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باتفآ راظتنا  رد 

باتک تاصخشم 

 - نیسح 1321 ینودیرف  هسانشرس : 
ینودیرف  نیسح  تیودهم ) تلاصا  نوماریپ  یثحب   ) باتفآ راظتنا  رد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ابن 1377. هسسوم  نارهت  رشن :  تاصخشم 
40 ص x20 12س م  يرهاظ :  تاصخشم 

موس  پاچ   ) لایر  2000 مود ؛ ) پاچ   ) لایر  1000 لوا ؛  پاچ  لایر   1000 964-6643-03-5 ؛  کباش : 
 . لوا 1377 پاچ  تشاددای : 

زیئ 1378. اپ  مود : پاچ  تشاددای : 
موس 1379. پاچ  تشاددای : 

تیودهم  تلاصا  نوماریپ  یثحب  رگید : ناونع  تشاددای : 
سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

تیودهم  تلاصا  نوماریپ  یثحب  رگید :  ناونع 
تیودهم عوضوم : 

BP224/2/ف4د4 1377 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

م2301-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

دیحوت هدرک ، نوگرگد  ار  ناهج  شدنمهوکش  مایق  اب  هک  حلصم  یجنم و  کی  روهظ  تیودهم و  زا  نتفگ  نخسمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هدنیآ زا  نخـس  تسا ... يداش  رورـس و  زا  اهلد  ندرک  رپ  دیما و  زا  نتفگ  نخـس  عقاو  رد  دنارتسگب ، یتیگ  هنهپ  رد  ار  یناگمه  تلادع  و 
عماوج رب  هک  تسا  یتینارون  زا  نخس  دنام ... دهاوخن  یقاب  يرثا  ناشن و  رامثتسا ، ملظ و  ضیعبت و  كرش و  رفک و  زا  نآ  رد  هک  تسا  يا 

هک موصعم  یهلا و  یتیصخش  ياناوت  تسد  هب  تسا  ناهج  هدارا  زا  نخس  دومن ... دهاوخ  ناشخرد  ار  اهناسنا  یگدنز  هتفای ، هطاحا  يرشب 
دودز و دـهاوخ  ار  اهیناماسبان  دروآ  دـهاوخ  ناماس  هب  ار  ناهج  يرـشب ، قوف  ام  تردـق  ملع و  ینعی  مهم ، حالـس  ود  نتـشاد  هارمه  هب  اـب 

لدـبم اوقت  تداعـس و  نامیا و  زا  باداش  هدنزرـس و  داش و  يا  هرهچ  هب  ار  ناـهج  ياـهیهابت  اهتواقـش و  اهیتخبدـب و  رد  هداـتفا  ورف  هرهچ 
چیه هک  تسا  يدیـشروخ  روآدای  درم و  هحفـص 4 ] دهاوخن [  زگره  هک  تسا  يدیما  زا  نخـس  تیودهم ، زا  نخـس  يرآ ، دومن . دهاوخ 

دهاوخ لد  ییادرف  هب  رگداد ، یحلـصم  روهظ  زا  ثحب  وگتفگ و  اب  ام ، نامز  ناسنا  دـیدرت  الب  درک . دـهاوخن  لوفا  بورغ و  اهلد  زا  هاـگ 
ناوریپ هب  اـیبنا  همه  هک  يرگبـالقنا  گرزب  هب  رواـب  داـقتعا و  دراد . یم  دوـجو  زور  ره  شندـمآ  لاـمتحا  تسین و  رود  نادـنچ  هک  تسب 

زا یکی  تسا ، هدرک  زاـتمم  ار  وا  ییاـهیگژیو  هب  هتفگ و  يو  فصو  زا  نخـس  یناـبز  هب  سک  ره  و  دـنا ، هداد  ار  شروـهظ  هدژم  شیوـخ 
تموکح هب  رـشب  زاـین  هدـنیآ و  هب  دـیما  هراـبرد  زین  گرتس  نارکفتم  نادنمـشیدنا و  رگید  يوس  زا  و  تسا . یهلا  ناـیدا  همه  تاـکرتشم 

و دنا . هداهن  وج  قح  ياهناسنا  سرتسد  رد  ار  شیوخ  ینهذ  ياهتفایرد  جیاتن  دنا و  هتفگ  نخـس  لآ  هدـیا  هعماج  هب  ندیـسر  هار  یناهج و 
مالک نیا  رد  اهنآ  مامت  كرتشم  ردق  هک  میبای  یم  ار  یبلطم  نینچ  زا  یناوارف  ياه  هناشن  ینامسآ  ریغ  ینامـسآ و  نوگانوگ  بتک  رد  اذل 
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نودب مالک  نیا  هکنآ  يارب  دش . دهاوخ  نوگرگد  ایند  یلعف  هرهچ  دیدرگ و  دـهاوخ  نایاسراپ  راک  هب  ماجنارـس  ناهج  دوش : یم  هصالخ 
نادنمـشیدنا نارکفتم و  يوس  زا  تسخن  تشاد . میهاوخ  حلـصم  یجنم و  روهظ  تیودـهم و  هلاسم  رد  عیرـس  يریـس  ددرگن ، یقلت  لیلد 

رد یگدنز  ینعی  هلاسم ، نیا  هک  يدنمـشیدنا  نیتسخن  ارهاظ  هحفـص 5 ] دنکفا [ . میهاوخ  رظن  هیـضق  نیا  هب  نایدا  رظنم  زا  هاگنآ  و  رـشب ،
. تسا هدومن  نایب  ایپوتوا  ای  هلضاف  هنیدم  مان  هب  یلایخ  يرهش  رد  ار  وزرآ  نیا  مسجت  وا  تسا . نوطالفا  هتخاس  حرطم  ار  لآ  هدیا  یطیحم 

رگا تسا : نینچ  تسا ، یناسنا  ياهزاین  شخب  ققحت  دودـحم  یحطـس  رد  هک  یعاـمتجا  ینعی  هلـضاف ، هنیدـم  هراـبرد  وا  نخـس  هصـالخ 
نیا هک  تسا  هنوگنیا  يا  هعماج  نینچ  رد  یگدنز  و  دوب . دهاوخ  هداس  لهـس و  یعوضوم  تلادع  دـنریگ ، شیپ  رد  ار  یگداس  نامدرکم 

ماگنه رد  هک  تسا  یفاک  دـنزاسب . ار  یلزانم  دوخ  يارب  هدرک و  هیهت  شفک  ساـبل و  هباـشون و  هلغ و  شیوخ  تسیز  يارب  دـیاب  ناـمدرم 
دوب دهاوخ  مدنگ  وج و  زا  اهنآ  ياذغ  دنشوپب . سابل  شفک و  یفاک  ردق  هب  ناتـسمز  رد  دننک و  راک  شفک  نودب  هنهرب و  بلاغ  ناتـسبات 

 - لثم دیلوت  رد  تیدودحم  تیاعر  اب  ناشناکدوک -  دوخ و  بیترت  نیا  هب  دننک . هدافتـسا  نان  ای  هدش و  نایرب  تروص  هب  ای  ود  نیا  زا  هک 
یم رس  رب  ناتخرد  لگ  گرب  زا  یجات  دنیامن و  یم  هدافتـسا  دنا  هتخاس  دوخ  هک  ییاه  هباشون  زا  دننک و  یم  یگدنز  یـشوخ  شیع و  هب 

زا سپ  دنرب و  یم  رس  هب  یقیقح  شمارآ  تحص و  رد  ار  يزارد  نایلاس  بیترت  نیا  هب  و  دنیوگ . یم  ار  يادخ  ساپـس  هراومه  دنراذگ و 
هب یعامتجا  نینچ  نونکات  ارچ  هکنیا  اما  دنراذگ . یم  ثرا  هب  دوخ  نادنزرف  يارب  تسا ، بولطم  لامک  هک  ار  یگدنز  نینچ  گی  گرم ،

یمن تعانق  هداس  یگدـنز  هب  نامدرم  هحفـص 6 ] تسا [ . نانآ  یتسرپ  لـمجت  ننفت و  مدرم و  زآ  صرح و  نآ  تلع  تسا ، هدـماین  دوجو 
هچنآ ترـسح  شتآ  رد  دنوش و  یم  ریـس  دوز  دـنراد  دوخ  هچنآ  زا  اهنآ  دنتـسه . دوسح  وج و  تباقر  بلط و  هاج  تسرپدوس و  دـننک و 
شقن ماگنه  نیا  رد  دوش . یم  ریگرد  گنج  رذگهر  نیمه  زا  دننک و  یم  زواجت  رگید  هفیاط  هب  يا  هفیاط  هجیتن  رد  دـنزوس . یم  دـنرادن 

نآ هک  دراد  دوجو  رطخ  لامتحا و  نیا  دـننارب ، مکح  مدرم  رب  هک  یهورگ  هتـسد و  ره  اریز  دوب . دـهاوخ  مهم  رایـسب  نارادـمامز  ماکح و 
تیاده هر  اهنت  سپ  دنیامن . دـیدشت  ار  اهدروخرب  هدروآ ، دوجو  هب  ار  يا  هزات  تالکـشم  دوخ  عفانم  نیمات  ياتـسار  رد  هورگ  تعامج و 

زا تلادع ، رسارس  هعماج  ییاپ  رب  ینعی  بلطم ، نیا  دنشاب . هفـسالف  زا  نایاورنامرف  ماکح و  هک  تسا  نآ  هلـضاف  هنیدم  لیکـشت  عامتجا و 
هدنسیون دلیاو  راکـسا  هلمج  نآ  زا  و  دنا . هدرک  هئارا  نوطالفا  هباشم  ییاهحرط  هدیدرگ و  داهنـشیپ  حرطم و  زین  نادنمـشیدنا  رگید  يوس 

هب هک  درادن  ار  نیا  شزرا  یتح  دهدن ، ناشن  ار  هلـضاف  هنیدم  هک  ییامن  ناهج  هشقن  دـیامن : یم  نایب  ار  یترابع  نینچ  هک  تسا  یـسیلگنا 
نینچ رد  تیناـسنا  هک  یماـگنه  تسا . هتـشاذگ  راـنک  تسا  هدـمآ  دورف  نآ  رد  تیناـسنا  هک  ار  یتـکلمم  هشقن  نیا  اریز  دـننک . هاـگن  نآ 

. درب یم  نآ  يوـس  هحفـص 7 ] هب [  ار  دوخ  یتشک  درک ، ادـیپ  يرتـهب  هیحاـن  هک  نیمه  دزادـنا و  یم  رظن  فارطا  هب  دـمآ ، دورف  یتـکلمم 
نآ نودب  دش و  دـهاوخ  ققحم  هلـضاف  هنیدـم  دوجو  اب  تیناسنا  هک  تسا  دـقتعم  دـلیاو  راکـسا  [ 1 . ] تسا هلـضاف  هنیدم  ققحت  تفرـشیپ ،

دروم رد  میزاسب . ار  هلـضاف  هنیدـم  هک  دـیاب  میـشاب ، هدیـشخب  ققحت  ار  تفرـشیپ  هکنآ  يارب  سپ  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  یتیناسنا  اـساسا 
هب تبسن  هک  ییاه  هرهلد  دنا و  هتشاد  يژولونکت  تفرشیپ  نرق  ناهج و  ناماسبان  تیعضو  زا  هفـسلف  ملع و  هصرع  ناگرزب  هک  ییاهینارگن 

لئاسم دنا ، هدومن  رازبا  يا  هتـسه  ياهحالـس  ینمیرها  رگناریو و  تردـق  اب  زیگنا و  تشحو  یتعـسو  اب  رگید  ریگ  همه  گنج  کی  عوقو 
دیاب يدیهمت  هچ  درک و  دـیاب  هچ  زوس  یتسه  يا  هثداح  نینچ  زا  يریگـشیپ  يارب  هکنیا : لاسم  نآ  هلمج  زا  و  تفای . ناوت  یم  ار  یناوارف 

فوسلیف لسار  مینک : یم  هجوت  اهنآ  هب  راصتخا  تیاـعر  اـب  هک  دـنا  هداد  ییاهخـساپ  يرـشب  نارکفتم  لاوس ، نیا  هب  خـساب  رد  دیـشیدنا ؟
. تسا نکفا  هیاس  ام  رب  یحبش  دنک : یم  هدیقع  رازبا  نینچ  دراد  مه  يا  هدنیآ  رـشب  ایآ  ناونع  تحت  یباتک  رد  رـصاعم ، روآ  مان  یـسیلگنا 

هدحتم تالایا  ای  يوروش  هحفص 8 ] راد [  ار  درپ  رد  دننک و  یم  زاورپ  لامـش  بطق  رادم  دادتما  رد  مارآ  ییایرد  یـشحو  ناغرم  یهورگ 
مادـک ره  يوروش  ای  هدـحتم و  تالایا  تموکح  دـهد . یم  ناـشن  فرط  ياهکـشوم  ار  ناـغرم  هورگ  راد  ار  هدرپ  [ 2 . ] دنوش یم  رادـیدپ 

مـسیناکم تسا . راک  رد  مه  یکیناکم  ياطخ  لامتحا  هشیمه  يرـشب ، ياطخ  لامتحا  رب  هوالع  دننک . یم  زاغآ  ار  یماقتنا  هلمح  گنردیب 
دنک نیمـضت  دناوت  یمن  یـسک  دندش ، دصقم  هناور  هابتـشا  رثا  رب  اهنکفا  بمب  هکنآ  زا  سپ  تسا و  جنرغب  رایـسب  راک  نیا  رد  لخدم  يذ 
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ياه هظحل  رد  نم  تسا ... هتفر  نایم  زا  رـشب  داژن  دوشن ، تفایرد  روتـسد  نیا  عقوم  هب  رگا  دسرب . نادب  عقوم  هب  یگدـناوخارف  روتـسد  هک 
دوش تئارق  راشتنا  تروص  رد  ای  رشتنم  نم  هتشون  هک  دنک  یم  ماود  ردق  نآ  رشب  داژن  مناد  یمن  ملوغشم و  نتشون  هب  هیئوژ 1971  کیرات 
رجنم هک  موس  گنج  عوقو  زا  هک  ام  نامز  رکفتم  نیا  تسا .... یلدزب  زا  يدیماان  دراد ، دوجو  دـیما  ات  و  تسه . يراودـیما  زونه  اما  هن . ای 
هدـش همجرت  ریغتم  يایند  رد  ون  ياهدـیما  مان  هب  هک  يرگید  باتک  رد  تسا ، كانـساره  هزادـنا  نیا  ات  دوش  یم  رـشب  داژن  نتفر  نیب  زا  هب 

هک ار  یناهج  دنراد  وزرآ  هک  ام  زا  یناسک  دوش . لعتـشم  یناهج  موس  گنج  هرئان  هک  تسه  لامتحا  نیا  زور  ره  دیوگ : یم  نینچ  تسا 
ره هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  دنرادرب . تسد  دوخ  نامیا  دیما و  زا  داد  يور  مه  موس  گنج  رگا  دیابن  دننیبب ، دروآ  دوجو  هب  دناوت  یم  رـشب 

ياهیتخبدـب مغر  یلع  ار  دوخ  راکفا  میراد و  هاگن  هدـنز  ار  دوخ  دـیما  دوش ، یلوتـسم  ناهج  رب  مغ  متام و  تملظ و  هحفص 9 ] مه [  ردق 
دوجو يددـعتم  فلتخم و  ياهتلود  هک  تسا  نآ  لح  هار  نیرتهب  درب و  نایم  زا  دـیاب  ار  گنج  تابجوم  سپ  مینک ... هدـنیآ  هجوتم  لاح ،
عابتا اجکی  هساک و  کی  ایند  قلخ  مامت  هتفر و  نیب  زا  ددـعتم  ياهتلود  هک  داد  دـیاب  یبیترت  دریگ . رد  یگنج  اهنآ  نایم  اـت  دنـشاب  هتـشادن 
مادام دشاب .... یناهج  تموکح  کی  سیـسات  ناشفده  یگمه  هک  دـسرب  اجنآ  ات  اهتلم  یگنهامه  ددرگ .... یناهج  دـحاو  تموکح  کی 
گنج او  رشب  يراتفرگ  نیرتگرزب  لسار  ياقآ  هک  مینیب  یم  تسا . ریذپان  بانتجا  میظع  ياهگنج  عوقو  هدشن ، لیکـشت  یناهج  تلود  هک 

تموکح کی  لیکـشت  ار  لح  هار  اهنت  يرـشب ، تاـعامتجا  رد  حلـص  ینیزگیاـج  طـسب و  يارب  دـناد و  یم  حلـص  ار  وا  زاـین  نیرتمیظع  و 
رد مه  ورهن  لعل  رهاوج  دنه  دیقف  دنمـشناد  رادمتـسایس و  دناد . یم  تموکح  نآ  هب  یتیگ  هنهپ  رد  اهناسنا  ندش  میلـست  دـحاو و  یناهج 

تشونرس هب  نتسب  داقتعا  تنوشخ ، ترفن و  شکمشک و  زا  تسا  رپ  هک  ییایند  رد  دیامن : یم  یـشخب  دیما  نینچ  هدش و  دراو  هصرع  نیا 
، دـشاب تیرـشب  يارب  دـیما  زا  راشرــس  مـینک  یم  راـک  نآ  يارب  اـم  هـک  يا  هدـنیآ  هاـگ  ره  تـسا . رگید  ناـمز  ره  زا  رتیرورــض  یناـسنا 

فوـسلیف و  [ 3 . ] تـسا تیناـقح  ياراد  هدـنیآ  نآ  يارب  ندرکراـک  درادــن و  هحفـص 10 ] یتیمها [  نادـنچ  ینونک  ياـیند  ياـهیناماسباب 
نوناق ای  قوقح  عون  راهچ  نیا  ناوتب  رگا  دنک : یم  ییامنهار  هنوگنیا  ام  هنامز  ياهیناماسب  ان  ندیـسر  ناماس  هب  يارب  ماتنب  مان  هب  یـسیلگنا 

اب ار  نید ) نوناق  ای  یبهذـم  قوقح  تلود ، نوناق  ای  یـسایس  قوقح  قالخا ، نوناـق  اـی  یقـالخا  قوقح  تعیبط ، نوناـق  اـی  یعیبط  قوقح  )
زا هک  تسا  نآ  ماتنب  دارم  [ 4 . ] دیسر دهاوخ  لامک  هطقن  نیرتیلاع  هب  رشب  املـسم  دومن ، دحاو  دک  کی  هب  لدبم  هدرک و  بیکرت  رگیدکی 
درک هساک  کی  هچراپگی و  ار  همه  داهن و  يرانک  هب  ار  عونت  تتـشت و  همه  نیا  دومن و  بانتجا  دیاب  نوگانوگ  نیناوق  عونت  یگدنکارپ و 
ماـن هب  رگید  رکفتم  دیـسر . دـهاوخ  لاـمک  هطقن  نیرتیلاـع  هب  هدومن ، تسیز  تداعـس  ياـهتنم  رد  تیرـشب  هک  تسا  یتروـص  نینچ  رد  و 
دیدش جایتحا  ایند  هک  تسا  نیا  تانایب  مامت  زا  دوصقم  دراد : یم  نایب  نینچ  ار  تیناسنا  ياهیرامیب  نامرد  هراچ و  نول  ناو  و . کیردنه .
دننادب دنشاب و  نامیا  تارج و  اب  دیاب  صاخشا  نیا  دنریگب . تسد  رد  ار  ندمت  یتشک  رایتخا  مامز  ناکس و  دنناوتب  هک  دراد  یصاخشا  هب 

هحفـص 11] دـیدج [  هویـش  کبـس و  هب  دـیاب  دارم  ردـنب  هب  یتـشک  ندـناسر  يارب  تسا و  شیوخ  رفاـسم  يادـتبا  رد  هزاـت  رـشب  عوـن  هک 
، هتخاس راومه  ار  دوخ  هار  وزاب  روز  هب  دنیامن و  يدرگاش  هنامز  هسردم  رد  یتدم  دیاب  صاخـشا  نیا  دـنیامن . لصاح  ییانـشآ  یناریتشک 
زا یضاران  درخیب و  ناتـسد  ریز  ناحالم و  هک  دور  یم  مه  لامتحا  دنناسرب . تسا  نایادخان  ییامرفمکح  لحم  هک  یتشک  ولج  هب  ار  دوخ 

دناسر و یم  دصقم  هب  ار  یتشک  یگرزب  يادخان  هک  دـسر  یم  يزور  تبقاع  یلو  دـنناسرب ، لت  هب  ار  اهنآ  هدیچیپرـس ، اهنآ  رماوا  تعاطا 
فوسلیف فورعم و  خروم  یب  نیوت  دلونرآ  روسفورپ  [ 5 . ] دیدرگ دهاوخ  روهشم  ناسنا  عون  ینب  گرزب  نامرهق  مان  هب  رشب  عون  خیرات  رد 

یناـهج و تموکح  کـی  لیکـشت  رـشب ، تاـجن  حلـص و  هار  اـهنت  تفگ : كروـیوین  حلـص  سنارفنک  رد  یقطن  نمـض  یـسیلگنا ، روماـن 
ناژ يوسنارف  روهشم  رایسب  فوسلیف  هک  تسا  یبلطم  اهرظن ، راهظا  نیرت  تفگش  زا  یکی  تسا . یمتا  ياهحالـس  شرتسگ  زا  يریگولج 

تحت هک  باتک  نیا  رد  تسا . هتـشاد  راهظا  دـنا  هدروآ  لمع  هب  يو  اب  هک  يا  هبحاـصم  رد  مزیلایـسناتسیزگا  نیون  راذـگناینب  رتراـس  لـپ 
هیاسمه يارب  الک  یسک  ره  دیاب  دوش ، داجیا  یقیقح  یعامتجا  قفاوت  هکنیا  يارب  میناوخ : یم  نینچ  هدش ، همجرت  متـسه  نم  هچنآ  ناونع 

هک یماگنه  هحفـص 12 ] نم [  هدیقع  هب  اما  تسین . ریذپ  ققحت  هزورما  رما  نیا  و  وا . يارب  الک  زین  شا  هیاسمه  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  شا 
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هب هک  يدام  ياهدوبمک  فذح  اب  ادتبا  تفای . دـهاوخ  ققحت  زین  نیا  دـش ، داجیا  مدرم  نایم  یفطاع  یگنهرف و  يداصتقا و  ياهینوگ  رگد 
هک ییاهداضت  تشاد ، دهاوخرب  رد  يا  هزات  ياهداضت  کش  یب  مه  زور  نا  تسا . نایمدآ  زورما  زورید و  ياهداضت  هیلک  ساسا  نم  رظن 

یسک میلـست  یمامت  هب  ار  دوخ  سک  ره  نآ  رد  هک  دوب  دهاوخن  یعامتجا  داجیا  عنام  اما  دجنگ ، یمن  يرگید  سک  چیه  نم و  روصت  رد 
ینییآ بهذم و  هب  يداقتعا  هکنآ  نودب  رتراس  دوب . دهاوخ  یناهج  هعماج  املسم  يا  هعماج  نینچ  درک . دهاوخ  وا  میلست  ار  دوخ  هک  دنک 

اهناسنا ناهج  نآ  رد  هدوب و  سک  همه  نآ  زا  زیچ  همه  هک  دنک  یم  میسرت  ار  داضت  محازت و  نودب  یناهج  هبحاصم ، نیا  رد  دشاب ، هتشاد 
: تسا هتشاد  ناونع  نینچ  طابترا  نیا  رد  يدنه ، دنمـشیدنا  رعاش  روگات  تانار  دنیبار  تشاد . دنهاوخ  يرگراثیا  تلاح  رگیدکی  ربارب  رد 

ییاـهن تسکـش  ار  تیرـشب  ینونک  تسکـش  مهدـب و  تسد  زا  ناـسنا  هب  تبـسن  ار  مداـقتعا  هک  موش  یمن  هاـنگ  نیا  بکترم  نم  نوـنکا 
هک مروآ  یم  رظن  رد  ار  ینامز  دـسر و  یم  نایاپ  هب  میظع  هعجاـف  نیا  هک  مروآ  یم  رظن  رد  ار  یناـمز  مرگن و  یم  هدـنیآ  هب  نم  مرامـشب .

قرـش قفا  زا  ادرف  نشور  حبـص  نیا  هدیپس  دیاش  دوش . یم  یهت  تاوهـش  زا  ددرگ و  یم  کبـس  هرابود  نامـسآ  دروخ و  یم  قرو  خـیرات 
هب هرابود  اردوخ  هتفر  گنچ  زا  ثاریم  هتفاـیان  تسکـش  ناـسنا  ماـگنه  نآ  رد  دـمد . یم  هحفـص 13 ] اجنآ [  زا  زین  دیـشروخ  هک  دزیخرب 
رد هک  ارچ  داد . تسد  زا  ار  دیما  دیابن  ینونک ، یگدنز  رد  اهیگریت  تالکـشم و  اهیراوشد و  یمامت  دوجو  اب  يرآ ، دروآ . دهاوخ  گنچ 

سانـشناور کی  شیپ  لاس  نیدنچ  دوب . دـهاوخ  نیمز  قرـشم  زا  روهظ  نیا  درک و  دـهاوخ  روهظ  یلجت و  نشور  يزور  ات  بش  نیا  سپ 
میرتیپ زج  تسین  یـسک  متـسیب  نرق  رومان  سانـش  هعماج  نیا  دـبای . یم  تسد  گرزب  یـسانش  هعماج  تاقالم  هب  ناوارف  یقایتشا  اب  یناریا 

ندـناسر رمث  هب  رد  تفر و  یم  رامـش  هب  نینل  ناراـکمه  زا  یـسور  رد  لاس 1917  یکیوشلب  بـالقنا  رد  يو  نیکوروس . چـیوردناسکلا 
اهیگماک و دوخ  اب  يو  ياـهتفلاخم  هیـسور ، رد  مسیلایـسوس  رارقتـسا  زا  سپ  یلو  درک . یم  اـفیا  ار  گرزب  یـشقن  یتسیلایـسوس  بـالقنا 

یم دیعبت  اکیرمآ  هب  هیسور  زا  تازاجم ، رد  فیفخت  اب  اهتفلاخم ، نیا  مرج  هب  ار  وا  دوش و  یم  زاغآ  میژر  نآ  ناردمدرس  ياهلتق  اهمتس و 
هب توعد  يو  زا  اتوس  هنیم  دراوراه و  ياههاگشناد  رد  یسانش  هعماج  یـسرک  سیردت  يارب  و  هدش ، لابقتـسا  وا  زا  اکیرمآ  رد  و  دنیامن .
رد هیر  ناطرـس  يرامیب  هب  التبا  تلع  هب  ماجنا  رـس  و  دریگ . یم  رارق  يرهمیب  دروم  قیاقح  نایب  رطاـخ  هب  زین  اـجنآ  رد  هک  دـیآ  یم  لـمع 

مـشچ هب  ار  يژولوئدـیا  وکلـسم  ود  هک  هزاوآ  رپ  تسا  يدنمـشیدنا  سانـش ، هعماـج  نیا  لاـح  ره  هب  دور . یم  یند  زا  هیروف 1968  مهد 
سیردـت اکیرمآ  قباـس و  يوروش  هیـسور  روشک  ود  ره  رد  هدوب و  دـهاش  ار  یعاـمتجا  هحفـص 14 ] یناگدنز [  عون  ود  هدـید و  شیوخ 

یناریا سانـشناور  نآ  اب  هبحاصم  رد  ار  وا  نانخـس  زا  یخرب  کنیا  دـهن . یم  ناوارف  جرا  ار  شنانخـس  ایند  هک  تسا  يدرف  تسا و  هدومن 
نیرتلماک نیرتهب و  زگره  نآ  هک  مینادب  دـیاب  ام  يدام ، ندـمت  یبایزرا  رد  مییامن : یم  رکذ  تسا  هدـمآ  هبعک  ود  دـنوادخ  باتک  رد  هک 

ییاهن لامک  دح  نآ  رد  تسا  هداهن  ماگ  هک  مه  یهار  رد  انمـض  تسین . اهییاسران  زا  يراع  اهـصقن و  زا  یلاخ  تسین ، يرـشب  ندمت  عون 
نیا و  دـهاکب . دوخ  ياـهراکنا  اـهییانیبان و  اـهتنوشخ ، زا  هکنآ  رگم  دروـخ  یم  تسب  نب  هب  شهار  درادـن . دوـجو  يداـم  عماـج  یفاـک و 

رد زین  یبهذم  گنهرف  يونعم و  ندمت  نوچ  تسین . رـسیم  يونعم  یبهذم و  گنهرف  ياهـشیارگ  دیلاوم و  اب  نتـشاد  دنویپ  اب  زج  نتـساک 
شیوخ سوسفا  رثات و  مالعا  زا  سپ  دنمـشناد  نیا  تسه . هدوب و  رادروخرب  ییابرلد  شزرا و  رپ  ياهیگدننیرفآ  اه و  ییانرب  زا  دوخ  دـح 

هکنآ بلاج  دراد و  یمن  رب  تسد  رـشب  هدنیآ  هب  تبـسن  شیوخ  دـیما  زا  لاح  نیع  رد  درذـگ ، یم  ام  ناهج  گرزب  بطق  ود  رد  هچنآ  زا 
نامه زا  هنیمز و  نیا  رد  يو  نانخـس  زا  یخرب  هب  تسا . لئاق  هظحالم  لباق  تیمها و  اب  رایـسب  یـشقن  هدنیآ  هب  تبـسن  گرزب  نایدا  يارب 

ردقنارگ سب  یمهـس  زین  ار  گرزب  نایدا  دنراد ، هدهع  هب  یـشقن  هفـسلف  ملع و  هکنانچمه  هوکـش ، اب  هدنیآ  نیا  رد  دییامرف : هجوت  باتک 
زا یبهذم ، يونعم و  یگنهرف  شخب  دیما  هیالط  يدام ، ياهندمت  هدوسرف  خاک  تخیرورف  ماگنه  هتشذگ  رد  هراومه  هحفص 15 ] تسا [ .

ياهنارحب ییاهن  ياه  هرود  رد  همه  امومع ، گرزب  نایدا  دنا . هتـساک  اراکـشآ  دـنا  هتخوس  رتهب  یناهج  قوش  رد  هک  یمدرم  راظتنا  جـنر 
یناحور ياهشزرا  ینابم  میکحت  ای  هزات و  يونعم  ياهـشزرا  تشاد  هضرع  اب  نایدا ، نیا  زیخاتـسر  دنا . هدمآ  دیدپ  يدام  ياهندمت  قیمع 

ار رـشب  تاجن  هار  نادنمـشیدنا  هک  تسا  نینچ  نیا  يرآ ، تسا . هدوب  دوخ  نامز  طحنم  گنهرف  یطارفا  يرگید  ام  ربارب  رد  هدش ، تسس 
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زا اهناسنا  یـشک  هرهب  يرو و  هرهب  ثحب  نآ  رد  هک  یناهج  دـحاو  تموکح  کی  لیکـشت  یلعف ، ياهیراتفرگ  ینونک و  ياـه  هصمخم  زا 
نیا و  دنا . هدرب  مان  بهذم  نییآ و  زا  یتموکح ، نانچ  هرادا  رد  مهم  رایـسب  لماع  کی  ناونع  هب  دنا و  هتـشاد  ناونع  دشابن ، حرطم  اهناسنا 
ریبعت هب  و  دـنا . هداد  دـیون  یتداعـس  نانچ  هب  ار  شیوخ  ناوریپ  دـنقطان و  نآ  هب  شیوخ  راثآ  رد  یهلا  نایدا  هیلک  هک  تسا  ینخـس  نامه 

گرزب نایدا  دـنا ، هتفای  تسد  نآ  هب  یخیرات  ياه  هبرجت  هشیدـنا و  رکفت و  زا  سپ  رـشب  زوسلد  نادنمـشیدنا  نارظنبحاـص و  هچنآ  رگد ،
نیا يدعب  تمسق  رد  هک  دنا  هداد  شعوقو ر  ققحت و  تراشب  هدژم و  ینوگانوگ  دراوم  رد  اصوصخ ، مالـسا  سدقم  نییآ  امومع و  یهلا 

هحفص 16 ] تخادرپ [ . میهاوخ  نآ  هب  هتشون 

تیودهم نایدا و 

ناهج راگزور  نآ  رد  هک  دنا  هداد  ار  يزور  ندـمآ  هدژم  تراشب و  شیوخ  ناوریپ  هب  هدـنامیقاب ، راثآ  تداهـش  هب  یهلا  نایدا  ایبنا و  همه 
، ناشتمدـق بسانت  هب  نایدا  هکنآ  تیاهن  ددـنبرب . تخر  ناهج  زا  يرگدادـیب  داسف و  یناماسبان و  هدـیدرگ ، نامیا  حالـص و  لـها  ماـک  هب 

بقع هب  رتشیب  هچ  ره  لیلد  نیمه  هب  تسا . هتفای  هار  اهنآ  تایوتحم  رد  رـشب  تسد  هتفرگ و  رارق  ینوگرگد  فیرحت و  رییغت و  شوختـسد 
رد هک  یملـسم  كرتشم و  روما  هلمج  زا  لاح  ره  هب  یلو  ددرگ . یم  شودـخم  رتشیب  نایدا  زا  هدـنام  يا  رب  راـثآ  تلاـصا  میدرگ ، یم  رب 
ام يورین  اب  هک  یهلا  یتیـصخش  هب  داقتعا  ینعی  تسا ، حلـصم  یجنم و  روهظ  هب  داقتعا  هلاسم  نیمه  دراد ، دوجو  ینامـسآ  ناـیدا  یماـمت 

نوگانوگ ياهمان  هب  نایدا  نابز  رد  دوعوم  نیا  هچ  رگ  دیامن . تیانع  ون  یلوحت  ار  یناسنا  دنک و  رگید  ار  ناهج  هرهچ  دوخ  هعیبطلا  قوف 
نومـضم کی  اب  لکـش و  کی  هب  بتک  همه  رد  دومن ، دهاوخ  داجیا  هک  یلوحت  داد و  دـهاوخ  ماجنا  هک  يراک  یلو  تسا ، هدـش  هدـیمان 

ینییآ زاـغآ  رد  اـعطق  هک  تشدرز  ترـضح  نییآ  ینعی  مینک ، یم  تیاـنع  ناتـساب  ناریا  نید  هب  ثحب  نیا  زاـغآ  رد  تـسا . هدـش  هدروآ 
هحفص 17] تسا [ . هدش  عقاو  یناوارف  تافیرحت  ترییغت و  شوختسد  نوگانوگ  ثداوح  طسوت  هنامز  مایا و  رذگ  رد  یلو  هدوب  يدیحوت 

نآ لصح  ام  هصالخ و  هک  مینک  یم  دروخرب  ملاع  حلـصم  هرابرد  یناوارف  لـئاسم  روما و  هب  تشدرز ، نییآ  هب  بوسنم  هسدـقم  بتک  رد 
هب راوگرزب  یتیصخش  روهظ  هب  رگم  دیـسر  دهاوخن  نایاپ  هب  ونیم -  هرگنا  ونیماتنپـس و  ي  يدب -  یکین و  نیب  ام  یمئاد  دربن  هک  تسا  نیا 

دهاوخ هدرتـسگ  نیمز  هنهپ  رب  ار  یکین  یتـسار و  تلادـع و  شیاـناوت  تسد  هب  هک  تسوا  رگزوریپ و  تنایـشوئاسای  سنایـشوئایس و  ماـن 
هجوت نایتشدرز  هسدقم  بتک  زا  یتارابع  هب  دروم  نیا  رد  دیناهر . دهاوخ  یتشز  متس و  ملظ و  یناماسبان و  همه  نیا  زا  ار  تیرشب  دومن و 

؟ تخاس دهاوخ  نابات  ار  اج  همه  نید  باتفآ  یگدنـشخر  یک  تفرگ ؟ دهاوخ  رب  رد  ار  ناهج  يزوریپ  ناشخر  هدیپس  ادزم  یک  دییامرف :
زا یتمسق  هک  اه  تشی  رد  زین  و  [ 6 [ ؟ دوش هدرتسگ  نید  ناشرادرک  راک و  وترپ  زا  ات  تفای  دنهاوخ  یگدایز  یناوارف و  اه  تنایـشوس  یک 

تشترز هدنیآ  رسپ  هس  زا  یکی   ) هترا توتسا -  هک  یماگنه  مییاتس ... یم  ار  هدیرفآ  ادزم  دنمورین  ینایک  رف  میناوخ : یم  نینچ  تساتس  وا 
زیخاتـسر وا  روهظ  اب  دـنک و  یم  روهظ  نامز  رخآ  رد  هک  هتنیـشوئس  هب  تسا  موسوم  دوش و  یم  هداز  يرذـف  درا -  شردام  زا  دـشاب ) یم 

رارـشا و ضارقنا  هب  هراشا  زین  تسا  نایتشدرز  یبهذم  بتک  زا  هک  دنز  باتک  رد  و  دـسر . یم  رـس  هب  ناهج  رمع  هدـش و  عورـش  ناگدرم 
اب يزوریپ  ابلاغ  دنراد و  شکمشک  هبراحم و  نادکاخ  يور  رد  مئاد  نادزیا  اب  نانمیرها  رکـشل  هحفص 18 ] دیوگ [ : هدومن  احلص  تثارو 

نامـسآ يادخ  هک  دزم  روا  بناج  زا  یگنت  ماگنه  رد  هچ ، دـنزاس . ضرقنم  وحم و  ار  نادزیا  دـنناوتب  هک  يروط  هب  هن  اما  دـشاب  نانمیرها 
نادزی فرط  زا  گرزب  يزوریف  هاگنآ  دـشک ، یم  لوط  لاس  رازه  هن  ناشیا  هبراحم  دـسر و  یم  يرای  دـنیوا  نادـنزرف  هک  نادزیا  هب  تسا 

نادزیا و يزوریپ  زا  دعب  و  دنرادن . هار  نامـسآ  رد  تسا و  نیمز  رد  نانمیرها  رادـتقا  مامت  و  دـنزاس . یم  ضرقنم  ار  نانمیرها  دوش و  یم 
بـسح رب  سپ  تسـشن . دـنهاوخ  یتخبکین  تخت  رب  مدآ  ینب  هدیـسر ، دوخ  یلـصا  تداعـس  هب  ناـهیک  ملاـع  ناـنمیرها ، راـبت  نتخادـنارب 

ناهج نادزیا  هابس  هدرک و  تمیزه  نانمیرها  رکشل  ماجنارس  رگزوریپ  سنایشوس  ياناوت  تسد  هب  نایتشدرز ، سدقم  ياهباتک  تاجردنم 
تیـصخش نیا  ندمآ  رد  عیرـست  تهج  هک  سنایـشوس  ندمآ  دوز  ياعد  مان  هب  دنراد  ییاعد  نایتشدرز  هکنآ  بلاج  و  تفرگ . دهاوخ  ار 

باتفآ راظتنا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 20زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشرتشیب هدییارگ و  داسف  هب  نیمز  يور  مدرم  مراهچ ، نارود  رخاوا  رد  هک : هدش  هتـشون  دـنه و  یبهذـم  ياهباتک  رد  دـنناوخ . یم  ار  نآ 
ار هچ  ره  دنتفا و  یم  نارگید  ناج  هب  هدنرد  گرگ  نسب  هدیسر و  يرادمان  هب  ناگیامورف  دنوش و  رایـسب  ناهانگ  بکترم  هدیزرو و  رفک 
راکزیهرپ و مدرم  دوش و  یم  نادزد  اب  تیرثکا  دندرگ و  یم  دساف  اهنآ  دننام  مه  نایناحور  نانهاک و  دنرب . یم  امغی  هب  دـنروایب  تسد  هب 
اب دـنمورین -  یناحور  ینعم  هب  الک -  نمهرب  مانب  یتیـصخش  هاگنآ  دـنریگ . یم  رارق  تناـها  و  هحفـص 19 ] ریقحت [  دروم  اج  همه  اـسراپ 

یقاب ار  ناکاپ  ناکین و  دزاس و  یم  كاپ  اهیدیلپ  زا  ار  نیمز  دراد و  یم  رب  نایم  زا  ار  نادـسفم  ریذـپان  تمواقم  يورین  اب  هتخآ و  ریـشمش 
اوقت هک  یتقو  تسا : هدمآ  ودنه  یبهذم  ياهباتک  زا  ینامـسآ ) همغن   ) اتیگدوگهب باتک  رد  زین  و  [ 7 . ] دنهد همادا  لسانت  هب  ات  دراذگ  یم 

تلادع رارقتسا  ناراکدب و  كاله  اهیبوخ و  ظفح  يارب  موش  یم  رهاظ  یند  رد  دوخ  نم  دبای ، عویش  هانگ  دورب و  مدرم  نایم  زا  تلادع  و 
ادخ زا  وا  ناوت  تردـق و  دـیآ و  یم  ادـخ  يوس  زا  هک  دـشاب  يراوگرزب  ندـمآ  تسا  نکمم  نم  ندـمآ  زا  دارم  هتبلا  [ 8 . ] يراکزیهرپ و 

روهظ رصع  رد  هدمآ : ربمغیپ  سیردا  رضح  هب  بوسنم  نایب  رد  دنک . یم  رب  نیمز  زا  ار  داسف  هشیر  شدنمناوت  تسد  هب  دریگ و  یم  تاشن 
. دنک یم  ادیپ  یصاخ  یگدنـشخرد  تاتابن  ندوب  بوخ  تهج  زا  نیمز  هک  منک  یم  لزان  ار  نیمز  ینامـسآ و  تاکرب  نانچ  ملاع  حلـصم 
دـندرگ و يواسم  مه  اب  همه  هکنانچ  منک  یم  داجیا  تبحم  تفلا و  مدرم  نیب  و  دـیآ . یم  تسد  هب  وبـشوخ  ناهایگ  عاونا  اه و  هویم  مامت 
دیوج و یمن  يرترب  یسک  رب  یسک  رکید  و  دوش . زاین  یب  ریقف  هک  يوحن  هب  دوش ، میـسقت  تاواسم  روط  هب  هحفص 20 ] نانآ [  نیب  قازرا 
هک دندقتعم  اهتما  رگید  دننامه  تسا ) دیعب  رایسب  شلامتحا  بلطم  نیا  هتبلا  هک  مینادب  ربمایپ  ار  ادوب  رگا   ) زین نایئادوب  دنک . یمن  یگرزب 

. دناشک دهاوخ  يرگداد  تلادع و  يوس  هب  متس  ملظ و  هطیح  زا  ار  ناهج  هدرگ ، روهظ  مجنپ  يادوب  ناونع  تحت  یگرزب  نامزلارخآ ، رد 
یبن و ءایعشا  دوواد و  نوچ  نوگانوگ  ناربمایپ  زا  تسا ، موسوم  دیدج  دهع  میدق و  دهع  ياهمان  هب  هک  رگید  ینامـسآ  ياهباتک  رد  اما  و 

دوعوم اب  تاراشب  نیا  هکنآ  بیجع  و  هدمآ . دنهد  یم  دیون  ار  تیرـشب  نشور  هدـنیآ  هک  یبلاطم  مالـسلا  مهیلع  حیـسم  یـسیع  ترـضح 
ریمازم ای  روبز  رد  دراد . قباطت  الماک  مالسلا  هیلع  حیسم  یسیع  ترـضح  ندمآ  زین  مالـسلا و  هیلع  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  ینعی  مالـسا 

هک اریز  زاسم ... شوشم  ار  شیوخ  ناریرش  ببس  هب  میروآ : یم  الیذ  ار  تراشب  ود  نآ  بیترت  هب  هک  تسا  تراشب  ود  مالسلا  هیلع  دوواد 
نارظتنم اـما  دـش و  دـنهاوخ  عطقنم  ناریرـش  هک  اریز  نکب ... ییوکین  اـمن و  لـکوت  دـنوادخ  رب  و  دـنوش ... یم  هدـیرب  يدوزب  فلع  لـثم 

یناوارف و زا  دش و  دنهاوخ  نیمز  ثراو  نامیلح  اما  و  دوب -  دهاوخن  ریرـش  ینامز  كدنا  زا  دعب  ناه  دوب -  دنهاوخ  نیمز  ثراو  دنوادخ 
ار ناور  تسار  دنزادنیب و  ار  ریقف  نیکـسم و  ات  دنا  هدیـشک  ار  نامک  هدرک و  هنهرب  ار  ریـشمش  ناریرـش  دیدرگ ... دنهاوخ  ذذلتم  یتمالس 

يوزاب هک  اریز  دش ... دهاوخ  هتـسکش  ناشیا  ياهنامک  تفر و  دـهاوخ  ورف  هحفـص 21 ] ناشدوخ [  ندب  هب  ناشیا  ریـشمش  دنزاس . لوتقم 
یم حـضاو  تراشب  نیا  رد  [ 9 . ] دنوش یم  كاله  ناریرـش  اریز  دنک ... یم  دییات  دنوادخ  ار  ناحلاص  اما  دـش و  دـهاوخ  هتـسکش  ناریرش 

يدنوادخ دییات  اب  ناحلاص  ماجنارـس  دوب و  دنهاوخ  نیمز  ثراو  دنوادخ  نارظتنم  نامیلح و  هتفر و  نیب  زا  ناریرـش  ناراکدب و  هک  ددرگ 
نتخاـس نوبز  ریقف و  نادـنزرف  نداد  تاـجن  تمعن و  روفو  تمالـس و  یناوارف  دروم  رد  رگید  تراـشب  رد  اـما  و  دـیدرگ . دـنهاوخ  زوریپ 
تلادـع هد و  هاشداپ  هب  ار  دوخ  فاصنا  ادـخ ، يا  لیذ : حرـش  هب  تسا  هدـمآ  دوواد  ریمازم  نیمه  رد  يرتعماج  رتبلاج و  بلاطم  ناـملاظ ،

ار یتمالـس  موق  يارب  اههوک  هاگنآ  فاصنا . هب  ار  وت  نیکاسم  دومن و  دهاوخ  يرواد  تلادع  هب  ار  وت  موق  وا  و  هاشداپ . رـسپ  هب  ار  شیوخ 
ار ناملاظ  داد و  دهاوخ  تاجن  ار  ریقف  نادنزرف  درک و  دهاوخ  یـسرداد  ار  دوخ  موق  نیکاسم  تلادـع  رد  زین  اه  لت  دروآ و  دـنهاوخ  زاب 
رب ناراب  لثم  وا  تاقبط . عیمج  ات  تسه  هاـم  هک  یماداـم  تسا و  یقاـب  باـتفآ  هک  یماداـم  دیـسرت  دـنهاوخ  وت  زا  تخاـس . دـهاوخ  نوبز 

یتمالس روفو  تفگـش  دنهاوخ  ناحلاص  وا  نامز  رد  دنک ، یم  باریـس  ار  نیمز  هک  ییاهـشراب  لثم  دمآ و  دهاوخ  ورف  هدش  هدیچ  رازفلع 
ندرگ نانیـشنارحص  يو  روضح  هحفـص 22 ] هب [  ناهج . ياصقا  اـت  رهن  زا  يرد و  اـت  اـیرد  زا  درک  دـهاوخ  ینارمکح  وا  و  دوب . دـهاوخ 

اهناغمرا ابـس  ابـش و  ناهاشداپ  دروآ . دـنهاوخ  ایادـه  ریازج  شیـشرت و  ناهاشداپ  دیـسیل . دـنهاوخ  ار  كاخ  وا  نانمـشد  داـهن و  دـنهاوخ 
ار وا  دنک  هثاغتسا  نیکسم  نوچ  اریز  دومن . دنهاوخ  یگدنب  ار  وا  اهتما  عیمج  درک و  دنهاوخ  میظعت  ار  وا  نیطالس  عیمج  دیناسر . دنهاوخ 
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دهاوخ اههوک  هلق  رب  نیمز  رد  هلغ  یناوارف  و  دومرف ... دهاوخ  مرک  ریقف  نیکـسم و  رب  درادن . هدـنناهر  هک  ار  ناریقف  داد و  دـهاوخ  ییاهر 
مامت هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  هدافتـسا  عزانم  الب  یناـهج  تموکح  کـی  شرتسگ  تاراـشب  نیا  زا  يدـیدرت ، نیرتمک  نودـبب  [ 10 . ] دوب
تفای روفو  هب  یتمالـس  تفگـش و  دنهاوخ  ناحلاص  هک  دیـسر  دهاوخ  ینامز  دیدرگ و  دهاوخ  دحاو  هدـنامرف  کی  رخـسم  عیطم و  نیمز 

ناگرزب ناربمایپ و  زا  کی  چیه  اب  شتمظع  هک  تفای  دهاوخ  رارقتسا  یتیـصخش  دنمناوت  تسد  هب  تموکح  نیا  هکنآ  ملـسم  ردق  و  دوش .
چیه رد  نیمز  رد  نونک  ات  یهوکـش  تمظع و  رف و  نینچ  نیا  هدـیدرگ و  ناـیب  هدـنیآ  هغیـص  هب  زین  اهترـشب  ماـمت  و  تسین . هسیاـقم  لـباق 
يوس زا  نونک  ات  یتموکح  نینچ  ندماین  دوجو  هب  و  وس ، کی  زا  هیـضق  تمظع  تعـسو و  هب  هجوت  اب  اذل  تسا . هدـیدرگن  دوجوم  ینامز 

هب هک  یتموکح  دیدرگ ، دهاوخ  میظع  يدادخر  نینچ  عوقو  دـهاش  هدـنیآ  رد  تیرـشب  هک  فایرد  ار  بلطم  نیا  ناوت  یم  یتحارب  رگید ،
رد دش . دنهاوخ  نیمز  ناثراو  ناحلاص  نآ  رد  هدـش و  لیکـشت  نیتسار  ماما  نیـسپاو  و  هحفـص 23 ] ادخ [  تجح  نیرخآ  دنمناوت  تسد 

شیاه هشیر  زا  يا  هخاش  هدـمآ و  نوریب  [ 11  ] یـسی هنت  زا  یلاهن  و  میناوخ : یم  نینچ  زین  تاروت  همـضنم  ياهباتک  زا  یبن  ءایعـشا  باتک 
سرت تفرعم و  حور  توـق و  تروـشم و  حور  مهف و  تمکح و  حور  ینعی  تفرگ ، دـهاوخ  رارق  وا  رب  دـنوادخ  حور  تفکـش و  دـهاوخ 
ياصع هب  ار  ناهج  دومن و  دهاوخ  مکح  یتسار  هب  نیمز  تامولظم  تهج  رد  درک و  دـهاوخ  يرواد  تلادـع  هب  ار  نانیکـسم  دـنوادخ ...
گرگ تناما . شنایم  دنب  رمک  دوب و  دهاوخ  تلادع  شرمک  دنب  رمک  تشک . دهاوخ  دوخ  ياهبل  هخفن  هب  ار  ناریرش  هدز ، شیوخ  ناهد 

دـنار و دـهاوخ  ار  اهنآ  کچوک  لفط  مه و  اب  يراورپ  ریـش و  هلاسوگ و  دوب و  دـهاوخ  هلاغزب  اب  گنلپ  تشاد و  دـهاوخ  تنوکـس  هرب  اب 
رام خاروس  رب  هراوخ  ریـش  لفط  دروخ و  دهاوخ  هاک  واگ  لثم  ریـش  دیباوخ و  دنهاوخ  مه  اب  اهنآ  ياه  هچب  دیرچ و  دهاوخ  سرخ  اب  واگ 

طابنتـسا روکذم  تایآ  زا  ار  هچنآ  [ 12 . ] تشاذگ دهاوخ  یعفا  هناخ  رب  ار  دوخ  تسد  هدـش  هتـشادزاب  ریـش  زا  لفط  درک و  دـهاوخ  يزاب 
مالـسلا هیلع  دوواد  ترـضح  نادنزرف  زا  ناشلا  میظع  یتیـصخش   - 1. دومن هصالخ  هحفـص 24 ] لـیذ [  تروص  هب  ناوـت  یم  ددرگ ، یم 

زا سرت  تفرعم و  توق و  تروشم و  مهف و  تمکح و  حور  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  دنوادخ  صاخ  تیانع  دروم  وا   - 2. درک دهاوخ  روهظ 
يو نامز  رد   - 5. تسا هارمه  تناما  تلادع و  اب  وا  كولـس   - 4. دوب دـهاوخ  ریظن  یب  يرواد  رد   - 3. تفرگ دهاوخ  رارق  وا  رب  دـنوادخ 
مه اب  سرخ  واگ و  ریش و  هلاسوگ و  هلاغزب ، گنلپ و  هرب و  گرگ و  نوچ  یلبج  یعطق و  نانمشد  هک  دبای  یم  رارقتـسا  تلادع  نانچ  نآ 

هادـف انحاورا  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  یهلا  ياوشیپ  نیرخآ  سدـقم  دوجو  رب  زج  تاراـشب  نیا  هک  تسا  ملـسم  درک . دـنهاوخ  یگدـنز 
رگد هتکن  و  دسر . یم  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  هب  شبـسن  نوتاخ  سگرن  شرابت  الا  ردام و  يوس  زا  راوگرزب  نآ  اریز  تسین . قبطنم 

اب یتلادع  دناوتب  هک  هدشن  رهاظ  یهلا  تمارک  زایتما و  همه  نیا  اب  تلزنم و  ردق و  نانچ  اب  یتیـصخش  يرـشب  راودا  زا  کی  چـیه  رد  هکنآ 
زین یلعف  لیجانا  رد  دـیامن . مهارف  اهناسنا  يارب  ار  یلآ  هدـیا  یگدـنز  نینچ  دروآ و  دوجو  هب  یتیگ  هنهپ  رد  ار  تعـسو  یگدرتسگ و  نیا 
زین یمالسا  عبانم  رد  بلطم  نیا  هک  تسا -  هدمآ  لمع  هب  وگتفگ  ینیقی  یعطق و  یتروص  هب  حیسم  ترـضح  تشگزاب  زا  هکنآ  رب  هوالع 

 ] ترضح رس  تشپ  رد  هدمآ ، مالسلا  هیلع  حیسم  یـسیع  ترـضح  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  روهظ  ماگنه  هب  هک  تسا  دوجوم 
مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  تعجر  زا  لقتسم  ازجم و  یتروص  هب  زین  رگید  یبلاطم  دناوخ -  دهاوخ  زامن  مالـسلا  هیلع  يدهم  هحفص 25 ]
سدـقم هکئالم  عیمج  اب  دوخ  لالج  رد  ناسنا  رـسپ  نوچ  اما  مینک : یم  هراشا  اـهنآ  زا  یکی  هب  هنومن  يارب  هک  دراد  دوجو  باـتک  نیا  رد 

دنک یم  ادج  رگید  مه  زا  ار  اهنآ  دنوش و  عمج  وا  روضح  رد  اهتما  عیمج  تسـشن و  دهاوخ  دوخ  لالج  یـسرک  رب  هاگ  نآ  دیآ ، شیوخ 
رسپ سپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  حیـسم  یـسیع  دوخ  هدنهد  تراشب  هک  اجنآ  زا  [ 13 . ] دنک یم  ادـج  اهزب  زا  ار  اه  شیم  نابـش  هک  یمـسق  هب 

رد اهتما  مامت  شندمآ  هاگ  هب  دـمآ و  دـهاوخ  يا  هدـنیآ  رد  هک  تسا  يرگید  صخـش  دارم  اعطق  دـشاب و  راوگرزب  نآ  دـناوت  یمن  ناسنا 
راوگرزب و نیا  و  دنیآ . رـضاح  شرـضحم  رد  زین  ناگتـشرف  هدوب و  رتمامت  هچ  ره  لالج  هوکـش و  اب  يو  ندمآ  دنوش و  عمج  يو  روضح 

دوعوم زج  تسین  یسک  دنوش  عمج  وا  روضح  رد  اهتما  مامت  تسشن و  دهاوخ  لالج  یـسرک  رب  هک  ناسنا  رـسپ  میظع  تیـصخش  بحاص 
هدـعو هک  نآ  دـش  نشور  یلامجا  هداعلا  قوف  یـسررب  نیا  زا  هچ  نآ  نامزلا . رـصعلا و  بحاص  هللا  هیقب  ترـضح  نایدا  ناهج و  مالـسا و 
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زا بساـنم  يرو  هرهب  تـمعن و  یناوارف  يدازآ و  تلادـع و  دـیحوت و  طـسب  شرتـسگ و  هـب  رظاـن  رئاد و  یهلا ، ماـظع  ياـیبنا  ماـمت  ياـه 
هب دیوم  هک  یتیـصخش  یهلا و  درم  گرزب  کی  تیافک  اب  تسد  هب  اه  هدعو  نیا  دـشاب و  یم  ناهج و ... يزبس  رـس  تایح و  یناگدـنز و 

، دـنا هتفرگ  نید  گنر  هک  یبتاکم  نوگاـنوگ و  ناـیدا  رد  راوگرزب  نیا  دـیدرگ . دـهاوخ  ققحم  تسا  هحفـص 26 ] يدنوادخ [  تادییات 
زا الک  نمهرب   - 3. ناـیئادوب رظن  زا  مجنپ  يداوب   - 2. نایتشدرز رظن  زا  رگزوریپ  سنایـشوس   - 1: تسا هدش  ریبعت  ای  يراذـگمان و  نینچ 

تسا نآ  نامز  نونکا  . نایحیسم رظن  زا  ناسنا  رـسپ   - 5. دوواد ترضح  روبز  رد  هاشداپ  رـسپ  یـسی و  هنت  زا  یلاهن   - 4. ناینامهرب هاگدید 
. مینک لابند  اصوصخ  عیشت  هاگدید  زا  امومع و  مالسا  سدقم  نییآ  رظن  زا  ار  ثحب  نیا  هک 

یمالسا عبانم  رظن  زا  تیودهم 

مرکا لوسر  هک  دنتسه  اهنامه  عجرم  ود  نیا  و  دراد . یم  دوجو  یبهذم  لئاسم  ذخا  تهج  عجرم  ود  مالـسا  رد  میناد  یم  هک  هنوگ  نامه 
زیچ ود  یلو  مور  یم  امـش  ناـیم  زا  نم  مدرم ، دـنا : هدوـمرف  ناـشیفرعم  نومـضم  نیا  هب  نیلقث  رتاوـتم  فورعم و  رایـسب  ثیدـح  رد  (ص )

ود نیا  و  متیب . لها  میرک و  نارق  ینعی  ادخ  باتک  زا  دنترابع  زیچ  ود  نیا  و  مراذـگ . یم  راگدای  هب  امـش  نایم  رد  ار  اهبنارگ  دنمـشزرا و 
هحفـص دوشن [ . هارمگ  زگره  دنز  گنچ  ود  نیا  هب  هک  ره  و  دنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هکنآ  ات  دـنوشن  ادـج  مه  زا  زگره 

ثیداحا و نارق و  تایآ  قیرط  زا  ار  نآ  تلاصا  تفر و  عجرم  ود  نیا  غارـس  هب  دـیاب  زین  ناـهج  حلـصم  دوعوم و  هنیمز  رد  نیا  رباـنب  [ 27
. تفایرد نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  نیموصعم  هحیحص  تایاور 

تیودهم دروم  رد  ینآرق  تایآ 

نیمز هرک  يور  رد  ار  ناشیا  هک  هدومرف  هدـعو  نینچ  دـنهد ، ماجنا  هتـسیاش  لـمع  هدروآ و  ناـمیا  هک  امـش  زا  یناـسک  هب  دـنوادخ  فلا )
ملاع نایدا  همه  رب  ناشیا  يارب  ار  دوخ  هدیدنسپ  نید  و  دیـشخب ، تفالخ  ار  تفـص  نیا  هدنراد  ناینیـشیپ  هک  هنوگ  نامه  دشخب ، تفالخ 

دننک و تدابع  ارم  طقف  اهدادخر  نیا  زا  سپ  دـیامرف . لیدـبت  رطاخ  شمارآ  تینما و  هب  ار  نانآ  ساره  سرت و  دـیامرف و  تیانع  يزوریپ 
لاعتم راگدرورپ  هیآ  نیا  رد  [ 14 . ] دوب دهاوخ  ناراکدب  زا  تقیقح  هب  دوش ، رفاک  روما  نیا  زا  سپ  هک  ره  دـنزرون . كرـش  نم  هب  زگره 
مالسا ندش  یناهج   - 2. هتـسیاش لامعا  ناگدنراد  نانموم و  يرادـمامز  تفالخ و   - 1: تسا هدومرف  نایب  هدنیآ  هب  تبـسن  ار  هدعو  دنچ 

-4 هحفص 28 ] رطاخ [ . شمارآ  تینما و  هب  نانموم  ساره  سرت و  ندش  لیدبت   - 3. ناهج نایدا  همه  رب  نییآ  نیا  نتفای  يزوریپ  يولع و 
مالـسا مرکم  لوسر  زا  سپ  ینامز  چیه  هک  میبای  یم  رد  لامجا  هب  ول  یهاگن و  اب  . یتیگ هنحـص  هنهپ و  رد  یتسرپ  اتکی  دیحوت و  شرتسگ 

زا اه  هدعو  نیا  هک  اجنآ  زا  و  دشاب . هدیدرگ  ققحم  نآ  رد  اه  هدعو  نیا  هک  میریگب  غارـس  مالـسا  خیرات  رد  میناوت  یمن  ار  یحو  لوزن  و 
ار يزور  دیاب  اصوصخ ، حـلاص  لمع  نامیا و  لها  امومع و  تیرـشب  سپ  دـش ، دـهاوخن  فالخ  انئمطم  هدـش و  هداد  لاعتم  يادـخ  يوس 

روهظ مایق و  اب  هیآ ، نیا  رد  هدـش  هداد  ياـه  هدـعو  ققحت  دـشاب . هدـش  ققحم  هناـگراهچ  ياـه  هدـعو  نیا  زور  نآ  رد  هک  دنـشاب  دـهاش 
اب تسد  هب  نایدا ، همه  رب  مالـسا  يزوریپ  شمارآ و  رطاخ و  تینما  دـیحوت و  تفریذـپ و  دـهاوخ  تروص  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 
هب هیآ -  رد  نانموم  دیامرف : یم  هک  هدیدرگ  لقن  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یفاص  ریـسفت  رد  هک  نانچ  دوب . دهاوخ  راوگرزب  نآ  تیافک 

تسا تما  نیا  يدهم  هک  ام  زا  يدرم  تسد  هب  ار  نآ  اهنآ و  هب  تسا  هداد  هدعو  دنوادخ  هک  دنـشاب  یم  تیب  لها  ام  نایعیـش  مسق -  ادخ 
ناثراو نایاوشیپ و  ار  ناشیا  هتـشاذگ و  تنم  دنا  هدـیدرگ  فیعـض  نیمز  رد  هک  امـش  زا  یناسک  رب  میهاوخ  یم  و  .ب ) داد دـهاوخ  ماجنا 
دیامرف یم  نایب  نافعضتسم  تاجن  هحفـص 29 ] رب [  رئاد  ار  شیوخ  یعطق  هدارا  نابرهم  راگدرورپ  زین  هیآ  نیا  رد  [ 15 . ] میهد رارق  نیمز 

هدیدرگن عقاو  نونک  ات  يرما  نینچ  هک  میناد  یم  و  دـنادرگ . دـهاوخ  نیمز  ناثراو  ناربهر و  ار  نانآ  هداهن و  تنم  ناشیا  رب  ماجنارـس  هک 
ترضح زا  دنشاب . نافعـضتسم  شناگدنرب  ثرا  هک  دشاب  دهاش  ار  يزور  دیاب  نیمز  نیا  ربانب  تسین . ریذپ  فلخت  مه  ادخ  هدعو  تسا و 
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. دندمحم لآ  دنا  هتشگ  فیعض  نیمز  يور  رد  هک  یناسک  حرش : نیا  هب  هدمآ  قوف  هیآ  لیذ  رد  یثیدح  راونالاراحب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
هک ییادخ  تسوا  .ج ) دومرف دهاوخ  لیلذ  ار  ناشنانمشد  دنادرگ و  دهاوخ  زیزع  ار  ناشیا  هدومن ، ثوعبم  ار  ناشیا  يدهم  یلاعت  يادخ  و 

ناکرشم ناشوپ و  قح  نارفاک و  هچ  رگ  دشخب  يرترب  نایدا  همه  رب  ار  نید  نآ  هکنآ  ات  داتـسرف  قح  نید  تیاده و  لعـشم  اب  ار  شربمایپ 
لوسر ترضح  تعیرش  مالـسا و  سدقم  نییآ  هک  تسا  هدومرف  هدعو  لاعتم  يادخ  هیآ  نیا  رد  [ 16 . ] دنشاب هتشاد  تهارک  هلاسم  نیا  زا 

ام و  دنرادب . شوخان  ار  نآ  ناکرـشم  هک  نآ  ول  دش و  دهاوخ  عقاو  امتح  بلطم  نیا  دیامرف و  بلاغ  زوریپ و  نایدا  همه  رب  ار  ص )  ) مرکا
نایدا مامت  رب  مالـسا  سدقم  نید  هک  دنا  هدیدن  دوخ  هب  ناناملـسم  ار  يراگزور  نینچ  ینامـسآ  نییآ  نیا  شیادیپ  نامز  زا  هک  میناد  یم 

 ] ققحم ناحبـس  يادخ  ياه  هدعو  رگید  دننامه  هدعو  نیا  هک  دنام  یمن  یقاب  یکـش  اذـل  دـیامن . تموکح  یتیگ  هنهپ  رد  ددرگ و  هریچ 
نیا رب  دییات  و  دیامن . نشور  ار  یتیگ  رسارس  ادخ  نییآ  هدنشخرد  رون  هک  دوب  دهاوخ  دهاش  ار  يزور  تیرـشب  دش و  دهاوخ  هحفص 30 ]
روهظ ماگنه  هب  هدـعو  نیا  تسا : هدـمآ  هفیرـش  هیآ  لیذ  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  هک  تسا  یتیاور  تشادرب 
دمحم ترـضح  مرکا . لوسر  توبن  تلاـسر و  هب  رارقا  هکنیا  رگم  دـنام  یمن  یقاـب  یـسک  سپ  دوب . دـهاوخ  ص )  ) دـمحم لآ  زا  يدـهم 
لیوات هدیدرگن  لزان  هک : هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  قودص  راوگرزب  خیـش  نیدلا  لامک  باتک  رد  درک . دهاوخ  (ص )

هک یسک  هن  دنام و  دهاوخ  یقاب  يرفاک  هن  درک  مایق  نوچ  سپ  دنک . مایق  ص )  ) دمحم لآ  مئاق  ات  نآ  لیوات  دش  دهاوخن  لزان  هیآ و  نیا 
نینچ هدـش  هداتـسرف  ورف  تاروت  زا  سپ  هک  روبز  باتک  رد  هنیآ  ره  .د ) دـشاب تحاراـن  يو  جورخ  زا  هکنیا  رگم  دـشاب . ماـما  هب  كرـشم 
ناهج هک  دنام  دهاوخن  نینچ  هک  دـهد  یم  هدژم  هفیرـش  هیآ  نیا  [ 17 . ] درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  حـلاص  ناگدـنب  ار  نیمز  هک  میدرک  ررقم 
نیمز نیا  ثراو  بحاص و  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  هک  دیـسر  دـهاوخ  یناـمز  هکلب  دـشاب ، ناـیناج  ناراـکهبت و  نادـساف و  ماـک  هب  هراومه 

ریـسفت زا  یفاص  ریـسفت  رد  هک  نانچ  تفریذپ . دهاوخ  ماجنا  هادف  انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  ياناوت  تسد  هب  مهم  نیا  دیدرگ . دنهاوخ 
رد و  دنشاب . یم  ترضح  نآ  باحصا  مالسلا و  هیلع  مئاق  ترـضح  هیآ  رد  حلاص  ناگدنب  هک  دنک  یم  لقن  هحفص 31 ] میهاربا [  نب  یلع 
یم نامزلا  رخآ  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  باحـصا  هیآ  رد  حـلاص  ناگدـنب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هدـمآ  نینچ  ناـیبلا  عمجم 

هحفص 32 ] دنشاب [ .

تنس لها  قیرط  زا  تیودهم  هب  یهاگن 

یخرب هب  هنومن  ناونع  هب  هک  میبای  یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  سدقم  دوجو  هرابرد  یناوارف  ثیداحا  تنس  لها  ربتعم  رایسب  بتک  رد 
: میهاوخ یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  يذمرت  حیحـص  رد  مینک : یم  هجوت  اهنآ  زا 

ثیدح نیا  دشاب . نم  مان  قباطم  شمان  هک  دیامن  تموکح  ناهج  رب  نم  نادنزرف  زا  يدرم  هک  نآ  ات  دیـسر  دهاوخن  نایاپ  هب  هنامز  ایند و 
لوسر زا  ینیوزق  هجام  نبا  ننس  رد  تسا . هدیدرگ  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  زین  لبنح  دمحا  ماما  دنـسم  باتک  رد  فالتخا  يرـصتخم  اب 

ات دومرف  دهاوخ  ینالوط  ردـق  نآ  ار  زور  نآ  ادـخ  دـشاب ، هدـنامن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  تسا : هدـیدرگ  تیاور  نینچ  ادـخ 
نیا قوف ، تیاور  نیا  رکذ  لابند  هب  تعامج  تنـس و  لها  ياملع  زا  ناـگرزب  رگید  ياـهباتک  رد  دـیامن . تموکح  نم  نادـناخ  زا  يدرم 

ار ناهج  وا  و  تسا . نم  هینک  وا  هینک  نم و  مان  وا  مان  تسا : هدـیدرگ  هفاضا  هلآ  هحفص 33 ] هیلع و [  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  زین  بلطم 
زا ار  یبلطم  نینچ  هماع  نارومان  زا  یخرب  هک  نآ  بلاج  دشاب . هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دزاس  هدنکآ  يرگداد  تلادع و  زا 

هملـس ما  بانج  ثیدح  نیا  نایوار  هلمج  زا  و  تسا . ع )  ) همطاف نادنزرف  زا  نم و  نادناخ  زا  يدهم  دومرف : هک  دنا  هدرک  لقن  مرکا  ربمایپ 
ود رد  قوف  ثیدح  دیامن . یم  لقن  ربمایپ  لوق  زا  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ندوب  همطاف  دنزرف  هک  تسادـخ  لوسر  هحلاص  رـسمه 

هرابرد ننست  لها  ياملع  زا  یخرب  نینچمه  تسا . هدمآ  ینیوزق  هجام  نبا  ننس  دووادوبا و  ننس  ینعی  تعامج  تنـس و  لها  ربتعم  باتک 
، نیعبرالا یناهفصا : میعنوبا  ظفاح  دنا -: هلمج  نآ  زا  دنا . هدومن  فیلات  ار  یلقتـسم  ياهباتک  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  سدقم  دوجو 
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.- يدـهملا رابخا  بوقعی : نب  دامح  نامزلا -. بحاص  رابخا  یف  نایبلا  یعفاش : یجنگ  فسوی  ظـفاح  يدـهملا -. تعن  يدـهملا و  بقاـنم 
زا رتشیب  رد  ثیدح  زا 500  زواجتم  تعامج ، تنـس و  لها  نادنمـشناد  هک  نآ  مالک  هصالخ  و  يدهملا . تامالع  یطویـس : نیدلا  لالج 
هب دوش ، یم  رادروخرب  الاب  رایـسب  یماکحتـسا  زا  ملاع  یجنم  حلـصم و  روهظ  هلاسم  نیاربانب  و  دـنا . هدروآ  هنیمز  نیا  رد  دوخ  باـتک   60

هعلاطم يرآ ، دشاب . رادروخرب  یماکحتسا  تیعطاق و  نینچ  زا  یمالسا  لئاسم  هحفص 34 ] زا [  يا  هلاسم  رتمک  تفگ  ناوت  یم  هک  يوحن 
ار بلطم  نیا  ناناملـسم ، زا  یعیـش  ریغ  ناردارب  تاداقتعا  رد  هنماد  رپ  نادـنچ  هن  یـصحفت  زین  تعاـمج و  تنـس و  لـها  بتک  یـسررب  و 

یلص مرکا  لوسر  نادنزرف  زا  یتیصخش  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  نینچ  نانآ  نایم  رد  یمومع  رواب  داقتعا و  هک  دیامن  یم  تابثا  ینـشورب 
ار ناهج  هدومن ، مایق  ادـخ  نامرف  هب  یتدـم  زا  سپ  هدـمآ و  ایند  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  يربک ، هقیدـص  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا 

یناوارف تینما و  وا  تموکح  نامز  رد  و  دزاس ، لامالام  يرگداد  لدع و  زا  دشاب ، هدیدرگ  هدـنکآ  متـس  روج و  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ 
فالتخا دروم  شخب  هتبلا  درب . دـنهاوخ  هرهب  هنادنمتداعـس  رـسارس  یناگدـنز  کی  تمعن  زا  نامدرم  همه  درتسگ و  دـهاوخ  نماد  تمعن 

نادنمشناد و حیرص  تافارتعا  زا  يرایسب  ار  نامزلارخآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ندمآ  ایند  هب  ینعی  نایعیـش ، هدیقع  اب  قوف  داقتعا 
رظن هب  هدرک  باختنا  ار  هنومن  دـنچ  ینـس  نادنمـشناد  نوگانوگ  راثآ  نایم  رد  دـیامن . یم  یفن  در و  زین  تعاـمج  تنـس و  لـها  ناـگرزب 
همالا صاوخ  هرکذت  ناونع  تحت  شیوخ  باتک  رد  تعامج  تنس و  لها  ياملع  زا  يزوج  نب  طبـس   - 1: میناسر یم  مرتحم  ناگدنناوخ 

هینک هدوب و  بلاط  یبا  نب  یلع  نب ... یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  اوشیپ ، ماما و  نیمهدزاود  دـنک : یم  ناونع  هنوگ  نیا 
وا و  ماـما ... نیرخآ  رظتنم و  مئاـق و  ناـمزلا و  هحفـص 35 ] بحاص [  ادـخ و  هدـنامزاب  نیرخآ  تسوا  و  تسا . مساقلاوبا  هللادـبع و  وبا  وا 

هینک وا  هینک  تسا و  نم  مسا  وا  مسا  هک  دنک  یم  جورخ  نم  نادناخ  زا  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  دومرف : ادـخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  نامه 
خیش  ) یعفاش یجنگ  - 2. دوعوم يدـهم  تسوا  دـشاب . هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوـگ  ناـمه  دـنک  یم  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  نم ،

لقتـسم یباتک  هکنآ  رب  هوالع  یعفاش  هدنـسیون  نیا  نامزلا . بحاـص  راـبخا  یف  ناـیبلا  ماـن  هب  دراد  یباـتک  دـمحم ) نب  فسوی  نب  دـمحم 
متـشه باب  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  هیافک  مان  هب  شرگید  باتک  رد  هتـشاگن ، مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  هراـبرد 

نینچ مالسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  باقلا  مان و  رکذ  زا  دعب  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  نادنزرف  زا  همئا  رکذ  زا  دعب  تاقحلم  تمـسق 
رد ینارعش  باهولادبع   - 3. داب وا  رب  ادخ  تاولـص  هک  دشاب  رظتنم  ماما  نامه  هک  دهد  یم  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  شدنزرف  وا  و  دیوگ ...:
یم نایب  نینچ  هلمج  زا  دیوگ و  یم  نخـس  دوش  عقاو  دـیاب  يربک  تمایق  زا  لبق  هک  يروما  باب  رد  ثحبم 65  رهاوجلا  تیقاویلا و  باتک 

يرکسع نسح  ماما  نادنزرف  زا  راوگرزب  نآ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  يدهم  جورخ  دتفا  قافتا  تمایق  زا  لبق  دیاب  هک  يروما  هلمج  زا  دراد :
نب دمحم  ظفاح   - 4. دیآ درگ  میرم  نب  یـسیع  اب  ات  تسا  یقاب  وا  و  دـشاب . یم  لاس 255  نابعـش  همین  بش  وا  دلوت  تسا و  مالـسلا  هیلع 

نـسحلا دمحموبا  و  هحفـص 36 ] دـیوگ [ : نینچ  باـطخلا  لـصف  هب  موسوم  شیوخ  باـتک  رد  اـسراپ  هجاوخ  هب  فورعم  يراـخب  دـمحم 
 - دمحم شدنزرف  يرکسع  نسح  دمحموبا  و  ینعی : هلها . تاقث  هباحصا و  هصاخ  دنع  مولعم  امهنع  هللا  یضر  م ح م د )  ) هدلو يرکـسعلا 
 - 5. تسا هدش  هتخانش  صخشم و  دوخ ، دامتعا  دروم  دارفا  باحصا و  صاوخ  دزن  تسا و  اهنآ -  ود  ره  زا  دشاب  یم  یـضار  دنوادخ  هک 

لجـسم ققحم و  داـمتعا ، دروم  دارفا  دزن  و  دـیوگ : نینچ  هدوملا ص 452  عیبانی  مان  هب  شیوخ  باـتک  رد  يزودـنق  یفنح  نامیلـس  خـیش 
دمحم خیش  هماع  رگید  دنمـشناد   - 6. تسا هتفریذپ  ماجنا  ارماس  رهـش  رد  لاس 255  مهدزناپ  بش  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  تدـالو  هک  تسا 
یقتلا داوج  مدنزرف  نم  زا  سپ  ماما  دنک : یم  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  لوق  زا  نیطمسلا  دئارف  رد  یعفاش  ینیومح  میهاربا  نب 
دننامه تبیغ  نامز  رد  وا  زا  تعاطا  هک  تسا  رظتنملا  يدهم  وا  زا  سپ  يرکـسعلا و  نسح  يو  زا  دعب  یقنلا و  یلع  شدنزرف  وا  زا  سپ  و 

مود باب  راصبالا  رون  باتک  رد  یجنلبش  نسح  نب  نموم  دیـس  ینعی  تعامج  تنـس و  لها  رگید  هدنـسیون   - 7. تسا بجاو  روهظ  نامز 
لیقـص سجرن و  ناشیا  هب  هک  دوب  دلو  ما  شردام  بلاط . یبا  نب  یلع  نب ... نسحلا  نب  دمحم  بقانم  رکذ  رد  دراگن : یم  نینچ  ص 152 
بحاص رظتنم و  مئاق و  يدهم و  تجح و  ار  هحفص 37 ] ناشیا [  هیماما  هعیش  و  تسا . مساقلاوبا  شا  هینک  و  دوش . یم  هتفگ  مه  نسوس  و 
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هـضور هب  موسوم  شیوخ  خیرات  باتک  رد  یفنح  هنحـش  نب  دـمحم   - 8. تسا يدهم  ناشیا  بقل  نیرتروهـشم  هک  دـنا  هداد  بقل  نامزلا 
ایند هب  يدنزرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارب  و  تسا : هدروآ  هنوگ  نیا  لوا ص 294  دـلج  رخاوالا  لئاوالا و  رابخا  یف  رظانملا 
سپ تسا . هداتفا  قافتا  لاس 255  رد  يو  دلوت  و  دوش . یم  هتفگ  دمحم  تجح و  مئاق و  يدهم و  وا  هب  تسا و  همئا  نیمهدزاود  هک  دـمآ 

نامرف هب  هدـنیآ  رد  تسا و  تایح  دـیق  رد  زین  نونکا  مه  هدـمآ و  اـیند  هب  لاـس 255  رد  هک  یماـما  دوجو  هب  داـقتعا  هک  ددرگ  یم  نشور 
زا يدادعت  هکلب  تسین ، نایعیـش  ام  صاخ  دومن ، دـهاوخ  رونم  دـیحوت  تلادـع و  رون  هب  ار  ناهج  هدرک و  روهظ  الع  لج و  قح  ترـضح 

. دنا هدومن  فارتعا  رارقا و  راوگرزب  نیا  یتسیز  رید  تالدو و  عوقو  هب  زین  تعامج  تنس و  لها  نادنمشناد 

عیشت هاگن  رد  تیودهم 

هب وگتفگ  تیودهم  مهم  رایسب  هلاسم  تاعورف  یتح  عونتم و  داعبا  مامت  زا  نوگانوگ ، لوصف  باوبا و  رد  هنیمز  نیا  رد  هعیـش  ياهباتک  رد 
دـیحوت و مـچرپ  هدـنزارفا  رب  یناـگمه و  يرگداد  تلادـع و  هدـننک  رارقرب  یناـهج و  دـحاو  تموـکح  هدــنهد  لیکــشت  هدــمآ و  ناـیم 

یلاع الاو و  تیصخش  نیا  هرابرد  هحفـص 38 ] هک [  يروما  هلمج  زا  تسا . هدیدرگ  یفرعم  اهیگژیو  تایـصوصخ و  مامت  هب  یتسرپاتکی ،
مهد دـنزرف  تسا - . رهطا  يارهز  ترـضح  و  ص )  ) مرکا لوـسر  نادـنزرف  زا  يو  درمـش : رب  ار  دراوـم  نیا  ناوـت  یم  هدـش  رکذ  تـبترم 

نب یلع  ترضح  متشه  دنزرف  تسا - . مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  مهن  دنزرف  تسا - . مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح 
نب رفعج  ترـضح  مشـش  دـنزرف  تـسا - . مالـسلا  هـیلع  رقاـبلا  یلع  نـب  دـمحم  ترـضح  مـتفه  دـنزرف  تـسا - . مالــسلا  هـیلع  نیــسحلا 

یسوم نب  یلع  ترضح  دنزرف  نیمراهچ  تسا - . مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  مجنپ  دنزرف  تسا - . مالـسلا  هیلع  قداصلادمحم 
دمحم نب  یلع  ترـضح  دنزرف  نیمود  تسا - . مالـسلا  هیلع  داوجلا  یلع  نب  دـمحم  ترـضح  دـنزرف  نیموس  تسا - . مالـسلا  هیلع  اضرلا 
سگرن ترضح  ایلع  يو ، ردقنارگ  ردام  تسا - . مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  لصف  الب  دنزرف  تسا - . مالـسلا  هیلع  يداهلا 

عقاو مالسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  يارـس  تماما  رد  ءارماس  رد  يرمق  يرجه  لاس 255  نابعـش  همین  رد  يو  دلوت  دـشاب - . یم  نوتاخ 
تداهـش زا  سپ  یگلاس  جنپ  رد  تسا - . هتفریذـپ  تروص  لماک  يافتخا  رد  شترـضح  لمح  عضو  زین  لمح و  نارود  تسا - . هدـیدرگ 

ینالوط رایـسب  يرمع  ياراد  ددرگ - . یم  لوحم  شترـضح  هدهع  هب  تماما  تیلوئـسم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  شراوگرزب  ردپ 
هب تدـم  هاتوک  تبیغ   - 1: تسا تـبیغ  ود  ياراد  يو  هحفـص 39 - ] دشاب [ . هتـشاد  يرثا  شترـضح  رب  رمع  نارذگ  هک  نآ  نودب  تسا 

هزاجا ادـخ  هک  ماگنه  ره  تسین و  صخـشم  ترـضح  نآ  روهظ  ناـمز  دراد -. همادا  نونک  اـت  هک  تدـم  دـنلب  تبیغ   - 2. لاس تدم 69 
تبیغ نامز  رد  دشخب - . رارقتـسا  ار  یهلا  لدع  تموکح  دـیامن و  رخـسم  ار  ناهج  یهلا  يورین  هب  هدومرف ، مایق  مارحلادجـسم  زا  دـیامرف 

. - دومن دنهاوخ  يربهار  تیاده و  دمآ  دهاوخ  شیپ  هک  يروما  رد  ار  نایعیش  یقتم  نادهتجم  هتـسراو و  ناهیقف  ترـضح  نآ  تدم  دنلب 
يونعم و لیاضف  یقالخا و  مراکم  هب  یگتسارآ  يزاسدوخ و  هلمج  نآ  زا  داد ، رارق  رظن  دم  ار  يروما  دیاب  ترـضح  نآ  تبیغ  نارود  رد 

دنمهوکش مایق  ینعی  مهم ، نیا  يارب  رتمهم  همه  زا  و  نتشادرب ، ماگ  نانآ  تالـضعم  تالکـشم و  عفر  رد  ندوب و  نایعیـش  رکف  یمالـسا ،
نم جرف  رب  امش  ندرک  اعد  هک  اریز  دینک . اعد  رایـسب  نم  جرف  رد  لیجعت  يارب  دنا : هدومرف  راوگرزب  نآ  دوخ  هک  ندرک ، اعد  شترـضح ،
نآ جرف  روهظ و  هداد ، رثا  بیترت  روهظ  ناگدادلد  هناصلاخ  ياهاعد  هب  ناحبـس  يادخ  هک  نآ  دیما  هب  دوب . دهاوخ  امـش  دوخ  جرف  ثعاب 

. دیامرف ررقم  رتدوز  هچ  ره  ار  ناهج  نافعضتسم  دیما  اهنت  هعیش و  هانپ  اهنت 

یقرواپ

. تنارود لیو  هفسف -  تاذل  [ 1]
. تسا هدش  هتشاگن  يوروش  هبرجت  زا  لبق  ییاهلاس  روطس  نیا  [ 2]
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هام 1348. نابآ  وکسنوی  مایپ  [ 3]
یسایس ج 3 ص 930. هفسلف  خیرات  [ 4]

. رشب ناتساد  [ 5]
تاه 46. انسی -  [ 6]

دنهللام ص 321. باتک  زا  [ 7]
. داشیناپوا همدقم  [ 8]

. ] 37 رومزم . دوواد ، ریمازم  [ 9]
.72 رومزم . دوواد ، ریمازم  [ 10]

. دوب دوواد  ترضح  ردپ  يوق  ینعم  هب  یسی  [ 11]
.1 تایآ 9 -  باب 11  یبن  ءایعشا  [ 12]

.31  - 33 تایآ . باب 25  یتم  لیجنا  [ 13]
.55 رون /  [ 14]

.5 صصق /  [ 15]
.33 هبوت /  [ 16]

.105 ایبنا /  [ 17]
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