا  یضعب  مهف  تایآ و  زا  یخرب 

. میدرمش رب  نآرق  نطاب  هب  هجوت  راثآ  دیاوف و  ناونعب  ار  دیدج  راصعا  رب  قیبطت  لباق 
حوطس مامت  يدنمهرهب  موزل  ینامسآ و  ياهمایپ  نیبطاخم  كرد  حطـس  توافت  رد  ار  نآرق  گنهرف  رد  یـشیوگ  نینچ  دوجو  ییارچ  . 3

زین و  نآرق ، فرژ  يایرد  زا  دوخ ، لاح  روخارف  هب  سک  ره  نارکفتم ، نادنمشناد و  ات  مدرم  مومع  زا  يرکف 
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. میدومن نایب  میرک  نآرق  هنارسدوخ  ریسفت  تخانش و  زا  زیهرپ  نآرق و  یقیقح  رسفم  نیبم و  هب  عوجر 
ناشتیب لها  و  ع )  ) یلع ماما  دش و  زاغآ  صوصخ  نیا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تایاور  اب  نآرق  دعب  نیا  هب  تافتلا  عورـش  هک  دـش  نشور  . 4

هعماج نیب  رد  ینطاب  ریـسافت  زا  یـضعب  راـشتنا  دـهاش  مّوس  مّود و  نرق  هداد و  همادا  ار  تکرح  نیا  ترـضح ، هباحـص  و  مالـسلا ) مهیلع  )
یلازغ و دماح  وبا  يرتست و  هللا  دبع  نب  لهس  نوچمه  يرادمان  يافرع  يریـشق و  مساقلا  وبا  يدعب  نورق  رد  هکنانچ  مه  میتسه . یمالـسا 
. دندومن دراو  نیقیرف  يریسفت  راکفا  رد  نآرق  نوطب  زا  صاخ  ییاههنوگ  یلمآ  ردیح  دیس  يدبیم و  نیدلا  دیشر  یبرع و  نب  نیدلا  یحم 
لیلحت و دروم  نیقیرف  نادنمـشناد  بتک  رد  روکذـم  توافتم  فیراعت  دوب ، اراد  هلاسر  عوضوم  اب  ار  طابترا  نیرتشیب  هک  لوا  لصف  رد  . 5

تربع  » و تایآ » ماع  قیداصم   » و یهلا » ملع   » و مهف » «، » لـیوأت  » هب نآرق  نطب  فیرعت  نوچمه  فیراـعت ، زا  یـضعب  تفرگ . رارق  یـسررب 
. تسا هدومن  دوخ  عبات  ار  نارظنبحاص  زا  یضعب  هتشاد ، تایاور  رد  هشیر  تایآ » رارسا   » و ینآرق » فیاطلو  تاراشا   » و نتفرگ »

: میدرک هصالخ  مسق  دنچ  رد  ار  نطب  یسانشموهفم  رد  هدش  حرطم  ياهلیلحت  هدمع  . 6
زا رتارف  لیلادـم   » هب نطب  فیرعت  نوچمه  دـنک ، عمج  دوخ  رد  ار  فلتخم  تاـیآ  نوطب  درکیم  یعـس  هک  رگن ، عماـج  ياـهلیلحت  فلا )

 .... و نآرق » لیوأت   » و ظافلا » ییانعم  هدرتسگ  بتارم   » و يرهاظ » يانعم 
 .... و ناینیشیپ » صصق  زا  ظعو  تربع و   » و هعطقم » فورح  يانعم   » هب فیرعت  ریظن  نآ  قیداصم  زا  یضعب  هب  هجوت  اب  نطب  لیلحت  ب )

و تایآ » رارـسا   » و ظافلا » تقیقح  حور و   » ار نآ  هتـسیرگن و  نآرق  نطب  هلوقم  هب  یتخانـش  تفرعم  ینافرع و  دـعب  زا  هک  ییاهلیلحت  ج )
تاراشا و فیاطل و  »
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. دناهدرک فیرعت  ینآرق » قیاقح 

ار نآ  هداد ، رارق  هجوت  دروم  تایآ ، دعب  نیا  اب  ناسنا  طابترا  ای  لاعتم و  دنوادخ  اب  نآ  طابترا  هیواز  زا  ار  نآرق  نطب  هک  ییاههاگدید  د )
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. دناهدرک فیرعت  نآ » حیحص  مهف  «، » نآرق هب  ندرک  لمع   » و باطخ » زا  دنوادخ  دارم   » و یهلا » ملع   » هب
عمج یگنوگچ  هتـسناد ، يرهاظ » يانعم  زا  رتارف  لیلادـم   » هب نآ  فیرعت  ار ، نطب  یموهفم  لیلحت  رد  هیرظن  نیرتحیحـص  نیرتعماج و  . 7

. میدومن نایب  نوطب  تیهام  افرژ و  ثیح  زا  تایآ  عاونا  فالتخا  ساسا  رب  ار  اههاگدید  رتشیب  اب  نآ 
نآرق میدرک . دانتـسا  نیقیرف  نادنمـشناد  قافتا  لقع و  تایاور و  تایآ و  هب  هتخادرپ ، میرک  نآرق  نطب  تابثا  يهلدا  هب  مود  لـصف  رد  . 8
نییبت رب  میرک  نآرق  لامتشا  رب  لاد  تایآ  زین  رکفتو و  ربدت  هب  هدننک  توعد  تایآ  اما  تسا ، هدربن  یمان  دوخ  دعب  نیا  زا  ًاحیرص  دنچره 

رداصم رد  تیاور  هن  هعیش و  رداصم  رد  تیاور  هدفه  هکنانچ  مه  میتسنادن . رـصاق  نآرق  يافرژ  رب  تلالد  رد  ار  يزیچ و ...  ره  لیـصفتو 
زین هداد و  هئارا  تایآ  زا  ینطاب  يریـسفت  اًلمع  هک  یتایاور  رانک  رد  نآ  ریغو  ربتعم  ياهدنـس  رب  لمتـشم  حیرـص و  تلـالد  اـب  تنـسلها ،

حرطم و نآرق  نوطب  زا  ملکت  تیعورـشم  لـیلد  نیرتمکحم  نیرتاـیوگ و  ناونعب  دـننکیم  فیرعت  فـلتخم  حوطـس  رد  ار  نآرق  فراـعم 
. میدومن یسررب 

بـسانت و  تسا ؛ نآ  دعب  نیا  ورگ  رد  نآرق  یگنادواج  هکنیا  زا  دـنترابع  هدـش ، حرطم  نآرق  ینطاب  دـعب  تابثا  يارب  هک  یلقع  ياهلدا  . 9
ضراعت عافترا  نآرق و  همه  نیب  یگنهامه  تابثا  هکنانچ  مه  تسا ؛ یهلا  ياهتنمیب  تاذ  مالک  ندوب  یهانتی  یـضتقم ال  ملکتم ، مالک و 

. ددرگیم نکمم  اهنآ  يرهاظ  لولدم  يارو  ینطاب  لیلادم  ضرف  اب  نآ  تایآ 
خیش قودص ، خیش  دیفم ، خیش  ینیلک ، موحرم  نوچمه  نیقیرف  زا  ياهتسجرب  ياهتیـصخش  طسوت  نآرق  ینطاب  دُعب  دییأت  تیاهن  رد  . 10

نبا  يرشخمز ، هللا  راج  یلازغ ، دماح  وبا  يربط ، ریرج  نبا  هعیش و  رد  یسربط و ...  موحرم  یسوط ،
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، تنس لها  زا  دنمشناد  یس  یعیش و  دنمشناد  لهچ  زا  شیب  رانک  رد  تنـس  لها  نایم  رد  یـسولآ و ...  یطویـس ، هیمیت ، نبا  یبطاش ، ریثا ،
. میدرک هراشا  نآرق  ینطاب  دعب  هب  نتخادرپ  تحصو  تیعورشم  يارب  یلیلد  ناونعب  ار  ءاهقف و ...  نیرسفم و  نیثدحم و  زا  معا 

تسدب ینوطب  نآرق  هب  نآرق  يریسفت  شور  رد  تسا . لوصح  لباق  اهنآ  اب  یبسانتم  نوطب  فلتخم ، يریسفت  ياهـشور  يریگراکب  اب  . 11
زا تایاور  رد  هک  میـسریم  ینوطب  هب  یلقع  ای  يداهتجا  يریـسفت  شور  رد  هدوب و  کیدزن  طابترا  رد  رگید  تایآ  رهاوظ  اب  هک  دـیآیم 

جارختـسا تایآ  قیاقد  فیاطل و  يراشا ، يریـسفت  شور  ساـسا  رب  تسا و  هدـش  ریبعت  ملع »  » و نتفرگ » تربع  ظـعو و   » و مهف »  » هب اـهنآ 
. دنوشیم

هب اهنآ  دانتسا  هک  میروخیم  رب  تایآ  زا  یتالیوأت  هب  ًابلاغ  ضحم ، ینطاب  يراشا  و  یضیف )  ) يدوهش عون  زا  يراشا  ریـسفت  شور  رد  . 12
لوبقم نطب  طباوض  اهرایعم و  اب  قباطت  تحـص و  طیارـش  دوجو  اـهنآ  لوبق  يارب  یلک  روط  هب  تسا و  لکـشم  ناـشنوطب  ناونع  هب  تاـیآ 

. تسا يرورض 
نطاب رهاظ و  هب  ملع  هک  نانآ  دناهتـشاد . نآرق  نطاب  يوس  هب  یمالـسا  هعماج  راـکفا  تیادـه  رد  یمهم  شقن  ص )  ) ربماـیپ تیبلـها  . 13

رب هوالع  هناـیارگ ، نطاـب  هناـیارگرهاظ و  هاگدـید  ود  زا  زیهرپ  اـب  دـناهدروآ ، تسد  هب  دوخ  راوگرزب  ناردـپ  زا  ثراوت  قیرط  زا  ار  نآرق 
نطب هناهب  هب  فلتخم  دارفا  رب  تایآ  قیبطت  ینزهنامگ و  زا  ار  نارگید  هدـشن ، لفاغ  نآرق  نوطب  زا  تایآ ، يرهاظ  دـعب  رب  دـیکات  دـییات و 

. دناهدومن یهن  نآرق ،
تایآ و ینطاب  دـعب  رد  ًاصوصخ  تایاور  هعومجم  نایم  رد  یلعج  رابخا  تفاـیهر  هب  هجوت  تیبلـها ، ینطاـب  تاـیاور  اـب  دروخرب  رد  . 14

. دیامنیم لکشم  میرک ، نآرق  نطب  هلوقم  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها هاگدید  جارختسا  نآ  نودب  تسا و  يرورض  نآرق  ریسفت 
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لصا دروم  رد  نآرق ، نطب  ینوماریپ  لئاسم  هب  تبسن  دوخ  ياههاگدید  رد  اهتوافت  اهتفلاخم و  دوجو  مغریلع  نیقیرف  نادنمـشناد  . 15
. دندحتم رگیدکی  اب  تایآ  رهاوظ  ياروام  يدعب  دوجو 
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هک ياهلدا  ریاـس  تاـیآ و  هب  تاـیاور ، زا  ریغ  هب  هتـشاد ، نطب  هلوـقم  هـب  ياهدرتـسگ  عماـج و  شرگن  نـیقیرف  نادنمـشناد  زا  یـضعب  . 16
نیدلا ردص  یلمآ ، ردیح  دیـس  هاگدـید  نوچمه  اههاگدـید  زا  یـضعب  دناهتـشاد و  تافتلا  دـشاب . نآرق  هلوقم  نیا  داعبا  رگنایب  دـناوتیم 

دوهش فشک و  كولس و  ریس و  یفسلف ، ینافرع و  یبرشم  اب  تنس  لها  زا  یسولآ  یبرع و  نبا  یلازغ و  هعیـش و  زا  ینیمخ  ماما  يزاریش ،
. دناهدومن یفرعم  نآرق ، نوطب  تقیقح  هب  لوصو  راکهار  ناونع  هب  ار 

هیلیعامـسا و ینعی  هعیـش  هقرف  ود  ياهشرگن  هب  رظان  هک  نآ  لصا  اب  هن  میرک ، نآرق  نطب  هلوقم  رد  هدش  حرطم  ياهتفلاخم  هدـمع  . 17
. تسا هدوب  هیماما )  ) هیرشع انثا  هعیش 

یتالاکـشا دـنکیم ، وجتـسج  تاـیآ  نوطب  رد  ار  زیچ  همهو  هدرک  راـکنا  ار  نآرق  رهاوظ  هک  هینطاـب )  ) هیلیعامـسا هاگدـید  ساـسا  رب  . 18
. دوشیم دراو  یهلا  مالک  عفانم  ندش  لیاز  نآرق و  ظافلا  هب  دامتعا  نتفر  نیب  زا  نوچمه 

تیب لها  بتکم  عابتا  رکف  تسرد  تخانـش  مدـع  زا  یـشان  تسا  هدـش  نطب  هلوقم  هب  هیماـما  هعیـش  صاـخ  شرگن  هب  هک  یتالاکـشا  . 19
هب نآرق  ندش  لیدبت  تسا . نآرق  یتفرعم  دـعب  رد  نآ  هناموصعم  شقن  تماما و  هلوقم  رد  نانآ  صاخ  ینابم  زا  تلفغ  و  مالـسلا ) مهیلع  )
هب فرـص  تاـفتلا  رثا  رد  یلوا  هک  تسا  یلاکـشا  ود  مهف ، لـباق  ریغ  دـنچره  ینطاـب ، يروما  ربارب  رد  میلـست  موزل  هعیـش و  یبزح  باـتک 

نایبتلا نایبلا و  عمجم  ریسفت  نوچمه  هعیش  ناگرزب  ریـسافت  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها يریـسفت  تایاور  ریاس  زا  تلفغ  ینطاب و  تایاور 
مدـع عیـشت و  ییاـنب  ریز  هن  ییاـنبور و  روما  رد  نآرق  نوطب  هاـگیاجو  هعیـش  یتفرعم  یناـبم  هب  هجوت  مدـع  رثا  رد  یمود  هتفرگ و  تروص 

. تسا هداد  خر  نتشگ ، میلست  يانعم  زا  قیقد  لیلحت 
456 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

يارب يرهاظ  لولدم  رانک  رد  ینطاب  لیلادم  روصت  رد  یلاکـشا  زورب  ببـس  انعم » کی  زا  شیب  رد  ظفل  کی  لامعتـسا  عانتما   » هدـعاق . 20
یصصخت جورخ  تهج  یتالامتحا  نایب  ساسا  رب  هدعاق ، نآ  لصا  تحص  تروص  رد  شخساپ  هک  هدش  هعیش  نییلوصا  نیب  رد  ظفل  کی 

میلاعت ياهبیکرت  تالمج و  هسیاقم  تایآ و  نوگانوگ  تادرفم  شنیچ  اب  شطابتراو  لاعتم  دنوادخ  هیحان  زا  نآ  رودـص  تلع  هب  نآرق 
. دش هداد  میرک  نآرق  ياههیآ 

نوطب هک  ارچ  تسناد  فیلاکت  رد  ضیعبتو  نیبطاخم  مومع  نیب  فیلکت  باطخ و  رد  توافت  مزلتـسم  ناوتیمن  ار  نآرق  ینطاـب  دـعب  . 21
رارق یعرـش  ماکحا  فیلکت و  عیرـشت و  ردصم  دناوتیمن  دشاب ، هدـیدرگن  نییبت  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم طسوت  هک  یتروص  رد  نآرق 

. تسا هدش  ریبعت  ینآرق  فیاطل  تاراشا و  هب  نآ  زا  تایاور  رد  هک  دنکیم  تشگزاب  میلاعت  فراعم و  هب  رتشیب  هتفرگ و 
هدوب تکاس  تنـس ، لها  تایاور  نآ و ...  طباوض  اههار و  ای  یـسانش  نطب  ناکما  ریظن  نآرق ، نطب  هلوقم  یبنج  لـئاسم  صوصخ  رد  . 22

ياههار زا  یضعب  نایب  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  تایآ  نوطب  قیمع  فرژ و  ماسقا  مهف  رـصح  هب  هدرتسگ  تروصب  هعیـش  تایاور  اما 
. دناهدرک هراشا  یباینطب 

فرژ و رایـسب  هک  تسناد  نوطب  نآ  هب  رظان  ناوتیم  ار  دـننکیم  رـصحنم  نیموصعم  رد  ار  نآرق  نوطب  تخانـش  ناکما  هک  یتایاور  . 23
( نادنمشناد  ) صاوخ رایتخا  رد  ع )  ) نانمؤمریما تیاور  رد  هک  ار  ینآرق  تاراشا  تارابع و  هدوب ، نالمأتم  ناّربدتم و  كرد  ناوت  زا  رتارف 

. ددرگیمن لماش  ار  هدیدرگ  یفرعم  یهلا  يایلوا  و 
زا یضعب  رد  دنچره  تسا ؛ نانآ  نادنمشناد  لاوقا  نیقیرف و  تایاور  كرتشم  هطقن  نآرق ، تایآ  نوطب  يافیتساو  ءاصقتسا  ناوت  مدع  . 24

مهیلع  ) ءایـصوا يارب  نآ  ناکما  رب  هعیـش  تایاور  رد  یلو  دوشیم ، هدافتـسا  ص )  ) مرکا ربماـیپ  یتح  ءانثتـسا  مدـع  تنـس ، لـها  تاراـبع 
. تسا هدش  حیرصت  ص )  ) مرکا ربمایپ  یلوا  قیرط  هب  و  مالسلا )

457 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
نوطب جارختـسا  يارب  ناوتیم  ار  یلمع  هار  کـی  یملع و  هار  ود  نآرق ، نطب  یموهفم  لـیلحت  رد  فـلتخم  ياههاگدـید  هب  هجوـت  اـب  . 25
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یقاب رصانع  زا  یلک  ياهدعاق  جارختسا  لیخد و  ریغ  تایـصوصخ  زا  هیآ  دیرجت  دومن . یبایدر  نیقیرف  نادنمـشناد  تاملک  نیب  رد  نآرق ،
فشک شور  یملع و  شور  ود  هدمآ  تسدب  موهفم  زا  یقیداصم  نتفای  يارب  هیآ  دیرجت  شور  رانک  رد  هیآ  یلـصا  مایپ  رد  رثؤم  هدنام و 

رد هناسانـشدوجو  یهاگدـید  هک  نیقیرف  مـالعا  زا  یـضعب  طـسوت  هک  تسا  یلمع  شور  ینآرق  نوطب  قیاـقح  هب  یباـیتسد  يارب  دوهش 
. تسا هدش  حرطم  دنراد ، نآرق  نطب  صوصخ 

زا نیموصعم ، ریغ  طسوت  هدـش  رکذ  نوطب  زا  يدـنم  هرهب  ناکما  ندروآ  مهارف  مغر  لع - نآرق ، نوطب  يارب  طباوض  اهرایعم و  عضو  . 26
و هیآ » نطب  رهظ و  نیب  بسانت  هطبار و  ظفح   » اـهنآ نیرتمهم  هک  دـنکیم  يریگولج  هلوقم ، نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  جرم و  جره و  یباـیهار 

. تسا نآرق » تایآ  رصانع  زا  تیصوص  ياغلا  رد  تقد  تاعارم   » و یعرش » دعاوق  تنس و  باتک و  اب  تفلاخم  مدع  »
رد دـنوشیم ، هئارا  تایاور  رد  نیموصعم و  طسوت  هک  نوطب  نآ  دـنتوافتم ؛ رگیدـکی  اب  تیجح  ثیح  زا  ینآرق  نوطب  فلتخم  ياـه  . 27

قلطم تیجح  باـب  زا  دنـشاب ، اراد  ار  ربـتعم  تنـس  باـتک و  روهظ  اـب  تفلاـخم  مدـع  هلمج  زا  تاـیاور و  لوبق  ماـع  طیارـش  هک  یتروص 
حطـس زا  رتارف  ینئارق  دوجو  ناکما  تسین و  یفاک  تایاور  نیا  ضفر  يارب  نطب  رهظ و  نیب  هطبار  تخانـش  مدـع  هدوب ، تجح  ناشمالک 

. دراد دوجو  هیآ  نطب  رهظ و  نیب  طبر  يارب  موصعم  ریغ  كرد 
نابز رد  جـیار  مهفتو  میهفت  دـعاوق  ساسا  رب  هک  تسا  ربتعم  یمهف  دـنکیم  یفرعم  یهلا  دارم  مهف  رکفت و  هب  ار  نوطب  هک  یـشرگن  رد  و 

یناوخمه قباطت و  زرم  ات  تیجح  رابتعا و  نوطب ، فشک  یلمع  شور  رد  دریگ و  تروص  هرواحم  ییالقع  لوصا  بوچراـچ  رد  یبرع و 
. دنادیمن روآ  مازلا  نارگید  يارب  سّدقم  عراش  ار ، نآ  زا  رتارف  هدوب و  یبرع  نابز  دعاوق  نیمه  اب 

458 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
زین تاـیآ و  دـیرجت  زا  هدـمآ  تسدـب  یلک  موـهفم  يارب  قیداـصم  رکذ  زا  يددـعتم  دراوـم  نطاـب ، ریـسفت  ییاور  ياـههنومن  نیب  رد  . 28

يریسفت نایب  هعطقم و  فورح  لیوأت  تاهیبشت و  زا  یـضعب  رانک  رد  هک  دوشیم ، هدهاشم  هیآ  تاسبالم  زا  هدیهر  يانعم  يارب  یقیداصم 
. دشابیم هعیش  ییاور  گنهرف  رد  یباینطب  ياهشور  عونت  يایوگ  رگید ، تایآ 

رداـصم رد  قیبـطت  يرج و  تاـیاور  یقیبـطت  یـسررب   » نوـچمه یتاـعوضوم  صوـصخ  رد  شهوژپ  قـیقحت و  دـسریم  رظن  هب  ناـیاپ  رد 
ییاور رداصم  رد  نآرق  لیوأت  نطب و  تایاور  يدنـس  یـسررب  «، » نیقیرف نادنمـشیدنا  هاگدید  زا  نطب  لیوأت و  طابترا  یـسررب  «، » نیقیرف

رد ولغ  هب  نیمهتم  ناـیلاغ و  يریـسفت  تاـیاور  یـسررب   » و راونـألا » هآرم  ریـسفت  همدـقم  رد  یلماـع  نسحلاوبأ  درکلمع  یـسررب   » و هعیش »
شناد نیققحم و  تمه  میرک » نآرق  یتخانـشتفرعم  هزوح  رد  کـیتونمره  لـیوأت و  نطب ، طاـبترا  یـسررب   » و هعیـش » يریـسفت  رداـصم 

. دبلطیم ریسفت  ینآرق و  مولع  هزوح  رد  رثؤم  دیفم و  يریسفت  ياهماگ  نتشادرب  يارب  ار  ناهوژپ 
! اهلاراب

ص)  ) ربمایپ نآرق ، مییام و 
یمامت  لیوأت  تیؤر  راظتنا  و  مالسلا ) مهیلع   ) ترتعو

یعس  نیا  دسر ، ارف  تمالک  لیوأت  هک  زور  نآ  تتایآ 
دوخ و يهنامیرک  هاگشیپ  رد  يزارفارس  رون  ار  زیچان 

. هد رارق  مالسلا ) مهیلع   ) تنیرهاط ءایلوا  و  ص )  ) مرکا ربمایپ 
نیمآ 

یَفَطْصا  َنیِذَّلا  ِهِداَبِع  یَلَع  ٌمالَسَو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
459 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

عبانم تسرهف 
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عبانم تسرهف 

1411 ق. جع ،)  ) يدهملا مامإلا  هسسؤم  مق ، راهطألا ، همئالاو  یبنلا  نع  راثآلاو  رابخألا  عماج  دحوملا ؛ یضترملا  رقاب  دمحم  یحطبألا ، . 1
1959 م. 1378 ق / هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  ط 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیمحلا ؛ دبع  دیدحلا ، یبأ  نبا  . 2

1409 ق. ط 1 ، رکفلا ، راد  توریب ، راثآلاو ، ثیداحألا  یف  هبیش  یبأ  نبا  فنصم  دمحم ؛ نب  هللا  دبع  هبیش ، یبأ  نبا  . 3
1997 م. 1418 ق / نوضیب ، یلع  دمحم  توریب ، ط 1 ، رثألاو ، ثیدحلا  بیرغ  یف  هیاهنلا  دمحم ؛ نب  كرابم  ریثألا ، نبا  . 4

1987 م. 1407 ه /- رکفلا ، راد  توریب ، ط 1 ، ریسفتلا ، ملع  یف  ریسملا  داز  یلع ؛ نب  نمحرلا  دبع  يزوجلا ، نبا  . 5
1990 م. یمالسإلا ، برغلاراد  توریب ، ط 2 ، لیوأتلا ، نوناق  هللادبع ؛ نب  دمحم  یبرعلانبا ، . 6

1380 ش. 1422 ق / ثیدحلا ، راد  مق ، يرئاضغلا ، نبال  لاجرلا  نیسحلا ؛ نب  دمحأ  يرئاضغلا ، نبا  . 7
1993 م. 1414 ق / هلاسرلا ، راد  توریب ، ط 1 ، نابح ، نبا  حیحص  دمحا ؛) نب  نابح  نب  دمحم   ) یلع نیدلا  ءالع  یسرافلا ، نابلب  نبا  . 8

460 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. ات یب  نامیإلا ، راد  هیردنکسإ ، لیوأتلا ، هباشتملا و  یف  لیلکألا  میلحلا ؛ دبع  نب  دمحأ  هیمیت ، نبا  . 9

1408 ق. بتکلا ، راد  توریب ؛ ریبکلا ، ریسفتلا  . 10
1997 م. 1418 ق / هلاسرلا ، هسسؤم  ط 1 ، ریسفتلا ، لوصأ  یف  همدقم   .. 11

1999 م. 1420 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ط 1 ، هیوبنلا ، هنسلا  جاهنم  . 12
2000 م. 1421 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ط 1 ، يواتفلا ، عومجم  . 13

. ات یب  یبرعلا ، باتکلا  راد  توریب ، يزج ،) نبا  ریسفت   ) لیزنتلا مولعل  لیهستلا  باتک  دمحا ؛ نب  دمحم  يزج ، نبا  . 14
1995 م. 1415 ق / هیملعلا ، هبتکملا  راد  توریب ، ط 2 ، بیذهتلا ، بیرقت  رجحنبا ؛ . 15

1971 م. 1390 ق / تاعوبطملل ، یملعألا  هسسؤم  ط 2 ، نازیملا ، ناسل  . 16
1984 م. 1404 ق / رکفلا ، راد  توریب ، ط 1 ، بیذهتلا ؛ بیذهت  . 17

1374 ق. حیبص ، یلع  دمحم  هبتکم  هرهاق ، لحنلا ، ءاوهألا و  للملا و  یف  لصفلا  مزح ؛ نبا  . 18
. ات یب  فسوی ، یلع  ایرکز  هرهاق ، ماکحألا ، لوصأ  یف  ماکحإلا  . 19

1993 م. 1413 ق / هبیتق ، راد  توریب ، میرکلا ، نآرقلا  یف  لیوأتلا  هیضق  میهاربا ، نسح ، نبا  . 20
. ات یب  رداص ، راد  توریب ، دنسملا ، دمحم ؛ نب  دمحا  لبنح ، نبا  . 21

1972 م. 1392 ق / هیردیحلا ، هعبطملا  فجن ، دواد ، نبا  لاجر  یلع ؛ نب  نسحلا  یلحلا ، دواد  نبا  . 22
، فراعملا راد  هرهاق ، ط 3 ، لاصتإلا ، نم  هعیرـشلا  همکحلا و  نیب  امیف  لاقملا  لصف  دمحا ؛ نب  دمحم  دیلولا  وبأ  یـسلدنألا ؛ دشر  نبا  . 23

. ات یب 
461 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

1956 م. 1376 ق / هیردیحلا ، هعبطملا  فجن ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  یلع ؛ نب  دمحم  یناردنزاملا ، بوشآ  رهش  نبا  . 24
2000 م. 1420 ق / یبرعلا ، خیراتلا  هسسؤم  توریب ، ط 1 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  ریسفت  رهاطلا ؛ دمحم  روشاع ، نبا  . 25

2002 م. 1423 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ط 1 ، دیجملا ، نآرقلا  ریسفت  یف  دیدملا  رحبلا  دمحم ؛ نب  دمحأ  هبیجع ، نبا  . 26
1999 م. 1420 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ط 1 ، هیکملا ، تاحوتفلا  یلع ؛ نب  دمحم  رکب  وبأ  یبرع ؛ نبا  . 27

2001 م. 1422 ق / یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب ، ط 1 ، یبرع ، نبا  ریسفت  . 28
، یبرعلا ثارتـلا  ءاـیحإ  راد  توریب ، ط 3 ، ناردـب ، رداقلا  دـبع  بیذـهت  ریبکلا ، قشمد  خـیرات  بیذـهت  نسحلا ؛ نب  یلع  رکاـسع ، نبا  . 29
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1407 ق.
1413 ق. هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ط 1 ، زیزعلا ، باتکلا  ریسفت  یف  زیجولا  ررحملا  قحلا ؛ دبع  هیطع ، نبا  . 30

1404 ق. یمالسإلا ، مالعإلا  بتکم  مق ، هغللا ، سییاقم  مجعم  دمحأ ؛ نیسحلاوبأ  سراف ، نبا  . 31
1414 ق. يزوجلا ، نبا  راد  مدامد ، ریسفتلا ، عئادب  رکب ؛ یبا  نب  دمحم  هیزوجلا ، میقلا  نبا  . 32

1992 م. 1412 ق / هفرعملا ، راد  توریب ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  لیعامسا ؛ ءادفلا  وبأ  ریثک ، نبا  . 33
1411 ق/ یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  توریب ، ط 2 ، طیحملا ، رحبلا  یمـسملا  ریبکلا  ریـسفتلا  فسوی ؛ نب  دمحم  یـسلدنألا ، نایح  وبأ  . 34

1990 ق.
1988 م. 1408 ق / رداص ، راد  توریب ، رئاخذلا ، رئاصبلا و  دمحم ؛ نب  یلع  يدیحوتلا ، نایح  وبأ  . 35

462 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. ات یب  یبرعلا ، رکفلا  راد  هرهاق ، نآرقلا ، يربکلا  هزجعملا  دمحم ؛ هرهز ، وبأ  . 36

1998 م. 1418 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، یلصوملا ، یلعی  یبأ  دنسم  یلع ؛ نب  دمحا  یلصوملا ، یلعی  وبأ  . 37
1403 ءادهشلا ، دیـس  هعبطم  مق ، ط 1 ، هیوبنلا ، ثیداحألا  یف  هیزیزعلا  یلاـئللا  یلاوع  روهمج ؛) یبأ  نبا   ) یلع نب  دـمحم  یئاـسحإلا ، . 38

1983 م. ق /
1998 م. ثیدحلا ، راد  ط 1 ، لوسرلا ، بیتاکم  یلعنیسح ؛ نب  یلع  یجنایملا ، يدمحألا  . 39

2001 م. 1422 ق / هفرعملاراد ، توریب ، هغللا ، بیذهت  دمحا ؛ نب  دمحم  يرهزألا ، . 40
1407 جع ،)  ) يدهملا مامإلا  هسردم  مق ، هرهاطلا ، هرتعلا  لئاضف  یف  هرهاظلا  تایآلا  لیوأت  ینیسحلا ؛ یلع  نیدلا  فرش  يدابآرتسإلا ، . 41

ق.
. ات یب  تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، نیدلا ، ملاعم  حرش  یف  نیدشرتسملا  هیاده  یقت ؛ دمحم  یناهفصإلا ، . 42

1404 ق. هیمالسإلا ، مولعلا  ءایحا  راد  هیهقفلا ، لوصألا  یف  هیورغلا  لوصفلا  نیسح ؛ دمحم  یناهفصإلا ، . 43
1366 ش. 1408 ق / هثعبلا ، هسسؤم  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  دجم  . 44

، یبرعلا ثارتـلا  ءاـیحا  راد  توریب  ط 4 ، یناثملا ، عبـسلاو  میظعلا  نآرقلا  ریـسفت  یف  یناعملا  حور  دومحم ؛ نیدـلا  باهـش  یـسولآلا ، . 45
1985 م. 1405 ق /

1980 م. 1400 ق / تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، ط 1 ، هعیرشلا ، حابصم  ع ؛)  ) دمحم نب  رفعج  قداصلا ، مامإلا  . 46
1380 ش. 1422 ق / یمالسإلا ، داشرإلا  هیفاقثلا و  هرازو  نارهط ، مضخلا  رحبلا  مظعالا و  طیحملا  ریسفت  یلع ؛ نب  ردیح  یلمآ ، . 47

463 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
1381 ش. شناسر ، نارهت ، راونألا ، عبنم  رارسألا و  عماج  . 48

1996 م. 1411 ق / تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  توریب ، هعیشلا ، نایعأ  نسح ؛ نیمألا ، . 49
1985 م. 1405 ق / یمالسإلا ، مالعإلا  همظنم  نازیملا ، ریسفت  یف  هجهنمو  یئابطابطلا  یلع ؛ یسوألا ، . 50

1370 ش. یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، هیافکلا ، حرش  یف  هیاهنلا  یلع ؛ یناوریإلا ، . 51
1381 ش. تمس ، تاراشتنا  هاگشناد و  هزوح و  هدکشهوژپ  يریسفت ، بتاکم  ربکا ؛ یلع  یئاباب ، . 52

1999 م. 1419 ق / تاعوبطملل ، یملعألا  هسسؤم  توریب ، ط 1 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  مشاه ؛ ینارحبلا ، . 53
هیمالسإلا 1411 ق. فراعملا  هسسؤم  مق ، ط 1 ، راهطألا ، هلآو  دمحم  لاوحأ  یف  راربألا  هیلح  . 54

یب نیسردملا ، هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسـسؤم  مق ، هرهاطلا ، هرتعلا  ماکحأ  یف  هرـضانلا  قئادحلا  دمحا ؛ نب  فسوی  ینارحبلا ، . 55
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. ات
1981 م. 1401 ق / رکفلا ، راد  توریب ، يراخبلا ، حیحص  لیعامسا ؛ نب  دمحم  يراخبلا ، . 56

. ات یب  هیمالسإلا ، بتکلا  راد  مق ، نساحملا ، دلاخ ؛ نب  دمحم  نب  دمحا  یقربلا ، . 57
1412 ق. نایراصنا ، مق ، لوصألا ، هیافک  یلع  هیشاحلا  نیسح ؛ يدرجوربلا ، . 58

1415 ق. هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، لیزنتلا ، یناعم  یف  لیوأتلا  بابل  یمسملا  نزاخلا  ریسفت  دمحم ؛ نب  یلع  يدادغبلا ، . 59
2004 م. 1424 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ط 1 ، لیزنتلا ، ملاعم  یمسملا  يوغبلا  ریسفت  ءارفلا ؛ دوعسم  نب  نیسح  يوغبلا ، . 60

1998 م. 1419 ه /- رکفلا ، راد  توریب ، هنسلا ، حرش  . 61
464 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

1379 ش. ارفا ، نسح  نارهت ، نتم ، نطب  نسح ؛ يراخلب ، . 62
1374 ش. هلبق ، رشن  نارهت ، میرک ، نآرق  گرزب  همانباتک  نسح ؛ دمحم  یئاکب ، . 63

1403 ق. رکفلا ، راد  توریب ، يذمرتلا ، ننس  دمحم ؛ نب  یسیع  يذمرتلا ، . 64
2002 م. 1423 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  هللا ؛ دبع  نب  لهس  يرتستلا ، . 65

1992 م. 1413 ق / أرقإ ، راد  توریب ، ط 5 ، یمالسإلا ، ریسفتلا  بهاذم  دلوج ؛ ستنجا  رهیست ، . 66
. ات یب  هیمالسإلا ، هبتکملا  نادهاز ، هیفسنلا ، دئاقعلا  حرش  رمع ؛ نب  دوعسم  ینازاتفتلا ، . 67

ثارتلا ءایحإ  راد  توریب ، ط 1 ، روشاع ، نب  دمحم  وبأ  قیقحت : یبلعثلا ، ریسفت  فورعملا  نایبلا  فشکلا و  دمحا ؛ قاحسا  وبأ  یبلعثلا ، . 68
2002 م. 1412 ق / یبرعلا ،

1991 م. 1411 ق / باتکلا ، راد  توریب ، تافیرعتلا ، دمحم ؛ نب  یلع  رهاقلا  دبع  یناجرجلا ، . 69
1417 نیسردملا ، هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسـسؤم  مق ، ط 1 ، نیرهاطلا ، هداـسلا  راـبخأ  یف  نیهاربلا  رون  هللا ؛ همعن  يرئازجلا ، . 70

ق.
. ات یب  ان ، یب  اج ، یب  ینارحلا ، هیمیت  نبا  یلع  درلا  یف  ینابرلا  قیفوتلا  ءاملعلا ؛ نم  هعامج  . 71

1381 ش. تقیقح ، تاراشتنا  نارهت ، هدابعلا ، تاماقم  یف  هداعسلا  نایب  دمحم ؛ ناطلس  يذبانجلا ، . 72
1381 ش. ءارسا ، رشن  زکرم  مق ، میرک ، نآرق  ریسفت  مینست  هللادبع ؛ یلمآ ، يداوج  . 73

1378 ش. ءارسا ، رشن  زکرم  مق ، نآرق ،) رد  نآرق   ) میرک نآرق  یعوضوم  ریسفت  . 74
1987 م. 1407 ق / نییالملل ، ملعلا  راد  توریب ، ط 4 ، حاحصلا ، دامح ؛ نب  لیعامسا  يرهوجلا ، . 75

465 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، نونفلاو ، بتکلا  یماسأ  نع  نونظلا  فشک  هللا ؛ دبع  نب  یفطصم  هفیلخ ، یجاح  . 76

1406 ق. هفرعملا ، راد  توریب ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  هللادبعوبأ ؛ يروباشینلا ، مکاحلا  . 77
1380 ش. ون ، حرط  نارهت ، این ، یمیرک  یضترم  همجرت  نتم ، يانعم  رصن ؛ دیز ، وبأ  دماح  . 78

2002 م. باتکلل ، هماعلا  هیرصملا  هئیهلا  هرهاق ، یبرع ، نبا  ملکت  اذکه  . 79
ءایحال مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلا لآ  هسـسؤم  مق ، ط 2 ، هعیرـشلا ، لئاسم  لیـصحت  یلا  هعیـشلا  لئاسو  نسحلا ؛ نب  دـمحم  یلماعلا ، رحلا  . 80

1372 ش. 1414 ق / ثارتلا ،
1376 ش. 1418 ق / ع ،)  ) اضر ماما  یمالسا  فراعم  هسسؤم  مق ، ط 1 ، همئالا ، لوصأ  یف  همهملا  لوصفلا  . 81

1381 ش. 1423 ق / هیملعلا ، هعبطملا  مق ، هیسوطلا ، دئاوفلا  . 82
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1999 م. 1420 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، میرکلا ، نآرقلا  دصاقم  یف  نایبلا  حتف  قیدص ؛ ناخ ، نسح  . 83
1950 م. 1370 ق / هیردیحلا ، هعبطملا  تاروشنم  فجنلا ، ط 1 ، تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  نامیلس ؛ نب  نسح  یلحلا ، . 84

1417 ق. ههاقفلا ، رشن  ط 1 ، لاجرلا ، هفرعم  یف  لاوقألا  هصالخ  فسوی ؛ نب  نسح  یلحلا ، . 85
1370 ش. 1412 ق / نایلیعامسا ، مق ، ط 4 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  هعمج ؛ نب  یلع  دبع  يزیوحلا ، . 86

1416 ق. يداهلا ، ط 2 ، یناحورلا ، ینیسحلا  دمحم  ریرقت  لوصألا ، یقتنم  بحاصلا ؛ دبع  میکحلا ، . 87
466 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

1994 م. 1414 ق / رانملا ، هسسؤم  ط 1 ، هقفلا ، لوصأ  یف  مکحملا  دیعس ؛ دمحم  میکحلا ، . 88
. ات یب  ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلا لآ  هسسؤم  لوصألا ، هیافک  مظاک ؛ دمحم  یناسارخلا ، . 89

1997 م. 1417 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ط 1 ، مالسلا ، هنیدم  وأ  دادغب  خیرات  یلع ؛ نب  دمحا  يدادغبلا ، بیطخلا  . 90
1417 ق. ع ،)  ) رمألا بحاص  هسسؤم  یفاص ، نسح  ریرقت  لوصألا ، یف  هیادهلا  مساقلا ؛ وبأ  یئوخلا ، . 91

1419 ق. یمالسإلا ، هقفلا  فراعملا  هرئاد  هسسؤم  مق ، لوصألا ، ملع  یف  تاسارد  . 92
یمالسإلا 1419 ق. رشنلا  هسسؤم  مق ، ط 1 ، ضایفلا ، قاحسا  دمحم  خیشلا  ریرقت  هقفلا ، لوصأ  یف  تارضاحم  . 93

1992 م. 1413 ق / ان ، یب  ط 5 ، هاورلا ، تاقبط  لیصفتو  ثیدحلا  لاجر  مجعم  . 94
1975 م. 1395 ق / ءارهزلا ، راد  توریب ، ط 4 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  . 95

2002 م. 1422 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، نیرسفملا ، تاقبط  یلع ؛ نب  دمحم  يدووادلا ، . 96
. ات یب  ثارتلا ، ءایحال  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلا لآ  هسسؤم  مق ، نینمؤملا ، تافص  یف  نیدلا  مالعا  نسحلا ؛ یبا  نب  نسحلا  یملیدلا ، . 97

1987 م. 1407 ق / یبرعلا ، باتکلا  راد  توریب ، ط 1 ، رابخألا ، سودرف  باتک  رادرهش ؛ نب  هیوریش  یملیدلا ، . 98
1976 م. 1396 ق / یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، ط 2 ، نورسفملاو ، ریسفتلا  نیسح ؛ دمحم  یبهذلا ، . 99

467 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
. ات یب  هیوضترملا ، هبتکملا  نارهت ، نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  مجعم  دمحم ؛ نیسح  یناهفصإلا ، بغارلا  . 100

1405 ق. هوعدلاراد ، تیوک ، هرقبلا ، علاطمو  هحتافلا  ریسفت  عم  ریسافتلا  عماج  همدقم  . 101
1377 ش. ثیدحلا ، راد  مق ، ط 1 ، رداونلا ، ینیسحلا ؛ یلع  نب  هللا  لضف  يدنوارلا ، . 102

. ات یب  جع ،)  ) يدهملا مامإلا  هسسؤم  مق ، حئارجلا ، جئارخلا و  هللا ؛ هبه  نب  دیعس  نیدلا  بلق  يدنوارلا ، . 103
1379 ش. تمس ، تاراشتنا  هاگشناد و  هزوح و  هدکشهوژپ  نآرق ، ریسفت  یسانش  شور  دومحم ؛ یبجر ، . 104

1380 ش. نیبم ، باتک  رشن  ناموصعم ، ریسفت  یسانش  شور  یسانش و  بیسآ  ربکا ؛ یلع  یمتسر ، . 105
1313 ق. تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، راکفألا ، عئادب  هللا ؛ بیبح  یتشرلا ، . 106

1999 م. 1420 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ط 1 ، رانملا ، ریسفت  روهشملا  میکحلا  نآرقلا  ریسفت  دیشر ؛ دمحم  اضر  . 107
1382 ش. یمالسا ، مولع  یناهج  زکرم  مق ، نآرق ، يریسفت  ياهشیارگ  اهشور و  یلع ؛ دمحم  یناهفصا ، یئاضر  . 108

. ات یب  يریصب ، هبتکم  مق ، هیوبنلا ، تازاجملا  فیرشلا ؛ یضرلا ، . 109
1375 ش. ثیدحلا ، راد  ط 1 ، همکحلا ، نازیم  دمحم ؛ يرهشرلا ، يرلا  . 110

2002 م. 1422 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ط 3 ، نیدلا ، مولع  ءایحإ  حرشب  نیقتملا  هداسلا  فاحتإ  دمحم ؛ نب  دمحم  يدیبزلا ، . 111
. ات یب  هایحلا ، هبتکم  تاروشنم  توریب ، سوماقلا ، رهاوج  نم  یمسملا  سوماقلا  حرش  نم  سورعلا  جات  یضترم ؛ دمحم  يدیبزلا ، . 112

468 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
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1996 م. 1416 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، نآرقلا ، مولع  یف  نافرعلا  لهانم  میظعلا ؛ دبع  دمحم  یناقرزلا ، . 113
1957 م. 1376 ه /- هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  توریب ، ط 1 ، نآرقلا ، مولع  یف  ناهربلا  رداهب ؛ نب  هللا  دبع  نب  دمحم  یشکرزلا ، . 114

1417 ق. هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  قئافلا  رمع ؛ نب  دومحم  هللا  راج  يرشخمزلا ، . 115
. ات یب  هفرعملا  راد  توریب ، لیزنتلا ، ضماوغ  قئاقح  نع  فاشکلا  . 116

. ات یب  ان ، یب  اج ، یب  هنسلا ، باتکلا و  یف  رفکلاو  نامیإلا  رفعج ؛ یناحبسلا ، . 117
1360 ش. 1401 ق / دیحوت ، تاراشتنا  نآرق ، دیواج  روشنم  . 118

1996 م. 1417 ق / رانملا ، هسسؤم  ط 3 ، لوصألا ، بیذهت  يوسوملا ؛ یلعألا  دبع  يراوزبسلا ، . 119
ءاـیحال مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلا لآ  هسـسؤم  مق ، نیدـلا ،) لوصأ  یف  نیقیلا  جراـعم   ) راـبخألا عماـج  دـمحم ؛ نب  دـمحم  يراوزبسلا ، . 120

1414 ق. ثارتلا ،
1999 م. 1420 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، يربکلا ، هیعفاشلا  تاقبط  یفاکلا ؛ دبع  نب  یلع  نب  باهولا  دبع  یکبسلا ، . 121

. ات یب  نارهز ، هبتکم  رصم ، لیفز ، نبا  یلع  درلا  یف  لیقصلا  فیسلا  . 122
1990 م. 1410 ق / رکفلا ، راد  توریب ، ط 1 ، دواد ، یبأ  ننس  ثعشألا ؛ نب  نامیلس  یناتسجسلا ، . 123

1990 م. 1407 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ط 1 ، نآرقلا ، مولع  یف  ناقتإلا  نمحرلا ؛ دبع  یطویسلا ، . 124
1401 ق. رکفلا ، راد  توریب ، ط 1 ، ریذنلا ، ریشبلا  ثیداحأ  یف  ریغصلا  عماجلا  . 125

1365 ق. هفرعملا ، راد  توریب ، ط 1 ، روثأملاب ، ریسفتلا  یف  روثنملا  ردلا  . 126
469 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

. ات یب  توریب ، هفرعملا ، راد  هعوضوملا ، ثیداحألا  یف  هعونصملا  یلائللا  . 127
. ات یب  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ط 1 ، لوزنلا ، بابسأ  یف  لوقنلا  بابل  . 128

2003 م. 1423 ق / هیرصعلا ، هبتکملا  توریب ، هعیرشلا ، لوصأ  یف  تاقفاوملا  قاحس ؛ وبأ  یبطاشلا ، . 129
. ات یب  ان ، یب  اج ، یب  ثیدحلا ، فالتخا  سیردا ؛ نب  دمحم  یعفاشلا ، . 130

1376 ش. یمالسإلا ، تایغلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  نآرق ، لیوأت  ياهشور  مظاک ؛ دمحم  رکاش ، . 131
1381 ش. امن ، یتسه  رشن  نارهت ، شهوژپ ، هنیآ  رد  نآرق  . 132

1382 ش. یمالسا ، مولع  یناهج  زکرم  تاراشتنا  مق ، يریسفت ، ياهشور  ینابم و  . 133
1416 ق. 1374 ش / هوسألا ، راد  نارهت ، دراوشلا ، هیبرعلا و  حصف  یف  دراوملا  برقا  يروخلا ؛ دیعس  ینوترشلا ، . 134

1992 م. 1420 ق / رکفلا ، راد  توریب ، لحنلاو ، للملا  میرکلا ؛ دبع  نب  دمحم  یناتسرهشلا ، . 135
. ات یب  بتکلا ، ملاع  اج ، یب  ریسفتلا ، ملع  نم  هیاردلا  هیاورلا و  یّنف  نیب  عماجلا  ریدقلا  حتف  یلع ؛ نب  دمحم  یناکوشلا ، . 136

1998 م. 1419 ق / ط 2 ، تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  توریب ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  دمحم ؛ نیدلا  ردص  يزاریشلا ، . 137
2002 م. 1423 ق / یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، هعبرألا ، هیلقعلا  رافسألا  یف  هیلاعتملا  همکحلا  . 138

1999 م. 1419 ق / یبرعلا ، خیراتلا  هسسؤم  توریب ، ط 1 ، بیغلا ، حیتافم  . 139
1340 ق. نارهت ، هاگشناد  نارهت ، هیلهاجلا ، مانصألارسک  . 140

1408 ق. یمالسا ، گنهرف  تاراشتنا  مق ، ط 2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناقرفلا  دمحم ؛ یقداصلا ، . 141
470 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

1977 م. نییالملل ، ملعلا  راد  توریب ، ط 2 ، نآرقلا ، مولع  یف  ثحابم  یحبص ؛ حلاص ، . 142
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1417 ق. هیمالسإلا ، هقفلا  فراعملا  هرئاد  هسسؤم  مق ، لوصألا ، ملع  یف  ثوحب  رقاب ؛ دمحم  ردصلا ، . 143
1387 ق. هیملعلا ، هزوحلا  یف  نیسردملا  هعامج  تاروشنم  مق ، دیحوتلا ؛ هیوباب ؛ نب  یلع  نب  دمحم  قودصلا ، . 144

. ات یب  هیملعلا ، هزوحلا  یف  نیسردملا  هعامج  تاروشنم  مق ، لاصخلا ، . 145
1316 ش. یمالسا ، تاراشتنا  مق ، رابخألا ، یناعم  . 146

. ات یب  هیملعلا ، هزوحلا  یف  نیسردملا  هعامج  تاروشنم  مق ، ط 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 147
2000 م. 1420 ق / یبرعلا ، خرؤملا  راد  توریب ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفتل  هماعلا  ئدابملا  یلع ؛ نیسح  دمحم  ریغصلا ، . 148

1404 ق. 1362 ش / یملعألا ، تاروشنم  نارهط ، دمحم ، لآ  لئاضف  یف  يربکلا  تاجردلا  رئاصب  نسحلا ؛ نب  دمحم  رافصلا ، . 149
1361 ش. یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، مالسا ، رد  نآرق  نیسح ؛ دمحم  یئابطابط ، . 150

. ات یب  هیملعلا ، هزوحلا  یف  نیسردملا  هعامج  تاروشنم  مق ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  . 151
1416 ق. هوسألا ، راد  مق ، ط 2 ، جاجتحإلا ، بلاط ؛ یبأ  نب  یلع  نب  دمحا  یسربطلا ، . 152

1415 ق. تاعوبطملل ، یملعألا  هسسؤم  توریب ، ط 1 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  نسحلا ؛ نب  لضفلا  یسربطلا ، . 153
1995 م. 1415 ه /- رکفلا ، راد  توریب ، نآرقلا ، يآ  لیوأت  نع  نایبلا  عماج  ریرج ؛ نب  دمحم  يربطلا ، . 154

471 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
1995 م. 1415 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، راثآلا ، لکشم  دمحم ؛ نب  دمحا  رفعج  وبأ  يواحطلا ، . 155

1408 ق. هیمالسإلا ، هفاقثلا  رشن  بتکم  اج ، یب  ط 2 ، نیرحبلا ، عمجم  نیدلا ؛ رخف  یحیرطلا ، . 156
1986 م. 1406 ق / هیفاقثلا ، هبتکملا  توریب ، اهیف ، مالسإلا  مکحو  هینطابلا  دئاقعلا  رباص ؛ همیعطلا ، . 157

1404 ق. تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، یشکلا ،) لاجر   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  نسح ؛ نب  دمحم  رفعج  وبأ  یسوطلا ، . 158
. ات یب  يروادلا ، هبتکم  مق ، یلامألا ، . 159

1409 ق. یمالسإلا ، مالعإلا  بتکم  مق ، ط 1 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  . 160
1390 ق. هیمالسإلا ، بتکلا  راد  هعنقملا ، حرش  یف  ماکحألا  بیذهت  . 161

1415 ق. یمالسإلا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، یسوطلا ، لاجر  . 162
1417 ق. ههاقفلا ، رشن  مق ، تسرهفلا ، . 163

1999 م. 1419 ق / تاعوبطملل ، یملعألا  هسسؤم  توریب ، ط 1 ، رارسألا ، هوکشمو  راونألا  هآرم  ریسفت  همدقم  نسحلا ؛ وبأ  یلماعلا ، . 164
1410 ق. نیسردملا ، هعامج  مق ، ط 1 ، میرکلا ، نآرقلا  لوح  هماه  قئاقح  یضترم ؛ رفعج  یلماعلا ، . 165

1409 یمالسإلا ، مالعإلا  بتکم  مق ، ط 1 ، دیفتسملاو ، دیفملا  بادآ  یف  دیرملا  هینم  یناثلا ؛) دیهشلا   ) یلع نب  نیدلا  نیز  یلماعلا ، . 166
1368 ش. ق /

. ات یب  انیب ، اج ، یب  میرکلا ، نآرقلا  ظافلأل  سرهفملا  مجعملا  داؤف ؛ دمحم  یقابلا ، دبع  . 167
472 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

1996 م. هیعماجلا ، هفرعملا  راد  هرهاقلا ، لیوأتلاو ، ریسفتلا  نیب  ینآرقلا  صنلا  دمحأ ؛ رافغلا ، دبع  . 168
1405 ق. نیسردملا ، هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسسؤم  مق ، راکفألا ، هیاهن  نیدلا ، ءایض  یقارعلا ، . 169

1994 م. 1414 ق / سئافنلا ، راد  قشمد ، ط 3 ، هدعاوقو ، ریسفتلا  لوصأ  نمحرلا ؛ دبع  دلاخ  کعلا ، . 170
1373 ش. یمالسا ، داشراو  گنهرف  ترازو  نارهت ، نآرق ، ریسفت  ياهشور  ینابم و  یلعسابع ؛ یناجنز ، دیمع  . 171

. ات یب  هیمالسإلا ، هیملعلا  هبتکملا  نارهط ، یشایعلا ، ریسفت  دوعسم ؛ نب  دمحم  یشایعلا ، . 172
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. ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب ، نیدلا ، مولع  ءایحإ  دمحم ؛ نب  دمحم  دماح  وبأ  یلازغلا ، . 173
1985 م. 1405 ق / رکفلا ، راد  توریب ، ط 3 ، بیغلا ، حیتافمب  یمسملا  ریبکلا  ریسفتلا  رمع ؛ نب  دمحم  يزارلا ، رخفلا  . 174

. ات یب  ان ، یب  اج ، یب  تاعوضوملا ، هرکذت  يدنهلا ؛ یلع  نب  رهاط  دمحم  ینتفلا ، . 175
1414 ق. هوسا ، تاراشتنا  مق ، نیعلا ، باتک  بیترت  دمحا ؛ نب  لیلخلا  يدیهارفلا ، . 176

2000 م. 1421 ق / ط 2 ، دشرلا ، هبتکم  ضایرلا ، نآرقلا ، لئاضف  باتک  دمحم ؛ نب  رفعج  رکب  وبأ  یبایرفلا ، . 177
1409 ق  ط 2 ، هرجهلا ، راد  هسسؤم  اج ، یب  طیحملا ، سوماقلا  بوقعی ؛ نب  دمحم  يدابآ ، زوریفلا  . 178

1376 ش  یمالسإلا ، مالعإلا  بتکم  مق ، نآرقلا ، ریسفت  یف  یفصألا  نسح ؛ دمحم  یناشاکلا ، ضیفلا  . 179
473 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

1361 ش. یمالسإلا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، ءایحإلا ، بیذهت  یف  ءاضیبلا  هجحملا  . 180
1390 ق. هاگشناد ، پاچ  نامزاس  نارهط ، هلیصألا ، لوصألا  نسح ؛ دمحم  . 181

1418 ق. 1379 ش / ط 3 ، ردصلا ، هبتکم  نارهط ، نآرقلا ، ریسفت  یف  یفاصلا  نسح ؛ دمحم  . 182
1381 ش. نارهت ، نیون  نیمث  هسسؤم  نارهت ، ینافرع ، ریسافت  یسانش  نایرج  رد  یشهوژپ  نسح ؛ روپ ، مساق  . 183

1997 م. 1418 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، لیوأتلا ، نساحم  یمسملا  یمساقلا  ریسفت  نیدلا ؛ لامج  دمحم  یمساقلا ، . 184
. ات یب  ان ، یب  اج ، یب  لدعلا ، دیحوتلا و  باوبأ  یف  ینغملا  يدابآ ؛ دسألا  نسحلاوبأ  رابجلا ، دبع  یضاق  . 185

1383 ق/ فراعملا ، راد  هرهاق ، ماکحألاو ، ایاضقلاو  مارحلاو  لـالحلا  رکذو  مالـسإلا  مئاـعد  دـمحم ؛ نب  ناـمعن  یبرغملا ، یـضاقلا  . 186
1963 م.

1376 ش. هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت ، ط 7 ، نآرق ، سوماق  ربکا ؛ یلع  یشرق ، . 187
1985 م. 1405 ه / ط 2 ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  دمحا ؛ نب  دمحم  هللا  دبع  وبأ  یبطرقلا ، . 188

1404 ق. بتکلا ، راد  هسسؤم  مق ، ط 3 ، یمقلا ، ریسفت  میهاربا ؛ نب  یلع  یمقلا ، . 189
. ات یب  ینثملا ، هبتکم  توریب ، نیفلؤملا ، مجعم  اضر ؛ رمع  هلاحک ، . 190

1410 ق. یفطصملا ، هبتکم  مق ، ط 2 ، دئاوفلا ، زنک  یلع ؛ نب  دمحم  حتفلاوبأ  یکجارکلا ، . 191
1382 ش. فراعم ، رشن  رتفد  مق ، نامز ، ياهزاین  هب  ییوگخساپ  یگنوگچ  نآرق و  میهاربا ؛ يرتنالک ، . 192

1388 ق. هیمالسإلا ، بتکلا  راد  مق ، ط 3 ، یفاکلا ، لوصألا  بوقعی ؛ نب  دمحم  ینیلکلا ، . 193
474 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

1364 ش. رجف ، تاراشتنا  نآرق ، تخانش  یلع ؛ یلامک ، . 194
1410 ق. یمالسإلا ، داشرإلا  هفاقثلا و  هرازو  نارهط ، ط 1 ، یفوکلا ، تارفلا  ریسفت  میهاربإ ؛ نب  تارف  یفوکلا ، . 195

1380 ش. مق ،) هاگشناد   ) قارشا تاراشتنا  مق ، نآرق ، ریسفت  ياهشور  اضر ؛ بدؤم ؛ . 196
1378 ش. یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  مق ، فرح ، تفه  يایؤر  نآرق و  لوزن  . 197

.16 ص 7 - هرامش 26 ، تفرعم ، هلجم  ینیمخ ؛ ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسسؤم  . 198
.67 ص 64 - هرامش 14 ، تانیب ، هلجم  ع ؛)  ) اضر ماما  یمالسا  فراعم  هسسؤم  . 199

. ات یب  اج ، یب  یفاکلا ، لوصأ  حرش  حلاص ؛ یناردنزاملا ، . 200
. ات یب  ان ، یب  اج ، یب  لاجرلا ، لاوحا  یف  لاقملا  حیقنت  دمحم ؛ نب  هللا  دبع  یناقماملا ، . 201

1411 ق. ثارتلا ، ءایحال  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلآ هسسؤم  مق ، ط 1 ، هیاردلا ، ملع  یف  هیادهلا  سابقم  . 202
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1409 ق 1989 م. هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، لاعفألا ، لاوقألا و  ننس  یف  لامعلا  زنک  ماسح ؛ نب  یلع  نیدلا  ءالع  يدنهلا ، یقتملا  . 203
1375 ش. ون ، حرط  نارهت ، تنس ، باتک و  کیتنومره  دمحم ؛ يرتسبش ، دهتجم  . 204

143 ق 1983 م. ءافولا ، هسسؤم  توریب ، ط 2 ، راهطألا ، همئألا  رابخأ  رردل  هعماجلا  راونألا  راحب  رقاب ؛ دمحم  یسلجملا ، . 205
1379 ش. هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهط ، ط 4 ، لوسرلا ، لآ  رابخأ  حرش  یف  لوقعلا  هآرم  . 206

475 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
1382 ش. يدهلا ، راد  مق ، میرک ، نآرق  لیوأت  همطاف ؛ ینارآ ، يدمحم  . 207

1412 ق. یبرعلا ، نایبلا  راد  توریب ، میکحلا ، نآرقلا  یف  ثوحب  یقت ؛ دمحم  یسردم ، . 208
1416 ق 1374 ش. یمالسإلا ، مالعإلا  بتکم  ط 1 ، نیرسفملا ، دنع  نآرقلا  مولع  هینآرقلا ؛ فراعملاو  هفاقثلا  زکرم  . 209

. يروصنم هللا  حیبذ  سابتقا : همجرت و  هعیش ، ناهج  رکفتم  زغم  گروبنتسارتسا ؛ یمالسا  تاعلاطم  زکرم  . 210
1381 هزوح ، یگنهرف  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  مق ، نآرق ، لیوأت  نطاب و  هیملع ؛ هزوح  یگنهرف  ياهـشهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  . 211

ش.
1408 ق. هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، ط 3 ، لاجرلا ؛ ءامسأ  یف  لامکلا  بیذهت  فسوی ؛ جاجحلا  وبأ  يزملا ، . 212

1413 ق. نامقل ، تاراشتنا  لوصألا ، هیافک  یلع  یشاوحلا  نسحلا ؛ وبأ  ینیکشملا ، . 213
1360 ش. باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  نسح ؛ یفطصملا ، . 214

1362 ش. اردص ، نارهت ، نامز ، تایضتقم  مالسا و  یضترم ؛ يرهطم ، . 215
1381 ش. اردص ، نارهت ، نآرق ، اب  ییانشآ  . 216

1366 ش. اردص ، نارهت ، تیمتاخ ، . 217
1369 ش. اردص ، نارهت ، توبن ، متخ  . 218

1366 ش. تمکح ، نارهت ، یفسلف ، تالاقم  . 219
1370 ش. یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  ط 4 ، هقفلا ، لوصا  اضر ؛ دمحم  رفظملا ، . 220

476 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
2004 م. 1425 ق / دیهمتلا ، هسسؤم  مق ، عماجلا ، يرثألا  ریسفتلا  يداه ؛ دمحم  تفرعم ، . 221

1418 ق. هیمالسإلا ، مولعلل  هیوضرلا  هعماجلا  دهشم ، بیشقلا ، هبوث  یف  نورسفملاو  ریسفتلا  . 222
1411 ق. نیسردملا 1412 / هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسسؤم  مق ، ط 1 ، نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  . 223

1379 ش. روشک ، زا  جراخ  هیملع  سرادم  اه و  هزوح  نامزاس  مق ، ول ، ردنکسا  داوج  دمحم  ریرقت  ینآرق ، مولع  . 224
. ات یب  هیلهألا ، هبتکملا  تاروشنم  توریب ، تامارکلا ، فوصتلا و  یف  تارظن  داوج ؛ دمحم  هینغم ، . 225

1420 ق. ناوج ، لسن  تاراشتنا  مق ، ط 3 ، یسدق ، دمحا  ریرقت  لوصألا ، راونأ  رصان ؛ يزاریش ، مراکم  . 226
1381 ش. هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت ، چ 21 ، هنومن ، ریسفت  . 227

. ات یب  هرهاقلا ، هبتکم  بولقلا ، ملع  بلاطوبأ ؛)  ) هیطع نب  دمحم  یکملا ، . 228
. ات یب  هیملعلا ، هزوحلا  یف  نیسردملا  هعامج  تاروشنم  مق ، صاصتخإلا ، يربکعلا ؛ نامعنلا  نب  دمحم  دیفملا ، . 229

1993 م. 1414 ق - بتکلا ، راد  توریب ، ط 2 ، هقفلا ، لوصأب  هرکذتلا  . 230
، هیملعلا بـتکلا  راد  توریب ، ط 1 ، ریذنلا ، ریـشبلا  ثیداحا  نم  ریغـصلا  عماجلا  حرـش  ریدـقلا  ضیف  فوؤرلا ؛ دـبع  دـمحم  يوانملا ، . 231

1994 م. 1415 ق /
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1363 ش. 1405 ق / هزوحلا ، بدأ  مق ، برعلا ، ناسل  مرکم ؛ نب  دمحم  روظنم ، نبا  . 232
1366 ق. يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم ، هولصلا ، بادآ  هللا ؛ حور  ینیمخلا ، يوسوملا  . 233

477 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 
1375 ش. ج 1 ، ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، دمح ، هروس  ریسفت  . 234

1382 ق. نایلیعامسا ، مق ، یناحبسلا ، رفعج  ریرقت  لوصألا ، بیذهت  . 235
1300 ش. بتکلا ، راد  مق ، توکلم ، رد  زاورپ  . 236

1374 ش. 1416 ق / ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، رحس ، ياعد  حرش  . 237
1376 ش. 1418 ق / ینیمخلا ، مامإلا  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ط 1 ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  یفطصم ؛ ینیمخلا ، يوسوملا  . 238

1418 ق. ینیمخلا ، مامإلا  راثآ  میظنت  رشن و  هسسؤم  مق ، ط 1 ، دئاوفلا ، دئاوعلا و  لئاسر  ثالث  . 239
1369 ش. یفجن ، یبتک  تاراشتنا  مق ، لئاسرلا ، حرش  یف  لئاسولا  قثوأ  رفعج ؛ نب  یسوم  يزیربتلا ، يوسوملا  . 240

1371 ش. ریبک ، ریما  تاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، چ 5 ، راربألا ، هدع  رارسألا و  فشک  لضفلاوبأ ؛ يدبیملا ، . 241
1368 ش. يوفطصم ، تاراشتنا  مق ، یئوخ ، مساقلاوبأ  ریرقت  تاریرقتلا ، دوجأ  نیسح ؛ دمحم  ینیئانلا ، . 242

1417 ق. یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  لوصألا ، دئاوف  . 243
1348 ش. يروهط ، تاراشتنا  نارهت ، چ 2 ، نید ، هجو  نیعم ؛ وبأ  ورسخ ، رصان  . 244

1383 ش. یمالسا ، مولع  یناهج  زکرم  تاراشتنا  مق ، یقیبطت ، ریسفت  هللا ؛ حتف  ناگداز ، راجن  . 245
1416 یمالسإلا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، ط 5 ، یشاجنلا ،) لاجر   ) هعیشلا یفنصم  ءامـسا  تسرهف  یلع ؛ نب  دمحا  سابعلا  وبأ  یـشاجنلا ، . 246

ق.
478 ص : ج4 ، یصصخت ، بتک 

1363 ش. 1405 ق / تاعوبطملل ، يرتسبشلا  راد  مق ، ط 1 ، رشع ، هتسلا  لوصألا  هاورلا ؛ نم  هبخن  . 247
1903 م. 1348 ق / رکفلا ، راد  توریب ، يربکلا ، ننسلا  بیعش ؛ نب  دمحا  یئاسنلا ، . 248

1415 ق/ هیلمعلا ، بـتکلا  راد  توریب ، ط 1 ، لیوأتلا ، قئاقحو  لیزنتلا  كرادم  یمسملا  یفسنلا  ریـسفت  دمحا ؛ نب  هللادبع  یفـسنلا ، . 249
1995 م.

1996 م. 1416 ق / رکفلا ، راد  توریب ، ءایفصألا ، تاقبطو  ءایلوألا  هیلح  هللادبع ؛ نب  دمحا  یناهفصإلا ، میعنوبأ  . 250
1419 ق. نیسردملا ، هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسسؤم  مق ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  یلع ؛ يزامنلا ، . 251

1987 م. 1408 ق / ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، ط 1 ، لئاسملا ، طبنتسمو  لئاسولا  كردتسم  نیسح ؛ يرونلا ، . 252
1375 ق. ان ، یب  اج ، یب  ناقرفلا ، نییبتو  نآرقلا  ریسفت  یف  نمحرلا  تاحفن  نمحرلا ؛ دبع  نب  دمحم  يدنواهنلا ، . 253

1996 1416 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ط 1 ، ناقرفلا ، بئاغرو  نآرقلا  بئارغ  ریـسفت  یمقلا ؛ دمحم  نب  نسحلا  يروباشینلا ، . 254
م.

1999 م. 1420 ق / ریثک ، نبا  راد  قشمد ، ط 2 ، نآرقلا ، لئاضف  مالس ؛ نب  مساق  دیبع  وبأ  يورهلا ، . 255
. ات یب  ردصلا ، بتکم  اج ، یب  هیقفلا ، حابصم  اضر ؛ ینادمهلا ، . 256

1988 م. 1408 ق / هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، دئاوفلا ، عبنمو  دئاوزلا  عمجم  رکب ، یبأ  نب  یلع  یمثیهلا ، . 257
. ات یب  رداص ، راد  توریب ، یبوقعیلا ؛ خیرات  حضاو ؛ نب  بوقعی  یبأ  نب  دمحا  یبوقعیلا ؛ . 258

نآرق نوطب  رد  یقیبطت  www.Ghaemiyeh.comیشهوژپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 220زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


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

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 
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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 
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يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
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«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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