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تیباهو ياهینتسناد 

باتک تاصخشم 

بهاذـم دـئاقع و  گـنهرف  هیمیت >» نبا   » یفارگویب هلاـقم  ناگدنـسیون 1 ) نیققحم و  زا  یعمج  ناگدـنروآ : دـیدپ  تیباهو  ياهینتـسناد 
قرف گنهرف  تیباهو 2 > خیرات  هلاقم  هرامش 3 3 ) مالسا ، بتکم  همانلصف  تیباهو 1 > خیرات  هلاقم  رفعج 2 ) یناحبس ، ج 3 ، یمالسا ،
< نایباهو خـیرات  رد  يریـس  هلاقم  هرامش 4 5 ) مالـسا ، بتکم  همانلـصف  تیباهو 3 > خـیرات  هلاـقم  داوج 4 ) دمحم  روکـشم ، یمالـسا ،

دمحم هلاقم  داوج 7 ) دمحم  روکـشم ، یمالـسا ، قرف  گنهرف  نایباهو > ياههشیدنا  دیاقع و  هلاقم  هرامش 8 6 ) مالسا ، بتکم  همانلصف 
هـشیدنا هنیئآ  رد  هیمیت  نبا  هلاـقم  رفعج 8 ) یناحبـس ، ج 3 ، یمالـسا ، بهاذـم  دـئاقع و  گنهرف  تیباهو > تکرح  باـهولا و  دـبع  نب 

مالسا بتکم  همانلصف  ات 8 > تیباهو 1  دئاقع  ناراذگناینب  هلاقم  رفعج 9 ) یناحبس ، ج 3 ، یمالسا ، بهاذم  دئاقع و  گنهرف  نارکفتم >
زیزعلادبع رورت  هلاقم  رکسع 11 ) یضاق  یلع  دیس  ششوک : هب  بویا  اشاپ ، يربص  هرامش 20 ، جح ، تاقیم  تیباهو > تایانج  هلاقم  ( 10

هرامش 9 مالسا ، بتکم  همانلصف  فرـشا > فجن  هب  اهیباهو  هلمح  هلاقم  هرامش 11 12 ) مالسا ، بتکم  همانلـصف  البرک > هثداح  لابند  هب 
تاقیم هرّونم > هنیدـم  هب  نایباهو  موجه  هلاقم  هرامش 2 14 ) مالـسا ، بتکم  همانلـصف  نایباهو > طسوت  ینمی  جاجح  ماع  لتق  هلاقم  ( 13

؛ ربکا یلع  روپ ، يدهم   / بویا اشاپ ، يربص  هرامش 46 ، جح ،

« هیمیت نبا   » یفارگویب

عبنم

؛ رفعج یناحبس ، ج 3 ، یمالسا ، بهاذم  دئاقع و  گنهرف 

نتم

طاقن زا  یکی  رد  یکدوک  دادغب )  ) یـسابع تفالخ  همـصاع  طوقـس  زا  سپ  لاس  تـسرد 5  يرمق ، يرجه  لاس 661  لوالا  عیبر  هاـم  رد 
روبجم يو  هداوناخ  لوغم ، هاپس  هلمح  رطاخب  یلو  درک ، یگدنز  نیمزرس  نآ  رد  یگلاس  ات 7  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  نارح )  ) مان هب  ماش 

نب دـمحا   » بهذـم زا  هقف  دـیاقع و  رد  هک  دوب  بهذـم  یلبنح  یناحور  وا  ردـپ  دـنکفا . ماش  رهـش  رد  تماقا  لحر  دـش و  نطو  يالج  هب 
ناـمه كدوک  نیا  دریگ . ارف  ار  یلبنح  هقف  اـت  داتـسرف  هلباـنح »  » سرادـم هب  ار  دوخ  دـنزرف  تهج  نیا  زا  درکیم ، يوریپ  م/241 ) « ) لبنح
تخانش دیدرگ . يزیر  یپ  وا  ءارآ  راکفا و  ساسا  رب  يرجه  نرق 12  رد  تیباهو  نییآ  هک  تسا  ینارح » هیمیت  نب  میلحلا ، دبع  نب  دمحا  »

ار وا  دـئاقع  زا  یـشخب  تیباهو »  » سـسؤم باهولا  دـبع  نب  دـمحم  تسا . وا  دـیاقع  ءارآ و  هیمیت و  نبا  تخانـش  ورگ  رد  نایباهو  دـیاقع 
یم یلبنح  یناحور  کی  ناـسب  ماـش  رد  يرجه  لاـس 698  اـت  هیمیت  نبا  دادـن . تیمها  نآ  هب  درک و  اـهر  ارنآ  رگید  ياهتمـسق  و  تفرگ ،

رد فارحنا  راثآ  تشون ، ۀیومحلا » ۀلاسرلا   » مان هب  ياهلاسر  یتقو  ینعی  دعب ، هب  نآ  زا  دشن و  هدـهاشم  یـشزغل  وا  زا  لاس  نآ  ات  و  تسیز ،
ادخ يارب  اراکـشآ  تشون و  تسا ، هیروس  ياهرهـش  زا  یکی  هک  ( 1 « ) ةامح  » مدرم شـسرپ  خساپ  رد  ار  هلاسر  نیا  يو  دـیدرگ ، رهاظ  وا 

یناکما تادوجوم  اب  هلثامم  عون  ره  زا  ندوب و  ینامـسج  مسج و  زا  ادخ  هیزنت  تسناد . مسج  ار  وا  احیولت  دش و  لئاق  تمـس »  » و تهج » »
رادـنپ یفن  رطاـخ  هب  و  تسین » يدـننام  وا  يارب  ( » 2 « ) ءیـش هلثمک  سیل   » دـیامرفیم اراکـشآ  هک  تسا  نآرق  مالـسا و  تاراـختفا  زا  یکی 

«. دیشاب اجک  ره  رد  تسا  امش  اب  وا  ( » 3 « ) متنک ام  نیا  مکعم  وه  و  : » دیامرفیم دنادیم و  رظان  رضاح و  اج  همه  رد  ار  وا  تمـس ، تهج و 
نیمز رد  تسا و  ادـخ  اهنامـسآ  رد  هک  تـسا  یـسک  ادـخ )  ) وا ( » 4 ...« ) هلا ضرـالا  یف  هـلا و  ءامـسلا  یف  يذـلا  وـه  و  : » دـیامرفیم زین  و 
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يرعشا و یلزتعم و  زا  معا  یمالسا  ناملکتم  راوتسا  مکحم و  لئالد  نشور و  حیرـص و  تایآ  نینچ  دوجو  اب  هیمیت  دنزرف  یلو  تسادخ .»
. تسا هدرک  هیکت  دوخ  شرع  رب  و  تسا ، اهنامسآ  قوف  ادخ  تفگ : اراکشآ  درک و  عامجا  قرخ  یعیش ،

هیمیت نبا  يرکف  ینابم 

یشخب مالک ، ملع  حالطصا  رد  يوغل  یناعم  رب  يربخ  تافـص  لمح   - 1 درک : هصالخ  ناوتیم  شخب  راهچ  رد  ار  هیمیت  نبا  يرکف  یناـبم 
و هجو »  » دننام تسا ، هدرکن  كرد  ارنآ  درخ  هداد و  ربخ  نآ  زا  ثیدح  نآرق و  هک  یتافـص  دنمانیم ، يربخ  تافـص  ار ، ادخ  تافـص  زا 
هک تسین  یکـش  تسا . هدش  دراو  يوبن  ثیدـح  رد  رگید  یخرب  و  نآرق ، رد  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  اهنآ  رئاظن  و  شرع » رب  ءاوتـسا   » و دـی » »

ینعم هب  ءاوتـسا »  » تسد و ینعم  هب  دـی »  » و تروص »  » ینعم هب  هجو »  » اریز تسادـخ  ندوب  ینامـسج  اب  مزـالم  تافـص ، نیا  يوغل  یناـعم 
همه تهج  نیا  زا  دـشابیم ، یناـعم ، نینچ  زا  هزنم  دوجولا ، بجاو  يادـخ  و  تسا ، یناـکما  تادوـجوم  نوؤـش  زا  سوـلج ، اـی  رارقتـسا و 

اب هک  دننکیم ، حرطم  تافص  نیا  يارب  یصاخ  یناعم  تسا ، تایآ  قایس  رد  هک  ینئارق  هب  هجوت  اب  همسجم »  » هورگ زج  هب  یمالسا  فئاوط 
هراب نیا  رد  هچنآ  هک  دزرویم  رارـصا  متـشه ، نرق  مالـسالا  خیـش  هنافـساتم  یلو  ددرگیم . نشور  یمالک  ياهباتک  ریـسافت و  هب  هعجارم 

رد دوجوم  نئارق  کمکب  ار  تافـص  زا  عون  نیا  هک  ار  یناـسک  ددرگ و  لـمح  دـیاب  یفرع  لوادـتم  يوغل و  یناـعم  ناـمه  رب  هدـش ، دراو 
دـنکیمن و ءاـفتکا  زین  نیا  هب  و  دریگیم ، داـقتنا  داـب  هب  هدـیمان و  هلوؤم » ، » دـننکیم لـمح  یئاـنک  يزاـجم و  یناـعم  رب  تاـیاور  تاـیآ و 

نتساک  - 2 دروآ . میهاوخ  ار  وا  هیومح » هلاسر   » ترابع همجرت  هدنیآ ، رد  ام  دناهدوب و  هدیقع  نیا  رب  زین  ناعبات  هباحـص و  همه  دـیوگیم :
نانآ هکنیا  تسا و  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  تاماقم  نداد  هولج  يداع  وا  رکفت  مود  شخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تاـماقم  زا 

بیقعت ار  فدـه  کی  یگمه  هک  دـنکیم  حرطم  ار  یلئاسم  اتـسار ، نیا  رد  وا  دـنرادن ، يداع  دارفا  اـب  یتواـفت  نیرتکچوک  گرم  زا  سپ 
يارب رفس   - 1 دیوگیم : ساسا  نیا  يور  تسا . نید  گرزب  ءایلوا  مالـسا و  ربمایپ  اصوصخم  ناربمایپ ، نداد  هولج  يداع  نآ  و  دـننکیم ،
روبق رب  ناـبیاس  هاـنپ و  عون  ره   - 3 دـنکیمن . زواجت  روبق  لها  ترایز  تیفیک  زا  ربماـیپ ، تراـیز  تیفیک   - 2 تسا . مارح  ربمایپ  تراـیز 

ای و  نآرق ، ربمایپ و  هب  دـنگوس   - 5 تسا . كرـش  تعدب و  ترـضح  نآ  هب  لسوت  هنوگ  ره  ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ   - 4 دشابیم . مارح 
... نینچمه و  دوریم . رامـش  هب  تعدب  ربمایپ ، دلوت  رد  يداش  نشج و  مسارم  يرازگرب   - 6 دشابیم . كرـش  اهنآ  هب  ادخ ، نداد  دنگوس 
دح كرـش ، دیحوت و  يارب  هک  تسا  نیا  لئاسم  نیا  رد  وا  تایرظن  ءارآ و  يانب  ریز  دمآ و  دـهاوخ  هدرتسگ  تروص  هب  اهنآ  کیاکی  هک 

حرطم ار  یتایرظن  ءارآ و  تمسق ، نیا  رد  وا  دنادیم . مارح  لقاال  ای  تعدب و  و  كرش ، ار  اهنآ  یصاخ ، هزیگنا  يور  هدشن و  لیاق  یقطنم 
و نامز ، نامه  زا  تهج  نیا  زا  دوریم و  همه  گنج  هب  یـصاخ  جاجل  اب  يو  هتفگن ! مالـسا  ياـملع  زا  يدـحا  وا ، زا  شیپ  هک  دـنک ، یم 

 - 3 دیدرگ . هتشون  وا  ياههشیدنا  در  رب  باتک  اههد  دش و  ینادنز  ریگتسد و  اهراب  دیروش و  وا  رب  تنـس  لها  یمومع  راکفا  نآ ، زا  سپ 
لها دیناسم  حاحص و  رد  هک  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ملـسم  لئاضف  راکنا  ار  وا  يرکف  ینابم  زا  موس  شخب  تیبلا  لها  لئاضف  راکنا 

یحیحص ثیداحا  تسناد  ۀعدبلا » جاهنم   » ارنآ دیاب  قح  هب  هک  ۀنسلا » جاهنم   » مان هب  دوخ  باتک  رد  يو  دهدیم  لیکـشت  هدش ، دراو  تنس 
اههد هک  یلئاضف  دـنکیم ، مالعا  لوعجم  ار  همه  دـیامنیم و  راکنا  یکردـم ، هئارا  نودـب  تسوا ، نادـناخ  یلع و  بقانم  هب  طوبرم  هک  ار 

هللا و مکیلو  اـمنا  : » هیآ لوزن   - 1 دیوگیم : هنومن  باب  زا  دناهدرک . حیرـصت  اهنآ  تحـصهب  هدرک و  لقن  ارنآ  ناثدحم  زا  مکاح  ظفاح و 
، دنمشناد ثدحم و  راهچ  تصش و  زا  زواجتم  هک  یلاح  رد  ۀنسلا ج 1 ص 1  جاهنم  تسا ، غورد  ملع  لها  قافتا  هب  یلع ، هرابرد  هلوسر »

لزان تلاسر  نادـناخ  هرابرد  یبرقلا ، یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاـسا  ـال  لـق  : ) هیآ  - 2 (. 5  ) دـناهدرک حیرـصت  ماما  هرابرد  نآ  لوزن  رب 
عوـن نیا  نینچمه ... و  (. 6  ) دـناهدرک لقن  ارنآ  دنمـشناد  ثدـحم و  جـنپ  لهچ و  زا  زواجتم  یلاـح  رد  ۀنـسلا 2/118 ، جاهنم  تسا ، هدشن 

اب وا  دشابیمن . ربمایپ  نادناخ  اب  ینطاب  ینمـشد  عون  کی  زا  یلاخ  تسا ، داقتنا  رد  تالابم ، مدع  زا  یکاح  هکنیا  رب  هوالع  اهدر ، اهدقن و 
لبنح نب  دـمحا  زا  شیپ  اـت  داد . ردـه  هب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ماـما  لـئاضف  تیبثت  رد  ار  لـبنح  نب  دـمحا  تاـمحز  باـب ، نیا  ندوشگ 
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هک دوب  وا  تشاد ، دوجو  فلاخم  قفاوم و  هیـضق  نیا  رد  دوب و  هداتفین  اج  تنـس  لها  ناثدـحم  ناـیم  رد  ماـما  ندوب  دـشار  هفیلخ  م/241 ،
قیرط نیا  زا  و  دنک ، تیبثت  ار  تفالخ » عیبرت   » هلاسم تسناوت  ناوارف  تامحز  اب  درک و  مالعا  دشار  يافلخ  زا  مراهچ  هفیلخ  امسر  ار  یلع 
هلاسم یتقو  دـیوگیم  یـصمح » . » تسا بلطم  نیا  رب  هاوگ  نیرتهب  وا  هباحـصلا » بقانم   » باتک دومن و  هزراـبم  تخـس  يرگ ، یبصاـن  اـب 

دیشک و مهرد  تروص  وا  تسا ، ریبز  هحلط و  رب  نعط  امـش ، راک  متفگ ، هتفر و  وا  روضح  هب  دش ، مالعا  لبنح  نب  دمحا  بناج  زا  عیبرت » »
ار یلع  وا  تسا ، شدنزرف  زا  رتهب  رمع  تفگ : خساپ  رد  وا  مدرک ، لقن  رمع  نب  هللا  دبع  زا  ینخس  هاگنآ  مراد ؟ نانآ  اب  راک  هچ  نم  تفگ :

نبا یلو  (. 7 ( ؟ تسین نانمؤم  ریما  یلع  میوگب ، نم  ـالاح  درک ، یفرعم  ناـنمؤم  ریما  ار  دوخ  زین  یلع  و  داد ، رارق  هرفن  شـش  ياروش  وضع 
لها لئاضف  راکنا  يرگ و  یبصان  حور  مالـسلا ،-  هیلع  یلع -  ماما  لئاضف  راکنا  اب  دش و  فرحنم  دوخ ، بهذـم  ماما  هار  زا  یلبنح  هیمیت 
راهچ بهاذـم  اب  يو  تفلاخم  وا  يرکف  فارحنا  زا  مراهچ  شخب  تنـس  لها  هناگ  راهچ  بهاذـم  اب  تفلاخم   – 4 داد . شرورپ  ار  تیبلا 
کی یلو  دشاب  هیمیت  نبا  اب  قح  لئاسم ، زا  یخرب  رد  دیاش  و  تسین ، حرطم  ام  يارب  العف  هک  تسا  قالط  حاکن و  باب  رد  تنس  لها  هناگ 

. تسین راگزاس  دـننادیم ، تجح  ار  رـصع  دـنچ  هب  دـسر  هچ  ات  رـصع ، کی  ياهقف  عامجا  هک  تنـس  لها  يرکف  ینابم  اب  تفلاـخم  نینچ 
رگید شخب  هس  هب  و  تفرگ ، ار  وا  يرکف  ینابم  زا  مود  شخب  اهنت ، دنکیم ، هدافتـسا  هیمیت  نبا  هدروخ  مین  زا  هک  باهولا  دبع  نب  دمحم 
ءایحا گنرمک  تروص  هب  زاب » نب  زیزعلا  دبع   » يدوعـس یتفم  هلیـسو  هب  ادخ ) نتـشاد  تهج   ) تسخن شخب  اریخا  دنچ  ره  دادـن ، تیمها 

« زاب نب  زیزعلا  دـبع   » ظیرقت اب  يربخ  تافـص  نوماریپ  ضیوفتلا » تابثالا و  ۀـقالع   » مانب یباتک  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  اریخا  و  تسا . هدـش 
« هیمیت نبا   » يرکف ینابم  زا  تسخن  شخب  ءایحا  ددـص  رد  سیون  ظیرقت  فلؤم و  هک  تسا  یکاـح  باـتک  عومجم  و  تسا ، هدـش  رـشتنم 

(. هیآ 79 هرقب  هروس  ( ) نوبسکی امم  مهل  لیو  مهیدیا و  تبتک  امم  مهل  لیوف  . ) دنتسه

اهتشونیپ

.84/ فرخز هروس  ( 4 . ) 4/ دیدح هروس  ( 3 . ) 11/ يروش هروس  ( 2 . ) تسا هتفرگ  رارق  قشمد  يرتمولیک  هاجنپ  دص و  رد  ةامح »  » رهـش ( 1)
.1/393 ۀلبانحلا ، تاقبط  ( 7 . ) دییامرف هعجارم  ات 172  ریدغلا 3/156  هب  (5 و 6 )

تیباهو خیرات 

تیباهو 1 خیرات 

عبنم

؛، هرامش 3 مالسا ، بتکم  همانلصف 

دجن هکم و  ياملع  هینایب 

رد درک و  داریا  ینانخـس  دوعـس  نبا  دندمآ ، دوعـسنبا  ندید  هب  هبعک ، هناخ  راددیلک  یبیـش  رداقلادـبع  خیـش  اهنآ ، سار  رد  هکم  ياملع 
نیا رگا  لاح  تسا ، لبنح  نب  دـمحا  هقف  قبط  ام ، ینید  ماکحا  هک  تشاد  راـهظا  درک و  داـی  باهولادـبع  نب  دـمحم  توعد  زا  نآ  نمض 

وا اب  همه  مینک . تعیب  رگیدکی  اب  نیدشار  يافلخ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ندرک  لمع  يارب  ات  دـییایب  تسا ، هتفریذـپ  امـش  دزن  رد  نانخس 
لوصا و رد  دـجن  هکم و  ياملع  ات  دـهدب  بیترت  یـسلجم  هک  درک  تساوخرد  دوعـس  نبا  زا  هکم ، ياملع  زا  یکی  سپـس  دـندرک . تعیب 

ياملع زا  رفن  تفه  هکم و  ياملع  زا  رفن  هدزناپ  یلوالا ، يدامج  مهدزای  زور  رد  تفریذپ و  ار  داهنشیپ  نیا  يو  دنزادرپب ، هثحابم  هب  عورف 
زا ياهراپ  رد  هک  نیا  رب  ینبم  دـش ، رداص  هکم  ياملع  فرط  زا  ياهینایب  نایاپ  رد  دـندرک و  ثحب  مهاـب  یتدـم  دـندرک و  عاـمتجا  دـجن ،
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رفاک دـهد ، رارق  هطـساو  ادـخ  دوخ و  نایم  سکره  هک  نیا  هلمج  زا  دـیدرگ ، تقفاوم  دـجن ، ياملع  هکم و  ياملع  نایم  یلوصا ، لـئاسم 
فارطا رد  ندرک  نشور  غارچ  روبق و  يور  رب  نامتخاس  رگید  دوش . هتـشک  دـیاب  درکن ، هبوت  رگا  دوشیم و  هداد  هبوت  راـب  هس  اـت  تسا و 

رد تعدب  هدش و  تعدب  بکترم  دناوخب ، یـسک  ماقم  هاج و  هب  ار  ادـخ  یـسک  رگا  زین  و  تسا . مارح  اهنآ  رانک  رد  ندـناوخ  زامن  روبق و 
(. 1  ) تسا مارح  مالسا 

نایباهو هلیسو  هب  زاجح  دهاشم  رباقم و  نتخاس  ناریو 

دندوب و هداد  ماجنا  زین  رگید  رابکی  ار  راک  نیا  هک  نانچ  دندرک ، بارخ  ار  سابع  نبا  نفدم  دـبنگ  دـندش ، فئاط  دراو  نایباهو  هک  یتقو 
نینمؤملاما هجیدخ  ربمایپ و  يومع  بلاطوبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دج  بلطملادبع  ياهربق  ياههبق  دـندش ، هکم  دراو  هک  یماگنه 

ناریو ار  اوح  ربق  هبق  هدج  رد  دـندومن . ناسکی  كاخ  اب  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ربمایپ و  هاگداز  يانب  نینچمه  و  ربمایپ ) لوا  رـسمه  )
هرـصاحم ار  هنیدـم  هک  مه  ینامز  دـندرب و  نیب  زا  اهنآ  یحاون  فئاط و  هدـج و  هکم ، رد  ار  تارازم  رباقم و  مامت  یلک  روطهب  دـنتخاس و 

عیاش و  : » دسیونیم نیما  همالع  موحرم  دندرک . بارخ  دوب ، رهـش  نوریب  هک  ار  دـحا  يادهـش  هربقم  هزمح و  رازم  دجـسم و  دـندوب ، هدرک 
تلم شوگ  هب  ربخ  نیا  نوچ  دنتـسه . يزیچ  نینچ  رکنم  اهیباهو  دوخ  اـما  دنتـسب ، پوت  هب  مه  ار  يوبن  رهطم  دـقرم  دـبنگ  اـهنآ  هک  تسا 

زا قشمد  رد  ام  دندومن و  یقلت  گرزب  يرما  ار  دمآشیپ  نیا  دندرک و  عامتجا  ناگرزب  املع و  دش و  ینارگن  راچد  تخـس  دیـسر ، ناریا 
، دندوب هدرک  لاوئس  ام  زا  ار  هیضق  تقیقح  نآ  یط  هک  میدومن  تفایرد  یفارگلت  دهشم  سدقم  رهش  زا  ناسارخ و  گرزب  ياملع  زا  یکی 

طلست زا  سپ  (. 2  ) دنزاس علطم  ار  شیوخ  تلود  ارجام  تقیقح  زا  ات  دنتشاد ، مازعا  زاجح  هب  قیقحت  يارب  ار  یهورگ  ناریا  تلود  سپس 
رداص ياهیمالعا  دـمآ و  هنیدـم  هب  هکم  زا  ناضمر 1344  هام  رد  دهیلبنب  هللادـبع  خیـش  اهیباهو ، تاضقلا  یـضاق  هرونم  هنیدـم  رب  اهیباهو 
یباوج سرت  زا  مدرم  زا  يرایـسب  دنیوگیم ؟ هچ  تارازم  اههبق و  ندرک  بارخ  هرابرد  هک  درک  لاوئـس  هنیدـم  لها  زا  نآ  نمـض  دومن و 

نیا رد  نیما  نسحم  دیس  همالع  موحرم  تخاس .» رشتنم  ار  باوج  لاوئس و  نتم  دنتسناد و  مزال  ار  ندرک  بارخ  نانآ  زا  یـضعب  دندادن و 
اهحیرـض اههبق و  مامت  ندرک  بارخ  بوجو  رد  اهیباهو  اریز  دوبن ، یقیقح  ءاتفتـسا  لاوئـس  نیا  هللادـبع ز  خیـش  دوصقم  : » دـسیونیم هراب 

يارب اهنت  روبزم  لاوئـس  دشابیم و  ناشبهذـم  ساسا  هدـعاق و  نیا 2 دـنرادن ، يدـیدرت  چـیه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  يور  هبق  یتح 
هلمج زا  دنتخاس  ناریو  دوب ، رازم  حیرض و  دبنگ و  نآ  فارطا  هنیدم و  رد  هچنآ  روکذم ، لاوئـس  زا  دعب  دوب .» هنیدم  مدرم  رطاخ  نیکـست 

همه روبق ، يور  قودنـص  اهراوید و  دوب و  نوفدم  نآ  رد  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  يومع  سابع  هک  عیقب  رد  نوفدم  همئا  ياهدـبنگ 
تاـجوز روـبق  اهدـبنگ و  زین  ترـضح و  نآ  رداـم  هنمآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ردـپ  هللادـبع  ياهدـبنگ  نینچمه  دـندرک ، بارخ  ار 

ناریو ار  یکلام  بهذـم  ياوشیپ  کلام  مالـسلا و  هیلعقداصلا  رفعج  نب  لیعامـسا  نافع و  نب  ناـمثع  دـبنگ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ناشراک هجیتن  سرت  زا  اهیباهو  : » دسیونیم زاب  (. 3 « ) دنتشاذگن یقاب  يربق  عبنی  رد  فارطا و  هنیدم و  رد  هک  نیا  نخـس  هصالخ  دنتخاس ،

، دناهدرکن ءانثتسا  ار  یحیرـض  ربق و  چیه  نانآ  هنرگ  دندرک و  يراددوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  هاگراب  دبنگ و  ندرک  بارخ  زا 
يدوعـس هاشداپ  هک  هچنآ  اما  تسا ، یبارخ  هب  یلوا  اهنآ  رظن  زا  تسا ، مدرم  هقـالع  مارتحا و  دروم  رتشیب  هک  نآ  تهج  زا  ربماـیپ  ربق  هکلب 
تحلصم يارب  زج  ار  نخس  نیا  تساهنآ و  دئاقع  فالخرب  یمالک  نینچ  کش  نودب  مینادیم » مرتحم  ار  ربمایپ  ربق  ام   » هک هتـشاد  راهظا 

یلـصربمایپ ربق  امتح  دندش ، یم  عمج  رطاخ  رظن  نیا  زا  رگا  تسا و  هتفگن  ناشدـض ، رب  مالـسا ، ناهج  فطاوع  کیرحت  زا  يریگولج  و 
نایباهو تشز  لمع  نیا  نوچ  دـندومنیم . بارخ  ار  اـجنآ  تارازم  ریاـس  زا  شیپ  تسخن و  هکلب  دـنتخاسیم ، ناریو  زین  ار  هلآو  هیلع  هللا 
گرزب ار  تیانج  نیا  دیـسر ، ناهج  فلتخم  طاقن  رد  ناناملـسم  شوگ  هب  دندوب ، هدرک  عیقب  همئا  روبق  هبتبـسن  هک  ار  هچنآ  زاجح و  رد 

زامن اهـسرد و  ضارتعا  ناونع  هب  دش و  هرباخم  دوعـس  نبا  هب  اهروشک  ریاس  ناریا و  قارع و  زا  یئاهفارگلت  نآ ، تیموکحم  رد  دندرمش و 
دبنگ هک  دوب  عوضوم  نیا  راشتنا  دش ، ینارگن  بجوم  رتشیب  هک  یبلطم  (. 4  ) دیدرگ لیکشت  يراوگوس  سلاجم  تشگ و  لیطعت  اهتعامج 
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ربخ نیا  دـش  مولعم  ادـعب  اـما  دـناهدرک ) بارخ  ار  سدـقم  ربق  یتح  و   ) دناهتـسب هلولگ  هب  زین  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رهطم  ربق  يور 
هب يرجه  لاس 1343  عیاقو  نمض  رد  ناهفـصا » خیرات   » باتک رد  يراصنا  يرباج  دندرک .» راکنا  ار  نآ  مه  اهیباهو  دوخ  هتـشادن  تحص 

لاس 1312 ه رد  هنطلسلا  نیما  جاح  هک  يدالوپ  حیرـض  : » دسیونیم دنکیم و  هراشا  روبق  نتخاس  ناریو  زاجح و  هب  یباهو  هلمح  ناتـساد 
یمتخ سدقم  دقرم  دراو  دندوب  هتـساوخ  اهیباهو  نوچ  و  عیقب ) همئا  روبق  يور  زا   ) دنتـشادرب دـنتخاس ، یلاس  ود  ناهفـصا  رد  داد  روتـسد 

(. 5  ) دنتـشذگ تراسج  نآ  زا  اذـل  یبنلا »... تویب  اولخدـت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیا  ای  : » دوب هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  نانآ ، زا  یکی  دـنوش ، تبترم 
قوف ناونع  ریز  یکم ، نیـسح  ناریا » هلاس  تسیب  خـیرات   » باتک فلؤم  یمالـسا  کلامم  ریاس  ناریا و  رد  نآ  ساکعنا  هنیدـم و  ناراـبمب 

دجن و کلم  دوعسلا  نبا   ) اهیباهو هفئاط  نیب  هک  یتابراحم  هجیتن  رد  رفص 1343  لیاوا  ربارب  رویرهش 1304  لیاوا  رد  ابیرقت  : » دسیونیم
یخرب داد ، يور  هنیدم  هکم و  فیرش  نیـسح  کلم  ءاسحالا و  بحاص  و  دیدرگ ، موسوم  يدوعـس  یبرع  روشک  مان  هب  اهدعب  هک  زاجح )

رباقم زا  یضعب  دش ، نارابمب  دوعسلا  نبا  ياوق  فرط  زا  زین  روبزم  رهش  هنیدم  فرصت  زا  سپ  دیدرگ و  نارابمب  هنیدم  هکم و  ياهرهـش  زا 
درک و یبیجع  يادـص  عیـشت  ملاع  اصوصخم  مالـسا و  ملاـع  رد  ناراـبمب  نیا  ربخ  دـیدرگ . ناریو  هعیـش  همئا  رباـقم  دـجاسم و  هباـحص و 

لیکـشت یتاسلج  زین  زکرم  ياملع  دش و  نارهت  ياملع  هب  یتافارگلت  ناریا  طاقن  مامت  زا  دومن ، کیرحت  تخـس  ار  مدرم  یبهذم  فطاوع 
لآملا دـحتم  : » دومن رداـص  ار  ریز  همانـشخب  هنیمز  نیا  رد  زین  هپـس  رادرـس  دـنتخادرپ . ثحب  هرکاذـم و  هب  عوضوم  نیا  فارطا  رد  هداد و 

بدا هئاسا  اهیباهو  هفئاط  فرط  زا  یفارگلت  رابجا  بجوم  هب  یتلود . نیرومام  تایالو و  تالایا و  ماـکح  مومع  تسا . يروف  یفارگلت و 
شوشم و تیاهنیب  میظع  هعجاـف  نیا  عامتـسا  زا  تلود  دـناهداد . رارق  پوت  ریت  فدـه  ار  یمالـسا  مظعا  دجـسم  هدـش و  هرونم  هنیدـم  هب 

زاربا يارب  هک  تسا  هدش  هتفرگ  میمـصت  زکرم  مالـسا  ججح  نایاقآ  رظن  قفاوت  اب  اتلاجع  دشابیم ، هرثؤم  تامادـقا  هیهت  قیقحت و  لوغـشم 
نیرومام ماکح و  مومع  مرادیم  ررقم  اذـهل  دوش ، یمومع  لیطعت  تکلمم  مامت  زور  کی  يرادهیزعت  يراوگوس و  هب  لمع  تاـساسحا و 

زور غالبا و  ار  میمصت  نیا  مدرم  مومع  یتلود و  تارادا  مامت  هب  هطقن ، ره  مالعا  ياملع  نایاقآ  عالطا  هب  دوخ  تیرومام  ورملق  رد  یتلود 
رثا رب  : » دـیازفایم یکم  اضر .» ءارزولا -  سیئر  اوق و  لک  هیلاع  تساـیر  دـنیامن . مـالعا  يرادازع  لـیطعت و  زور  ار  رفـص  مهدزناـش  هبنش 
دمآ لمع  هب  يرادازع  يراوگوس و  مسارم  نارهت  هفلتخم  تاجتسد  فرط  زا  دش ، یمومع  لیطعت  رفص  مهدزناش  هبنـش  زور  قوف  میمـصت 

زا يراوگوس  لاح  اب  رادازع  تاجتسد  دندومن و  عامتجا  یناطلس  دجـسم  رد  املع  زور  نامه  رد  دوب ، هدمآ  لمع  هب  هک  یتوعد  قبط  رب  و 
عامتجا کی  زور  نیمه  رـصع  دـمآ و  لمع  هب  رثات  فسات و  راـهظا  اـجنآ  رد  هدرک  تمیزع  یناطلـس  دجـسم  فرط  هب  نارهت  طاـقن  هیلک 

هبتبـسن هدرک ، یجیهم  نیـشتآ و  ياـهقطن  نیقطاـن  اـبطخ و  اـجنآ  رد  دـیدرگ و  لیکـشت  تلود  هزاورد  جراـخ  رد  رفن  رازه  هد  نیدـنچ 
روبق عضو  (. 6  ) دش رفنت  راجزنا و  راهظا  دوب ، هدمآ  لمع  هب  لوسر  ترـضح  رهطم  دبنگ  هب  اهیباهو  فرط  زا  هک  یتناها  هنیدـم و  يایاضق 
هداد حرـش  لیـصفت  هب  اهیباهو  ندرک  بارخ  زا  لبق  عیقب  همئا  روبق  عضو  جـح ، ياههمانرفـس  رد  اـهیباهو  ندرک  بارخ  زا  شیپ  عیقب  همئا 

يرمق لاس 1302 رد  يو  تسا . یناهارف  نیـسح  ازریم  همانرفـس  اههمانرفـس ، نیا  هلمج  زا  تسا  هدـیدرگ  هئارا  اـهنآ  زا  يریواـصت  هدـش و 
( وراب  ) روس یقرش  رد  هک  تسا  یعیسو  ناتسربق  عیقب ، ناتسربق  : » تسا هتـشون  نینچ  عیقب  همئا  روبق  هرابرد  هدرک و  ادیپ  جح  ترایز  قیفوت 
زا نآ  برد  ود  دراد  رد  راهچ  دناهدیشک و  کهآ  گنس و  زا  یعرذهس  راوید  ار  نآ  روداترود  هدش و  عقاو  روس  هزاورد  هب  لصتم  هنیدم 

هچوک رد  هک  تسا  بکوک  شح  فرط  یقرـش و  نآ  رگید  برد  بونج و  فرط  برد  کی  تسا و  روستشپ  هچوک  رد  برغ و  فرط 
مهب عافترا  نیمز  حطـس  زا  زواجتم  عرذ  کی  ناتـسربق  بلغا  دـناهدرک ، نفد  مهرـس  ناتـسربق  نیا  رد  سب  زا  تسا و  رهـش  نوریب  ياهغاب 

دوریم دهاوخیم  سکره  تسا و  زاب  برغم  تقو  ات  ناتـسربق  نیا  ياهرد  هزور  همه  نیدم ، هب  جاجح  ندمآ  تاقوا  رد  تسا و  هدیناسر 
نفد اجنآ  دریمب و  یسک  هک  نآ  رگم  تسا  هتسب  دعب  هعمج  زور  بورغ  کیدزن  ات  دوشیم و  زاب  هبنـشجنپ  زور  رهظ  جح ، تقو  ریغ  رد  و 

نوردنا و دنعقاو و  هدش ، هتخاس  یعلـض  تشه  روطهب  هک  یگرزب  هعقب  رد  نیعمجا  مهیلع  هللاتاولـص  رـشع  ینثا  همئا  زا  رفن  راهچ  دـننک .
رما هب  هنـس 1234  رد  يرـصم  ياـشاپ  یلع  دـمحم  اـما  هدوب  تقو  هچ  هک و  زا  تسین  مولعم  هعقب  نیا  ياـنب  تسا و  يراکدیفـس  وا  دـبنگ 
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عیقب رد  هعقاو  تاج  هعقب  ریاس  هکرابم و  هعقب  نیا  ینامثع  نیطالـس  بناج  زا  هلاس  همه  دـعب  هدرک و  ریمعت  ینامثع  ناـخ  دومحم  ناـطلس 
ود گرزب  قودنـص  نیا  طـسو  رد  زاـتمم و  یلیخ  یلگنج  بوـچ  زا  تسا  یگرزب  قودنـص  هکراـبم ، هعقب  نـیا  طـسو  رد  دوـشیم  ریمعت 

یکی داجـس و  ترـضح  یکی  نسح و  ترـضح  نحتمم  ماما  یکی  دننوفدم : رفن  جـنپ  قودنـص  ود  نیا  رد  تسا و  رگید  یبوچ  قودـنص 
سابعینب هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مع  سابع  یکی  تسا و  مالسلا  مهیلعقداص  ترضح  یکی  رقاب و  دمحم  ماما  ترـضح 

دـناهتخاس و ینهآ  حیرـض  ار  وا  فرط  کـی  راوـید  هب  هک  تـسا  ياهربـقم  یبرغ  ياـمنقاط  رد  هکربـتم  هـعقب  طـسو  رد  دـنیوا و  دـالوا  زا 
رد عیقب  رد  یکی  تسا : هرهاـط  هقیدـص  ربق  هب  روهـشم  هک  تسا  لـحم  دـنچ  تسا . مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  ربـق  دـنیوگیم :
رد دنناوخیم و  ار  مالـسلا  اهیلعيربک  هقیدص  ترایز  زین  نازحالاتیب  رد  بلغا  هظحالم  نیمه  هب  دنیوگیم و  نازحالاتیب  هک  ياهرجح 

ناطلـس نب  دمحم  ناطلـس  نب  دمحا  ناطلـس  هک : دناهدروآ  نوریب  نوتبالگ  زا  هتخیوآ و  دبنگ  رود  نوتبالگ  هدرپ  كرابم ، ربق  نیمه  ولج 
ود رگم  تسین  یتـنیز  رگید  هکراـبم  هعقب  نیا  رد  : » دـیازفایم یناـهارف  موحرم  فلالا 1131 .») دـعب  ةام  نیثلث و  يدـحا و  هنـس  ، ) میهاربا

دنتـسه و دج  نع  ابا  هک  دراد  مادخ  یلوتم و  رفن  جنپ  راهچ ، تسا و  ریـصح  هعقب ، نیمز  شرف  و  زنرب ، نادعمـش  دنچ  کچوک و  غارچلچ 
ترایز هب  هکربتم  هعقب  نیا  رد  تردـن  لیبس  رب  ننـست  لها  جاـجح  تسا . جاـجح  زا  لوپ )  ) هاوخنت ذـخا  ناـشدوصقم  دـنرادن و  یتبظاوم 

هجو ندادیب  ار  کـی  چـیه  هعیـش  جاـجح  اـما  دوـشیمن . هتفرگ  اـهنآ  زا  یهاوـخنت  تـسین و  تراـیز  رد  یتعناـمم  اـهنآ  يارب  دـنیآیم و 
نیا اب  هک  یهاوخنت  نیا  زا  دـنهدب و  مادـخ  هب  یهاشجـنپ  یلا  نارق  کـی  زا  اـبیرقت  هعفد  ره  هک  نآ  رگم  دـنوش  هعقب  لـخاد  دـنراذگیمن 
دعب دسرب و  تسا ، مجع  فوطم  هک  یفطصم  دیس  رسپ  نسح  دیس  هب  یمهـس  مرحلا و  بئان  هب  یمهـس  دیاب  دنریگیم ، جاجح  زا  لیـصفت 
ادـی اـناسل و  ادـبا  تسا و  دازآ  دـننکب  دـنهاوخیم  ارهج  اـی  ارـس  یتراـیز  ره  تسین و  زاـمن  تراـیز و  رد  هیقت  عون  چـیه  هاوـخنت  نداد  زا 

«. تسا مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  نازحـالاتیب  هک  تسا  یکچوک  هعقب  عیقب  همئا  دـبنگ  تشپ  دـنناسریمن . هعیـش  جاـجح  هب  ياهمدـص 
رد هک  تسا  ازریم  داهرف  جاح  ناسیون  همانرفس  هلمج  زا  ( 7  ) دزادرپیم اهنآ  يور  يانب  عیقب و  روبق  فیصوت  فیرعت و  هب  سپس  یناهارف ،

همئا تراـیز  هب  هدـمآرد  لـیئربج  باـب  زا  : » دـسیونیم لـیبسلا » ۀـیده   » ماـن هب  دوـخ  همانرفـس  رد  هتفر و  جـح  رفـس  هب  يرمق  لاس 1292 
هیلع هللا  یلصهللالوسر  مع  سابع  هک  تسا  گرزب  قودنص  نایم  رد  مالسلا  مهیلع  هعبرا  همئا  قودنص  هک  مدش  فرشم  مالسلا  مهیلععیقب 

موحرم تسا .» قودنص  ود  هک  تسا  زورفم  تسا ، گرزب  قودنص  نامه  نایم  رد  هک  همئا  قودنص  یلو  تسا ، قودنـص  نآ  رد  زین  هلآو 
گنت یلیخ  اپ  نیئاپ  فرط  مدرک و  حیرض  رود  یفاوط  متفر و  حیرض  نایم  هب  هدرک  زاب  ار  حیرـض  رد  اجنآ  یلوتم  : » دیوگیم ازریم  داهرف 
بئان نیمرحلاۀفحت »  » باتک فلؤم  («. 8  ) درک تکرح  ناوتیم  تمحز  هب  هک  تسا  عرذ  مین  زا  رتمک  حیرـض  قودنـص و  ناـیم  هک  تسا 
تسار تسد  هب  عیقب  يداو  : » تسا هتشون  نینچ  دوخ ، همانرفـس  رد  هتفای  فرـشت  جح  ترفاسم  هب  لاس 1305 ه ق  رد  هک  يزاریش  ردصلا 

نب یبا  دجـسم  نیا  « ) ةرم ریغ  یبنلا  هیف  یلـص  بعک و  نب  یبا  دجـسم  اذه  : » هتـشون وا  رـس  رب  قاطا  دننام  تسا  ياهدیـشوپ  دجـسم  تسا ،
رفعج ماما  رقاب و  دـمحم  ماما  نیدـباعلانیز و  ماما  نسح و  ماـما  باـنج  عیقب  همئا  هعقب  درازگ ) زاـمن  نآ  رد  ررکم  ربمغیپ  هک  تسا  بعک 
يور شیپ  رد  هعقب  نآ  رد  يراثآ  تسا و  نوفدم  اجنآ  بلطملادبع  نب  سابع  دنیوگیم : دنشابیم . حیرض  کی  رد  مالـسلا  مهیلعقداص 

رد هک  اشاپ  تعفر  میهاربا  (. 9 « ) دنتسه نوفدم  هرهاط  هقیدص  بانج  دنیوگیم  دراد  هدرپ  حیرـض و  نیـشنهاش  دننام  راوید  فرط  هب  همئا 
هب يدـعب  ياهرفـس  رـصم و  جاجح  هلفاق  لمحم  نابهگن  سیئر  ناونع  هب  لوا  رفـس  رد  هک  و 1320 و 1321 و 1325 ه ق  ياهلاس 1318 

باـتک نیا  رد  يو  تسا  هتـشون  نیمرحلاةآرم »  » ماـن هب  یلـصفم  همانرفـس  دوخ  هناـگراهچ  ياهرفـس  يارب  هدوب ، رـصم  جاـحلاریما  ناوـنع 
بارخ زا  لبق  ینعی  لاس 1344ه ق  زا  لبق  ار  عیقب  رد  نوفدم  همئا  روبق  هکم و  رد  هجیدخ  نینمؤملاما  ربمایپ و  دادجا  روبق  عضو  دنمشزرا 

دننوفدم نآ  رد  هک  یفورعم  دارفا  عیقب و  روبق  عضو  يو  تسا  هداد  هئارا  اهنآ  زا  نشور  يریواصت  هداد و  حرـش  لیـصفت  هب  اهیباهو  ندرک 
زا عیقب ) رد  نوفدم  همئا  دوصقم   ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  هبق  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  رکذ  نانآ  ریغ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  زا 
زا همئا  دـبنگ  هعقب و  هک  عیقب  عاقب  زا  يریواصت  اهـسکع و  اههعقب ; عضو  رکذ  نمـض  رد  اشاپ  تعفر  (. 10 « ) تسا رتدنلب  رگید  ياههعقب 
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لبق لاس 1344  ات  هصالخ ; تسا . هدرک  هئارا  هکم ، رد  هجیدخ  ترضح  هوکـشاب  يارـس  نحـص و  زا  و  تسا ، رتدنلب  رتللجم و  اهنآ  همه 
غارچ نادعمـش و  شرف و  هاگراب و  دبنگ و  ياراد  هنیدم  هکم و  رد  رگید  روبق  ياهراپ  عیقب و  رد  نوفدم  روبق  زاجح ، رب  اهیباهو  طلـست  زا 
رکذ اب  ار  رباقم  هب  طوبرم  تایـصوصخ  رگید  انب و  عضو  دناهدید ، ار  اجنآ  خیرات  نیا  زا  لبق  هک  یناسک  زا  يرایـسب  تسا ، هدوب  لیدـنق  و 

. دناهدرک رکذ  دوخ  ياههمانرفس  رد  اهنآ ، هاگراب  دبنگ و  رد  يریواصت  هئارا  اب  انایحا  تایئزج و 

اهتشونیپ

(5 كردم . نامه  ( 4 ص 55 . بایترالا ، فشک  ( 3 ص 55 . بایترالا ، فشک  ( 2 ص 344 . ج2 ، ۀیدوعـسلا ، ۀیبرعلا  ۀکلمملا  خیرات  ( 1
(8 دعب . هب  ص 281  یناهارف ، همانرفس  ( 7 ص 365 و 366 . ج3 ، ناریا ، هلاس  تسیب  خیرات  یکم ، نیـسح  ( 6 ص 392 . ناهفصا ، خیرات 

1925م. 1344ه -  رصم ، پاچ  ص 426 ، ج1 ، نیمرحلاةآرم ، ( 10 ص 227 . نیمرحلاۀفحت ، ( 9 دعب . هب  ص 127  لیبسلاۀیده ،

تیباهو 2 خیرات 

عبنم

؛ داوج دمحم  روکشم ، یمالسا ، قرف  گنهرف 

نتم

میق نبا  وا  درگاش  هیمیت و  نبا  بتکم  ریپ و  وا  دنتسه  ( 1206  - 1115  ) يدجن یمیمت  نامیلس  نب  باهولادبع  نب  دمحم  ناوریپ  نایباهو » »
ار یباّهو  بقل  هدـش و  هتفرگ  باهولادـبع  وا  ردـپ  مان  زا  هقرف  نیا  ماـن  داـهن . داـینب  برعلا  ةریزج  رد  ار  يدـیدج  دـیاقع  هک  دوب  يزوجلا 

خیـش میمانب . هقرف  نیا  ياوشیپ  دّمحم  خیـش  هبتبـسن  رد  هیدّـمحم »  » ار ناشیا  هک  تسا  نیا  حیحـص  دـناهداد و  نانآ  هب  هقرف  نیا  نانمـشد 
دیاقع ثیدح و  ریـسفت و  بتک  هعلاطم  هب  یکدوک  زا  دوب و  یـضاق  رهـش  نآ  رد  شردپ  تفای ، دـلوت  دـجن  دالب  زا  هینیع  رهـش  رد  دّـمحم 

زا دعب  تفر  مارحلا  هّللا  تیب  جـح  هب  هک  يرفـس  رد  دّـمحم  تخومایب . دوب  هلبانح  ياملع  زا  هک  دوخ  ردـپ  دزن  ار  یلبنح  هقف  تخادرپیم .
فالخ رب  لمع  نیا  تفگ : درک و  راکنا  وا  ربق  شیپ  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  ار  مدرم  تناعتسا  هثاغتـسا و  اج  نآ  رد  تفر و  هنیدم  هب  کسانم 

هب تفر و  ماش  هرـصب و  هب  اج  نآ  زا  تشگزاب و  دجن  هب  سپـس  دشاب . دنوادخ  زا  دیاب  طقف  نتـساوخ  تجاح  تناعتـسا و  تسا و  دـیحوت 
متفه و نرق  یلبنح  ياـملع  نیرتـگرزب  زا  یناّرح  میلحلادـبع  نب  دـمحا  ساـبعلاوبا  هیمیت  نبا  تخادرپ . میق  نبا  هیمیت و  نبا  بـتک  هعلاـطم 
زا مجاهم  نالوغم  روج  زا  تبقاع  داتفا و  نادنز  هب  هدش  ریفکت  دوب  شرـصاعم  ياملع  راکفا  فلاخم  شدـیاقع  نوچ  دوب و  يرجه  متـشه 

شردپ دوخ و  هک  نیا  اب  هیمیت  نبا  تشذگرد . قشمد  هعلق  رد  لاس 728  هب  تشگرب و  قشمد  هب  لاس 712  هب  یلو  تخیرگ . هرهاق  هب  ماش 
. درکیم ولغ  دـیحوت  رد  یمالک  لئاسم  رد  دوبن و  لبنح  نب  دـمحا  یهقف  بهذـم  زا  تیعبت  هب  دـیقم  دـنتفریم  رامـش  هب  یلبنح  ياملع  زا 

نبا درگاش  ( 751  - 691  ) يزوجلا میق  نبا  هب  فورعم  دمحم  هّللادبع  وبا  نیدلا  سمـش  تشذگرد . قشمد  نادـنز  رد  هیمیت  نبا  ماجنارس 
نب دـمحم  داتفا . نادـنز  هب  مالـسا  رد  يراذـگ  تعدـب  ماـهتا  هب  درکیم و  عاـفد  روکذـم  راـکفا  ءارآ و  زا  دوخ  داتـسا  دـننام  دوب و  هیمیت 
هتفر نخس  ناریا  هب  يو  ترفاسم  دروم  رد  هک  یباتک  نیرتمیدق  رد  تسا و  هدرک  رفس  زین  ناریا  هب  ارهاظ  دوخ  ياهترفاسم  رد  باهولادبع 

تافو زا  سپ  لاس  هد  دودح  رد  لاس 1216  رد  باتک  نیا  تسا . يرتشوش )  ) يرتست فیطللادبع  دیـس  فیلات  ملاعلا » ۀفحت   » باتک تسا ،
رکذ ناهفـصا  ناریا و  هب  ار  وا  رفـس  باتک  نآ  رد  تسا و  هتفای  فیلات  فجن  البرک و  هب  نایباهو  هلمح  اب  فداصم  باهولادبع  نب  دمحم 

باهولادبع نب  دمحم  لاح  حرـش  رد  هیراجاق  هب  طوبرم  دّلجم  رد  خـیراوتلا » خـسان   » هدنـسیون رهپـس  ناخ  یقت  دـمحم  ازریم  تسا . هدرک 
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نید ملع  دوب  یعومجم  دمحم  خیش  هک  رهش  نآ  ياملع  زا  یکی  دزن  رد  درک و  رفس  هرصب  هب  دوب و  هیداب  برع  زا  يو  . » تسا هتفگ  نینچ 
خیـش تخادرپ . هقف  بدا و  ملع و  لیـصحت  هب  راید  نآ  ياـملع  دزن  رد  دـش و  فقوتم  ناهفـصا  رد  دـمآ و  ناریا  هب  اـج  نآ  زا  تخومآ و 

مان دوعـس  نب  دمحم  هک  هیعرد  ریما  دیدرگ . راپـسهر  دجن  فورعم  یحاون  زا  هیعرد  هب  لاس 1106  رد  دش و  هدنار  هینیع  رهـش  رد  دّمحم 
هعاشا رد  يرای  تدعاسم و  هدـعو  دـمحم  خیـش  هب  تسناد و  دوخ  ماقم  تحلـصم  هب  ار  يو  نانخـس  درمـش و  یمارگ  ار  وا  مدـقم  تشاد 

انـشآ دوخ  بهذم  لوصا  هب  تخومایب و  نآرق  ریـسفت  ناماس  نآ  مدرم  هب  و  داد ، رارق  شیوخ  نطوم  ار  هیعرد  دمحم  خیـش  داد . شدیاقع 
دجن و رب  دوعـس  نب  دـمحم  يرای  هب  ناشیا  داد و  داهج  نامرف  دـجن  مدرم  هیلع  ار  نانآ  دـندیورگ ، يو  بهذـم  هب  ياهّدـع  نوچ  تخاس .

خیـش دنداد . رارق  دوخ  تختیاپ  ار  اجنآ  دوعـس  لآ  دعب  هب  نآ  زا  دندرک و  حتف  ار  ضایر  رهـش  و  دندرک ، هبلغ  دودح  نآ  رد  نکاس  لیابق 
لاس 1206 رد  ات  تخادرپ  سیردت  تدابع و  هب  دوخ  درک و  راذگاو  دوعس  نب  دمحم  رـسپ  زیزعلادبع  هدهع  هب  ار  مدرم  روما  هرادا  دّمحم 

یقاب يرگید  دـحوم  هدـیقع  نیا  هب  نادـقتعم  زج  هک  دادیم  رارق  يروط  ار  هّللا  ّالا  هلا  ـال  دـیحوت و  موهفم  خیـش  تسبرب . ناـهج  زا  تخر 
ّالا مود  تمـسق  دنکیم و  تادوبعم  عیمج  یفن  رب  تلالد  هلا  لّوا ال  تمـسق  تابثا . تسا و  یفن  هّللا  ّالا  هلا  ال  دیوگ : نینچ  يو  دـنامیمن .

« دیحوت  » هدومرف رما  نآ  رب  دنوادخ  هک  يزیچ  نیرتمهم  دیوگ : نینچمه  دـیامنیم . تباث  درادـن  کیرـش  هک  ییادـخ  يارب  ار  تدابع  هّللا 
. تسا كرـش  هدومرف ، یهن  نآ  زا  دـنوادخ  هک  يزیچ  نیرتتشز  دـشاب و  یم  ادـخ  هب  تداـبع  نتخاـس  رـصحنم  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا 
: دسیونیم نایباهو »  » رگید راثآ  باهولادبع و  نب  دمحم  بتک  هب  دانتـساب  توریب  عبط  هیباهولا ،» یه  يذه   » باتک رد  هینغم  داوج  دـمحم 
1 تسا : دروم  دنچ  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دیامن  كرت  ار  ینیعم  روما  هک  نیا  رگم  ناملسم  هن  تسا و  دحّوم  هن  یناسنا  چیه  اهیباهو  رظن  هب 

دمحم تربمایپ  طسوت  ادخ  يا  دیوگب : دنک و  نینچ  هاگ  ره  دیوجن و  لسوت  یلاعت  دنوادخ  هب  ادخ  يایلوا  ءایبنا و  زا  کی  چیه  هلیـسوب  - 
هب  - 2 تسا . كرش  شاهدیقع  هتفر و  ناکرشم  هار  هب  یسک  نینچ  یهد ، رارق  دوخ  تمحر  لومشم  ار  نم  هک  متـسه  لسوتم  وت  هب  (ص )

دجـسم انب و  نآ  رب  دراذـگن و  زامن  دـناوخن و  اعد  اج  نآ  رد  دراذـگن و  تسد  نآ  رب  دوشن و  کیدزن  ص )  ) ربمغیپ ربق  هب  تراـیز  دـصق 
تسا هدرک  اطع  مالسا  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  تعافش  قح  دنوادخ  هچ  رگا  دنکن  تعافـش  بلط  ربمغیپ  زا   - 3 دنکن . رذن  نآ  يارب  دزاسن و 

هد رارق  نم  عیفش  ار  ص )  ) دمحم ینعی  ادمحم ، یل  عفشا  هّللا  ای  دیوگب : هک  تسا  زیاج  ناملسم  رب  تسا . هدومرف  یهن  نآ  بلط  زا  نکیلو 
بلط ربمایپ  زا  هک  یـسک  نک . تعافـش  نم  يارب  ادـخ  دزن  ص )  ) دّـمحم يا  ینعی  هّللا ، دـنع  یل  عفـشا  دـمحم  ای  دـیوگب : تسیناور  یلو 
دنکن ادمحم » ای   » ادن و ار  وا  دروخن و  دنگوس  ربمغیپ  هب  زگره  دـیاب   - 4 دشاب . هتساوخ  تعافـش  ناتب  زا  هک  تسا  نیا  دننام  دنک  تعافش 

 - 5 دزاسن . يراج  نابز  رب  ص )  ) دمحم اندیس  دمحم ، ای  دمحم ، قحب  لیبق : زا  یظافلا  دنکن و  فیصوت  اندیس »  » ظفل اب  ار  ترـضح  نآ  و 
روبق و نییزت  اهنآ و  رباـنب  دـبنگ و  نتخاـس  روبق و  تراـیز   - 6 تسا . كرـش  دنوادخ  ریغ  هب  هثاغتـسا  ندرب و  هانپ  ادـخ و  ریغ  يارب  رذـن 

ناملسم دیوگ  نیتداهش  سک  ره  هک  دندقتعم  ناناملسم  همه  تسا . كرش  نآ  رب  نتـشاذگ  عمـش  غارچ و  و  نآ ، رب  نداهن  هبیتک  گنس و 
سک ره  نیارباـنب  درادـن و  يراـبتعا  شزرا و  لـمع  نودـب  لوق  دـنیوگ : هیباـهو »  » اـّما تسا  ظوفحم  شلاـم  نوخ و  دوشیم و  بوـسحم 

« نایباهو . » دشابیم لالح  وا  لام  نوخ و  دوب و  دهاوخ  كرشم  رفاک و  یـسک  نینچ  دبلطب  تناعتـسا  ناگدرم  زا  یلو  دناوخب  ار  نیتداهش 
ثیداحا و زا  ياهراپ  رهاظ  دانتـسا  هب  و  دنتـسین ، هیجوت  لیوات و  هب  لیاق  دـننکیم و  لـمع  راـبخا  تاـیآ و  رهاـظ  هب  هیمیت  نبا  زا  يوریپ  هب 
حون و ار  ربمغیپ  نیتسخن  نانآ  دـننادیم . حراوج  اضعا و  ياراد  همـسجم »  » دـننام ار  وا  دـننکیم و  تهج  تابثا  یلاعت  يراـب  يارب  تاـیآ 

تسا ناسکی  كاخ  اب  اهربق  مامت  درادن و  دوجو  روبق  ترایز  ناشیا  نیمزرس  رد  دنناد . هّللادبع  نب  ص )  ) دمحم ترـضح  ار  ناشیا  متاخ 
ادبا رهطم  ربق  دوش و  کیدزن  نادب  دناوتیمن  یـسک  هک  دناهداد  رارق  يروط  دـشابیم  یقاب  لاح  هب  ات  هک  ار  ص )  ) ربمغیپ هرونم  هضور  و 
ارجا تلود  فرط  زا  بهذـم  نآ  ياـملع  يواـتف  تسا و  یمـسر  بهذـم  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  نونکا  یباـهو  بهذـم  دوـشیمن . هدـید 

، یلبنح یعفاش ، یفنح ، لثم : هعبرا  بهاذـم  ناوریپ  زا  کی  چـیه  رب  دنتـسه و  لبنح  دـمحا  ماما  عبات  بهذـم  عورف  رد  نایباهو » . » دوشیم
لاس رد  هیباهو » . » دنهدیم رارق  نعط  دروم  ار  ةالغ »  » و هیدیز »  » و هعیـش » : » لیبق زا  ار  بهاذم  رگید  ناوریپ  یلو  دـنریگیمن  داریا  یکلام 
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دندومن و تراغ  ار  ع )  ) نیسح ماما  ترـضح  مرح  دندرک و  هلمح  فجن  البرک و  هب  عیقب ، روبق  ندرک  بارخ  زا  دعب  يرمق  يرجه   1216
كاخ اب  دننک و  بارخ  زین  ار  ادخ  ص )  ) لوسر دبنگ  هک  دـندوب  نآ  رب  ناشیا  دنتـشکب . ار  رهـش  نآ  هعیـش  مدرم  زا  نت  رازه  راهچ  بیرق 

ص)  ) لوسر ربق  رـس  رب  باهولادبع  نب  دمحم  دنیوگ : دندرک . يراددوخ  راک  نیا  زا  ناناملـسم  رگید  ضارتعا  میب  زا  یلو  دنیامن  ناسکی 
ص)  ) دمحم يا  ینعی   » اّیح تنک  نا  مق  دمحم ، ای  تفگیم : تفوکیم و  ترضح  نآ  ربق  رب  دوخ  هنوگ  قامچ  ياصع  اب  تفریم و  ادخ 
اب تساوخ . تجاح  وا  زا  دیابن  تسین و  هدنز  ص )  ) ربمغیپ هک  دـهد  ناشن  دوخ  ناوریپ  هب  تساوخیم  لمع  نیا  اب  و  زیخرب » ياهدـنز  رگا 

بهذـم نیا  هب  ناناملـسم  زا  يرایـسب  رابگنز  رد  هک  ناـنچ  تسا  هتفاـی  ناوارف  جاور  دـنه  اـقیرفا و  رد  ناـیباهو »  » دـیاقع ددـعتم  تاـغیلبت 
رفس رد  يدالیم  لاـس 1822  رد  هک  دوب  ژخز )  ) هب بقلم  ( 1898  - 1817  ) ناخ دمحا  دیس  هقرف  نیا  ياوشیپ  ناتـسودنه  رد  دناهدییارگ .
الاب شراک  دروآ و  دوجو  هب  نایباهو »  » تموکح هب  هیبش  یتلود  تخادرپ و  توعد  هب  باجنپ  رد  تفریذپ و  ار  یباهو  بهذـم  دوخ  جـح 

ار وا  بهذم  هک  سک  ره  هب  دربیم و  هلمح  یحاون  نآ  رد  نید  ناظعاو  املع و  هب  يو  درکیم . دیدهت  ار  دنه  لامش  هک  يدح  هب  تفرگ 
ناخ دمحا  دیس  تسناوت  شاشتغا  عفر  يارب  سیلگنا  يروطارپما  ماجنارـس  دیمان . رکفلا » راد   » ار دنه  و  دادیم ، داهج  نالعا  تفریذپیمن 

زا سپ  تفریذـپب و  ار  نآ  دینـشب و  ار  هیباـهو »  » توـعد تفر و  هّـکم  هـب  جـح  يارب  یـسّونس  ماـما  ریازجلا  رد  دـناشنب . دوـخ  ياـج  هـب  ار 
رد ار  دیاقع  نآ  تساخرب و  رد 1250 ) هتشذگرد   ) یناکوش ماما  مان  هب  یصخش  نمی  رد  دیشوک . نآ  راشتنا  رد  دوخ  نطوم  هب  تشگزاب 
اب هزراـبم  یکی  هک  درک  هجوت  دادیم  لیکـشت  ار  هیباـهو »  » بهذـم ساـسا  هک  هتکن  ود  هب  رـصم  رد  هدـبع  دـمحم  خیـش  داد . جاور  اـجنآ 

رانملا هلجم  بحاص  اضر  دیشر  دمحم  دیس  شقیدص ، تسود  درگاش و  هار ، نیا  رد  ار  يو  داهتجا . باب  ندوب  زاب  يرگید  تساهتعدب و 
، دیحوتلا باتک  باهولادبع ، نب  دمحم  راثآ  درک . ریثات  زین  یسولآ  يرکش  دومحم  خیش  راثآ  راکفا و  رد  نایباهو »  » دیاقع درکیم . يرای 

عابتا یف  بایترالا  فشک  تسا . دیفتـسملا  دـیفم  نیملـسملا و  تحیـصن  مالـسالا ، لضف  هّللا ، ّالا  هلا  هداهـشلا ال  ریـسفت  تاهبـشلا ، فشک 
. باهولادبع نب  دمحم  لیذ  ج 7 ، یلکرز ، مالعالا  . 252 ص 237 -  هعیرشلا . ةدیقعلا و  نایباهو . باهولادبع . نب  دمحم 

تیباهو 3 خیرات 

عبنم

؛، هرامش 4 مالسا ، بتکم  همانلصف 

هنیدم هکم و  فیلکت  نییعت  يارب  یمالسا  سنارفنک 

دوصقم دربشیپ  يارب  دوب ، هتخیگنارب  ار  ناگمه  ترفن  هداد و  ناشن  يدـنت  دـح  زا  شیب  زاجح  ياهرهـش  زا  یخرب  حـتف  رد  هک  دوعـس  نبا 
فـیلکت و نییعت  هک  دـید  رتـهب  هنیدـم ، هکم و  سدـقم  رهـش  ود  فرـصت  زا  سپ  دز و  يراـکتبا  هب  تسد  ناناملـسم  هجوـت  بلجو  دوـخ 
، ناریا هیکرت ، یمالـسا : لقتـسم  ياهروشک  زا  تهج  نیدـب  دـیامن ، راذـگاو  ناناملـسم  رظن  هب  ار  رهـش  ود  نیا  رد  ییاورمکح  یگنوگچ 

نیما جاـح  یغیر و  میرکلادـبع  ریما  زین  ندرا و  قرـش  قارع ، رـصم ، لـیبق : زا  رگید  ياهنیمزرـس  ياـسور  زا  نینچمه  نـمی و  ناتـسناغفا ،
سنارفنک کی  داقعنا  يارب  ات  درک  توعد  یمالـسا  ياـمعز  رگید  توریب و  قشمد و  و  سنوت ، ناـیلاوو  نیطـسلف  گرزب  یتفم  ینیـسحلا 

هب یمالسا  ياهنیمزرـس  رتشیب  تفرگ . ماجنا  لاس 1344  یناثلاعیبر  مهد  خیرات  رد  توعد  نیا  دـنراد ، مازعا  ار  دوخ  ناگدـنیامن  یمالـسا 
تکرـش سنارفنک  لیکـشت  رد  دـنتفریذپ و  ار  نآ  روشک ، دـنچ  اهنت  دـندرک و  در  ار  توعد  نیا  دنتـشاد ، دوعـس  نبا  زا  هک  یترفن  رطاـخ 

ماـمت هک  يروهمج  تموکح  کـی  زاـجح  رد  دـندرک  داهنـشیپ  ناـشیا  ( 1  ) دندوب دـنه  ناناملـسم  ناگدـننک ، تکرـش  هلمج  زا  دـندومن 
یلمع یللع  هب  داهنشیپ  نیا  و  ( 2  ) دنریگب هدهع  هب  ار  نآ  هنیزه  زا  یمهم  تمسق  هک  ددرگ  رارقرب  دنشاب ، هتشاد  تکرش  نآ  رد  ناناملسم 

تیباهو www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 145زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


سیسات اب  دنتشاد و  تکرش  یمالسا  ياهروشک  زا  یخرب  ناگدنیامن  زا  رفن  دادعت 69  دوب ، هدش  ریاد  هکم  رد  هک  سنارفنک  نیا  رد  دوبن .
هب وا  اب  ناگدننک  تکرش  زا  یخرب  هچرگ  تسا  زاجح  نیمزرس  ربهرو  میعز  وا  هک  دنامن  یقاب  یکش  رگید  زیزعلادبع  يارب  سنارفنک  نیا 

هورگ سیئر  یتفم و  هک  نیا  صوصخ  هب  دـنهدب و  رییغت  ار  يزیچ  دنتـسناوتن  تشادـن و  ياهدـئاف  اهنآ  تفلاخم  یلو  دنتـساخرب  تفلاخم 
یماح هک  دوب  هدـش  حیرـصت  نآ  رد  هک  درک  رداـص  ار  ياهماـنعطق  سنارفنک  فرط  زا  فویندـلا » رحـس  نیدـلا  اـضر   » هیـسور ناناملـسم 
ناونع هب  ار  دوخ  دیـسر و  دوخ  دوـصقم  هب  دوعـس  نبا  بیترت  نیدـب  (. 3  ) دشابیم دوعـس  نبا  هنیدـم ) هکم و   ) نیفیرـش نیمرح  نابهگنو 

هکم رد  هک  یمالـسا  هرگنک  : » دسیونیم ورهن » لعل  رهاوج  . » تخاس حرطم  یللملانیب  حطـس  یمالـسا و  عماجم  رد  زاجح  دـجن و  ناطلس 
اب دوعس  نبا  هک  دوب  ياهلیسو  طقف  دوب و  هدشن  لیکشت  مه  یمیمصت  ذاختا  روظنم  هب  الوصا  دیاش  تفرگن و  یمهم  میمـصت  دش ، لیکـشت 
هک دنه  ناناملـسم  تفالخ  هتیمک  یگدنیامن  تئیه  دنک . تیبثت  میکحت و  یجراخ  ياهتردـق  لباقم  رد  اصوصخم  ار  شیوخ  تیعقوم  نآ 
دنه هب  دوعس  نبا  زا  نیگمشخ  سویام و  دیماان و  دوب  ناشیا  زا  یکی  یلع » دمحم  انالوم   » منکیم روصت  دندرک و  تکرـش  هرگنک  نآ  رد 
رارق رامثتسا  دروم  ار  دنه  تفالخ  هتیمک  تشاد ، مزال  هک  یعقوم  رد  وا  تشادن  يدایز  تیمها  دوعس  نبا  يارب  عضو  نیا  اما  دنتـشگ . زاب 

، نیما همالع  موحرم  هتـشون  قبط  (. 4 « ) دـهد همادا  ار  دوخ  راـک  یبوخ  هب  مه  هتیمک  نیا  يراداوه  نودـب  تسناوتیم  نوـنکا  دوـب و  هداد 
عیقب همئا  روـبق  یناریو  زا  نوـچ  یلو  دراد  مازعا  هکم  هب  روکذـم  نمجنا  رد  تکرـش  يارب  ار  دوـخ  هدـنیامن  تـشاد  رظن  رد  ناریا  تـلود 
ادابم هک  نیا  يارب  تفرگ و  تکرـش  مدع  هب  میمـصت  رما ، نیا  رب  ضارتعا  ناونع  هب  دومن و  يراددوخ  هدـنیامن  نداتـسرف  زا  تفای ، عالطا 
مدرم هب  هزاجا  دـش ، نئمطم  رطخ  دوجو  زا  نوچ  تخاس و  عونمم  يرمق  لاس 1346 ه  ات  ار  جح  رفـس  دوش ، یناریا  جاجح  هجوتم  يرطخ 

لیکشت ینمجنا  هکم ، ياهتیصخش  زا  نت  یس  قافتا  هب  اجنآرد  دندمآ و  هکم  هب  هدج  نایعا  زا  نتیس  یمالسا ، سنارفنک  زا  دعب  (. 5  ) داد
دننک تعیب  زاجح  هاشداپ  ناونع  هب  دوعس ، لآ  زیزعلادبع  ناطلـس  اب  دنتـشاد  ررقم  ءارآ  قافتا  هب  لاس 1344  یناثلا  يدامج  ردو 22  دنداد 

زین دوعسنبا  دندمآ . درگ  افـصلا  باب  ولج  مدرم  هعمج  زامن  زا  دعب  روبزم  هام  هعمج 25  زور  دیامن . نیعم  تعیب  يارب  ار  یتقو  دنتساوخو 
کی دصکی و  عقوم  نیا  ردو  ( 6  ) دناوخ مدرم  رب  ار  تعیب  تروص  وا ، ناکیدزن  زا  یکی  یجولمد ، هللادبع  دیس  دش ، رضاح  مسارم  نآ  رد 

، تخانش تیمـسر  هب  ار  وا  هک  یتلود  نیتسخنو  درک  ادیپ  ار  زاجح  دجن و  هاشداپ  ناونع  دوعـس  نبا  بیترت ، نیدب  دش . کیلـش  یئاوه  ریت 
زا زیزعلادبع  ناطلس  دنتخانش . تیمسر  هب  ارنآ  اهتلود  رگید  جیردت  هب  هیکرت و  دنله و  هسنارف و  ناتـسلگنا و  سپـس  دوب ، يوروش  تلود 

تیعمج دومن . رارقرب  طـباور  اـهتلود  زا  يرایـسب  اـب  درب ، راـکب  دوخ  تموکح  روشک و  عـضو  تیبـثت  يارب  یناوارف  ياهـششوک  سپ  نیا 
زا یکی  باصتنا  صوصخ  هب  دندش ، یضاران  دوخ  ناطلس  زا  جیردت  هب  دنتـشاد ، یمهم  شقن  زیزعلادبع  ندیـسر  تردق  هب  رد  هک  ناوخا 

هجوتم عقاو  رد  درک ، هتفـشآرب  ار  نانآ  دندوب ، هدرک  حـتف  ار  زاجح  هک  ناوخا  ناربهر  زا  نت  ود  ياج  هب  هکم  یلاو  ناونع  هب  یلحم  لاجر 
یتیاضران دوب . هداد  داهج  گنج و  مکح  يویند  ياه  فده  هب  لین  يارب  اهنت  دوعـس  نبا  دـنراد . رظن  فالتخا  دوخ  ناطلـس  اب  هک  دـندش 

يراجت هلحم  سکول  ياههزاغم  هناخهوهق و  نیدنچ  هک  ییودنامک  هورگ  کی  تایلمع  یپ  رد  هک  دیسر  هجرد  یهتنم  هب  یعقوم  ناوخا » »
(. 7  ) درک عونمم  هلحم  نیا  هب  ار  ناوخا  دورو  دوعس  نبا  دندرک ، ور  ریز و  ار  هکم 

ناوخا تیعمج 

زیزعلادبع میزادرپب : نانآ  عضو  یسررب  هب  یمک  تسا  بسانم  ورنیا  زا  دناهتشاد ، ییازس  هب  شقن  اه  یباهو  ریخا  هرود  رد  ناوخا  تیعمج 
اهر راـکیپ  هحوـبحب  رد  ار  وا  نیـشنهیداب  ياـهبرع  هک  نیا  زا  دوـب ، هداد  ماـجنا  كرت  ياوـق  دیـشر و  لآ  هـیلع  هـک  ییاـهدربن  ناـیرج  رد 

. دوب تحاران  دـندش ، یم  يو  تسکـش  بجوم  یتح  هک  نیا  ای  دریگب و  هرهب  دوخ  ياهیزوریپ  زا  دـیاب  هکنانچ  تسناوتیمن  دـندرکیم و 
نآ رد  ار  نانآ  یتازایتما  تازیهجت و  تافوقوم و  ياطعا  اب  دروآ و  درگ  ییاه  يدابآ  فارطا  رد  ار  درگنابایب  ياههفیاط  دیشک و  ياهشقن 
رد هک  روظنم  نیا  هب  داد  ناکـسا  اهیدابآ  اهرهـش و  هیـشاح  رد  ار  درگنابایب  ياههفیاط  ینعم  نیا  هب  تخاـس . رقتـسم  تباـث  روطهب  اـهناکم 

تیباهو www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 145زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیامن طبـضنم  ياوق  جیـسب  هب  مادقا  نانآ  نایم  زا  موزل  عقاوم  رد  دناوتب  هک  يروط  هب  دـنک  مکاح  نادـناخ  هبتبـسن  يرادافو  داجیا  نانآ 
« هیواطرع  » رد ناوخا »  » هورگ نیتسخن  دـمآ . دوجو  هب  یباهو  هقرف  شرتسگ  تهج  هزرابم  فدـه  اـب  ناوخا »  » تیعمج نیتسخن  ناسنیدـب 

مالـسا تاحوتف  زاغآ  رـصع  رد  هک  هنوگنامه  هب  دـندش  رقتـسم  هرجه »  » مان هب  یماظن  ياـه  هاـگودرا  رد  رگید  يرایـسب  و  ( 8  ) دش داجیا 
دادـعت دـنوش . نکاـس  ناناملـسم  طـسوت  هدـش  حـتف  یماـظن  ياهرهـشرد  اـت  دـندرک  اـهر  ار  دوـخ  نادرگرــس  یگدـنز  درگناـبایب  بارعا 

ار هدنمزر  رازه  هد  ات  هد  نیب  تسناوتیم  مادکره  هک  دـمآ  دوجو  هب  هرجه »  » اهدـص الامتحا  اما  تسین . مولعم  اقیقد  هرجه »  » ياههاگودرا
نابایب رد  وا  موق  هک  دید  نوچ  دوعس ، لآ  زیزعلادبع  کلم  : » دسیونیم هقرف  نیا  لیکشت  تلع  هراب  رد  راتخم  نیدلاحالص  (. 9  ) دنک جیسب 

، رگهنتفو لهاج  لئابق  نیا  نایم  ياهلیـسو  هب  داتفا  رکف  نیا  هب  دننکیم  اپب  بوشآ  دـندرگیم و  داسف  هنتف و  درگ  دوز  یلیخ  دـناهدنکارپ و 
ماکحا رـشن  نید و  هب  کسمت  زا  رترثوم  رتهب و  یلماع  چـیه  درک  رکف  دوخ ، روظنم  نتخاس  یلمع  يارب  دـنک و  داجیا  یگنهامه  داـحتا و 

، فیطللادبع نب  دمحمنب  هللادبع  خیـش  دجن ، ملاع  زا  دوخ ، رظن  يارجا  يارب  دوعـس  نبا  تسین . يودب  لئابق  نایم  رد  دودح  هماقا  ینید و 
لئابق همه  نیب  ردو  دـنک  فیلات  یلبنح  بهذـم  ساسارب  دـنریذپب ، دـنمهفب و  اهیودـب  هک  يروط  هب  هداس ، نابز  هب  ییاـهباتک  هک  تساوخ 
میلاعت ناشیا  داتـسرف و  لئابق  نایم  هب  امنهار  بیطخ و  ناونع  هب  ار  هللادـبع  خیـش  نادرگاش  زا  ياهدـع  نینچمه  دوعـس ، نبا  دزاـس . رـشتنم 

رد ینید  هفطاع  کی  بیترت  نیا  هب  دـندومنیم  ظفح  ار  اهنآ  بلق  قامعا  زا  هک  دـندرکیم  حیرـشت  اهیودـب  يارب  نشور  هداـس و  ار  ینید 
زا نایودب  دوخ  هک  تفر  راک  هب  ینامز  رد  ریبادت  نیا  تشگ . رادیدپ  ناوخا  هقرف  تامادـقا ، نیا  عومجم  زا  دـمآ و  دوجو  هب  نایودـب  نیب 

ادیپ ياهزات  یگدـنز  دـنزاس و  اهر  لاح  نآ  زا  ار  دوخ  دـندوب  ددـص  رد  هدـمآ و  گنت  هب  دیـشر  لآ  دوعـس و  لآ  نایم  يزیرنوخ  ترثک 
. درکیم توعد  شمارآ  تلادـع و  هب  درکیم و  عنم  يزیرنوخ  زا  ار  ناشیا  هک  یمیلاعت  دـندوب ، روبزم  میلاعت  هنـشت  نانآ  نیارباـنب  دـننک .

نت مه  لاس  کی  ای  هام  شش  ره  دربیم و  رـس  هب  تیربرب  وشحوت  تالاح  نیرتدب  رد  هک  وا  درک . ریثات  زین  يودب  مسج  رد  روبزم  میلاعت 
. دـشاب هدرک  لمع  نامیالا » نم  هفاظنلا  : » ثیدـح هب  ات  تشاد  هجوت  تخـس  نت  یکاپ  تفاظن و  رما  هب  نونکا  تسـشیمن ، بآ  اـب  ار  دوخ 
هک دوب  يراـج  وا  ناـبز  رب  اـعد  نیا  هراومه  کـنیا  دوب ، هدـش  يراذـگهیاپ  ادـخ  ناگدـنب  لاوما  تراـغ  بهن و  رب  شیگدـنز  هک  يودـب 

لوپ ارحص ، رد  ای  دوخ  هار  رد  یـسک  رگا  هک  دمآ  دوجو  هب  يریظن  مک  تینما  روکذم  ریبدت  هجیتن  رد  کمارح » نع  کلالحب  اننغامهللا  »
ای قارع  دودـح  رد  هاگره  : » دـسیونیم ناوخا »  » هرابرد هبهو  ظفاح  (. 10  ) دادیم عالطا  مکاح  هب  يروف  دـنیبب  ار  يرگید  زیچره  اـی  دـقن 

نیا دنربیم . هانپ  اهوراب  اهجربتشپ و  رد  اههعلق و  هب  همه  و  ددرگیم ، یلوتسم  اهلد  رب  سرت  دوش ، هدرب  ناوخا  مان  تیوک  ای  ندرا  قرش 
كرت ار  یشودب  هناخ  هک  دش  هتفگ  نیشن  هیداب  بارعا  هب  ناوخا  ریخا ، ياهلاس  رد  دنتسه ؟ یناسک  هچ  دالب  رد  یتحاران  سرت و  نادصاق 

زا هک  نیا  ینعی  دشیم  هتفگ  هرجه »  » اهنآ هب  هک  دنتخاس  نیلگ  ياههناخ  تنوکس  يارب  دندیزگ و  ینکـس  ینیعم  ياهلحم  رد  دندرک و 
لاس رد  راب  نیتسخن  همیخ ، رداچ و  ياج  هب  یلگ  ياههناخ  نیا  دنتخادرپ . يدعب  بوخ  یگدـنز  هب  هتـسج و  يرود  قباس  تشز  یگدـنز 

مالـسا ار ، دـیدج  یگدـنز  تیلهاـج و  ار  یلبق  یگدـنز  بارعا ، دـندوب ، هلیبق  دـنچ  زا  ياهتخیمآ  اـهنآ  ناـنکاس  دـش و  اـنب  يرجه   1330
داشرا يارب  دوعـس  نبا  فرط  زا  هک  یناسک  ياهـششوک  : » تسا هتـشون  ناوخا  تیعمج  شیادـیپ  هللادـبع )  ) یبلیف هراـبرد  (. 11 « ) دندیمان

زا  ) امرح هیحان  رد  ریطم  برح و  ياههلیبق  زا  یهورگ  لاس  نیا  رد  دیـسر ، رمث  هب  1331ه )  ) لاس 1912 رد  دندوب  هتفر  اهنآ  نایم  هب  لئابق 
لحم دنوش و  هتخانـش  مان  هب  هک  دنتـشاد  ررقم  دیـسریم  نت  هاجنپ  هب  رما  ودب  رد  اهنآ  هرامـش  هک  تعامج  نیا  دـندمآ . درگ  دـجن ) عباوت 

نید يانبم  رب  هک  یهاپـس  دش و  هدوزفا  نانآ  عمج  رب  جیردت  هب  دنداد  رارق  دوب ، میـصق  هب  تیوک  هار  رـس  رد  هک  یلحم  رد  ار  دوخ  تماقا 
، دوب روبـص  كابیب و  بصعتم و  یهاپـس  ندروآ  دوجو  هب  روبزم  تیعمج  لیکـشت  زا  شفده  هک  دوعـس  نبا  دمآ .» دوجو  هب  دوب  راوتـسا 

ناـشرایتخا رد  نید ، زا  عاـفد  يارب  یگنج  رئاـخذ  هحلـسا و  ماجنارـس ، يزرواـشک و  لـئاسوو  بوـبح  لاـم و  زا  ار  مزـال  تالیهـست  همه 
اهنآ ماـمتها  هدـمعو  دـندرک  مارح  ار  بوـخ  هـفرم و  یگدـنز  دود و  لامعتـسا  ینزهارو و  لـئابق  ناـیم  تراـغ  لـتق و  ناوـخا  تشاذـگ .
زونه دندناوخیم . تسرپتب  كرشم و  ار  یمالسا  رگید  ياههقرف  مامت  یتح  مدرم ، همه  دوخ  زج  نانآ  دوب . ترخآ  يارب  يزودناهریخذ 
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هتفای لیکشت  هدش  يرهش  ياهیودب  زا  هک  دید  بلطواد  یلحم و  یهاپس  سار  رد  ار  دوخ  دوعـس  نبا  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  لاس 1912 
زین هاپـس  نیا  گنج  ماگنه  دوبن . ياهدـعاق  مظن و  چـیه  عبات  هک  مظنمان  یهاپـس  اما  دـندیگنجیم  وا  هار  رد  ناج ، ياپ  ات  هک  یهاپـس  دوب ،

ناوخا دوب . ناشدوخ  صوصخم  مچرپ  مه  ناشمچرپ  دندوب و  ادج  اهنآ  زا  نکیل  دندرکیم ، تکرح  هدـید  میلعت  مظنم و  نایهاپـس  هارمه 
دوعـس نبا  ياه  يزوریپ  همه  هک  يدح  هب  درک  ناشیا  رد  رورغ  شیاسآ ، تورث و  سپ ، نآ  زا  دندوب و  یقاب  لاح  نیمه  هب  لاس  هدزناپ  ات 

نبدـمحم نب  هللادـبع  ضایر  یـضاق  هیحان  زا  ناوخا  تیعمج  سیـسات  رکف  لـصا  هچرگ  (. 12  ) دنتـسنادیم دوخ  ياه  شـشوک  هجیتن  ار 
مادقا نیا  زا  ینابیتشپ  رد  یقوش  روش و  یباهو  ياملع  یلو  دوب ، یبرغم  میرکلادبعو  یسیع  خیش  ءاسحا  یضاق  خیشلالآ و  زا  فیطللادبع 

دوب يرورض  روکذم  حرط  تیقفوم  يارب  نانآ  ینابیتشپ  بلج  یلو  دندادن  ناشن  تشاد ، هک  ياهنابآم  ددجتم  هبنج  رطاخ  هب  تاحالـصا  و 
دنتشاد رارق  باهولادبع  نب  دمحم  میقتسم  باقعا  ناتـسبرع ، تیناحور  سار  رد  ودندوب  هدرتسگ  هقطنم  یلاها  نایم  رد  ار  دوخ  ذوفن  اریز 
یباهو راکفا  غلبم  دوخ  هک  درک  دهعت  يو  دهدب . ییاهتنامـض  ءاملع  هب  دش  راچان  زیزعلادبع  دندادیم . لیکـشت  ار  خویـش  زاتمم  هقبط  هک 

دوخ یتاغیلبت  هاگتسد  دنداد و  تیاضر  راک  نیا  هب  بیترت  نیدب  یباهو  ياهیبهذم  دشاب . تیباهو  غیلبت  ناوخا »  » سیـسات زا  فده  دوش و 
هب يرادافو  هک  دنکیم  باجیا  یهلا  نیناوق  هک  دنیامن  غیلبت  دننک و  مالعا  زیزعلادبع  عبات  ياهنیمزرس  رسارس  رد  ات  دنتخادنا  تکرح  هب  ار 

زگره دوعـس  نبا  دوبن  ناـنآ  کـمک  رگا  هک  دـنتفگیم  ناوخا » . » دـشاب ياهلیبق  موق و  ياهفیاـط و  ياـهیرادافو  رب  مدـقم  هقطنم  لـک  ریما 
يدابم هک  نیا  هب  دندش  دقتعم  مکمک  دندوب و  رورغم  دوخ  هب  نانآ  دوب . هدنام  یقاب  ضایر  ریما  نامه  دـنک و  حـتف  ار  زاجح  تسناوتیمن 

هب هلمج  زا  دوـخ و  زا  ریغ  هب  يور  نیا  زا  دـشابیم  تلالـض  تسا ، نیا  زج  هـچره  دـناهتفرگ و  ارف  اـهنآ  هـک  تـسا  ناـمه  ینید  میلاـعتو 
نتشاذگ رـس  هب  همامع  هک  دنتـشاد  داقتعا  دندوب و  هدش  نامگدب  مه  دوعـس  نبا  هب  یتح  دندرکیم و  هاگن  ینامگدب  اب  دجن ، نانیـشنرهش 

رافک سابل  لاقع  دنتفگ  هک  دـندرک  ولغ  ردـقنآ  هراب  نیا  رد  ناشیا  زا  یـضعب  تسا و  یتشز  تعدـب  نتـسب  رـس  هب  لاقع  یلو  تسا  تنس 
مه ردقره  دنکن  كرت  ار  ینیشنرداچ  سکره  هک  دندوب  دقتعم  نانآ  زا  يرایسب  تسج . يرود  وا  زا  دیاب  ددنبیم  لاقع  هک  یسک  تسا و 
اهنآ هحیبذ  زا  دندادیمن و  ار  ناشمالس  باوج  دندرکیمن و  مالس  نانیشن  هیداب  هب  تهج  نیدب  تسین  ناملسم  مهزاب  دشاب ، يوق  نید  رد 
ءاقلا ناشیا  هب  ادخ  يوس  زا  رما  نیا  هک  نیا  تسا و  بجاو  نانآ  اب  گنج  دنهارمگ و  نانیـشنرهش  هک  دـندوب  دـقتعم  زین  و  دـندروخیمن .
رافک اب  هک  دنتفرگ  داریا  زیزعلادبع  ناطلـس  هب  ناوخا  زا  یعمج  دنتفریذپیمن . گنج  زا  عنم  دروم  رد  ار  سکچیه  نخـس  نیاربانب  هدـش و 

. ددنبیم رـس  هب  لاقع  دـنکیمن و  هاتوک  ار  دوخ  براش  دـنکیم و  نت  هب  دـنلب  هماج  دـیامنیم . يراگنالهـس  نید  رد  دـنکیم و  یتسود 
یعاـفر میهاربا  دیـس  دـندرکیم . هزراـبم  نآ  اـب  دنتـسنادیم و  مارح  دـندیدیمن ، ناـشلیم  قباـطم  ار  هچره  ناوـخا  هقرف  هک  نـیا  هصـالخ 

نآرق تئارق  هب  رداـق  هک  اـهنآ  زا  یـسک  تسا ، هدیـسر  نم  هب  هک  روـطنآ  دنـسانلا و  ماوـع  زا  یهورگ  ناوـخا ، تیعمج  : » هـک دـسیونیم 
تابصعت نیا  شکرـس و  حور  نیا  دنیوگ : (. 13  ) منکیم ریـسفت  وت  يارب  ار  نآ  نم  ناوخب و  نآرق  وـت  دـیوگیم : نآرق  يراـق  هب  تسین ،

نانآ هب  دـندوب ، هتفر  نایودـب  یئامنهار  يارب  هک  روبزم  هللادـبع  خیـش  نادرگاش  زا  یناسک  هیحان  زا  هک  دوب  یطلغ  تانیقلت  هجیتن  دنـسپان ،
رد اریز  دروآ  باسح  هب  دجن ، خیرات  رد  اهلاس  نیرتتخس  دیاب  ار  لاس 1335  هک  دیوگ : دروم  نیا  رد  هبهو  ظفاح  (. 14  ) دوب هدش  ءاقلا 

مدرم يدوعـس و  تموکح  ناوخا و  هقرف  ناـیم  یتخـس  گـنج  دوش و  اـپرب  نیمزرـس  نیا  رد  یلخاد  هنتف  کـی  هک  دوب  کـیدزن  لاـس  نیا 
ناوخا يوس  هب  ار  ینید  مولع  بـالط  زا  یعمج  درکیم ، دـیدهت  ار  دـجن  هک  يرطخ  زا  يریگولج  يارب  دوعـس  نبا  دـهد . خر  نیـشنرهش 

ار یهارمگ  تلاهج و  مخت  هک  یلبق  نیغلبم  تسد  انمض  دنـشوکب ، دندوب ، هدرک  دساف  یلبق  ناگدش  هداتـسرف  هچنآ  حالـصا  هب  ات  داتـسرف 
رایسب هچرگا  ریبدت  نیا  دندیدرگ . عنم  یلگ ) ياههناخ  « ) رجه  » رد تنوکس  زا  دش و  هاتوک  دنتـشاد ، هدهعهب  هک  يراک  زا  دندوب ، هتـشاک 
ناطلـس توطـس  ریـشمش و  زا  رگا  درادرب و  نایم  زا  یلک  هب  دوب ، هدش  ریگیاج  ناوخا  ناهذا  ردار  هچنآ  تسناوتن  یلو  دش ، عقاو  دنمدوس 

: دـسیونیم ناوخا  فاصوا  هرابرد  هبهو  ظـفاح  (. 15  ) تفرگیم ارف  ار  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  جرم ، جره و  دـندوبن ، كاـنمیب  زیزعلادـبع 
اب یتقو  ردام  دـنروآیم ، ور  گرم  هب  ادـخ ، يوس  هب  نتفر  و  دوخ ) هدـیقع  قباطم   ) تداهـش هب  لـین  يارب  دنـسرتیمن و  گرم  زا  ناوخا  »
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كایا  » ناشراعـش موجه ; هلمح و  ماگنه  درآرب . رگیدکی  درگ  تشهب  رد  ار  وت  ام و  دـنوادخ  دـیوگیم : دـنکیم و  عادو  شیوخ  دـنزرف 
دنراپـسیم و گرم  هب  ار  دوخ  هنوگچ  هک  مدـید  مدوب و  ناشیا  ياهگنج  زا  یـضعب  دـهاش  هبهو ) ظفاح   ) نم دوب ، نیعتـسن » كایاو  دـبعن 

ياهرذ ناوخا  مومع  لد  رد  درادن . ياهشیدنا  نمشد  هاپس  نتشک  نتسکش و  زج  کی  چیه  دنوریم و  شیپ  نمـشد  فرط  هب  هتـسد  هتـسد 
رد گنج ، رد  ناوخا  رطخ  تردق و  دنگرم . نادصاق  دنورب ، اجکره  دوشیمن . اهر  ناشتـسد  زا  سکچـیه  درادـن ، دوجو  تقفـش  محر و 

هراومه درکیم و  یهن  اهگنج  نیا  زا  ار  نانآ  دوعـس ، نبا  ناشماماهک  نیا  اب  دش . مولعم  ندرا  قرـش  تیوک و  قارع و  هب  ررکم  ياههلمح 
ار ناگدنهانپو  ناریـسا  هک  دندرکیم  شرافـس  ناشیا  هب  زین  املع  دـنناسرن ، لتق  هب  ار  مدرم  دـنرب و  راکب  ارادـم  قفر و  هک  دادیم  روتـسد 
ار يو  تسا  دنلب  وا  براش  هک  دنیبب  هار  رد  ار  یسک  ناوخا  زا  یکی  هاگره  دوبن . راکهدب  سکچیه  نخـس  هب  نانآ  شوگ  دنزاسن ، لوتقم 

ياههناخ نایم  زا  رباع  رگا  دیامنیم و  هاتوک  ضارقم  اب  ار  يدایز  تمـسق  دوخ ، تسد  اب  سپـس  دـنکیم ، توعد  ص )  ) ربمغیپ تنـس  هب 
. میالم نابز  اب  تحیصن و  هار  زا  هن  تسا ، ربج  روز و  اب  لمع و  تدش  اب  دنلب  براش  نتشاد  زا  وا  ندرک  عنم  درذگب ، ناشیا  توکس  لحم 

دح زا  تموکح  لباقم  رد  ناوخا  هقرف  هک  نیا  اب  اهنیا و  همه  اب  دـنربیم  ضارقم  اب  ار  يدایز  دـننیبب ، زارد  ار  یـسک  هماـج  رگا  نینچمهو 
رورم هک  تفگیم  درک و  لمحت  يرابدرب  ربص و  اب  ار  ناـشیا  ياـهراکو  دیـشوپ  مشچ  ناـنآ  رازآ  زا  دوعـس  نبا  دـندرک ، زواـجت  شیوخ 

(. 16  ) تساک دهاوخ  نآ  تدح  زا  داد و  دهاوخ  فیفخت  ار  بصعت  تدش و  نیا  نامز 
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ص 314 و 315. نیرشعلا ، نرقلا  یف  برعلا  هریزج  ( 16 ص 313 . نیرشعلا ، نرقلا  یف  برعلا  هریزج  ( 15 ص 373 . نایباهو ،

نایباهو خیرات  رد  يریس 

عبنم

؛، هرامش 8 مالسا ، بتکم  همانلصف 

اهیباهو طسوت  هکم  هرصاحم 

لاس نآ  رد  دندش ، عنام  هقوذآ  ندیسر  زا  دنتسب و  ار  اههار  فرط  رهزا  دنتفرگ و  هرصاحم  رد  ار  هکم  فرط  ره  زا  اهیباهو   1219 لاس رد 
لاس هدـعقلا  يذ  هام  ات  عورـش و   1219 لاس هجحیذ  هام  رخاوا  زا  عضو  نیا  تفرگ و  تدـش  اههار  ندـش  هتـسب  تلع  یگنـسرگ ، ینارگ ،

هاگنآو دنتخورف  تمیق  نیرتلزان  هب  ار  دوخ  یئاراد  مامت  هکم  مدرم  دیـسر . ربارب  اههد  هب  یئاذـغ  داوم  سانجا و  تمیق  تشاد . همادا  1220
گس و هبرگ و  تشوگ  تاناویح ، تسوپ  نوخ ، یتح  دندرکیم ، عوج  دس  دوب ، نکمم  هک  یهار  ره  زا  مدرم  دش و  مامت  رهش  رد  هقوذآ 
، دنتفر وا  شیپ  هنایفخم  هنابش  مه  یضعب  ودنتشون  همان  یفیاضم »  » اهیباهو هاپس  هدنامرف  هب  مدرم  زا  یخرب  دندروخیم . ار  رگید  ناویح  ره 
هب یتحاران  تدـش  زا  فارـشا  زا  يرایـسب  یلو  دومن  مادـعا  ار  ياهدـع  درک و  ینادـنز  ار  ياهدـع  تفای ، عالطا  نایرج  نیا  زا  هک  فیرش 
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هتـشاذگ ینارومام  هتـسب و  ار  اههار  فرط  ره  زا  اهیباهو  دـندرک  تعیب  اـهیباهو  اـب  زین  هکم  فارطا  ياـهبرع  رتشیب  و  دـندیورگ . تیباـهو 
هدج يوس  هب  یفیاضم »  » یهدنامرف هب  یباهو  نایوجگنج  زا  ياهدـع  عقوم  نیا  رد  دوش . هدرب  هکم  هب  مزاول  هقوذآ و  دـنراذگن  هک  دـندوب 

، رهـش يورابو  جرب  نانابهگن  دنتـشاد و  هارمه  گنلک  نابدرن و  دوخ  هب  نانآ  دـنتخادنا ، هرـصاحم  هب  زین  ار  هدـج  رهـش  دـندرک و  تکرح 
درک و ینیـشن  بقع  یفیاضم  سپـس  دـندرک ، ینیـشنبقع  هب  راداو  ار  یقبام  دنتـشک و  ار  يرایـسب  دنتـسب و  هلولگ  پوت و  هب  ار  اـهیباهو 
، هریغ ادـخ و  هناخ  رئاز  زا  معا  دـندیدیم ، هار  رـس  مه  ار  هکره  دنتـسب و  تدـش  هبار  هردـم  هعلق  نامعن و  يارحـص  نمی ، هدـج ، ياههار 

دنداد تیرومام  لیذه  هلیبق  زا  نت  لهچ  هب  سپس  دنتسنادیم و  كرشم  رفاک و  ار  ناملـسم  مدرم  نانآ  اریز  دندرکیم  ریـسا  ای  دنتـشکیم 
دنوش و مرحم  میعنت »  » زا مدرم  هک  دندش  نیا  زا  عنام  اهنآ  دـنزاس ، نماان  ار  اههار  دـننک و  ینزهار  دـنریگب و  ار  هنییع  هکم و  نایم  هار  هک 

يارب دندوبن  رداق  مدرم  هک  تفر  الاب  ردقنآ  یئاذغ  داوم  تمیق  اههار  ندوب  نماان  رثا  رد  دنتـشک . هار  رد  دندمآیم ، هرمع  هب  هک  ار  یخرب 
اههچوک اههدرم  هزانج  دندرمیم ، یگنسرگ  زا  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دش  دیدش  ردقنآ  ینارگو  یطحق  هرخالاب  دنیامن و  هیهت  هقوذآ  دوخ 

هتسب اهناکد  اههزاغم و  مامتو  دشیمن  رپ  مارحلادجسم  رد  تعامج  زامن  لوا  فص  یتح  دندنامن و  یکدنا  زج  هکم  رد  دوب و  هدرک  رپ  ار 
هک طرش  نیا  هب  درک  حلص  داهنشیپ  وا  اب  دمآ و  فیرـش  دزن  یمان  نب  نمحرلادبع  مان  هب  یباهو  ياملع  زا  یکی  طئارـش  نیا  رد  دوب . هدش 

تحت نآ  فارطا  هکم و  مدرم  همه  دـندرگرب و  دوخ  نیمزرـس  هب  ترایز  زا  سپ  اهنآ  دـهدب . ار  ادـخ  هناخ  ترایز  هزاجا  نانآ  هب  فیرش 
ار انب  دننک و  راتفر  ینابرهم  هب  هکم  مدرم  اب  هک  دندرک  دهعت  دشاب و  فیرـش  تسد  هب  هکم  رهـش  تموکح  اهتنم  دنـشاب  اهیباهو  تموکح 

مسارم رد  دندش و  هکم  دراو  دادرارق  نیا  زا  سپ  اهیباهو  دننیشنب . خساپ  راظتنا  هب  دنزاس و  ربخاب  نایرج  زا  ار  دوعس  هک  دنتـشاذگ  نیا  رب 
هک رهـش  مدرم  دندرکیم . هراشا  اصع  بوچ و  اب  دوسالارجح  فرط  هب  دندرکیم و  یبوکیاپ  فاوط  ماگنه  هب  اهنآ  دندرک ، تکرـش  جح 

هللادبع یتسرپرـس  هب  یماش  نارئاز  لاس  نیمه  رد  دمآ و  نیئاپ  اهتمیق  دش و  مارآ  عاضوا  دنتـشگ و  زاب  رهـش  هب  دندوب ، هدرک  رارف  بلغا 
ریما هب  زین  اشاپ و  هللادبع  هب  دوعس  درک . تکرـش  جح  مسارم  رد  زین  دوعـس  دوخ  دندیـسر و  راوس  دودـح 1500  هداعلاقوف  یئورین  اب  اشاپ 

هک دنتـسه  یئاههناشن  تمالع و  اهنیا  دـنتفگ : خـساپ  رد  اهنآ  درک . ضارتعا  دـندوب ، هدروآ  دوخ  اب  هک  یئاهلمحم  رطاخ  هب  رـصم  جاـح 
ماگنه هب  هک  درک  طرـش  تسکـش و  دهاوخ  دنروایب ، ار  اهنآ  زاب  رگا  هک  درک  دـیدهت  ار  اهنآ  دوعـس  دـننکادیپ ، ار  دوخ  ياههلفاق  جاجح 

رد اهنآ  دنتفگ  كرت  ار  اجنآ  دـعب  دـندنام و  هکم  رد  مرحم 1221  مهدزای  ات  اهیباهو  دننزب . روپیـش  ین و  لبط و  دـیابن  جـح  مسارم  ماجنا 
ربق کی  رد  ار  دسج  نیدنچ  هک  دش  دایز  هدرم  ردقنآ  دندرم و  اهنآ  زا  يرایـسب  دندش و  التبم  هلبآ  يرامیب  هب  هکم  رد  دوخ  تماقا  تدـم 

فیرـش هک  دوب  لاس  نامه  زاغآ  رد  دندوب . هدش  لوغـشم  تسپ  ياهراک  هب  دندوب ، هدنام  ملاس  اهنآ  زا  هک  مه  ياهدع  دندرکیم و  نفد 
زا یشان  ياهیبارختمرم  لوغشمو  داد  ناماس  ورس  دوخ  ياهراک  هب  دش و  دراو  هدج  هب  دوخ  داتـسرف و  فارطا  هب  ار  دوخ  نارومام  بلاغ 

حلص اب  هطبار  رد  همان  نیا  دندوب و  دوعس  زا  ياهمان  لماح  اهنآ  دندش ، هدج  دراو  هیعرد  زا  اهیباهو  زا  رفن  تسیب  دادعت  هاگنآ  دش ، گنج 
يارب دوب ، هدـناوخ  رفاک  ار  ناناملـسم  همه  نآ  یط  هک  ار  باهولادـبع  نب  دـمحم  هلاسر  دـندناوخ و  ارف  شاـکع  دجـسم  هب  ار  مدرم  دوب ،
رگید فرط  زا  دیدیمن و  دوخ  رد  تمواقم  يورین  یفرط  زا  دوب و  هدش  هتسخ  اهیباهو  اب  گنج  زا  بلاغ  فیرـش  دش . هدناوخ  هدج  مدرم 

قبط دـیامن و  رهاظت  یباهو  کلـسم  هب  هک  نیا  زج  تشادـن  ياهراچ  يور  نیا  زا  دـنک ، ظفح  ار  دوخ  ذوفن  هیقب  هک  تشاد  هقـالع  تخس 
زا عونمم  ياـهراک  همه  هک  داد  لوـق  و  (. 1  ) دـهدب تعیب  تسد  دوعـس  اب  لوسر  ادـخ و  نید  نتفریذـپ  ابو  دـیامن  راتفر  اهیباهو  تالیامت 

هدرکن بارخ  اهیباهو  هک  ار  یئاههعقب  داد  روتـسد  دناسر ، توبث  هب  رتهب  ار  دوخ  تین  صولخ  هکنیا  يارب  دزاس . عونمم  ار  اهیباهو  فرط 
دمحم ياههلاسر  دنوش و  رـضاح  تعامج  زامن  رد  تکرـش  يارب  یگلمج  زامن ، ناذا  ندینـش  اب  مدرم  داد  روتـسد  دنزاس و  ناریو  دندوب ،

هک دزیم  رـس  وا  زا  یلامعا  اهنیا  همه  اب  دوشن و ... رازگرب  ررکم  روطهب  مارحلا  دجـسم  رد  تعامج  زامن  دوش و  سیردت  باهولادـبع  نب 
یلاوما ناناگرزاب  زا  هک  دوب  نیا  دزیم ، رس  فیرش  زا  هک  یهجوت  بلاج  ياهراک  زا  تخاسیم . نامگدب  يو  صولخ  هبتبـسن  ار  دوعس 

هک دوب  نیا  شدوصقم   ) دنکرـشم ناـناگرزاب  نیا  تفگیم : تفرگیم ، رارق  ضارتعا  دروم  نوچ  تشادیم و  تفاـیرد  روشع »  » ناونع هب 
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ناخروم (. 2  ) دحوم ناناملـسم  زا  هن  منکیم  تفایرد  نیکرـشم  زا  ار  لام  نیا  نم  نیاربانب  و  دنتـسه ) كرـشم  سپ  دنتـسین ، یباهو  نوچ 
وا هب  یباهو  نارومام  زا  یکی  دیسر ، هکم  یکیدزن  هب  يو  هلفاق  هک  یتقو  دوب  اشاپ  هللادبع  زاب  لاس  نآ  یماش  جاجح  تسرپرس  دناهتـشون :
ماش هب  اجنامه  زا  جـح  مسارم  ماجنا  نودـب  يو  هلفاق  تفریذـپن و  مه  وا  دوش  هکم  دراو  دـیابن  هتـشذگ  لاس  طرـش  هب  زج  هک  درک  راطخا 
لاس هک  درک  مالعا  دوعس  فرط  زا  یسک  جح  مسارم  نایاپ  زا  سپ  ودش  هدیـشک  شتآ  هب  دوعـس  روتـسد  هب  اهیرـصم  لمحم  دنتـشگرب و 

سجن نوکرشملا  امنا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : ) دناوخ ار  هفیرش  هیآ  انمض  دادن و  جح  رد  تکرش  قح  دشارتب ، ار  دوخ  شیر  هک  یسک  رگید 
هب رگید  لاسما  زا  سپ  دندیلپ ، ناکرـشم  هک  دینادب  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (. » 3 ...( ) اذه مهماع  دعب  مارحلا  دجـسملا  اوبرقی  الف 
زا ناناملسم  همه  نایباهو  زا  ریغ  یلک  روطهب  و  (. 4  ) دش عطق  اهیرصم  اهیماش و  جح  ناوراک  لاس  نیمه  زا  دنوشن .» کیدزن  مارحلادجسم 

. دنتسنادیم كرشم  ار  اهیباهو  زج  نانآ  اریز  دندش  عنم  ادخ  هناخ  ترایز  جح و  مسارم  رد  تکرش 

هنیدم فرصت 

دورو زا  ودنتـشاد  هرـصاحم  رد  ار  هنیدم  مین  لاس و  کی  هب  کیدزن  تدم  اهیباهو  هک : دـسیونیم  لاس 1220  ثداوح  نمـض  رد  یتربج 
وکابنت لامعتسا  دندروآرد ، فرصت  هب  ار  رهش  اهیباهو  دندش و  میلست  زا  ریزگان  هنیدم  مدرم  ماجنارس  دندرکیم ، تعنامم  رهـش  هب  هقوذآ 

ییاهبنارگ يایشا  مامت  و  ( 5  ) دنتخاس ناریو  ار  همه  ص )  ) ربمغیپ ربق  يور  دبنگ  زج  هبار  روبق  يور  ياهدـبنگ  دـندرک و  عنم  ار  نوتوت  و 
نوریب رهـش  زا  دـندوب ، اـهینامثع  فرط  زا  هک  ار  هنیدـم  هکم و  یـضاق  دـندروآ و  فرـصت  هب  تشاد ، دوـجو  ص )  ) ربماـیپ مرح  رد  هک  ار 

زا ار  مدرم  نانآ  دنداد ، رهـش  نیا  ياملع  زا  یخرب  هب  ار  هنیدم  تواضق  تسپو  ظیفحلادبع  خیـش  هب  ار  هکم  تواضق  تسپ  هاگنآ  دندرک .
بلاغ فیرش  هک  دنتفایرد  هنیدم  ناگرزب  نارس و  نوچ  راتخم ، نیدلا  حالص  هتـشون  ربانب  (. 6  ) دندرک يریگولج  عنم و  ربمایپ  ربق  ترایز 

، دوعـس زا  يربنامرف  لوسرو و  ادخ  نید  نتفریذپ  رب  ینبم  ار  هنیدم  لها  تعیب  دندرک  داهنـشیپ  اهیدوعـس  هب  دراد ، ار  دوعـس  اب  تعیب  دصق 
تموکح اهیباهو  بیترت ، نیا  هب  (. 7  ) دندرک مادقا  روبق  يور  ياهانب  اههبق و  نتخاس  ناریو  هب  هنیدم  لها  داهنـشیپ  نیا  زا  سپ  دنک . لوبق 

هب دـندشن  عناق  مه  نیا  هب  دـنتخادنا و  اههبطخ  زا  ار  ینامثع  هاشداپ  مان  دـندرک و  نوریب  ار  ینامثع  لامعو  دـندروآ  تسد  هب  زین  ار  زاجح 
ناروح نیمزرـس  هب  ( 1225  ) لاـس نیا  رد  اـهیباهو  دـسیونیم : دوخ  خـیرات  رد  یباهـش  ردـیح  ریما  دـنداتفا . هیروس  قارع و  فرـصت  رکف 

ناریو ار  ناشیاههناخ  دـندومن و  ماع  لتق  ار  هانگیب  مدرم  دـندز و  شتآ  ار  تالغ  دـندرک و  جاراـت  ار  مدرم  لاوما  ماـمت  دـندرب و  شروی 
(. 8  ) دندروآ دراو  تراسخ  هقطنم  نیا  هب  مهرد  نویلیم  هس  لداعم  دناهتفگ : دندرک و  اپب  بوشآو  داسف  دنتخاس و 

فجن البرک و  هب  اهیباهو  موجه 

تالمح ناـخروم  هتـشون  هباـنب  دـندرکیم  هلمح  قارع  فلتخم  یحاون  رهـش و  هب  اـهیباهو  یهاـگ  دوعـس  لآ  تموکح  لیکـشت  لـیاوا  زا 
زیزعلادبع نب  دوعس  تموکح  نارود  لاس 1225  زا  دعب  ات  دش و  زاغآ  زیزعلادبع  تموکح  نامز  ، 1216 لاس زا  فجن  البرک و  هب  اهیباهو 

ارهاظ تفرگ . رارق  اهیباهو  زات  تخات و  دروم  قارع  يزرم  قطانم  فجن و  البرک و  راب  نیدنچ  لاس  هدزاود  تدـم  لوط  ردو  تشاد  همادا 
تـسا ياهراصع  دیناوخیم ، ریز  رد  هچنآ  درک  هلمح  البرک  هب  یمیظع  رگـشل  اب  زیزعلادـبع  نب  دوعـس  هک  دوب   1216 لاس رد  راب  نیتسخن 

ناخرومو دناهدوب  رظان  دهاش و  دوخ  هک  یگرزب  ياملع  و  هعیش ، ناخروم  یباهو ، ناخروم   ) ناخروم زا  هورگ  هس  هک  یئاههتـشون  زا  هک 
،1216 لاس رد  : » دسیونیم نینچ  هراب  نیا  رد  یباهو  ناگدنـسیون  زا  راتخم ، نیدلا  حالـص  دناهتـشون . تالمح  نیا  هراب  رد  یمالـسا ) ریغ 

دومن تکرح  قارع  دصق  هب  رگید  یحاون  هماهت و  زاجح و  بونج و  ریاشع  دجن و  مدرم  زا  یهاپس  سار  رد  زیزعلادبع ) رـسپ   ) دوعـس ریما 
، دندش رهـش  دراو  روز  هب  دندرک و  بارخ  ار  رهـش  يوراب  روکذم  هاپـس  درک ، هرـصاحم  ار  نآ  دیـسر و  البرک  رهـش  هب  هدـعقیذ  هام  رد  و 

مان هب  یبآ  رد  دندش و  جراخ  رهـش  زا  ناوارف  مئانغ  لاوما و  اب  رهظ  کیدزن  دـندیناسر و  لتق  هب  لزانم  رازاب و  هچوک و  رد  ار  مدرم  رتشیب 
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(. 9 « ) درک تمـسق  مهـس  ود  هراوس  ره  هب  مهـس و  کـی  هداـیپ  ره  هب  ار  هیقب  تشادرب و  دوعـس  دوخ  ار  لاوـما  سمخ  دـندمآ ، درگ  ضیبا 
نانیشنرهش عیمج  زا  بکرم  یهاپس  اب  دوعس ، هدعقیذ  هام  رد   1216 لاس رد  : » هک تسا  هتشون  روطنیا  ار  روبزم  هعقاو  حرش  يدجن ، خروم 

نوریب رد  درک و  تکرح  ع )  ) ینیـسح يالبرک  نیمزرـس  هب  هلمح  دـصق  هب  رگید  طاقن  هماهت و  زاجح و  بونج و  دـجن و  نانیـشن  هیداب  و 
دندیناسر لتق  هب  اههناخ  اهرازاب و  رد  ار  مدرم  رتشیب  دندش ، رهش  دراو  روز  هب  دندرک و  بارخ  ار  رهش  راوید  روبزم  هاپـس  دمآ . دورف  رهش 

دـنتفرگ و رب  دوب ، هدـش  هدـناشن  نآ  رد  رگید  تارهاوج  توقاـی و  درمز و  هکار  ربق  يور  قودنـص  دـنتخاس و  ناریو  ار  ربق  يور  دـبنگ  و 
زا رهظ  کیدزن  دـندرک ، تراغ  دـنتفای ، هچره  اهنآ  ریغ  سیفن و  ياهنآرق  هرقنو و  الط  شرف و  سابل و  حالـس و  لاـم و  زا  رهـش  رد  هچنآ 
نبا نخـس  لقن  زا  سپ  راتخم ، نیدلا  حالـص  (. 10  ) دـندوب هتـشک  ار  البرک  لها  زا  نت  رازه  ود  هب  بیرق  هک  یلاـح  رد  دـنتفر  نوریب  رهش 
مزال نآ  مارتحا  تیاعر  هک  تسا  يرهـش  هعیـش ، رظن  رد  هک  درک  تراـغ  لـتق و  درب و  هلمح  يرهـش  هب  دوعـس  ریما  : » هک دـیوگیم  رـشب ،
ماما حیرـض  هب  هناریگلفاغ  یباـهو  رازه   12 : » دـسیونیم البرک ، رد  اهیباهو  كانلوه  تاـیانج  هراـبرد  نیقرـشتسم  زا  یکی  و  (. 11 « ) تسا

، دنام یقاب  هچره  دندرک و  لمح  دوخ  اب  دنتـسناوتیم  هچ  ره  دنتفای ، تسد  یمیظع  مئانغ  هب  هک  نآ  زا  دـعب  دـندروآ ، موجه  ع )  ) نیـسح
ردقنآ دشیمن و  عابـشا  زگره  ناشتواسق  دندش ، ماع  لتق  یـشحو  ياهبرع  ریـشمش  هب  ناکدوک  اهنز و  اهدرم و  ریپ  دنتخاس ، قیرح  همعط 
دندرک تراغ  هچنآ  دندیسر و  لتق  هب  رفن  رازه  راهچ  زا  شیب  هناعبـس  هلمح  نیا  رد  هجیتن  رد  دش و  يراج  بآ  رهن  لثم  نوخ  هک  دنتـشک 

هب دندیبوک و  دوب ، نآ  فارطا  رد  هچره  ماما و  حیرض  راتـشکو  تشک  تراغ و  زا  دعب  دوب و  رتش  راب  رازه  راهچ  زا  شیب  دندرب  دوخ  اب  و 
« دـناهدش هتخاس  الط  زا  هک  نیا  داقتعا  هب  ار  اههبق  اههرانم و  صوصخ  هب  دـنتخاس و  ناریو  ار  زیچ  همه  دـندروآرد و  یکاخ  لـت  تروص 

قافتا وا  تایح  لاح  رد  فجن  البرک و  هب  نایباهو  هناعبس  هلمح  هک  همارکلا » حاتفم   » فلوم یلماع  داوج  دمحم  دیس  همالع  موحرم  (. 12)
هب رس  دجن  نیمزرس  رد  هک  یباهو  دوعـس  : » دسیونیم همارکلا » حاتفم   » مجنپ دلج  همتاخ  رد  هدوب  فجن  هب  اهنآ  هلمح  دهاش  دوخ  هداتفا و 

روبق تخیرب و  ناناملـسم  زا  يدایز  ياهنوخ  تشاذـگ و  نید  رد  يدایز  ياهتعدـب  دوب ، هدرک  اپ  هب  بوشآ  هقطنم  رد  هتـشادرب و  شروش 
ار مدرم  لاوما  دنتـشک ، ار  ناـکدوکو  نادرم  دـندرب ، موجه  ع )  ) نیـسح دهـشم  هب   1216 لاس رد  درک و  ناـسکی  كاـخ  اـب  ار  هعیـش  همئا 

مرح رد  نانچنآ  دـندروآرد و  هشیر  زا  دـنتخاس و  ناریو  ار  نآ  دـندرک و  يورهداـیز  سدـقم  ناتـسآ  هبتبـسن  یمارتحایب  رد  دـنتفرگ و 
یباهو دوعس  حبص ، عولط  زا  لبق  لاس 1221  رفص  هام  مهن  رد  : » دیوگیم زاب  (. 13 « ) دنادیم ادخ  هک  دندروآ  راب  یناریو  داسف و  فیرش 

هب ار  فجن  رهـش  دوب  کیدزن  دـندمآ و  ـالاب  فجن  روس  راوید  زا  وا  ناراداوه  زا  یخرب  یتح  درک  ریگلفاـغ  ار  اـم  دروآ و  هلمح  فجن  هب 
هتـشک يدایز  هدع  وا  نایهاپـس  زا  تشگ ، رهاظ  نشور  تازجعم  راکـشآ و  تامارک  ع )  ) یلع نانموم  ریما  زا  هک  دـنروآرد  دوخ  فرـصت 

ماـن هب  يرگبوشآ   1223 لاس رخالا  يدامج  هام  رد  : » دـسیونیم همارکلا » حاـتفم   » مشـش دـلج  رد  زاـب  (. 14 « ) تشگرب ماـکان  وا  دـندش و 
فجن هب  هناریگلفاغ  دهاوخیم  وا  هک  دیـسر  عالطا  ام  هب  دندروآ  موجه  قارع  هب  رتشیب - هکلب  رگراکیپ -  رازه  تسیب  اب  دـجن  زا  دوعـس » »

ام دندید  دـندروآ  ور  فجن  يوس  هب  هنابـش  اهنآ  میتفرگ ، رارق  روس  لخاد  رد  مدرم  همه  میتخاس و  هدامآ  ار  دوخ  ام  دـنک ، هلمح  فرـشا 
هب ار  فجن  دـندربن ، شیپ  زا  يراک  اهنآ  میاهتخاـس ، مهارف  اـههلولگ  اـهپوت و  میاهتفر و  روس  لـخاد  رد  یگمه  میتسه و  راـکیپ  هداـمآ 

یلاها دندرک  هرـصاحم  نشور  زور  رهـش  نیا  دنداهن و  ور  البرک  يوس  هب  هاگنآ  دـنتفای  زهجم  مه  ار  اجنآ  لها  دـنتفگ ، كرت  هلح  يوس 
رد وا  تشگزاب  دیماان  دوعس  هلمح ، نآ  رد  ماجنارـسو  دنتـشکب  زین  نمـشد  زا  دنداد و  اههتـشک  دندرک ، تمواقم  رهـش  هزاورد  تشپ  رهش 

موحرم زاب  (. 15 « ) دروآرد لیطعت  تروص  هب  لاس  هس  ار  جـح  هماـنرب  دـش و  هریچ  هنیدـم  هکم و  رب  تخادـنا و  هار  یهاـبتو  داـسف  قارع 
فنصم تسدهب  كرابملا 1225  ناضمر  مهن  بش  همین  زا  دعب  باتک ، زا  ءزج  نیا  : » دسیونیم همارکلا  حاتفم  متفه  دلج  رد  یلماع  همالع 

نیسح دهـشم  فرـشا و  فجن  فارطا  دنتـسه ، یباهو  هک  هزینع »  » بارعا اریز  دوب ، شیوشت  ینارگن و  لد  هک  یلاحرد  تفای ، همتاخ  نآ 
دناهدومن و تراغ  دنتشگیم ، زاب  دوخ  ياهنطو  هب  نابعش  همین  ترایز  زاهک  ار  ع )  ) نیسح راوز  هتسب و  ار  اههار  دناهدرک ، هرصاحم  (ع )

هدوب نت  هاـجنپو  دـصکی  راـب ) نیارد   ) نیلوتقم ددـع  دوشیم  هتفگ  دـناهدیناسر ، لـتق  هب  ار ) یناریا  راوز  زا  رتشیب   ) ناـنآ زا  يریثـک  عمج 
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1216 لاس ریدغ ) دیع   ) هجحیذ مهدجه  زور  رد  ار  البرک  ماع  لتق  امومع  هعیش ، ناگدنـسیون  (. 16  ) دناهتفگ مه  نیا  زا  رتمک  هتبلا  تسا ،
مهدجه هبنشراهچ  زور  رد  هک  تسا  هتشون  يرئاح  ینادمه  دمصلادبع  یلوم  لاح  حرش  رد  تانجلا » تاضور   » فلوم هلمج  زا  دناهتشون 

(. 17  ) دیسر تداهـش  هب  ناشیا  تسد  هبو  نوریب  هناخ  زا  رکم  هلیح و  اب  ار  روبزم  ملاع  نایباهو ، هک  نآزا  سپ  دوب ، ریدغ  دیع  هک  هجحیذ 
، تسا هدرک  لقن  یلعم  يالبرک  خـیرات  زا  ع )  ) نیـسح رئاح  البرک و  خـیرات  رد  تسـالبرک ، لـها  زا  دوخ  هک  راددـیلک  داوجلادـبع  رتکد 

البرک رهش  هب  درک و  زیهجت  یگنج  درم  رازه  تسیب  زا  بکرم  یهاپس  یباهو  دوعس  ریما   1216 لاس رد  : » دهدیم حرش  نینچ  نیا  ار  هعقاو 
زا سپ  دوعـس  دـندروآیم ، يور  نادـب  برع  كرت و  یناریا و  راوز  دوب  تمظع  ترهـش و  تیاهن  رد  مایا ، نیا  رد  ـالبرک  دـش ، روهلمح 

تخرد ياههخاشو  بوچ  زا  رهش ، راصح  دومن ، نآ  نانکاس  نیعفادم و  زا  یتخـس  راتـشکو  دیدرگ ، نآ  دراو  ماجنارـس  رهـش ، هرـصاحم 
رد ییاوسر  نانچ  هنایشحو ، شروی  نیا  رد  یباهو  هاپـس  دوب . هدمآ  دوجو  هب  دندوب ، هدرک  هیبعت  یلگ ، ياهراوید  تشپ  ار  اهنآ  هک  امرخ 

نیمه (. 18 « ) دـندیناسر لـتق  هب  ار  نت  رازه  تسیب  بش  کـی  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یتـح  دـجنگیمن  فصو  هب  هک  دـندروآ  راـب  هب  رهش 
نئازخ نیا  دش ، هجوتم  مرح ، ياههنیزخ  فرط  هب  تفای ، تغارف  یگنج  ياهراک  زا  دوعـس ، ریما  هک  نآ  زا  سپ  : » دهدیم همادا  هدنـسیون 

ياههکـس هک  درک  زاب  ار  ینزخم  ردهک  دـنیوگیم  تشادرب . تفاـی ، اـجنآ  رد  هچ  ره  يو  دوب  هتـشابنا  سیفن ، يایـشا  ناوارف و  لاوما  زا 
هک ریـشمش  هضبق  تسیب  اب  دوب  یگرزب  رایـسب  ناشخرد  رهوگ  دروآ ، گنچ  هب  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  دوب ، هدش  يروآدرگ  نآ  رد  رایـسب 

ار همه  تمیقنارگ ، رئاخذ  زا  ساملا  هزوریف و  نیمیـس و  نیرز و  ياهفرظ  دوب ، هدـش  عصرم  یتمیق  ياهگنـس  اب  هتفای و  تنیز  الط  اـب  همه 
سپ البرک ، تفر . تراغ  هب  همه  رگید ، هحلسا  گنفت و  يدایز  دادعت  الط ، ریـشمش  رازه  ود  يریمـشک ، لاش  رازه  راهچ  رگید  تشادرب ،
مدـه یناثملا و  باتکلا و  قزم  یناثلا و  هاوه  ینثیالدـشف  هلمج : زا  دـنتفگیم  هیثرم  نآ  يارب  ارعـش  هک  دـمآرد  یعـضو  هب  هثداـح  نیا  زا 

( ریدغب  ) هوخرافادصق ریدغلا  اوراز  مهنال  الاجر  البرک  یف  دجی  مل  ذاالافطالا  ءاسنلا و  لتق  افالعالا و  یلحلا و  بلتسا  اقاورلا و  كابـشلا و 
هچنآ ربانب  دنتـساخرب . اهیبارخ  زا  ياهراپ  حالـصا  هب  دنتـشگزاب و  رهـش  هب  جـیردت  هب  دـندوب ، هدرب  ردـب  ملاس  ناج  هک  یناـسک  ( 19  ) ادع

« دـیزرل تدـش  هب  هعقاو  نیا  زا  یمالـسا  ياهروشک  ياهتختیاپ  مامت  قارع ) خـیرات  زا  نرق  راـهچ   ) هتـشون دوخ  خـیرات  رد  کـیرکنول » »
رهش هب  اهیباهو ، ندش  کیدزن  ربخ  : » تسا هدروآ  نینچ  نیا  کیرکنول »  » زا لقن  هب  دوخ ، باتک  زا  رگید  ياج  رد  هدنـسیون  نیمه  (. 20)

اههزاورد هلجع  اب  دندوب ، هتفر  فجن  هب  ترایز  دصق  هب  رهش  نآ  نانکاس  رتشیب  هک  یلاحرد  يدالیم ،  1801 ناسین مود  زور  بورغ  البرک 
ار شیوخ  ياهرداچ  دندمآ و  دورف  رهش  رانک  هب  دشیم ، هدز  نیمخت  راوس  دصراهچ  هدایپ و  دصشش  هب  اهنآ  دادعت  هک  اهیباهو  دنتـسب  ار 
زا دندروآ و  دوجو  هب  رهش  يوراب  رد  یخاروس  میخملا  باب  هلحم  فرط  زا  هاگنآ  دندرک ، تمسق  هس  هب  اردوخ  ياههقوذآ  دنتـشارفارب و 

مدرم دـندش . رهـش  لـخاد  دـندوشگ و  ار  نآ  روز  هب  دـندرب و  هلمح  اـههزاورد  نیرتکیدزن  هب  اـجنآ  زاو  دـندش  ياهناـخ  دراو  خاروس  نآ 
سیفن ءایشا  دندومن ، اهنآ  یبارخ  هب  عورش  هتشگ ، ریزارس  سدقم  ياهحیرـض  فرط  هب  نایباهو  دنداهن  رارف  هب  اپ  همیـسارس  هدزتشحو و 
اهراوید تالآ  تنیز  نینچمه  دندرک ، تراغ  ار  همه  دندوب ، هدرک  میدقت  ناریا  ناهاشداپ  نایاورنامرف و  هک  ییایاده  یتمیق و  تاروذن  و 

هتفای هنوگنیا  زا  هچنآ  عصرم و  ياـهرد  دـندرب ، ار  شزرارپ  ياهلیدـنق  تمیقنارگ و  ياـهیلاق  اهنادعمـش و  دـندنک ، ار  فقـس  ياـهالط  و 
سکره هب  دـندیناسر و  لـتق  هب  نحـص  رد  حیرـض و  نوریب  ار  رفن  دـصناپ  کـیدزن و  ار  رئاز  رفن  هاـجنپ  بیرقو  دـندنک . ار  هـمه  دـشیم ،

رگید یضعب  نت و  رازه  ار  ناگتشک  دادعت  یـضعب  دندرکن  محرت  مه  نالاسدرخ  ناریپ و  رب  دنتـشک ، مامت  تواسق  اب  محر  نودب  دندیـسر 
یهورگ  1216 لاس رد  : » دسیونیم البرک  هب  اهیباهو  موجه  هرابرد  اثیدح » امیدـق و  قارعلا   » باتک فلوم  (. 21  ) دناهدز نیمخت  ربارب  جنپ 

هب یلاها  رتشیب  هک  دوب  یماگنه  رد  نیا  دـندروآ و  موجه  البرک  هب  راوس  بسا  دـص  راـهچو  راوس  رتش  دودـح 600  زا  بکرم  اهیباهو ، زا 
مرح ود  نآ  رد  هچنآ  دـنتخاس و  ناریو  یتخـس  هب  ار  ع )  ) ساـبع شردارب  و  ع )  ) نیـسح ماـما  ياهنحـص  نیمجاـهم  دـندوب . هتفر  فـجن 

يایادـه گرزب و  ياههنیآ  جاـس و  ياـهبوچ  یندـعم و  ياهگنـس  هعطق  یتمیق و  ياـههناد  سیفن و  يایـشا  دـندرک ، تراـغ  دوب ، فیرش 
ار اهفقـس  يالط  دوب و  هدـش  بصن  اهراوید  هب  هچره  دـندرب و  ار  همه  دـندوب ، هدرک  هیدـه  ناریا  ناـهاشداپ  ارما و  ارزو و  هک  یتمیقنارگ 
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دندرب امغی  هب  دوب ، لیبق  نیازا  هچره  عصرم و  ياهرد  و  دوب ، نازیوآ  فقس  زا  هک  یسیفن  يایشاو  اهنادعمش  شزرا و  رپ  ياهیلاق  دندنک و 
ار بارعا  یعاـمط  شتآ  تارهاوج  ءایـشا و  نیا  هک  دـنیوگیم  ناـنادراک  : » دـسیونیم ناریا ، هب  دوخ  همانرفـس  رد  ندـنالف » نژوا  (. » 22)

انامه دـنکیم ، کـیرحت  ار  ناـنیا  صرح  رتشیب  هک  هچنآ  یلو  دـننک  ماـیق  سیاـفن  نیا  ندوبر  هب  دوخ  سوحنم  تسد  اـب  هک  هدرک  مهارف 
1258ه)  - 1256  ) شیپ لاس  لهچ  هک  دننکیم  لقن  تهب  تفگش و  اب  لحم  یلاها  تسا . مالسلاامهیلع )  ) نیسح یلع و  حیرض  ود  دوجو 

شیاههناخ دنتـشک ، ار  شمدرم  مامت  دندروآ ، موجه  البرک  کچوک  رهـش  هب  رفن  رازه  هدزناپ  دادعت  هب  دنبارعا ، زا  ياهفیاط  هک  اهیباهو 
، ناـنز نـالاسدرخ و  نادـنملاس و  هب  هناعبـس  شروی  نیا  رد  اـهیباهو  يرآ  (. 23 « ) دـندوبر ار  شمئاـنغ  سیاـفن و  هیلک  هدرک  نکهشیر  ار 

لوـق هـب  هـک  تـسا  روابـجعت  دروآیم ، درد  هـب  ار  ناــسنا  ره  بـلق  هـک  دــندز  تـسد  یتاــیانج  هـب  دــندومنن و  یمحرت  نیرتــکچوک 
!! دـندوب هتــشاذگ  هللالـیبس  یف  داـهج  ار  نآ  ماـن  و  دـندادیم . ماـجنا  نـید  ماـن  هـب  ار  كاـنلوه  تاـیانج  نـیا  اـهیباهو  کـیرکنولرتسم » »

یـضعب دـناهدرک ، لقن  دایز  فالتخا  اب  ار  نیلوتقم  دادـعت  نینچمه  دوعـس و  نایرگـشل  دادـعت  ناخروم  دوشیم  هظحالم  هک  يروطنامه 
زا یتمسق  هک  یباهو  ناگدنـسیون  ياههتـشون  هب  هجوت  اب  دناهتفگ . ود  نیا  نایم  ای  رازه ، کی  یـضعب  رازه و  تسیب  ار  دوعـس  هاپـس  دادعت 

رازه جنپ  ناگدـش  هتـشک  دادـعت  رازه و  تسیب   1216 لاسهلمح رد  دوعـس  نایرگـشل  دادـعت  ایوگ  رگید ، نئارق  و  دـیدرگ ، لقن  البق  اـهنآ 
. دشاب رتتسرد 

فجن البرک و  سدقم  رهش  ود  هب  اهیباهو  هلمح  هزیگنا 

مارتـحا رطاـخ  هب  نایعیـش  هبتبـسن  اـهنآ  دـیدش  توادـع  تسخن  دوب : زیچ  ود  فـجن  ـالبرک و  سدـقم  رهـش  ود  هب  اـهیباهو  هلمح  هزیگنا 
ياهمرحو نئازخ  رد  هک  یناوارف  ریاخذ  هب  عمط  مشچ  نتخود  مود  دنلئاق . مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا  روبق  يارب  اهنآ  هک  ياهداعلاقوف 

تالمح رد  یلو  دـندش  زوریپ  البرک  هب  شیوخ  هلمح  رد  لوا  هلهو  رد  اهنآ ، يرگتراغ »  » هملک کـی  رد  و  تشاد ، دوجو  ناراوگرزب  نیا 
لوا هبترم  رد  ار  البرک  رهـش  هب  اهیباهو  هبلغ  للع  نارظنبحاص  دنتـشگزاب . ماکان  ناملـسم  مدرم  يرایـشه  رثا  رب  ـالبرک  فجن و  هب  رگید 

ناطلـس فرط  زا  دادـغب  یلاو  اـشاپ ، نامیلـس  فرط  زا  وا  دوب  ـالبرک  رهـش  مکاـح  اـقآ  رمع  تناـیخ  رتمهم  همه  زا   - 1 دـناهدرک : هصالخ 
هب دوب و  لوق  مه  نابزمه و  اهیباهو  اب  ننـست  بصعت  ببـس  هب  هکلب  درکن ، یمادقا  چیه  دادـن و  ماجنا  يراک  رهـش ، تظافح  يارب  ینامثع 

یفاک ماکحتـسا  البرک ، رهـش  يوراب  جرب و   - 2 (. 24  ) دیدرگ مادـعا  ماجنارـس  تفرگ و  رارق  اشاپ  نامیلـس  هذـخاوم  دروم  تهج  نیمه 
هک يروطهب  نآ  زا  لبق  یهاتوک  تدـم  رد  اـبو  عوقو   - 3 (. 25  ) دنتـشادن دوجو  مزال  یفاک و  هدـع  نآ  زا  عافد  يارب  هوالع  هب  تشادـن ،

ماگنه  - 4 تشادـن . عافد  يارب  یفاـک  یگداـمآ  رهـش  بیترت  نیا  هب  دـندوب و  هدرک  رارف  رهـش  زا  ياهدـع  فلت و  مدرم  زا  یمیظع  هورگ 
لآ جـیعب و  لآ  لعازخ و  هلیبق  لیبق  زا  فارطا  بهذـم  یعیـش  لـئابق  همارکلا » حاـتفم   » فلوم هتـشون  قبط  ـالبرک  رهـش  هب  اـهیباهو  موجه 

رتمهم همه  زا   - 5 تشادـن . ار  نایباهو  زا  يریگولج  لاجم  و  (. 26  ) دندوب دروخ  دز و  مرگرس  دنتـشاد و  فالتخا  رگیدکی ، اب  معـشج ،
ربارب رد  دنک و  عافد  رهش  زا  هک  دوبن  یـسک  دندوب و  هدش  فرـشا  فجن  راپـسهر  ریدغ  دیع  تبـسانم  هب  امومع  ناناوج ، نادرم و  هک  نیا 
هثداح نیا  یلو  (. 27  ) دوبن هتخاس  يراک  ناشیا  زا  هک  دندوب  هدنام  یقاب  ناکدوک  ناگدروخلاس و  نانز و  طقف  رهش  رد  دتسیاب ، نامجاهم 

درم تروص  هب  نایقارع  زا  یکی  دنتـشک و  صاصق  ناونع  هب  ار  وا  دـندرک و  رانکرب  ار  رهـش  مکاح  دراذـگ ، قارع  نایعیـش  رد  یقیمع  رثا 
ار فجنو  البرک  يوراب  جرب و  دـناسر . لتق  هب  ار  زیزعلادـبع  بسانم ، تصرف  کـی  رد  تفرگ و  وخ  ناـیباهو  اـب  تفر و  دـجن  هب  يردـنلق 
زا دندومن . تمواقم  مامت  تداشر  اب  نایباهو  لباقم  رد  رگید  تالمح  رد  دندومن و  مهارف  یفاک  ردق  هب  هحلـسا  هقوذآ و  دندرک و  مکحم 

دوب ءاطغلا  فشاک  رفعج  خیش  موحرم  دندرک ، ناوارف  شالت  شـشوک و  نایباهو  اب  هلباقم  فجن و  رهـش  زا  عافد  يارب  هک  یگرزب  ياملع 
. تشاد اهنآ  عفد  رد  ياهظحالم  لباق  رثا  یناگمه  جیـسب  نیاو  درک  جیـسب  نایباهو  اب  هلباـقم  يارب  ار  رهـش  نآ  مدرم  فجن و  بـالط  هک 

يارب دوب  يراوتـسا  هطقن  دروآ و  ناـجیه  هب  ار  ناـهج  همه  هعیـش ، زا  هتـشذگ  ـالبرک ، هب  هلمح  رد  دوعـس  لـمع  هک  دـیوگ  یبلیف  هللادـبع 
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(. 28  ) دروآ راب  هب  يدوعس  تلود  يارب  یمیخو  بقاوع  تفای و  ماجنا  تیباهو  ربارب  رد  هک  ییاهمایق 

تشونیپ

لقن هب  مالکلاهصالخ ، - 4 . 28 هبوت : - 3 ص667 . یتربجلا ، خـیرات  نم  راتخملا  - 2 ص 91 . ج1 ، هیدوعـسلا ، هیبرعلا  هکلمملا  خیرات  - 1
خیرات - 7 . 92 ص 91 ، ج1 ، هیدوعـسلا ، هـیبرعلا  هـکلمملا  خـیرات  - 6 ص 91 . ج3 ، یتربـج ، خـیرات  - 5 ص36 . باـیترالا ، فـشک 

-10 ص73 . ج1 ، هیدوعسلا ، هیبرعلاهکلمملا  خیرات  - 9 ص37 . بایترالا ، فشک  لقن  هب  - 8 . 92 ص 91 ، ج1 ، هیدوعسلا ، هیبرعلاهکلمملا 
خیرات فیلیساف ، - 12 و 78 . ص77  ج1 ، هیدوعـسلا ، هیبرعلا  هکلمملا  خـیرات  - 11 . 121 ص 2 -  ج1 ، دجن ، خـیرات  یف  دـجملا ، ناونع 

، همارکلا حاتفم  - 16 ص 434 . ج6 ، همارکلا ، حاتفم  - 15 نامه . - 14 ص 512 . ج5 ، همارکلا ، حاـتفم  - 13 ص 48 . هیدوعـسلا ، هیبرعلا 
، هسدقملا تابتعلا  هعوسوم  - 19 ص 174 . ع )  ) نیـسح ریاح  البرک و  خیرات  - 18 ص 198 . ج4 ، تانجلا ، تاضور  - 17 ص653 . ج7 ،

تابتعلا هعوسوم  ص 172 -  نیسح ، رئاح  البرک و  خیرات  - 21 ص 174 . نیـسح ، رئاح  البرک و  خیرات  - 20 ص 375 . ج8 ، البرک ، مسق 
هب ندنالف » نژوا   » همانرفـس - 23 ص 271 . البرک ، مسق  هسدـقملا ، تابتعلا  هعوسوم  لـقن  هب  - 22 ص 271 . ـالبرک ، مسق  ج8 ، هسدقملا ،

-25 ص49 . هیدوعسلا ، هیبرعلا  خیرات  ص 408 -  یبلاط ، ریسم  - 24 یقداص . رون  همجرت  ص 462  یقارـشا ، تاراشتنا  موس ، پاچ  ناریا ،
ص99. دجن ، خیرات  - 28 ص 262 . یهیقف ، رغصا  یلع  نایباهو ، - 27 ص653 . ج7 ، همارکلا ، حاتفم  - 26 ص 408 . یبلاط ، ریسم 

نایباهو ياههشیدنا  دیاقع و 

عبنم

؛ داوج دمحم  روکشم ، یمالسا ، قرف  گنهرف 

نتم

تربمایپ طسوت  ادخ  يا  دـیوگب : دـنک و  نینچ  هاگ  ره  دـیوجن و  لسوت  یلاعت  دـنوادخ  هب  ادـخ  يایلوا  ءایبنا و  زا  کی  چـیه  هلیـسوب   - 1
. تسا كرش  شاهدیقع  هتفر و  ناکرشم  هار  هب  یسک  نینچ  یهد ، رارق  دوخ  تمحر  لومـشم  ار  نم  هک  متـسه  لسوتم  وت  هب  ص )  ) دمحم
انب و نآ  رب  دراذـگن و  زامن  دـناوخن و  اعد  اـج  نآ  رد  دراذـگن و  تسد  نآ  رب  دوشن و  کـیدزن  ص )  ) ربمغیپ ربق  هب  تراـیز  دـصق  هب   - 2

هدرک اطع  مالسا  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  تعافش  قح  دنوادخ  هچ  رگا  دنکن  تعافش  بلط  ربمغیپ  زا   - 3 دنکن . رذن  نآ  يارب  دزاسن و  دجسم 
نم عیفـش  ار  ص )  ) دمحم ینعی  ادمحم ، یل  عفـشا  هّللا  ای  دیوگب : هک  تسا  زیاج  ناملـسم  رب  تسا . هدومرف  یهن  نآ  بلط  زا  نکیلو  تسا 

ربمایپ زا  هک  یـسک  نک . تعافـش  نم  يارب  ادخ  دزن  ص )  ) دّمحم يا  ینعی  هّللا ، دنع  یل  عفـشا  دـمحم  ای  دـیوگب : تسین  اور  یلو  هد  رارق 
« ادمحم ای   » ادن و ار  وا  دروخن و  دنگوس  ربمغیپ  هب  زگره  دـیاب   - 4 دشاب . هتساوخ  تعافش  ناتب  زا  هک  تسا  نیا  دننام  دنک  تعافـش  بلط 

يراج نابز  رب  ص )  ) دـمحم اندیـس  دـمحم ، ای  دـمحم ، قحب  لیبق : زا  یظافلا  دـنکن و  فیـصوت  اندیـس »  » ظفل اب  ار  ترـضح  نآ  دـنکن و 
نییزت اهنآ و  ربانب  دبنگ و  نتخاس  روبق و  ترایز   - 6 تسا . كرش  دنوادخ  ریغ  هب  هثاغتـسا  ندرب و  هانپ  ادخ و  ریغ  يارب  رذن   - 5 دزاسن .

دیوگ نیتداهش  سک  ره  هک  دندقتعم  ناناملسم  همه  تسا . كرش  نآ  رب  نتـشاذگ  عمـش  غارچ و  و  نآ ، رب  نداهن  هبیتک  گنـس و  روبق و 
ره نیاربانب  درادـن و  يرابتعا  شزرا و  لمع  نودـب  لوق  دـنیوگ : هیباهو »  » اـّما تسا  ظوفحم  شلاـم  نوخ و  دوشیم و  بوسحم  ناملـسم 

. دـشابیم لالح  وا  لام  نوخ و  دوب و  دـهاوخ  كرـشم  رفاک و  یـسک  نینچ  دـبلطب  تناعتـسا  ناگدرم  زا  یلو  دـناوخب  ار  نیتداهـش  سک 
زا ياهراپ  رهاظ  دانتـسا  هب  و  دنتـسین ، هیجوت  لیوات و  هب  لیاق  دـننکیم و  لـمع  راـبخا  تاـیآ و  رهاـظ  هب  هیمیت  نبا  زا  يوریپ  هب  ناـیباهو » »

تیباهو www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 145زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ربمغیپ  نیتسخن  نانآ  دننادیم . حراوج  اضعا و  ياراد  همسجم »  » دننام ار  وا  دننکیم و  تهج  تابثا  یلاعت  يراب  يارب  تایآ  ثیداحا و 
ناسکی كاخ  اب  اهربق  مامت  درادن و  دوجو  روبق  ترایز  ناشیا  نیمزرس  رد  دنناد . هّللادبع  نب  ص )  ) دمحم ترضح  ار  ناشیا  متاخ  حون و 

رهطم ربق  دوش و  کیدزن  نادب  دناوتیمن  یسک  هک  دناهداد  رارق  يروط  دشابیم  یقاب  لاح  هب  ات  هک  ار  ص )  ) ربمغیپ هرونم  هضور  تسا و 
ارجا تلود  فرط  زا  بهذم  نآ  ياملع  يواتف  تسا و  یمـسر  بهذم  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  نونکا  یباهو  بهذم  دوشیمن . هدـید  ادـبا 

، یلبنح یعفاش ، یفنح ، لثم : هعبرا  بهاذـم  ناوریپ  زا  کی  چـیه  رب  دنتـسه و  لبنح  دـمحا  ماما  عبات  بهذـم  عورف  رد  نایباهو » . » دوشیم
لاس رد  هیباهو » . » دنهدیم رارق  نعط  دروم  ار  ةالغ »  » و هیدیز »  » و هعیـش » : » لیبق زا  ار  بهاذم  رگید  ناوریپ  یلو  دـنریگیمن  داریا  یکلام 

دندومن و تراغ  ار  ع )  ) نیسح ماما  ترـضح  مرح  دندرک و  هلمح  فجن  البرک و  هب  عیقب ، روبق  ندرک  بارخ  زا  دعب  يرمق  يرجه   1216
كاخ اب  دننک و  بارخ  زین  ار  ادخ  ص )  ) لوسر دبنگ  هک  دـندوب  نآ  رب  ناشیا  دنتـشکب . ار  رهـش  نآ  هعیـش  مدرم  زا  نت  رازه  راهچ  بیرق 

ص)  ) لوسر ربق  رـس  رب  باهولادبع  نب  دمحم  دنیوگ : دندرک . يراددوخ  راک  نیا  زا  ناناملـسم  رگید  ضارتعا  میب  زا  یلو  دنیامن  ناسکی 
ص)  ) دمحم يا  ینعی   » اّیحتنک نا  مق  دمحم ، ای  تفگیم : تفوکیم و  ترـضح  نآ  ربق  رب  دوخ  هنوگ  قامچ  ياصع  اب  تفریم و  ادخ 

. تساوخ تجاح  وا  زا  دیابن  تسین و  هدنز  ص )  ) ربمغیپ هک  دهد  ناشن  دوخ  ناوریپ  هب  تساوخیم  لمع  نیا  اب  و  زیخرب » ياهدنز  رگا 

تیباهو تکرح  باهولا و  دبع  نب  دمحم 

عبنم

؛ رفعج یناحبس ، ج 3 ، یمالسا ، بهاذم  دئاقع و  گنهرف 

نتم

نرق راهچ  ناهگان  هک  دوش ، نفد  اهباتک  يالبال  رد  هک  تفریم  میقلا  نبا  شدرگاش  وا و  ياههشیدنا  و  دوب ، هدـش  شوماخ  هیمیت  نبا  هنتف 
لاس 1115 رد  باهولا  دبع  نب  دمحم  دیدرگ . ءایحا  باهولا  دبع  نب  دمحم  طسوت  تفرگ و  دوخ  هب  ياهزات  ناج  اددجم  راکفا  نیا  دعب ،

دبع شردپ  تسب . ورف  ناهج  زا  هدید  ای 1207  لاس 1206  رد  دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  ناتسبرع  دجن »  » يارحص رد  عقاو  ۀنییع »  » رهـش رد 
، تامدـقم سورد  ندـناسر  نایاپ  هب  زا  سپ  باهولا  دـبع  دـنزرف  دوب . هنییع )  ) دوخ رهـش  مدرم  مارتحا  دروم  یلبنح و  ياـملع  زا  باـهولا 

ناتسدرک هب  هاگنآ  دادغب و  هب  سپس  هرـصب و  هب  هنیدم  رد  یهاتوک  تماقا  زا  سپ  درک و  ترجاهم  هنیدم  هب  تفگ و  كرت  ار  شهاگداز 
میمصت ماجنارس  دمآ و  زین  مق »  » رهش هب  هک  اجنآ  ات  دیزگ  تماقا  دنچ  یتدم  اهرهـش  نیا  زا  کی  ره  رد  دش و  هناور  ناهفـصا  نادمه و  و 

دناوخ ارف  يدـیدج  نییآ  هب  ار  مدرم  سپـس  و  دـیزگ ، يرود  مدرم  زا  هام  تشه  تشگزاب ، زا  سپ  ددرگرب و  دوخ  هاـگداز  هب  هک  تفرگ 
باتک نیرتیمیدـق  و  تسا . هدـمآ  قطاـنم  نآ  رد  وا  تماـقا  فلتخم و  ياهرهـش  هب  خیـش  ترفاـسم  یبرع ، ياـهباتک  زا  يرایـسب  رد  (. 1)

دبع  » هتـشون ملاعلا » ۀـفحت  لیذ   » باتک تسا ، هدـمآ  نایم  هب  وا  دـیاقع  زا  ياهراپ  باـهولا و  دـبع  نب  دـمحم  زا  یماـن  نآ  رد  هک  یـسراف 
نیا زا  هک  يرگید  یـسراف  باتک  دوب . رـصاعم  باهولا  دبع  نب  دمحم  اب  تشاد و  تماقا  دنه  رد  اهلاس  يو  (. 2  ) تسا يرتشوش » فیطللا 
يارب ناهفصا  رد  ار  خیش  ینالوط  فقوت  هک  تسا  ( 1242  ) م ( - 1067  ) یلبند ت قازرلا  دبع  فیلات  هیناطلس  رثآم  باتک  هدرب ، مان  مدرم 

هک تسا  یناهفصا  بلاط  وبا  ازریم  همانرفس  باتک  هدرب  مان  وا  زا  هک  یـسراف  باتک  نیموس  ( 3  ) تسا هدش  رکذتم  لوصا  هقف و  يریگارف 
یفارگویب بلاغ  (. 4  ) تسا هدروآ  ار  نینزغ  دح  رس  ات  ناسارخ  ناریا و  دالب  رثکا  ناهفصا و  هب  وا  ترفاسم  هدوب و  رـصاعم  خیـش  اب  زین  وا 

هک وا  ردپ  و  دشیم ، هدینـش  وا  زا  ياهدننز  نانخـس  یناوج  نارود  نامه  زا  هک  دـنوشیم  روآدای  باهولا  دـبع  نب  دـمحم  هرابرد  ناسیون ،
دندوب هدش  توبن  یعدـم  هک  یناسک  همان  یگدـنز  هعلاطم  هب  ابلاغ  یناوج  رد  خیـش  درکیم . ینیبشیپ  ار  وا  فارحنا  زین  دوب ، یحلاص  درم 
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نآ زا  یکاح  دـشاب ، تسرد  شرازگ  نیا  رگا  (. 5  ) تشاد یصاخ  هقالع  يدسا  هحیلط  یـسنع و  دوسا  جاجـس و  باذک و  هملیـسم  دننام 
قیرط نیا  زا  و  درک ، هولج  يرگیباهو  توعد  رد  ادوس  نیا  ماجنارس  هدنارورپیم و  رـس  رد  ار  يربهر  يادوس  زاغآ ، نامه  زا  وا  هک  تسا 
هقرف ناراذگ و  تعدب  همه  هریس  نیا  هدیمان و  راذگ  تعدب  كرشم و  نادان و  لهاج و  ار  نارگید  هتخادرپ و  یمالسا  قرف  مامت  ریفکت  هب 
اجنآ رد  دـش و  لقتنم  هلمیرح  شخب  هب  هنییع  مان  هب  دوخ  یلـصا  لحم  زا  باهولا  دـبع  نب  دـمحم  ردـپ  هلمیرح »  » هب لاقتنا  تسا . نازاـس 

دبع نب  نامیلس  شردارب  یتح  درکیم . شنزرس  ار  وا  هتسویپ  دوبن و  یضار  دوخ  دنزرف  زا  وا  دیـسر . ارف  وا  گرم  لاس 1143  رد  ات  تسیز 
دیاقع راهظا  يارب  ار  طیحم  وا  درک ، توف  ردپ  یتقو  تشون . وا  ياههشیدنا  در  رد  یباتک  اهدعب  دوب و  يو  تخس  رس  نافلاخم  زا  باهولا 

دوخ هاگداز  هب  اجنآ  زا  راچان  دـنزیرب . ار  شنوخ  هک  دوب  کیدزن  دـش و  وربور  هلمیرح  مدرم  یمومع  موجه  اب  یلو  دـید ، عناـم  یب  دوخ 
دـشاب يرگید  يوزاب  ود ، نآ  زا  کی  ره  هک  تسب  نامیپ  رمعم  نب  نامثع  مان  هب  اجنآ  ریما  اب  شهاگداز  هب  دورو  زا  سپ  تشگ ، زاب  هنییع 

هینییع هک  دجن  هقطنم  ياهنیـشن  ریما  همه  رب  ریما  هک  دشاب  نیا  نآ ، هجیتن  دیاش  دنک . حرطم  هدرپ  یب  ار  دوخ  دـیاقع  وا  دـهد  هزاجا  ریما  و 
سپ تفرگ و  ار  ریما  رهاوخ  يو  ددرگ ، رتراوتسا  ریما  اب  باهولا  دبع  نب  دمحم  دنویپ  هکنیا  يارب  هاگنآ  دبای . طلست  تساهنآ  زا  یکی  زین 

ینامیپ هنوگنیدب  دشخبب ! وت  هب  ار  دجن  بارعا  دجن و  ادخ  تسا  دـیما  تفگ : ریما  هب  خیـش  هنامیمـص ، يراکمه  هدـعو  و  دـقع ، نتـسب  زا 
وا ياوـقت  زا  هن  هک  یلاـح  رد  دیـشخب ، ریما  هب  ار  هقطنم  خیـش ، (. 6  ) دوبن شیب  يدتـس  داد و  تقیقح  رد  هک  دـش  هتـسب  ریما  خیـش و  نایم 
اب مود ، هفیلخ  ردارب  باطخلا ، نب  دیز  ربق  هک  دش  نیا  نآ  رثا  نیتسخن  نامیپ  نیا  زا  سپ  ! وا راک  ماجنارـس  زا  هن  تشاد و  حیحـص  یهاگآ 

داجیا هقطنم  رد  ییاهشنکاو  راک ، نیمه  یلو  تفریم ، نایم  زا  دیاب  هک  دوب  یتعدب  روبق  رب  يانب  خیـش ، دید  زا  اریز  تشگ  ناسکی  كاخ 
دـناباوخب و ار  هنتف  نیا  رتدوز  هچ  ره  هک  داد  نامرف  رمعم ) نب  ناـمثع   ) هینیع ریما  هب  يریمح ، نامیلـس  ماـن  هب  فیطق  ءاـسحا و  ریما  درک و 

مان هب  ار  یموس  هقطنم  خیش  عقوم  نیا  رد  دنک . كرت  ار  هینییع  وا  ات  دهاوخب  ار  خیش  رذع  هک  دش  راچان  هینییع  ریما  دناسرب  لتق  هب  ار  خیش 
ریما اب  هیعرد  هب  ندمآ  زا  سپ  خیـش  دوب . باذک  هملیـسم  هاگداز  نامه  شخب  نیا  دش . لقتنم  اجنآ  هب  لاس 1160  رد  دیزگرب و  هیعرد » »

و تسب ، دوعـس  نب  دمحم  اب  دوب ، هتـسب  هینییع  ریما  اب  هک  ینامیپ  نامه  تفرگ و  سامت  يدوعـس ، نادـناخ  ياین  دوعـس ، نب  دـمحم  هقطنم 
اهگنج تسادیپ  هتفگان  ( 7 . ) تخورف دوعس  نبا  هب  راب  نیا  دوب ، هتخورف  رمعم  نب  نامثع  هب  نآ ، نکاس  ياهبرع  اب  ار  هقطنم  هک  روط  نامه 
یگمه هک  دوب  راوجمه  ياهروشک  یمالـسا و  لئابق  هب  اهنت  مین  نرق و  کی  رد  نانآ  تالمح  دوبن . ناکرـشم  رافک و  اب  نانآ  ياـهدربن  و 

رظن زا  مدرم  ارچ  اما  دندروآیم . ياج  هب  ار  ضئارف  دندرکیم و  تدابع  ار  ادخ  هتـسویپ  دندوب و  هللا » لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال   » هدـنیوگ
دندمآیم ربمایپ  ربق  ترایز  هب  هتخاس و  ینابیاس  ناحلاص  روبق  رب  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  دندوب ؟ كرـشم  رفاک و  باهولا  دبع  نب  دـمحم 

 - 1 درک : حرطم  وا  اب  ار  زیچ  ود  یلو  دوب ، لاحشوخ  هداعلا  قوف  خیـش  اب  دوخ  نامیپ  زا  دوعـس  نبا  دنتـسجیم !! لسوت  هسدقم  حاورا  هب  و 
لـصف رد  ام   - 2 ینیزگ ! ینکـس  يرگید  هطقن  رد  ینک و  كرت  ار  اـم  میـسرت  یم  میدوـشگ  ار  اـهروشک  مـیدرک و  يراـی  ار  وـت  اـم  رگا 

نم تفگ : دوعسم  نبا  راتفگ  خساپ  رد  خیـش  ینک ! میرحت  ار  تایلام  وت  هک  میـسرتیم  میریگیم . تایلام  هیعرد  مدرم  زا  اههویم  ندیـسر 
نیا زا  ار  وت  هک  داد  دـهاوخ  رارق  یمئاـنغ  درک ، دـهاوخ  اـم  بیـصن  هک  یتاـحوتف  رد  ادـخ  درک و  مهاوخن  ضوع  يرگید  اـب  ار  وت  زگره 
دوخ دنزرف  جاودزا  هب  ار  خیـش  رتخد  هیعرد  ریما  هداوناخ ، ود  نایم  طباور  میکحت  يارب  سپـس  ( 8  ) تخاس دـهاوخ  زاین  یب  زیچان  تایلام 

ظوفحم ياهدرتسگ  عاعـش  رد  هطبار  نیا  زین  نونک  ات  دـش و  رارقرب  هداوناخ  ود  نایم  یئوشانز  هطبار  قیرط  نیا  زا  و  دروآ ، رد  زیزعلا  دـبع 
. تفای يرتشیب  ماکحتـسا  نامز  رورم  هب  دوعـس » نب  دـمحم   » اب خیـش  ناـمیپ  تسین  يدـجن  دـنچ  زج  نم و  زج  يدـحوم  (. 9  ) تسا هدـنام 

ریما هراشا  هب  يو  اریز  دوب ، رمعم » نب  نامثع   » مان هب  ۀنییع »  » ریما زا  ماقتنا  نتفرگ  تخیر ، ! رافک اب  هبراحم  يارب  خیش  هک  ياهمانرب  نیتسخن 
خیـش هک  تفرگ  توق  یماگنه  ماقتنا  هشیدـنا  تسکـش . ار  دوخ  نامیپ  دوب ، راددروخرب  يرترب  ماقم  زا  هقطنم  رد  هک  فیطق »  » و ءاـسحا » »

ياهمان هب  خیـش  بناج  زا  رفن  ود  تهج  نیا  زا  دشابیم ، خیـش  هب  تنایخ  ددص  رد  و  دراد ، يرـس  تابتاکم  ءاسحا »  » ریما اب  يو  دش  هاگآ 
ندناوخ لاح  رد  ار  وا  هقطنم  هب  دورو  زا  سپ  رفن  ود  ره  دننک . رورت  ار  هنییع  ریما  هک  دندش  مازعا  دـیز » نب  میهاربا   » و دـشار » نب  دـمحا  »
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دمحم لئاسر   » ناونع هب  اریخا  هک  یباتک  رد  و  دـنراد ، رارقا  نآ  هب  اهیدوعـس  نونکا  مه  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دـندرک ، رورت  هعمج  زاـمن 
دوب رفاک  كرشم و  رمعم  نب  نامثع  : » تسا هدمآ  نینچ  هدش  رشتنم  يدوعس  ناتـسبرع  یتفم  زاب  نب  زیزعلا  دبع  تراظن  اب  باهولا » دبع  نب 
زامن زا  وا  یتقو  بجر 1163  هام  رد  تهج  نیا  زا  دنشکب ». ار  وا  هک  دنتفرگ  میمصت  دندش ، هاگآ  وا  كرـش  رفک و  زا  یتقو  ناناملـسم  و 
يارب دش و  هنییع  دراو  خیش  دوخ  وا ، لتق  زا  سپ  زور  هس  دندناسر . لتق  هب  ار  وا  هک  دوب  هدشن  جراخ  یلـصم  زا  زونه  تشگ ، غراف  هعمج 

رد و  دـش . هتخیر  هقطنم  رد  خیـش ، يداـیا  هلیـسوب  هک  دوب  ینوخ  نیتسخن  نیا  (. 10  ) درک نییعت  رمعم » نب  يراشم   » مان هب  یمکاـح  ناـنآ 
زامن نایاپ  زا  یقیاقد  زونه  !و  درکیم زامن  هماقا  تدابع ، رگنس  رد  هک  دوب  يدرم  دش ، هتشک  نانآ  تسد  هب  هک  !!! يرفاک نیتسخن  تقیقح 

الا مهنم  اومقن  ام  و  . ) دوب هدشن  خیـش  ربارب  رد  عوضخ  هب  رـضاح  هک  تشادن  نیا  زج  یمرج  وا  دیطلغ . رد  دوخ  نوخ  هب  هک  دوب  هتـشذگن 
هکلب دجن ، مدرم  همه  هرابرد  خیـش  هدیقع  زا  یکاح  كرـش ، رفک و  ماهتا  هب  هنییع  ریما  رورت  ( 8 جوربلا -  ( ) دـیمحلا زیزعلا  هللااب  اونمؤی  نا 

هزیگنا رگا  دندوب . هدیقع  مه  هنییع »  » ریما اب  ناناملـسم  همه  دجن و  مدرم  همه  ۀیعرد »  » رد يدودـعم  هورگ  زج  اریز  تسا ، ناناملـسم  مامت 
لئابق دجن و  فئاوط  اب  خیش  ياهدربن  اهیشک و  رکـشل  هیلک  اقافتا  دنـشکب . مرج  نیا  هب  ار  همه  تسیابیم  دوب ، وا  كرـش  رفک و  وا ، لتق 

هب هنییع  رد  خیـش  هک  یماظن  دندوب !!! كرـشم  رفاک و  وا  عابتا  خیـش و  زج  ناهج  ناناملـسم  همه  تقیقح  رد  و  دوب . لصا  نیا  يور  هقطنم 
هب ربخ  یتقو  دـندیروش . وا  رب  ماجنارـس  دـنک . بلج  ار  مدرم  تیاضر  تسناوتن  درک ، بصن  اـجنآ  مدرم  يارب  هک  ار  يریما  دروآ و  دوجو 

، دندنازوس ار  اهتخرد  هک  اجنآ  ات  دندرک ، ناسکی  كاخ  اب  ار  رهش  همه  هلمح و  هنییع  رب  یهورگ  اب  اروف  دیـسر ، دوعـس  نب  دمحم  خیش و 
دندرک یتایانج  زین  نآ  زا  رتنوزف  دندومن و  زواجت  مدرم  سیماون  هب  دـندرک و  ریـسا  ار  نانز  دنتـشک و  ار  اهدرم  دـندرک و  رپ  ار  اههاچ  و 

يارب ادخ  هک  دوب  یباذع  نیا  خیش ، هدیقع  هب  تسا . هدنام  یقاب  ياهناریو  تروص  هب  زورما ، هب  ات  رهش  نیا  دراد و  مرش  نآ  نایب  زا  ملق  هک 
رد یتشحو  بعر و  نانز ، ندرک  ریسا  نادرم و  نتشک  رهش و  ندرک  ناریو  ددجم و  یشک  رکـشل  هنییع و  ریما  نتـشک  (. 11  ) داتسرف نانآ 
هب ییاههمان  باهولا  دبع  نب  دـمحم  تهج  نیا  زا  درک . قیوشت  تموکح  هعـسوت  رب  ار  دوعـسم  نب  دـمحم  خیـش و  و  دروآ ، دوجوب  هقطنم 
هک نانآ  یلو  دـندوب . ناما  نما و  رد  دـنتفریذپیم ، ار  وا  نیئآ  هک  ناـنآ  درک . توعد  !!! دـیحوت بهذـم  هب  ار  ناـنآ  و  تشون ، دـجن  مدرم 

هنایشحو تالمح  دوب . رارقرب  ءاسحا  دجن و  نایم  دربن  يزارد  نایلاس  و  دندوب ، خیش  عابتا  موجه  دروم  هتسویپ  دندرکیم ، در  ار  وا  بهذم 
دبع نب  نامیلس   ) خیش ردارب  دنزاس . يو  تایانج  هجوتم  ار  ناهج  و  دنرادرب . خیش  لامعا  زا  هدرپ  هک  تشاد  نآ  رب  ار  یهورگ  خیش ، عابتا 

اب هکلب  زیچ ، نیرتـکچوک  هـب  امـش  : » دـنکیم باـطخ  نـینچ  شعاـبتا  خیـش و  هـب  ۀـیهلالا » قـعاوصلا   » ماـن هـب  دوـخ  باـتک  رد  باـهولا )
رد هک  ار  نانآ  یتح  دیرامشیم . رفاک  دنمالسا ، هب  فرتعم  اراکشآ  هک  ار  یناسک  امش  دینکیم . ریفکت  ار  مدرم  نامگ  نظ و  نیرتکچوک 

رایسب راک  زاغآ  رد  كرش ، اب  هزرابم  هب  رهاظت  دیحوت و  نییآ  هب  خیش  توعد  (. 12 « ) دینادیم رفاک  زین  دننکیم ، فقوت  هورگ  نیا  ریفکت 
هک لیعامسا  نب  دمحم  دیس  یتح  هدش ، وا  توعد  هزاوآ  بوذجم  دندوب ، خیـش  توعد  رب  رظان  رود  زا  هک  يدارفا  دوب و  هدنبیرف  بلاج و 
ناک نا  دجن و  یف  لح  نم  دجن و  یلع  مالس  تسا : نینچ  نآ  علطم  هک  دوتـس  ار  خیـش  ینالوط  هدیـصق  کی  رد  دوب ، نمی  يارما  زا  یکی 
ربـخ هک  یماـگنه  یلو  درادـن  يدوس  رود ، زا  نم  دورد  دـنچ  ره  دـننآ  رد  هک  یناـسک  دـجن و  رب  دورد  يدـجی ! ـال  دـعبلا  یلع  یمیلـست 

شهوکن رد  يرگید  هدیصق  دش و  نامیشپ  دوب ، هدورس  وا  حدم  رد  هک  ياهدیصق  زا  دیسر ، يو  هب  نایباهو  هنایشحو  تالمح  اهراتـشک و 
هرابرد هک  ینخـس  زا  يدنع ! يذلا  فالخ  هنع  یل  حص  دـقف  دـجن  یف  تلق  يذـلا  لوقلا  نع  تعجر  تسا : نینچ  نآ  علطم  هک  دورـس  وا 

درکن و ءافتکا  مود  هدیصق  هب  ینمی  رعاش  دش . تباث  نم  يارب  مدرکیم ، رکف  هتشذگ  رد  هک  هچنآ  فالخ  اریز  متـشگرب ، مدوب ، هتفگ  دجن 
! باهولا دبع  نب  دمحم  راعش  هناگی  نیملسم ، ریفکت  (. 13  ) داهن ۀبوتلا » تایبا  حرش  یف  ۀبوحلا  وحم   » ار نآ  مان  درک و  حرش  ار  هدیصق  نیا 
رد باـهولا  دـبع  نب  دـمحم  تشاد . لابندـب  ار  يدـمایپ  نینچ  تسخن  زور  زا  هک  تسا  ینیرفآ  هقرفت  نکفا و  قاـفن  نییآ  تیباـهو ، نییآ 

هزرابم وا  اب  تخـس  نامیلـس  شردارب  هک  نیا  بیجع  و  تسا ، هدـش  رفاک  دوش ، لسوتم  ربمایپ  هب  سک  ره  تفگیم  هعمج  زامن  ياههبطخ 
، جح هضیرف  تاکز ، نتخادرپ  و  زامن ، نتـشاد  اپب  نیتداهـش ،  ) ات جنپ  تفگ : تسا ؟ دنچ  مالـسا  ناکرا  تفگ : شردارب  هب  يزور  درکیم .
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زین نیا  تسین و  ناملـسم  دـنکن  يوریپ  وـت  زا  سک  ره  هکنیا  نآ  و  ياهدوزفا ، نآ  رب  زین  ار  ینکر  وـت  تـفگ : ردارب  (. 14 ( ) ناضمر هزور 
؟ دـنکیم دازآ  خزود  شتآ  زا  ار  رفن  دـنچ  ناضمر  هام  ياهبـش  زا  بش  ره  رد  ادـخ  تفگ : دوخ  ردارب  هب  يزور  (. 15  ) تسا مشش  نکر 
. دـیامرفیم دازآ  اجکی  هدرک ، دازآ  هام  نآ  رد  هک  یناسک  همه  هزادـنا  هب  ناضمر  هاـم  رخآ  بش  رد  و  رفن ، رازه  دـص  بش  ره  رد  تفگ :
هک وت  دنتسه ؟ اجک  دنکیم ، دازآ  ار  اهنآ  ادخ  هک  یناناملسم  نیا  سپ  تسا ، هدیـسرن  زین  رادقم  نیا  مهد  کی  هب  وت  ناوریپ  تفگ : ردارب 

دیسر ییاج  هب  ردارب  ود  نایم  عازن  راک  تفگن . يزیچ  دنام و  ردارب  خساپ  رد  خیـش  ! ياهتخاس روصحم  دوخ  عابتا  دوخ و  رد  ار  ناناملـسم 
. داتـسرف شیارب  تشوـن و  ردارب  در  رب  ياهلاـسر  اـجنآ  رد  تفگ و  كرت  هنیدـم  دـصق  هب  ار  هیع  رد  دیـسرت و  دوـخ  ناـج  رب  نامیلـس  هک 

. داتفین رثؤم  وا  رد  دنتشون ، نارگید  یلبنح و  ياملع  هک  زین  يرگید  ياهباتک  هکلب  دشن ، عقاو  رثؤم  هلاسر  هنافساتم 

نایباهو راعش 

و نم ، وچ  یکی  رهد  رد  دوبن  ناـمیا  نم ، ناـمیا  زا  رتمکحم  دوبن  ناـسآ  فازگ و  ینم  وچ  رفک  ناـهج  ناناملـسم  ریفکت  ناـیباهو : راـعش 
دوخ و احیرـصت  احیولت و  درک ، يزیر  یپ  ار  دوخ  بتکم  هیمیت  نب  دمحا  هک  يزور  زا  دوبن ! ناملـسم  کی  رهد ، همه  رد  سپ  رفاک  مهنآ 
ربمایپ و هب  لسوت  لیبق  زا  ناناملسم  لامعا  زا  یخرب  درمشیم . كرـشم  رفاک و  ار  فئاوط  رگید  هتـسناد و  ناملـسم  دحوم و  ار  دوخ  عابتا 
، لامعا نیا  نیبکترم  هک  دوب  نیا  نآ  دافم  درکیم و  فیـصوت  تعدـب  كرـش و  ار  دـیلاوم  رد  نتفرگ  نشج  يو و  ربق  تراـیز  يارب  رفس 
درک و رارکت  ار  راعـش  نیمه  باهولا  دبع  نب  دمحم  وا  هرفـس  سیل ) هساک   ) هیمیت نبا  زا  سپ  دوب . دنهاوخ  زین  رفاک  اعبط  هدوب و  كرـشم 
، هافر لاح  رد  هتشذگ ، ناکرشم  اریز  دناهتشذگ ، ناکرشم  زا  رتدب  ام  نامز  ناکرـشم  : » دیوگیم مراهچ  هدعاق  رد  دعاوق » عبرا   » هلاسر رد 
هب لاح  ود  ره  رد  نانیا  اما  دـندناوخیم ، ار  وا  اهنت  هناصلاخ ، دـندربیم و  هانپ  هناگی  يادـخ  هب  یتخـس  لاح  رد  اـما  دـندیزرویم ، كرش 
رد دیحوت  دناهدرک ، راکنا  ار  نآ  ام  نامز  ناکرـشم  هک  يدیحوت  : » دـیوگیم رگید  هلاسر  رد  و  (. 16 «!! ) دنزرویم هدـش و  لسوتم  ربمایپ 

میهاوخ نایب  ار  نآ  زرم  دـح و  هدرک و  فیرعت  یقطنم  تروص  هب  ار  كرـش  دـیحوت و  تیباهو  دـیاقع  لیلحت  رد  ام  (. 17 « ) تسا تدابع 
يور رد  زگره  دشاب ، حیحـص  دننکیم ، میـسرت  كرـش  دـیحوت و  يارب  رفن  ود  نیا  هک  ار  يرایعم  رگا  هک  تخاس  میهاوخ  نشور  درک و 

ار بابسا  هب  لسوت  عون  ره  هدشن و  لئاق  یحیحص  دح  تدابع  يارب  هک  تسا  نیا  رفن  ود  ره  هابتـشا  ساسا  تفای و  يدحوم  ناوتیمن  نیمز 
یطارفا يردق  هب  ناناملسم  ریفکت  رد  نایباهو  راعش  دناهدشن . لئاق  یقرف  ببس  تدابع  و  ببس ، هب  قلعت  نایم  و  دناهدناوخ ، ببس  شتـسرپ 

نانآ رب  دـجن ، خـیرات  بحاص  یـسولآ  دـننام  نانآ  نارادـفرط  زا  یکی  هک  اجنآ  ات  هدـیمهف » مه  ناخ  یتح   » حالطـصا هب  هک  تسا  روش  و 
وا هنافساتم  یلو  دندروآ  دورف  رس  وا  ربارب  رد  برع  ناگرزب  درک و  یشکرکشل  فارطا  هب  زیزعلا  دبع  نب  دوعس  : » دیوگیم هتفرگ و  هدرخ 

تدـش ماکحا  زا  یتمـسق  رد  دومن و  ریفکت  ار  دوخ  نافلاخم  درک و  جورخ  ینامثع  هفیلخ  رب  تشاد و  زاب  ادـخ  هناـخ  تراـیز  زا  ار  مدرم 
هک یلاح  رد  تخاس ، كرـش  هب  مهتم  ار  نانآ  درک و  تواضق  هنانیب  رهاظ  يدـید  اب  نیملـسم  لامعا  زا  یخرب  هرابرد  داد و  جرخ  هب  لمع 

لاوما هدرب و  شروی  هقطنم  ناناملسم  رب  هتسویپ  دناهدیشیدنا و  دجن  ياملع  هک  نانچنآ  تخس ، نییآ  هن  تسا ، ناسآ  لهس و  نییآ  مالسا ،
(. 18 « ) دننکیم تراغ  هللا  لیبس  یف  داهج  ناونع  هب  ار  نانآ 

نایباهو عضوم  رد  ینوگرگد 

دبع يرادمامز  زاغآ  ات  هدیا  نیا  دهدیم و  لیکشت  ناناملسم  نایم  یگتـسد  ود  هقرفت و  داجیا  ار  تیباهو  ساسا  دش  هتفگ  هک  روط  نامه 
جیردـت هب  نانآ  عضوم  یمالـسا ، فلتخم  للم  اب  نایباهو  ساـمت  وا و  تسد  هب  زاـجح  لاغـشا  زا  سپ  یلو  دوب ، یقاـب  1304 ه )-   ) زیزعلا

، دنتشاد سامت  دودعم  ياههورگ  اب  و  دندرکیم ، یگدنز  اههیداب  اهارحـص و  رد  نیمرح  لاغـشا  زا  شیپ  نایباهو  اریز  دیدرگ ، نوگرگد 
و تسین ، یناملسم  ناهج  رد  نانآ  زج  تسا و  هتخومآ  نانآ  هب  باهولا  دبع  دنزرف  هک  تسا  نامه  یعقاو  مالـسا  هک  دندرکیم  رکف  اعقاو 
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يور زیزعلا و  دبع  گرم  زا  سپ  اصوصخ  تفای  شهاک  جـیردت  هب  تنوشخ  رکف  اهـسامت ، شرتسگ  نیفیرـش و  نیمرح  رب  طلـست  زا  سپ 
هب نیملـسم -  ریفکت  تنوشخ و  رکف  دندوب ، هدرک  یگدنز  اکیرمآ  اپورا و  رد  اهتدم  هک  لصیف ، و  دوعـس ، دـننام  وا  نادـنزرف  ندـمآ  راک 

هکلب درکن ، رییغت  هعیـش  هبتبـسن  نانآ  عضوم  یلو  دنزاس . هدرتسگ  ار  تاغیلبت  هنماد  هک  دـنتفرگ  میمـصت  هدـش و  هدرپس  یـشومارف  تسد 
نانآ نیمزرس  هب  بالقنا  جوم  هک  دنسرتیم  نآ  زا  هتـسویپ  اریز  تسا ، هدش  رتتخـس  نانآ  عضوم  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 

، ياهلاسر ياهوزج ، هک  درذگیمن  ياهتفه  ای  هام و  اذل  دـنزاس و  لزلزتم  ار  تنطلـس  ناکرا  دـنروشب و  نانآ  رب  فعـضتسم  هدوت  دـسرب و 
، هدش هتفگ  هعیـش  رـستشپ  هتـشذگ  نرق  هد  رد  هک  ار  يرادخاش  ياهغورد  نامه  هتـسویپ  دنـسیونن و  هعیـش  دض  رب  یباتک  ای  ياهیرـشن و 

. دننکیم رارکت 

اهتشونیپ

دبع یلبند ، ( 3 . ) یئبمب پاچ  دعب . هب  ص 8  ۀفحتلا ، لیذ  فیطللا : دبع  دیـس  ( 2 . ) توریب ط  ص 10 ، حالـصالا ، ءامعز  نیما : دمحا  ( 1)
ص 17 و قداص ، رجفلا  يداهزلا : یقدص  ( 5 . ) دعب هب  ص 409  همانرفس ، بلاط : وبا  ازریم  ( 4 . ) دعب هب  ص 82  ۀیناطلسلا ، رثآملا  قازرلا :
ص دجن ، خیرات  هللا : دبع  یبلیف ، ( 7 . ) توریب پاچ  ص 36 -  دجن ، خیرات  هللا : دبع  یبلیف ، ( 6 . ) ص 66 ۀیباهولا ، ۀنتف  نالحد : ینیز  دمحا 
(10 . ) ص 926 ج 2 ، برعلا ، خـیرات  یتح : بیلیف  ( 9 . ) 14 ص 13 -  یلوالا ، ۀیدوعـسلا  ۀلودلا  خیرات  یف  تارـضاحم  هیلع : وبا  ( 8 . ) 39

 - پاچ  29 ص 27 -  ۀیهلالا ، قعاوصلا  ( 12 . ) ص 22 و 23 دوعس ، لآ  خیرات  دیعسلا ، رصان  ( 11 . ) ص 97 دجن ، خیرات  هللا : دـبع  یبیلف ،
: نالحد ینیز  دمحا  دیـس  ( 15 . ) 1/7 نامیا ، باتک  يراخب  حیحـص  ( 14 . ) ص 16 بایترالا ، فشک  نسحم : دیـس  نیمـالا ، ( 13 . ) 1306
ص 3. تاهبـش ، فشک  باهولا : دبع  نب  دـمحم  ( 17 . ) ص 4 دعاوق ، عبرا  باهولا : دـبع  نب  دـمحم  ( 16 . ) 40 ص 39 -  ۀینـسلا ، رردلا 

. دجن خیرات  زا  لقن  هب  ص 9  بایترالا ، فشک  نیما ، نسحم  دیس  ( 18)

نارکفتم هشیدنا  هنیئآ  رد  هیمیت  نبا 

عبانم

؛ رفعج یناحبس ، ج 3 ، یمالسا ، بهاذم  دئاقع و  گنهرف 

نتم

هطقن نآ  رد  هک  یمیسن  نیرتفیطل  تسا ، اهلمعلا  سکع  اهلمع و  ناهج  یملع ، حالطـصا  هب  و  اهـشنکاو ، اهـشنک و  ناهج  یتسه ، ناهج 
شرورپ رد  دـباتیم ، نیمز  رب  ناـهج  طاـقن  نیرترود  زا  هک  يرون  اـی  و  تسا ، رثؤم  ناـهج  طاـقن  ماـمت  ياوه  فـیطلت  رد  دزویم ، ناـهج 

هب یبیسآ  درادن ، رایتخا  رد  ياهلیسو  اهرثات  اهریثات و  نیا  سمل  يارب  رشب  رگا  دشابیم و  رثؤم  ناهج  عاضوا  رگید  نارادناج و  ناهایگ و 
ادخ نتشاد  تهج  ندوب و  مسج  هشیدنا  ناهیقف  ناملکتم و  هفسالف و  دهم  شناد ، ملع و  نیمزرس  رد  هیمیت  نبا  دناسریمن . یملع  هطباض 

دـیمان و كرـش  ار  ءاـیلوا  ناربماـیپ و  سدـقم  حاورا  هب  لـسوت  دوـمن ، مـیرحت  ار  یمارگ  لوـسر  دـقرم  تراـیز  هـب  رفـس  درک و  حرطم  ار 
ناهج رد  دوب ، دهاوخن  شنکاو ، نودب  اهشنک ، نیا  هدش ، دای  هطباض  مکح  هب  تسین ، یکش  درمـش و ... تعدب  ار ، یبن  دالیم  تشادگرزب 
ناوت رد  هچنآ  و  دننکیم ، عافد  تدـش  هب  نآرق ، ياهدرواتـسد  مالـسا و  لوصا  زا  هک  دنتـسه  هدوب و  يرویغ  نادنمـشیدنا  هتـسویپ  مالـسا 
قـشع ءالو و  اب  نآ ، زا  سپ  دز و  یگرزب  کسیر  هبتسد  ۀیومحلا » ةدیقعلا   » هلاسر راشتنا  اب  هیمیت ، نبا  دنیامنیم . راثن  هار ، نیا  رد  دنراد ،
كربت تفرگ ، داقتنا  داب  هب  ار ، هلاس  دصتفه  تنس  اهیزاس ، رهاظ  هتشر  کی  اب  درک و  يزاب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  ناناملسم 
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، دـنوش هدرپس  كاخ  هب  ربمایپ  ربق  راـنک  رد  دـندوب ، هدرک  شرافـس  هک  ار  نیخیـش  تیـصو  قیرط  نیا  زا  تسناد و  مارح  ار ، ربماـیپ  ربق  هب 
رد تکرح  هب  وا  دض  رب  یمالـسا  نادنمـشیدنا  ياههماخ  اهملق و  هک  دوب  یفاک  اهراک  نیا  زا  کی  ره  ملـسم ، روط  هب  تخاس . راد  هشدخ 

هقباس تنـس  لها  ناهج  رد  دـنراد . رذـح  رب  وا  رابنایز  ياههشیدـنا  زا  ار  مدرم  هدوت  و  دنـشکب ، همکاحم  هب  ار  وا  مالـسا ، ياملع  و  دـنیآ ،
مورحم شراگن  هعلاطم و  زا  نادنز ، دوخ  رد  ددرگ و  موکحم  نادنز  دـیعبت ، هب  و  دوش ، توعد  هاگداد  هب  اهراب  یلبنح ، ملاع  کی  درادـن 

: میروآیم اج  نیا  رد  ۀیاهنلا » ۀیادبلا و   » مانب دوخ  خـیرات  رد  ریثک  نبا  يو  درگاش  زا  لقن  هب  ار  وا  رابتنحم  تشذگرـس  لامجا  ام  دوش و 
، دننک راضحا  یفنح  نیدلا  لالج  یضاق  سلجم  هب  ار  وا  هک  دنتساوخ  هدرک و  مایق  هیمیت  نبا  دض  رب  ءاهقف  زا  یهورگ  لاس 698 ، رد   - 1

هارمه رهش  تاضق  لاس 705 ، بجر  متشه  رد   - 2 دش . هداد  رس  ادن  هیومحلا »  » مان هب  وا  هلاسر  دض  رب  رهش  رد  ماجنارـس  دشن ، رـضاح  وا 
لامک مود ، تسـشن  رد  هام  مهدزاود  رد  دـش و  تئارق  هیمیت  نبا  ۀیطـساولا »  » هلاسر دـندش و  رـضاح  ۀنطلـسلا  بئان  رـصق  رد  هیمیت  نبا  اـب 

، موس تسشن  رد  نابعش ، متفه  رد  دندرک . رکـشت  رظانم  يوکین  ثحب  نهذ و  تدوج  زا  مدرم  و  تخادرپ ، هرظانم  هب  وا  اب  یناکلمز  نیدلا 
رد تشادن ، رب  تسد  دوخ  هشیدنا  رـشن  زا  زین  اجنآ ، رد  نوچ  تفگ و  كرت  رـصم  مزع  هب  ار  قشمد  و  دش ، موکحم  رـصم  هب  دیعبت  هب  يو 

، درک نادنز  هب  موکحم  ار  وا  تقو ، یضاق  یکلام  فولحم  نبا  ماجنارس  تخادرپ ، هرظانم  هب  وا  اب  ناندع  نب  سمش  یـصوصخم ، سلجم 
لعف زا  سپ  ماجنارس  و  دمآ . نیگنس  هدوب ، نانآ  زا  زین  هیمیت  نبا  هک  هلبانح  رب  نیا  و  دش ، رشتنم  هیمالعا  ماش  رصم و  رد  وا  دض  رب  امسر  و 

زا سپ  يو   - 3 داد . حـیجرت  قشمد  هب  لاقتنا  رب  ار  رـصم  رد  تماقا  دـش و  دازآ  نادـنز  زا  لاس 707  لوـالا  عیبر  رد 22  خیـش  اهلاعفنا ، و 
یضاق دیناشک  ۀعامج  نب  نیدلا  ردب  یضاق  همکحم  هب  ار  وا  هدومن و  هرظانم  وا  اب  ءاطع  نبا  درکیم و  يراشفاپ  دوخ  دیاقع  رشن  رد  يدازآ 

دازآ لاس 708 ، زاغآ  رد  ماجنارـس  درک و  نادنز  هناور  ار  وا  دـنکیمن ، تیاعر  ار  بدا  ربمایپ  هبتبـسن  دوخ ، نانخـس  رد  يو  هک  ساسحا 
هب رد 709  اجنآ ، رد  تماقا  هام  تشه  زا  سپ  دوش و  دیعبت  رصم  هیردنکسا  هب  رفص 709  هام  رخآ  دش  ببس  خیش  ددجم  تیلاعف   - 4 دش .
زا رود  ياواتف  رطاخ  هب  لاس 720 ، بجر  مود  هبنـشجنپ  زور  رد   - 5 (. 1  ) تشگزاب ماش  هب  لاس 712  ات  دـنام  اجنآ  رد  تشگزاب و  هرهاق 
زا مرحم 721 ، مود  ات  دش  نادنز  هب  موکحم  و  دندرک ، شهوکن  ار  وا  بهذم  راهچ  ره  ةاضق  دش ، راضحا  ةداعسلا  راد  هب  یمالسا  بهاذم 

، دزاس ینادنز  قشمد  هعلق  رد  ار  وا  تقو  مکاح  هک  دش  ببس  وا  هرابرد  نادنمشناد  ءاملع و  زا  یناوارف  تایاکش   - 6 دیدرگ . دازآ  نادنز 
میریزگان ياهتکن  رکذت  زا  اج  نیا  رد  (. 2  ) درپس ناج  نادنز  رد  لاس 728  رد  ماجنارس  ددرگ و  عونمم  نتشون ، یتح  تیلاعف  عون  ره  زا  و 

تابث تمواقم و  هروطـسا  ار  وا  دنادب و  شیاتـس  هیام  ار  هشیدنا  هار  رد  يراوتـسا  تمواقم و  نینچ  کی  یـسک  تسا ، نکمم  هکنیا : نآ  و 
هار رد  تمواقم  زا  ریغ  قح ، ربارب  رد  تجاجل  اریز  تسین  شیب  يزیچ  يرگن ، هداس  زج  هشیدنا  نینچ  کی  یلو  دنک ، یقلت  هدـیقع  هار  رد 

سدقم الماک  هدیقع  دوخ  هک  تسا ، شیاتـس  لباق  یتروص  رد  یمود  و  تسا ، هدیهوکن  موکحم و  الماک  تسخن  تلـصخ  تسا ، هدـیقع 
رگا تسین . سدقم  زین  نآ  دزرو ، رهاظت  هدیقع  هار  رد  تابث  هب  یـصخش  ضارغا  و  يدام ، ياههزیگنا  هتـشر  کی  يور  هک  یناسنا  دشاب ،

هار رد  زین  وا  اریز  مینک  شیاتـس  دوخ ، هدـیقع  رد  تابث  رطاخ  هب  ار  ناطیـش  دـیاب  دـشاب  یبوخ  راک  تسب  رد  روط  هب  هدـیقع  هار  رد  تاـبث 
بهاذـم مالـسا و  ياملع  هیلک  ربارب  رد  تجاجل  هیمیت ، نبا  تابث  دـیزگرب . راـع »  » رب ار  راـن »  » و تفر ، شیپ  خزود  نورد  اـت  دوخ  هدـیقع 

مالسا ةاضق  ناهیقف و  هیلک  راکفا  ربمایپ ، تاماقم  ادخ و  تافص  هرابرد  وا  ياههشیدنا  هک  دیدیم  ینشور  هب  وا  دوب ، تنس  لها  هناگراهچ 
يور یهورگ  هک  دوش  روصت  ات  دوبن  یسایس  هلاسم  نایم ، نیا  رد  و  دوشیم ، ینادنز  دیعبت و  ریگتسد و  هتـسویپ  و  هدیناروش ، وا  دض  رب  ار 
کی ياملع  قافتا  تنس  لها  بتکم  رد  دنشکیم : یئاضق  مکاحم  هب  ار  وا  هتسویپ  هداتفا و  رد  وا  اب  يدام  یصخش و  ای  و  یسایس ، ضارغا 
لابند هب  ار  خزود  هک  تسا  یمالسا  هعماج  زا  فلخت  نآ  زا  فلخت  تسا و  امن  عقاو  تجح و  نرق ، تفه  ءاملع  قافتا  دسر ، هچ  ات  رصع ،

يدهلا هل  نیبت  ام  دعب  نم  لوسرلا  ققاشی  نم  و  : ) دیامرفیم هک  اجنآ  دننکیم  لالدتـسا  ریز  رد  هدـش  دای  هیآ  اب  بلطم  نیا  رب  نانآ  و  دراد .
اب تفلاخم  رد  زا  تقیقح  ندـش  نشور  زا  سپ  هک  یـسک  (. 3 ( ) اریـصم تءآس  منهج و  هلـصن  یلوت و  ام  هلون  نینمؤملا  لـیبس  ریغ  عبتی  و 

دراو خزود  رد  میتـسرفیم و  هتـشاد ، تـسود  هـک  یــسک  ناـمه  یپ  زا  ار  وا  اـم  دـنک ، يوریپ  ناـنمؤم  هار  زج  یهار  زا  دـیآ و  رد  ربماـیپ 
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زئاج ار  نانمؤم  هگرج  زا  فلخت  هک  تسا ، نینمؤملا ) لیبس  ریغ  عبتی  و   ) هلمج هیآ : رد  هجوت  لباق  هتکن  تسا . يدـب  هاگیاج  هچ  مینکیم ،
نابیاس و نتخاس  و  هتسج ، كربت  ربمایپ  حیرـض  ربق و  هب  لاس ، دصتفه  زا  زواجتم  نانمؤم ، هعماج  هک  میوشیم  روآدای  نونکا  درامـش  یمن 

تفلاخم تسا ، تبحم  زاربا  ربمایپ و  هب  هقالع  راهظا  نامیا ، اب  دارفا  ضئارف  زا  یکی  و  دنتـسنادیم ، ربمایپ  هب  تبحم  راهظا  عون  کی  ار  اـنب 
عورف لوصا و  نارادـساپ  تسین . يرگید  يزیچ  نینمؤملا ) لیبس  ریغ  عبتی  و   ) هب ندیـشخب  مسجت  زج  ياهلاـس ، دـص  دـنچ  تنـس  نینچ  اـب 

بهاذـم تاـضق  یهاـگ  دـنراد و  يو ، ياـهباتک  وا و  صخـش  هراـبرد  یمکحم  ذـفان و  تاـنایب  وا ، زا  سپ  هیمیت و  نـبا  رـصع  رد  مالـسا 
اههلاسر هیمیت ، نبا  گرم  زا  سپ  تایح و  رد  و  دنتشادیم ، زاب  يو  راکفا  زا  يوریپ  زا  ار  مدرم  هدرک و  ءاضما  ار  يدحاو  دنس  هناگراهچ 

نیا ارذـگ  تروص  هب  نونکا  ام  تسا و  نخـس  هلاـطا  هیاـم  اـهنآ ، یماـسا  رکذ  هک  دناهتـشون  وا  ياههشیدـنا  دـقن  رد  یناوارف ، ياـهباتک  و 
هرهب نانآ ، ياههشیدنا  رون  زا  یمالسا  تما  هک  دندوب  ینازورف  هراتس  دوخ ، رصع  رد  کی  ره  هک  یئاهتیـصخش  میربیم  مان  ار  اهتیـصخش 

. دنک ریسفت  یصخش  ضارغا  قیرط  زا  ار  اهنآ  در  دقن و  دناوتیمن ، یمالسا  دنمشناد  چیه  تفرگیم و 

تسا لماکت  هیام  اههشیدنا  دروخرب 

همدقم

، طیحم هب  دهجیم و  ترارح  رون و  نآ  زا  هک  تسا  یفنم  تبثم و  میس  ود  كاکطـصا  دننام  تابثا  یفن و  تروص  هب  هشیدنا  ود  دروخرب 
تروـص یملع  ياـهیریگرد  اهیـسررب و  اهدونـش ، تـفگ و  هیاـس  رد  ندـمت ، تفرــشیپ  موـلع و  لـماکت  و  دـشخبیم ، یمرگ  ینــشور و 

ود فالتخا  دـیابن ، تهج  نیا  زا  دوشیم . لیدـبت  نیقی  ملع و  هب  اهکـش ، اـهراکنا و  و  تقیقح ، هب  اههیـضرف  يدـنا ، زا  سپ  و  دریذـپیم ،
ببـس یملاع  فرط  زا  هشیدنا  زاربا  هاگ  ره  یلو  درک . فیـصوت  یلوصا  ریغ  ارنآ  تشاگنا و  هنیک  دقح و  هناشن  رگیدـکی ، اب  ار  دنمـشناد 
دیدپ اهنرق  رورم  زا  سپ  فاطعنا  نیرتکچوک  و  دنزادرپب ، وا  ياههشیدنا  دقن  در و  هب  و  دنوشب ، وا  رکف  دض  رب  نادنمـشناد  همه  هک  دوش ،

ندودز و  قح ، راهظا  هب  هقـالع  قیرط  زا  زج  ار  نآ  و  تسناد ، اههشیدـنا  نآ  یگیاـپ  یب  رب  هاوگ  ار  یقاـفتا  نینچ  کـی  دـیاب  اـعبط  دـیاین ،
و تسا ، مود  هطباض  هب  طوبرم  كرش ، دیحوت و  و  ادخ ، تافص  هرابرد  هیمیت  نبا  اب  مالسا ، نادنمـشناد  فالتخا  درک . لیلحت  دیابن  لطاب ،
اهملق و دش ، ناونع  هیمیت  نبا  بناج  زا  ءایلوا  ءایبنا و  تحاس  هب  تراسج  ای  و  ادخ ، نتـشاد  تهج  مسجت و  زیمآ ، رفک  هلاسم  هک  يزور  زا 

نخس و  درک ، موکحم  ار  وا  یعون  هب  یسک ، ره  و  دندمآرد ، تکرح  هب  مدرم  هدوت  دئاقع  تنایـص  يارب  تامکاحم ، تارظانم و  اههماخ ،
هلاسر تسیب  زا  شیب  وا  ياههشیدنا  دقن  رد  دنتسیزیم ، يو  زا  سپ  ای  و  دندوب ، رصع  مه  يو  اب  هک  تنـس  لها  ناگرزب  دومن و  دقن  ار  وا 

اهنآ یملع  دنلب  ماقم  هب  ار  ام  مجارت ، ياهباتک  رد  اهنآ  یفارگویب  هب  هعجارم  هک  دندوب ، یئاهتیـصخش  زا  وا  ياههشیدـنا  نادـقان  دنتـشون و 
در و رگا  مینکیم و  ءافتکا  هیمیت  نبا  هرابرد  اهنآ  نانخـس  زا  ياهدـیزگ  لـقن و  و  یماـسا ، رکذ  هب  شخب ، نیا  رد  کـنیا  دـنکیم . يربهر 

وربور همکاـحم  هرظاـنم و  اـی  هلاـسر ، باـتک و  زا  یهوبنا  اـب  مییازفیب  اـهنآ  رب  هتفرگ ، ماـجنا  هعیـش  نادنمـشناد  فرط  زا  هک  ار  یتاداـقتنا 
. تسا ریظن  مک  دوخ  يارب  خیرات  رد  هک  میوشیم 

715 يدنه 644 -  نیدلا  یفص   - 1

هب راگزور  دمآرس  هقف ) لوصا  و  نید ، لوصا  : ) لوصا ود  ره  رد  هدوب و  يرعـشا  نسحلا  وبا  ماما  بهذم  هب  مدرم  نیرتاناد  زا  نیدلا  یفص 
، بلطم نییبت  ریرقت و  رد  و  تخادرپ ، هرظاـنم  هب  هیمیت  نبا  اـب  ةداعـسلا  راد  رد  لاس 705  رد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  يو  ; تفریم راـمش 

تهج نیا  زا  دـیرپیم  ياهخاش  هب  ياهخاش  زا  هیمیت  نبا  هک  یلاح  رد  دروآیم ، راـشف  هطقن  کـی  هب  هرظاـنم  رد  و  دوب ، اـناوت  هداـعلا  قوف 
رد هرظانم  سلجم  يرپیم ، ياهخاش  هب  ياهخاش  زا  راو ، کـشجنگ  وت  ینکیمن ، تیاـعر  ار  هرظاـنم  بدا  ارچ  تفگ  يو  هب  نیدـلا  یفص 
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(. 4  ) دندش رانک  رب  یتلود  فئاظو  زا  وا  هتسد  راد و  هیمیت و  نبا  دیسر و  نایاپ  هب  نیدلا  یفص  يزوریپ  اب  قشمد ، ةداعسلا  راد 

733  - 67 یناکلمز ت -  نیدلا  لامک   - 2

هیمیت نبا  اب  لاس 705  رد  هک  تسا  یـسک  نیمود  وا  و  دوب ، بلح  هقطنم  ياناوت  یـضاق  یناکلمز ، ةاضقلا  یـضاق  هب  فورعم  نیدلا  لامک 
یکبـس تسا ، هدرک  دای  نآ  زا  نونظلا  فشک  هک  تسا  هیمیت » نبا  یلع  درلا  یف  ۀئیـضملا  ةردـلا   » باـتک فلؤم  وا  و  تخادرپ ، هرظاـنم  هب 

(. 5  ) تسا هدرک  در  قالط  ترایز و  نوماریپ  ار  هیمیت  نبا  هیرظن  يو  دیوگیم :

م 733 یبلح / نیدلا  باهش   - 3

یلقتـسم هلاسر  ادخ  نتـشاد  تهج  نوماریپ  وا  هیرظن  دقن  رد  هدوب و  هیمیت  نبا  اب  رـصاعم  و  قشمد ، مانب  نادنمـشناد  زا  یبلح  نیدلا  باهش 
شراگن هب  ارم  هچنآ  دیوگیم : هلاسر  زاغآ  رد  يو  تسا . هدرک  لقن  وا  همجرت  رد  ار  يو  هلاسر  نتم  هیعفاشلا  تاقبط  رد  یکبس  و  هتشون ،

هداد بیرف  دنرادن ، فراعم  رد  یخسار  مدق  هک  ار  یناسک  هدش و  رشتنم  یخرب  فرط  زا  ياهلاسر  اریخا  هک  دوب  نیا  درک  راداو  هلاسر  نیا 
(. 6  ) مزادرپیم هیمیت  نبا  هدیقع  دقن  هب  هاگنآ  هدرک ، لقن  ار  تنس  لها  هدیقع  تسخن  نم  تسا ،

م 748 یبهذ / نیدلا  سمش   - 4

یلاجر و رداـصم  ءزج  وا  ياـهباتک  هداد و  ماـجنا  ياهدـنزرا  تامدـخ  لاـجر  خـیرات و  رد  و  تسا ، هلباـنح  گرزب  ياهتیـصخش  زا  یبهذ 
دئاقع ندـش  ور  زا  سپ  یلو  تسا . هتفگن  يزیچ  اجنآ  رد  هتخادرپ و  هیمیت  نبا  همجرت  هب  ظافحلا » ةرکذـت   » باتک رد  يو  تسا . یخیراـت 

و اهلها ، ۀنسلا و  یلع  هافـسا  او  یترثع ... ینلقا  ینمحرا و  بر  ای  : » دنکیم زاغآ  اههلمج  نیا  اب  ار  همان  هتـشون و  يو  هب  ياهدرتسگ  همان  وا ،
(7 ! ) نآ لها  ربمایپ و  تنس  يدوبان  رب  فسات  ریگ ، سپ  ارم  شزغل  نک و  محر  نم  رب  ایادخ  ءاکبلا »... یلع  یننواعی  ناوخا  یلا  هاقوشا 

دودح 750 لحرم م  نیدلا  ردص   - 5

روآ و تفگش  تواکذ  زا  دوریم و  رامشب  هقف ) لوصا  نید و  لوصا   ) لوصا ود  رد  ققحم  يرعشا و  مالک  رد  گرزب  ياوشیپ  نیدلا  ردص 
گنـس ددص  رد  ملع  رگنـس  رد  هدروخ  تسکـش  نمـشد  داد  ماجنا  هیمیت  نبا  اب  يددعتم  تارظانم  دوب و  رادروخرب  ياهداعلا  قوف  هظفاح 

(. 8  ) دوب هتساریپ  نآ  زا  هک  درک  یبلاطم  هب  مهتم  ار  وا  دمآ و  رب  یعامتجا  لئاسم  رد  يزادنا 

756 یکبس م /  یفاکلا  دبع  نب  یلع   - 6

رد يو  تسا ، وا  دنزرف  یکبـس  نیدـلا  جات  هیعفاشلا » تاقبط   » هدنـسیون هدوب و  قشمد  گرزب  ناهیقف  ناثدـحم و  زا  یفاکلا ، دـبع  نب  یلع 
و یعفاش ، هقف ، رد  يو  دننک . هعجارم  نآ  هب  دنناوتیم  نادنمقالع  هک  هدروآ  ردپ  زا  ياهدرتسگ  همجرت  دوخ ص 176 و ... باتک  مهد  دلج 
هک هدوتـس  یتیب  ود  اب  ار  وا  دوب و  عضاخ  هداعلا  قوف  وا  هبتبـسن  دیزرویم  بصعت  هلبانح  هب  هکنآ  اب  یبهذ  خیـش  دوب ، يرعـشا  مالک ، رد 

عوضخ تفرگ ، رارق  نآ  يور  هک  هاگنآ  یکبس  دننام  یثدحم  ربارب  رد  دیشکیم ، ندرگ  هک  يوما  دجسم  ربنم  : » میروآیم ارنآ  نومـضم 
ياههشیدنا رب  در  ناونع  هب  یلقتـسم  باتک  يو  ( 9 « ) تساهنآ نیرترواد  نیرترونخـس و  ثیدح و  رد  رـصع  خیاشم  نیرتظفاح  يو  هدرک 

« ماقـسلا ءافـش   » ار نآ  هتفگ و  خـساپ  وا  ربق  ترایز  و  ربمایپ ، ترایز  يارب  ترفاـسم  نوماریپ  وا  تاهبـش  هیلک  هب  نآ  رد  تشون ، هیمیت  نبا 
رد هتشون و  ۀئیـضملا » ةردلا   » مان هب  يرگید  باتک  باتک ، نیا  رب  هوالع  يو  تسا ، هدش  پاچ  رـصم  رد  لاس 1318 ، هب  هلاسر  نیا  دیمان .

شـشوپ رد  اهتدم  وا  تسکـش  ار  نآ  ناکرا  مالـسا و  ياههناوتـسا  و  داهن ، اهتعدب  دیاقع ، لوصا  رد  هیمیت  نبا  دـیوگیم : نینچ  نآ  زاغآ 
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يراذـگ و تعدـب  هب  تنـس  باتک و  زا  يوریپ  تفر ، رانک  باـقن  ناـهگان  تسیز  قح ، هب  توعد  هب  رهاـظت  و  تنـس ، باـتک و  زا  يوریپ 
. دش لیدبت  ناناملسم  زا  يرود 

764 یبتک م /  رکاش  نب  دمحم   - 7

نبا دـیوگیم : تسا ، هتـشون  ناکلخ  نبا  نایعالا  تایفو  باتک  لیذ »  » ناونع هب  ار  نآ  هک  تایفولا » تاوف   » فلؤم یبتک  رکاـش  نب  دـمحم 
(. 10  ) تسین زئاج  دیزی  رب  نعل  هک  تسا  هداد  يوتف  هتشون و  هیواعم  لئاضف  نوماریپ  یباتک  هیمیت 

768 یعفای م /  دمحم  وبا   - 8

رطاخ هب  هیمیت  نبا  دـسیونیم : هیمیت  نبا  همجرت  رد  نانجلا » ةآرم   » باتک هدنـسیون  یعفاـی  هب  فورعم  خروم ، دعـسا  نب  هللا  دـبع  دـمحم  وبا 
حرطم ار  تهج »  » هب داقتعا  هدرک و  یهن  ربمایپ  ترایز  زا  هک  دوب  نیا  يو  ياوتف  نیرتدب  دش ، تشادزاب  ینادنز و  یـصاخ ، يرکف  لئاسم 

يارب دوب و  دقتعم  توص  فرح و  ادـخ ، يارب  درکیم و  ریـسفت  يرهاظ  ینعم  هب  يوتـسا ) شرعلا  یلع  هللا  نا   ) هیآ رد  ار  اوتـسا »  » وا دومن 
(. 11  ) تسا رده  وا  لام  ناج و  دشاب  وا  هدیقع  رب  سک  ره  هک  دش  ادن  قشمد  رد  وا  هدیقع  تیارس  زا  يریگشیپ 

829 یقشمد م /  ینصح  رکب  وبا   - 9

هدش دای  باتک  رد  تسا ، هدش  پاچ  رـصم  رد  لاس 1350  رد  هک  درمت » هبـش و  نم  هبـش  عفد   » باتک فلؤم  گرزب ، ياوشیپ  نیدلا ، یقت 
يزیگنا هنتف  يارب  هباشتم  تایآ  زا  يوریپ  هب  شیارگ  لطاب و  هب  لیم  يو  هک  مدرک  ساـسحا  متـسیرگن ، هیمیت  نبا  نانخـس  رد  دـسیونیم :

(. 12  ) تسین شراگن  تردق  ار  ناتشگنا  نتفگ و  يارای  ار  نابز  هک  مدید  ییاهزیچ  وا  ياهباتک  رد  دراد 

852 ینالقسع م /  رجح  نبا   - 10

باتک رد  و  دوب ، عزانم  الب  ياوشیپ  دوخ  رـصع  رد  وا  درادـن  فیـصوت  فیرعت و  هب  زاـین  هک  تسا  یتیـصخش  ینالقـسع ، رجح  نب  دـمحا 
موکحم و دوب ، بهذم  یکلام  نآ  یـضاق  هک  ياهمکحم  رد  هیمیت  نبا  دیوگیم : هدرک و  سکعنم  ار  هیمیت  نبا  یگدنز  ۀـنماکلا » رردـلا  »
اب سامت  عون  ره  دناهتشکن ، ار  وا  رگا  هک  داد ، روتسد  دنتـسه ، دمآ  تفر و  رد  وا  اب  یخرب  هک  دش  هاگآ  یـضاق  یتقو  هک  دش ، تشاد  زاب 

ناـهاوخ وا  دـنیوگیم : یخرب  هک  دوشیم ، روآ  داـی  ماجنارـس  تسا . عناـم  نودـب  وا  نتـشک  هدـیزرو ، رفک  وا  نوچ  دـنزاس و  عونمم  ار  وا 
، ار وا  ناوتیم  زاب  ایآ  تسین ؟ وا  يرکف  فارحنا  رد  یفاک  اهتیصخش  نیا  یهاوگ  ایآ  (. 13  ) تشادن ابا  ءافلخ  هب  تراسج  زا  دوب و  تسایر 

الماک ار  وا  راکفا  هدز و  وا  هنیـس  رب  در  تسد  نانآ  زا  یمیظع  ياهتیـصخش  هک  یلاـح ، رد  تسناد ؟ تعاـمج  تنـس و  لـها  بهذـم  وریپ 
نیا هزیگنا  دوـش ، روـصت  رگا  و  دـندرکیم . یگدـنز  وا  زا  سپ  یمک  اـی  هدوـب و  رــصاعم  وا  اـب  اـبلاغ  دارفا  نـیا  دنرامــشیم و  تسرداـن 

نشور يو ، زا  نارخاتم ، ياهداقتنا  اهدقن و  ندناوخ  اب  نآ  خساپ  تسا  هدوب  ترصاعم  باجح  حالطصا  هب  و  رصاعت »  » هلاسم اهیرگشاخرپ 
هزیگنا میزاـسیم . راکــشآ  ار  اـهداقتنا  نـیا  تـیعقاو  وا ، رــصع  زا  رخاـتم  نادنمــشناد  ياــههیرظن  ندروآ  اــب  نوـنکا  مـه  و  ددرگیم ،

، یملع يرکف و  لئاسم  رد  اهیریگرد  هزیگنا  نادنمشناد ، یگدنز  رد  ترصاعم !؟ باجح  ای  یئارگ ، عقاو  سح  اهیریگ  رد  اهیرگشاخرپ و 
، دونشیم نورد  زا  ارنآ  ناسنا  هک  تسا  یئادن  نیا  و  دوشیم ، هصالخ  یبلط » تقیقح   » و یئارگ » عقاو  سح   » مان هب  ینورد  ياهـشیارگ  رد 

نآ هار  رد  اسب  هچ  هدرک و  يرادـبناج  شدوخ ) هدـیقع  هب  ول  و   ) تقیقح زا  يدام ، یـصخش و  ياههزیگنا  رگید  زا  رظن  عطق  اـب  هتـسویپ  و 
ود ترصاعم  دیـشوپ ، مشچ  ترـصاعم » باجح   » مان هب  يرگید  لماع  زا  ناوتیمن  لاح -  نیع  رد  یلو -  دنک . راثن  زین  ار  دوخ  لام  ناج و 

تاملک رد  رـصاعم  شیاتـس  تهج  نیا  زا  و  دوشیم ، رـصاعم  هشیدـنا  هنیآ  رد  تقیقح  تیؤر  زا  عنام  هک  تسا  یظیلغ  باـجح  دنمـشناد ،
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هجوت دـیاب  یلو  دـشابیم . نایرج  تکرح و  رد  هتـسویپ  اههماخ  اهملق و  ناگتـشذگ  شیاتـس  يارب  هک  یلاح  رد  تسا ، مک  رگید  رـصاعم 
ناسکی طخ  نیا  رد  رصاعم  ریغ  رـصاعم و  و  هتـشادن ، ترـصاعم »  » هلاسم هب  یطابترا  هیمیت ، نبا  ياههشیدنا  راکفا و  رب  يرگـشاخرپ  دومن 

هب کیدزن  ای  رـصاعم و  دنچ  ره  میدـش -  انـشآ  لبق  تاحفـص  رد  هیمیت  نبا  هرابرد  نانآ  هیرظن  مان و  اب  هک  هتـشذگ  نارگـشاخرپ  دـندوب .
ندرک نک  هشیر  وا  رصع  زا  ناگداتفا  رود  هکلب  درادن  وا  رصع  هب  ناکیدزن  ای  نارـصاعم  هب  صاصتخا  وا  راکفا  زا  داقتنا  یلو  دندوب  رـصع 

يور هدـنراگن  ملق  هک  هظحل  نیا  ات  داقتنا  هتـشر  و  دناهتـشادن ، ار  وا  رـصع  هب  ناـکیدزن  اـی  نارـصع و  مه  زا  یمک  تسد  وا ، ياههشیدـنا 
ياههیدر ناریا ، هیکرت و  شدالگنب و  و  ناتـسکاپ ، دنه و  دـننام  یبرع  ریغ  یبرع و  یمالـسا  راطقا  مامت  رد  دراد و  همادا  ددرگیم  ذـغاک 

، دناهدومیپ ار  ناگتشذگ  هار  هک  میربیم ، مان  يرگید  گرزب  نادنمشناد  زا  تقیقح  نیا  هئارا  يارب  کنیا  دناهتشون ، وا  بتکم  رب  یناوارف 
، یمالـسا نادنمـشناد  اریز  تشاد ، دهاوخ  همادا  هار  نیا  دوشیم ، جیورت  عفن ، يذ  ياهتردق  هلیـسو  هب  ناشیا  ياههشیدنا  ات  مینادب  دیاب  و 
دـناهدرپس و رطاـخ  هب  ار  ( 14 « ) هللا ۀـنعل  هیلعف  ـالا  هملع و  رهظی  نا  ملاـعلا  یلعف  عدـبلا  ترهظ  اذا  : » دوـمرف هک  ار  لوـسر  ترـضح  نـخس 

. ددرگ كاپ  مومس  نیا  زا  یمالسا  تسیز  طیحم  و  دباوخب ، هنتف  نیا  هکنیا  رگم  دنتسه ، هار  نیا  ناورهر 

(874  - 812  ) یکباتا نیدلا  لامج   - 11

تسا و هدش  هتشون  ناکلخ  نبا  تایفو »  » رب مود  كاردتسا  ناونع  هب  هک  تسا  یفاولا » دعب  یفوتسملا  یفاصلا و  لهنملا   » باتک فلؤم  يو 
هیآ رهاظ  هک  تفگ : احیرص  و  دناوخ ، بهذم  يرعـشا  ار  دوخ  نآ  رد  درک و  ءاضما  ار  يدنـس  مکاحم  زا  یکی  رد  هیمیت  نبا  دسیونیم : وا 

زا هاـگنآ  تسا ، لوهجم  وا  يارب  شرع ، رب  وا  ءاوتـسا  ناـسب  لوا ، نامـسآ  هب  ادـخ  لوزن  تسین و  دوـصقم  يوتـسا ) شرعلا  یلع  نمحرلا  )
(. 15  ) دنداد یهاوگ  وا  ءاضما  دنس و  تحص  رب  املع  زا  یهورگ  درک و  هبوت  دوخ  یلبق  ياههتفگ 

م 973)  ) یمتیه رجح  نبا  نیدلا  باهش   - 12

لیلذ و راوخ و  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  یـسک  هیمیت  نبا  دـنکیم : یفرعم  نینچ  ار  هیمیت  نبا  ۀـثیدحلا » يواـتفلا   » باـتک رد  یمتیه  رجح  نبا 
هب ; تسا لـیام  سک  ره  هتخاـس و  نشور  ار  وا  لاوقا  ندوـب  غورد  هدـیقع و  داـسف  گرزب ، ناـیاوشیپ  تسا و  هتخاـس  رک  روـک و  هارمگ و 

نیدـلا و جات  وا  دـنزرف  باتک  و  یکبـس ، نسحلا  وبا  ینعی  تسا  رظن  قافتا  وا  داـهتجا  تلـالج و  تماـما و  رد  هک  گرزب  ياوشیپ  باـتک 
داقتنا داب  هب  ار  نیرخاتم  اهنت  هن  هیمیت  نبا  دـنک . هعجارم  یفنح ، یکلام و  یعفاش و  ياهقف  زا  رگید  ياهتیـصخش  تعامج و  نب  زع  هتـشون 

وا دیاب  و  درادن ، تمیق  وا  نخـس  هصالخ ، دیامنیم . ضارتعا  زین  بلاط  یبا  نب  یلع  باطخلا و  نب  رمع  دـننام  ناینیـشیپ  رب  هکلب  دریگیم 
تهج ادخ  يارب  وا  دیامن . ظفح  وا  هدیقع  رـش  زا  ار  ام  دنک و  راتفر  وا  اب  شلدع  اب  ادخ  تسناد . هدننک  هارمگ  هارمگ و  راذگ ، تعدـب  ار 

(. 16  ) تسا هدیشیدنا  ءزج  وا  دوجو  يارب  هدرک و  تباث 

م/1016)  ) يراق یلع  الم   - 13

یئاهباتک نیرتسیفن  زا  باـتک  نیا  تسا و  م/544 )  ) یسوم نب  ضایع  شراگن  یفطـصملا » قوقح  فیرعت  یف  ءافـشلا   » باتک حراش  يو 
حرش رب  يو  حرش  هک  يراق  یلع  الم  تساهنآ ، زا  دناهدرک ، حرش  یهورگ  ارنآ  تسا و  هدش  هتشون  یمارگ  ربمایپ  قوقح  هرابرد  هک  تسا 

نانچمه تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  ار  طارفا  هار  هدرک و  میرحت  ار  یترایز  رفس  هیمیت  نبا  دیوگیم : يو  تسا ، فورعم  ضایع  یـضاق  يافش 
هب کـیدزن  مود ، هیرظن  دـنچ  ره  دـناهتفر  طارفا  هار  تـسا ، رفک  هیاـم  نآ  راـکنا  هـک  دناهدرمـش ، نـید  تایرورـض  زا  ار  نآ  هـک  یهورگ 

ندوب حابم  رب  ءاملع  هک  تسا  يزیچ  میرحت  زا  رتالاب  دـنراد ، قافتا  نآ  بابحتـسا  رب  مالـسا  ءاـملع  هک  يزیچ  میرحت  اریز  تسا ، تقیقح 
(. 17  ) تسا رفک  هیام  نادنمشناد  رظن  رد  یمود  و  دنشاب ، هتشاد  قافتا  نآ ،
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(1025  - 960  ) یضاقلا نبا  هب  فورعم  یسانکملا   - 14

هک درکیم  لایخ  و  تشاد ، ذاش  ياواتف  وا  دـیوگیم : هدرب و  مان  لاجرلا » ءامـسا  یف  لاجحلا  ةرد   » ماـن هب  دوخ  باـتک  رد  ار  هیمیت  نبا  يو 
(. 18  ) تسا دهتجم 

زا 1330) سپ  م   ) تیخب دمحم  خیش   - 15

فـشاک نیـسح  دمحم  خیـش  گرزب  حلـصم  موحرم  هدوب و  اجنآ  ماقم  یلاع  ناسردـم  زا  و  رهزا »  » گرزب ياملع  زا  تیخب  دـمحم  خـیش 
زا هدش و  رضاح  وا  سرد  سلجم  رد  رصم ، رد  لاس 1330  رد  هک  دوشیم  دروآ  دای  ۀـیباهولا » يواتف  ضقن   » مان هب  دوخ  باتک  رد  ءاطغلا 
روآ دای  هاگنآ  هدرک  لـقن  هثیدـح  ياواـتف  رد  ار  رجح  نبا  تراـبع  داـقتعالا » سند  نم  داؤفلا  ریهطت   » باـتک رد  يو  تسا . هتفرگ  هرهب  وا 
مدید مزال  دوخ  ربتهج  نیا  زا  دننکیم ، رادیب  ار  هدیباوخ  هنتف  و  هدرامگ ، تمه  هیمیت  نبا  ياهباتک  رـشن  هب  یهورگ  ام  نامز  رد  دوشیم 
ناونع هب  ار  داؤفلا » ریهطت   » باـتک تقیقح  رد  و  ( 19  ) مزاس رشتنم  تسا  هیمیت  نبا  رب  در  نیرتهب  هک  ار  یکبـس  ماقـسلا » ءافـش   » باتک هک 

. تسا هدش  پاچ  رصم  رد  لاس 1318  رد  ود  ره  هتشون و  یکبس  باتک  همدقم 

(1350  - 1265  ) یناهبن لیعامسا  نبا  فسوی   - 16

دهاوش  » باتک رد  ۀیباهولا » ۀعدبلا  مذ  یف  يرغـصلا  ۀیئارلا  ةدیـصقلا   » فلؤم توریب ، قوقح  همکحم  سیئر  یناهبن ، لیعامـسا  نب  فسوی 
رظن قافتا  هیمیت  نبا  ياهتعدب  در  رب  هناگراهچ  بهاذـم  نادنمـشناد  دـسیونیم : هیمیت  نبا  رب  نادـقتنم  زا  یهورگ  يروآ  دای  زا  سپ  قحلا »

اـصوصخم هدرک  تفلاخم  ناناملـسم  عامجا  اب  وا  دناهدرک . هشدخ  زین  وا  لقع  لامک  رد  دناهتـسنادن ، راوتـسا  ار  وا  بلاطم  اهنت  هن  دـنراد ،
مان هب  وا  دنمـشزرا  باـتک  تسا و  یمالـسا  مهدراـهچ  نرق  فورعم  ناگدنـسیون  زا  یناـهبن  (. 20  ) تسا نیلـسرم  رورـس  هب  طوبرم  هچنآ 

. تسا هدوب  ارگ  عقاو  درف  کی  هک  تسا  یکاح  باتک  عومجم  و  دشابیم ، نادواج  ياهباتک  زا  دبؤملا » فرشلا  »

م 1379)  ) یمازع یعاضق  همالس  خیش   - 17

زا تسا ، هدـش  پاچ  یقهیب  تافـصلا » ءامـسالا و   » همدـقم رد  هک  تسا  ناقرفلا » ناقرف   » باـتک فلؤم  رهزا ، نادنمـشناد  زا  همالـس  خـیش 
بهاذـم زا  ینوجعم  هیمیت  نبا  بهذـم  دـیوگیم : يو  تسا  ادـیوه  ـالماک  يوـبن  ثیدـح  و  یمـالک ، لـئاسم  رب  وا  هطاـحا  باـتک  نیمه 

، تکرح ناکم ، تهج ، ءازجا ، ادخ ، تاذ  يارب  هک  دنکیم  يوریپ  ( 21 « ) هیمارک  » بهذم زا  الماک  دیحوت ، هلاسم  رد  وا  تسا . نوگانوگ 
، دنکیم ریفکت  ار  یمالسا  قرف  مامت  دریگیم ، دوخ  هب  جراوخ  یگژیو  یمالسا ، بهاذم  رگید  اب  دروخرب  رد  تسا . لئاق  نتفر  الاب  دورف و 

رـس هب  مینک ، بیقعت  ار  ثداوح  رگا  هک  دوشیم  یعدـم  تسخن  تسا ، ضقانت  راچد  دوخ  ياههتـشون  رد  وا  دـنادیم ، كرـشم  ار  همه  و 
هدیرفآ ادـخ  هک  يزیچ  نیتسخن  رد  هباحـص  دـیوگیم : دـعب  یکدـنا  دـناهدوب ، هدـیقع  نیا  رب  زین  ناعبات  هباحـص و  میـسریمن و  نآ  زاغآ 

وا تسین . راگزاس  تقلخ  ندوب  تیاهن  یب  اب  هدـیرفآ  نیتسخن  رد  فالتخا  هک  یلاح  رد  ملق ، ای  تسا  بآ  نآ  ایآ  هک  دـناهدرک  فـالتخا 
نادواج خزود  رد  نارفاک  دریذـپیم و  نایاپ  خزود  شتآ  دـیوگیم : دوشیم و  یمهج »  » ناهگان دـیوگیم  دـب  هیمهج »  » هب هک  یلاح  رد 

(. 22  ) دنتسین

/م 1371 يرصم يرثوک  دمحم  خیش   - 18

و لقیصلا » فیسلا   » مان هب  یکبس  باتک  راشتنا  اب  يو  تسا ، یمالسا  قرف  هب  ییانشآ  یسانش و  باتک  عبتت و  رد  راگزور  رداون  زا  يرثوک 
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ط  ) دابعلا ثوغ  باتک  زا  یقهیب  تافص  ءامسا و  همدقم  رد  يو  دروآ . دورف  رصم  رد  تیباهو  رب  یکلهم  تبرض  نآ ، رب  ياهلمکت  ندوزفا 
نآ اب  شرع  هب  دسر  هچ  ات  دریگ  رارق  یـسگم  تشپ  رب  دـناوتیم  ادـخ  هک  هدرک  حیرـصت  يو  هک  دـنکیم  لقن  هیمیت  نبا  زا  رـصم ) یبلح 

(. 23  ) تسا وا  ندوب  مسجم  رب  هاوگ  اهنیا  همه  !و  تمظع

/م 1396 هرهز وبا  دمحم   - 19

، دنکن سکعنم  ار  وا  فعـض  طاقن  تسا  هدیـشوک  هتـسناوت  هک  اجنآ  ات  هتـشون و  هیمیت  نبا  یگدنز  نوماریپ  یباتک  هرهز  وبا  دـمحم  خـیش 
نم دیوگیم : تسا  ربمایپ  راثآ  هب  كربت  عنم  هلاسم  دراوم : نآ  زا  دـنک  هئطخت  ار  وا  ياههیرظن  يدراوم  رد  دوشیم  راچان  ماجنا  رـس  یلو 

تربع يروآ و  دای  هیام  هکلب  تسین ، رثا  بحاص  تدابع  رثا ، هب  كربت  متـسه . فلاخم  الماک  ربمایپ  راثآ  هب  كربت  هلاسم  رد  هیمیت  نبا  اب 
(. 24  ) تسا یبلط  تریصب  يریگ و 

دنس نومضم  لقن   – 20

نایاپ هب  دـناهدرک  ءاضما  هیمیت  نبا  هرابرد  تنـس  لها  بهاذـم  هناگراهچ  تاـضق  هک  دنـس ي  نومـضم  لـقن  اـب  نخـس  نماد  اـج  نیا  رد 
تاضق هیمیت ، نبا  ياههشیدـنا  نتفرگ  الاب  زا  سپ  تسا . هدوب  هنوگچ  درم  نیا  هبتبـسن  تاضق  ءاملع و  رظن  هک  دوش  نشور  ات  میناسریم 

وا ماجنارس  دنزاس و  ادج  یمالـسا  تما  رکیپ  زا  دایز  ياهتراسج  رطاخ  هب  ار  وا  ات  دنتفرگ ، وا  درط  رب  میمـصت  یگمه  هناگراهچ ، بهاذم 
هدوت هب  ددرگیم و  ینادنز  تروص ، نیا  ریغ  رد  و  درادرب ، تسد  دوخ  ياههشیدنا  رـشن  زا  دـیاب  هک  دـندرک  یفرعم  فرحنم  درم  کی  ار 

: دندرک ءاضما  دندوب  هناگ  راهچ  بهاذم  تاضق  هک  ریز  رد  هدش  دای  دارفا  ار  دنـس  نیا  دـننکن  يوریپ  وا  زا  هک  دوشیم  هداد  یهاگآ  مدرم 
 - هیفنح 4 یـضاق  يراصنا ، يریرج  نب  دـمحم  هیکلام 3 -  یضاق  لبهج ، نیدلا  باهـش   - 2 هیعفاش . یـضاق  هعامج ، نب  ردب   - 1 (. 25)

؟ دنامیم یقاب  ههبـش  کش و  ياج  یـسک  يارب  اهتیموکحم ، نیا  تاملک و  نیا  دوجو  اب  ایآ  هلبانح  یـضاق  یلبنح  سدـقم  رمع  نب  دـمحا 
اههد هک  هناگ  راهچ  بهاذم  تاضقلا  یضاق  راهچ  هن  دیرخ ، ناوتیم  ار  رفن  ود  رفن و  کی  نید  دز و  لوگ  ناوتیم  ار  رفن  ود  ای  رفن  کی 

. دننکیم راک  اهنآ  رظن  ریز  یضاق 

اهتشونیپ

تاقبط ( 4 . ) 115/ ءاسن هروس  ( 3 . ) ص 340 یفاولا ، دـعب  یفوتـسملا  یفاصلا و  لـهنملا  ( 2 ... ) ص 52 و ج 14 ، ۀـیاهنلا ، ۀـیادبلا و  ( 1)
ۀیعفاشلا تاقبط  ( - 6 . ) نیفراعلا 2/846 ۀـیده  نونظلا 1/744 و  فـشک   - 191 ۀیعفاشلا 9/190 -  تاقبط  ( 5 . ) 164 ۀیعفاشلا 9/162 - 

ناقرف ( 9 . ) ۀـیعفاشلا 9/253 تاـقبط  ( 8 . ) یقهیب ص 139 تافــص  ءامــسا و  همدـقم  ص 190 و  لیقـصلا ، فیـسلا  ۀـلمکت  ( 7 . ) 9/35
رردلا ( 13 . ) ص 216 درمت -  هبـش و  نم  ۀهبـش  عـفد  ( 12 . ) 240 ناـنجلا 4/277 ، ةآرم  ( 11 . ) تاـیفولا 1/77 تاوف  ( 10 . ) 129/ نآرقلا

 - ج 1/ص 336 یفاصلا ، لهنملا  ( 15 «. ) عدب  » ةدام راحبلا  ۀنیفس  لامعلا 1/903 و 10/29140 ، زنک  ( 14 . ) 156 ج 1 ص 154 -  ۀنماکلا ،
ج 3 ص ضایرلا ، میسن  هیـشاح  ( 17 . ) دش هدنـسب  هزادـنا  نیمه  هبتسا  هدرتسگ  رجح  نبا  نخـس  ص 86  ۀـثیدحلا ، يواتفلا  ( 16 . ) 340
(19 . ) تسا هدش  هتشون  ناکلخ  نبا  نایعالا » تایفو   » باتک رب  لیذ  ناونع  هب  باتک  نیا  لاجرلا 1/30 ، ءامسا  یف  لاجحلا  ةرد  ( 18 . ) 514
نیملـسملا و ءاملع   » مانب رگید  هلاسر  جـنپ  اـب  قحلا ، دـهاوش  باـتک  ( 20 . ) رـصم پاـچ   - 12 داـقتعالا ص 9 -  سند  نـم  داؤـفلا  ریهطت 

هتشذگرد لاـس 250  رد  هک  تسا  یناتـسجس  مارک  هب  بوـسنم  ( 21 . ) تسا هدـش  پاچ  لوبماتـسا  رد  یملح  نیـسحتمه  هب  نویباهولا »
هیمیت نبا  ( 24 . ) ص ب تافص ، ءامسا  همدقم  ( 23 . ) 137  - 132/ نآرقلا ناقرف  ( 22 . ) دنشابیم بهذم  نیا  وریپ  همـسجم ، هورگ  تسا و 

ص 45. درمت ، هبش و  نم  ۀهبش  عفد  لیقصلا ص 155 ، فیسلا  ( 25 . ) ص 228 هتیصخش ، هتایح و 
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تیباهو دئاقع  ناراذگناینب 

تیباهو 1 دئاقع  ناراذگناینب 

عبنم

؛، هرامش 3 مالسا ، بتکم  همانلصف 

یلبنح هقرف  یباهو و  هقرف 

اب یلو  ( 2  ) دناهتسناد بهذم  یفنح  ار  يو  ینامثع ، ناگدنسیون  زا  یخرب  و  ( 1  ) باهولادبع نب  دمحم  رصاعم  یناریا  ناگدنسیون  هچرگا 
هراومه شناوریپ  دـندوب و  یلبنح  ياملع  زا  شردارب  شردـپ و  هک  نیا  یلبنح و  بهذـم  اب  اهنآ  ندوب  قفاوم  وا و  تامیلعت  هوحن  هب  هجوت 

نیا تسا و  هتـشاد  یلبنح  بهذم  رما ، زاغآ  رد  تیباهو  کلـسم  راذگناینب  هک  دـنامیمن  یقاب  یکـش  رگید  دناهتـسنادیم ، یلبنح  ار  دوخ 
هیمیت و نبا  هطب ، نبا  يراهبرب ، دمحم  وبا  دننام : تیباهو ، دئاقع  ناراذـگناینب  مومع  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  یلبنح  بهذـم  زا  کلـسم 

یلبنح تعاـمجو و  تنـس  لـها  زا  ار  دوخ  ناـیباهو ، تهج  نیمه  هب  دـناهدوب و  یلبنح  ياـملع  زا  همه  باهولادـبع  نب  دـمحم  میق و  نبا 
رتمک تعامج  تنـس و  لها  رگید  بهذم  هس  زا  یلبنح  بهذم  جاور  دسیونیم ...« : هراب  نیارد  یناصمحم » یحبـص  . » دـننادیم بهذـم 
نرق رد  دـعب ، اـهلاس  و  دـندوب ، میق  نبا  شدرگاـش  هیمیت و  نـبا  مالـسا  گرزب  دـهتجم  ود  يو  زا  سپ  اـهلاس  بهذـم  نـیا  ددـجم  تـسا .

تخاس و راوتـسا  یلبنح  بهذـم  رب  ار  دوخ  ینید  هدـیقع  درک و  بهذـم  نآ  رد  يرظن  دـیدجت  باهولادـبع  نب  دـمحم  يرجه  مهدزاود 
هتشون قبط  یلو  (. 3 « ) دراد جاور  يدوعس  ناتسبرع  رد  نونکا  دوشیم و  هدناوخ  یباهو  بهذم  وا  مان  هب  هک  دروآ  دیدپ  يدیدج  بهذم 

هفینح وبا  کلام و  ینعی  تنس  لها  هناگراهچ  نایاوشیپ  ریغ  زا  دیلقت  هکنیا  یکی  دنراد : توافت  اهیلبنح  اب  تهج  ود  زا  اهیباهو  یکز  رتکد 
لئاسم زا  یخرب  رد  اهیباهو  هک  نیا  مود  دنرادن . لوبق  ار  هعیـش  بهاذم  هلمج  زا  رگید و  بهاذم  دـننکیم و  عنم  ار  لبنح  نبا  یعفاش و  و 

رودص هب  دشاب و  هدش  رداص  لبنح ) دمحا  زا  ریغ   ) هناگهس نایاوشیپ  زا  یکی  زا  تنس  باتک و  زا  یلج  صن  هب  یکتم  ییار  هاگره  یعرف ،
نآ هلابند  رد  یکز  رتکد  دـننک . یمن  لمع  لبنح  دـمحا  يار  هب  صوصخ  هب  هلاـسم  نآ  رد  دـننکیم و  لـمع  يار  نآ  هب  دـننک ، نیقی  نآ 

هقیلس فالتخا  تسا و  هدش  ییاهینوگرگد  شوختسد  یعامتجا ، یـسایس و  یبهذم و  رگید  ياههقرف  دننام  مه  یباهو  بهذم  : » دیازفایم
نایباهو ماما  اوشیپ و  هک  دوعس ، لآ  زیزعلادبع  هک  مینیبیم  هلمج  زا  تسا . هتـشاذگ  رثا  نآ  هب  لمع  ارجا و  تیفیک  نآ و  میلاعت  كرد  رد 

ماما اب  داد ، خر  نمی  يدـیز )  ) بهذـم یعیـش  هاشداپ  ییحی  ماما  وا و  نایم  هک  یگنج  زا  دـعب  يدالیم  لاس 1934  رد  تفریم ، رامـش  هب 
تـسا نمی  یعرـش  مکاح  ییحی ، کلم  هک  دومن  فارتعا  هماندهع  نآ  رد  درک و  ءاضما  یمالـسا  توخا  رب  ینبم  یتسود  هماندـهع  ییحی 

زا ریغ  رگید  بهاذم  اهیباهو ، هک  دش  هتفگ  البق  هچنآ  اب  روکذم  فارتعا  هک  نیا  اب  تسا  يدـیز  بهذـم  هب  ینمـض  فارتعا  دوخ  نیا  هک 
زا دراد  دوجو  زین  يرگید  ياهتوافت  اهیلبنح  اهیباهو و  نایم  رما  ود  نیا  زا  هتـشذگ  هتبلا  (. 4 « ) دراد تافانم  دنرادن ، لوبق  ار  هعبرا  بهاذم 
رد هلمج  زا  مه  یهاگ  دندرکیم و  عنم  مه  اهنآ  دننکیم ، عنم  نایباهو  هک  ار  يروما  زا  یتمـسق  هچرگ  شناوریپ  لبنح و  نب  دمحا  هلمج 

ياهرهش دندرکیمن و  مکح  یمالـسا  رگید  ياههقرف  رفک  هب  یلو  دشیم ، هنتف  هب  لیدبت  دندادیم و  جرخ  هب  لمع  تدش  يراهبرب  نامز 
نید ناـگرزب  زا  یکی  اـی  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  رهطم  ربـق  تراـیز  هـب  هـک  ار  یناـسک  دنتـسنادیمن و  رفکلا  راد  ار  یمالـسا 

. دندناوخیمن كرشم  دندرکیمن و  ریفکت  دنتفریم ،

جراوخ هب  اهیباهو  تهابش 
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رکف یخیراـت  هـمادا  یباـهو  شیک  هـک  دـیامنیم  نـینچ  دراد و  جراوـخ  کلـسم  اـب  يداـیز  تهابـش  تیباـهو  کلـسم  ناـققحم ، رظن  زا 
یلصفم ناتـساد  دوخ  هک  دش  ادیپ  تیمکح  نایرج  زا  نیفـص  گنج  رد  جراوخ  هقرف  هک  مینادیم  و  تسا . جراوخ  هشیدنا  يرگیجراخ و 

لمج باحصا  هیواعم و  نامثع و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ریفکت  - 1 دهدیم : لیکشت  زیچ  دنچ  ار  جراوخ  تاداقتعا  هیاپ  یلـصا و  هشیر  دراد 
، میدـش روآدای  هک  یناـسک  رفک  هب  لـئاق  هک  یناـسک  ریفکت  - 2 دـنداد . اـضر  تیمکح  هب  هک  یناـسک  یلک  روـطهب  میکحت ، باحـصا  و 

مکاح دض  رب  شروش  مایق و  بوجو  - 4 تسا . نامیا  ءزج  یهاون ، كرت  رماوا و  هب  لمع  هکلب  تسین ، یبلق  هدـیقع  اهنت  نامیا  - 3 دنشابن .
ار همه  رفاـک و  ار  ناناملـسم  ماـمت  هک  دندیـسر  یئاـج  هب  یطارفا  دـنت  دـیاقع  نیا  اـب  یـشروش  رگبوـشآ و  هورگ  نیا  (. 5  ) رگمتـس ماماو 
« باهولادـبع نب  دـمحم  عابتا  یف  بایترالافشک   » ردـقنارگ باـتک  رد  نیما  همـالع  موحرم  دنتـسنادیم . شتآ  رد  دـلخم  مدـلارودهم و 
: هک دوب  نیا  جراوخ  راعش  - 1 مینکیم : رکذ  اجنیا  رد  ار  نآ  هصالخ  هک  دراد  یلـصفم  اتبـسن  ثحب  جراوخ  هب  اهیباهو  ياهتهابـش  هرابرد 

یلع نانمؤمریما  هکنانچ  تسا . هدـش  هدارا  لطاب  نآ  زا  هک  تسا  یقح  هملک  نیا  و  تسین ) ادـخ  تموکح  زج  یتموکح  « ) الا هللا مکح  «ال 
لطاب نآ  زا  یلو  تسا  یقح  هملک  دراد ، ـالا هللا » مکحلا  نا   » دـنوادخ لوق  اـب  هک  یتقباـطم  رطاـخ  هب  هملک  نیا  يرآ  دومرف : مالـسلا  هیلع 

هب ناوـتیمن  ینید  لـئاسم  رد  دـشاب و  مکاـح  ریما و  دـناوتیمن  یـسک  هک  تـسا  نـیا  هـملک  نـیا  زا  جراوـخ  دوـصقم  تـسا ، هدـش  هدارا 
هب فالتخا  دراوم  رد  مدرم  نآرق  دوخ  رد  هک  یتروص  رد  دنتـشادنپیم  هانگ  رفک و  ار  نیفـص  تیمکح  تهج  نیدب  تخادرپ  تیمکح » »

(6 ..«. ) اهلها نم  امکح  هلها و  نم  امکح  اوثعباف  امهنیب  قاقـش  متفخ  نا  و  : » دـیامرفیم هک  اـجنآ  دـناهدش  هدـناوخ  ارف  يرواد  تیمکح و 
رگید هیآ  رد  و  دیرامگرب .» نز  هداوناخ  زا  يرواد  درم و  هداوناخ  زا  يرواد  دیآ ، دـیدپ  فالتخا  رهوش  نز و  نایم  هک  دیدیـسرت  هاگره  »

: هک تسا  نیا  اهیباهو  راعش  نینچمه  دیامن .» مکح  دنک و  يرواد  امـش  زا  لداع  رفن  ود  ( » 7 ..«. ) مکنم لدع  اوذ  هب  مکحی  دیامرفیم ...« :
ادـخ يارب  ادـخ و  زا  زج  یهاوخددـم  لسوت و  تعافـش ، اعد ، هللااب و »... الا  ۀثاغتـسا  ال  هللااب ، الا  لسوت  ال  الا هللا ، ۀعافـش  ال  الا هللا ، ءاعد  «ال 

تسادخ و زا  هثاغتساو  لسوت  تعافـش ، اعد ، يرآ  دناهدرک . هدارا  نآ  زا  یتسردان  روظنم  اهیباهو  یلو  تسا  تسرد  نخـس ، نیا  تسین و 
راکددـم کمک و  دوشیم و  لسوت  وا  هب  اهنت  هدـئاف ، بلج  اهیدـب و  تامیالمان و  عفر  يارب  دوشیم و  هدـناوخ  هک  تسادـخ  تقیقح  رد 

ندناوخ اب  هدرک ، شگرزب  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  دـیابن  هک  تسا  نآ  نایباهو  دوصقم  اما  تسوا . تسد  هب  تعافـش  رما  تسا و  وا  یعقاو 
رگید تهابش  - 2 دیامن . اعد  ام  يارب  دنک و  تعافـش  ام  يارب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ات  میئوجب  لسوت  وا  هب  میرادب و  گرزب  ار  وا  زین  ام  وا ،

زا یتح  دندیزرویم ، دایز  مامتها  نآرق  توالت  زامن و  هبتبـسن  دـندوب و  سدـقم  رهاظ  هب  یلیخ  جراوخ  هک  تسا  نآ  جراوخ  اب  نایباهو 
يدعب جراوخلا  اولتاقت  ال  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هکنانچ  دندوب . تقیقح  بلاط  دوب و  هتسب  هنیپ  اهنآ  یناشیپ  هدجـس ، ترثک 

هدوب و قح  يوجتـسج  رد  هک  یـسک  اریز  دیگنجن ، جراوخ  اب  نم  زا  سپ  (. » 8 « ) هباصاف لطابلا  بلط  نمک  هاـطخاف  قحلابلط  نم  سیلف 
بانتجا تامرحم  زا  ادـیدش  هک  دـندوب  ینامدرم  جراوخ  يرآ  تسا .» هتفای  ار  نآ  هدوب و  لطاب  بلاط  هک  تسین  یـسک  دـننام  هدرک  اـطخ 

تسا و نیمز  يور  رد  داسف  وت  لمع  نیا  تفگ : درک و  ضارتعا  يرگید  تشک ، ریشمش  اب  ار  یکوخ  نانآ  زا  یکی  هک  اجنآ  ات  دندرکیم 
هک دروآ  نوریب  وا  ناهد  زا  ار  امرخ  دیـسر و  يرگید  تشاذگ  ناهد  رد  تشادرب و  ار  نآ  درک و  ادیپ  یئامرخ  دوخ  هار  رـس  رد  یکی  زاب 

دنناوخیم عقوم  هب  ار  زامن  دنریگتخـس ، ینید  لئاسم  رد  دنراد و  نید  رد  بصعت  رهاظ  هب  دنانینچ  نیا  زین  اهیباهو  يدروخ !! یمارح  زیچ 
هک اجنآ  ات  دنیامنیم  بانتجا  ادیدش  تامرحم  زا  دنیامیپیم و  اطخ  هار  یلو  دناقح  بلط  رد  دننکیم و  هتسخ  ار  دوخ  ادخ  تدابع  رد  و 
رفن کی  مدوخ  نم  هک  نآ  اـهنآ  یبآـم  سدـقم  بصعت و  دـهاوش  زا  دـننک  یمن  هدافتـسا  تسین ، مولعم  نآ  یعرـش  مکح  هک  فارگلت  زا 
لایر هفاضا  اب  میدـق  لایر  وا  هب  تساوخ  يدرم  درکیم ، فرـص  توافت  اب  هنهک  ياهلایر  اب  ار  دـیدج  ياهلایر  مدـید  ار  یباهو )  ) يدـجن

ام تفگ : يدوهی  دوش ، ادج  وا  زا  تساوخ  هک  یتقو  دوب  وا  هارمه  يدوهی  لالد  تسابر . نیا  زگره  هن  تفگ : اروف  یباهو  دـهدب ، دـیدج 
جراوخ اب  اهیباهو  موس  تهابش  - 3 تسا . يدوهی  درم  نیا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  هاگنآ  دنک ، تیاده  ار  وت  دنوادخ  تفگ : نک . اعد  ار 

دلخم شتآ  رد  دوشیم ، هریبـک  هاـنگ  بکترم  هک  یـسک  دـنتفگیم  دنتـسنادیم و  رفاـک  ار  ناناملـسم  هیقب  دوـخ ، زج  جراوـخ  تسا  نیا 
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روشک دـنتفگیم  دـندرکیم و  ریـسا  ار  اـهنآ  نادـنزرف  دنتـسنادیم و  لـالح  ار  دوخ  زج  ناناملـسم  لاـم  نوخ و  نینچمه  دوـب و  دـهاوخ 
دوب و هزور  هک  ار  ربمایپ  هباحـص  بابخ  نب  هللادـبع  نانآ  دوشیم . رفک  روشک  هب  لیدـبت  ددرگ ، راکـشآ  نآ  رد  هریبک  هانگ  رگا  یمالـسا 

یلع زا  وا  هک  اریز  دندرک  هراپ  ار  شنز  مکـش  دنتـشک و  هنامحریب  دوب ، نتـسبآ  هک  شرـسمه  اب  دوب ، هدرک  لیامح  دوخ  ندرگ  هب  نآرق 
رهنرانک رد  ار  وا  يرآ  میـشکیم ! ار  وت  ياهدرک ، لیامح  هک  ینآرق  نیمه  مکح  هب  دنتفگ  وا  هب  تسجن و  يربت  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب 
شورف دیرخ و  دوخ  نایم  ار  اهنآ  دنتفرگیم  ریـسا  ار  ناملـسم  نانز  هاگره  جراوخ  دنتخاس . ناور  يوج  رب  ار  شنوخ  دـندیرب و  رـس  بآ 

دنرامشیم لالح  ار  اهنآ  لام  نوخ و  دننادیم و  كرشم  ار  ناناملسم  ریاس  نانآ  دنراد ، ار  اهنآ  هباشم  یعـضو  زین  اهیباهو  دندرکیم و ...
يرورـض مزال و  ار  اهنآ  زا  ترجه  دنیامنیم و  یفرعم  رفک  نیمزرـس  ار  یمالـسا  ياهروشک  دـننکیم و  باطخ  كرـشم  ار  ناناملـسم  و 
ياهلاسر رد  باهولادبع  نب  نامیلس  (. 9  ) دنرامشیم لتقلا  بجاو  دشابن ، نآ  رکنم  هچرگا  هدرک ، كرت  ار  زامن  هک  ار  یـسک  دننادیم و 
ناناملسم ریاس  زا  نآ  تهج  هب  هک  دنتشاد  یگژیو  ود  جراوخ  هتفگ  میق  نبا  دیوگیم : هتـشون ، باهولادبع  نب  دمحم  شردارب  در  رد  هک 

ار ناناملسم  هک  نیا  مود  دنتشادنپ . تنس  تسین ، تنس  هک  ار  هچنآ  هتفرگ و  هلصاف  تنـس  زا  هک  نآ  تسخن  دندش : ادج  نانآ  نایاوشیپ  و 
سپ دندرمش . رفک  نیمزرس  ار  مالسا  نیمزرس  دنداد و  اهنآ  لام  نوخ و  تیلح  هب  مکح  نآ  رثا  رد  دنتسناد و  رفاک  هانگ  باکترا  ببس  هب 

نانآ و شنزرس  نعل و  ناناملسم و  ینمشد  لصا : ود  نآ  جیاتن  زا  دنشاب و  رذحرب  طلغ  هیاپ  لصا و  ود  نیا  زا  ناناملـسم  هک  تسا  راوازس 
نایباهو رد  هنیعب  تسا ، هتفگ  جراوخ  يارب  وا  هک  یگژیو  نیا  دـنزیهرپب و  یتعدـب ، ره  زا  یلک  روطهب  اهنآ و  لام  نوخ و  ندرمـش  لـالح 
تلـالد هریبـک  بکترم  رفک  هب  اـهنآ  معز  هب  هک  تاـیآ  زا  یخرب  رهاـظ  هب  دوخ  ياهههبـش  رد  اـهیباهو  هک  يروطناـمه  - 4 دراد . دوـجو 

هثاغتـشا و ندوب  كرـش  تمرح و  رب  دننکیم  نامگ  هک  هلدا  تایآ و  یـضعب  رهاوظ  هب  ههبـش  نیا  رد  زین  اهیباهو  دناهدرک  دانتـسا  دـنراد ،
لاتق و گنج و  جراوخ  - 5 تسا . هدش  نایب  نایباهو  دئاقع  زا  ثحب  رد  هکنانچ  دناهتـسج ، کسمت  دنراد ، تلالد  ادخ ، ریغ  زا  تناعتـسا 

روطنیمه زین  اهیباهو  هدیقع  دنتسه ، یهارمگ  لالـض و  همئا  اهنآ  همه  اهنآ ، هدیقع  هب  اریز  دنرامـشیم  لالح  ار  مالـسا  ماکح  دض  رب  مایق 
تشهب هب  گرم  زا  سپ  هک  دنتشادنپیم  نانچ  اریز  دندرکیم  لابقتـسا  زاب  شوغآ  اب  ار  نآ  دنتـشادن و  گرم  زا  یکاب  جراوخ  - 6 تسا .

ار هلمج  نیا  تشکب و  ار  وا  دـیناسر و  نمـشد  هب  ار  دوـخ  روـطنیمه  وا  دروـخ و  ياهزین  گـنج  رد  اـهنآ  زا  یکی  دـنیوگ  تفر . دـنهاوخ 
زا گنچ  نادیم  رد  زین  اهیباهو  يوش .» دونـشخ  نم  زا  ات  مدرک  باتـش  اراگدرورپ  وت  يوس  هب  !« » یـضرتل بر  کیلا  تلجع  و  : » دناوخیم

تبه : » دنناوخیم ار  زجر  نیا  گنج  رد  دنوشیم و  تشهب  یهار  دندرم  رگا  ناشنامگ  هب  دـنهدیم و  ناشن  يراکادـف  یگتـشذگدوخ و 
رس رد  هک  یئامرخ  ندروخ  زا  هک  لاح  نیع  رد  دندوب ، ندوک  رظنهتوک و  يرـشق و  نامدرم  جراوخ  - 7 اهیغاب .» ایتنا  نیو  ۀنجلابوبه ;
هک ار  ربمایپ  یباحص  نتشک  یلو  دنتـشادنپیم  نیمز  رد  داسف  نابایب ، رد  ار  یـشحو  كوخ  نتـشک  دندرکیم و  يراددوخ  دوب ، هداتفا  هار 

یقلت رفک  ار  هریبـک  هاـنگ  ره  هدوـمن و  روـصت  رفاـک  ار  ناناملــسم  ماـمت  دنتــسنادیم و  بـجاو  هتــشاد  ندرگ  هـب  نآرق  هدوـب و  رادهزور 
یلیخ هک  ناناملـسم  زا  یکی  دیتسیک ؟ امـش  دندیـسرپ ، اهنآ  زا  جراوخ  دندش ، ورهبور  جراوخ  اب  ناناملـسم  زا  یهورگ  يزور  دندرکیم .

ار ادخ  مالک  ات  میاهدروآ  هانپ  امـش  هب  میتسه  باتک  لها  زا  ياهفئاط  ام  داد : خساپ  نینچ  وا  مهد . خساپ  نم  دیراذگب  تفگ : دوب ، شوهاب 
دیناوخب و اهنآ  هب  ار  نآرق  زا  یشخب  دیرادب  مرتحم  ار  ربمایپ  نامیپ  دنتفگ  رگیدمه  هب  جراوخ  دیناسرب . ینما  هطقن  هب  ار  ام  سپس  میونشب ،

نب یلع  هرابرد  ترظن  دـنتفگ : ربمایپ  یباحـص  بابخ  نب  هللادـبع  هب  دـنناسرب ، نما  هطقن  هب  ملاـس  ار  اـهنآ  اـت  دـیرامگب  ناـنآ  رب  ار  یـسک 
ار وا  دیتسه  صاخـشا  مان  دیرم  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  دـنتفگ : وا  هب  درک  مالـسلا  هیلع  یلع  يانث  حدـم و  هب  عورـش  وا  تسیچ ؟ بلاطیبا 
ار نتفگ  رکذ  نداتـسرف و  تمحر  فرط  کی  زا  دـنراد  يرظنهتوک  يرگيرـشق و  هنوگنیا  زا  زین  اهیباهو  تشذـگ . هک  يوحن  هب  دنتـشک 

يوس زا  یلو  دننکیم ، تازاجم  ار  شبکترم  مارح و  ار  تایناخد  لامعتـسا  دنهدیم و  ناشن  دـیدرت  فارگلت  تیلح  رد  دـننادیم و  مارح 
بلط تعافـش  نابحاص  زا  هک  نیا  هناهب  هب  ار  ناشلتق  هتـسناد و  لالح  ار  ناـشلام  نوخ و  دـننادیم و  كرـشم  رفاـک و  ار  ناناملـسم  رگید 

: هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  جراوخ  دروم  رد  - 8 دنرامـشیم . مزال  دنیوجیم ، لسوت  یبوبر  نابرقم  هب  دـننکیم و  تعافش 
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ینید لـئاسم  رد  ناـنچ  جراوـخ  هدوـمرف : رگید  یثیدـح  رد  دـنوشیم و  جراـخ  نـید  زا  ناـنآ  دوـشیم ، اـهر  ناـمک  زا  ریت  هـک  ناـنچمه 
ادخ لوسر  زا  یثیداحا  زین  نایباهو  هب  عجار  دنوشیم . جراخ  نید  زا  دوش ، ادج  نامک  زا  هک  يریت  دننام  ماجنارس  هک  دننکیم  يورهدایز 

لوسر دیوگ : رمع  نبا  تسا : نیا  ثیدح  نومـضم  (. 10  ) تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  شیوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  هک  هدـش  لقن 
نارضاح نادرگ ، كرابم  ام  يارب  زین  ار  نمی  روشک  ایادخ  نادرگ ! كرابم  ام  يارب  ار  ماش  روشک  ایادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 
نارضاح دومرف ، رارکت  ار  شیوخ  ياعد  نمی  ماش و  قح  رد  زاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  امرف ، كرابم  زین  ار  دجن  نیمزرس  دنتفگ 

ثداوح دـهدیم و  خر  اهبوشآ  اجنیا  رد  تسین  كرابمو  تنمیم  اب  نیمزرـس ، نیا  هن  دومرف : ربمایپ  دـندرک  هفاضا  ار  دـجن  نیمزرـس  زاب 
تیاور رمع  نبا  زا  نتف  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  مه  يراخب  دروآیم . نوریب  رـس  هطقن  نیا  زا  ناطیـش  خاش  دیآیم  دیدپ  ياهدـنهد  ناکت 
هللادبع زا  دنـسم  رد  دمحا  تسا . هدرک  تیاور  بقانم  رد  ار  ثیدح  نیا  زین  يذمرت  دومرف . ار  روکذم  هلمج  ربمایپ  موس  تبون  رد  هدرک و 
ۀنتفلا نا  الا  : » دومرف تشاد ، قرشم  هب  ور  هک  یلاحرد  ترضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  ار  ربمایپ  نخس  نیا  دوخ  حیحص  رد  ملسم  رمع و  نب 

نیا زا  تساجنآ  زا  هنتف  هک  دیـشاب  هاگآ  تساجنآ ، زا  هنتف  هک  دیـشاب  هاگآ  ( » 11 « ) ناطیـشلا نرق  علطی  ثیح  نم  انهیه  ۀـنتفلا  نا  الا  انهیه 
هب ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  قرشم » تمس  زا  بوشآ  باب   » نتف باتک  رد  مه  يراخب  ددرگیم .» رادیدپ  ناطیش  خاش  هک  تهج 
رـس باتفآ  هک  اجنآ  دومرف : ای  دیآرد  ناطیـش  خاش  هک  اجنآ  تساجنیا ، زا  بوشآ  تساجنیا ، زا  بوشآ  دومرفیم : تفریم و  ربنم  فرط 

هب هجوت  لاح  رد  هک  هدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  وا  هک  دـنکیم  لـقن  رمع  نبا  زا  يراـخب  زاـب  رگید  ثیدـح  رد  دروآرد .
هللادبع نب  ملاس  زا  دوخ  دنس  هب  ملـسم  رگید  ثیدح  رد  دیآرد . ناطیـش  خاش  هک  اجنآ  تساج  نیمه  زا  بوشآ  دومرفیم : قرـشم  تمس 

نم انهیه  ۀنتفلانا  اه  انهیه  ۀنتفلا  نا  اه  انهیه  ۀنتفلا  نا  اه  : » دومرف دوب ، قرـشم  هب  ور  هک  یلاحرد  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  شردـپ  زا  مه  وا 
باـتک رد  ددرگیم .» رهاـظ  اـجنآ ) زا   ) ناطیـش خاـش  هک  تهج  نآ  زا  تساـجنآ ، هنتف  دوـمرف : راـب  هس  (. » 12 « ) ناطیـشلا نرق  علطیثیح 

« تسا نیمز  يور  رد  شطلست  راشتنا و  نآ و  يورین  روظنم  ای  دنشابیم  شناوریپ  نارای و  نآ ، خاش  ود  ناطیش و  خاش  : » دیوگیم سوماق 
هدجس زین  نآ  هب  باتفآ  ناگدننک  شیاتس  ات  دنکیم  کیدزن  نآ  هب  ار  شرـس  باتفآ  عولط  ماگنه  هب  ناطیـش  دیوگیم : ینالطـسق  (. 13)
نامیا نامیالا  : » هدومرف رگید  تیاور  رد  و  قرـشملا » وحن  رفکلا  سار  : » هک هدرک  لقن  ار  يوبن  ثیدح  نیا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  دننک .

هیقب هدش ، هدرب  دجن »  » مسا اهنآ  رد  هک  لوا  ثیدح  ود  دشابیم . قرـشم  يوس  زا  رفک  تسا و  نمی  رد  نامیا  ینعی  قرـشملا » لبق  رفکلاو 
نامه قرـشم  زا  روظنم  هک  دزاسیم  نشور  دـنکیم و  ریـسفت  هتفر ، راـک  هب  اـهنآ  رد  ناطیـش  خاـش  علطم  قرـشم و  هملک  هک  ار  یثیداـحا 

رد هک  قرـشم  زا  دوصقم  هک  ددرگیم  نشور  ثیداحا  عومجم  زا  زین  دراد و  رارق  هنیدم  قرـشم  رد  دـجن »  » اریز دـشابیم ، دـجن  نیمزرس 
نیمزرـس دجن »  » زا دوصقم  دناهتفگ : هک  هدـش  لقن  نایباهو  زا  یـضعب  زا  هک  نیا  سپ  دـشابیم . دـجن »  » نامه هدـش ، هدروآ  زاجح  لباقم 

اریز تسا  ساسایب  هیاپیب و  الماک  دـنیوگیم ، عفترم  نیمزرـس  هب  تغل  رظن  زا  دـجن »  » تسا و زاجح  زا  رتدـنلب  اـجنآ  نوچ  تسا ، قارع 
تسا ینیمزرس  مان  دجن »  » هک نوچ  تسا  دجن  نیمزرـس  نامه  روظنم  ددرگن ، هفاضا  نآ  رب  يدیق  دوش و  هدرب  راک  هب  دجن »  » هملک اجکره 

هراب نیا  رد  برع  راعـشا  نینچمه  تغل  لها  نخـس  دنمانیم و  دجن  هاشداپ  ار  نآ  هاشداپ  دنیوگیم و  يدجن  ار  نآ  لها  نونکات  میدق  زا 
نیمز ره  تسا و  هماهت »  » نیمزرـس روغ  دنیوگ و  روغ »  » ار نآ  تسا و  یبرع  نیمزرـس  دجن  دـسیونیم : حاحـص  رد  دراد . لماک  تحارص 

نیمزرـس تشپ  برع  دالب  زا  تسا  یفورعم  نیمزرـس  دجن  : » دسیونیم حابـصم  رد  دنمان . دجن  ار  قارع  تمـس  ات  هتفرگ  هماهت  زا  یعفترم 
تحارـص یگمه  هک  تغل  لـها  زا  یهورگ  رظن  دوب  نیا  دوـشیم .» بوـسحم  برعلا  ةریزج  وزج  هچرگا  تسین ، زاـجح  وزج  نآ  قارع و 

رب هوالع  دوشیم  هدـیمان  زین  روغ »  » هک تسا  هماهت »  » لباقم دـجن »  » زا روظنم  تسا و  ماش  نمی و  زاجح و  دـجن و  زا  ریغ  قارع  هک  دـنراد 
دوصقم هک  تسا  نآ  رب  دهاش  دوخ  داب » كرابم  زین  ام  دجن   » دندوب زاجح  رد  زاجح و  لها  دوخ  هک  ادخ  لوسر  هب  هباحص  نخـس  هک  نیا 

زا روظنم  دـنیوگیم  هک  نایباهو  نخـس  سپ  دراد . رارق  زاجح  قرـشم  رد  هک  اهیباهو  نیمزرـس  ینعی  تسا ، زاجح  دـجن  ناـمه  دـجن »  » زا
رد عقاو  تسا  ینیمزرـس  دـجن  : » دـسیونیم عاقبلاو » ۀـنکمالا  سوماق   » باتک رد  و  دـشابیم . ساسایب  یهاو و  الماک  تسا ، قارع  دـجن » »
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دناهدروآرد و رس  نیمزرس  نیا  زا  نایباهو  باذک و  همیلـسم  اهیطمرق و  ضراع . دجن  زاجح و  دجن  تسا : هیحان  ود  نآ  زاجح و  قرـشم 
رادـیدپ دـجن  رد  بوـشآ  هنتف و  ناطیـش و  خاـش  دوـمرف : هک  يوـبن  ثیدـح  سپ  دراد .» تیعمج  رازه  یـس  هک  تسا  ضاـیر »  » نآ زکرم 

وکین هدرک و  قیبطت  نایباهو  رب  ار  ثیداحا  نیا  هک  ینادنمـشناد  زا  تساهیباهو . اهیطمرق و  باذـک و  همیلـسم  جورخ  هب  هراـشا  دوشیم ،
نا دهشا  لوقا  : » دسیونیم تایاور  نیا  لقن  زا  سپ  يو  تسا . باهولادبع  نب  دمحم  ردارب  باهولادبع  نب  نامیلس  خیش  هدومن ، لالدتـسا 

«. ۀلاسرلا غلب  ۀنامالا و  يدا  دقل  نیعمجا  هبحـص  هلآ و  یلع  هیلع و  هتاکرب  همالـس و  هللاتاولـصف و  قداصل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
هللا یلص  هتنیدم  نع  قرشملاف  نیدلا  یقت  خیـشلا  لاق  درک .» ادا  ار  شیوخ  تلاسر  دومرف و  تسار  ربمایپ  هک  مهدیم  تداهـش  میوگیم  »

قرشم هتفگ : هیمیت  نبا  ...« » قئالخ هعبتا  هدعب و  ثدح  ثداح  لوا  وه  ةوبنلا و  یعدا  يذلا  باذکلا  ۀمیلـسم  جرخ  اهنم  اقرـش و  هلآو  هیلع 
خر راوگرزب  نآ  تلحر  زا  سپ  هک  دوب  يدب  دادیور  نیتسخن  نیاو  دش  توبن  یعدم  درک و  روهظ  اجنآ  زا  باذک  همیلـسم  هک  دوب  هنیدم 

تسا و ینمی  نامیا  «. » قرـشملا نم  جرخت  ۀـنتفلا  ینامی و  ناـمیالا  نا  : » دومرف ربماـیپ  هکنیا  دـندومن .» تیعبت  وا  زا  مدرم  زا  ياهدـع  داد و 
دنشیدنیب و نیمزرس  نیا  ياهدادیور  رد  مدرم  هک  دوب  يرادشه  دوخ  هدومرف  ارارک  ار  هلمج  نیا  و  تسا ،» قرـشم  فرط  زا  هنتف  بوشآ و 

هرابرد اعد  زا  یلو  درک  اعد  نآ  لها  زاجح و  يارب  ررکم  ربمایپ  ارچ  دـنروخن . ار  اجنآ  نایعدـم  بیرف  دوز  دنجنـسب و  ار  اهنآ  یهاگآ  اـب 
رفک كرش و  ینید و  دض  بادآ  تشاد ، جاور  هنیدم  هکم و  نمی و  زاجح و  رد  هک  یننـس  بادآ و  دوب  انب  رگا  دومرف ؟ يراددوخ  دجن » »

. درکن اعد  هدش ، نکهشیر  اجنآ  رد  ننـس  بادآ و  نیا  هک  ار  دـجن »  » نیمزرـس یلو  درک  اعد  ار  قطانم  نآ  ربمایپ  ارچ  سپ  دوش ، بوسحم 
هدیقع و نیا  دیرادنپیم ، رفک  دالب  ار  یمالسا  ياهرهش  اهروشک و  ریاس  دینادیم و  یمالسا  نیمزرس  ار  دوخ  نیمزرـس  طقف  اهیباهو  امش 

ربخ مهم  ریغ  مهم و  ثداوح  همه  زا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تسا !؟ راـگزاس  هنوگچ  ربماـیپ  ياـعد  نخـس و  اـب  امـش  راـتفر 
دوجو هب  اجنآ  رد  هدیزگرب  تما  دوب و  دهاوخ  نامیالا  راد  اهدعب  باذـک  همیلـسم  هاگداز  دـجن و  نیمزرـس  هک  تسنادیم  رگا  دـهدیم ،

هنتف و نیمزرس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانخس  فالخرب  امش  يرآ  درکیم . اعد  امش  نیمزرـس  امـش و  قح  رد  امتح  دمآ ، دهاوخ 
يرابخا زا  ( 14 ... ) دیرامـشیم مزال  ار  اهنآ  زا  ترجه  دـیناوخیم و  رفکلاراد  ار  نمی  هنیدـم و  هکم و  ياهرهـش  نامیالاراد و  ار  بوشآ 

زا دومرف : هک  تسا  یمیمت  هرـصیوخلا » وذ   » قح رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نخـس  دنکیم ، قیبطت  اهیباهو  رب  يوق  لامتحا  هب  هک 
ناـشلد رد  دوریمن و  رتارف  ناـنآ  هرجنح  زا  نآرق  تاـیآ  نکیل  دـنناوخیم  نآرق  هـک  دـنیآ  دوـجو  هـب  یناـسک  درم  نـیا  شیوـخ  موـق و 

دازآ ار  ناتـسرپتب  دنـشکیم و  ار  ناناملــسم  دـنریگیم ، هلــصاف  نـید  زا  دوـش ، ادـج  ناـمک  زا  هـک  يریت  نوـچمه  ناـنآ  دنیــشنیمن ،
صخـش هلیبـق  ینعی  میمت  هلیبـق  زا  جراوـخ  ياـسؤر  زا  یخرب  منکیم . دوباـن  ار  ناـشهمه  منک ، كرد  ار  ناـنآ  نـم  هاـگره  دـنراذگیم ،

-9 دوشیم . قیبطت  زین  شناوریپ  وا و  لاح  رب  ثیدـح  دـشابیم و  میمت  هلیبق  نیمه  زا  زین  باهولادـبع  نب  دـمحم  دـندوب ، هرـصیوخلاوذ » »
دننکیم نینچ  نیا  زین  اهیباهو  دندرکیم  قیبطت  نانمؤم  ناناملسم و  رب  دوب ، هدش  لزان  نیکرشم  رافک و  هرابرد  هک  ار  نآرق  تایآ  جراوخ 

فصو رد  رمع  نب  هللادبع  زا  يراخب  حیحص  رد  دسیونیم : مالکلا  ۀصالخ  رد  دنیامنیم . قیبطت  نانمؤم  رب  ار  ناکرشم  هب  طوبرم  تایآ  و 
رمع نبا  زا  زاب  رگید  ثیدح  رد  و  دننادیم . لماش  نانمؤم  رب  تسا ، رافک  هب  عجار  هک  ار  یتایآ  نانآ  دومرف : ربمایپ  هک  هدـش  لقن  جراوخ 

نیرتکانرطخ « » هعـضوم ریغ  یف  هعـضی  نآرقلل  لواتم  لجر  یتما  یلع  فاخا  ام  فوخا  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  يراخب  ریغ  رد 
ال : » هک هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  تسین .» لماش  هک  دنادب  لماش  يدارفا  رب  ار  نآ  دـنک و  لیوات  ار  نآرق  هک  تسا  يدرم  نم  تما  رب  زیچ 
هلبق و لها  لماش  دننکیم و  لیوات  ار  نآرق  تایآ  هک  دیـشابن  جراوخ  نوچمه  ...«. » ۀلبقلا لها  یف  نآرقلا  تایآ  اولوات  جراوخلاک  اونوکت 
، دندرکن كرد  ار  تایآ  نیا  ینعم  اهنآ  تسا . هدـش  لزان  نیکرـشم  باتک و  لها  قح  رد  تایآ  نآ  هک  یتروص  رد  دـننادیم » ناناملـسم 
هک نانچمه  - 10 دـندرک . زین  اـهیباهو  ار  اـهراک  نیمه  نیع  هک  مینیبیم  ناـیباهو  تـالاح  رد  دـندرک و  تراـغ  لاوما  دـنتخیر و  اـهنوخ 

لقن یخیرات  چیه  رد  دندرکیم  نینچ  زین  اهیباهو  دندوب ، ناما  رد  اهنآ  رش  زا  ناکرشم  ناتسرپتب و  یلو  دنتشکیم  ار  ناناملـسم  جراوخ 
یفاک دشاب . هدز  رس  اهنآ  زا  یهانگ  هکنآیب  دناهتشک ، ناناملسم  زا  دناهتـشک ، هچره  نانآ  دنـشاب  هدرک  گنج  رافک  اب  نایباهو  هک  هدشن 
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دالب ریاس  فجن و  نمی و  البرک و  فئاط ، هنیدم و  هکم و  هب  هلمح  رد  ار  اهنآ  هنامحریب  راتـشک  هدرک و  هعجارم  اهنآ  خیرات  هب  هک  تسا 
راکیپ رکف  هب  نایباهو  دوب  هدش  ریگملاع  هدرتسگ و  نیمز  يور  رد  داحلا  رفک و  نامز ، نیمهرد  هک  یتروص  رد  مینارذگب  رظن  زا  یمالسا 

املک ، » هدش هتفگ  جراوخ  قح  رد  - 11 دندرک . ماع  لتق  ار  ناناملـسم  دنتخاس و  ناگناگیب  رگید  اهیـسیلگنا و  اب  هکلب  دندماین ، رب  نانآ  اب 
زاب دـندش ، نکهشیر  جراوخ  اهراب  ددرگ .» رهاظ  دـیورب و  رگید  یخاش  دوش  عطق  اهنآ  زا  یخاش  هاگره  ( » 15 « ) نرق مجن  نرق  مهنم  عطق 

تخادنارب و نب  زا  ار  اهنآ  اشاپ  یلع  دمحم  درک و  راکیپ  اهنآ  اب  فیرـش  نایباهو ، دنروطنیمه  دـندرک و  دـنلب  رـس  رگید  ياج  زا  یهورگ 
بوشآ هنتف و  دندروآرد و  رـس  رگید  ياج  زا  زاب  یلو  تخاس  ناسکی  كاخ  اب  ار  نآ  درک و  هلمح  هیعرد  زکرم  هب  اشاپ  میهاربا  شدنزرف 

زا شیب  دندوب ، هدمآ  دوجو  هب  كانرطخ  هابتـشا  کی  رثا  رد  يرجه  لوا  نرق  مراهچ  ههد  رخاوا  رد  هک  جراوخ  تیعمج  (. 16  ) دندرک اپب 
يدوبان هب  ار  ناشکلسم  دوخ و  دنتفرگ و  رارق  افلخ  بیقعت  دروم  زیمآنونج  ياهیکابیب  اهروهت و  رثا  رد  دندرواین و  ماود  مین  نرق و  کی 

راکفا و تشاذگ . یقاب  ار  دوخ  رثا  كانرطخ  کلسم  نیا  یلو  دنتشگ  ضرقنم  هرسکی  یـسابع  تلود  لئاوا  رد  دندناشک و  لالحمـضا  و 
تنوشخ رتهنابآم و  سدقم  یلکـش  هب  تیباهو  کلـسم  رد  يرگیجراخ  رکف  زرط  درک و  ذوفن  یمالـسا  قرف  ریاس  رد  يرگیجراخ  دـیاقع 

جراوخ هقرف  نیاربانب  دوشیم  هتـشگ و  مالـسا  ملاع  بلق  رد  یئاههعجاف  زورب  بجوم  دراد و  جاور  هدـش و  اـیحا  رتراـب  تبیـصم  رتزیمآ و 
. تسا یقاب  مالسا  ناهج  رد  يریگجراخ  رکف  زرط  بتکم و  یلو  هدش ، ضرقنم  هچرگا 

اهتشونیپ

قئاف نامیلس  ( 2 ص 408 . یبلاط : ریسم  ص 381 - ج9 ، يرصان ، يافـصلا  ۀضور  راجاق –  دلج   120 ص 119 ، ج1 ، خیراوتلا : خسان  ( 1
انب ص 63 و 64  ج3 ، مویلا ، ملاعلا  یف  نوملسملا  ( 4 ص 45 و 48 . عیرشتلا ، ۀفسلف  یناصمحم ، یحبص  ( 3 ص 152 . دادغب ، خیرات  کب ،

، یمالسا بهاذم  خیرات  روکشم  رتکد  نارهت . هاگشناد  پاچ  دعب  هب  ص 48  حاضیالا ، ناذاش ، نب  لضف  ( 5 . 298 ص 9 - نایباهو ، لقن  هب 
هروس ( 7 هیآ 35 . ءاـسن ، هروس  ( 6 . 222 ص 170 -  1948 هرهاق ، دـمحم  یمهف  دـمحا  حرـش  یناتـسرهش ، لحن  للم و  - 71 ص 41 - ،

ج2، لبنح : نب  دمحا  دنسم  ( 10 ص 65 و 86 . ۀینـسلا ، ۀیدهلا  لئاسر  زا  مود  هلاسر  ( 9 هرامش 61 . مالک  هغالبلاجهن ، ( 8 هیآ 95 . هدئام :
هموق و وا  هیارل  نوعبتملا  هتما و  هانرق  ناطیشلا و  نرق  ( 13 ص 560 . ج2 ، ملسم : حیحص  ( 12 ص 559 . ج2 ، ملسم : حیحص  ( 11 ص 118 .

فشک ( 16 مالسلا . هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  تاملک  زا  ( 15 . 44 ص 43 - ۀیباهولا ، یلع  درلا  یف  ۀیهلالا  قعاوصلا  ( 14 هطلست . هراشتنا و 
. موس همدقم  ات 117  زا ص 112  بایترالا ،

تیباهو 2 دئاقع  ناراذگناینب 

عبنم

هرامش 10 مالسا ، بتکم  همانلصف 

هیمیت نبا  ناعفادم  نادرگاش و 

رد هک  درب  ماـن  ار  هتـشذگ 744 ) رد  « ) هیاهنلاو هیادـبلا   » باتک فلوم  ریثک » نبا   » زا ناوتیم  هیمیت  نبا  تخـسرس  ناعفادـم  نادرگاش و  زا 
دادیم اوتف  هیمیت  نبا  لاوقا  قفاوم  ینید  لئاسم  رثکا  رد  تسا و  هدوتس  ار  وا  هدرک و  عافد  هیمیت  نبا  زا  یتبـسانم  ره  هب  دوخ  باتک  رـسارس 

زاـب ار  شتروص  تسـشن و  وا  دـسج  رـس  رب  تفر و  قشمد  هعلق  هب  هیمیت  نبا  توف  زور  رد  وا  تسا . هدوب  ـالتبا  تمحز و  رد  تهج  نیدـب 
روهـشم ثدـحم  ظـفاح و  داـتفا ، تمحز  جـنر و  رد  وا  ببـس  هب  هدرک و  عاـفد  وا  زا  هک  هیمیت  نبا  رـصاعم  ياـملع  زا  (. 1  ) دیـسوب درک و 
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زا رگید  (. 2  ) تسا هتشذگرد  لاس 742  رد  هک  تسا  تنـس ) لها  باتک  نیرتربتعم  « ) لامکلا بیذـهت   » باتک بحاص  يزم » جاجحلاوبا  »
زا سپ  یلو  دوـب  هیمیت  نبا  فلاـخم  تسخن  ( 3  ) رجح نبا  هتفگ  هب  هک  تسا  یلبنح  یلبل » يرم  دـمحم  نب  دـمحا  ، » هـیمیت نـبا  نادرگاـش 

هلاسم هیفوص و  رب  در  رد  درک و  يراشفاپ  وا  زا  يرادـفرط  رد  تشون و  ار  وا  تافنـصم  دـیدرگ و  وا  نادرگاش  ناتـسود و  زا  وا  اب  تاقالم 
رطاق راوس  هنوراو  ار  وا  سپس  دش و  نینوخ  ات  دز  ردقنآ  درک و  راضحا  ار  وا  یکلام  یضاق  یئانخا  ماجنارس  درک ، عافد  وا  زا  رفس  ترایز 

نیدلاسمش کشیب  هیمیت  نبا  تخـسرس  عفادم  درگاش و  نیرتگرزب  ( 751  - 691  ) هیزوـجلا میق  نبا   - 4 دندنادرگ . رهـش  رد  دندرک و 
رـشن دوب و  وا  يارچ  نوچیب و  یماح  عبات و  دئاقع  لاوقا و  همه  رد  هک  تسا  هیزوجلا » میق  نبا   » هب فورعم  بویا ، نب  رکب  یبا  نب  دمحم 

نادـنز هب  يو  اب  اهراب  درکیم و  حرـش  ار  وا  ياهباتک  تشاد  هدـهع  رب  وا  گرم  زا  سپ  وا و  تایح  نامز  رد  ار  هیمیت  نبا  دـئاقع  طـسب  و 
ات لاس 712  زا  وا  دندرک  ینادنز  قشمد  هعلق  رد  هیمیتنبا  اب  دندنادرگ و  رهش  رد  رتش  رب  راوس  دندز و  هنایزات  ار  وا  ببس  نیمه  هب  تفر و 

هیمیت نبا  شداتـسا  مان  اب  هشیمه  وا  مان  ورنیا  زا  داتفارد ، یکبـس » نیدلایقت   » هلمج زا  وا  نافلاخم  اب  دوب و  وا  مزالم  هیمیتنبا  گرم  لاس 
: دیوگیم تسا و  هدناوخ  گرزب  ياملع  زا  یکی  یمالـسا و  ناکرا  زا  یکی  ار  میق  نبا  مالعالا ،»  » باتک بحاص  یلکرز » . » 4 تسا نیرق 

رـشتنم ار  وا  ياـهباتک  تخادرپیم و  وا  يارآ  لـیمکت  دـییات و  هب  هکلب  تـفریمن ، رتارف  هـیمیت  نـبا  شداتـسا  تارظن  لاوـقا و  دودـح  زا  »
حرـش تسا ، هدرک  حیحـصت  قیقحت و  ار  نآ  دوخ  هک  میقنبا ، فیلات  ءاسنلا » رابخا   » باتک همدـقم  رد  اـضر » رازن   » رتکد (. 5 « ) تخاسیم

هتفریذپ ار  وا  ياههشیدنا  نانخـس و  تسا و  هدرب  هیمیت  نبا  زا  ار  هرهب  نیرتشیب  : » دیوگیم هدروآ و  ار  وا  تافیلاتو  یگدـنز  زا  يرـصتخم 
هزرابم وا  هار  رد  دوب و  وا  هارمه  نادـنز  رد  تشاد . یهارمه  تکراشم و  لـمع  يار و  رد  وا  اـب  تسا و  هتخادرپ  وا  راـکفا  رـشن  هب  تسا و 

« تخادرپ وا  ياهباتک  بیذـهت  حرـش و  هب  شداتـسا  گرم  زا  سپ  دوب و  هعلاطم  لاحرد  اـمئاد  دومنیم . تناـها  رازآ و  لـمحت  درکیم و 
ار وا  هدرک ، حیحـصت  قیقحت و  ار  نآ  هک  میق  نبا  تافیلات  زا  نیقاتـشملا » ههزن  نیبحملا و  هضور   » باـتک همدـقم  رد  فسوی » رباـص  (. » 6)
هب لماک  دـیقت  هک  تسا  هدـناوخ  هناروکروک  دـیلقت  فلاخم  طابنتـسا و  داهتجا و  لها  شیدـنا و  دازآ  يدرم  ینید ، ياوشیپ  هیقف ، یملاع 

قمعت و اب  ار  روما  قئاقح  دمهفب و  ار  یبلطم  ره  هنک  حور و  دشوکیم  تسا  يدرم  تسین  هتـسباو  یبهذم  چیه  هبو  هتـشاد  تنـس  باتک و 
هک یفیـصوت  فیرعت و  همهنیا  اب  یلو  (. 7 « ) دروآیم وا  هرابرد  ار  املع  لاوقا  سپس  دروآ . تسدهب  اهنآ  ياههمـشچرس  زا  یـشیدنافرژ 
انیب ریصب و  صخش  وا ، تافیلاتو  راثآ  هعلاطم  اب  دناهدروآ ، لمع  هب  میق  نبا  هعلاطم  ترثک  عالطا و  تعسو  نوماریپ  ناگدنسیون  زا  یضعب 

زا تسا . هدوب  یناوارف  تافارحناو  اهاطخ  اهـشزغل و  راچد  يداقتعا  لـئاسم  رد  هیمیت  نبا  شداتـسا  نوچمه  زین  وا  هک  دربیم  یپ  یبوخ  هب 
رد وا  تسه و  زین  میق  نبا  داقتعا  دروم  تشذـگ ، هیمیت  نبا  دـئاقع  نایب  نمـض  رد  نیا  زا  شیپ  هک  دـنوادخ » یـسح  تیور   » هلاـسم هلمج 

ار لاعتم  دـنوادخ  تشهب ، لها  هک  نیا  هرابرد  دراد و  فارتعا  اطخ  هدـیقع  نیا  هب  احیرـص  هیفاـشلا » هیفاـک   » ماـن هب  دوخ  ینـالوط  هدیـصق 
هللالوسر نع  رتاوت  اذه  نارمقلا  يری  امک  دابعلا  ایور  مهقوف  نم  هناحبـس  هنوری  و  تسا ! هتفگ  دنزادنایم ، رظن  وا  میرک  هجو  هب  دننیبیم و 

دوخ رـس  يالاب  ار  هام  دیـشروخ و  هک  هنوگنامه  هب  دـننیبیم ، دوخ  رـس  يـالاب  زا  ار  دـنوادخ  تشهب  لـها   » ناـمیالا دـساف  ـالا  هرکنی  مل 
یلبنح ياملع  زا  یکی  تسا .» دساف  ناشنامیا  هک  یناسک  رگم  دنکیمن ، راکنا  ار  نآ  هدیـسر  ربمایپ  زا  رتاوتم  روط  هب  بلطم  نیا  دننیبیم ،

مامت : » دـیوگیم يو  تسا ، هدرک  حرـش  لصفم  دـصاقملا » حیـضوت   » هب موسوم  دـلج  ود  رد  ار  هدیـصق  نیمه  میهاربا » نب  دـمحا   » ماـن هب 
تعدـب لها  اما  دـنراد ، قافتا  ار ) تیدـحا  تاذ  تشهب  لها  ندـید   ) رما نیارب  مالـسا  نایاوشیپ  نیعبات و  هباحـص و  نیلـسرم و  ناربمایپ و 

مهرورـس و مهـشیع و  یف  مه  اـنیب  تسا : هتفگ  هدیـصق  نیمه  رد  میق  نبا  دنتـسه . تیور  رکنم  هضفار ، هینطاـب و  هلزتعم و  هیمهج و  دـننام 
ناسنا و یلع  یفخی  برلار ال  ون  هوارف  مهسوور  هیلا  اوعفر  ینادلاو  اهیصق  نانجلا  هنم  تقرـشا  دق  عطاس  رونب  اذا  ناهت و  هذل و  یف  مهمیعن 

لها هک  تقو  نامه  رد  ( ») 8  ) ناطلسلا وذ  برلا  یلاعت  ارهج  هنوریف  مکیلع  مالـسلا  لاق  ناسحالاب  میلـستلل  ءاج  دق  مهقوف  یلاعت  مهبرب  اذا 
همه هک  دشخردیم  يرون  ناهگان  دنتسه ، رگیدکی  هب  یئوگ  کیربت  لوغشم  تذلو و  تمعن  رد  قرغ  رورس و  شیع و  مرگرـس  تشهب ،

، لاح نیمه  رد  تسین ، ناهن  سکچیه  رب  هک  تسادخ  رون  دننیبیم  دننکیم  دنلب  رون  فرط  هب  ار  اهرـس  دزاسیم ، نشور  ار  تشهب  ياج 
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مالسلا دیوگیم : نانآ  هب  باطخ  دنوادخ  هاگنآ  تسا  هدمآ  تشهب  لها  هب  نداد  مالس  يارب  هک  دننکیم  هدهاشم  دوخ  رس  يالاب  ار  ادخ 
، هجام نبا  زا  یتیاور  هب  نخس  نیا  رد  میق  نبا  دننکیم .» هدهاشم  اراکـشآ ، ار  شیوخ  رداق  راگدرورپ  تشهب  لها  ماگنه  نیا  رد  مکیلع ،

ظفاحلا هاور  اذه  اذ  لبق  هوعمـسی  مل  مهناکف  ناقرفلا  هوالتب  هناحبـس  هباطخ  ذیذل  مهعمـسی  كاذک  و  دـیوگیم : زاب  تسا ، هتـسج  دانتـسا 
ار نآرق  یعون  هب  تشهب ، لها  يارب  شخبتذل ، یباطخ  اب  دـنوادخ  ( » 9  ) یناث عونف  ایندلا  یف  نا  رقلا  انعامـس  قلطم و  عامـس  اذه  یناربطلا 
قلطم و روطهب  نآرق  ندینش  تسا ، هدرک  تیاور  یناربط  ار  نیا  دناهدینـشن . زگره  نیا ، زا  لبق  ار  یتوالت  نینچ  یئوگ  هک  دنکیم  توالت 
اب دوشیمن و  هدید  يو  هک  تسا  نیا  یلاعتیراب  هرابرد  حیحص  داقتعا  تسا .» رگید  یعون  میدینشیم  ایند  رد  ام  هچنآو  تسا  نیا  یقیقح ،

یلع نب  دمحم   - 5 (. 10 ...( ) راصبالا كردی  وه  راصبالا و  هکردت  ال  : ) تسا هدومرف  وا  دوخ  اریز  ددرگیمن  كرد  ساوح  زا  کی  چـیه 
رد لاس 1173  رد  يو  درادرارق  نمی  تختیاپ  اعنص  یکیدزن  رد  هک  تسا  بوسنم  ياهیرق  هب  یناکوش  ( 1250  - 1173  ) یناعنص یناکوش 

ثیدح و لوصا و  هقف و  نتخومآ  هب  شردـپ  هلمج  زا  دـیتاسا  زا  یعمج  دزن  رد  تفای و  تاشن  نمی  ياعنـص  رد  دـش و  دـلوتم  هیرق  نامه 
یلیخ یناکوش  تسا . هتـشون  هدـناوخ  اهنآ  زا  هک  ار  یئاهباتک  دـیتاسا و  مامت  مان  علاطلا » ردـبلا   » باتک رد  یناکوش  تخادرپ ، رگید  مولع 

هک دوب  هدیسرن  یگلاس  یس  هب  زونه  دادیم و  خساپ  دیسریم ، رگید  ياهرهش  اعنص و  زا  هک  یئاهاتفتـسا  درک و  نداد  اوتف  هب  عورـش  دوز 
مه يدایز  ياهباتک  دیدرگ و  تواضق  بصنم  رادهدهع  اعنـص  رهـش  رد  مه  لاس  نیدنچ  تشاذـگ و  رانک  ار  دـیلقت  دـش و  قلطم  دـهتجم 

. تفای تافو  یلوـق 1255  هب  لاـس 1250 و  رد  يو  (. 11  ) تسا هدرک  رکذ  علاـطلا » ردـبلا   » باـتک رد  ار  اـهنآ  تسرهف  دوخ  هک  تشوـن 
یئاوشیپ ماقم  هب  بهذـم  نآ  رد  هکنیا  ات  داد  اوتف  تشون و  باتک  نآ  قبط  تفرگ و  ارف  هیدـیز  بهذـم  قباطم  ار  هقف  ادـتبا  رد  یناـکوش ،

ار رارجلا » لیسلا   » باتک دیسر و  داهتجا  بصنم  هبو  دش  اهر  دیلقت  دیق  زا  ات  تفرگ  یشیپ  دوخ  نامز  لها  رب  ثیدح  لیصحت  رد  دیـسر و 
، دلقم بلغا  هک  اهنآ  دهد و  خر  یتاشقانم  شنامز ، لها  وا و  نایم  دـش  ثعاب  هک  تخاس  حرطم  یئارآ  تاداهتجا و  نآرد  دومن و  فیلات 

تمذم دـیلقت  زا  تسا ، ص )  ) مرکا ربمایپ  تیبلالآ  هقف  هرابرد  هک  راهزالا » حرـش   » باتک رد  دـندرک و  مایق  وا  هیلع  دـندوبن  داهتجا  لها  و 
لوقلا  » ار نآ  درک و  فیلات  مه  ياهلاسر  هراب  نیا  رد  تشاد و  مارح  ار  دـیلقت  وا  اریز  دـننک ، هاگن  لیلد  هبات  تخاس  راداو  ار  اهنآ  دومن و 

دندومن داقتنا  تدش  هب  وازا  دـندرک و  هلمح  وا  رب  تقو  ياملع  زا  یعمج  دـش ، هتـشون  باتک  نیا  نوچ  دـیمان . دـیلقتلا » مکح  یف  دـیفملا 
دـصق هک  دندرک  مهتم  ار  یناکوش  دیلقت  نارادفرط  دش و  اپب  بوشآ  هنتف و  داهتجا  دیلقت و  نارادفرط  نایم  نمی ، ياعنـص  رد  تهج  نیدب 
يراب تافـص  وتسنادیمن  دودـسم  ار  داهتجا  باب  دوب و  حـلاص  فلـس  هدـیقع  یناکوش  هدـیقع  دراد . ار  تیب  لها  بهذـم  ندرک  ناریو 

مانب ياهلاسر  فلـس ، بهذـم  هراـب  ردو  دوب . فلاـخم  لـیوات  اـب  درکیم و  رهاـظ  رب  لـمح  تسا  هدـمآ  ثیدـح  نآرق و  رد  هک  ار  یلاـعت 
هب رایخالا » دیـس  ثیداحا  نم  راطوالا  لـین   » فورعم باـتک  رد  یناـکوش  ياـهاوتف  (. 12  ) تسا هدرک  فیلاـت  فلـسلا » بهذـمب  فحتلا  »

روبق ترایز  يارب  رفس  روبق و  يور  رب  انب  نتخاس  و  (. 13  ) دنادیم رفاک  اقلطم  ار  هالصلا  كرات  هک  نیا  هلمج  زا  تسا  هدش  رکذ  لیـصفت 
بابراو بدا  لها  هک  نیا  اب  دنادیمن : زیاج  ار  ثیدـح  نآرق و  رد  زاجم   - 1 یناکوش صاخ  نانخس  دئاقع و  (. 14  ) درامشیم كرش  ار 

دح هب  مه  ثیدـح  نآرق و  رد  دراد و  دوـجو  برع  تغل  رد  دوریم ) راـک  هب  یقیقح  ینعم  ریغ  رد  هک  یظفل   ) زاـجم هک  دـندقتعم  تـغل 
« دی الثم  دریگیم ، نآ  یقیقح  ینعم  هب  ار  ظفل  ره  و  (. 15  ) تسا ثیدح  نآرق و  رد  زاجم  ندوب  رکنم  یناکوش  یلو  دوشیم ، تفای  روفو 
« طلـست  » و تموکح »  » و تردـق »  » و تمعن ،»  » يرگید تسا و  تسد )  ) یکی هک  دوشیم  قالطا  يدایز  یناـعم  هب  برع  تغل  رد  تسد ) )
هب هدش ، لامعتـسا  هک  اجکره  نآرق  رد  دی »  » یناکوش هدیقع  هب  تسا . يزاجم  يانعم  هیقب  دشابیم  تسد  نامه  یقیقح  ینعم  دـشابیم و 
...( ءاشی فیک  قفنی  ناتطوسبم  هادی  لب  اولاق  امب  اونعل  مهیدیا و  تلغ  هلولغم  هللادی  دوهیلا  تلاقو  : ) هفیرش هیآ  رد  الثم  تسا  تسد »  » ینعم

ره هکلب  دنوش ! رود  یهلا ) تمحر   ) زا نخـس  نیا  رطاخ  هب  داب و  هتـسب  ناشیاهتـسد  تسا ، هتـسب  ریجنز  هب  ادخ  تسد  دنتفگ  دوهی  (. » 16)
یقیقح تسد  تسین و  مسج  دنوادخ  هک  نیا  هنیرق  هب  نیرـسفم  همه  دشخبیم .»... دـهاوخب  هنوگره  تسا  هداشگ  وا  تردـق )  ) تسد ود 

هیآ دنچ  رهاظ  بجوم  هب  یناکوش  و  دناهدرک . لمح  يزاجم  ینعم  هب  و  تردق »  » ینعم هب  ار  نآ  هتفرگ و  يزاجم  ینعم  هب  ار  دی » ، » درادـن

تیباهو www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 145زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


یلو تسه  یلاعت  قح  تافص  دئاقع و  رد  لیوات   - 2 تسا . هدش  لئاق  اضعا  رگید  هرهچ و  مشچ و  شوگ و  تسد و  تیدـحا  تاذ  يارب 
یهار اهنیا  رد  لـیوات  فلا -  تسا : لوق  هس  یلاـعتقح ، تافـص  دـئاقع و  لوصا  رد  لـیوات  ناـکما  دروم  رد  درک : يراددوخ  نآ  زا  دـیاب 

، نآ زا  اـم  نکیل  دـنراد  لـیوات  اـهنآ  ب -  (. 17  ) تسا ههبـشم  لوق  نیا  دوشب و  رهاـظ  هب  لـمح  یلیواـت  هنوگچـیه  نودـب  دـیاب  درادـن و 
...( هللا الا  هلیوات  ملعی  ام  و  هک ...(  تسا  هدومرف  دنوادخ  اریز  میـشاب ، هتـشاد  لیطعت  ای  هیبشت  هب  هدـیقع  هک  نیا  نودـب  مینکیم  يراددوخ 

لیوات ینعی  تسا ، هدرک  رایتخا  ار  حـلاص  فلـس  شور  اـجنیا  رد  یناـکوش  تسا . نیمه  رب  فلـس  لوق  هک  تسا  هتفگ  ناـهرب » نبا  ( » 18)
دید و ناوتیم  ار  ادخ  تایآ ، رهاظ  بجوم  هب  هک  تسا  نیا  یناکوش  نخـس  موهفم  (. 19  ) مینکیم يراددوخ  نآ  زا  اـم  یلو  دراد  دوجو 

نبا  » هتفگ هب  اـنب  لوق ، هس  نیا  زا  دراد . هار  روکذـم  روـما  رد  لـیوات  هک  نیا  ج -  دـش . لـئاق  حراوـج  اـضعا و  وا  يارب  ناوـتیم  نینچمه 
. تسا هدش  تیاور  هملسما  دوعسم و  نبا  سابع و  نبا  و  ع )  ) یلع زا  یموس  وتسا  هدش  لقن  هباحص  زا  رگید  ياتود  لطاب و  یلوا  ناهرب »
، تسین نآ  عـنم  رب  یـصن  هک  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  هحاـبا  لـصا  تسا : هدرک  راـیتخا  ار  هحاـبا  لـصا  ناـیباهو ، فـالخرب  یناـکوش   - 3

یناکوش دـشابیم . عونمم  نآ  ماجنا  دـشابن ، نآ  زاوج  رب  یلیلد  هک  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  عنم  لصا  تسا و  زیاـج  حاـبم و  نآ  باـکترا 
عنم لصا  هدرک و  لقن  نیرخاتم  زا  یـضعب  زا  مکحلادبع و  نب  هللادبع  نبدمحم  زا  هیعفاش و  زا  یهورگ  اهقف و  زا  یعمج  زا  ار  هحابا  لصا 

4 تسا . نایباهو  دئاقع  فالخرب  نیا  و  ( 20  ) تسا هدرک  رایتخا  ار  هحابا  لصا  یئاهلالدتسا ، اب  دوخ  یلو  تسا  هداد  تبـسن  روهمج  هب  ار 
روبق و ریمعت  هراـبرد  یلو  ( 21  ) دـنادیم زیاج  ار  روبق  ترایز  هک  نیا  اب  یناکوش  دـنادیم : مارح  ار  روبق  ریمعت  انب و  نتخاـس  یناـکوش  - 

باهولادبع نب  دـمحم  دوب و  هتفگ  وا  زا  لبق  هیمیت  نبا  هک  تسا  هتفگ  ار  ینانخـس  نامه  ترایز ، دـصق  هب  رفـس  نآ و  يور  رب  انب  نتخاس 
دوـخ زا  دـنریگیمن و  ار  تشز  عینـش و  ياـهراک  نیا  وـلج  ارچ  هک  اـملع  هب  ضارتـعا  اـب  رتـشیب و  تدـش  اـب  اـما  تفگیم  يو  ناـمز  رد 

دنکیم هیرگ  مالسا  اهنآ  رب  هک  هدرک  تیارس  يدسافم  اهنآ  نیسحت  روبق و  ندرک  مکحم  نتخاس و  زا  ردقچ  دنهدیم و  ناشن  یئانتعایب 
دننادیم و ررـض  عفد  عفن و  بلج  هب  رداق  اهنآ  دنراد و  دوخ  ياهتب  هب  ناتـسرپتب  هک  دنراد  روبق  هب  ار  داقتعا  نامه  لهاج  مدرم  هلمج  زا 
هک دـنهاوخیم  یئاـهزیچ  اـهنآ  زا  دـناهداد و  رارق  دوخ  ياههتـساوخ  هب  ندیـسر  تاـجاح و  ندـمآرب  يارب  یهاـگهانپ  دـصقم و  ار  روبق 

یناکوش دـنیامنیم . هثاغتـسا  اهنآ  هب  دـنیوجیم و  كربت  روبق  كاخ  هب  دـننکیم  رفـس  روبق  تراـیز  يارب  دـنهاوخیم . ادـخ  زا  ناگدـنب 
یتـیمح فینح  نید  يارب  دـیامن و  بضغ  ادـخ  يارب  هک  تسین  یـسک  زیمآرفکو  تشز  لاـمعا  نیا  اـب  هک  نیا  زا  تسا  فساـتم  ادـیدش 

( روبق نارئاز  « ) نیروبق  » نیا زا  يرایسب  هک  دناهداد  ربخ  ام  هب  ناطلس . هن  ریزو ، هن  ریما ، هن  داقنم ، درگاش  هن  داتـسا و  ملاع  هن  دهد ، جرخهب 
وا هب  هک  یـسک  ای  دـشرم  ریپ و  هب  دوش  هتفگ  رگا  اما  دـنروخیم ، غورد  مسق  ادـخ  هب  دـشاب ، مزال  ناشیارب  یمـسق  هاگره  اـهنآ ، رتشیب  اـی 
زا رتالاب  نانیا  كرـش  هک  نیا  رب  تسا  راکـشآ  یلیلد  نیا  دننکیم ، فارتعا  قح  هب  ریزگان  دنریذپیمن و  دننک ، دای  دنگوس  دنراد ، داقتعا 

هتفرگ و ارف  ار  مالسا  ملاع  هک  بئاصم  همه  نیا  زا  یناکوش  (. 22  ) تسا هثالث  ثلاث  ای  نینثا  یناث  دنوادخ  دنتفگ  هک  تسا  یناسک  كرش 
مه و مامت  هدرک و  رظنفرص  دنکشب ، مه  زا  نید  ساسا  هک  دوریم  نآ  میب  هدیناود  هشیر  ناناملسم  نایم  رد  نانچ  قافن  فالتخا و  لماوع 

نیمه طقف  ناناملـسم  تبیـصم  دـنکیم  لایخ  ناسنا  هک  هدومن  گرزب  ناـنچ  ار  نآ  تسا و  هدرک  یئزج  هلاـسم  کـی  هجوتم  ار  دوخ  مغ 
رتروآنایز یئالب ، هچ  وتسا  رفک  زا  رتدیدش  نید ، يارب  یتبیصم  هچ  دیوگیم : نیملسم  نارادمامز  نید و  ياملع  هب  باطخ  اذل  تسا و 

يربارب تبیـصم  نیا  اـب  کیمادـک  دـنوش ، راـتفرگ  نآ  هب  ناناملـسم  تسا  نکمم  هک  یبئاـصم  زا  تسادـخ و  ریغ  شتـسرپ  زا  نـید  يارب 
میـسقت نوگانوگ  ياههقرف  هب  ص )  ) ادـخلوسر ياضر  فـالخرب  مالـسا  تما  هک  نیا  زا  دروخیمن  فساـت  یناعنـص » (. » 23 ( !؟ دنکیم

رد هک  نیا  زا  تسین  فساتم  چیه  یناعنـص » « ؟ تسا هدـش  یـشان  اجک  زا  فالتخا  نیا  و  تسیچ ؟ هقرفت  نیا  تلع  دـیوگیمن : دـناهدش و 
« قداص «، » مظاک  » مان مه  هبترم  کی  یتح  یلو  تسا  هدمآ  ینابیـش و ... نسح  نب  دـمحم  فسویوبا و  لاثما  مسا  اج  نارازه  رد  هقف  بتک 
ثیدح و رازه  يراخب 9  حیحص  رد  تسین ؟ یگرزب  تبیـصم  نیا  ایآ  دنتـسین ؟ تلاسر  نادناخ  ناکرا  اهنیا  رگم  دوشیمن  هدید  اضر »  » و

کی یتح  ثیداحا  نیا  مامت  زا  یلو  دـنراد  فارتعا  اهنآ  تحـص  هب  تنـس  لـهاياملع  دراد و  دوجو  ثیدـح  رازه  ملسم 11  حیحـص  رد 

تیباهو www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 145زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


قداص رقاب و  ماما  زا  یتایاور  ندوبن  تایاور ، همهنیا  نایم  رد  ایآ  تسا ، هدـشن  هداد  تبـسن  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا  هب  مه  ثیدـح 
یـساسا لئاسم  رد  دیاب  دنیآ  دوخ  هب  ناناملـسم  يزور  کی  دـشاب  انب  رگا  (. 24  ) تسین فسات  ياج  مالـسلا ) مهیلع   ) دـمحم لآ  مظاکو 

دنک شومارف  ار  درد  لصا  ناسنا  ات  دراد  يریدخت  هبنج  اهفرح  عون  نیا  دنیامن و  لمات  نیملسم  تالکشم  مالسا و 

تشون یپ 

هیده - 4 ص 323 . ج1 ، هنماکلا : رردلا  - 3 ص 1498 . ج4 ، یبهذ ، ظافحلا  هرکذت  - 2 ص 138 . ج14 ، ریثک ، نبا  هیاهنلاو ، هیادـبلا  - 1
هضور - 7 توریب . پاچ  رازن ، رتکد  قیقحت  هیزوجلا ، میق  نبا  ءاـسنلا : راـبخا  - 6 ص 56 . ج6 ، یلکرز : مالعالا  - 5 ص 400 . بابحالا :

، نایباهو لقن  هب  ص 573 ، ج2 ، دصاقملا : حیضوت  - 8 توریب . پاچ  فسوی ، رباص  حیحصت  میق ، نبا  فیلات  نیقاتـشملا : ههزن  نیبحملا و 
جاهنم  - 103 ماـعنا : هروس  - 10 (. 48 ص47 -  ناـیباهو ، . ) تسا یهیقف  ياـقآ  زا  راعـشا  همجرت  ص 582  كردـم : نامه  - 9 ص 48 .
همدقم  - 225 ص 214 -  ج2 ، علاطلاردبلا : - 12 راطوالا . لین  همدقم  ص 214  ص 479 و ج2 ، ج1 ، علاطلاردبلا : - 11 ص 82 . همارکلا :

-16 . 22 ص 3 -  لوحفلا : داشرا  - 15 . 83 ص 4 -  ج4 ، راطوالا : لین  - 14 . 295 ص 6 -  ج1 ، راطوالا : لین  - 13 راطوالا . لین  لوا  دلج 
داشرا - 19 . 7 نارمع : لآ  - 18 دـندرکیم . هیبـشت  ناـسنا  هب  دنتـسنادیم و  مسج  ار  ادـخ  هک  دـندوب  یناـسک  ههبـشم ، - 17 . 64 هدئام :

لحن و هروس  زا  ياههیآ 51  هب  هراشا  - 22 دعب . هب  ص 109  ج4 ، راطوالا : لین  - 21 ص 284 . لوحفلا : داشرا  - 20 ص 176 . لوحفلا :
خیرات رد  همکاحم  حیرشت و   » دنمشزرا رایـسب  باتک  هب  هراب  نیا  رد  - 24 . 83 ص 4 -  ج4 ، راطوالا : لین  - 23 تسا . هدـئام  هروس  زا   73

. دوش هعجارم  يروز  هگنز  يدنفا  تجهب  یضاق  فیلات  دمحم » لآ 

تیباهو 3 دئاقع  ناراذگناینب 

عبنم

هرامش 11 مالسا ، بتکم  همانلصف 

(1207  - 1115  ) یباهو نیئآ  راذگناینب  باهولادبع  نب  دمحم 

شردپ مان  زا  تبـسن  نیا  دسریم و  یمیمت » بیهو   » هب شبـسن  هک  تسا  يدجن  یمیمت  باهولادبع  نب  دمحم  تیباهو  کلـسم  راذگناینب 
یباهو مان  دنیوگیم : دنتسه و  یـضاران  دوخ  هقرف  هب  نآ  قالطا  زا  دنرادن و  لوبق  ار  تبـسن  نیا  نایباهو  تسا . هدش  هتفرگ  باهولادبع » »

نانآ هک  دننک  دومناو  نینچ  نادان  دارفا  هب  ات  دناهداد  نانآ  هب  دسح  ینمشد و  يور  زا  باهولادبع  نب  دمحم  رصاعم  نانمشد  زا  یضعب  ار 
دمحم خیـش  هب  ار  هقرف  تبـسن  تهج  نیدـب  دـتفیب ، تشحو  هب  دـنکیم  يوریپ  اـهنآ  زا  هک  یـسک  اـت  دنتـسه  هدـننک  هارمگ  راذـگتعدب و 

وا گرمو  دلوت  خـیرات  رد  ناخروم  (. 1  ) دننک ادیپ  تفارـش  یعون  ربمایپ ، مان  اب  ندوب  مانمه  ببـس  هب  نیئآ  نیا  ناوریپ  ادابم  هک  دـناهدادن 
لاس ردو  تفای  دلوت  دجن ) ياهرهـش  زا  « ) هننیع  » رهـش رد  لاس 1111ه ق  رد  باهولادبع  نب  دمحم  دناهتفگ  اهیـضعب  دـناهدرک : فالتخا 
یلو هدرک ، باختنا  ار  لوق  نیا  دوخ  ياهباتک  رد  هک  نیا  اب  نـالحد  ینیز  تشاد . لاـس  دودح 96  ینالوط  رمع  و  ( 2  ) تشذگرد  1207

تکاله هب  لاس 1206  رد  ینعی  ثیبخلا » كاله  ادب  : » تسا هتفگ  وا  تکاله  خیرات  هدام  رد  یضعب  تسا : هتفگ  هیباهولا » هنتف   » باتک رد 
رد يو  دلوت  هک  تسا  نیا  روهشم  یلو  (. 4  ) تسا هدوب  لاس 1206  رد  يو  توف  رگید ، یخرب  یـسولآ و  هتفگ  هب  یلو  (. 3  ) تسا هدیسر 
نآ رد  شردپ  تسا ، دجن  دالب  زا  هک  دش  دـلوتم  هنییع  كرهـش  رد  وا  (. 5  ) تسا هداتفا  قافتا   1207 لاس ناـمه  رد  شتوف  لاس 1115 و 

هعلاطم هب  يدـیدش  هقالع  رما  زاـغآ  زا  وا  دنـسیونیم : تخومآ . دوب ، یلبنح  ياـملع  زا  هک  دوخ  ردـپ  زا  ار  یلبنح  هقف  دوب و  یـضاق  رهش 
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ياهباتک هعلاطم  هب  لیاوا  زا  وا  دنیوگ : تشاد . اهنیا  دـننامو  يدـسا  هحیلط  یـسنع ، دوسا  حاجـس ، هملیـسم ، دـننام : توبن  نایعدـم  خـیرات 
شردپ درمشیم ، تشز  ار  دجن  مدرم  لامعا  زا  يرایـسب  و  (. 6  ) درکیم هعلاطم  دایز  ار  اهنآ  دادیم و  يداـیز  تیمها  میق  نبا  هیمیتنبا و 

هکم و مزاـع  لیـصحت  همادا  تهج  سپـس  دادیم . رارق  شهوکن  دروـم  ار  وا  درکیم و  فارحنا  ساـسحا  يو  رد  دوـب ، یحلاـص  درم  هک 
زا زاغآ  رد  دوب ، لیـصحت  لوغـشم  اجنآ  ياـملع  دزن  رد  دـندوب و  ددرت  رد  هنیدـم  هکم و  ناـیم  رد  هک  دوب  یئاـههبلط  زا  دـیدرگ و  هنیدـم 
زا یلو  درک ، هدافتسا  يدنـسهایح  دمحم  خیـش  يدرک و  نامیلـس  نب  دمحم  خیـش  هلمج : زا  هنیدم  هکم و  ياملع  زا  یعمج  سرد  رـضحم 

نیا دندرکیم  ینیبشیپ  دـندوب و  نیبدـب  وا  هدـنیآ  هبتبـسن  نیحلاص  ياملع  دـیتاسا و  هک  دـشیم  يراج  وا  نابز  رب  یبلاطم  زاغآ  نامه 
يو يوریپ  زا  ار  مدرمو  تفرگیم  داریا  يو  رب  زین  باهولادبع  نب  نامیلـس  شردارب  تخاس و  دـهاوخ  هارمگ  ار  مدرم  هدـنیآ ، رد  صخش 

هک دندرکیم  وگتفگ  نمی  مدرم  صوصخ  هبو  برع  هک  تسا  نآ  يرگیباهو  اشنم  لصا و  دـسیونیم : نوربطلم » (. » 7  ) تشادیم رذحرب 
ولج هک  ار  هک  ره  دـش و  شخپ  نیمز  يور  رد  جراخ و  يو  زا  یـشتآ  هلعـش  هک  دوب  هدـید  ایور  ملاع  رد  نامیلـس  ماـن  هب  یئاونیب  ناـپوچ 

دـنکیم و ادـیپ  یمیظع  يورین  وت  نادـنزرف  زا  يدـنزرف  هک : درک  ریبـعت  نینچ  وا  تفگ و  يربـعم  هب  ار  اـیورنیا  وا  تخوسیم . دـمآیم ،
رطاخ هب  شنایرهشمه  دزن  دش ، گرزب  دمحم  هک  یتقو  درک . ادیپ  ققحت  دمحم  وا  هداون  رد  ایور  نیا  دهدیم و  لیکشت  يدنمورین  تلود 
سپـس دومن  ادیپ  زین  یناوریپ  درک و  غیلبت  یناهنپ  ار  شبهذـم  تسخن  وا  دوب  مرتحم  زیزع و  هن ؟ ای  تسا  نامه  دوبن ، مولعم  هک  ایور  نیمه 
یسولآ (. 8  ) تشگزاب دوخ  راید  هب  ترفاسم  لاس  هس  زا  سپ  هرابود  دـندیورگن ، وا  هزات  نیئآ  هب  اجنآ  رد  نوچ  درک و  ترفاـسم  ماـش  هب 
شردپ دزن  ار  یلبنح  هقف  درک ، امن  وشن و  دجن  ياهرهش  زا  یکی  هنییع ، رهش  رد  باهولادبع  نب  دمحم  دسیونیم : دجن » خیرات   » باتک رد 

تفگیم نخس  ناناملسم  قافتا  دروم  دئاقع  لامعا و  زا  يرایسب  دض  رب  تفگیم و  انـشآان  ینانخـس  یکدوک  ناوا  نامه  زا  تفرگ و  ارف 
شیپ هنیدم  رد  درک . ترفاسم  هنیدم  هب  سپس  هکم و  هب  هنییع  رهش  زا  سپ  درکن . يرای  ار  وا  یـسک  یلو  تفرگیم  داقتنا  داب  هب  ار  اهنآ  و 

زا دجن و  هب  هاگنآ  دومن ، ضارتعا  ص )  ) مرکا لوسر  رهطم  دقرم  رانک  رد  لسوتو  هثاغتـسا  هب  ادـیدش  دـناوخ و  سرد  یمان  هللادـبع  خـیش 
زین رهـش  نیا  رد  دش و  رـضاح  یعومجم  دمحم  خیـش  سرد  هسلج  رد  دـیزگ و  تماقا  یتدـم  هرـصب  رد  داهن . يور  ماش  هرـصب و  هب  اجنآ 

ار وا  ترفاسم  کنیا  (. 9  ) تخیرگب اجنآ  زا  دندرک و  شنوریب  اجنآ  زا  مدرم  تفرگ و  داقتنا  داب  هب  ار  ناناملسم  یبهذم  لامعا  زا  يرایسب 
دش و هنیدم  راپـسهر  جح  کسانم  ماجنا  زا  دعب  تفر ، جح  هب  هک  يرفـس  رد  باهولادبع  نب  دمحم  دنیوگ : میریگیم : یپ  رگید  عبانم  زا 
هب ار  دوخ  زارد  رود و  رفس  اجنآ  زاو  تشگرب  دجن  هب  سپـس  داد ، رارق  راکنا  دروم  ربمایپ  ربق  رانک  ردار  مدرم  هثاغتـسا  لسوت و  اجنآ ، رد 

یکی زا  و  (. 10  ) دنام هرصب  رد  لاس  راهچ  تدم  دورب  ماش  هب  اجنآ  زا  هک  دصق  نیا  هب  تفر  هرـصب  هب  ادتبا  دومن . زاغآ  یمالـسا  ياهرهش 
مدرم دومن ، راهظا  ار  دوخ  دئاقع  هک  یماگنه  و  (. 11  ) دناوخ سرد  وا  شیپ  یتدم  تشاد ، مان  یعومجم  دمحم  خیش  هک  هرصب  ياملع  زا 

رد هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  دـندرک و  نوریب  دوخ  رهـش  زا  ار  وا  ماجنارـس  دـنداد و  رارق  رازآ  تیذا و  دروـم  ار  وا  دـنتخادرپ و  تفلاـخم  هب 
دادغب مزاع  اجنآ  زا  (. 12  ) درب ریبز  رهش  هب  داد و  تاجن  ار  وا  ریبز  لها  زا  يدرم  هک  دوش  كاله  ریبز  هرـصب و  نایم  نابایب  دیدش  يامرگ 

رد تفر و  نادمه  هب  دعب  دنام و  ناتـسدرک  رد  مه  لاسکی  تفر و  ناتـسدرک  هب  سپـس  دش و  راگدنام  اجنآرد  لاس  جنپ  تدم  دیدرگ و 
یناعم و فرص و  وحن و  ملع  لیـصحت  هب  ناهفـصا  ياملع  دزن  رد  یتدم  دیدرگ و  ناهفـصا  مزاع  اجنآ  زا  و  ( 13  ) دنام لاس  ود  مه  اجنآ 
قارشا و هفسلف  ناهفصا  رد  يو  نیما ، دمحا  هتفگ  قبط  و  (. 14  ) دیسر داهتجا  دح  هب  هیعرش  لئاسمو  لوصا  هقف و  رد  زین  تخادرپ و  نایب 

اجنآ رد  درک و  رفـس  ناریا  هب  دـمحم  خیـش  تسا : هتـشون  نیرـشعلا » نرقلا  یف  برعلا  هریزج   » باـتک فلوم  (. 15  ) تفرگارف ار  فوـصت 
هزوم هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخسن  هک  رگید  عبنم  کی  زا  و  (. 16  ) تفرگ ارف  ار  گنج  نونف  زا  یتمسق  گنفت و  نتخاس  قرش و  تمکح 
هدرک تماقا  يوفص  سابع  هاش  ياهانب  زا  هیسابع  هسردم  ناهفصا و  رد  لاس  تفه  دمحم  خیـش  هک  تسا  هدش  لقن  تسا ، دوجوم  ایناتیرب 
حرش یشحم  یناهفـصا ، ناجازریم  دزن  ار  یبتاک  نیعلاهمکح  فیرـش و  دیـس  ریم  فقاوم  حرـش  یچـشوق و  دیرجت  حرـش  تدم  نیا  رد  و 
رهـش نیارد  هام  کی  تشاد ، مان  زازق  یلع  هک  دوخ  هارمه  تسود  اب  هدمآ و  مق  هب  اجنآ  زا  ير و  هب  ناهفـصا  زا  سپـس  هدناوخ ، دـیرجت ،
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، دیزگ يرود  مدرم  زا  هام  تشه  تدـم  و  ( 17  ) تشگزاب برعلا  هریزج  هب  رـصم  زا  تفر و  رـصم  ماش و  ینامثع و  دالب  هب  سپـس  دنام و 
نیارد (. 19  ) تسا هدرک  هراـشا  ناریا  هب  وا  ترفاـسم  هب  زین  یئاـکیرمآ  درادوتـس » بورتول  (. » 18  ) تخادرپ دوخ  دـئاقع  راهظا  هب  هاـگنآ 

زابو دیدرگ  شردپ  مزالم  زین  دمحم  خیـش  دوب . هدش  لقتنم  هلمیرح »  » هب هنییع »  » زا باهولادـبع  خیـش  شردـپ  دوب ، لاس 1139  هک  عقوم 
تاعزانم نینچمه  تفرگرد و  عازن  شردپ  وا و  نایم  تهج  نیدب  تخادرپ و  دـجن  مدرم  دـئاقع  راکنا  هب  تفرگ و  ارف  وا  دزن  ار  یئاهباتک 

خیـش شردپ  لاـس 1153  رد  هـک  نـیا  اـت  تـشاد  هـمادا  لاـس  نیدـنچ  رما  نـیا  داد و  خر  شدـیاقع  رثا  رب  دـجن  مدرم  وا و  ناـیم  یتـخس 
(. 20  ) تفگ تایح  دورد  هب  باهولادبع 

توعد راهظا 

لامعا دئاقع و  درک و  ادیپ  ناناملـسم  لومعم  تاداقتعا  اب  تفلاخمو  دئاقع  راهظا  يارب  يرتشیب  تارج  ردـپ ، گرم  زا  سپ  دـمحم  خـیش 
لکشتم هلمیرح  مدرم  تفرگ . الاب  يو  راک  دنتفرگ و  ار  وا  فارطا  ربخیب  دارفا  زا  یهورگ  داد . رارق  هلمح  دروم  ار  ناناملسم  قافتا  دروم 

زا یکی  دوب ، يرگید  رب  تسایر  یعدم  مادکره  هک  دندوب  هلیبق  ود  مدرم  زا  رهـش  ياسور  تشاد و  یئاسور  هلیبق  ره  دـندوب و  هلیبق  ود  زا 
نامالغ دمآرب  ددص  رد  خیـش  دنتخادرپیم ، روجف  قسف و  رکنم و  روما  هب  هک  دنتـشاد  ینامالغ  دـشیم ، هدـیمان  نایمح »  » هک هلیبق  ود  نآ 
تـشپ دـصق  نیا  هبو  دـنناسرب  لتق  هب  ار  خیـش  یناهن  ماگنه  بش  دـنتفرگ ، میمـصت  نانآ  دـنکب و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  روبزم 
هکلهم زا  زاب  خیـش  دنتخیرگ و  نامالغ  دندز ، گناب  نانآ  رب  دندش و  فقاو  نامالغ  دصق  رب  مدرم  زا  نت  دنچ  اما  دـندرک ، نیمک  يراوید 

دمح نب  نامثع  مان  هب  يدرم  هنییع  رهش  مکاح  تقو  نآرد  تفر و  هنییع »  » رهش هب  هلمیرح »  » زا نیا ، زا  سپ  دمحم  خیش  درک . ادیپ  تاجن 
زا دجن  تموکح  دنک ، تیامح  وا  زا  رگا  هک  داد  لوق  وا  هب  تخادنا و  دجن  تموکح  عمط  هب  ار  وا  باهولادـبع  نب  دـمحم  دوب . رمعم  نب 

فورعم و هب  رما  هب  نیا ، زا  دعب  خیـش  دـهد . يرای  ار  يو  تفرگ  رظن  رد  تشاد و  یمارگ  ار  وا  تفریذـپ و  زین  نامثع  دوب . دـهاوخ  وا  نآ 
زا تخاس . راکـشآ  الماک  ار  دوخ  دـئاقعو  دومن  رایـسب  يریگتخـس  مدرم  ياهراک  راـکنا  رد  تخادرپ و  دوخ ) دـئاقع  قبط   ) رکنم زا  یهن 
دیز ربق  يور  نامتخاس  دبنگ و  دندرک و  عطق  دوب ، مدرم  مارتحا  دروم  هک  ار  یناتخرد  داد  روتـسد  هک  دوب  نیا  هنییع  رد  وا  ياهراک  هلمج 

ار نآ  دبنگ  دیز و  ربق  ایب  تفگ : نامثع  هب  خیـش  تشاد ، رارق  هنییع ) کیدزن   ) هیلبج هیحان  رد  دیز  ربق  (. 21  ) دنتخاس ناریو  ار  باطخ  نب 
وت هک  مینک  بارخ  ار  نآ  میناوتیم  یتروصرد  ام  تفگ  خیـش  دیزاس . ناریو  ار  نآ  امـش ، نیا  دیز و  ربق  نیا  تفگ : نامثع  مینک ، بارخ 
اب گنج  يارای  نوچ  اما  دندمآرب ، عنم  ددصرد  هیلبج  لها  درک  تکرح  شنارای  خیـش و  هارمه  رفن  اب 600  نامثع  ینک . کمک  ام  هب  مه 
ار ربق  تفرگ و  تسد  هب  گنلک  دوخ  خیش  موشیمن ، ربق  ضرعتم  نم  هک  تفگ  خیش  هب  نامثع  دندیشک . رانک  اردوخ  دنتشادن ، ار  نامثع 

خیش درک ، فارتعا  هنـصحم  يانز  هب  دمآ و  وا  دزن  ینز  نآ  زا  سپ  دوب . باهولادبع  رـسپ  یبیرخت  مادقا  نیتسخن  نیا  درک و  ربارب  نیمز  اب 
هک درک  فارتعا  یعون  هرابود  نز  تساهدـش ، زواجت  وت  هب  روز  هب  دـیاش  هک  تفگ  نز  هب  هاگنآ  دـید ، ملاس  ار  وا  دیجنـس و  ار  يو  لـقع 

شوگ هب  وا  ياهراک  دمحم و  خیـش  ربخ  (. 22  ) دندرک راسگنس  ار  نز  نآ  داد  روتسد  خیـش  دشیم ، تباث  وا  رب  ندش  راسگنـس  تازاجم 
هب ار  وا  داتسرف و  هنییع  رهش  نارمکح  نامثع  هب  ياهمان  نامیلـس  دیـسر ، عباوت  فیطق و  ءاسحا و  ریما  يدیمح ، زیزع  نب  دمحم  نب  نامیلس 
وت يارب  ءاسحا  زا  هک  یجارخ  یهدن ، ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  تفگ  تشاد و  رذحرب  شنامرف  تفلاخم  زاو  داد  نامرف  باهولادبع  رسپ  لتق 
هب ءاسحا  ریما  همان  نوچ  دوب . ساـبل  یئاذـغ و  داوم  يرادـقم  ـالط و  هکـس  تسیود  رازهکی و  روبزم  جارخ  درک . مهاوخ  عطق  متـسرفیم ،

دمحم خیـش  میرادن ، ار  ءاسحا  ریما  اب  گنج  تقاط  ام  تفگ : دـناوخ و  دوخ  دزن  ار  خیـش  دـیدن ، دوخرد  تفلاخم  تردـق  دیـسر ، نامثع 
ار وت  لتق  نامرف  ءاسحا  ریما  تفگ : درک و  ضارعا  وا  زا  نامثع  اما  يوشیم ، کلام  ار  دـجن  مامت  یباتـشب  نم  يرای  هب  رگا  هک  داد  خـساپ 

دیرف  » مان هب  يراوس  سپس  ور ، نوریب  ام  رهـش  زا  رتدوز  هچره  میناسرب ، لتق  هب  دوخ  رهـش  رد  ار  وت  ام  هک  تسا  رودب  تورم  زا  یلو  هداد 
(. 23  ) دنار نوریب  هنییع  زا  ار  خیش  ات  تخاس  رومام  ار  يرفظ »
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اهتشونیپ

، هینسلا رردلا  - 2 ص 257 . ج6 ، مالعا ، یلکرز ، يدـجن -  لیخد  نبا  حـلاص  هلاـقم  ص 871 . ج10 ، يدـجو : دـیرف  فراعملا  هرئاد  - 1
نیما دـمحا  ص 111 -  یـسولآ ، دجن  خیرات  - 4 ص 66 . هیباـهولا ، هنتف  - 3 ص17 . قداـصلا ، رجفلا  يواـهز ، ص 42 -  نـالحد ، ینیز 

 - ص871 ج10 ، يدجو ، دیرف  فراعملا  هرئاد  ص 871 -  یجونق ، مولعلا  دجبا  - 5 ص 257 . ج6 ، یلکرز ،  - ص 10 حالصالا ، ءامعز 
، تاهبش هلازا  - 6 ص 350 . ج2 ، نیفراعلا ، هیده  ص 196 –  ج4 ، ناحمس ، نبا  قراشلا  ءایـضلا  ص 156 -  ج2 ، هیمالسالا ، تاحوتفلا 

كردم - 8 ص 13 . بایترالا ، فشک  لقن  هب  همجرت ، نابز و  یلاع  هسردـم  رظان  کب » هعاـفر   » همجرت نوربطلم ، ياـیفارغج  - 7 ص 20 .
ص 111. یـسولآ ، دجن  خیرات  - 12 ص 118 . ج1 ، دجن ، خیرات  - 11 ص 10 . حالـصالا ، ءامعز  - 10 ص 112 . دجن ، خـیرات  - 9 لبق .
ص 10. حالصالا ، ءامعز  - 15 ص82 . هیناطلس ، رثآم  ص 118 -  ج1 ، راجاق ، دلج  خیراوتلا ، خـسان  - 14 ص 10 . مالسالا ، ءامعز  - 13

طباور ناونع  اب  یخیرات  ياهیسررب  هلجم  لاس 11  هرامش 4  همیمض  - 17 ص 336 . هبهو ، ظفاح  نیرـشعلا ، نرقلا  یف  برعلا  هریزج  - 16
یسردم ياقآ  هتفگ  هب  نآ  یطخ  هخسن  هک  باهولادبع  نب  دمحم  هریس  یف  باهـشلا  عمل  باتک  زا  لقن  هب  دجن  لقتـسم  تموکح  اب  ناریا 

باتک نیا  هرابرد  يدنمشزرا  تاعالطا  هیدوعسلا » هیبرعلا  خیرات   » باتکرد فینیلیساف  تسا . طوبضم  ایناتیرب  هزوم  هناخباتک  رد  یئابطابط 
خیرات - 20 ص 261 . ج1 ، مالـسا ، ناهج  زورما  - 19 ص 10 . حالـصالا ، ءامعز  - 18 ص 9 .) باتک ، ناـمه  . ) دـهدیم تسد  هب  یطخ 
هدیسر تداهش  هب  باذک ) هملیسم  اب  ناناملسم  گنج   ) همامی گنج  رد  هک  دوب  باطخ  نب  رمع  ردارب  دیز  - 21 ص 113 . یسولآ ، دجن ،

، یبیلیف - 23 . 122 ص 120 -  ناـیباهو ، و 10 -  و 9  رـشب ج1  نبا  دجن ، خـیرات  - 22 دوب . مدرم  هاـگترایز  شربـق  هقطنم  نآ  رد  دوـب و 
. توریب عبط  ص 390 ، دجن ، خیرات  هللادبع ،

تیباهو 4 دئاقع  ناراذگناینب 

عبنم

هرامش 12 مالسا ، بتکم  همانلصف 

ناناملسم نتشک  يارب  دوعس  نب  دمحم  اب  باهولادبع  نب  دمحم  قفاوت 

( دوب باذک  هملیسم  زکرم  هک  يرهش  نامه   ) تفر هیعرد »  » رهـش هب   1160 لاس هب  دش و  هدنار  نوریب  هنییع »  » زا باهولادبع  رـسپ  ماجنارس 
هلیبق زا  دوعـس ) لآ  دج  « ) دوعـس نب  دمحم   » نیمزرـس نیا  نارمکح  عقوم  نآ  ردو  دمآ  دورف  ملیوس » نب  هللادـبع   » مان هب  يدرم  هناخ  رد  و 

زا نز  نیا  دوب ، دـنمدرخو  ریبدـت  اب  ینز  هک  ریثک  لآ  زا  ناـطحو » یبا   » رتخد یـصوم »  » ماـن هب  تشاد  ینز  دوعـس  نب  دـمحم  دوب ، هزینع » »
رادب یمارگ  ار  وا  مدقم  هداتسرف ، وت  هب  ادخ  هک  تسا  یتمینغ  درم  نیا  هک  تشاد  راهظا  دوخ  رهوش  دمحم ، هب  تفای و  عالطا  خیـش  عضو 

هب ملیوس  نب  هللادبع  هناخ  رد  تفریذـپ و  ار  دوخ  نز  داهنـشیپ  دوعـس  نبا  رامـش . تمینغ  ار  وا  يرای  شاب و  اشوک  يو  تشادـگرزب  رد  و 
شور هرابرد  داد و  تراشب  يو  هب  ار  دـجن  دـالب  همه  رب  طلـست  تردـق و  زین  خیـش  داد ، هدژم  وا  هب  یکین  تزع و  هب  تفر و  خیـش  ندـید 

هک دش  روآدای  وا  هب  نینچمه  تفگ و  نخس  ادخ  هار  رد  داهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ترـضح  نآ  باحـصا  و  ص )  ) ربمایپ
دمحم دنتسه . هقرفت  فالتخا و  راچد  دنوشیم و  ملظ  بکترم  و  دنربیم ، راکب  یئاهتعدب  دجن  مدرم  هک  نیا  تسا و  یهارمگ  یتعدب  ره 
تساخ دهاوخرب  شیرای  هب  هک  داد  نانیمطا  يو  هب  تفریذپ و  ار  اهنآو  داد  صیخشت  دوخ  تحلصم  هب  ار  دمحم  خیش  نانخس  دوعـس ، نب 

هطبار يرگید  اب  دوشن و  ادـج  وا  زا  خیـش  دـش ، هار  هب  ور  اهراک  یتقو  هک  نآ  یکی  طرـش : ود  هب  یلو  درک  دـهاوخ  داهج  نافلاخم ، اـب  و 
ار لوا  طرـش  خیـش  دنک . تفایرد  مهزاب  درادیم ، تفایرد  هیعرد ، لها  زا  هلاس  همه  هک  ار  یجارخ  دشاب  زاجم  هک  نیا  مود  دنکن . رارقرب 
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نیدب (. 1  ) دنادرگ وت  بیـصن  هیعرد  جارخ  زا  رتشیب  يرایـسب  مئانغ  تاحوتف و  دنوادخ  تسا  دـیما  تفگ : مود  طرـش  هرابرد  تفریذـپ و 
قبط  ) نید رئاعـش  هماقا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نافلاخم و  اب  گنج  دروم  رد  دوعـس  نب  دـمحم  باهولادـبع و  نب  دـمحم  بیترت 
نب دمحم  دناهتفگ : رگید  یخربو  ( 3 « ) رهیزدلگ  » و ( 2 « ) یتح پیلیف   » لثم نیقرـشتسم  زا  یـضعب  دندرک . تعیب  رگیدکی  اب  دوخ ) دیاقع 

دهع و نیا  دیدرگ و  ود  نآ  نایم  يرتکیدزن  هطبار  بجوم  دشاب ، حیحص  رما  نیا  رگا  تخاس و  خیش  داماد  ار  زیزعلادبع  دوخ  رـسپ  دوعس 
(. 4  ) تسا نایرج  رد  اهنآ  نایم  نانچمه  زین  یلیماف  طباور  دراد و  رارمتسا  نانچمه  زورما  هب  ات  باهولادبع  هلئاع  دوعـس و  لآ  نایم  نامیپ 
نب دمحم   » یتقو اما  درک ، نوریب  رهـش  نآ  زا  ار  خیـش  هنییع ، ریما  رمعم ،» نب  نامثع   » هک میتفگ  قفاوت  نیا  ینابرق  نیتسخن  رمعم  نب  نامثع 

هب دش و  نامیشپ  تدش  هب  دوخ  راک  زا  نامثع  تفرگ ، الاب  وا  راک  دندرک و  تعیب  رگیدکی  اب  تفاتش و  خیـش  يرای  هب  هیعرد  ریما  دوعس ،»
هب ار  خیـش  تفر و  هیعرد  هب  دوـخ ، ناراـی  زا  یعمج  اـب  روـظنم  نیدـب  دـنادرگرب و  هنییع »  » هب هراـبود  ار  دـمحم  خیـش  هک  داـتفا  رکف  نـیا 
رما نیا  هب  هجو  چیه  هب  مه  دمحم  دومن ، دوعس » نب  دمحم   » هزاجا هب  لوکوم  ار  دوخ  تشگزاب  خیـش  اما  درک ، بیغرت  هنییع ، هب  تشگزاب 
نب نامثع  رفک  مکح  دمحم  خیش  دیشکن  یلوط  (. 5  ) دوب كانمیب  نامیشپ و  تخس  هک  یلاحرد  تشگ  زاب  هنییع  هب  نامثع  دشن و  یـضار 

تکرـش هعمج  زامن  رد  رفن  ود  نآ  دومن ، وا  نتـشک  رومام  ار  رفن  ود  و  رفاـک » كرـشم  رمعم  نب  ناـمثع  نا  : » تفگو درک  رداـص  ار  رمعم 
هنییع هب  باهولادبع  نب  دمحم  دعب  زور  دـندناسر ، لتق  هب  لاس 1163  بجر  هام  رد  دجـسم  بارحم  رد  ار  وا  زامن  نایاپ  زا  سپ  دندرک و 
مدرم کمک  هشیمه  رمعم » نب  نامثع   » هک نیا  اب  (. 6  ) درک نییعت  هنییع  مکاح  ناونع  هب  دوب ، شناوریپ  زا  هک  ار  رمعم » نب  يراشم   » دمآ و

هب يدنزرف  رتخد  نیا  زا  دوب و  هدرک  رارقرب  يرتکیدزن  طباور  اهیدوعـس  اب  دمحم » نب  زیزعلادبع   » اب شرتخد  ندرک  جیوزت  اب  دوب و  هیعرد 
رفاک هک  نیا  هناهب  هب  ار  نامثع  درک ، هک  يراک  نیلوا  خیش  یلو  دندیسر ، تردق  جوا  هب  اهیباهو  وا  رصع  رد  هک  دوعـس »  » مان هب  هدمآ  ایند 

نامثع  » هنوگچ مینادیمن  لاح  (. 7  ) دندرک ناسکی  كاخ  اب  ار  رمعم  لآ  رصق  داد  روتسد  تفر و  هنییع »  » هب اصخش  دناسر و  لتق  هب  هدش ،
هیعرد هب  دمحم  خیش  هک  تقو  نآ  رد  دیسر !؟ لتق  هب  زامن  بارحم  رد  هعمج  زور  رد  هک  دوب  هدش  كرشم  رفاک و  هنییع  مکاح  رمعم » نب 

دوخ هنازور  توق  يارب  دندوب و  جایتحا  یتسدگنت و  تیاهن  رد  هیعرد  مدرم  درک  قفاوت  ناناملسم  نتـشک  يارب  دوعـس  نب  دمحم  اب  دمآ و 
( رـشب نبا   ) نم دیوگیم : نینچ  يدجن » رـشب  نبا  . » دنهد ارف  شوگ  وا  ظعو  هب  ات  دندش  یم  رـضاح  خیـش  سلجم  رد  زین  دندرکیم و  راک 

ياهحالـس دندوب و  رادروخرب  ناوارف  تورث  زا  نآ  مدرم  هک  یلاحرد  مدرک  هدـهاشم  دوعـس ، نامز  رد  خـیرات  نیا  زا  دـعب  ار  هیعرد  رهش 
تمعن و رد  ظاحل  ره  زا  دندرکیم و  نت  هب  رخاف  ياهـسابل  زا  دندش و  یم  راوس  لیـصا  ياهبـسا  رب  دوب و  هدش  نییزت  میـس  رز و  اب  ناشیا 
رد اهنز  یفرط و  رد  اهدرم  هک  مدید  هیعرد  ياهرازاب  زا  یکی  رد  يزور  تسا . ناوتان  نآ  نایب  حرـش و  زا  نابز  هک  يدح  هب  دـندوب ، هافر 
هک دوب  دایز  يردق  هب  یئاذغ ، داوم  رخاف و  ياهسابل  دنفسوگ و  بسا و  رتش و  هحلسا و  هرقن و  الط و  اجنآ ، رد  دنتشاد ، رارق  رگید  فرط 

دننام هک  مدینـشیم  ار  نارادـیرخ  ناگدنـشورف و  دایرف  نم  دـشیم و  هدـید  رازاب  درکیم ، راک  مشچ  ات  تسا  زجاـع  نآ  فصو  زا  ناـبز 
، هیعرد رد  هتـشابنا  ياهتورث  زا  رـشب » نبا  (. » 8  ) مدـیرخ تفگیم  يرگید  متخورف و  تفگیم  یکی  هک  دـندرکیم  همهمه  لـسع  روـبنز 
لئابق و هب  هلمح  زا  نآ  هک  تسادیپ  خـیرات  زا  یلو  دوب  هدـش  ادـیپ  اجک  زا  تفگنه  ياهتورث  نیا  هک  تسا  هدادـن  حرـش  یلو  هتفگ  نخس 

دیزعلادبع نب  دوعـس  هریـس  نایب  نمـض  رد  رـشب  نبا  دوخ  دوب . هدمآ  تسد  هب  ناناملـسم  رگید  لاوما  ندرک  تراغو  دجن  رگید  ياهرهش 
دینارذگیم و ریشمش  مد  زا  ار  همه  ناگدروخلاس ، نانز و  غلابان و  ناکدوک  زج  دوخ  تالمح  رد  يو  هک  تسا  هتفگ  هتشذگرد 1229 ) )

دوعـس نب  دمحم  هیعرد  نارمکح  اب  ناناملـسم  راتـشک  يارب  باهولادبع  نب  دـمحم  هک  نآ  زا  سپ  (. 9  ) درکیم بحاصت  ار  لاوما  ماـمت 
يوریپ یخرب  دـناوخ ، ارف  هزات  بهذـم  لوبق  هب  ار  اهنآ  هتـشون و  همان  نایـضاق  دـجن و  مدرم  مامت  لئابق و  ياـسور  هب  هاـگنآ  تسب ، ناـمیپ 

دومن نالعا  و  دنتفگ . خـساپ  يو  يادـن  هب  نانآ  دـناوخ ، ارف  راکیپ  گنج و  هب  ار  هیعرد  مدرم  وا  دـندومن . یئانتعایب  زین  یخرب  دـندرک و 
نب دـمحم  اهیلع  ریـسی  یتلا  هنـسلاب  نمآ  نم  وه  ملـسملا  مهتاکلمتم و  مهواسن و  مهواـمد و  حاـبت  هرفک   » ءانثتـسا نودـب  دـجن  لـها  ماـمت 
نب دمحم  هک  یتنس  هب  تسا  یسک  ناملـسم  تسا ، حابم  ناشلاوما  اهنز و  اهنوخ و  دنتـسه و  رفاک  ( » 10 « ) دوعـس نب  دمحم  باهولادبع و 
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زونه دوعس ،» نب  دمحم  باهولادبع و  نب  دمحم   » نامیپ زا  لاس  جنپ  زا  دعب  دروایب .» نامیا  دننکیم ، ریـس  دوعـس  نب  دمحم  باهولادبع و 
مدرم باهولادبع » نب  دمحم   » ردارب ناملـس » « ;  » المیرح  » رد دوب . هدشن  هتفریذـپ  اهیدابآ  نیرتکیدزن  رد  یتح  هقطنم  رد  هیعرد  ریما  هطلس 

وا ياههمان  دناوخ ، رابتبیصم  ار  شردارب  میلاعت  اهنآ  رد  داتسرف و  یئاههمان  دجن  ياهرهـش  مامت  هبو  درکیم  کیرحت  اهیباهو  دض  رب  ار 
رارف ریدس »  » فرط هب  ناملس »  » تفای و الیتسا  المیرح »  » رب هراوس  هدایپ و 20  رفن  اب 800  زیزعلادبع »  » هکنیا الا  تشاذگیم ، رثا  مدرم  رد 

كریز و دوب  يدرم  وا  دومن ، تیعبت  يو  زا  دوعـسو  تخاس  راکـشآ  ار  شبهذـم  دـجن  نیمزرـس  رد  وا  دـیوگیم : نوربطلم » (. » 11  ) درک
شیوخ تموکح  ياههیاپ  باهولادبع » نب  دمحم   » هزات نیئآ  زا  يوریپ  اب  دوعـس  درک ، تیوقت  يرگید  اب  ار  دوخ  کیره  دوب . راکمکحم 

دومن و تیوقت  درتسگب و  ار  شیوخ  هیعاد  وا  ریشمش  روز  هب  دوعس و  یماظن  ياهکمک  رثا  رد  مه  باهولادبع  رـسپ  درکیم و  مکحم  ار 
دندرکیم لاغشا  ار  دوخ  ردپ  تسپ  کی  ره  نادنزرف  دش . مدرم  یبهذم  ربهر  باهولادبع  نب  دمحم  و  هقطنم ، نارمکح  دوعس  هجیتن ، رد 

بارعا همه  زین  برع و  زا  يرایـسب  لـئابق  تفاـی و  هبلغ  زین  نمی  زا  رگید  هلیبق  ود  رب  تشگ و  زوریپ  دوخ  هلیبق  رب  دوعـس  هک  نآ  زا  دـعب  و 
، لاـس هدزناـپ  زا  سپ  داد و  رارق  شیوخ  تختیاـپ  تسا ، عـقاو  هرـصب  یقرـش  بوـنج  رد  هک  ار  هیعرد  رهـش  دـندیورگ . تیباـهو  هب  دـجن 
، سانجا هنیدقن و  نایاپراهچ ، مهد  کی  دوخ  ناوریپ  زا  وا  دیزرویم . صرح  يرتشیب  هعـسوت  هب  زاب  درک و  ادـیپ  هعـسوت  دوعـس  تموکح 

هجیتن رد  تشامگیم ، شیوخ  تمدـخ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  یناـسنا  يورین  ( 110  ) مهد کی  یـشکهعرق ، اب  وا  تفرگیم . ار  اـهناسنا  هکلب 
باتک رد  نالحد » ینیز  (. » 12  ) دشیم غلاب  هدنمزر  رازه  تسیب  دصکی و  رب  هک  دید  كرادت  هوبنا  یهاپـس  دـناسر و  مه  هب  نالک  یتورث 

وا نیئآ  لاس  جـنپ  زا  سپ  دوب و  لاس 1142ه  هب  باهولادبع  نب  دمحم  روهظ  يادتبا  : » دـسیونیم مارحلا » دـلبلا  ءارما  یف  مالکلا  هصالخ  »
وا يرای  هب  دوعـس  نب  دمحم  هیعرد  نارمکح  دناوخب . مدرم  رب  ار  دوخ  میلاعت  انلع  دش و  رهاظ  دجن  رد  وا  یهاو  دیاقع  درک و  ادیپ  ترهش 

يوریپ وا  زا  اهبرع  زا  يرایـسب  فئاوط  جیردتهب  دـندرک و  تیعبت  یگلمج  زین  اهنآ  دـناوخارف  يو  تعباتم  هب  ار  رهـش  نیا  یلاها  تفاتش و 
یلا مکوعدا  امنا  : » تفگیم هک  دوب  نیا  شتوعد  همانرب  دندش . كانمیب  وا  زا  يودب  ياهبرع  هک  يدح  هب  دش  میظع  وا  يورین  ات  دـندومن 

فراـعملا هرئاد  رد  مناوـخیم .» ارف  ادـخ  هب  كرـش  كرتو  یتسرپهناـگی  دـیحوت و  هب  ار  امـش  نم  (. » 13 « ) هللااب كرـشلا  كرتو  دـیحوتلا 
قطانم رواـجم و  دـالب  هب  فرط  ره  زا  لاس 1159 ، رد  باهولادبع » نب  دـمحم   » اب قفاوت  زا  سپ  دوعـس » نب  دـمحم  : » دـسیونیم یمالـسا 
هیاسمه وا  اب  هک  دجن  دنمورین  يارما  هک  دش  ثعاب  رما  نیا  درکیم ، تراغ  ار  ناشلاوماو  دربیم  هلمح  دندوب ، کیدزن  وا  هب  هک  ینایودـب 

ار تیباهو  تفرشیپ  ولج  دنتسناوتن  اهنآ  اما  دنیامن ، هلخادم  وا  راک  رد  نارجن ، زا  یمرکم » لآ   » و اسحا ) « ) ایاحل  » زا دلاخینب  دننام  دندوب ،
رـسپ ود  درب و  هلمح  هیعرد  هب  هک  دوب  ساود » نب  ماـهد  ، » تساـخرب ینمـشد  هب  دوعـس » نب  دـمحم   » اـب هک  یـسک  نیتسخن  (. 14  ) دنریگب

دـنداد و عالطا  ینامثع  یلاع  باب  هب  ار  نایباهو  راک  نایرج  هکم ، فارـشا  لاس 1162  رد  (. 15  ) دناسر لتق  هب  ار  دوعـسو  لصیف  دمحم ،
نیرتتخس دوعس  نب  دمحم  يارب  لاس 1178  : » دسیونیم رـشب  نبا  تفای . عالطا  یباهو  هنتف  زا  ینامثع  تموکح  هک  دوب  راب  نیتسخن  نیا 

هلمح هیعرد »  » هب هک  دندوب  هدـش  مسقمه  رگیدـکی  اب  نارجن  مکاح  هللاهبه » نب  نسح   » اسحا و مکاح  يدـلاخ » نب  رعرع   » اریز دوب ، اهلاس 
هاپـس زونه  هک  دیدیم  دوعـس  نب  دمحم  یفرط  زا  دننکـش . مه  رد  ار  نآ  ناجورم  تکوش  دنربب و  نایم  زا  ار  ینید  دیدج  توعد  دـننک و 
هداد ریسا  هتشک و 200  دودح 500  هدروخ و  تسکـش  ضایرو  جرخ  نیبام  رئاح ، هیحان  رد  شدـنزرف  هدیـسرن ، وا  نافلاخم  رگیدو  رعرع 

نب دمحم  خیـش  اجنیا  رد  تخاسیم . مرگلد  دوخ ، نانخـس  اب  ار  وا  دـمحم  خیـش  اما  دوب ، هتخاس  نارگن  رایـسب  ار  وا  اهدـماشیپ  نیا  تسا .
نودب اهینارجن  اذـل  دومن و  رارقرب  حلـص  نارجن  مکاح  اب  هدیـسرن  ءاسحا  مکاح  داد و  ناشن  یـسامولبید  گرزب  یکریز  کی  باهولادـبع 

نیا رد  هک  يرطخ  بیترت  نیدـب  و  (. 16  ) دندرک تکرح  ءاسحا  يوس  هب  هتفگ  كرت  ار  هقطنم  دـنوشب ، رعرع  هاپـس  ندـمآ  رظتنم  هک  نیا 
دندنام و هیعرد  راصح  تشپ  رد  دیـسر و  ارف  رعرع  هاپـس  اهنآ ، نتفر  زا  سپ  تفر و  نایم  زا  درکیم ، دـیدهت  ار  دوعـس  نب  دـمحم  هیحان ،

(. 17  ) دنهدب ماجنا  دنتسناوتن  يراک 

هکم ءافرش  نایباهو و 
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ثحب و يارب  ار  دوـخ  ياـملع  زا  نت  یـس  لاس 1165  هب  یفوتم  دوعـسم  فیرـش  تموکح  نامز  رد  اهیباهو  : » دـسیونیم نـالحد » ینیز  »
اب هکم  ياملع  دـنزادرپب و  وگتفگ  ثحب و  هب  نانآ  اب  هک  تساوخ  نیمرح  ياـملع  زا  دوعـسم  فیرـش  دنداتـسرف . هنیدـم  هکم و  هب  وگتفگ 

نامرف ناشـسبح  هب  درک و  رداص  ار  نانآ  رفک  مکح  عرـش  یـضاق  دنتفای و  ساسایب  دساف و  ار  اهنآ  دئاقع  ماجنارـس  دـندرک و  ثحب  اهنآ 
دزن نایباهو  : » دـیوگیم رگید  باتک  رد  نالحد » ینیز  (. » 18 « ) دنداد حـیجرت  رارق  رب  ار  رارف  رگید  یخرب  ینادـنز و  نانآ  زا  یخرب  داد ،

نیمرح مدرم  هب  ار  دوخ  تادقتعم  هک  دوب  نیا  اهنآ  یئاهن  دوصقم  دنراد ، تفایرد  جح  هزاجا  وا  زا  ات  دنداتـسرف  ار  ياهدعدوعـسم  فیرش 
. دنزادرپب هنیدم  هکم و  لها  دیاقع  یهابت  تابثا  هب  ات  دـندوب  هداتـسرف  ار  دوخ  ياملع  زا  نت  یـس  نیا ، زا  لبق  نانآ  دـننک ، هضرع  نیفیرش 

شیادیپ هنیدم  هکم و  مدرم  دنریگب . هدهع  هب  هنایلاس  روطهب  يررقم  لام  جح  هزاجا  تفایرد  لباقم  رد  هک  دـندوب  رـضاح  اجنآ  ات  نایباهو 
ياملع داد  روتسد  دوعسم ، فیرش  دندیسر ، هکم  هب  دجن  ياملع  نوچ  دندوبن . هاگآ  نآ  تقیقح  زا  یلو  دندوب  هدینـش  ار  یباهو  کلـسم 

تسد درک و  ینادنز  ار  اهنآ  دسیونب و  اهنآ  رفک  هب  دنس  داد  روتسد  حیرش  یضاق  هب  فیرش  ماجنارـس  دنزادرپب ، هرظانم  هب  نانآ  اب  نیمرح 
و (. 20  ) دیـسر تکاله  هب  یئاورناـمرف  لاـس  یـس  زا  سپ  دوعـس  نب  دـمحم  لاـس 1179ه  رد  (. 19 « ) داـهن ریجنز  لـغ و  رد  ار  ناـشیاپو 
هک دناهتشون  رشب » نبا   » و مانغ » نبا  . » تفرگ تسد  رد  ار  روما  مامز  تسشن و  ردپ  ياج  هب  دوعس » نب  دمحم   » رسپ نیرتگرزب  زیزعلادبع » »

یباهو و کلسم  تفرشیپ  هار  رد  وا  (. 21  ) دمآیم باسح  هب  اهیباهو  ياوشیپ  ماما و  هکلب  دوبن ، تخت  بحاص  مکاح و  اهنت  زیزعلادـبع » »
بلغا دوب و  گنج  لاح  رد  رواجم  لئابق  اب  مادـم  دوخ ، یئاورنامرف  لوا  لاـس  یـس  رد  يو  درک . شـشوک  رایـسب  دوخ ، تموکح  هعـسوت 

جیلخ ياههنارک  هب  نایباهو  فیطق ، اسحا و  حـتف  اب  درک و  حـتف  ار  اـسحا  هقطنم  لاس 1208  رد  دوب و  هدرک  مار  هداد و  تسکـش  ار  اـهنآ 
هیعرد زا  یباـهو  ياـملع  زا  ياهدـع  هقطنم ، کـی  حـتف  درجم  هب  هکلب  دوبن ، حالـس  هب  مئاـق  اـهنت  اهیدوعـس  هطلـس  هتبلا  دـنتفای . هار  سراـف 
یباهو نیغلبم  ءاملع و  ار  هیعرد  نانکاس  زا  یتمـسق  نیاربانب  دندرکیم . توعد  یقیقح  دیحوت  هب  ناشدوخ  لوق  هبار  مدرم  دندیـسریم و 
ياهدع باهولادبع  نب  دمحم  میتفگ : رتولج  (. 22  ) دندیدرگیم مازعا  هقطنم  رسارس  هب  تیباهو  کلسم  غیلبت  يارب  هک  دندادیم  لیکـشت 

ار نانآ  يریگتسد  روتسد  دوعـسم  فیرـش  یلو  داتـسرف  دوعـسم  فیرـش  دزن  جح  هزاجا  نتفرگ  توعد و  راهظا  يارب  ار  یباهو  ياملع  زا 
جح مسارم  رد  تکرش  زا  ( 1165 « ) دوعـسم فیرـش   » توف ات  اهیباهو  دادن . نانآ  هب  مه  جح  هزاجا  داد و  ناشرفک  هب  مکح  درک و  رداص 

ياهدع جح  هزاجا  تفایرد  يارب  اهیباهو  دیسر . هکم  تراما  هب  دیعسنب » دعاسم  فیرش   » شردارب دوعسم ، فیرـش  زا  دعب  دندوب ، مورحم 
« دمحا فیرش   » شردارب تشذگرد و  لاس 1184  رد  دعاسم » . » درک يراددوخ  هزاجا ، نداد  زا  شردارب  دننام  زین  وا  دنداتـسرف ، وا  دزن  ار 

هکم ياملع  دنیامزایب  ار  اهنآ  داد  روتسد  هکم  ياملع  هب  فیرش  داتسرف . وا  دزن  ار  یباهو  ياملع  زا  ياهدع  هیعرد  ریما  تسشن . وا  ياج  هب 
نب رورس  فیرش   » لاس 1186 رد  و  دادن . اهنآ  هبجح  هزاجا  فیرش  دنداد و  صیخـشت  قیدنز  نیدیب و  ار  اهنآ  دندرک و  شیامزآ  ار  اهنآ 
دـص اهمجع  هضفار و  دننام  هک  نیا  طرـش  هب  داد  نایباهو  هب  ار  ادخ  هناخ  ترایز  هزاجا  يو  تفرگ . شیومع  زا  ار  هکم  تراما  دـعاسم »

رورس فیرش  لاس 1202  رد  نوچ  و  (. 23  ) دندرک عانتما  نآ  تخادرپ  زا  دنشاب ، اهیضفار  لثم  هک  نیا  زا  نانآ  یلو  دنزادرپب  بسا  سار 
نداد زا  زین  بلاغ  فیرـش  دنداتـسرف ، هکم  هب  هزاجا  نتفرگ  يارب  ار  ياهدع  اهیباهو  زاب  دیدرگ  وا  نیـشناج  بلاغ » فیرـش  ، » تشذـگرد
هدامآ اهیباهو  اب  گنج  تهج  يرگـشل  لاس 1205 رد  دـیدرگ و  یباهو  ریما  زیزعلادـبع »  » اب گنج  هدامآ  دـیزرو و  عانتما  اـهنآ  هب  هزاـجا 
دیشک رگشل  هکم  يوس  هب  هلصافالب  تسجیم ، راک  نیا  يارب  ياهناهب  دوب و  هکم  فرـصت  رکف  رد  هراومه  هک  زیزعلادبع » (. » 24  ) تخاس

نایم مهم  هعقاو  هدزناپ  تدم  نیا  رد  تشاد و  همادا  لاس 1220 ات  لاس 1205  زا  گنج  نیا  تشگ . زاغآ  گنج  بلاغ  فیرش  وا و  نایم  و 
گنج نیا  هراـبرد  هیدوعـسلا » هیبرعلا  هکلمملا  خـیرات   » باـتک فـلوم  راـتخم » نیدلاحالـص  . » دـشن هفرط  کـی  راـک  یلو  داد  خر  نیفرط 
ناشیا هارمه  پوت  ددع  زا 20  شیب  و  دشیم ، غلاب  نت  رازه  هد  هب  نآ  دادـعت  هک  ینارگ  هاپـس  بلاغ ، فیرـش  لاس 1205  رد  : » دسیونیم

، روبزم هدنـسیون  دربن .» شیپ  زا  يراک  روبزم  هاپـس  یلو  درک  زیهجت  دـجن ، مدرم  اب  گـنج  يارب  زیزعلادـبع »  » شردارب یهدـنامرف  هب  دوب ،
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ریاشع زا  یعمج  هار ، نیب  رد  هک  بلاغ  فیرش  میظع  هاپس  هک  تسا  هتشون  هلمج  زا  هدرک و  فصو  يزیمآ  هغلابم  زرط  هب  ار  نایباهو  عافد 
هب دـندرکیم ، عافد  نآ  زا  نت  یـس  طقف  هک  ار  ماسب  رـصق  دنتـسناوتن  دـندوب ، هدـش  قحلم  اهنآ  هب  زین  رگید  دارفا  ریطم و  رمـش و  زاـجح و 
نآ زا  نت  لهچ  زا  شیب  هک  یلاحرد  دننک  حتف  ینالوط  هرـصاحم  کی  زا  دعب  ار  ارعـش  هیرق  دنتـسناوتن  نینچمه  دنروآرد و  دوخ  فرـصت 

زیزعلادبع دـنارذگیم ، ار  دوخ  رمع  ياهلاس  نیرخآ  باهولادـبع  نب  دـمحم  تشاد و  همادا  نانچمه  اهگنج  نیا  (. 25  ) دندرکیمن عافد 
تایح لاح  رد  ار  دوعس  شرسپ  تخاس و  یثرا  دوخ  هداوناخ  رد  ار  تنطلس  خیـش ، دیدحالـص  اب  شنادناخ  دوخ و  تیقفوم  میکحت  يارب 

تکاله هب  لاس 1206  رد  باهولادبع  نب  دمحم  خیش  ماجنارس  و  (. 26  ) دومن دییات  ار  نآ  زین  خیش  درک و  باختنا  يدهع  تیالو  هب  دوخ 
. درک رارقرب  دجن  رد  باهولادبع  نب  دمحم  کلسم  ساسارب  یباهو  یهاشداپ  تموکح  دیسر و 

تشونیپ

نب دمحم  خیش  رـصع  یف  هیبرعلا  هریزجلا  خیرات   - 13 ص 14 -  یلوالا ، هیدوعـسلا  هلودلا  خیرات  یف  تارـضاحم  حاتفلادبع ، هیلعوبا ، - 1
هدیقعلا و - 3 یسراف . همجرت  ص 926 ، ج2 ، برع ، خـیرات  یتح ، بیلیف  - 2 ص 161 . یلعزخ ، خیش  فلخ  نیـسح  فیلات  باهولادبع ،

خیرات لعزخ ، خیـشلا  فلخ ، نیـسح  - 5 ضاـیر . عبط  ص 23 ، مهلبقتـسم ، مهیـضام و  دوعـس  لآ  هیماش ، ناربج  - 4 ص 267 . هعیرـشلا ،
خیرات مانغ ، نبا   - 24 ص 23 -  ج1 ، دجملا ، ناونع  رشب ، نبا  - 6 . 161 ص 2 -  باهولادبع ، نب  دمحم  خیش  رـصع  یف  هیبرعلا  هریزجلا 

ص 13. ج1 ، دجملا ، ناونع  - 8 ص 43 . ج1 ، دجملا ، ناونع  رشب ، نبا  ص 57 -  ج2 ، دجن ، خیرات  مانغ ، نبا  - 7 . 14 ص 13 ، ج2 ، دجن ،
، دجملا ناونع  رشب ، نبا  ص 45 -  ج2 ، دجن ، خیرات  مانغ ، نبا  - 11 . 99 ص 98 ، و ... دجن ، خیرات  - 10 ص 170 . ج1 ، دجملا ، ناونع  - 9

هرئاد - 14 ص 13 . باـیترالا ، فشک  لـقن  هب  - 13 ص 13 . بایترالا ، فشک  لـقن  هب  اـنب  نوربطلم ، ياـیفارغج  - 12 . 30 ص 29 ، ج1 ،
خیرات مانغ ، نبا  - 16 رشب . نبا  ص 24 ، ج2 ، خیش ، لآ  نمحرلادبع  خیـش  هلاسر  - 15 یبرع . همجرت  ص 191 ، ج1 ، یمالسا ، فراعملا 

-17 ص 244 . نیرـشعلا ، نرقلا  یف  برعلا  هریزج  هبهو ، ظفاح   - 47 ص 48 -  ج1 ، دجملا ، ناونع  رشب ، نبا   - 65 ص 66 -  ج2 ، دجن ،
ص هینسلا ، رردلا  - 19 ص 13 . بایترالا ، فشک  لقن  هب  مالکلا ، هصـالخ  - 18 . 49 ص 8 -  ج1 ، رشب ، نبا  ص 66 -  ج2 ، دجن ، خیرات 
-23 ص 31 . هیدوعسلاهیبرعلا ، خیرات  - 22 ص 30 . هیدوعسلاهیبرعلا ، خیرات  - 21 ص 191 . ج1 ، یمالسا ، فراعملا  هرئاد  - 20 . 43  - 44

هیبرعلا خیرات  - 26 ص 52 . ج1 ، هیدوعسلا ، هیبرعلا  هکلمملا  خیرات  راتخم ، نیدلا  حالص  - 25 كردم . نامه  - 24 ص 43 . هینسلا ، رردلا 
ص 34. هیدوعسلا ،

تیباهو 4 دئاقع  ناراذگناینب 

عبنم

هرامش 1 مالسا ، بتکم  همانلصف 

باهولادبع نب  دمحم  شور 

ماجنا رد  دندوب ، ینادان  تیاهن  رد  رهـش  نآ  لها  داد ، رارق  دوخ  تماقا  لحم  ار  هیعرد » ، » دـمحم خیـش  هک  یماگنه  : » دـسیونیم رـشب  نبا 
تسا و یفن  مه  هک  درک  میهفت  نانآ  هب  ار  هللا » الا  هلا  ال   » هملک ینعم  لوا  هلحرم  رد  خیـش  دـندرکیم  یهاتوک  ینید  فیلاـکت  فئاـظو و 

کیرـش هک  هناگی  يادـخ  يارب  ار  تدابع  هللا ) ـالا   ) نآ مود  وزج  دـنکیم و  یفن  ار  اـهدوبعم  عیمج  هلا ) ـال   ) نآ لوا  وزج  هک  تاـبثا  مه 
، زور بش و  ناگراتس و  هام و  دیشروخ و  لیبق  زا  دننکیم ، ادخ  دوجو  رب  تلالد  هک  یئاههناشن  هب  ار  اهنآ  سپس  دیامنیم . تابثا  درادن ،
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نیتسخن هک  نیا  ترضح و  نآ  ترجه  تثعب و  تیفیک  بسن و  مان و  مالـسا و  ربمایپ  نتخانـش  مالـسا و  ناکرا  زا  نینچمه  دومن و  تلالد 
هکره قولخم  هب  لسوت  هثاغتسا و  عنم  هرابرد  درک و  نایب  مدرم  يارب  ار  مایق  تثعب و  عوضوم  زین  و  دوب ، هللا » الا  هلا  ال   » هملک ربمایپ  توعد 
لیام روطره  ار  نآ  هک  دوب  نیا  یگنج ، مئانغ  دروم  رد  دـمحم  خیـش  شور  اما  : » دـسیونیم رـشب  نبا  زاـب  (. 1 « ) دومن هغلابم  رایـسب  دشاب ،

ای ود  هب  اهنت  دوب ، دایز  یلیخ  مه  نآ  رادقم  و  دوب ، هدروآ  تسد  هب  گنج  رد  هک  ار  یمئانغ  یمامت  یهاگ  دـیناسریم و  فرـصم  هب  دوب ،
ریما نیا ، رب  هوالع  دربب . یمهس  تسناوتیم  وا  هزاجا  اب  طقف  مه  دجن  ریما  تشاد و  رارق  خیش  رایتخا  رد  دوب ، هچره  مئانغ  دادیم ، رفن  هس 

یقدص لیمج  (. 2 « ) دوـب خیـش  روتـسد  هزاـجا و  اـب  تشادیم ، زاربا  ار  يرظن  دیدحالـص و  ره  درکیم و  زیهجت  هک  ار  یهاپـس  ره  دـجن 
ناگدنـسیون زا  یخرب  هک  يروط  نآ  باهولادبع  نب  دـمحم  : » دـسیونیم قداصلا » رجفلا   » باتک رد  قارع  گرزب  رعاش  همالع و  يواهز 

هحیلط یسنع و  دوسا  حاجس و  باذک و  همیلـسم  دننام : توبن  نایعدم  رابخا  هعلاطم  هب  يدیدش  صرح  رما ، يادتبا  رد  دناهتـشون ، گرزب 
رهـش مدرم  زا  هک  ار  نانآ  دوخ ، نارای  زا  تشادـن . ار  نآ  راهظا  تردـق  اما  دوب  يربمایپ  يوعد  لایخ  هب  يو  تشاد  اـهنآ  دـننام  يدـسا و 

مالسالاۀجح جح  رگا  تفریذپیم ، ار  وا  توعد  هک  سکره  هب  دیمانیم . نیرجاهم  دندمآیم ، جراخ  زا  هک  اهنآ  راصنا و  دندوب ، وا  دوخ 
هدشن ناملـسم  هدوب و  كرـشم  زونه  وت  هک  دیاهدروآ  اجب  ینامز  رد  ار  یلوا  جـح  اریز  دروآ ، اجب  هرابود  دادیم  روتـسد  دوب ، هدروآ  اجب 

زا یعمج  مان  دـیاهدوب و  رفاک  البق  تردام  ردـپ و  وت و  هک  هدـب  تداهـش  تفگیم : دوش ، لخاد  وا  نیئآ  هب  تساوخیم  یـسک  و  دـیدوب ،
رگا دـشیم و  هتفریذـپ  دادیم ، تداهـش  رگا  دـناهدوب ، رفاک  اهنآ  همه  هک  هدـب  تداهـش  تفگیم : درمـشیم ، ار  هتـشذگ  گرزب  ياملع 
رگا مدرم  نیرتاوقت  اب  درمشیم ، رفاک  ار  همه  دوخ ) زا  لبق   ) لبق لاس  دصشش  زا  ار  مالسا  تما  دادیم . نامرف  وا  لتق  هب  دادیمن ، تداهش 

باسح هب  نمؤم  درکیم ، يوریپ  وا  زا  رگا  مدرم  نیرتقـساف  دوب و  حاـبم  شلاـم  نوخ و  تسنادیم و  رفاـک  ار  وا  درکیمن ، يوریپ  يو  زا 
انایحا درکیم و  لامعتسا  ترـضح  نآ  هرابرد  تشز  هدننز و  تارابع  تاملک و  دوب ، اشوک  ربمایپ  ماقم  ندروآ  نیئاپ  رد  هتـسویپ  دمآیم .

رد وا  ناوریپ  زا  یـضعب  ـالثم  دوـب . وا  دوـخ  زا  شیب  هراـب  نـیارد  شناوریپ  تراـسج  تارج و  تـفرگیم  داریا  وا  ياـهراک  زا  یـضعب  هـب 
نم ياصع  «. » همالکب یضری  وه  عفن و  هیف  قبی  ملف  تام  دق  دمحم  اهب و  عفتنا  ینال  دمحم ، نم  ریخ  هذه  ياصع  نا  : » تفگیم شروضح 

دنامن یقاب  وا  زا  یعفن  تفر و  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  منکیم و  هدافتـسا  نآ  زا  اریز  تسا ، رتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 
رب تاولـص  نداتـسرف  زا  هک  نیا  رگید  تسا .» رفک  هعبرا  بهاذـم  رد  نخـس  نیا  هک  یلاحرد  دوب  یـضار  نخـس  نیا  هب  وا  و  هللااـب .) ذوعن  )

تاولـص ترـضح  نآ  هب  سکره  دوـمنیم و  یهن  اـههرانم  رد  ربماـیپ  رب  تاولـص  رکذ  زا  هـعمج  ياهبـش  رد  دـمآیمن و  شـشوخ  ربماـیپ 
تاولـص ربمایپ  رب  دوب و  هدادـن  شوگ  وا  فرح  هب  دوب ، نذؤم  هک  يرادـنید  يانیبان  درم  کی  یتح  دیـسریم . تخـس  رفیک  هب  داتـسرفیم 

هللا یلـص  ربمایپ  رب  تاولـص  هب  طوبرم  ياهباتک  زا  يرایـسب  تسا . دـیحوت  ظفح  يارب  همه  اهنیا  تفگیم : دـناسر و  لتق  هب  دوب ، هداتـسرف 
ریـسفت و هقف و  بتک  زا  يدایز  دادعت  نینچمه  دینازوس . ار  یلوزج ) نامیلـس  نب  دمحم  فیلات  « ) تاریخلا لئالد   » باتک دـننام  هلآ  هیلع و 

دمحم دنک . ریـسفت  دوخ  مهف  قباطم  ار  نآرق  دادیم  هزاجا  شناوریپ  زا  کی  ره  هب  دیـشک ، شتآ  هب  دوب ، شلیطابا  فلاخم  هک  ار  ثیدح 
رد وا  زا  همه  مدرم  دربیم و  شیپ  يدـنت  تنوشخ و  اـب  ار  اـهراک  دوب و  یتدـح  اـب  دـنت و  مدآ  (، 3  ) شدوخ راهظا  قبط  باهولادـبع  نب 

لمح ار  اهنآ  تسا و  هدش  لزان  نیکرشم  هرابرد  هک  دنکیم  کسمت  یتایآ  هب  مدرم  ریفکت  رد  باهولادبع  رـسپ  دندوب . تشحو  فوخ و 
هرابرد هک  ار  یتایآ  اـهنآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  جراوخ  فصو  رد  رمع  نب  هللادـبع  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  دـیامنیم . نیدـحوم  رب 

هک تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  رمع  نبا  زا  رگید  تیاور  رد  دـنهدیم و  رارق  نینمؤم  هراـبرد  هدـش ، لزاـن  راـفک 
يدرم مسرتیم ، متما  رب  هک  يزیچ  نیرتكانتـشحو  « » هعـضوم ریغ  یف  هعـضی  نآرقلل  لواـتم  لـجر  یتما  یلع  فاـخا  اـم  فوخا  : » دومرف
هرابرد تیاور  ود  نیا  : » دـیوگیم يواهز  یقدـص  لـیمج  دـهدیم .» رارق  دوخ  عضوم  ریغ  رد  ار  نآ  دـنکیم و  لـیوات  ار  نآرق  هک  تسا 

زا اذـل  تسا و  دـیدج  نید  هدروآ ، وا  هچنآ  دـنکیم  اعدا  دوشیم : مولعم  وا  لاعفا  لاوقا و  زا  تسا . قداص  وا  ناوریپ  باهولادـبع و  رـسپ 
وا و هک  نیا  لـیلد  هب  دـنوشن . هجوتم  رما  تقیقح  هب  مدرم  هک  نیا  اـت  دـنکیم  لوبق  ار  نآرق  رهاـظ  اـهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نید 
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...« دناهدرک ریسفت  ریـسفت ، همئا  حلاص و  فلـس  وا  باحـصا  ربمایپ و  هک  يروط  نآ  هن  دننکیم  ریـسفت  دوخ  يارآ  قبط  ار  نآرق  شناوریپ 
ریفکت و  دنک ، دیلقت  يدهتجم  زا  هک  یـسک  ریفکت  عامجا و  سایق و  لقع و  هب  کسمت  راکنا  رد  اهیباهو  دئاقع  در  هب  سپـس  يواهز  (. 4)

زا یکی  : » دـیوگیم نالحد  ینیز  تسا . هداد  یلدتـسم  مکحم و  ياـهباوج  هتخادرپ و  ناـشیا  تادـقتعم  رگید  لـسوت و  یفن  ناناملـسم و 
جراوخ فئاوط  زا  کی  چیه  ار  راک  نیا  هک  دشارتب  ار  شرس  تسیابیم  درکیم ، تعباتم  وا  زا  سکره  هک  دوب  نیا  دمحم  خیـش  ياهراک 

نیمه تسین و  جایتحا  باتک  فیلات  هب  اهیباهو  در  رد  هک  تفگیم  دیبز  یتفم  لدها  نمحرلادبع  دیـس  تسا . هدادن  ماجنا  نارازگتعدـب  و 
خیش ربارب  رد  دندوب ، هدرک  تعباتم  زا  روبجم  ار  وا  هک  ینز  اقافتا  قیلحتلا » مهامیس   » هک دنکیم  تیافک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هتفگ 
يوم ندیـشارت  هب  روبجم  مه  ار  اـهدرم  دـیاب  ینکیم ، ناشرـس  يوـم  ندیـشارت  هب  راداو  ار  ناـنز  یتـقو  وـت  هک  درک  تجح  هماـقا  دـمحم 

هک یماگنه  رد  یمعنم  (. 5  ) دهدب نز  نآ  هب  هک  تشادن  یباوج  خیش  تسا ، تنیز  ود  ره  درم ، شیر  نز و  رس  يوم  اریز  ینکب  ناششیر 
: تسا نیا  نآ  علطم  هک  درک  ءاشنا  وا  در  رد  ياهدیـصق  دیناسر ، لتق  هب  دندوب ، هدیـشارتن  ار  ناشرـس  هک  ار  یعمج  باهولادبع ، نب  دمحم 

ياهدنس اب  یثیدح  دراک ، اب  نم  رس  ندیـشارت  هرابرد  ایآ  ( » 6 ( ؟ يدج نع  دیناسالاب  حیحص  ثیدح  دحلا  نیکاکسلاب و  یـسار  قلح  یفا 
نانخس در  نمض  رد  ۀینسلا » رردلا   » باتک رد  هکم  یتفم  نالحد  ینیز  زاب  تسا .»؟ هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدج  زا  حیحص 

دناوخیم هبطخ  هیعرد  دجسم  رد  دمحم  خیش  هک  نیا  هلمج  زا  تسا  هدرک  لقن  هدش ، وا  اب  هک  یتاثحابم  زا  یتمسق  باهولادبع  نب  دمحم 
ملع لها  هک  باهولادبع  نب  نامیلس  خیش  شردارب  تسا . رفاک  دنک ، لسوت  ربمایپ  هب  سک  ره  تفگیم : دناوخیم ، هک  ياهبطخ  ره  رد  و 
لاقف باهولادبع ؟ نب  دمحم  ای  مالسالا  ناکرا  مک  : » دیسرپ دمحم  خیش  زا  نامیلس  خیش  يزور  درکیم  راکنا  تدش  هب  ار  وا  نانخس  دوب ،

باهولادبع نب  دمحم  يا  (. » 7 « ) مالسالل سداس  نکر  كدنع  اذه  ملسمب  سیلف  کعبتی  مل  نم  سداسلا  ۀتس ، اهتلعج  تنا  لاقف : ۀسمخ .
يوریپ وت  زا  سکره  هک  تسا  نیا  یمـشش  ياهدرک ، ات  شـش  ار  نآ  وت  تفگ : نامیلـس  تسات . جـنپ  تفگ : تسات ؟ دـنچ  مالـسا  ناـکرا 

لقن هرونم  هنیدم  هب  دوخ ، ناج  سرت  زا  نامیلـس  خیـش  دش ، دیدش  دمحم  خیـش  نامیلـس و  خیـش  نایم  فالتخا  نوچ  تسا .» رفاک  دـنکن ،
، دنداتسرف وا  يارب  دنتشون و  وا  در  رد  ییاههلاسر  مه  یلبنح  ياملع  زا  يرایسب  داتسرف ، شیارب  تشون و  وا  در  رد  ياهلاسر  درک و  ناکم 

دنچ ناضمر  هام  بش  رد  تفگ : وا  هب  يزور  يرگید  صخش  : » دسیونیم نالحد  ینیز  (. 8  ) دشن عقاو  رثؤم  وا  يارب  اهنآ  زا  کی  چیه  اما 
: تفگ درم  دـناهدش . دازآ  هاـم  ماـمت  رد  هک  یناـسک  همه  دادـعت  هب  رخآ ، بش  رد  رفن و  رازه  دـص  تـفگ : دـنوشیم ؟ دازآ  شتآ  زا  رفن 
هک یلاحرد  دنتسه ؟ یناسک  هچ  دنکیم ، دازآ  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ناناملسم  نیا  و  دسریمن ، دادعت  نیا  رـشع  رـشع  هب  وت  ناوریپ  هرامش 

رازآ تردـق  دـمحم  خیـش  دوب و  ياهلیبـق  سیئر  هک  يرگید  درم  نینچمه  (. 9 ( »!؟ ياهدرک رـصحنم  تناوریپ  دوخ و  هب  ار  ناناملـسم  وـت 
ربخ وت  هب  يراد  فارتعا  وا  یئوگتسار  هب  وت  هک  نیما  رادنید و  وگتسار و  يدرم  هک  نیا  هرابرد  هک  دیسرپ  وا  زا  تشادن ، ار  وا  هب  ندناسر 

دنورب و ناراوس  یتسرفب ، اهنآ  عفد  يارب  راوس  رازه  وت  دنراد ، ار  وت  ناج  دصق  هدمآ و  درگ  يرایـسب  هورگ  هوک  نالف  تشپ  رد  هک  دـهد 
نآ ار  راوس  رازه  نآ  نخس  هک  داد  خساپ  ار ؟ وگتـسار  کی  نآ  ای  ینکیم  رواب  ار  راوس  رازه  نآ  نخـس  وت  ایآ  دشابن ، يرثا  عمج  نآ  زا 

قیدصت ار  نانآ  نخـس  دـیاب  سپ  دـننکیم  بیذـکت  ار  وت  نانخـس  دوخ ، ياهباتک  رد  هدرم  هدـنز و  ياملع  زا  ناناملـسم  همه  تفگ : درم 
دصشش زا  نارگید  خیاشم  نم و  خیاشم  تفگ : لصفنم ؟ ای  تسا  لصتم  ياهدروآ ، وت  هک  نید  نیا  دیـسرپ : وا  زا  يرگید  زاب  (. 10  ) مینک

زا ار  نآ  نیاربانب  لصتم . هن  تسا  لصفنم  وت  نید  تروص ، نیا  رد  هک  تشاد  راهظا  صخش  نآ  دناهدوب ، كرشم  همه  زورما ، ات  لبق  لاس 
رصحنم دیابن  ماهلا  یحو و  نیا  تروص  نیا  رد  تفگ : درم  نآ  رـضخ . دننام  تسا  هدش  ماهلا  یحو و  نم  هب  تفگ : ياهتفرگ ؟ یـسک  هچ 

زا : » دـهدیم همادا  نالحد  ینیز  زاب  (. 11 ( ؟ ینکیم وت  هک  يروطنیمه  دـنکب  یئاـعدا  نینچ  تسا  نکمم  رگید  سکره  دـشاب و  وـت  هب 
زا ياهدـع  درک ، عنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربق  تراـیز  زا  ار  مدرم  نوچ  هک  دوب  نیا  باهولادـبع  نب  دـمحم  تشز  ياـهراک  هلمج 
رقم  ) هیعرد زا  مدرم  نآ  روبع  نوچ  دش و  ربخاب  رما  نیا  زا  دمحم  خیش  دندش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترایز  مزاع  اسحا  مدرم 
اهنآ اسحا ، ات  هیعرد  هلصاف  رد  دندیشارت و  ار  اهنآ  همه  شیر  يو  روتسد  هب  دنتفرگ و  ار  اهنآ  ولج  اجنآ  رد  دوب و  باهولادبع ) نب  دمحم 
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يوریپ وا  زا  هک  یناسک  زا  یهورگ  هک  دینـش  رگید  راـب  دـیوگیم : (. 12 « ) دندنادرگرب ناشرهـش  هب  دـندرک  ناشیاهبکرم  راوس  هنوراو  ار 
هک دش  هدینـش  داتفا ، هیعرد  هب  اهنآ  رذگ  هک  یماگنه  تسا ، هیعرد  زا  ناشرذگ  دنوریم و  جح  ترایز و  هب  رود  ياههار  زا  دـننک ، یمن 

دنورب و هنیدم  هار  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رهطم  ربق  نارئاز  ینعی   ) نیکرـشم دیراذگب  تفگیم : دوخ  عابتا  زا  یکی  هب  دمحم  خیش 
زا معا  ار  ناناملـسم  مامت  دنیبیم  دنک ، هعجارم  باهولادـبع  نب  دـمحم  بتک  هب  سکره  هصالخ  (. 13  ) دننامب ام  اب  نایباهو )  ) ناناملـسم

مانتغا ۀنـسلا و  لها  ةدـیقع  نودـقتعی  نیذـلا  نیملـسملا  لتق  حابی  : » تسا هتفگ  احیرـص  وا  تسنادیم . لتقلا  بجاو  رفاک و  هعیـش ، ینس و 
رد اهیدوعـس  هک  یئاهگنج  همه  سپ  تسا .» حابم  دـندقتعم ، تنـس  لها  هدـیقع  هب  هک  یناناملـسم  لاوما  تراغ  نتـشک و  ( » 14 « ) مهلاوما

باهولادـبع نب  دـمحم  توعد  تخـسرس  نانمـشد  تسا . هدوـب  يو  ياوـتف  دانتـسا  هب  همه  دـنتخادنا ، هار  هب  وا  گرم  زا  دـعب  وا و  رـصع 
خیـش توعد  يدابم  : » تسا هتـشون  توعد » نانمـشد   » ناونع ریز  دوخ  باتک  رد  لعزخ » خیـشلا  فلخ  نیـسح  ، » رـصاعم یباهو  هدنـسیون 

نیا دـنداتفا و  تشحو  هب  مدرم  هدوت  نایم  رد  يو  توعد  ریثات  زا  اهنآ  درکن و  یـضار  ار  دـجن  ناگرزب  خـیاشم و  باهولادـبع  نب  دـمحم 
تفلاخم هک  دوب  نیا  تساکیم و  اهنآ  هطلس  ذوفن و  زا  درکیم و  دیدهت  ار  اهنآ  تسایر  تماعز و  خیـش  توعد  هک  دوب  یعیبط  رما  کی 

رب عیـسو  تاغیلبت  دنتـساخرب و  هلباقم  هب  يو  توعد  اب  دندرک و  يرادبناج  اهنآ  زا  زین  يرـشق  ياملع  زا  ياهدـع  دـنتخاس و  ینلع  ار  دوخ 
رب ینمـشد  هب  يو  راکفا  خیـش و  اب  انلع  هک  ینید  لاجر  نیرتروهـشم  زا  دـندومن . کیرحت  يو  گنج  هب  ار  مدرم  دـنتخادنا و  هار  وا  دـض 

، میحـس نبا  ییحی ، نبا  دیبع ، نبا  همرح ، یـضاق  یـسیوم  هللادبع  لیعامـسا ، نبا  : » زا دنترابع  دنتفرگ ، داقتنا  داب  هب  ار  وا  دئاقع  دـنتخاس و 
یـضاق نامیلـس  خیـش  شردارب  اـهنآ  سار  رد  اـهنیا و  ریغ  و  باهولادـبع » شرـسپ  زوریف و  نب  دـمحم  یمیمتلا ، رمع  نب  دـمحا  نـب  دـبرم 

نارس داتسرفیم و  لئابق  اهرهـش و  هب  ار  يدارفا  یتح  دادیم و  راشتنا  وا  دض  رب  يدایز  ياههمان  اههیمالعا و  يو  هک  تشاد . رارق  المیرح 
خیـش فرط  زا  هک  دندرک  ریگتـسد  ار  يدرم  هنییع  رد  دـمحم  خیـش  نارای  لاس 1167 ، رد  تشادیم . رذـحرب  شردارب  يوریپ  زا  ار  اـهنآ 

خیش راکفا  دئاقع و  زا  نآ  رد  هک  دناوخیم  مدرم  يارب  اههناخ  لفاحم و  رد  ار  نآ  هک  تشاد  هارمه  هب  يو  زا  یباتک  دوب و  هدمآ  نامیلس 
، دیـسر خیـش  هب  هیعرد  رد  ربخ  نیا  دندرب و  نیب  زا  مه  ار  شباتک  دنتـشک و  دنتفرگ و  ار  وا  خیـش  نارای  دوب ، هدش  داقتنا  تدش  هب  دـمحم 

(. 15  ) داتسرف هنییع  هب  شردارب  در  رد  یلصفم  هلاسر 

تشونیپ

18 و 17. ص 19 ، قداصلا ، رجفلا  ( 4 ص 333 . ۀیبرعلا ، ةریزجلا  خیرات  ( 3 ص 15 . كردم ، نامه  ( 2 ص 14 . ج1 ، دجملا ، ناونع  ( 1
، ۀینسلا رردلا  ( 7 ص 251 . نییباهولا ، ۀـلهج  یبنلاب و  لسوتلا  ( 6 . 128 ص 127 -  ناـیباهو ، زا  همجرت  ص 77 و 76 -  ۀیباهولا ، ۀنتف  ( 5
. نامه ( 13 نامه . ( 12 ص 40 . كردم ، نامه  ( 11 ص 40 . نامه ، ( 10 ص 39 . باتک ، نامه  ( 9 ص 40 . كردم ، نامه  ( 8 ص 39 .

نب دمحم  خیشلا  رـصع  یف  ۀیبرعلا ، ةریزجلا  خیرات  ( 15 لاس 1986م . لوبناتسا ، عبط  ص 44 ، مالسالا ، نامیالاو و  تاهبـشلا ، فشک  ( 14
.204 ص 5 -  باهولادبع ،

تیباهو 5 دئاقع  ناراذگناینب 

عبنم

هرامش 5 مالسا ، بتکم  همانلصف 

یمالسا ياملع  نایم  رد  باهولا  دبع  نب  دمحم  دیاقع  ساکعنا 
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یلیخ دناهتشون ، وا  تحیـصن  ناونع  هب  ای  دیاقع  در  رد  هماع  زا  رخاتم  ياملع  باهولا و  دبع  نب  دمحم  نارـصاعم  هک  ییاههلاسر  اهباتک و 
ود لهچ و  مان  قوزرم  نب  دـماح  یبا  فیلات : نیحلاصلاب » یبنلاب و  لسوتلا   » باـتک رد  هلمج  زا  دوش  رکذ  اـجنیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب 
نب دمحم  داتسا  یعفاش  يدرک  نامیلس  نب  دمحم  خیـش  - 1 مینکیم : لقن  راوتـسرهف  اجنیا  رد  هک  تسا  هدـیدرگ  رکذ  هراب  نیا  رد  باتک 

-2 تسا . هدناوخ  لضم  لاض و  ار  وا  هتشون ، باهولادبع ) نب  دمحم  ردارب   ) باهولادبع نب  نامیلـس  هلاسر  هب  هک  یظیرقت  رد  باهولادبع 
یعدـمل داهجلا  فیـس  دـیرجت   » ار نآ  هتـشون و  باهولادـبع  نب  دـمحم  در  رد  یباتک  یعفاـش  فیطللادـبع  نب  هللادـبع  يو ، رگید  داتـسا 

ياملع باتک  نیا  رب  یلبنح . دواد  نب  هللادبع  نیدلا  فیفع  همالع  فیلات : اسارک » نیرـشع  یف  درلاو  قعاوصلا  - » 3 تسا . هدیمان  داهتجالا »
ریـشب نب  دمحم  ار  باتک  نیا  دناهدرک و  دـییات  ار  باتک  تایوتحم  دناهتـشون و  یئاهظیرقت  رگید  دالب  ءاسحا و  بلح و  دادـغب و  هرـصب و 
باتک باهولادـبع  رـسپ  در  رد  یلبنح  قلاـفع » نب  نمحرلادـبع  نب  دـمحم   » ققحم همـالع  - 4 تـسا . هدرک  صیخلت  هـمیخلا  سار  یـضاق 

هب ار  باهولادبع  نب  دمحم  تایرظن  لاوقا و  نآ  رد  تسا و  هدـیمان  نیدـلا » دـیدجت  یعدا  نمب  نیدـلقملا  مکهت   » ار نآ  هتـشون و  یگرزب 
دمحا نب  باهولادـبع  هلاسر  - 6 تسا . هتـشون  یعفاش  يرـصب  ینابق  یلع  نب  دـمحا  همالع  هک  ياهلاسر  - 5 تسا . هدرک  در  هجو  نیرتـهب 
یسیع نب  هللادبع  خیش  هلاسر  - 8 يدجنلا .» قنع  یف  يدنهلا  مراصلا   » هب موسوم  یکم  ءاطع  خیش  هلاسر  - 7 یکم . يدمحا  یعفاش  تاکرب 

یف لاقـصلا  فویـسلا   » هب موسوم  هتـشون ، ياهلاسر  سدـقملاتیب  ياملع  زا  یکی  - 10 یئاسحا . يرـصم  دمحا  خیـش  هلاسر  - 9 یسیوم .
هلاسر - 12 دادحلا . دمحا  نب  يولع  دیس  فیلات : رباکالا » یلع  رکنملا  قنعل  رتابلا  فیسلا  - 11 لاقتنالا .» دعب  ءایلوالا  یلع  رکنا  نم  قانعا 

نب هللادبع  همالع  فیلات : ءایلوالا » ءایبنالاب و  ۀثاغتـسالا  یلع  ءایبغالا  صیرحت  - » 13 یئاسحا . فیطللادبع  نب  دمحا  خیـش  نب  دمحم  خیش 
ار یعفاش  یمزمز  حلاص  دمحم  خیش  میهاربا  ماقم  رد  هکم  رد  هک  تفگ  دادحلا  دمحا  نب  يولع  دیس  - 14 فئاط . میقم  ینغ ، ریم  میهاربا 

یباتک هک  مدید  ار  یفنح  رهاط  فئاط  رد  هک  تفگ  روکذم  يولع  دیس  نامه  - 15 تسا . هدرک  يروآعمج  یباتک  هراب  نیا  رد  هک  مدید 
زا هعبرا  بهاذم  زا  گرزب  ياملع  ياهباوج  هک  تفگ  دیـس  نامه  زاب  - 16 دوب . هدرک  فیلات  هراب  نیا  رد  راربالا » ءایلوالل  راصتنالا   » ماـنب

همه هک  دوب  رامشیب  مظن ، هب  هچ  رثن و  هب  هچ  یمالسا ، ياهرهـش  رگید  نمی و  بلح و  دادغب و  هرـصب و  ءاسحا و  نیفیرـش و  نیمرح  لها 
اما دشن ، نکمم  میارب  اهنآ  خاسنتسا  مدوب  رفـس  رد  نوچ  هک  دروآ  نم  دزن  تسا ، نیرحب  ياهیلبنح  زا  قازرلادبع  نبا  لآ  زا  يدرم  ار  اهنآ 

اههمان و نآ  رد  هک  مجحرپ  باتک  کی  اب  یبرغم  ینالف  حلاص  ثدـحم  خیـش  تفگ : يولع  دیـس  نامه  - 17 مدرک . هعلاطم  ار  اـهنآ  همه 
دمحم در  رد  یلبنح  یعفاش و  یکلام ; یفنح ; هعبرا : بهاذم  ياملع  زا  اهنآ  همه  دمآ ، ام  شیپ  دوب ، هدـش  يروآعمج  اهباوج  اههلاسر و 

دیس همالع  تشک . هنامحریب  دندوب ، هدیشارتن  ار  ناشیاهرـس  هک  ار  یعمج  باهولادبع  نب  دمحم  هک  یماگنه  - 18 دوب . باهولادبع  نب 
يدج 19- نع  دیناسالاب  حیحص  ثیدح  دحلاو  نیکاکسلاب  یـسار  قلح  یف  ا  تسا : نیا  نآ  علطم  هک  دورـس  وا  در  رد  ياهدیـصق  یمعنم 
، تسا تیب  رب 65  غلاب  نآ  تایبا  دادـعت  هک  دراد  ینالوط  ياهدیـصق  وا  در  رد  زین  ءاسحا  گرزب  ياملع  زا  یکی  نمحرلادـبع  دیـس  همالع 

ءالج مانالا و  حابصم  اقرـشلا 20 - برغلا و  غلبت  تداکف  تعاش  اقفالا و  تطغ  دق  لیللاک  ۀنتف  تدب  دوشیم : زاغآ  ریز  تیب  اب  هک  هدورس 
یلع درلا  یف  هیهلـالا  قـعاوصلا  - 21 دادـح . نب  يولع  دیـس  همالع  فیلات : ماوعلا ، اهب  لـضا  یتلا  يدـجنلا ، یعدـبلا  هبـش  در  یف  مـالظلا ،

مالـسالا خیـش  ققحم  همالع  فیلات  باهولادـبع ، نبا  هلاـسر  در  رد  هلاـسر  - 22 يدجن . باهولادبع  نب  نامیلـس  خیـش  فیلات : ۀـیباهولا ،
ققحم همالع  هلاسر  - 24 یـسنوت . شاوک  حلاص  خیـش  ققحم  همالع  هلاسر  - 23 یفوتم 1248 .)  ) یکلام یمیمتلا  لیعامسا  خیـش  سنوت ،

نزو نامه  هب  هدرک ، حدم  ار  باهولادـبع  نبا  نآ  رد  هک  یناعنـص  هدیـصق  در  رد  یبیللا  نوبلغ  نبا  خیـش  - 25 یفنح . يدادغب  دواد  دـیس 
لح نم  دجن و  یلع  سیلو  دشرلاو  ۀباصالا  لها  یلع  مالـس  تسا : نیا  نآ  علطم  هک  تسا  تیب  نآ 40  تایبا  دادعت  هک  هدورس  ياهدیصق 

هدیصق تسا و  تیب  نآ 126  تایبا  عومجم  هک  هدورس  ياهدیصق  یناعنص ، هدیصق  در  رد  زین  یقالوب  يرصم  یفطصم  دیـس  دجن 26 - یف 
رد زین  يرصب  یئابطابط  دیس  يدهتسا 27 - قحلل  قلخلاب  قحلابو ال  يدبتـسا  مذلا  دمحلا ال  یلو  دمحب  ددرگیم : زاغآ  ریز  تیب  اب  روبزم 

ببس اههدیصق  نیمه  و  تسا . هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  یتایبا  نیرادلا » ةداعس   » باتک بحاص  هک  هتفگ  ياهدیـصق  یناعنـص ، هدیـصق  در 
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یف تلق  يذـلا  لوـقلا  نع  تعجر  : » تفگ دورـس و  يرگید  هدیـصق  دوـخ  هدیـصق  در  رد  تـشگرب و  دوـخ  هدـیقع  زا  یناعنـص  هـک  دـش 
يدونمـس میهاربا  خیـش  همـالع  فیلاـت : ۀـیرهاظلا » هدـلقم  و  ۀـیباهولا : نـیقیرفلا  یلع  درلا  یف  نیرادـلا  ةداعـس   » باـتک - 28 يدجنلا .»...

یلع درلا  یف  ۀینسلا  رردلا   » هب موسوم  ياهلاسر  رد  یفوتم 1304 )  ) هکم یتفم  نالحد  ینیز  - 29 تسا . هدش  پاچ  دلج  ود  رد  يروصنم ،
رد مه  ار  یلـصف  ۀینـسلا » رردـلا   » هلاسر رب  هوالع  هکم  یتفم  نالحد  ینیز  دـمحا  دیـس  هتبلا  تسا . هدرک  در  ار  ناـیباهو  دـیاقع  ۀـیباهولا »
وا دـیاقع  دـمحم و  خیـش  هب  نآ  رد  هداد و  صاصتخا  عوضوم  نیمه  هب  ۀـیباهولا » ۀـنتف   » ناونع ریز  ۀیمالـسالا » تاحوتفلا   » فورعم باتک 

باهولادبع و نب  دمحم  دـیاقع  در  رد  هک  زین  ار  يدرک  نامیلـس  نب  دـمحم  نانخـس  زا  یتمـسق  باتک ، نیمه  رد  يو  تسا . هتخات  تخس 
، باتک نیا  هک  یناهبن  فسوی  خیـش  فیلات : قلخلا » دیـسب  لسوتلا  یف  قحلا  دهاوش  - » 30 (. 1  ) تسا هدرک  رکذ  دـشابیم ، يو  هب  باطخ 
تاـمارکلا و لــسوتلا و  يرکنم  یلع  درلا  یف  قداــصلا  رجفلا  - » 31 تسا . باهولادـبع  نـب  دـمحم  در  رد  مـه  هـیمیت و  نـبا  در  رد  مـه 

خیش فیلات : قودصلا » یلولاو  یبنلاب  لسوتلا  عنم  نمم  قوقعلا  راهظا  - » 32 يراهز . یقدص  يدنفا  لیمج  قارع  همالع  فیلات : قراوخلا »
نب دـمحم  نآ  رد  هک  هتـشون  لسوت  زاوج  رد  ياهلاـسر  یناـتزاو  يدـهم  خیـش  ساـف  یتفم  همـالع  موحرم  - 33 يرئارج . یکلام  یقرـشم 

فـشک یف  قحلا  لالج  - » 35 يرـصم . یمامح  یفطـصم  خیـش  فیلات : داشرلا » نایبب  داـبعلا  ثوغ  - » 34 تـسا . هدرک  در  ار  باهولادـبع 
یفوتم  ) یمارغ همالـس  خیـش  همالع  فیلات : ۀعطاسلا » نیهاربلا  - » 36 يردنکسا . يرداق  یملح  میهاربا  خیـش  فیلات : قلخلا » رارـشا  لاوحا 

در هیفوص و  بهذم  دـییات  رد  زین  ياهلاسر  - 38 یقشمد . یلبنح  یطش  نسح  خیـش  ۀیباهولا » یلع  درلا  یف  ۀیعرـشلا  لوقنلا  - » 37 (. 1379
یلع درلا  یف  ۀیفاولا  تالاقملا  - » 40 فولخم . نینسح  دمحم  خیش  هتـشون  ءایلوا  ءایبنا و  هب  لسوت  مکح  رد  ياهلاسر  - 39 اهنآ . نیضرتعم 

. یفنح ياهقف  زا  یقـشمد  مسکلا  اطع  خیـش  فیلات  ۀـیباهولا » یلع  درلا  یف  ۀیـضرملا  لاوقالا  - » 41 کبزخ . نسح  خیـش  فیلات : ۀیباهولا ،
: تسا نیا  نآ  علطم  تسا و  تیب  هک 95  هتفگ  ياهدیصق  باهولادبع  نبا  در  رد  یئاسحا  یکلام  یجلع  یشرق  زیزعلادبع  خیش  همالع  - 42
(2  ) اممی نایا  هاعـسم  یف  رـصنلا  یعـس  هبرل  سیفنلا  هامـس  کی  نم  امنغم و  اظح و  قیفوتلاـب  عجرتس  یمر  يدـهلاب  يذـلا  خیـشلا  اـهیا  ـالا 
در لیلد  اب  حرطم و  ار  وا  دـیاقع  کـی  کـی  هک  هتفاـی  فیلاـت  باهولادـبع  نب  دـمحم  دـیاقع  در  رد  يرگید  ياـهباتک  اـهنیا ، زا  هتـشذگ 
هب  ) يددجم يدنهرـس  بحاص  ناج  نسح  دـمحم  هجاوخ  فیلات : ۀـیباهولا » دـیدرت  یف  ۀـعبرالا  لوصالا   » باتک - 43 هلمج : زا  دـناهدرک 

: هک دـیوگ  رگید ، ياههلاسر  زا  یخرب  دـنه و  رد  تیباهو  نارادـفرط  ياههلاسر  اهباتک و  زا  لقن  هب  باتک  نیا  رد  هجاوخ  یـسراف ) ناـبز 
ریهطت - » 44 تسا . هدمآ  رب  اهنآ  در  ماقم  رد  سپس  (. 3  ) تسا هدرک  رکذ  ار  اهنآ  زا  یتمسق  تسا و  دروم  زا 250  زواجتم  نایباهو  دیاقع 

لسوتلا رکنمل  رودصلا  ءایـض   » باتک - 45 رهزا . ياملع  ناگرزب  زا  یفنح  یعیطم  بیجن  دـمحم  خیـش  فیلات : داـقتعالا » سند  نم  داؤفلا 
نب دواد  فیلاـت : ۀـیباهولا » یلع  درلا  یف  ۀـیبهولا  ۀـعنملا  - » 46 ینیدـم . نایـس  میظعلادـبع  نب  نایـس  نایم  هاش  رهاظ  فیلات : روبقلا » لـهاب 

ۀحنم باتک  اب  هارمه  هک  يدادـغب  يوسوم  دواد  خیـش  فیلات : داهتجالا » يوعد  لاطبا  یف  داـهجلا  دـشا  - » 47 يدنبـشقن . يدادغب  نامیلس 
« راجفلا یلع  راربالا  فیس  - » 49 یسلبان . يدنفا  ینغلادبع  فیلات : روبقلا » باحـصا  نع  رونلا  فشک  - » 48 تسا . هدیسر  پاچ  هب  ۀیبهولا 

يرداق لوسر  لضف  هاش  فیلات : راربالا » ءادعالا  یلع  لولـسملا  رابجلا  فیـس  - » 50 یـسراف .) نابز  هب   ) یفنح نمحرلادبع  دمحم  فیلات :
باقنلا فشک  - » 52 یچارک . مولعلا  راد  ملعم  يرداق ، رماع  شـشوک  هب  ۀیباهولا » یلع  در  یف  ۀینـسلا  جرادم  - » 51 یسراف .) یبرع و  هب  )

دواد نب  دمحم  نیمرحلا  ماما  فیلات : ۀیباهولا » ۀقرفلا  در  یف  لطابلا  قاهزا  - » 53 يدنه . یقنیلع  دیس  فیلات : باهولادبع » نبا  دیاقع  نع 
« ۀیدجنلا ثداوحلا  یف  ۀیدادغبلا  قاروالا   » هلاسر - 55 یعافر . میهاربا  دیس  فیلات : ةدیفملا » لئاسملا  یف  ةدیرفلا  تاعمللا  - » 54 ینادمه .

نب دواد  هتـشون : نارفکلاو » كرـشلاب  نیملـسملا  یلع  لاـق  نـم  یلع  درلا  یف  ناوخـالا  حـلاص  - » 56 یعافر . يوار  میهاربا  دیـس  فیلاـت :
دمحم یلع  درلا  یف  باطخلا  لصف  - » 58 یلوبناتسا . دیعس  نب  یملح  نیسح  فیلات : نویباهولا » نیملسملا و  ءاملع  - » 57 يدادغب . نامیلس 

: فیلات باهولادبع » نبا  تالالـض  در  یف  باطخلا  لصف  - » 59 (. 4  ) باهولادبع نب  دمحم  ردارب  نامیلس ، خیـش  فیلات : باهولادبع » نب 
نم ةداربلا  - » 61 يرکب . فیطللادبع  ناسحا  فیلات : نیملـسملا » ءاملع  رظن  یف  ۀیباهولا  - » 60 (. 5  ) ینابق هب  روهشم  يرـصب  یلع  نب  دمحا 
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: فیلات لسوتلا » - » 62 ینادوس . نیدباعلانیز  یلع  خیش  ۀلاضلا » ۀیباهولا  ۀقرفلا  یلع  درلا  یف  قافنلا  قاقشلا و  لها  یلع  درلا  یف  قالتخالا 
-64 يرداق . بحاص  ناخ  اضر ، دمحا  فیلات : ۀبیغلا » ةداملاب  ۀـیکملا  ۀـلودلا  - » 63 يورازه . يرداق  مویقلادبع  دمحم  یتفم  همالع  خـیش 

باهولادبع نبا  ءارآ  دقن  رد  زین  هعیـش  ءاملع  عقوم  نیا  رد  يدنه . يوجاد  هللادـمح  خیـش  فیلات : رباقملا » لهاب  لسوتلا  يرکنمل  رئاصبلا  »
عدـبلا و عمق  یف  تانیبلا  تایآلا  - » 65 هلمج : زا  دناهتشون  يدنمـشزرا  ياهباتک  هدومن و  یناوارف  ياهـشالت  تنـس  لها  ءاملع  شوداشود 

ءاطغلا فشاک  رفعج  خیش  فیلات : داشرلا » جهنم  - » 66 یفوتم 1373 .)  ) نیسح نب  ءاطغلا  فشاک  نیسح  دمحم  خیش  فیلات : تالالـضلا »
نیا ققحم  هدنسیون  ( 6  ) هدش هتـشون  باهولادبع  نب  دـمحم  دـیاقع  در  رب  هعیـش  ءاملع  فرط  زا  هک  تسا  یباتک  نیلوا  و  یفوتم 1228 ) )

هلاسر نآ  رد  تشون و  دوب ، هداتـسرف  وا  يارب  دوعـس » نب  زیزعلادـبع   » مان هب  دوعـس  لآ  ءارما  زا  یکی  هک  ياهلاـسم  هب  خـساپ  رد  ار  باـتک 
یـضترم خیـش  فیلات : ۀیباهولا » تاهبـش  در  یف  ۀیلجلا  تایآلا  - » 67 دوب . هدش  يروآعمج  باهولادبع  نب  دـمحم  دـیاقع  هدـمع  تمـسق 

پاچ یفوتم 1380ه )  ) ینیوزق نسح  دمحم  دیس  فیلات : ۀیباهولا » تاهبش  عفد  یف  ۀیلجلا  نیهاربلا  - » 68 یفوتم 1349ه .)  ) ءاطغلا فشاک 
تاهبـش هب  خـساپ  یباهو و  هقرف  - 1 تسا : هدـش  هدـنادرگرب  یـسراف  هب  ریز  نیوانع  تحت  باتک  نیا  1346ه . حاجنلا ، تاـعوبطم  فجن ،

گنهرف و ترازو  پاچ  یمراط ، نسح  همجرت  اـهیباهو ، هشیدـنا  رب  يدـقن  - 2 یمالـسا . داشرا  ترازو  پاچ  یناود ، یلع  همجرت  اـهنآ ،
رد یفوتم 1351ه )  ) یناقمام نسح  دمحم  نب  هللادبع  خیـش  فیلات : ۀـسدقملا » باتعالا  لیبقت  نع  ۀـسوسولا  ۀـحازا  - » 69 یمالسا . داشرا 

داوج دمحم  خیش  فیلات : يوتفلاو » لاعفالا  یف  عرولا  یلا  يدهلا  يوعد  - » 70 تسا . هدش  پاچ  یناعملا » نزخم   » باتک همیمض  هب  فجن 
« ۀیباهولا یلع  درلا  - » 71 فـلؤم . نیمه  زا  لاس 1340ه  رد  فجن  پاـچ  يدـهلا » راونا   » زین 1344 و  فجن ، عبط  یفوتم 1352ه )  ) یغالب

ردص نسح  دیـس  فیلات : ۀـیباهولا » یلع  درلا  - » 72 تسا . هدـش  پاچ  لاس 1345ه  رد  هک  يدابودرا ، يورغ  یلع  دـمحم  خیـش  فیلاـت :
نیما نسحم  دیـس  همالع  فیلات : باهولادـبع » نب  دـمحم  عابتا  یف  باـیترالا  فشک  - » 73 دادـغب 1344ه . عبط  یفوتم 1354ه )  ) یمظاک

مه هچخیراـت و  مه  هک  تسا  رادروخرب  یـصاخ  تیعماـج  زا  تسا ، هدـش  پاـچ  ررکم  هک  ردـقنارگ  باـتک  نیا  یفوتم 1373ه )  ) یماـش
لاس 1962م رد  و  تسا . هداد  رارق  یملع  یسررب  دقن و  دروم  هدرک و  حرطم  حورـشم  هدرتسگ و  رایـسب  تروص  هب  ار  اهنآ  راکفا  دیاقع و 

میهاربا دیس  هلیسو  هب  باتک  نیا  تسا . هدش  هدوزفا  نآ  رب  يدیفم  ياهیقرواپ  هزات و  ياهلـصف  پاچ و  دیدجت  فلؤم  لضاف  دنزرف  طسوت 
دمحم خیش  فیلات : ۀیباهولا » یه  هذه  - » 74 تسا . هدش  صیخلت  همجرت و  هناگادج  روطهب  هدازراختفا  نسح  دیس  ینارهت و  يولع و  دیس 

ضقاـنت و تسا و  هتفرگ  رارق  ثحب  دروـم  تساـهنآ ، ياـهباتک  رد  هک  روـطنآ  يرگیباـهو  باـتک  نـیا  رد  یفوتم 1400ه )  ) هینغم داوـج 
هب تیباهو » نیئآ  تسا  نیا   » مان هب  يولع  دیس  میهاربا  دیـس  طسوت : باتک  نیا  تسا و  هتخاس  ناشنرطاخ  ار  نانآ  راکفا  نانخـس و  لالتخا 
رد باتک  نیا  یفجن ، يزینخ  دمحم  فیلات : ۀیمالـسالا » ةوعدلا  - » 75 هدش . پاچ  نارهت  ریدغ  تاراشتنا  هلیسو  هب  هدش و  همجرت  یـسراف 

« بایترالا فشک   » در رد  ار  نآ  يو  هک  تسا  يرصم  یباهو  هدنسیون  یقیصق  هللادبع  فیلات : هب  مالسالاو » ۀینثولا  نیب  عارـصلا   » باتک در 
. نارهت ۀثعبلا ، هسسؤم  پاچ  یجنایم ، يدمحا  یلع  خیـش  فیلات : كربتلا » - » 76 تسا . هدش  پاچ  نآ  دلجم  دنچ  نونکات  تسا و  هتـشون 

ناـحلاص هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  راـثآ  هب  نیعباـت  هباحـص و  نتـسج  كربـت  نوـماریپ  ار  دوـخ  یلـصا  عوـضوم  روـحم و  باـتک  نیا 
ياـعدا فـالخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـثآ  هب  نتـسج  كربت  هک  تسا  هدـش  تباـث  هتـشون  نیا  رد  تسا و  هداد  صاـصتخا 

رد هک  یلماع  یـضترم  رفعج  دیـس  فیلات : مسارملاو » مساوملا  - » 77 تسه . زین  نیقی  نامیا و  هناشن  هکلب  تسین ، كرـش  اهنت  هن  ناـیباهو 
نییباهولا و دوعس  لآ  نع  ۀحفص  - » 78 متام . رد  نزح  يراوگوس و  دایعا و  رد  نشج  مسارم  هماقا  تیعورشم  هرابرد  هدش و  پاچ  نارهت 
یسررب و نارهت . ابص ، تاراشتنا  زا  یهیقف ، رغصا  یلع  هتشون  نایباهو » - » 79 يوضر . یضترم  دیس  ملق : هب  ۀیباهولا » یف  ۀنسلا  ءاملع  ءارآ 

خیـش فیلات :  » تیباهو نیئآ  - » 80 تسا . هدـش  پاچ  هبترم  هس  نونکاـت  هک  تسا  تیباـهو  هقرف  خـیرات  دـیاقع و  هراـبرد  ياهنوگ  قیقحت 
زا هک  هتشون  تیباهو  در  رد  زین  يرگید  ياهباتک  تیباهو » نیئآ   » زا ریغ  باتک  فلؤم  تسا . هدش  پاچ  ررکم  باتک  نیا  یناحبـس ، رفعج 

، اهنیا زا  ریغ  تسا . هتـشون  تیباهو  در  رد  اـهرخآل » دودرلا  ریخا   » و نازیملا » یف  ۀـیباهولا  «، » مهدـئاقع مهططخ و  یف  نییباـهولا  عم   » هلمج
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. تسا یفاک  اجنیا  رد  دادـعت  نیا  رکذ  هک  تسا  هدـش  هتـشون  تیباهو  در  رد  ینـس  هعیـش و  ياملع  طسوت  زین  يرگید  ياههلاسر  اهباتک و 
ياملع يوس  زا  هچنآ  زا  معا  دننک ، هعلاطم  ار  اهباتک  نیا  زا  هحفص  کی  یتح  دنتـسین  رـضاح  ابلاغ  بصعتم  نایباهو  تسادیپ  هتفگان  یلو 

، یمالسا راثآ  زا  يرایسب  هعلاطم  هکلب  دنرادنپیم ، لالـض  بتک  ار  اهباتک  نیا  اهنت  هن  اهنآ  هعیـش . ياملع  ای  دشاب  هدش  هتـشون  تنـس  لها 
رفاک و ناشدوخ  زج  ار  مدرم  همه  اـهنآ  اریز  دنرامـشیم  رفک  بجومار  هدـش ، هتـشون  تنـس  لـها  ياـملع  يوس  زا  هک  یهقف  بتک  یتح 

. دنرادنپیم یهارمگ  لالض و  راثآ  ار  اهنآ  راثآ  اعبط  دننکیم و  لایخ  كرشم 

اهتشونیپ

ج2، نونکملا ، حاضیا  ( 4 ص 6 . ۀعبرالا ، لوصالا  ( 3 ات 254 . هحفص 249  زا  یبنلاب ، لسوتلا  ( 2 ص 260 . ۀیمالسالا ج2 ، تاحوتفلا  ( 1
ص نایباهو ،  ) هداد ءاطغلافشاک  نیسح  دمحم  خیش  هب  ار  باتک  نیا  تبسن  اهابتشا  یهیقف  ياقآ  ص 186 - ج23 ، ۀعیرذلا : ( 5 ص 190 .

. لبق كردم  ( 6 (. 195

تیباهو 6 دئاقع  ناراذگناینب 

عبنم

هرامش 4 مالسا ، بتکم  همانلصف 

یمالسا ياملع  نایم  رد  باهولا  دبع  نب  دمحم  دیاقع  ساکعنا 

طـسوت مهدزاود  نرق  رد  تیباهو  کلـسم  هچرگا  میتفگ  مینکیم و  يریگیپ  دوب ، هتفر  رتارف  دجن  ياهزرم  زا  هک  ار  باهولادـبع  دـیاقع 
متشه متفه و  نرق  هطب و  نبا  يراهبرب و  نامز  هب  مراهچ  نرق  هب  نآ  یلصا  ياههشیر  یلو  دیدرگ ، رشتنم  رادیدپ و  باهولادبع  نب  دمحم 

نآ هب  زین  دجن  ریغ  یلاها  زا  املع  زا  یضعب  تیباهو  شیادیپ  زا  سپ  دسریم . اهنآ  رئاظن  هیزوج و  میق  نبا  وا  درگاش  هیمیت و  نبا  نامز  هب 
رتشیب نامز  نآ  رد  هک  اهتعدب  اب  رهاظ  هب  کلسم  نیا  هک  دوب  نیا  داد ، هولج  وکین  اهنآ  رظن  رد  ار  کلسم  نیا  هچنآ  دندیورگ و  کلسم 

ریما و ( 1182 - 1099 « ) یناعنـص لیعامـسا  نب  دمحم  ، » باهولادبع نب  دمحم  نارـصاعم  زا  یکی  دوب . هتـساخرب  هزرابم  هب  تشاد ، جاور 
علطم هک  دورس  ياهدیصق  دش و  لاحشوخ  رایـسب  ارجام  نیا  زا  تفای  یهاگآ  اهيدجن  یبهذم  مایق  نایرج  زا  هک  نیمه  دوب ، نمی  دهتجم 

نیا هچرگا  داب ، شنانکاس  دجن و  رب  نم  مالس   » يدجی دعبلا ال  یلع  یمیلست  ناک  نا  دجن و  یف  لح  نم  دجن و  یلع  مالس  تسا : نیا  نآ 
دق يدو و  نم  کلذ  سیل  ادو  ثوغی و  هلثم  عاوس و  ینعم  اهب  اوداـعا  دـیوگیم : نآ  هلاـبند  رد  و  درادـن .» هدـئاف  نم  رب  رود  زا  نم  مـالس 
مک دـمع و  یلع  الهج  هللاریغل  تلها  ةریغ  نم  اـهحوس  یف  اورحن  مک  درفلا و  دمـصلاب  رطـضملا  فتهی  اـمک  اهمـساب  دـئادشلا  دـنع  اوفته 

شوخ چیه  ار  ام  هک  دـندرک  هدـنز  ار  دو  عاوس و  ياهتب  هرطاخ  نانآ  ( » 1  ) يدـیالاب نهنم  ناکرالا  سمتلی  البقم و  روبقلا  لوح  فئاـط 
نکاما رد  اسبهچ  دربیم ، هانپ  زاینیب  هناگی و  يادـخ  هب  ناسنا  هکناـنچ  دـنیوجیم ، لـسوت  اـهنآ  هب  تالکـشم  دـیادش و  رد  تسین . دـنیآ 

اب دـننکیم و  فاوط  ار  اهربق  فارطا  هک  یمدرم  اـسبهچ  دـنروآیم و  ار  ادـخ  ریغ  ماـن  هتـسناد  اـی  هتـسنادن  دـننکیم و  حـبذ  رتش  یمومع 
دوب هدرک  فیلات  داحلالا » ناردا  نع  داقتعالا  ریهطت   » ماـن هب  ياهلاـسر  عقوم  نیمه  رد  و  دـنیامنیم .» سمل  ار  اـهنآ  ناـکرا  دوخ  ياهتـسد 

هب دوخ  راـک  زا  تسین ، ینیچ  هئطوت  يزرو و  ضرغ  زا  یلاـخ  رما  ناـیرج  هک  دـید  درک و  ادـیپ  عـالطا  هیـضق  تقیقح  زا  هک  هاـگنآ  یلو 
فالخ هنع  یل  حص  دـقف  دـجن  یف  تلق  يذـلا  لوقلا  نع  تعجر  تسا : نینچ  نآ  علطم  هک  تخاس  يرگید  راعـشا  دـش ، نامیـشپ  تدـش 

: دسیونیم نیما  همالع  موحرم  دش .» تباث  دوب ، نم  شیپ  هچنآ  فالخ  نوچ  متشگرب ، مدوب ، هتفگ  دجن  هرابرد  هچنآ  زا  نم   » يدنع يذلا 
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، تسا فورعم  هبوتلا » تایبا  حرـش  یف  ۀبوحلاوحم   » مان هب  هک  هدشدای  هدیـصق  حرـش  رد  يو  هک  هدـش  لقن  لیعامـسا  نب  دـمحم  نیمه  زا 
لاس رفـص  هام  رد  یمیمت  دمحا  نب  دبرم  خیـش  مان  هب  یملاع  درم  دعب  لاس  دنچ  دیـسر ، دجن  هب  نم  لوا  هدیـصق  هک  یماگنه  تسا : هتفگ 

هب لاس  نامه  لاوش  هام  رد  سپـس  دوب و  هدروآ  مهارف  دوخ  طخ  هب  ار  میق  نبا  هیمیت و  نبا  ياـهباتک  زا  یـضعب  وا  دـمآ و  نم  شیپ   1170
لضاف خیـش  وا  زا  شیپ  و  میدوب . هداتـسرف  يو  هب  ار  دوخ  هدیـصق  ام  هک  دوب  باهولادبع  نب  دمحم  نادرگاش  زا  وا  تشگ ، زاب  دوخ  نطو 

زا دوب  روآدرد  بیجع و  رایـسب  ام  يارب  هک  دوب  هدرک  لقن  یبلاطم  باهولادبع  رـسپ  زا  وا  دوب و  هدـمآ  ام  دزن  يدـجن  نمحرلادـبع  مان  هب 
ياواتف هلمج  زا  ناهج  طاقن  مامت  رد  ناملسم  تلم  ریفکت  یلک  روطهب  گنرین و  هعدخ و  اب  ول  یشکمدآ و  ناناملسم و  تراغ  لتق و  لیبق 

ات میدوب ، دیدرت  رد  درکیم ، لقن  باهولادبع  رسپ  زا  يو  هک  هچنآ  رد  نمحرلادبع و  نانخـس  رد  ام  دوب . باهولادبع  نب  دمحم  زا  لوقنم 
دوخ اب  ار  باهولادبع  نب  دـمحم  ياههلاسر  زا  یخرب  دوب و  یکریز  فیرـش و  يدرم  وا  دـمآ ، ام  شیپ  هرابود  روبزم  دـبرم  خیـش  هک  نآ 
تقد هلاسر  نیا  هدنـسیون  هرابرد  ام  دوب ، هدـش  هتـشون  ناناملـسم  تراغ  لتق و  زیوجت  نامیا و  لـها  رفک  مکح  اـهنآ  رد  هک  تشاد  هارمه 
سرد يداتـسا  دزن  و  قـیمع . هن  تسا  یحطـس  مه  نآ  دراد و  یمک  عـالطا  مالـسا  تعیرـش  زا  هک  تـسا  يدرم  وا  هـک  میدـید  مـیدرک و 

. دیامن اناد  هیقف و  نید  لئاسم  ماکحا و  رد  دوش و  شیامنهار  دنمدوس  دیفم و  ياهشناد  هب  هدرک  تیاده  داشرا و  ار  وا  دناوتب  هک  هدناوخن 
هک یتروص  رد  تسا ، هدرک  دیلقت  اهنآ  زا  لمات  رکف و  نودب  هدناوخ و  ار  میق  نبا  هیمیت و  نبا  ياهباتک  زا  یخرب  هک  میتفای  یـصخش  ار  وا 

هدافتـسا یناعنـص  لیعامـسا  نب  دـمحم  نانخـس  زا  دـسیونیم : ناتـساد  نیا  لقن  زا  سپ  نیما  موحرم  دـننادیمن . زیاج  ار  دـیلقت  اهنآ  دوخ 
نیا دوخ  اریز  دشابیم  داقتعالا » ریهطت   » هلاسر نتشون  زا  سپ  وا  تشگزاب  خیرات  دیاش  تسا و  هتـشگرب  تیباه  کلـسم  زا  وا  هک  دوشیم 

هک یناسک  زا  یخرب  تیباهو  شیادـیپ  زا  سپ  درادـن . باهولادـبع  نب  دـمحم  ياهباتک  زا  یمک  تسد  هطلاغم  یئوگ و  هفازگ  رد  باـتک 
تنس لها  ناردارب  زا  یخرب  رظن  رد  ار  کلسم  نیا  هچنآ  دندرک و  ادیپ  شیارگ  کلسم  نیا  هب  دجن ، ریغ  یلاها  زا  دنتسه ، ملع  هب  بستنم 

تفلاخم و هب  هتشاد ، جاور  رتشیب  یمالسا  عماوج  رد  نامز  نآ  رد  هک  اهتعدب  اب  رهاظ  هب  کلسم  نیا  هک  تسا  نیا  هداد ، هولج  ابیز  وکین و 
رب هک  یسک  نیتسخن  (. 2  ) دنکیم داسفا  دنک ، حالصا  هک  نآ  زا  شیب  هک  تسا  یتفآ  ابلاغ  يورهدایز  طارفا و  یلو  تسا  هتساخرب  هزرابم 
هب ار  مدرم  تخاـس و  راکـشآ  ار  دوخ  دـیاقع  باهولادـبع  نب  دـمحم  هکنیمه  دوب  شردارب  تشوـن ، باـتک  باـهولا  دـبع  نب  دـمحم  در 
هب وا  اب  تدش  هب  هک  یـسک  نیتسخن  دـنتخادرپ . تفلاخم  هب  وا  دـیاقع  اب  مالـسا  گرزب  ياملع  زا  يدایز  هدـع  دـناوخ ، ارف  اهنآ  نتفریذـپ 

خیـش دندوب . یلبنح  ياملع  زا  ود  ره  هک  دندوب  باهولادبع  نب  نامیلـس  خیـش  شردارب  سپـس  باهولادبع و  شردـپ  تساخرب ، تفلاخم 
هک وا  دومن . فیلات  ار  ۀیباهولا » یلع  درلا  یف  هیهلالا  قعاوصلا   » ناونع تحت  یباتک  شردارب  دیاقع  در  رد  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  نامیلس 

مولعم هلاسر  نیا  همدـقم  زا  داتـسرف . دـمحم  خیـش  يارب  تشون و  ار  باتک  نیمه  دوب ، هدرک  رارف  هنیدـم  هب  هیعرد »  » زا دوخ  ناج  سرت  زا 
هداتسرف هتـشون و  وا  ياههمان  خساپ  رد  ار  هلاسر  نیا  نامیلـس  خیـش  هدوب و  نایرج  رد  یهافـش  ياهمایپ  هبتاکم و  ود  نآ  نایم  هک  دوشیم 

هچ ینکب  لوبق  رگا  ینکن ؟ ای  ینکب  لوبق  وت  هاوخ  مسیونیم  وت  يارب  ماهتخومآ  ملع  لها  راتفگ  زا  هچنآ  هتـشون : هلاسر  نیا  رد  يو  تسا 
نادب دیوگیم : وا  هب  باطخ  هلاسر ، زاغآ  رد  ماهدرک . لمع  ماهفیظو  هب  نم  هک  رکـش  ار  ادـخ  زاب  ینکن  لوبق  رگا  رکـش و  ار  ادـخ  رتهب و 
لزان ار  نآرق  وا  رب  دنادرگ و  بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  نآ  ات  داتسرف  ملاع  هب  قح  نید  نآرق و  اب  ار  دمحم  ترضح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

اب دـعب  دـینادرگ . بلاغ  نایدا  مامت  رب  ار  شنید  تخاـس و  یلمع  ار  شیوخ  هدـعو  دـنوادخ  دـیامن و  نشور  ار  زیچره  تقیقح  اـت  دومرف 
دـشابیم و میقتـسم  تباث و  تمایق  مایق  ات  تما  رما  نیا  دنتـسه و  اهتما  نیرتهب  ربمایپ ، تما  هک  دـنکیم  تباث  تایاور  تاـیآ و  هب  دانتـسا 
منهج و هلـصن  یلوت و  اـم  هلون  نینمؤـملا  لـیبس  ریغ  عـبتی  و  هدوـمرف ...« : هک  اـجنآ  هدـینادرگ ، بجاو  يدرف  ره  رب  ار  تما  نیا  رثا  يوریپ 
مینکیم و لخاد  خزود  هب  میربیم و  دوریم ، هک  هار  نامه  هب  ار  وا  ام  دـنک  يوریپ  نانمؤم  هار  زج  یهار  زا  سکره  (. » 3 « ) اریصم تئاس 
تلاهج و هب  سپـس  دوش . جراخ  نآ  زا  تسین  زیاج  يدحا  رب  هک  هداد  رارق  عطاق  تجح  ار  تما  عامجا  بیترت  نیدب  دراد .» يدـب  هاگیاج 

دیابن لهاج  مدآ  هدیـسر ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هچنآ  بجوم  هب  : » دـسیونیم هدرک ، هراـشا  باهولادـبع  نب  دـمحم  یناداـن 
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لها اولئـساف  : » هدومرف یلاعت  يادخ  هکنانچ  دـنک ، لاؤس  ملع  لها  زا  دـنادیمن  هچنآ  تسا  بجاو  وا  رب  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  يار  دادبتـسا 
نیعلا ءاود  امناف  اولئـس  اوملعی  مل  اذا  له ال  : » دومرف ربمایپ  یتیاور  رد  و  دیـسرپب » ملع  لها  زا  دـینادیمن  رگا  « » نوملعت ـال  متنک  نا  رکذـلا 
ندرک لاؤس  نادان  لهاج و  هفیظو  هرخالاب  تسا » لاؤس  ینادان  یناوتاـن و  يوراد  اریز  دـینادیمن  هک  یتقو  دـینکیمن  لاؤس  ارچ  « » لاؤسلا
دنکب یئاوشیپ  تماما و  ياعدا  یـسک  تسین  زیاج  هک  نیا  رب  دـنراد  عاـمجا  اـملع  ماـمت  هتفگ : يوره  رکبوبا  تسا . یعاـمجا  نیا  تسا و 

و هدرک ، لقن  يوره  نابز  زا  تسا ، مزال  اوشیپ  ماما و  يارب  هک  ار  یفاصوا  نامیلـس  خیـش  سپـس  دـشاب ، فاـصوا  نیا  عماـج  هک  نیا  رگم 
رب دشاب و  اوشیپ  ماما و  صخش  نآ  تسا  زیاج  تروص  نیا  رد  دش ، عمج  یسک  رد  فاصوا  نیا  رگا  تسا : هداد  همادا  نینچ  ار  يو  نخس 

ماما دناوتیمن  تسا و  صقان  دشاب ، اهنآ  زا  یکی  دقاف  ای  دشابن ، فاصوا  نیا  عماج  یسک  رگا  دنیامن و  دیلقت  وا  زا  تسا  زیاج  زین  نارگید 
فاصوا نیا  دجاو  هک  یسک  دیاب  دشاب ، تباث  تماما  داهتجا و  تحص  يارب  طئارش  نیا  هک  یتقو  دنیامن  دیلقت  وا  زا  مدرم  دشاب و  اوشیپ  و 

رد سپـس  دلقم . ای  دهتجم  دنتـسه : مسق  ود  نید  ظاحل  زا  مدرم  یلک  روطهب  دیامن . دـیلقت  تسا ، فاصوا  نیا  عماج  هک  یـسک  زا  تسین ،
طیارـش هک  یمادام  : » تسا هتـشون  نیعقوملا » مالعا   » باـتک رد  میق  نبا  تسا : هتفگ  هدرک و  دانتـسا  میق » نبا   » مـالک هب  نخـس ، نیا  دـییات 

نب دمحا  زا  يدرم  تفگ : يدانملا  نب  دمحا  دنک . ذخا  مکح  تنـس  نآرق و  زا  تسین  زیاج  دشابن ، عمج  یـسک  رد  مولع  عیمج  زا  داهتجا 
: تفگ روطچ ؟ ثیدح  رازه  تسیود  رگا  تفگ : هن . تفگ : دوشیم ؟ هیقف  وا  ایآ  دنک  ظفح  ثیدـح  رازه  دـص  یـسک  رگا  دیـسرپ  لبنح 

دمحا مدرک  لاؤس  مدج  زا  دـیوگیم  نسحلاوبا  يرآ  تفگ : روطچ ؟ رازه  دـص  راهچ  تفگ : هن . تفگ : روطچ ؟ رازه  دصیـس  تفگ : هن .
ار همدقم  نیا  نم  دیوگیم : همدقم ، نیا  رکذ  زا  سپ  باهولادـبع  نب  نامیلـس  خیـش  رازه . دصـشش  تفگ : تشاد ، ظفح  ثیدـح  ردـقچ 

تخس طئارش  هب  همدقم  نیا  رد  هک  نآ  زا  سپ  نامیلس  خیـش  هرخالاب  مینکیم . رکذ  ادعب  هچنآ  رد  دشاب  ياهدعاق  ات  مدرک  رکذ  نیا  يارب 
ره زا  شیب  هک  وا  دـشابیمن و  سک  ره  راک  تسین و  یناسآ  راک  داهتجا  ياعدا  هک  دـیامنیم  تباث  دـنکیم و  هراـشا  داـهتجا  نیگنـس  و 

دهتجم کی  لثم  دـیامن و  داهتجا  ياعدا  هک  تسین  دـح  نآ  رد  شتامولعم  هک  دـنامهفیم  وا  هب  تسا ، هاـگآ  شردارب  تاـمولعم  زا  سک 
باتکلا و یلا  بستنی  نمب  سانلا  یلتبا  مویلا  ناف  : » دـسیونیم هتخاس  فصتم  یهارمگ  تلاـهج و  هب  ار  شردارب  سپـس  دـهدب  اوتف  ملـسم 

ذخالا سانلا  یلع  بجوی  لب  لعفی  مل  ملعلا  لها  یلع  همالک  ضرعی  نا  هنم  تبلط  اذا  هفلاخ و  نم  یلابی  امهمولع و ال  نم  طبنتسی  هنسلا و 
جارخ اذه  عم  ةدحاو و  رـشع  هللاو  داهتجالا و ال  لها  لاصخ  نم  ةدحاو  ۀلـصخ  هیف  نکی  مل  وه  اذـه و  رفاک  هدـنع  وهف  هفلاخ  نم  هلوقب و 

هک دناهدش  باهولادـبع ) نب  دـمحم  شردارب   ) یـسک راتفرگ  مدرم  زورما  (. » 4 « ) نوعجار هیلا  انا  اـناف هللا و  لاـهجلا  نم  ریثک  یلع  همـالک 
ملع لها  هب  ار  دوخ  نخـس  دوش  هتـساوخ  وا  زا  رگا  درادن و  یکاب  چیه  دوخ  نافلاخم  زا  دنادیم و  دراو  ثیدح  نآرق و  مولع  رد  ار  دوخ 
يو شیپ  دـنک ، تفلاخم  وا  اب  سکره  دـنریذپب و  ار  يو  لوق  هک  دزاسیم  مزلم  ار  مدرم  هکلب  دـنکیمن ، ار  راـک  نیا  زگره  دـنک ، هضرع 
مهد کی  یتح  مسق  ادخ  هب  هن  تسین  وا  رد  داهتجا  لها  فاصوا  طیارش و  زا  یکی  یتح  هک  یلاحرد  صخـش  نیا  دوشیم . هدرمـش  رفاک 

انا انا هللا و  : » تفگ دیاب  هک  تساجنیا  تسا  هدمآ  هدیدنسپ  لهاج  مدرم  زا  يرایسب  يارب  وا  نانخس ، نیا  دوجو  اب  تسین  وا  رد  طیارـش  نآ 
نادان رفاک و  ار  همه  دوشیمن و  هجوت  اهنآ  يادص  هب  دناهدش ، زاوآمه  وا  دض  رب  ادـصکی  ناملـسم  تلم  مامت  هک  نیا  اب  و  نوعجار .» هیلا 

نب نامیلـس  خیـش  ۀیهلالا » قعاوصلا   » بلطمرپ زغم و  رپ  باتک  نادرگرب .» تسار  هار  هب  نک و  تیاده  ار  هارمگ  درم  نیا  ایادـخ  دـننکیم .
نیا زا  رگید  تمسق  دنچ  کنیا  تساهباتک و  نیرتمکحم  نیرتهب و  زا  تیباهو  کلسم  باهولادبع و  نب  دمحم  دیاقع  در  رد  باهولادبع 

مل ادترم و  ملـسملااهب  نوکی  یتلا  لاعفالا  لاوقالا و  بهاذم  نم  بهذـم  لک  یف  اورکذ  ملعلا  لها  ناف  - » 1 میروآیم : اجنیا  رد  ار  باتک 
یلو دناهدرک  رکذ  دوشیم ، یناملـسم  ندش  دترم  بجوم  هک  ار  یلاعفا  لاوقا و  بهذم ، ره  ياملع  ...«. » دترم وهف  هللا  ریغل  رذن  نم  اولوقی 

ندوب دترم  هب  مادـکچیه  نینچمه  دوشیم و  دـترم  دـهاوخب ، تجاح  ادـخ  ریغ  زا  ای  دـنکب ، يرذـن  ادـخ  ریغ  يارب  سکره  هک  دـناهتفگن 
رد رگا  دیئوگیم . امـش  هکنانچنآ  تسا  هدرکن  مکح  درادرب ، نآ  كاخ  زا  دیامن و  سمل  ار  يربق  ای  دنک ، حبذ  ادخ  ریغ  يارب  هک  یـسک 

دیاهدش و ادج  ناناملسم  عامجا  زا  هدرک و  لمع  دوخ  نامگ  هب  امـش  نکیل  تسین ، زیاج  ملع  نامتک  اریز  دییوگب . دیراد ، یفرح  هراب  نیا 
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رفاک ار  لامعا  نآ  نیبکترم  هکره  و  تسا ، رفاک  دـهد  ماجنا  ربق و )... سمل  حـبذ و  رذـن ،  ) ار لاـمعا  نیا  سکره  هک  دوخ  نخـس  نیا  اـب 
رتشیب هک  دننادیم  مدرم  همه  هک  یلاحرد  دیاهتسناد . رفاک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  تما  همه  بیترت  نیدب  تسا ، رفاک  مه  وا  دنادن ،

ار اهراک  نیا  دوخ ، هچرگا  ملع  لها  هدرک و  رپ  ار  مالـسا  قطانم  همه  تراـیز و )... حـبذ و  رذـن ،  ) لاـمعا نیا  هک  تسا  لاـس  دـصتفه  زا 
. دناهدومن يراج  اهنآ  رب  ار  نیملـسم  ماکحا  هکلب  دناهتخاسن ، يراج  نانآ  رب  دترم  ماکحا  هدرکن و  ریفکت  ار  اهنآ  نیبکترم  دـنهدن ، ماجنا 
هک یلاحرد  دیاهداد ، رارق  رفکلاراد  ار  نیفیرـش  نیمرح  یتح  دیمانیم ، نیدترم  رفک  دالب  ار  نیملـسم  ياهرهـش  هک  امـش  هتفگ  فالخ  هب 
نآ رد  تب  دنتسه و  یمالسا  رهش  ود  هراومه  رهش  ود  نیا  هک  تسا  هدش  حیرصت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  حیحـص  ثیداحا  رد 
همه یلو  دوشیمن . هنیدم  هکم و  لخاد  یلو  دراذگیم ، اپریز  ار  اهرهش  همه  نامزلارخآ  رد  هک  لاجد  یتح  دوشیمن و  هدیتسرپ  رهش  ود 

كرشم و اهنآ  همه  امش  هدیقع  هب  دناهدیتسرپ و  ار  اهتب  امـش  لوق  هب  اریز  دنرفاک  اهنآ  لها  تسا و  برح  دالب  امـش  رظن  رد  اهرهـش  نیا 
مالـسالاۀمئا نامز  یف  دمحا  مامالا  نمز  لبق  نم  تثدح  رومالا  هذه  نا  - » 2 (. 5 « ) نوعجار هیلا  انا  اناف هللا و  دنتسه . جراخ  مالـسا  تلم  زا 

نم دـحا  نع  وری  مل  اهب و  نورفکت  یتلا  اهلک  لیعافالا  هذـه  تلعف  اهلک و  مالـسالادالب  تالم  یتحتلاز  مهنم و ال  اهرکنا  نم  اـهرکنا  و 
نامز رد  لبنح و  نب  دمحا  زا  لبق  دننادیم ) رفک  كرـش و  بجوم  اهیباهو  هک  يروما   ) روما نیا  ...«. » کلذب اورفک  مهنا  نیملـسملا  ۀـمئا 

هک تسا  هدـشن  تیاور  هدینـش و  مالـسا  همئا  زا  مادـکچیه  زا  یلو  دـندرک  راـکنا  ار  اـهنآ  مه  یعمج  دوـب . هدـمآ  دوـجو  هب  مالـسا ، همئا 
امـش هک  هنوگناـمه  ار  ناناملـسم  ياهرهـش  هک  نیا  اـی  دنـشاب ، هداد  ار  ناـنآ  اـب  روتـسد  هتـسناد و  دـترم  اـی  رفاـک  ار  لاـمعا  نیا  نیبکترم 

تیاور یملاع  چیه  زا  درذگیم ، همئا  نامز  زا  هک  لاس  دصتـشه  تدم  نیا  رد  زین  و  دنـشاب ، هدیمان  رفکلا  راد  ای  كرـش  دالب  دـییوگیم ،
مامت هک  تسا  نیا  امـش  راتفگ  همزال  مسق  ادخ  هب  دنکیمن . نامگ  نینچ  یلقاع  چیه  هکلب  دشاب ، هتـسناد  رفک  ار  روما  نیا  هک  تسا  هدشن 

نامیلـس خیـش  نوعجار .» هیلا  انا  انا هللا و  دنـشابیم . دترم  رفاک و  نونک  ات  لبنح  نب  دمحا  نامز  زا  دعب  اهنآ  يارما  املع و  یمالـسا و  تما 
ار مالسا  نید  سکچیه  امش ، زا  لبق  دییوگیم : هک  امش  نخس  نیا  زا  هاثوغاو » هللا  یلا  هاثوغاو  : » دیوگیم هودنا  رثات و  تلاح  اب  اجنیا  رد 

نم نیملـسملا  دالب  تالم  اهب  نورفکت  یتلا  رومالا  هذـه  نا  رابخالاب  ۀـفرعم  هل  نمل  ماعلاو  صاخلا  دـنع  مولعم  و  - » 3 (. 6  ) تسا هتخانشن 
مدرم اهنآ ، ببس  هب  امش  هک  يروما  نیا  تسا  مولعم  دراد ، یئانـشآ  رابخا  اب  هک  سکره  ماوع و  صاوخ و  رب  ...«. » ماع ۀئام  عبـس  نم  رثکا 

امش هک  هنوگنادب  روما  نآ  رگا  دیرادنپیم ، رفاک  قعاوصلا ) باتک  فیلات  نامز   ) زورما هب  ات  لبق  لاس  دصتفه  زا  زواجتم  ار  نیملسم  دالب 
رفاک وا  دوخ  دنادن ، رفاک  ار  اهنآ  هکره  دییوگیم  امش  هک  يروط  نآ  دنرفاک و  اهرهش  نآ  لها  سپ  دشاب . گرزب  یتسرپتب  دیرادنپیم 
نیا همه  هکنیا  اب  دـناهتخاسن .» يراج  نانآ  رب  ار  دـترم  ماکحا  دناهتـسنادن و  رفاک  ار  نانآ  ارما  املع و  هک  تسا  حـضاو  هک  یلاحرد  تسا 

هسدقم نکاما  هب  رهش  مامت  زا  دننکیم و  شاعم  رارما  اههار  نیا  زا  يدایز  هدع  دراد و  نایرج  راکـشآ  روطهب  مالـسا  دالب  بلاغ  رد  روما 
دننام هک  دیهدب  ناشن  ام  هب  دیناوتیم  ار  ریـشمش  لها  ای  ملع  لها  زا  رفن  کی  یتح  ایآ  هک  دیئوگب  ام  هب  امـش  نیا  دوجو  اب  دـننکیم . رفس 

معز هب  لامعا ، نیا  نیبکترم  رگا  سپ  دناهتخاس  يراج  نانآ  رب  ار  مالـسا  مکح  املع  همه  دنـشاب . هدروآ  نابز  رب  ینخـس  امـش  ياههتفگ 
اریز تسارما  املع و  مامت  رفک  امـش  لـمع  نیا  همزـال  دنـشاب ، هدرک  مالـسا  مکح  اـهنآ  رب  ارما  اـملع و  دنـشاب و  تسرپتب  رفاـک و  اـمش ،

بوسحم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تما  زا  تروص  نیا  رد  دوب و  دـهاوخ  رفاک  وا  دوخ  دـنادن  رفاـک  ار  كرـش  لـها  سکره 
مومع ریفکت  رب  ینبم  شردارب  نخس  در  رب  ار  دوخ  باتک  ساسا  هک  نامیلس  خیـش  - 4 (. 7  ) دراد تافانم  يوبن  ثیدح  اب  نیا  دنوشیمن و 

تسا و هدرک  لقن  يو  در  رد  ننست  لها  ربتعم  بتک  ریاس  هتس و  حاحـص  زا  ثیدح  نایاپ 52  رد  هداد ، رارق  دوخ ) عابتا  زا  ریغ   ) ناناملسم
نامیلس خیش  (. 8  ) دـشابیم نید  تایرورـض  ماجنا  نیتداهـش و  نتخاس  يراج  نابز  رب  ندوب ، ناملـسم  كـالم  تاـیاور  نیمه  بجوم  هب 

زا العف  هک  تسا  هتـشون  شردارب  دیاقع  در  رد  باهولادـبع » نب  دـمحم  یلع  درلا  یف  باطخلا  لصف   » هب موسوم  مه  يرگید  باتک  ارهاظ 
بحاص نامیلس  خیش  شردارب  دمحم ، خیش  نافلاخم  نیرتگرزب  : » دسیونیم رصم  یمان  هدنـسیون  داقع » دومحم  سابع  . » تسین يربخ  نآ 

نمض رد  دوب ، وا  نافلاخم  نیرتگرزب  زا  هک  دمحم  خیش  ردارب  نامیلس  خیش  هک  تسا  هتفگ  نینچمه  داقع  تسا . هیهلالا » قعاوصلا   » باتک
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هناهب ار  نآ  و  دـننادیم ، رفک  كرـش و  بجوم  ار  نآ  ناـیباهو  هک  يروما  دـیوگیم : دـنکیم ، در  تدـش  هب  ار  شردارب  نانخـس  هک  نیا 
هدشن تیاور  هدینش و  مالسا  همئا  زا  کیچیه  یلو  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  مالسا  همئا  نامز  رد  دنرادنپیم ، ناناملسم  ناج  لام و  ندش  حابم 

هک هنوگنامه  هب  ار  ناناملسم  دالب  هک  نیا  ای  دنشاب و  هداد  ار  نانآ  اب  داهج  روتسد  هتسناد و  دترم  ای  رفاک  ار  لامعا  نیا  نیبکترم  هک  تسا 
کلسم تخاس و  راکشآ  ار  دوخ  دیاقع  باهولادبع  نب  دمحم  یتقو  هصالخ  (. 9  ) دنشاب هدیمان  رفکلا  راد  كرش و  دالب  دییوگیم ، امش 

باتک نیلوا  میتفگ  دنتشون و  اههلاسر  اهباتک و  وا  در  رد  دندرک و  رطخ  ساسحا  کلسم  نیا  زا  يو  رصاعم  ياملع  داهن ، داینب  ار  تیباهو 
رب ار  وا  دوب و  دـمحم  دوخ  دـنزرف  تخـسرس  نافلاخم  زا  زین  باهولادـبع  خیـش  شردـپ  هتبلا  تشون . نامیلـس  خیـش  شردارب  وا  در  رد  ار 

. تسا هتشونن  هنیمز  نیا  رد  یباتک  وا  ارهاظ  یلو  درکیم  شهوکن  تخس  مالسا  نیئآ  زا  شفارحنا 

اهتشونیپ

(3 و 10 . ص 9  یـسراف ، همجرت  16 و  ص 15 ، بایترالا ، فشک  لـقن  هب  اـنب  ( 2 ص 15 . بایترالا ، فشک  لـقن  هب  داـقتعالا ، ریهطت  ( 1
حیحص رد  تسا  یثیدح  روظنم  ( 7 ص 38 . باتک ، نامه  ( 6 ص 7 . باتک ، نامه  ( 5 ص 4 . ۀیهلالا ، قعاوصلا  ( 4 هیآ 115 . ءاسن : هروس 
اهکلم غلبیل  یتما  نا  اهبراغم و  اهقراشم و  تیارف  ضرالا  یل  يوز  هللا  نا  : » هک تسا  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ملـسم 

.136 ص 7 - نیرشعلا : نرقلا  یف  مالسالا  ( 9 ات 63 . زا ص 55  قعاوصلا  ( 8 اهنم »... یل  يوز  ام 

تیباهو 7 دئاقع  ناراذگناینب 

عبنم

هرامش 4 مالسا ، بتکم  همانلصف 

یمالسا ياملع  نایم  رد  باهولا  دبع  نب  دمحم  دیاقع  ساکعنا 

طـسوت مهدزاود  نرق  رد  تیباهو  کلـسم  هچرگا  میتفگ  مینکیم و  يریگیپ  دوب ، هتفر  رتارف  دجن  ياهزرم  زا  هک  ار  باهولادـبع  دـیاقع 
متشه متفه و  نرق  هطب و  نبا  يراهبرب و  نامز  هب  مراهچ  نرق  هب  نآ  یلصا  ياههشیر  یلو  دیدرگ ، رشتنم  رادیدپ و  باهولادبع  نب  دمحم 

نآ هب  زین  دجن  ریغ  یلاها  زا  املع  زا  یضعب  تیباهو  شیادیپ  زا  سپ  دسریم . اهنآ  رئاظن  هیزوج و  میق  نبا  وا  درگاش  هیمیت و  نبا  نامز  هب 
رتشیب نامز  نآ  رد  هک  اهتعدب  اب  رهاظ  هب  کلسم  نیا  هک  دوب  نیا  داد ، هولج  وکین  اهنآ  رظن  رد  ار  کلسم  نیا  هچنآ  دندیورگ و  کلسم 

ریما و ( 1182 - 1099 « ) یناعنـص لیعامـسا  نب  دمحم  ، » باهولادبع نب  دمحم  نارـصاعم  زا  یکی  دوب . هتـساخرب  هزرابم  هب  تشاد ، جاور 
علطم هک  دورس  ياهدیصق  دش و  لاحشوخ  رایـسب  ارجام  نیا  زا  تفای  یهاگآ  اهيدجن  یبهذم  مایق  نایرج  زا  هک  نیمه  دوب ، نمی  دهتجم 

نیا هچرگا  داب ، شنانکاس  دجن و  رب  نم  مالس   » يدجی دعبلا ال  یلع  یمیلست  ناک  نا  دجن و  یف  لح  نم  دجن و  یلع  مالس  تسا : نیا  نآ 
دق يدو و  نم  کلذ  سیل  ادو  ثوغی و  هلثم  عاوس و  ینعم  اهب  اوداـعا  دـیوگیم : نآ  هلاـبند  رد  و  درادـن .» هدـئاف  نم  رب  رود  زا  نم  مـالس 
مک دـمع و  یلع  الهج  هللاریغل  تلها  ةریغ  نم  اـهحوس  یف  اورحن  مک  درفلا و  دمـصلاب  رطـضملا  فتهی  اـمک  اهمـساب  دـئادشلا  دـنع  اوفته 
چیه ار  اـم  هـک  دـندرک  هدـنز  ار  دو  عاوـس و  ياـهتب  هرطاـخ  ناـنآ  ( » 1  ) يدـیالاب نهنم  ناـکرالا  سمتلی  ـالبقم و  روـبقلا  لوـح  فئاـط 

رد اسبهچ  دربیم ، هانپ  زاینیب  هناگی و  يادـخ  هب  ناـسنا  هکناـنچ  دـنیوجیم ، لـسوت  اـهنآ  هب  تالکـشم  دـیادش و  رد  تسین . دـنیآشوخ 
اب دننکیم و  فاوط  ار  اهربق  فارطا  هک  یمدرم  اسبهچ  دنروآیم و  ار  ادخ  ریغ  مان  هتسناد  ای  هتـسنادن  دننکیم و  حبذ  رتش  یمومع  نکاما 

دوب هدرک  فیلات  داحلالا » ناردا  نع  داقتعالا  ریهطت   » ماـن هب  ياهلاـسر  عقوم  نیمه  رد  و  دـنیامنیم .» سمل  ار  اـهنآ  ناـکرا  دوخ  ياهتـسد 
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تدش هب  دوخ  راک  زا  تسین ، ینیچهئطوت  يزروضرغ و  زا  یلاخ  رما  نایرج  هک  دید  درک و  ادیپ  عالطا  هیـضق  تقیقح  زا  هک  هاگنآ  یلو 
يذـلا فالخ  هنع  یل  حـص  دـقف  دـجن  یف  تلق  يذـلا  لوقلا  نع  تعجر  تسا : نینچ  نآ  علطم  هک  تخاس  يرگید  راعـشا  دـش ، نامیـشپ 

زا دـسیونیم : نیما  همالع  موحرم  دـش .» تباث  دوب ، نم  شیپ  هچنآ  فالخ  نوچ  متـشگرب ، مدوب ، هتفگ  دـجن  هرابرد  هچنآ  زا  نم   » يدـنع
هتفگ تسا ، فورعم  هبوتلا » تایبا  حرش  یف  ۀبوحلا  وحم   » مان هب  هک  هدشدای  هدیصق  حرش  رد  يو  هک  هدش  لقن  لیعامـسا  نب  دمحم  نیمه 

لاس 1170 رفص  هام  رد  یمیمت  دمحا  نب  دبرم  خیـش  مان  هب  یملاع  درم  دعب  لاس  دنچ  دیـسر ، دجن  هب  نم  لوا  هدیـصق  هک  یماگنه  تسا :
نطو هب  لاس  نامه  لاوش  هام  رد  سپـس  دوب و  هدروآ  مهارف  دوخ  طـخ  هب  ار  میق  نبا  هیمیت و  نبا  ياـهباتک  زا  یـضعب  وا  دـمآ و  نم  شیپ 

مان هب  لضاف  خیش  وا  زا  شیپ  و  میدوب . هداتـسرف  يو  هب  ار  دوخ  هدیـصق  ام  هک  دوب  باهولادبع  نب  دمحم  نادرگاش  زا  وا  تشگ ، زاب  دوخ 
لتق لیبق  زا  دوب  روآدرد  بیجع و  رایسب  ام  يارب  هک  دوب  هدرک  لقن  یبلاطم  باهولادبع  رـسپ  زا  وا  دوب و  هدمآ  ام  دزن  يدجن  نمحرلادبع 

زا لوقنم  ياواتف  هلمج  زا  ناهج  طاقن  مامت  رد  ناملسم  تلم  ریفکت  یلک  روطهب  گنرین و  هعدخ و  اب  ول  یشکمدآ و  ناناملسم و  تراغ  و 
هک نآ  ات  میدوب ، دیدرت  رد  درکیم ، لقن  باهولادبع  رـسپ  زا  يو  هک  هچنآ  رد  نمحرلادبع و  نانخـس  رد  ام  دوب . باهولادـبع  نب  دـمحم 

هارمه دوخ  اب  ار  باهولادـبع  نب  دـمحم  ياههلاسر  زا  یخرب  دوب و  یکریز  فیرـش و  يدرم  وا  دـمآ ، ام  شیپ  هراـبود  روبزم  دـبرم  خـیش 
میدرک و تقد  هلاسر  نیا  هدنسیون  هرابرد  ام  دوب ، هدش  هتـشون  ناناملـسم  تراغ  لتق و  زیوجت  نامیا و  لها  رفک  مکح  اهنآ  رد  هک  تشاد 
هک هدـناوخن  سرد  يداتـسا  دزن  و  قیمع . هن  تسا  یحطـس  مه  نآ  دراد و  یمک  عالطا  مالـسا  تعیرـش  زا  هک  تسا  يدرم  وا  هک  میدـید 

ار وا  دـیامن . اناد  هیقف و  نید  لئاسم  ماـکحا و  رد  دوش و  شیاـمنهار  دـنمدوس  دـیفم و  ياهـشناد  هب  هدرک  تیادـه  داـشرا و  ار  وا  دـناوتب 
دوخ هک  یتروص  رد  تسا ، هدرک  دیلقت  اهنآ  زا  لمات  رکف و  نودب  هدناوخ و  ار  میق  نبا  هیمیت و  نبا  ياهباتک  زا  یخرب  هک  میتفای  یـصخش 

دوشیم هدافتسا  یناعنـص  لیعامـسا  نب  دمحم  نانخـس  زا  دسیونیم : ناتـساد  نیا  لقن  زا  سپ  نیما  موحرم  دننادیمن . زیاج  ار  دیلقت  اهنآ 
رد باتک  نیا  دوخ  اریز  دشابیم  داقتعالا » ریهطت   » هلاسر نتشون  زا  سپ  وا  تشگزاب  خیرات  دیاش  تسا و  هتشگرب  تیباه  کلسم  زا  وا  هک 
هب بستنم  هک  یناسک  زا  یخرب  تیباهو  شیادـیپ  زا  سپ  درادـن . باهولادـبع  نب  دـمحم  ياهباتک  زا  یمک  تسد  هطلاـغم  یئوگ و  هفازگ 

وکین و تنـس  لها  ناردارب  زا  یخرب  رظن  رد  ار  کلـسم  نیا  هچنآ  دندرک و  ادیپ  شیارگ  کلـسم  نیا  هب  دجن ، ریغ  یلاها  زا  دنتـسه ، ملع 
هزرابم تفلاخم و  هب  هتشاد ، جاور  رتشیب  یمالسا  عماوج  رد  نامز  نآ  رد  هک  اهتعدب  اب  رهاظ  هب  کلسم  نیا  هک  تسا  نیا  هداد ، هولج  ابیز 

در رب  هک  یـسک  نیتسخن  (. 2  ) دـنکیم داسفا  دـنک ، حالـصا  هک  نآ  زا  شیب  هک  تسا  یتفآ  ابلاغ  يورهدایز  طارفا و  یلو  تسا  هتـساخرب 
نتفریذپ هب  ار  مدرم  تخاس و  راکـشآ  ار  دوخ  دیاقع  باهولادبع  نب  دمحم  هکنیمه  دوب  شردارب  تشون ، باتک  باهولا  دـبع  نب  دـمحم 
تفلاخم هب  وا  اب  تدـش  هب  هک  یـسک  نیتسخن  دـنتخادرپ . تفلاخم  هب  وا  دـیاقع  اب  مالـسا  گرزب  ياملع  زا  يدایز  هدـع  دـناوخ ، ارف  اهنآ 

نامیلـس خیـش  دندوب . یلبنح  ياملع  زا  ود  ره  هک  دندوب  باهولادبع  نب  نامیلـس  خیـش  شردارب  سپـس  باهولادـبع و  شردـپ  تساخرب ،
سرت زا  هک  وا  دومن . فیلات  ار  ۀیباهولا » یلع  درلا  یف  هیهلالا  قعاوصلا   » ناونع تحت  یباتک  شردارب  دیاقع  در  رد  هک  دوب  یـسک  نیتسخن 

هک دوشیم  مولعم  هلاسر  نیا  همدقم  زا  داتسرف . دمحم  خیش  يارب  تشون و  ار  باتک  نیمه  دوب ، هدرک  رارف  هنیدم  هب  هیعرد »  » زا دوخ  ناج 
رد يو  تسا  هداتسرف  هتشون و  وا  ياههمان  خساپ  رد  ار  هلاسر  نیا  نامیلس  خیـش  هدوب و  نایرج  رد  یهافـش  ياهمایپ  هبتاکم و  ود  نآ  نایم 

ار ادخ  رتهب و  هچ  ینکب  لوبق  رگا  ینکن ؟ ای  ینکب  لوبق  وت  هاوخ  مسیونیم  وت  يارب  ماهتخومآ  ملع  لها  راتفگ  زا  هچنآ  هتشون : هلاسر  نیا 
كرابت دنوادخ  نادب  دیوگیم : وا  هب  باطخ  هلاسر ، زاغآ  رد  ماهدرک . لمع  ماهفیظو  هب  نم  هک  رکـش  ار  ادخ  زاب  ینکن  لوبق  رگا  رکش و 

ات دومرف  لزان  ار  نآرق  وا  رب  دـنادرگ و  بلاـغ  ناـیدا  همه  رب  ار  نآ  اـت  داتـسرف  ملاـع  هب  قح  نید  نآرق و  اـب  ار  دـمحم  ترـضح  یلاـعت  و 
هب دانتـسا  اب  دـعب  دـینادرگ . بلاغ  نایدا  مامت  رب  ار  شنید  تخاـس و  یلمع  ار  شیوخ  هدـعو  دـنوادخ  دـیامن و  نشور  ار  زیچره  تقیقح 
رثا يوریپ  دـشابیم و  میقتـسم  تباث و  تمایق  مایق  ات  تما  رما  نیا  دنتـسه و  اهتما  نیرتهب  ربمایپ ، تما  هک  دـنکیم  تباث  تایاور  تاـیآ و 

« اریـصم تئاس  منهج و  هلـصن  یلوت و  ام  هلون  نینمؤملا  لیبس  ریغ  عبتی  و  هدومرف ...« : هک  اجنآ  هدـینادرگ ، بجاو  يدرف  ره  رب  ار  تما  نیا 
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يدـب هاگیاج  مینکیم و  لخاد  خزود  هب  میربیم و  دوریم ، هک  هار  نامه  هب  ار  وا  ام  دـنک  يوریپ  ناـنمؤم  هار  زج  یهار  زا  سکره  (. » 3)
دمحم ینادان  تلاهج و  هب  سپـس  دوش . جراخ  نآ  زا  تسین  زیاج  يدحا  رب  هک  هداد  رارق  عطاق  تجح  ار  تما  عامجا  بیترت  نیدب  دراد .»

هتشاد يار  دادبتسا  دیابن  لهاج  مدآ  هدیسر ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هچنآ  بجوم  هب  : » دسیونیم هدرک ، هراشا  باهولادبع  نب 
متنک ال نا  رکذـلا  لها  اولئـساف  : » هدومرف یلاعت  يادـخ  هکناـنچ  دـنک ، لاؤس  ملع  لـها  زا  دـنادیمن  هچنآ  تسا  بجاو  وا  رب  هکلب  دـشاب ،

لاؤس ارچ  « » لاؤسلا نیعلا  ءاود  امناف  اولئـس  اوملعی  مل  اذا  له ال  : » دومرف ربمایپ  یتیاور  رد  و  دیـسرپب » ملع  لها  زا  دینادیمن  رگا  « » نوملعت
یعامجا نیا  تسا و  ندرک  لاؤس  نادان  لهاج و  هفیظو  هرخالاب  تسا » لاؤس  ینادان  یناوتان و  يوراد  اریز  دینادیمن  هک  یتقو  دـینکیمن 

نیا عماج  هک  نیا  رگم  دـنکب  یئاوشیپ  تماما و  ياعدا  یـسک  تسین  زیاج  هک  نیا  رب  دـنراد  عامجا  املع  مامت  هتفگ : يوره  رکبوبا  تسا .
همادا نینچ  ار  يو  نخس  و  هدرک ، لقن  يوره  نابز  زا  تسا ، مزال  اوشیپ  ماما و  يارب  هک  ار  یفاصوا  نامیلـس  خیـش  سپـس  دشاب ، فاصوا 
تسا زیاج  زین  نارگید  رب  دشاب و  اوشیپ  ماما و  صخـش  نآ  تسا  زیاج  تروص  نیا  رد  دش ، عمج  یـسک  رد  فاصوا  نیا  رگا  تسا : هداد 
مدرم دشاب و  اوشیپ  ماما و  دناوتیمن  تسا و  صقان  دشاب ، اهنآ  زا  یکی  دقاف  ای  دشابن ، فاصوا  نیا  عماج  یـسک  رگا  دنیامن و  دـیلقت  وا  زا 

هک یسک  زا  تسین ، فاصوا  نیا  دجاو  هک  یسک  دیاب  دشاب ، تباث  تماما  داهتجا و  تحص  يارب  طئارـش  نیا  هک  یتقو  دنیامن  دیلقت  وا  زا 
هب نخـس ، نیا  دییات  رد  سپـس  دلقم . ای  دهتجم  دنتـسه : مسق  ود  نید  ظاحل  زا  مدرم  یلک  روطهب  دـیامن . دـیلقت  تسا ، فاصوا  نیا  عماج 

مولع عیمج  زا  داهتجا  طیارـش  هک  یمادام  : » تسا هتـشون  نیعقوملا » مالعا   » باتک رد  میق  نبا  تسا : هتفگ  هدرک و  دانتـسا  میق » نبا   » مـالک
یسک رگا  دیسرپ  لبنح  نب  دمحا  زا  يدرم  تفگ : يدانملا  نب  دمحا  دنک . ذخا  مکح  تنس  نآرق و  زا  تسین  زیاج  دشابن ، عمج  یسک  رد 

رازه دصیـس  تفگ : هن . تفگ : روطچ ؟ ثیدـح  رازه  تسیود  رگا  تفگ : هن . تفگ : دوشیم ؟ هیقف  وا  ایآ  دـنک  ظفح  ثیدـح  رازه  دـص 
ظفح ثیدـح  ردـقچ  دـمحا  مدرک  لاؤس  مدـج  زا  دـیوگیم  نسحلاوبا  يرآ  تفگ : روطچ ؟ رازه  دـص  راهچ  تفگ : هن . تفگ : روطچ ؟

ات مدرک  رکذ  نیا  يارب  ار  همدقم  نیا  نم  دیوگیم : همدقم ، نیا  رکذ  زا  سپ  باهولادبع  نب  نامیلس  خیـش  رازه . دصـشش  تفگ : تشاد ،
هراشا داهتجا  نیگنس  تخس و  طئارش  هب  همدقم  نیا  رد  هک  نآ  زا  سپ  نامیلس  خیـش  هرخالاب  مینکیم . رکذ  ادعب  هچنآ  رد  دشاب  ياهدعاق 

شردارب تامولعم  زا  سک  ره  زا  شیب  هک  وا  دشابیمن و  سک  ره  راک  تسین و  یناسآ  راک  داهتجا  ياعدا  هک  دـیامنیم  تباث  دـنکیم و 
سپـس دـهدب  اوتف  ملـسم  دـهتجم  کی  لثم  دـیامن و  داهتجا  ياـعدا  هک  تسین  دـح  نآ  رد  شتاـمولعم  هک  دـنامهفیم  وا  هب  تسا ، هاـگآ 

نم طبنتـسی  هنـسلا و  باـتکلا و  یلا  بستنی  نمب  ساـنلا  یلتبا  موـیلا  ناـف  : » دـسیونیم هتخاـس  فـصتم  یهارمگ  تلاـهج و  هب  ار  شردارب 
هفلاخ نم  هلوقب و  ذـخالا  سانلا  یلع  بجوی  لب  لعفی  مل  ملعلا  لها  یلع  همالک  ضرعی  نا  هنم  تبلط  اذا  هفلاخ و  نم  یلابی  اـمهمولع و ال 

نم ریثک  یلع  همالک  جارخ  اذه  عم  ةدحاو و  رشع  هللاو  داهتجالا و ال  لها  لاصخ  نم  ةدحاو  ۀلصخ  هیف  نکی  مل  وه  اذه و  رفاک  هدنع  وهف 
نآرق و مولع  رد  ار  دوخ  هک  دناهدش  باهولادبع ) نب  دمحم  شردارب   ) یـسک راتفرگ  مدرم  زورما  (. » 4 « ) نوعجار هیلا  انا  اناف هللا و  لاهجلا 

نیا زگره  دنک ، هضرع  ملع  لها  هب  ار  دوخ  نخـس  دوش  هتـساوخ  وا  زا  رگا  درادن و  یکاب  چیه  دوخ  نافلاخم  زا  دـنادیم و  دراو  ثیدـح 
نیا دوشیم . هدرمـش  رفاک  يو  شیپ  دنک ، تفلاخم  وا  اب  سکره  دنریذپب و  ار  يو  لوق  هک  دزاسیم  مزلم  ار  مدرم  هکلب  دنکیمن ، ار  راک 

اب تسین  وا  رد  طیارـش  نآ  مهد  کی  یتح  مسق  ادخ  هب  هن  تسین  وا  رد  داهتجا  لها  فاصوا  طیارـش و  زا  یکی  یتح  هک  یلاحرد  صخش 
هک نیا  اب  و  نوعجار .» هیلا  انا  انا هللا و  : » تفگ دیاب  هک  تساجنیا  تسا  هدمآ  هدیدنسپ  لهاج  مدرم  زا  يرایسب  يارب  وا  نانخـس ، نیا  دوجو 
درم نیا  ایادخ  دننکیم . نادان  رفاک و  ار  همه  دوشیمن و  هجوت  اهنآ  يادـص  هب  دـناهدش ، زاوآمه  وا  دـض  رب  ادـصکی  ناملـسم  تلم  مامت 

دیاقع در  رد  باهولادبع  نب  نامیلـس  خیـش  ۀیهلالا » قعاوصلا   » بلطمرپ زغم و  رپ  باتک  نادرگرب .» تسار  هار  هب  نک و  تیادـه  ار  هارمگ 
اجنیا رد  ار  باـتک  نیا  زا  رگید  تمـسق  دـنچ  کـنیا  تساـهباتک و  نیرتمکحم  نیرتـهب و  زا  تیباـهو  کلـسم  باهولادـبع و  نب  دـمحم 

ریغل رذن  نم  اولوقی  مل  ادترم و  ملسملااهب  نوکی  یتلا  لاعفالا  لاوقالا و  بهاذم  نم  بهذم  لک  یف  اورکذ  ملعلا  لها  ناف  - » 1 میروآیم :
هک دـناهتفگن  یلو  دـناهدرک  رکذ  دوشیم ، یناملـسم  ندـش  دـترم  بجوم  هک  ار  یلاـعفا  لاوقا و  بهذـم ، ره  ياـملع  ...«. » دـترم وـهف  هللا 
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يارب هک  یـسک  ندوب  دترم  هب  مادکچیه  نینچمه  دوشیم و  دترم  دهاوخب ، تجاح  ادـخ  ریغ  زا  ای  دـنکب ، يرذـن  ادـخ  ریغ  يارب  سکره 
یفرح هراب  نیا  رد  رگا  دیئوگیم . امـش  هکنانچنآ  تسا  هدرکن  مکح  درادرب ، نآ  كاخ  زا  دیامن و  سمل  ار  يربق  ای  دنک ، حبذ  ادـخ  ریغ 
نخـس نیا  اب  دیاهدش و  ادج  ناناملـسم  عامجا  زا  هدرک و  لمع  دوخ  نامگ  هب  امـش  نکیل  تسین ، زیاج  ملع  نامتک  اریز  دـییوگب . دـیراد ،

مه وا  دـنادن ، رفاک  ار  لامعا  نآ  نیبکترم  هکره  و  تسا ، رفاک  دـهد  ماجنا  ربق و )... سمل  حـبذ و  رذـن ،  ) ار لاـمعا  نیا  سکره  هک  دوخ 
دـصتفه زا  رتشیب  هک  دننادیم  مدرم  همه  هک  یلاحرد  دیاهتـسناد . رفاک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  تما  همه  بیترت  نیدـب  تسا ، رفاک 

، دنهدن ماجنا  ار  اهراک  نیا  دوخ ، هچرگا  ملع  لها  هدرک و  رپ  ار  مالـسا  قطانم  همه  ترایز و )... حـبذ و  رذـن ،  ) لامعا نیا  هک  تسا  لاس 
فالخ هب  دـناهدومن . يراج  اهنآ  رب  ار  نیملـسم  ماکحا  هکلب  دـناهتخاسن ، يراج  ناـنآ  رب  دـترم  ماـکحا  هدرکن و  ریفکت  ار  اـهنآ  نیبکترم 

ثیداحا رد  هک  یلاحرد  دیاهداد ، رارق  رفکلا  راد  ار  نیفیرش  نیمرح  یتح  دیمانیم ، نیدترم  رفک  دالب  ار  نیملسم  ياهرهش  هک  امش  هتفگ 
رهـش ود  نآ  رد  تب  دنتـسه و  یمالـسا  رهـش  ود  هراومه  رهـش  ود  نیا  هک  تسا  هدش  حیرـصت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  حیحص 
نیا همه  یلو  دوشیمن . هنیدـم  هکم و  لخاد  یلو  دراذـگیم ، اپریز  ار  اهرهـش  همه  ناـمزلارخآ  رد  هک  لاـجد  یتح  دوشیمن و  هدـیتسرپ 

زا كرـشم و  اهنآ  همه  امـش  هدیقع  هب  دناهدیتسرپ و  ار  اهتب  امـش  لوق  هب  اریز  دـنرفاک  اهنآ  لها  تسا و  برح  دالب  امـش  رظن  رد  اهرهش 
مالـسالاۀمئا و نامز  یف  دمحا  مامالا  نمز  لبق  نم  تثدح  رومالا  هذه  نا  - » 2 (. 5 « ) نوعجار هیلا  انا  اناف هللا و  دنتسه . جراخ  مالـسا  تلم 

ۀمئا نم  دحا  نع  وری  مل  اهب و  نورفکت  یتلا  اهلک  لیعافالا  هذه  تلعف  اهلک و  مالسالادالب  تالم  یتح  تلاز  مهنم و ال  اهرکنا  نم  اهرکنا 
همئا نامز  رد  لبنح و  نب  دمحا  زا  لبق  دننادیم ) رفک  كرـش و  بجوم  اهیباهو  هک  يروما   ) روما نیا  ...«. » کلذـب اورفک  مهنا  نیملـسملا 

نیبکترم هک  تسا  هدشن  تیاور  هدینـش و  مالـسا  همئا  زا  مادکچیه  زا  یلو  دـندرک  راکنا  ار  اهنآ  مه  یعمج  دوب . هدـمآ  دوجو  هب  مالـسا ،
دالب دییوگیم ، امش  هک  هنوگنامه  ار  ناناملسم  ياهرهـش  هک  نیا  ای  دنـشاب ، هداد  ار  نانآ  اب  روتـسد  هتـسناد و  دترم  ای  رفاک  ار  لامعا  نیا 

هک تسا  هدشن  تیاور  یملاع  چیه  زا  درذـگیم ، همئا  نامز  زا  هک  لاس  دصتـشه  تدـم  نیا  رد  زین  و  دنـشاب ، هدـیمان  رفکلا  راد  ای  كرش 
یمالسا و تما  مامت  هک  تسا  نیا  امـش  راتفگ  همزال  مسق  ادخ  هب  دنکیمن . نامگ  نینچ  یلقاع  چیه  هکلب  دشاب ، هتـسناد  رفک  ار  روما  نیا 

تلاح اب  اجنیا  رد  نامیلس  خیش  نوعجار .» هیلا  انا  انا هللا و  دنـشابیم . دترم  رفاک و  نونک  ات  لبنح  نب  دمحا  نامز  زا  دعب  اهنآ  يارما  املع و 
تـسا هتخانـشن  ار  مالـسا  نید  سکچیه  امـش ، زا  لبق  دییوگیم : هک  امـش  نخـس  نیا  زا  هاثوغاو » هللایلا  هاثوغاو  : » دیوگیم هودنا  رثات و 

ۀئام عبس  نم  رثکا  نم  نیملسملا  دالب  تالم  اهب  نورفکت  یتلا  رومالا  هذه  نا  رابخالاب  ۀفرعم  هل  نمل  ماعلاو  صاخلا  دنع  مولعم  و  - » 3 (. 6)
ار نیملـسم  دالب  مدرم  اهنآ ، ببـس  هب  امـش  هک  يروما  نیا  تسا  مولعم  دراد ، یئانـشآ  رابخا  اب  هک  سکره  ماوع و  صاوخ و  رب  ...«. » ماـع

دیرادـنپیم امـش  هک  هنوگنادـب  روما  نآ  رگا  دـیرادنپیم ، رفاک  قعاوصلا ) باتک  فیلات  نامز   ) زورما هب  ات  لبق  لاس  دـصتفه  زا  زواـجتم 
تـسا رفاک  وا  دوخ  دـنادن ، رفاک  ار  اهنآ  هکره  دـییوگیم  امـش  هک  يروط  نآ  دـنرفاک و  اهرهـش  نآ  لـها  سپ  دـشاب . گرزب  یتسرپتب 

رد روما  نیا  همه  هکنیا  اب  دناهتخاسن .» يراج  نانآ  رب  ار  دترم  ماکحا  دناهتسنادن و  رفاک  ار  نانآ  ارما  املع و  هک  تسا  حضاو  هک  یلاحرد 
رفـس هسدـقم  نکاما  هب  رهـش  مامت  زا  دـننکیم و  شاعم  رارما  اههار  نیا  زا  يدایز  هدـع  دراد و  نایرج  راکـشآ  روطهب  مالـسا  دالب  بلاغ 
دننام هک  دـیهدب  ناشن  ام  هب  دـیناوتیم  ار  ریـشمش  لها  ای  ملع  لها  زا  رفن  کی  یتح  اـیآ  هک  دـیئوگب  اـم  هب  امـش  نیا  دوجو  اـب  دـننکیم .

معز هب  لامعا ، نیا  نیبکترم  رگا  سپ  دناهتخاس  يراج  نانآ  رب  ار  مالـسا  مکح  املع  همه  دنـشاب . هدروآ  نابز  رب  ینخـس  امـش  ياههتفگ 
اریز تسارما  املع و  مامت  رفک  امـش  لـمع  نیا  همزـال  دنـشاب ، هدرک  مالـسا  مکح  اـهنآ  رب  ارما  اـملع و  دنـشاب و  تسرپتب  رفاـک و  اـمش ،

بوسحم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تما  زا  تروص  نیا  رد  دوب و  دـهاوخ  رفاک  وا  دوخ  دـنادن  رفاـک  ار  كرـش  لـها  سکره 
مومع ریفکت  رب  ینبم  شردارب  نخس  در  رب  ار  دوخ  باتک  ساسا  هک  نامیلس  خیـش  - 4 (. 7  ) دراد تافانم  يوبن  ثیدح  اب  نیا  دنوشیمن و 

تسا و هدرک  لقن  يو  در  رد  ننست  لها  ربتعم  بتک  ریاس  هتس و  حاحـص  زا  ثیدح  نایاپ 52  رد  هداد ، رارق  دوخ ) عابتا  زا  ریغ   ) ناناملسم
نامیلس خیش  (. 8  ) دـشابیم نید  تایرورـض  ماجنا  نیتداهـش و  نتخاس  يراج  نابز  رب  ندوب ، ناملـسم  كـالم  تاـیاور  نیمه  بجوم  هب 
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زا العف  هک  تسا  هتـشون  شردارب  دیاقع  در  رد  باهولادـبع » نب  دـمحم  یلع  درلا  یف  باطخلا  لصف   » هب موسوم  مه  يرگید  باتک  ارهاظ 
بحاص نامیلس  خیش  شردارب  دمحم ، خیش  نافلاخم  نیرتگرزب  : » دسیونیم رصم  یمان  هدنـسیون  داقع » دومحم  سابع  . » تسین يربخ  نآ 

نمض رد  دوب ، وا  نافلاخم  نیرتگرزب  زا  هک  دمحم  خیش  ردارب  نامیلس  خیش  هک  تسا  هتفگ  نینچمه  داقع  تسا . هیهلالا » قعاوصلا   » باتک
هناهب ار  نآ  و  دـننادیم ، رفک  كرـش و  بجوم  ار  نآ  ناـیباهو  هک  يروما  دـیوگیم : دـنکیم ، در  تدـش  هب  ار  شردارب  نانخـس  هک  نیا 
هدشن تیاور  هدینش و  مالسا  همئا  زا  کیچیه  یلو  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  مالسا  همئا  نامز  رد  دنرادنپیم ، ناناملسم  ناج  لام و  ندش  حابم 

هک هنوگنامه  هب  ار  ناناملسم  دالب  هک  نیا  ای  دنشاب و  هداد  ار  نانآ  اب  داهج  روتسد  هتسناد و  دترم  ای  رفاک  ار  لامعا  نیا  نیبکترم  هک  تسا 
کلسم تخاس و  راکـشآ  ار  دوخ  دیاقع  باهولادبع  نب  دمحم  یتقو  هصالخ  (. 9  ) دنشاب هدیمان  رفکلاراد  كرـش و  دالب  دییوگیم ، امش 

باتک نیلوا  میتفگ  دنتشون و  اههلاسر  اهباتک و  وا  در  رد  دندرک و  رطخ  ساسحا  کلسم  نیا  زا  يو  رصاعم  ياملع  داهن ، داینب  ار  تیباهو 
رب ار  وا  دوب و  دـمحم  دوخ  دـنزرف  تخـسرس  نافلاخم  زا  زین  باهولادـبع  خیـش  شردـپ  هتبلا  تشون . نامیلـس  خیـش  شردارب  وا  در  رد  ار 

. تسا هتشونن  هنیمز  نیا  رد  یباتک  وا  ارهاظ  یلو  درکیم  شهوکن  تخس  مالسا  نیئآ  زا  شفارحنا 

اهتشونیپ

(3 و 10 . ص 9  یـسراف ، همجرت  16 و  ص 15 ، بایترالا ، فشک  لـقن  هب  اـنب  ( 2 ص 15 . بایترالا ، فشک  لـقن  هب  داـقتعالا ، ریهطت  ( 1
حیحص رد  تسا  یثیدح  روظنم  ( 7 ص 38 . باتک ، نامه  ( 6 ص 7 . باتک ، نامه  ( 5 ص 4 . ۀیهلالا ، قعاوصلا  ( 4 هیآ 115 . ءاسن : هروس 
اهکلم غلبیل  یتما  نا  اهبراغم و  اهقراشم و  تیارف  ضرالا  یل  يوز  هللا  نا  : » هک تسا  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ملـسم 

.136 ص 7 - نیرشعلا : نرقلا  یف  مالسالا  ( 9 ات 63 . زا ص 55  قعاوصلا  ( 8 اهنم »... یل  يوز  ام 

تیباهو 8 دئاقع  ناراذگناینب 

عبنم

هرامش 2 مالسا ، بتکم  همانلصف 

تسا هتفرگ  هیام  هیمیت  نبا  ءارآ  زا  باهولادبع  نبا  نانخس 

ناـگرزب و دوـخ  تسا و  هتفرگ  هیاـم  هیمیت  نـبا  ءارآ  راـکفا و  زا  باهولادـبع » نـب  دـمحم   » نانخـس هـک  تـسا  نـیا  تـسا ، ملـسم  هـچنآ 
خیرات رد  هک  ياهمان  رد  دوعس ، نب  زیزعلادبع  ناطلس  الثم  دناهدرک ، حیرصت  رما  نیا  هب  ناگدنسیون  زا  رگید  یخرب  یباهو و  ناگدنـسیون 

نبا هک  درک  توعد  يروما  نامه  هب  باهولادـبع » نب  دـمحم   » هک تسا  هدـش  روآداـی  هتـشون ، ناوخا  تیعمج  هب  لاس 1332ه ق  هدعقیذ 
هار هب  دجن  ریما  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع  ار  مدرم  زا  یـضعب  دیوگیم : یناکوش  (. 1  ) دـندوب هدرک  توعد  نآ  هب  میق  نبا  شدرگاش  هیمیت و 

یلبنح هک  هتخومآ  باهولادبع  نب  دمحم  زا  هتخومآ  هچره  وا  اریز  دـشاب  تسرد  بلطم  نیا  هک  منکیمن  لایخ  نم  یلو  تفریم  جراوخ 
نب دمحم  تسا : هتفگ  یکز  نمحرلادـبع  رتکد  نینچمه  و  (. 2  ) درکیم لمع  اهنآ  لاثما  میق و  نبا  هیمیت و  نبا  داـهتجا  هب  دوب و  بهذـم 

(. 3  ) درکیم هعلاطم  دایز  هقالع  اب  ار  میق  نبا  شدرگاـش  هیمیت و  نبا  ياـهباتک  اـصوصخم  دـیاقع ، ثیدـح و  ریـسفت و  بتک  باهولادـبع 
قـشمرس هیمیت  نبا  تسا و  یمیظع  هباـشت  قـح  هب  توـعد  رد  باهولادـبع ) نبا  هیمیت و  نبا   ) درم ود  نیا  ناـیم  دـسیونیم : هبهو » ظـفاح  »

اب دمحم  خیش  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  فراعملاةرئاد  رد  زین  و  (. 4  ) تسا هدوب  باهولادبع  نب  دمحم  ینعی  يدجن ، حلـصم  يارب  یگرزب 
هرهب هیزوج  میق  نبا  شدرگاش  هیمیت و  نبا  میلاعت  زا  صخالاب  ناـیلبنح  تاـفیلات  زا  هک  تسا  یعیبط  هتـشاد و  هطبار  قشمد  یلبنح  ياـملع 
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نب دمحم  طخ  هب  هیمیت  نبا  لئاسر  زا  یـضعب  ایناتیرب ، هزوم  رد  هک  نیا  رتمهم  همه  زا  : » دسیونیم نایباهو  باتک  فلؤم  (. 5  ) تسا هتفرگ 
دمحم (. 6  ) تسا هدرکیم  سیونور  ار  اهنآ  مه  هدناوخ و  مه  ار  هیمیت  نبا  ياهباتک  يو  هک  درادیم  مولعم  هک  تسا  دوجوم  باهولادبع 
دمحم هیمیت و  نبا  توعد  نایم  هک  ییاهتوافت  هرابرد  تسا ، یمالـسا  بهاذـم  قرف و  فورعم  ناسانـشراک  ناققحم و  زا  هک  هرهز  وبا  نب 
نکیل دـندرکن ، هفاضا  يزیچ  دوب ، هتـشاد  راهظا  هیمیت  نبا  هچنآ  رب  تقیقح ، رد  نایباهو  تسا : هتـشون  نینچ  دراد ، دوجو  باهولادـبع  نب 

زیچ دنچ  رد  روما  نیا  دوب و  هدادن  ماجنا  هیمیت  نبا  هک  دنداد  ماجنا  ار  یئاهراک  دندرب و  راک  هب  يرتدایز  لمع  تدش  هیمیت ، نبا  هبتبـسن 
دنهد صاصتخا  هتشاد ، ررقم  تنس  نآرق و  رد  مالـسا  هچنآ  هب  ار  تدابع  هیمیت ، نبا  هتفگ  قبط  هک  نیا  هب  نایباهو ،  - 1 دوشیم : هصالخ 

نآ میرحت  رد  دندرک و  مالعا  مارح  ار  تایناخد  تهج  نیمه  هب  دنتـسناد ، مالـسا  هقطنم  زا  جراخ  زین  ار  يداع  روما  هکلب  دـندرکن ، افتکا 
هک دنتسه  جراوخ  هیبش  ظاحل  نیا  زا  هک  دننادیم ، نیکرشم  دننامه  دشکب ، دود  هک  ار  یـسک  ماوع  ياهیباهو  دنداد  جرخ  هب  لمع  تدش 

مولعم هک  يروطنآ  اـما  دـندرک ، مارح  دوخ  رب  ار  نآ  لاـثما  هوـهق و  رما ، يادـتبا  رد   - 2 دـننادیم . رفاک  دوش ، هاـنگ  بکترم  ار  سکره 
دنتـساخرب و گنج  هب  دوخ  ناـفلاخم  اـب  هکلب  دـندرکن ، اـفتکا  اـهنت  توعد  هب  اـهیباهو   - 3 دـندومن . يراگنالهـس  نآ  رد  ادـعب  دوشیم ،

نب دمحم  داماد  دوعـس و  نادناخ  دـج  دوعـس ، نب  دـمحم  راک ) يادـتبا  رد   ) گنج نادـیم  رد  ناشربهر  میگنجیم ، اهتعدـب  اب  دـنتفگیم 
زا یخرب  ورنیا ، زا  دـنتخادرپیم ، روبق  اهحیرـض و  یناریو  هب  دـندرکیم ، ریخـست  هک  ار  يرهـش  هد و  ره  ناـیباهو   - 4 دوب . باهولادبع 

نکیل دراد ، توافت  دباعم  اب  اهحیرـض  اریز  تسا  هغلابم  نخـس  نیا  هک  دناهداد  دـباعم ) نارگبیرخت   ) بقل نانآ  هب  یئاپورا  ناگدنـسیون 
ار ییاهربق  یتح  دندشن ، عناق  مه  نیا  هب   - 5 دندرکیم . بارخ  تشاد ، یحیرض  هک  مه  ار  يدجسم  ره  نانآ  دوشیم ، مولعم  هک  روطنآ 

دندرک ناسکی  نیمز  اب  بارخ و  ار  هباحص  روبق  مامت  دندش ، طلـسم  زاجح  رب  نوچ  دنتخاس و  ناریو  تشاد ، یتمالع  دوب و  صخـشم  هک 
مالـسلا  » هلمج اب  طقف  رئاز  هک  دـناهداد  وحن  نیا  هب  ار  روبق  تراـیز  هزاـجا  تسین . یقاـب  يرگید  رثا  ربق ، لـحم  زا  ییاـههناشن  زج  نونکاو 

یتسرپتب هن  هک  دنداد  رارق  راکنا  دروم  ار  اهنآ  اراکـشآ  دـنتخادرپ و  یئزج  روما  هب  نایباهو   - 6 دتـسرفب . دورد  ربق ، بحاص  هب  کیلع »
نکیل دـناهدرک  رکذ  ار  نآ  دوخ ، ياههلاسر  اهاوتف و  رد  اهنآ  ياـملع  هک  تسا  یـساکع  هلمج  زا  دوشیم ، یتسرپتب  هب  رجنم  هن  تسا و 
هضور رب  نتسب  هدرپ  هک  دح  نآ  ات  دنداد  تعسو  یبیرغ  زرط  هب  ار  تعدب  موهفم  نایباهو ، دنرادن 7 -  ییانتعا  اههتفگ  نیا  هب  اهنآ  يارما 

دش هدیسوپ  هنهک و  اهششوپ  هجیتن  رد  دندرک ، عنم  اهشـشوپ  اههدرپ و  دیدجت  زا  دنتـسناد و  تعدب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هفیرش 
باهولادبع و نب  دـمحم  هک  تسا  نیا  قح  (. 8  ) دوب هیمیت  نبا  تاداقتنا  يارب  یلمع  ققحت  نایباهو  ماـیق  رهیزدـلگ »  » لوق هب  ضرغ ، (. 7)
دندروآ و دراو  نیملسم  داحتا  رب  یگرزب  رایسب  هبرح  دنتخاس و  یلمع  ار  هیمیت  نبا  هنارگناریو  هناضرغم و  تایرظن  تاداقتنا و  يو  ناوریپ 

ناونع هب  ار  باهولادبع  رسپ  مالسا ، هب  زوتهنیک  ضرغم و  ناسانشرواخ  اهیبرغ و  نوچمه  یمالسا  ناگدنـسیون  زا  یخرب  هک  تسا  بیجع 
راکفا وا و  نیـسحت  دیجمت و  هب  دـناهدناوخ و  ناناملـسم  داشرا  يارب  یحالـصا  توعد  کی  ار  وا  توعد  هدرب و  مان  حلـصم »  » و ددـجم » »

یگرزب ياهمقر  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  ياملع  زا  یخرب  بذـج  بلج و  يارب  اهیباهو  هک  نیا  هب  هجوت  اب  (. 9 !! ) دناهتخادرپ شایبالقنا 
دمحم هدیـسوپ  هنهک و  راکفا  زا  رودزم  ناگدنـسیون  زا  یخرب  عافد  زا  دناهدروآ ، تسد  هب  زین  یئاهتیقفوم  تهج  نیا  رد  دننکیم و  جرخ 

باهولادبع نب  دمحم  هک  ینانخـس  دیدرگ ؟ دـجن  رد  باهولادـبع  رـسپ  تفرـشیپ  بجوم  یلماوع  هچ  درک  بجعت  دـیابن  باهولادـبع  نب 
ياهیراوشد اب  دوب و  هدـش  هجاوم  دـیدش  ياهتفلاخم  اب  هشیمه  دوب و  هتـشاد  راهظا  هیمیت  نبا  البق  هک  دوب  اـهنامه  اـقیقد  تشادیم ، راـهظا 

ار دوخ  دیاقع  راکفا و  تسناوتن  هاگچیه  دوب و  هدیدرگ  نابیرگ  هب  تسد  رگید  ياهجنر  ندش و  ینادـنز  دـیعبت و  تساوخزاب و  رایـسب و 
یلاخ ار  دوخ  لد  هدـقع  دزاس و  ناریو  ار  نید  ناگرزب  روبق  دـشن  نکمم  وا  يارب  الثم  درب ، روگ  هب  ار  نآ  يوزرآ  هرخالاب  دزاس و  یلمع 

ناوریپ دیدرگن و  هجاوم  دوش ، وا  توعد  عنام  هک  يدیدش  يراوشد  اب  دجن  رد  هیمیت  نبا  سکع  رب  باهولادبع  نب  دمحم  خیش  اما  دیامن .
اراکـشآ مدرم  دـیاقع  اب  تخادرپ و  روبق  یناریو  هب  دـیناشوپ و  لمع  هماج  نانآ ، هلیـسو  هب  ار  دوخ  دـیاقع  راـکفا و  درک و  ادـیپ  یبصعتم 

. دومن هزرابم 
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؟ دشن قفوم  هیمیت  نبا  یلو  دش  قفوم  باهولادبع  نب  دمحم  ارچ 

دمحم يزوریپ  ياههیاپ  تیقفوم و  لـماوع  زا  یکی   - 1 دشن ؟ قفوم  هیمیت  نبا  یلو  دش  قفوم  باهولادبع  نب  دمحم  ارچ  دـید  دـیاب  لاح 
خیـش هک  میدـید  باهولادـبع  نب  دـمحم  هب  طوبرم  هتـشذگ  هاتوک  هچخیرات  رد  دوب . طـیحم  نآ  مدرم  لـهج  زا  هدافتـسا  باهولادـبع  نب 

ماش هب  تشاد  دصق  یتح  دش ، وربور  هاگآ  ياملع  لمعلاسکع  اب  درک و  باختنا  دوخ  راکفا  رـشن  يارب  ار  هرـصب  هنیدم و  تسخن  دمحم 
غارس هب  دش و  فرصنم  تشگ ، رفس  نیا  زا  عنام  دوب ) هدینش  هیمیت  نبا  دولآدرد  تشونرس  هرابرد  هچنآ  دیاش  و   ) هرـصب هبرجت  ایوگ  دورب 

و دنتشاد ، دجن  يایفارغج  خیرات و  رد  یناشن  مان و  رتمک  هک  دجن  نیمزرس  زا  هلمیرح »  » و هیعرد »  » و هنییع »  » دننام هداتفابقع  رایـسب  طاقن 
یفاک دنتـشاد و  ياهلیبق  یگدنز  ناماس  نآ  مدرم  هتـشذگ ، نیا  زا  تفر . دندوب ، ناتـسبرع  مدرم  نیرتلهاج  نیرتهداتفا و  بقع  اجنآ  مدرم 

دوخ دیاقع  رشن  هب  دجن  هدش  دای  طاقن  رد  دمحم  خیش  دناشکب . دوخ  لابند  هب  ار  هلیبق  لها  و  دهدب ، ناشن  یـسک  هب  لیامت  هلیبق  خیـش  دوب 
نت ود  نیا  هچرگ  دندوب ، نامیلـس  خیـش  شردارب  وا و  ردپ  باهولادبع  خیـش  هیحان  نآ  ياملع  نیرتگرزب  دیاش  تقو  نآ  رد  هک  تخادرپ 

هنوگنیا هیحان ، نآ  مدرم  عضو  هب  هجوت  اب  یلو  دوب ، يو  توعد  عنام  دوب ، تایح  دـیق  رد  شردـپ  ات  دـندومن و  يو  اـب  تفلاـخم  هب  عورش 
هدامآ یلاخ و  فاص و  دنتشاد  ینهذ  یبهذم ، تاشقانم  زا  رود  تطاسب و  یگداس و  تیاهن  رد  اجنآ  مدرم  اریز  تشادن ، يریثات  اهتفلاخم 

ءارآ و هیمیت  نبا  نکیل  و  دوب . باهولادبع  رـسپ  تایـصوصخ  زا  هک  مرگ  دنـسپماوع و  رثؤم و  ینایب  اب  مه  نآ  ياهزات ، نخـس  ره  شریذپ 
فلتخم بهاذـم  ذوفن  بحاـص  لوا و  هجرد  تاـضق  اـملع و  هدـمع  زکارم  زا  هک  هرهاـق  قشمد و  نوچمه  ییاهرهـش  رد  ار  دوـخ  دـیاقع 

تقو ماکح  تاضق و  املع و  مومع  تخس  تفلاخم  اب  دش ، هتفگ  وا  لاح  حرش  رد  هک  روطنامه  هجیتن  رد  تشادیم  راهظا  دوب ، یمالـسا 
ياهلاس ماجنارس  دنتخادنا و  نادنز  هب  اهراب  دنتشون و  اهباتک  دنتفگ و  اهنخس  شدر  رد  دندیـشک و  هرظانم  ثحب و  هب  ار  وا  دیدرگ  وربور 

دوجو داـیز  تواـفت  باهولادـبع  نب  دـمحم  خیـش  هیمیت و  نبا  توعد  طـیحم  ناـیم  تهج  نیدـب  هدرک  يرپس  نادـنز  رد  ار  شرمع  رخآ 
شرتسگ هنیمز  رد  عیمطت  ریـشمش و  زا  هدافتـسا  تقو و  ملاظ  ماکح  زا  هدافتـسا  رب  ار  دوخ  راک  هیاـپ  باهولادـبع  نب  دـمحم   - 2 تشاد .

راکفا رطاخ  هب  ار  وا  هک  تشاد  طاقن  ریاس  هنیدم و  هرـصب و  رد  هک  ياهبرجت  اب  اریز  تشاذگ . اهنآ  ذوفن  هقطنم  هعـسوت  تموکح و  ورملق 
دیاب دوریمن و  شیپ  وا  راک  زگره  ینابز  تاغیلبت  قیرط  زا  دیمهف  دنتـشاد ، ار  وا  نتـشک  دصق  هاگ  یتح  دندرک  نوریب  رهـش  زا  شیفارحنا 
هدوب نیا  رب  نانآ  هریـس  شور و  اریز  تسا  هعماج  نیتسار  ناحلـصم  ناربمایپ و  شور  هریـس و  فـالخرب  نیا  و  دـشاب . روز  قطنم  هب  یکتم 

دنتخاتیم هنامز  دوجوم  ياهتردق  رب  مدرم  ءاکتا  هب  دنتفریم و  يداع  مدرم  غارـس  هب  دننک ، مالعا  ار  دوخ  تلاسر  دنتـساوخیم  هک  نیمه 
دنهاوخیم هک  نیمه  نیغورد  ناحلـصم  ناربمایپ ، سکع  رب  دومن و  هئارا  ناوتیم  ناربمایپ  هریـس  نآرق و  زا  ناوارف  دهاوش  لصا  نیا  رب  و 

شیپ ار  دوخ  مارم  وا  ریـشمش  اب  دنوشیم و  لسوتم  وا  هب  دنوریم و  دنمروز  هاش  کی  رابرد  فرط  هب  هرـسکی  دـننک  زاغآ  ار  دوخ  توعد 
يارب طحنم ) وا  داقتعا  هب   ) طـیحم نآ  لوصحم  هک  ياهماـکدوخ  ماـکح  ناـمه  دوب و  مود  شور  باهولادـبع  نب  دـمحم  شور  دـنربیم .

رد دادیم  حیجرت  داتفین و  تموکح  لیکـشت  رکف  هب  زگره  باهولادبع  نب  دمحم  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  دیزگرب . دوخ  دصاقم  دربشیپ 
تنوشخ زا  هدافتسا  باهولادبع ، نب  دمحم  تفرشیپ  يارب  يرگید  مهم  لماع   - 3 دیدیمن . دوخ  رد  ار  نآ  دادعتسا  ایوگ  دشاب ، نآ  رانک 

لمع رد  ار  بلطم  نیا  درکیم و  حابم  ار  اهنآ  لاوما  نوخ و  تسنادیم و  كرـشم  ار  دوخ  دـیاقع  ناـفلاخم  میتفگ ، هک  هنوگناـمه  دوب ،
لاـگنچ رد  اـت  درک  رارف  دوخ  رهـش  زا  دوـب ، يو  فلاـخم  هک  شردارب  یتـح  هک  هدرک  داـجیا  طـیحم  رد  یتـشحو  ناـنچ  داد و  ناـشن  زین 

عنم ادـخ  هناخ  جـح  زا  دنتـسه ، كرـشم  هک  نیا  لیلد  هب  ار  ناناملـسم  اهلاس  زا  یـضعب  زین  يدوعـس  ماکح  دوشن و  راـتفرگ  وا  ناـمیخژد 
. دندرکیم كرشم  هلماعم  دوخ  ناوریپ  ریغ  اب  هک  تسا  يراکشآ  لیلد  نیا  دندرک و 

تشونیپ
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یکز ( 3 ص6 . ج2 ، علاطلا ، ردـبلا  یناکوش ، ( 2 ص 154 . ج2 ، توریب ، ۀیدوعـسلا ، ۀیبرعلا  ۀکلمملا  خـیرات  راتخم ، نیدـلا ، حالـص  ( 1
ج1، یمالسا ، فراعملاةرئاد  ( 5 ص 331 . نیرـشعلا ، نرقلا  یف  برعلا  ةریزج  هبهذ ، ظفاح  ( 4 ص 6 . ملاعلا ، یف  نوملـسملا  نمحرلادبع ،
.134 ص 132 -  نایباهو ، لقن  هب  دعب ، هب  ص 351  ۀیمالسالا ، بهاذملا  هرهزوبا ، ( 7 ص 130 . نایباهو ، یهیقف ، رغصا  یلع  ( 6 ص 113 .

ص 10. مالسالا ، ءامعز  نیما ، دمحا  ( 9 ص 267 . مالسالا ، یف  ۀعیرشلاو  ةدیقعلا  ( 8

تیباهو تایانج 

تیباهو تایانج 

عبنم

رکسع یضاق  یلع  دیس  ششوک : هب  بویا  اشاپ ، يربص  هرامش 20 ، جح ، تاقیم 

ار همّظعم  هّکم  هطمارق  هفیاط  يالیتسا 

. دیدرگ رادربمان  ّتیباهو »  » هب يو  گرم  زا  سپ  هک  داد  لکـش  ار  دیدج  یکلـسم  ق ). 1115 م 1206 ه .  ) يدجن باهولا  دبع  نب  دمحم 
هک ياهنوگهب  تشاد ، لابند  هب  ار  يدـنت  ياهلمعلاسکع  شیادـیپ ، زاغآ  نامه  زا  کلـسم ، نیا  رد  هدـش  هئارا  باوصان  راکفا  دـیاقع و 

دنتساخرب و وا  اب  يّدج  تفلاخم  هب  تاماش ، هقطنم  ناتسبرع و  زور  نآ  فلتخم  ياهرهـش  مدرم  زا  يرایـسب  ياههورگ  يو و  ردارب  ردپ و 
یسایس دنویپ  فالتئا و  کی  رد  لاس 1160  رد  باهولا ، دبع  نب  دمحم  دندرک . نوریب  رهـش  زا  ار  يو  زین  هنییع ،»  » شهاگداز مدرم  یتح 

نمی و زین  زاجح و  رگید  ياهرهـش  هب  هلمح  اب  تفای و  دوخ  لطاب  دیاقع  زا  عافد  يارب  ياهناوتـشپ  دوعـس ) لآ  ّدج   ) دوعـسم نب  دـمحم  اب 
زا شریذـپ ، مدـع  تروص  رد  مدرم  لاـم  ناـج و  درکیم و  دوخ  دـیاقع  شریذـپ  تعیب و  هب  راداو  ار  اهرهـش  نیا  مدرم  تاـماش ، قارع و 

دادـعت البرک  هب  هلمح  اب  کلـسم  نیا  ناوریپ  زین  يو  گرم  زا  سپ  دـشیم . دروخرب  نارفاک  نوچمه  ناـنآ  اـب  دـنامیمن و  نوصم  ضرعت 
رّجحتم ناوریپ  زین  نونکات  نامز  نآ  زا  دـندرب و  تراغ  هب  ار  مرح  نیازخ  یّتح  دـندروآ و  راب  هب  یناوارف  ياهیناریو  دنتـشک و  ار  يداـیز 

ریـسا دوخ  ماد  رد  ار  هاگآان  لفاغ و  ياهناسنا  شیوخ ، لطاب  دـیاقع  جـیورت  اـب  ماـجنا و  ار  يرامـشیب  تاـیانج  تسرداـن ، کلـسم  نیا 
ناـملاع و يارب  ّتیباـهو  دـیاقع  ندوب  هیاـپیب  دناکلـسم . نیا  دولوم  ناتـسناغفا و ... رد  ناـبلاط  ناتـسکاپ و  رد  هباحـص  هاپـس  دـناهدرک .
« باهولا دبع  نب  نامیلس   » تشاگن ار  ّتیباهو  دقن  هک  یـسک  نیلوا  هک  نآ  بلاج  تسا و  نهربم  نشور  رایـسب  مالـسا  ناهج  ناگتخیهرف 

اـشاپ يربص  بویا  درک . مالعا  لطاب  ار  شردارب  دـیاقع  فیلأت  هّیباهولا » یلع  ّدرلا  یف  هّیهلالا  قعاوصلا   » ناونع اب  یباتک  هک  دوب  يو  ردارب 
دیاقع و یـسررب  هب  نآ  رد  هدومن و  فیلأت  نایباهو » خـیرات   » مان هب  یباتک  تسا ، بهذـم  یّنـس  دوخ  هک  زین ، هّکم » ةآرم   » باتک هدنـسیون 
رد هّکم  رب  نایباهو  هطلس  يارجام  فلؤم  هک  دشابیم  يو  هّکم  ةآرم  باتک  زا  هتفرگرب  رضاح  هلاقم  تسا . هتخادرپ  نانآ  تایانج  راکفا و 

نیا نارادـفرط  زا  ار  دوخ  یتحاران  ترفن و  و ... یباهو » يایقـشا  « » هّیباهو تارـشح   » ریظن یتاملک  ندروآ  اـب  هداد و  حرـش  ار  لاس 1222 
هب دـندرک  جاهتبالا  يوذ  جاجحو  مارک  یلاـها  هب  یباـهو  هقرف  اـهنیا  هک  ییاهمتـس  دـسیونیم : يو  تسا . هدروآرد  شراـگن  هب  کلـسم 

لها ياملع  مظاعأ  رثکا  یتح  دنارذگ . ّدح  زا  ار  دوخ  فاستعا  رذع و  دوعـس ، دـسیونیم ... : رگید  یـشخب  رد  دـیآیمن . رامـشو  دادـعت 
یلوبناتـسا یکرت  نابز  هب  باتک  نتم  دندش ! مادـعا  بولـصم و  تهج  نودـب  نایعا  فارـشا و  زا  رفن  نیدـنچ  لوتقم و  مْرُج  ریغ  نم  ّتنس 

روتسد هب  باتک  نیا  همجرت  تسا . هدیـسر  پاچ  هب  هیکرت  لوبناتـسا  هینطنطـسق  هدنـس »  » هناخپاچ رد  ق . لاس 1301 ه . رد  هدش و  هتـشاگن 
هب فورعم  همجرتــلاراد  رد  ق . لاس 1307 ه . رد  يو  داهنـشیپ و  رابرد  مجرتم  یـشنم  لوسرلا  دـبع  هب  هاش ، نیدـلا  رـصان  تاعابطنا  ریزو 
رد شوخ  یطخ  اب  ار  نآ  زین  مهد  يروشآ  هب  روهـشم  ینیوزق  دـمحم  ياقآ  تسا . هدرک  همجرت  یـسراف  هب  ابیز  يرثن  اـب  ار  نآ  ینویاـمه 
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کلم هناخباتک  رد  يرگید  ناریا و  یّلم  هناخباتک  رد  یکی  طوطخم ، هخـسن  ود  همجرت  نیا  زا  تسا . هدروآرد  ریرحت  هب  ق . لاس 1308 ه .
هخـسن هلاقم ، میظنت  رد  تسا . هدش  تنیز  ابیز  بیهذت  اب  قیلعتـسن و  طخ  هب  هخـسن  ود  ره  تسا . دوجوم  يوضر  سدق  ناتـسآ  هب  هتـسباو 

رد هدش  هدهاشم  یلصا  هخسن  اب  ییاهتوافت  کلم  هناخباتک  هب  طوبرم  هخـسن  رد  هک  اهتمـسق  یخرب  هداد و  رارق  لصا  ار  یّلم  هناخباتک 
رگید زا  اقیقد  هدروآ ، هّکم  ةآرم  باتک  زا  شخب  نیا  رد  هک  ار  یبلاـطم  هعومجم  اـشاپ  يربص  بویا  تسا  رکذ  هب  مزـال  ماهدروآ . لـخاد 
یکرت ناـبز  هب  هک  ناـیباهو » خـیرات   » نتم اـب  زین  ار  صاخـشا  یماـسا  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدوـمن  لـقن  ناـّیباهو » خـیرات   » ینعی دوـخ ؛ هتـشون 

. دریگ رارق  مرتحم  ناگدنناوخ  هدافتسا  دروم  هک  نآ  دیما  ماهداد . قیبطت  هدیسر ، پاچ  هب  یلوبناتسا 

ار همّرکم  هّکم  هّیباهو  يایقشا  يالیتسا 

يایقـشا مه  یکی  دـناهدومن ، تناها  همّرکم  هّکم  ماظع  نیرواجم  مارک و  نینکاـس  هب  اـصوصخم  زاـجح و  یلاـها  هب  هک  یناـسک  هلمج  زا 
. دیآیمن رامش  دادعت و  هب  دندرک  ( 1  ) جاهتبإلا يوذ  ماظع ]  ] جاجح مارک و  یلاها  هب  هملاظ ] هفیاط  نیا   ] اهنیا هک  یملاظم  هدوب و  یباهو 

دومن دیدهت  تاعفد ] هب  ، ] تشاد ترامأ  ماقم  هک  ار ، بلاغ  فیرش  هکم و  یلاها  رایسب  تاعفد  دوب ، نایباهو  هدرکرس  هک  دوعسم  ان  دوعس 
ار مظعم  و   ] ار مرتحم  رهـش  نآ  تسناوتن  ق . لاس 1218 ه . ات  نکیل  درک و  هطاـحا  ار  يرقلا  ّما  فارطا  هداتـسرف و  رکـشل  ارارک  هچ  رگا  و 
زا ق . لاس 1217 ه . رد  بلاغ  فیرش  هک  اریز  دومن ؛ فّرصت ]  ] طبض نیعملادبع  فیرش  ياجتلا ]  ] هطساو هب  تبقاع  دنک . ریخست  طبض و ]

ار ماـش  رـصم و  جاـجح ] يارما  و   ] جاـحلا ریما  هّدـج و  یلاو  هک  نیا  يارب  هدرک ، فوخ  دـیاب  هک  يروط  هب  ناـیباهو  تادـیدهت ]  ] دـیدهت
نم هب  تنواعم  یئزج  رگا  دـننک ، فّرـصت  ار  همرکم  هکم  هک  دنتـسه  نآ  لایخ  رد  جراوخ  هفیاـط  هک  داتـسرف  ربخ  اـهنآ  هب  دـنک ، توعد 

باوج رمالا ، تبقاع  دندش ، تکاس  یتدـم  امهیلا  ٌراشم  هک  نآ  زا  سپ  مروایب . تسد  هب  ار  جراوخ  سیئر  ِدوعـس  هک  تسا  نکمم  دـییامن 
نییعت بصن و  دوخ  ماقم  مئاق  تراما ، ماـقم  رد  ار  نیعملادـبع  فیرـش  دوخ  ردارب  مه  بلاـغ  فیرـش  دنداتـسرف  هیلا  ٌراـشم  هب  سأـی  در و 

زین نیعملادـبع  فیرـش  درک و  ترجه  هّدـج  هب  دوخ  لایع  لها  همه  اب  هدـنازوس  تشاد  دایج » لـبج   » هنماد رد  هک  ار  دوخ  هناـخ  هدومن و 
دزن دندوب ، هکم  ياملع  زا  هک  ار  یمجع » ظیفحلادبع   » و ساکع » دمحم  دیس   » و ینغ » ریم   » و رکبوبا » دمحم  دیس   » و رهاط » دمحم  خیـش  »

نیثوعبم هدرک ]  ] لوبق ار  نیعملادبع  زاین ] اجر و   ] سامتلا دوعسم  ان  دوعـس  ق . 1218 ه . دومن ، ( 2  ) نامیتسا هداتسرف ، زیزعلادبع  نبا  دوعس 
ار نیعملادبع  فیرـش  یماقم  مئاق  تمیزع  همظعم  هّکم  هب  هتـشادرب و  ار  دندوب  هدـش  عمج  لیـس  عقوم  رد  هک  هّیباهو  تارـشح  مهیلا  راشم 
هب نیمرح  یلاها  هک  دوب  نیا  نایباهو  دَقَتعم  نوچ  دننک . بارخ  مدـه و  ار  روبق  ( 3  ) بابق هک  درک  رما  لاح  نیا  دوجو  اب  هدومن ، قیدـصت 
رفک كرش و  هریاد  زا  یلاها  دوش ، هتشادرب  اهنآ  ياهراوید  هدش و  هدرک  بارخ  مده و  اهنیا  رگا  دننکیم  شتسرپ  تدابع و  روبق  بابق و 
لاس زا  دعب  هک  یناسک  دوب ، باهولادبع  رـسپ  هک  نایباهو ، ماما  دـساف  معز  هب  یتح  دـنیامنیم . تیدوبع  لاعتم  يادـخ  هب  هدـمآ و  نوریب 
لَِبق ْنِم  مالـسا  نید  هلیلج  ماکحا  هک  درکیم  ناـمگ  معز و  زاـب  دـناهدوب و  داـحلا  كرـش و  تلاـح  هب  دـناهدرک  تاـفو  ترجه  مدـصناپ 
دزن رد  دـیابن  دـناهدرک  تافو  زین ]  ] نایباهو هدـساف  تناید  روهظ  زا  سپ  هک  یناسک  تسا . ]  ] هدـش ماـهلا  نیدیب  نئاـخ  نآ  هب  ناـمحّرلا ،

رد درادن  ررـض  هک  دنتـشاد ] داقتعا  زابو   ] دوب نیا  دقتعم  دـناهدومن و  تلحر  فرط  نیا  هب  ترجه  دـصناپ  لاس  زا  هک  دـنوش  نفد  یناسک 
زین ار  هّدج  هلیـسو  نآ  هب  دروایب  تسد  هب  ار  بلاغ  فیرـش  هک  نیا  يارب  دوعـسمان ]  ] دوعـس دوش . نفد  اهنآ  هزانج  نیکرـشم  روبق  کیدزن 

و تیعبت ]  ] داـحتا یناـمثع  تلود  رکاـسع  اـب  هّدـج  یلاـها  نکیلو  دومن  تمیزع  مه  هدـج  فرط  هب  دـنک  دوخ  هبوـصغم  کـلامم  همیمض 
هتشادرب و دوخ  اب  ار  دوخ ]  ] تارشح ( 4  ) فویسلا ۀیقب  راچان  هیلا  راشم  دندرک . راچد  یگرزب  رایسب  تیبولغم  هب  ار  دوعـس  هدومن  یهارمه 
هک نیا  يارب  نیعملادـبع  فیرـش  هچ  رگا  دومنیم . تموـکح  يارجا  و  هدـیزگ ] لزنم   ] تراـما هریاد  رد  و  ( 5  ) تدواـعم همظعم  هکم  هب 

ارادم و هب  نایباهو  يایقشا  ياسؤر  اب  رهاظ  رد  هک  تساوخ  دنک  تظفاحم  نایباهو  ياسرف ] تقاط   ] هقاطلا قوف  ملاظم  زا  ار  هّللاۀکم  هنکس 
دومن نیقی  هیلا  ٌراشم  دندوزفایم و  دوخ  ( 6  ) فاستعا ملظ و  دانع و  ربک و  هب  مهیلا  راشم  يایقشا  هک  اج  نآ  زا  یلو  دیامن  كولس  یشوخ 
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رد دوعـس  هک  داتـسرف  بلاغ  فیرـش  دوخ  ردارب  هب  دوخ ] ردارب  دزن  ار   ] یـصخش اذهل  دش ، دـهاوخن  نکمم  اهنیا  اب  ( 7  ) جازتـما نسح  هک 
دایج هعلق  رد  زین  دوخ  دناهدش و  دـنامیقم ] ( ] 9  ) زوکرم ّالعم  ( 8  ) هحاس رد  هک  دنتـسه  ییاهرداچ  رد  زین  هیباهو  تارـشح  تراما و  هریاد 

اب دنک  ریگتـسد  ار  دوعـس  هک  نیا  يارب  بلاغ  فیرـش  میروآ . تسد  هب  ار  دوعـس  هک  تسا  نکمم  ییایب  رکاسع  زا  يرادـقم  اب  رگا  هدوب ،
هعبرا تاهج  دومن و  هلمح  ار  هکم  ناـیباهو  دوش  تفتلم  یـسک  هک  نیا  نودـب  هتـشادرب ، ار  رکاـسع  زا  يرادـقم  هّدـج  یلاو  اـشاپ  فیرش 
صالخ یبیرقت  هب  ار  دوخ  دوعس  یلو  دومن  هرصاحم  هدرک  هطاحا  دندوب ، هتسشن  اه ]  ] رداچ رد  ّالعم  هحاس  رد  نایباهو  زا  هک  ار ، یتارشح 

هّکم نوچ  دنتسج . ییاهر  هدش و  هتفرگ  اهنآ  هحلـسا  مرجال  دندیبلط . ناما  هحلـسا  كرت  طرـش  هب  هروصحم  نایباهو  دومن و  رارف  هدرک و 
روبجم مه  یقیاضم  نامثع  هیغاب  هقرف  هدرک و  فّرصت  زین  ار  فیاط  راصح  یمک  تّدم  زا  سپ  دمآ ، درتسم  ( 10  ) يداعَا يدایَا  زا  همرکم 
درتسم فیقث  ینب  بارعا  ( 12  ) تعواطم دایقنا و  هطساو  هب  لب  بلاغ ، فیرش  هیرکـسع  ( 11  ) توطـس هب  هن  فیاط  راصح  دندش . رارف  هب 

ار رباعم  قرط  دوعـس  بیوصت  يأر و  هب  هتفرن و  دوخ  نکاما  هب  دـندوب  هدـش  ناما  وفع و  رهظم  همرکم  هّکم  رد  هک  ینایباهو  اریز  دـیدرگ ؛
هک درک  شراپس  ار  نانآ  هداتسرف و  ار  یـصخش  دندوب ، فیاط  راوج  رد  هک  فیقث  ینب  لیابق  هب  بلاغ  فیرـش  هیلع ، ًءانب  دندومنیم . عطق 

[ ینب  ] نایودب دـنیامن . تمـسق  جارات و  لیابق  نایم  رد  ار  نانآ  ءایـشا  لاوما  دـننک و  نوریب  راصح  زا  ار  هفیاط  نآ  هدرک و  موجه  فیاط  هب 
رد هک  ار  ینثم »  » و همالس »  » نیتیرق هدرک  قافتا  بارعا  لیابق  زا  يرایـسب  اب  دندرکیم ، وزرآ  ار  جارات  مسق  نیا  يدایز  تّدم  زا  هک  فیقث 

طبض و ار  فیاط  راصح  هدینادرگرب ، دندرکیم  عافد  موجه و  اهنآ  هب  هک  ار  یقیاضم  فیاوط  هدرک ، تراغ  هرصاحم  تسا ، فیاط  برق 
یـضعب اج  نآ  رد  یلو  درک  رارف  نمی  ياههوک  هب  دش  راچد  فیاط  رد  هک  یتیبولغم  زا  یقیاضم  نامثع  دنداتـسرف . ربخ  بلاغ  فیرـش  هب 

«، هریاـس  » و هیدیعـس »  » فرط زا  دوـب  دوعـس  هفیاـط  يارما  زا  هک  زین  ظـفلوبا  باـهولا » دـبع   » و هینیـسح »  » فرط زا  هدروآ  مهارف  تارـشح 
نادیم هب  ارّرکم  بلاغ  فیرـش  هرـصاحم ، يانثا  رد  هچ  رگا  تخاس  روصحم  ار  هّللا  ۀکم  مامت  هام  هس  تّدم  هدومن و  هرـصاحم  ار  هّللاةدلب 

هرـصاحم يـالب  لّـمحت  تردـق  مه  ار  یلاـها  دومن ، تعجارم  هدـش  بولغم  هعفد  ره  رد  یلو  درک  ( 13  ) تبراحم نایباهو  اـبو  هدـمآ  مزر 
(14  ) الغ طحق و  هرـصاحم ، نیا  رد  دنروخب ! ار  رگیدمه  دوب  هدنامن  يزیچ  هک  دندوب  هدـمآ  هوتـس  هب  هجرد  هب  هریخذ  نادـقف  زا  هدـنامن ،

نیا اب  دـش . لایر  ود  نغور  مهرد  لهچ  دـصکی و  تمیق  دـشیم و  هتخورف  لایر  جـنپ  نان  ( 15  ) هیقو کی  هک  درک  ادیپ  تّدـش  اهردـقنآ 
ندروخ هب  اهدعب  رتوبک و  هبرگ و  گس و  هرصاحم ، مایا  طساوا  رد  دوب . لابقا  علاط و  هب  طونم  نان  نغور و  ناگدنشورف  يور  ندید  همه 

دندرک تقفاوم  ار  دوعس  دننکن ، يّدعت  ملظ و  ار  يدحا  هک  نیا  طرش  هب  دش  مامت  زین  اهنیا  نوچ  دندنارذگیم . ناتخرد  گرب  تاتابن و 
لبق هک  نیا  زا  یلو  دوب  روذعم  بلاغ  فیرـش  دـش ، یـضار  اروبجم  هحلاصم  نیا  هب  هک  نیا  هظحالم  هب  هچ  رگا  دوش . هّللا  ةدـلب  لخاد  هک 

یلاها یّتح  دوب ، یطاخ  بلاغ » فیرـش  ، » درکن تظفاحم  ار  هّکم  دراوم  هدومنن و  راضحا  یفاک  رکاسع  و  ( 16 ، ) داقنم نایودب  هرصاحملا 
رگا هک  دنیوگیم  دنراد و  اعدتسا  مدرم  هک  دنتفگ  هدرک و  شرافس  بلاغ » فیرش   » هب ساطع » دمحم  خیش   » و ینغ » ریم  دیس   » هطـساو هب 

هحلاصم هب  تسین  ریذپ  ناکما  رما  نیا  رگا  دیامرف . لیجعت  تخاس ، دهاوخ  صلختسم  ار  ام  هدرک و  توعد  ار  فارطا  هداقنم  لیابق  ِلاجر 
تقو رد  مییامن ، هلباقم  ار  نایباهو  جح ، مسوم  ات  هک  مینکیم  یعـس  دنک ، راضحا  بلج  ار  نایودـب  زا  يرادـقم  رگا  نکیلو  دوش  یـضار 

نم تفگ  باوج  رد  مه  بلاغ  فیرش  میدرکیم . ( 17  ) صلختسم نایباهو  هرصاحم  زا  ماش  رـصم و  لفاوق  تنواعم ]  ] تقفاوم هب  زین  جح 
ّزیح زا  جراخ  جراخ ، زا  نتساوخ  دادما  نونکا  دندنام ، روصحم  یلاها  مدومنن ، راضحا  ار  نایودب  هرـصاحملا ، لبق  نوچ  هک  منادیم  دوخ 

زا تخاس . مهاوخ  هجوتم  دوخ  فرط  هب  ار  یلاها  ترفن  رظن  هک  مرادـن  ههبـش  کش و  منک  هحلاـصم  هب  تقفاوم  رگا  تسا . ناـکما  ( 18)
، دوب فرتعم  ار  دوخ  ياـطخ  بلاـغ » فیرـش   » نوچ تسا  هدوب  فرتعم  ّرقم و  دوخ  ياـطخ  هب  هک  تسا  مولعم  هیلا  ٌراـشم  باوج  زرط  نیا 

دوخ راوگرزب  ّدـج  هب ]  ] زاب رگا  هک  دـنتفگ  هیلا  راشم  هب  دـندوب  هتفر  یلاها  فرط  زا  هک  ثوعبم  ود  نآ  زاـب  دـنک ، هحلاـصم  تساوخیمن 
نامثع [ » ص  ] مرکا لوسر  ترـضح  هک  اریز  دیاهدومرف ؛ لمع  ار  ربمغیپ  ( 19  ) هّینس ّتنـس  دیوش  هحلاصم  هب  یـضار  هدرک ، تیعبت  ادتقا و 

هب ار  هحلاصم  تدم  هدنارذگ ، توکس  هب  زین  ار  نیا  بلاغ » فیرش  ، » دنداتسرف همّرکم  هّکم  هب  هیبیدح  زا  هحلاصم  دقع  يارب  ار  نافع » نب 
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نارادفرط زا  هدمآ و  گنت  هب  (، 20  ) هیاغلا قوف  هجرد  رد  یلاها  رمألا  رخآ  تخاـس . رفنتم  دوخ  زا  ار  یلاـها  ور  نیا  زا  تخادـنا و  قیوعت 
. دندومنیم رارف  کی  کی  دـندرک و  تلاخد  ضرع  ار  یقیاضم » نامثع   » ترورـض مکح  هب  هدـید ، دایز  فاستعا  بلاغ » فیرـش   » راّدـغ
، بلاغ فیرـش  هک  نیا  دومن . تقفاوم  هحلاصم  هب  روبزم  روط  هب  دوب ، هقدانز  ياـملع  زا  هک  یماـیتلا » نبا  نامحرلادـبع   » راـبجا هب  تبقاـع 

دوعـس تایّدعت  زا  مه  هک  دوب  نیا  يارب  دومن ، لوبق  ار  یمایتلا  نبا  نامحرلادـبع  لایخ  يأر و  هدرک و  در  ار  تنـس  لها  ياملع  ياعدتـسا 
زا یمایتلا  نبا  نامحرلادـبع  تیامح  هطـساو  هب  ور  نیا  زا  اعقاو  دـنک . مار  مرگ و  لد  دوخ  رب  ار  يرکـسع  هقرف  ماوع و  یلاها  مه  دـهرب و 

مدرک لوبق  اهرک  ار  هحلاصم  نم  هک  تفگیم : فرط  نآ  فرط و  نیا  رد  دیدرگ و  ناما  وفع و  رهظم  و  هتـسراو ، دوعـس  هنادحلم  بضغ 
کنیا دومن ، مار  دوخ  رب  ار  يرکـسع  قرف ]  ] هقرف سانلا و  ماوع  تالاقم ، نیا  هب  منکن و  هحلاصم  ّجح  مسوم  یلا  هک  متـشاد  لایخ  رد  ّالاو 

هیداب بارعا  هب  هدیناشوپ و  هداس  هوسک  کی  ار  مّظعم  تیب  هدش ، همّرکم  هکم  رهـش  لخاد  زیزعلادـبع  نبا  دوعـس  هحلاصم ، نیا  ياضتقا  هب 
دوخ تکوش  و  ( 21  ) تّوق درفت و  هّللا ، ةدلب  لخاد  رد  هتخادنا ، رابتعا  ذوفن و  عقوم  زا  ار  بلاغ  فیرش  هدرک و  سنُاو  تفلا  بسک  زاجح 
يارب بلاغ  فیرش  اّما  دومن . عورـش  تایّدعت  ملاظم و  زا  یخرب  عادبا  هب  و  هدومن ، ( 22  ) دُّرمت دُّنَعت و  دورمن ، نوعرف و  دـننام  هدوزفا و  ار 
ّتلع و  ار ، زاجح  دوعسم  میلقا  نایباهو  طبض  ببس  هک  تفگیم : هدش و  رطاخ  هدرزآ  دوب ، هدشن  هداتسرف  دادما  تنطلس  زکرم  زا  هک  نیا 

ینامثع تلود  زا  ار  یلاها  هک  نیا  لایخ  هبو  تسا . تلود  يارزو  لامها  دـندش ، راتفرگ  ایقـشا  نیا  تراسا  دـیق  هب  نیمرح  یلاـها  هک  نیا 
ّدس ماش  رـصم و  لفاوق  هب  ار  جح  باوبا  هک  دومن  نیقلت  زیزعلادبع  نب  دوعـس  هب  دروآ ، رد  ( 23  ) ّتیمح هب  ار  تلود  تئیه  دزاـس و  رفنتم 

رثکا یّتح  دنارذگ . ّدح  زا  ار  دوخ  فاستعا  ردغ و  دوعُس  بلاغ ، فیرـش  هیلاوتم  تانیقلت  نیا  زا  ددنبب . اهنآ  رب  ار  دراوم  قرط و ]  ] هدرک و
. دـندش مادـعا  بولـصم و  تهج  نودـب  نایعا  فارـشا و  زا  رفن  نیدـنچو  لوتقم ، مرج ] ریغ  هب   ] مرُج ریغ  نم  ّتنـس  لـها  ياـملع  مظاـعا 

دوعـس نید  یف  اولخدا  : » دندرکیم ادن  اهرانم  اهرازاب و  رد  نایدانم  دـندش . یم  هدرک  دـیدهت  دـندومنیم  تابث  ّتیمالـسا  رد  هک  یناسک 
رد تسا ، لهـس  همرکم  هکم  دندرکیم . توعد  باهولادبع  نب  دمحم  لطاب  بهذم ]  ] نید هب  ار  مدرم  دودـمملا ». ِهِّلِِظب  اوّللظتو  دوعـسم ] ]
هک دومن  مزج  هدید و  ار  تالاح  نیا  بلاغ  فیرش  دنک . تسارح  ار  دوخ  بهذم  نید و  دوشب  ردتقم  هک  دشیمن  هدید  یـسک  زین  اهنابایب 

مـسوم زا  دعب  وت  رگا  هک  تفگ : هیلا  راشم  هب  دـنک  دـیدهت  ار  دوعـس »  » هک نیا  يارب  درک . دـهاوخ  ترجه  زاجح  هّطخ  زا  هّیمالـسا  تناید 
هک نیا  يارب  يوشیم . لوتقم  ریگتسد  لاح  ره  هب  هدرکن ، تمواقم  دمآ ، دهاوخ  لوبمالسا  زا  هک  يرکاسع  لباقم  رد  ینامب  هّکم  رد  جح 
دنک ار  وا  تایّدـعت  فیفخت  هک  نیا  ضوع  وا ، حـیاصن  نیا  يور . نوریب  هّکم  زا  جـح  زا  دـعب  دـیاب  ییاـمن ، عـفد  دوـخ  زا  ار  هرطاـخم  نیا 

. دیدرگ وا  توخن  ربک و  دیازت  بجوم 

هبیرغ

وا زا  هتـساوخ و  ار  ماظع  تاداس  زا  یکی  دنازوسیم ، تایدعت  ملظ و  هرارـش  هب  ار  دوخ  فارطا  راهچ  زیزعلادـبع  نب  دوعـس  هک  ییانثا  رد 
رد هیلا  ٌراشم  تسا !؟ هدرم  مدرم  ریاس  لثم  اـم  داـقتعا  دـننام  هک  نیا  اـی  تسا و  هدـنز  دوخ  ربق  رد  ص ]  ] دّـمحم ترـضح  اـیآ  هک  دیـسرپ 

نامگ نوچ  دـشُکب و  مازلا  زا  سپ  ار  وا  هک  دوب  نیا  لاؤس  نیا  زا  هیلا  راـشم  نوعلم  دوصقم  ضرغ و  هربق ،» یف  ّیح  وه  : » تفگ وا  باوج 
وا هرابود  دنک ، لصاح  ار  ماوع  یلاها  تقفاوم  يأر و  وا  لتق  رد  تسا و  نکمم  ریغ  دنک  عانقا  ار  نایباهو  هک  یباوج  كرادت  هک  درکیم 

لیلد رگا  دشاب . اهام  همه  مّلـسم  لوبقم و  هک  ییامن  رکذ  یفاش  لیلد  دوخ  ربق  رد  ص ]  ] لوسر ترـضح  ندوب  هدنز  هب  دـیاب  هک  تفگ  ار 
: تفگ باوج  رد  هیلا  راشم  تشک ! مهاوخ  ار  وت  هدرمش و  راذتعا  قح  نید  لوبق  مدع  ّدر و  يارب  زا  ار  لیلد  نآ  يرواین ، هّجوم  و  یفاک ] ]
وا ربق  ههجاوم  رد  میورب و  بآم  تلاسر  ترـضح  هرجهلا  راد  هب  مه  اب  دـییامرفب  منک ، تکاس  ار  وت  هدروآ و  لـیلد  جراـخ  زا  مهاوخیمن 

دوخ كرابم  ربق  رد  لوسر  ترضح  سپ  دومرف ، قیدصت  هب  روبجم  لعفلاب  ار  وت  هدرک و  در  ار  ممالس  باوج  رگا  منک ، مالـس  ضرع  نم 
تازاجم ارم  یناوتیم  مسق  ره  تقو  نآ  دوب ، مهاوخ  وگغورد  نم  دوشن  در  ممالـس  رگا  دوشیم و  تباث  ندوب  هدنز  تسا و  يونعم  ّیح 
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نوچ یلو  دومن  لاعتشا  دوعـس  ( 24  ) بضغ بیهل  تکـسُم ، باوـج  نیا  زا  هچ  رگا  تخاـس . دازآ  ار  هیلا  راـشم  يراـچان  هب  دوعـس  ینک .
کی هیلا  راشم  لتق  يارب  يزور  دنچ  زا  سپ  درک . توکـس  سلجم  نآ  رد  دنک ، مازلا  ار  دوخ  بطاخم  هک  تشادن  یفاک  هیملع  تاعالّطا 

رضحتسم ارم  يدومن  دوخ  تیرومأم  يافیا  هک  یتعاس  ره  یشکب و  ار  وا  ٍلاح  ّيا  هب  دیاب  تفگ : وا  هب  درک و  نّیعم  رومأم و  ار  یباهو  رفن 
زیزع هبهدش  عیاش  یلاهالا  نیب  تیفیک ، نیا  دـناسر . ( 25  ) یتّرـضم ار  روبزم  زیزع  تسناوتن  تمکح  ياضتقا  هب  هیلا  راشم  ِیباهو  يزاـس .
زیزع جورخ  ربخ  هک  دوعـس  دومن . ترجه  رایتخا  هرورـضلاب  درک ، دناوتن  تماقا  هّکم  رد  رگید  هک  دیمهف  مه  هیلا  راشم  دنداد ، ربخ  روبزم 
راشم هب  اعیرـس  دش  مهاوخ  يریخ  لمع  لماع  هک  نیا  لایخ  هب  يودب  هچ  رگا  داتـسرف . يودب  دّالج  رفن  کی  وا  بقع  زا  دینـش  هّکم  زا  ار 

یتخرد هب  ار  یّفوتم  رتش  يودـب  تسا . هدرک  لاحترا  شیوخ  دوعوم  لـجا  هب  هقیقد  ناـمه  رد  هیلا ، راـشم  زیزع  هک  دـید  یلو  دیـسر ، هیلا 
شـش جنپ و  زا  دـعب  درک ، تمیزع  کیدزن  ياههرد  زا  یکی  هب  بآ  كرادـت  يارب  تعراسم  وا  نیفکت  زیهجت و  هب  هدـعاقلا  بسح  هتـسب 

یلع نم  یلب ، یلب ، تفگ : دوعـس  دومن ، لقن  دوعـس  هب  ار  ّتیفیک  هدومن و  تعجارم  اّریحتم  دـید ، ّلحم  نآ  رد  ار  رتش  اـهنت  هدـمآ و  هقیقد 
ار هیلا  راشم  هزانج  ( 26  ) هوجولا رّونم  کلم  دنچ  هک  یماگنه  یّتح  دش ، دنلب  نامـسآ  هب  حیبست  رکذ و  هب  هیلا  راشم  هک  مدید  ایؤرلا  قیرط 
عاّبتا و نسح  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  هب  هک  نیا  هطساو  هب  تسا ، صخش  نالف  هزانج  نیا  هک  دنتفگیم  دندربیم ، نامـسآ  هب  حیبست  رکذ و  هب 

لیلج صخـش  نینچ  نیا  لتق  هب  ارم  هک  تسا  بیرغ  یلیخ  تفگ : دینـش  ار  نیا  نوچ  يودب  دش . دـنلب  نامـسآ  هب  وا  هزانج  تشاد . داقتعا 
يودب ینکیمن ! حیحصت  تسرد و  ار  دوخ  داقتعا  زاب  هدید ، نیعلا  يأر  هب  وا  قح  رد  ار  هّیهلا  هلوذبم  فاطلا  هک  نیا  اب  يداتـسرف  يردقلا 

هب دوخ  هدرک و  بصن  هّکم  یلاو  ار  یقیاضم  نامثع  هدادن ، شوگ  يودب  ياهفرح  هب  دوعس  یلو  تفگ ، رایسب  يازسان  مانشد و  هچ  رگا 
ياههوزج رد  هک  نانچ  دنارذگ و  ار  دوخ  تقو  هّیعرد  رد  یتّدم  هدش ، تسم  دوخیب و  رفظ ، بارـش  هب  دوعـس  تفر . ( 27  ) هّیعرد فرط 

دنتساوخیم هک  ار  ینایباهو  تارشح  هک  نیا  يارب  دومن ، فّرـصت  زین  ار  هرّونم  هنیدم  هک  نآ  زا  سپ  تسا ، هدش  رکذ  هنیدم » ةآرم  ( » 28)
هب همرکم  هکم  هب  ار  دوخ  نتفر  دروایب ، هارمه  هب  دننک  هحابا  بهذم  رشن  مارحلا  دجسم  رد  دنتـسناوتیم  هک  ار  هقدانز  ياملع  دننک و  جح 
هب  ] تمیزع دوعـس  زا  لـبق  هقداـنز  ياـملع  تفرگ . دوخ  هار  هتـشادرب و  دـندمآ ، درگ  وا  رـس  رب  هک  ار  یتارـشح  دومن و  نـالعا  جـح  تین 

مارحلا دجسم  مرح  رد  دوب ، هتـشون  یباهو  بهذم  رد  باهولادبع  رـسپ  هک  ار  ياهلاسر  هکم  لوصو  رد  لاّهُج  نیا  دندوب . هدومن  دوصقم ]
یتاریبعت هب  نیشن  هیداب  لیابق  لاجر  ( 30  ) هلصوح هب  ار  ( 29  ) داحلا ضفر و  هلطاب  تناید ]  ] لئاسم زور  هد  تدـم  دـنتفگیم و  سرد  انیع 

، دوب عقاو  ( 31 « ) ّالعم  » فرط رد  هک  ار  بلاغ  فیرش  ترامع  هدش ، دراو  زیزعلادبع  نب  دوعس  نآ  زا  سپ  دندادیم . ياج  دنتسناوتیم  هک 
فیرـش هب  دوشیم  هتفگ  خلـشم »  » هک ار  یـسابل  زا  ياهچراـپ  دوش ، یـصوصخم  تاـفتلا  تمـالع  هک  نیا  ضحم  هداد ، رارق  دوخ  نکـسم 

هارمه بلاغ  فیرـش  زور  کی  زا  سپ  دومن ، تبحم  راثآ  راهظا  هدومن و  تعیب  ضرع  دوعـس  هب  زین  روبزم  فیرـش » ، » هدومن سابِلا  بلاغ 
عون کی  لـیابق  دزن  رد  هک  ار  مارحلا  دجـسم  ماّدـخ  هعبرا و  تاـضق  فاوط ، ار  همظعم  هبعک  هتفر ، مارحلا  دجـسم  هب  زیزعلادـبع  نب  دوعس 

انثا نیا  رد  ( 32  ) هنس 1222 هدعقیذ  دندرک 22  میـسقت  ناسحا  ماعنا و  شورق  جنپ  تسیب و  و  خلـشم »  » کی کی ، ره  هب  دنتـشاد ، تمرح 
دهاوخن هار  همّرکم  هکم  هب  ار  هلفاق  هک  درک  نالعا  داتـسرف و  ماش  هلفاق  دزن  ار ، مان  یقیاضملا » نب  دوعـسم   » دوعـس درک ، دورو  ماـش  هلفاـق 
تفلاخم ار  هدقعنم  طورش  ماکحا  امش  هک  تفگ : اهنآ  هب  هدومن ، لابقتسا  تسا  هکم  کیدزن  هک  مان  بیق »  » عقوم رد  ار  هلفاق  دوعـسم  داد .

رکـسع دوخ  هارمه  امـش  هک  دوب  مزال  داتـسرف  حلاص  نب  حـلاص  طّسوت  هب  امـش  دزن  زیزعلادـبع  نب  دوعـس  هک  یمکح  بجوم  هب  دـیدرک ،
هّکم رد  لوخد  زا  نآ  تهج  هب  دـیدرک ، تکرح  دوعـس  هدارا  فالخ  رب  نوچ  دـیراد ، دوخ  هارمه  داـیز  رکاـسع  هک  نآ  لاـح  دـیرواین و 

، دنک لصاح  تصخر  تزاجا و  جـح  يافیا  يارب  دـنامهفب و  دوعـس  هب  ار  تیفیک  هک  نیا  ضحم  جاحلا ، ریما  ياشاپ » فسوی  . » دـیعونمم
عنام ادـخ  زا  فوخ  رگا  اشاپ ! فسوی  تفگ : هیلا  راـشم  باوج  رد  دوعـس  دومن . ناـیب  وه ، اـمک  دوعـس  هب  ار  عقو  اـم  و  هتفر ، هکم  هب  اـهنت 

نیمرح و یلاها  يارب  هک  زین  ار  نویامه  هرص  مدناسریم . ] لتق  هب  زین  ار  نویامه  هّرص  هلمع  و  ، ] مدناسریم لتق  هب  ار  امـش  همه  دشیمن ،
هّرـص روبزم  ياشاپ  فسوی  مدرک  عنم  فاوط  جـح و  زا  لاسما  ار  امـش  ینک  تدواعم  هدرک و  میلـست  دـیاب  ياهدروآ  نیـشن  هیداـب  بارعا 
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نایمالـسا شوگ  هب  تاـفرع ، هب  ماـش  جاـجح  جورخ  تیعونمم  رثا  تشحو  ربـخ  نوچ  تشگزاـب . يراـچان  هب  هدرک و  میلـست  ار  نویاـمه 
هب زاغآ  راز  راز  یلاها  دنتسه ، عونمم  تافرع  هب  جورخ  زا  زین  هّکم  یلاها  هک  نیا  نامگ  هب  هدش  مالآ  يایرد  ( 33  ) قرغتسم یلاها ، دیسر .
دـش هدرک  نالعا  نغدغ و  نایدانم  هطـساو  هب  یلو  هدش  هداد  نذا  همحرلالبج  هب  هکم  لها  تمیزع  زور  نآ  يادرف  دندومن . يرازو  هیرگ 

دندرک و تمیزع  تافرع  هب  هدش  راوس  نارتش  بکارم و  هب  صاخشا  ریاس  تاضق و  دنورن ، ( 35  ) فدنش ناور و  تخت  ( 34  ) هفحم اب  هک 
رد دوعس  ( 36 . ) دـندرک تعجارم  هکم  هب  هدـناوخ و  هبطخ  هقدانز  ياملع  زا  یکی  هّکم ، یـضاق  ياج  هب  دوعـس ،»  » مکح هب  هفقو  يانثا  رد 

، دوب هقدانز  ياملع  زا  هک  ار  یمایتلا  نامحرلادـبع  وا  ياـج  هب  لزع و  ار  هّکم  یـضاق  يدـنفا ،» دـمحم  هداز  بیطخ  ، » تاـفرع زا  تدواـعم 
کی يور  رد  راضحا و  ار  همرکم  هکم  بیقن  يدنفا » ییاطع   » و هنیدم ، يّالم  کبادعـس »  » هیلا و راشم  يدنفا  دـمحم  دومن . بصن  یـضاق 

کیرـش هدحو ال  هّللا  ّالإ  هلا  ال  ، » یباهو تناید  لوصا  قفاوم  مهیلا  راشم  نوچ  دومن و  فیلکت  ار  هحفاصم  تعیب و  ضرع  هدـناشن ، هچیلاق 
نب حـلاص  هب  ار  ماش  هلفاق  جاجح  امـش و  نم  تفگ : هدـش و  ظوظحم  دوعـس » ، » هتـسشن دوخ  ياج  هب  تعیب  هحفاصم و  زا  سپ  هتفگ و  هل »

دصکی ماش  هب  نتفر  يارب  ار  يراوس  رتش  شورق و  دصیس  هب  راب  رتش  و  هفحم ، رتش  تسا ، نم  بوخ  مدآ  نیما و  درم  حلاص  مدرپس . حلاص 
. دـیورب اـحیرتسم  نم  تفوـطع  ّلـظ  رد  تسا . یگرزب  تمعن  امـش  يارب  نازرا  حرن  نیا  هب  ماـش  هب  امـش  تـمیزع  مداد  خرن  شورق  هاـجنپ 

هاشداپ ناخ » میلس  ناطلس   » هب امـش . قح  رد  تسا  نم  تلادع  عون  کی  مه  نیا  درک . دنهاوخ  تفر  دمآ و  لاونم  نیا  هب  زین  هرئاس  جاجح 
باحـصا نیبارق  حـبذ  هب  دـننکن و  اشنا  انب و  اههبق  روبق  يالاب  رب  هک  متخاس  عونمم  ار  وا  همان  نآ  رد  متـشون و  صوصخم  همان  ناـمثع  لآ 

، درک ماود  لاس  راهچ  هس  نایباهو  يالیتسا  هچ  رگا  دیهدب . هل  مظعم  ناطلس  هب  هک  داد  مهاوخ  امش  هب  ار  همان  نآ  دنیامنن و  لسوت  ار  روبق 
هقرف ود  هتفر  هـکم  هـب  اـج  نآ  زا  هدرک و  تـمیزع  هّدـج  هـب  هصخـشب  رـصم ، یلاو  موـحرم ]  ] ياـشاپ یلع  دـمحم  لاـس 1227  رد  نکیلو 

. دندرک جارخا  هکم  زا  ار  نایباهو  هدش ، دّحتم  دوب  هداتسرف  رصم  زا  ار  يرگید  هّدج و  زا  ار  یکی  هک  هیرکسع ،

اهتشون یپ 

کین  7 ندرک . متس   6 نتشگزاب .  5 دربن . هدنامیقاب  دارفا   4 تسا . دبنگ  ینعم  هب  هّبق و  عمج  بابق   3 نتساوخ . ناما   2 ینامداش . نابحاص   1
. نانمشد ناگدناشن  تسد   10 هتفرگ . ياج  ّرقتسم   9 دشاب . هتشادن  فقس  هک  ینیمز  نادیم و   8 زیمآ . تملاسم  یگدنز  ندرک و  ترشاعم 
ربارب 12 زین  لطر  لطر و  مهدزاود  کی   15 ینارگ . یطحق و   14 ندرک . گنج  ندیگنج و   13 يربنامرف . يریذپ و  میلست   12 تّهبا .  11
. ّدح زا  شیب   20 ربمایپ . يوکین  ّتنس   19 ناکم . ّلحم و   18 هدش . دازآ   17 رادربنامرف . عیطم و   16 تسا . لاقثم  دودح 84  يزیچ  هیقوا و 
27 هرهچ . ینارون   26 ررض . نایز و   25 مشخ . هلعش   24 تّورم . تریغ و   23 ندومن . یچیپرس  ندرک و  یشکندرگ   22 ندش . هناگی   21

حرـش ار  هنیدـم  هب  نایباهو  هلمح  نایرج  نآ  رد  هک  دراد  هنیدـملاةآرم »  » مان هب  يرگید  باـتک  ّفلؤم   28 باهولادبع . نب  دّـمحم  هاگداز 
اجنیا رد  تسا و  غرم  نادهـنیچ  ینعم  هـب   30 تسا . رفک  ینعم  هب  زین  داـحلا  ندرک و  در  ندـنکفا و  رود  ياـنعم  هـب  ضفر   29 تسا . هداد 

هفیحص 152 زا  نایباهو ، خیرات   32 تسا . هدش  عقاو  بلاطوبا  ناتـسربق  نونکا  مه  هک  اج  نامه   31 دـشاب . هظفاح  نهذ و  زا  هیانک  ارهاظ 
یلا 158 هفیحص 157  نایباهو ، خیرات   36 لبط . لُهُد و   35 جدوه . هیبش  یتخت   34 هدش . روهطوغ  یلا 153 33 

البرک هثداح  لابند  هب  زیزعلادبع  رورت 

عبانم

هرامش 11 مالسا ، بتکم  همانلصف 

طقسم هب  اهیباهو  هلمح 
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تکوش توـق و  رب  زور  ره  اـهیباهو )  ) تعاـمج نآ  اـنامه  دـسیونیم : نینچ  لاس 1226  عیاقو  حرـش  نمـض  رد  خیراوتلا  خـسان  بحاص 
ازریم یلعنیسح  هدازهاش  هب  طقسم ، ماما  دندرک . راوتـسا  طقـسم  تراغ  لتق و  ربتمه  و  دنروآ . نامرف  تحت  هب  ار  نیرحب  نیمز  ات  هدوزفا 

زا یجوف  اب  تشاد ، هبرجت  بارعا  اب  گنجرد  هک  راجاق  يولود  ناخ  قداص  وا ، نامرف  بسح  رب  داد و  عالطا  دوب ، سراف  راذگ  نامرف  هک 
يارب دوعـس  ریما  تفر . شیپ  هیعرد  یلاوح  ات  درک و  هتـسویپ  دوخ  رگـشل  اـب  ار  یعمج  زین  اـجنآ  رد  دروآ ، نتخاـت  طقـسم  هب  ناریا  هاـپس 

نایم هک  یتخـس  گنج  زا  دـعب  تشاد  لیـسگ  بارعا ، زا  يرایـسب  هورگ  اب  ار  فیـسنب  دـمحم  کلام و  نب  فیـس  ناریا ، هاپـس  اب  يربارب 
، حتف نیا  هنارکش  هب  طقسم  ماما  دنتشاذگ و  اجرب  رایسب  هتـشک  دنتخیرگ و  کلهم ، ياهمخز  نتـشادرب  اب  فیـس  دمحم و  داد ، خر  نیفرط 

نیا (. 1  ) دیـسر هاش  یلعحتف  عالطا  هب  لوالاعیبر  هاـم  متـسیب  زور  رد  نآ  ربخ  داتـسرف و  ازریم  یلعنیـسح  هدازهاـش  يارب  یقیـال  شکـشیپ 
لاس عیاقو  نمض  رد  یتربج  نکیل  و  هدرک ، طبـض  لاس 1226  عیاقو  وزج  خیراوتلا  خـسان  بحاص  دـش ، هظحالم  هک  روطنامه  ار  هثداح 

هب ناـیناریا  هک  دوـب  هدیـسر  ربـخ  ناـشیا  هب  اریز  دـندرک  هیلخت  ار  هدـج  هکم و  ناـیباهو ، تسا : هدروآ  نینچ  هدوـمن و  هراـشا  نآ  هب  1218
هب نایناریا  هلمح  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اهیضعب  لوق  هب  (. 2  ) دناهدروآرد فرصت  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  هدرب و  هلمح  هیعرد ، ناشدالب 

هبرجت بارعا ، اب  گنج  رد  هک  دوب  هتفگ  ولود  ناخ  قداص  هرابرد  هک  دـش  هظحـالم  رهپـس  موحرم  لـقن  رد  هداـتفا و  قاـفتا  ررکم  دـجن ،
هاپس نایباهو و  نایم  ياهدروخ  دز و  زا  هتشون ، یباهو  هقرف  هرابرد  هک  يرصتخم  باتک  رد  یناگرگ  ياملعلا  سمـش  موحرم  (. 3  ) تشاد
یلع دـمحم  تسا . هتفگ  نخـس  وا  باوج  هاش و  یلعحتف  هب  اهیباهو  همان  زا  ناریا و  هب  اهیباهو  هلمح  زا  یتح  ناخقداص  تساـیر  هب  ناریا 
دوب ینز  تبرت  یلاوح  رد  تساوخ ، رـصم  زا  الط  هسیک  رازه  تفه  یهاپـس و  رازه  تفه  اشاپ  یلع  دـمحم  نایباهو  اب  گنج  همادا  اشاپ و 

کلـسم و یباـهو  ناـنارمکح  زا  يرایـسب  درکیم و  یئاورمکح  یحاون  نآ  رد  تشاد و  ترهـش  يریلدو  تعاجـش  هب  هک  هیلاـغ »  » ماـن هب 
نوسوط سپس  دروخ ، تسکش  وا  زا  تخس  هداتسرف و  وا  گنج  هب  یهاپـس  لاس 1229  هب  یلعدمحم  دـندوب ، هتفرگ  ار  وا  رود  شنایهاپس 

هک یگنرین  تلع  هب  اهبرع  دـندرک  ینیـشنبقع  ماجنارـس  دـیگنج و  وا  هاپـس  اب  زور  تشه  نز  نآ  درک  لیـسگ  وا  اب  گـنج  هب  ار  شرـسپ 
رد ینارگ  یطحق و  دنتـسویپ و  نمـشد  فص  هب  برع  فارـشا  زا  يرایـسبو  دنتـشگ  رفنتم  يو  زا  درک ، بلاغ  فیرـش  اب  اشاپ  یلعدمحم 

تدم دوعس  تشذگرد . هناثم  باهتلا  يرامیب  هب  لاس 1229  هب  یلوالا  يدامج  مهدزای  رد  دوعس  ریما  (. 4  ) تسویپ عوقو  هب  هنیدم  وهکم 
دادیم لیکشت  سرد  تاقلح  تشاد و  تسد  ثیدح ، هقف و  ریـسفت و  ملع  رد  دوب و  هدناوخ  سرد  باهولادبع  نب  دمحم  دزن  رد  لاس  ود 

اـشاپ یلع  دمحم  لاس  نیا  ردو  دندرکیم . تعیب  يو  اب  دندمآیم و  ياهیحان  ره  زا  اهبرع  تسـشن و  ردـپ  ياج  هب  هللادـبع  شرـسپ  و  ( 5)
دندرک و رارف  نایباهو  همه  و  دندروآرد . دوخ  فرصت  هب  ار  رهش  اهنآ  داتسرف ، یکـشخ  ایرد و  هار  زا  هذفنق »  » فارطا هب  یناوارف  نایهاپس 
رب ار  بآ  دندرک و  هرـصاحم  ار  هذـفنق » « ;  » هطقن یبا  یماط   » اب ریـسع »  » لئابق دـندرک  ماع  لتق  ار  اهنآو  دـنتفاین  ار  رهـش  لها  زج  اجنآ  رد 
زاب درک  مازعا  هقطنم  هب  يدادما  يورین  اشاپ  سپـس  دـندش ، هتـشک  زین  يرایـسب  دـندروخ و  تسکـش  اشاپ  نایهاپـس  هجیتن  رد  دنتـسب  رهش 

تامهم هاپـس و  هتـسویپ  تفر و  فئاط  هب  اهیباهو  اب  گنج  يارب  اصخـش  اشاپ  یلع  دمحم  یناثلا  يدامج  هام  رد  دـنداد . تسکـش  اهیباهو 
رد زا  دندوب ، هدرک  رارف  هک  فارشا  خیاشم و  اب  درکیم و  بلج  دوخ  فرط  هب  لوپ  اب  ار  مدرم  وا  دیسریم ، يو  هب  رصم  زا  لوپ  یگنج و 

درک و مازعا  هنیدم  هب  زین  ار  نوسوط  شرسپ  داتـسرف و  فلتخم  یحاون  هب  ینایهاپـس  دش و  خالک »  » یهار فئاط  زا  هاگنآ  دمآرد ، شزاس 
نایباهو اب  گنج  يارب  میظع  یهاپـس  تشگزاب و  فئاط  هب  هراـبود  لاس 1230  زاغآ  رد  دیـسر . ارف  جـح  مسارم  ات  تشگرب  هکم  هب  دوخ 

برع نیمزرس  رد  اشاپ  یلع  دمحم  دوب . وا  نآ  زا  يزوریپ  همه  رد  هک  داد  خر  یئاهگنج  نایباهو  وا و  نایم  تشاد . لیسگ  هدرک و  زیهجت 
یلوالايدامج هام  ات  ناـنچمه  عضو  نیا  درکیم و  جرخ  اـهلوپ  هار  نیا  رد  و  تخاـسیم . بوکرـس  ار  شنانمـشد  تخاـتیم و  ناـنچمه 

هدش عطق  نایباهو  طلست  نامز  رد  هک  ار  هکم  لها  رتفد  داد و  رارق  يرمتسم  نارگیدو  فارشا  يارب  تشگرب و  هکم  هب  سپس  تشاد  همادا 
ار یطونرا » اشاپ  نسح   » و داد ، دـیدج  یمظن  دیـشک و  نالطب  طـخ  دـندوب ، هدـش  فرـصتم  نادـنمتورث  هک  هچنآ  رب  درک و  دـیدجت  دوب ،

. دیدرگ رصم  مزاع  بجر  هام  رد  سپس  تخاس و  هکم  رد  شیوخ  هدنیامن 

تیباهو www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 145زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


نایباهو نوسوط و  نایم  حلص  نامیپ  داقعنا 

نامرف نوسوط  زا  دیـشک و  گنج  زا  تسد  هللادبع  دش و  هتـسب  دوعـسنب  هللادـبع  نوسوط و  نایم  حلـص  نامیپ  لاس 1230  نابعـش  هام  رد 
نامیپ زا  اشاپ  یلع  دـمحم  یلو  داتـسرف  رـصم  هب  شردـپ  شیپ  ار  اهنآ  زا  نت  ود  دـندمآ ، نوسوط  دزن  رفن  تسیب  دودـح  ناـیباهو  زا  ودرب 

تشذگرد و یگلاس  نس 20  هب  نوعاط  يرامیب  رثا  رد  هدـعقیذ  هام  لاس 1231  رد  دمآ و  رـصم  هب  نوسوط  هاگنآ  دماین ، شـشوخ  حلص 
دمحم ینامثع و  ناطلـس  دش . رـصم  نارمکح  اشاپ » میهاربا   » شیومع زا  سپ  هک  سابع »  » مان هب  دـش  دـلوتم  يدـنزرف  شیارب  وا  بایغ  رد 

رـصم هب  زاجح  دجن و  رئاشع  دارفا  زا  یعمج  یفرط  زا  دنتـشاد و  ناشیا  تموکح  ندرب  نایم  زاو  اهیباهو  نتخادـنارب  هب  میمـصت  اشاپ  یلع 
برغم راید  مدرم  نایرصم و  ناکرت و  زا  هک  هوبنا  یهاپس  اشاپ  یلع  دمحم  يور  نیا  زا  دندرک ، هللادبع  ریما  زا  یئوگدب  هب  عورـش  دنتفر و 
میهاربا شرگید  دنزرف  هب  ار  هاپس  نیا  يرالاسهپس  دوب ، هتشذگرد  نوسوط  شدنزرف  نوچ  دروآ و  درگ  دوب ، هتفای  لیکشت  قارع  ماش و  و 

هرونم هنیدـم  هب  تسخن  درک ، تکرح  زاجح  يوس  هب  رـصم  زا  رارج  هاپـس  نیا  اب  اشاپ  میهاربا  دومن . راذـگاو  شبیبر ) هب  یلوق  هب  و   ) اـشاپ
نودـب دیـسریم ، هک  ینیمزرـس  ره  هب  وا  درک  تمیزع  هیعرد »  » فرط هب  سپـس  دروآ و  رد  دوخ  فرـصت  هب  شاهموح  اـب  ار  نآ  دیـسر و 
تخـس یگنجو  دـنتخادرپ  تمواقم  هب  اجنآ  رد  ناـیباهو  دیـسر . ناـتوم »  » ماـن هب  یئاـج  هب  اـت  دـشیم  فرـصتم  ار  اـجنآ  مدرم ، تمواـقم 

هک دـنکفا  فارطا  لـیابق  لد  رد  یتشحو  بعر و  ناـنچ  اـشاپ  میهاربا  دنتـشگ . ریـسا  زین  یعمج  هتـشک و  اـهیباهو  زا  يرایـسب  تفرگرد و 
خر نیفرط  نایم  سپ  نیا  زا  هک  یئاهگنج  دنگنجب . وا  باکر  رد  دندش  رـضاح  دندرک و  تعاطا  راهظا  دـندمآ و  وا  دزن  نانآ  زا  يرایـسب 

دیدج تازیهجت  زا  مه  دوب و  هللادـبع  هاپـس  ربارب  دـنچ  ددـع  ظاحل  زا  مه  اشاپ  میهاربا  هاپـس  اریز  دوب ، هللادـبع  ریما  نایز  هب  بلغا  دادیم ،
رهـش دـش و  فرـصتم  ار  دـجن ) یحاون  زا   ) هزینغ ءاربـخ و  رهـشو  سر  هیحاـن  جـیردت  هب  میهاربا  دوب ، رادروـخرب  يوـق  ياـهپوت  یگنج و 

دـشیم و فرـصتم  اردـجن  زاجح و  یحاون  تفریم و  شیپ  بترم  اشاپ  میهاربا  هکنیا  هصالخ  دروآرد . فرـصت  هب  حلـص  اـب  ار  ءارقـش » »
نیدـنچ زا  سپ  ودرک  هرـصاحم  ار  هللادـبع  ریما  زکرم  هیعرد  رهـش  هک  نیا  ات  دوب  بهنو  تراغ  لتق و  بیرخت و  اـب  هارمه  اـعون  وا  طلـست 

درک و نارابریت  ای  تشاذگ  پوت  هناهد  رد  ار  يدوعـس  يارما  زا  ياهدـع  دروآ و  رد  دوخ  فرـصت  هب  زین  ار  اجنآ  هرخالاب  يریگرد  تبون 
مدرم هیقب  تخاس و  ناسکی  كاخ  اب  ار  هیعرد  یلک  روطهب  دـندش و  ریگتـسد  يو  ناـکیدزنو  ناـشیوخ  زا  يرایـسب  میلـست و  هللادـبع  ریما 

تمالع هب  پوت  رازه  دـش و  لاحـشوخ  رایـسب  اشاپ  یلع  دـمحم  دیـسر ، رـصم  هب  رابخا  نیا  هک  یماگنه  داد . ناکـسا  ضایر  رد  ار  اـجنآ 
دوعس و نب  هللادبع  اشاپ ; میهاربا  لاس 1234  زاغآ  رد  دندرک . یناغارچ  ار  نآ  فارطا  رصم و  زور  تفه  تدم  دندرک و  کیلش  ینامداش 
، دندرکیم تکرح  وا  ولج  رد  نایهاپس  دوب و  راوس  یبسا  رب  هک  یلاحرد  هللادبع  داتسرف ، رـصم  هب  ار  یباهو  ناگدش  ریگتـسد  زا  يرایـسب 

ریما ( 6 : ) دیوگیم رـشب  نبا  دندرک . کیلـش  اوه  هب  اهپوت  نانآ  دورو  ماگنه  هب  دندوب و  هدمآ  نوریب  اشامت  يارب  مدرم  دـش . رـصم  دراو 
مرحم رد  يو  دـندرک  تکرح  هیعرد  زا  دـجن ) يارما  زا  يریثک  عمج  اب  نالحد  ینیذ  هتفگ  هبو   ) شنارای زا  نت  راهچ  اـی  هس  اـب  ار  هللادـبع 

اشاپ یلع  دمحم  رب  هللادبع  نوچ  دننک  اشامت  ار  يو  مدرم  ات  دنداد  لیکـشت  وا  يارب  یگرزب  بکوم  رـصم  رد  دش . رـصم  دراو  لاس 1234 
ار اشاپ  میهاربا  هک  دیـسرپ  يواـب ، نتفگ  نخـس  نمـض  رد  دـناشن و و  دوخ  يولهپ  ار  وا  تساـخرب و  اـج  زا  وا  مارتحا  هب  اـشاپ  دـش ، دراو 

ررقم دـنوادخ  هچنآ  میدوب و  نینچ  زین  ام  درب  راکب  ار  مزال  شـشوک  درکن و  یهاـتوک  دوخ  هفیظو  رد  وا  هک  داد  خـساپ  يدـید ؟ هنوگچ 
دهاوخ نامه  دهاوخب  ادخ  هچنآ  هللادبع : درک . مهاوخ  تعافـش  وت  يارب  ناطلـس  دزن  رد  هللاءاشنا  اشاپ : یلع  دمحم  دش . نامه  دوب ، هدرک 

مردپ ار  نیا  تفگ : تسیچ ؟ نیا  هک  درک  لاوس  اشاپ  یلع  دمحم  دوب ، یکچوک  قودنص  هللادبع  هارمه  دیناشوپ . وا  هب  تعلخ  هاگنآ  دوب ،
، دندرک زاب  ار  قودنص  داد  روتسد  اشاپ  مربیم . ینامثع ) ناطلـس   ) ناطلـس دزن  هب  ار  نآ  نم  تسا و  هتـشادرب  ربمایپ ) رهطم  هعقب   ) هرجح زا 

هناد دصیـس  نینچمه  دوب ، هدـیدن  ارنآ  زا  رتـهب  سکچـیه  دوب و  ناـهاشداپ  هنازخ  هب  طوبرم  هک  دـنتفای  نآرد  دـیجم  نآرق  زا  هخـسن  هس 
زین يرگید  ءایشا  اهنیا ، زا  ریغ  امش  تفگ : اشاپ  یلعدمحم  دشیم . تفای  نآ  رد  الط  زا  یفرظ  گرزب و  درمز  ياههناد  گرزب و  دیراورم 
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هنیدم و لها  بارعا و  هکلب  دادیمن ، صاصتخا  دوخ  هب  تفاییم  هرجح  رد  هچنآ  وا  دوب و  مردپ  دزن  نیا  داد : خـساپ  دـیاهتفرگ ، هرجح  زا 
دزن رد  ار  ءایـشا  نآ  زا  يرایـسب  ام  اریز  تسا  حیحـص  نخـس  نیا  تفگ : یلعدـمحم  دـناهدرب . ار  اهنآ  زین  هکم  فیرـش  مرح و  ناگجاوخ 

لوبمالـسا هناور  رظن  تحت  مارحلا  مرحم  هام  مهدزون  رد  ار  شناهارمه  هللادـبع و  ریما  اشاپ ، یلع  دـمحم  سپـس  (. 7  ) میدید هکم  فیرش 
ياهاج رد  ار  شناهارمه  نویامه و  باب  ولج  رد  ار  هللادـبع  دـندنادرگ ، اـهرازاب  رد  ار  شناـهارمه  يو و  هک  نآ  زا  سپ  اـجنآ  رد  دومن .

خیـش نادناخ  دوعـس و  لآ  همه  دیعبت  رب  ینبم  يرماوا  تدم  نیا  رد  دنام . هیعرد  رد  هام  هن  دودح  رد  اشاپ  میهاربا  دـنتخیوآ . راد  هب  رگید 
رد دندش . هداد  چوک  رصم  هب  ظفحلا  تحت  كدوک ، نز و  درم و  زا  نادناخ  نیا  دارفا  تفای و  ذافن  وا  نامرفو  درک  رداص  رـصم  هب  دمحم 

كاخ اـب  ناریو و  ار  هیعرد  رهـش  داد  روتـسد  وا  هب  داتـسرف ، اـشاپ  میهاربا  يارب  هک  ياهماـن  رد  اـشاپ  یلع  دـمحم  لاس 1234 ، نابعـش  هام 
یتموکح و ياهرـصق  ندرک  بارخ  هب  يو  نایهاپـس  هاگنآ  دـنور ، نوریب  رهـش  زا  داد  روتـسد  هیعرد  لها  هب  اشاپ  میهاربا  دزاـس . ناـسکی 

دنتخاسیم ناریو  دوب ، هدـشن  یلاخ  هنکـس  زا  زونه  هک  یلاحرد  ار  اههناخ  زا  یـضعب  دـنتخادرپ ، اهلخن  ندـیرب  مدرم و  ياههناخ  نینچمه 
لکش نیا  هب  هلحرم  نیا  رد  دوعـس  لآ  ياهیزاورپ  دنلب  بیترت  نیدب  (. 8  ) دنامن یقاب  يرگید  رثا  كاخ  زا  یلت  زج  هیعرد  زا  بیترت  نیدـب 

. تفای همتاخ  عیجف 

تشونیپ

، بایترالا فشک  - 4 ص 389 . نایباهو ، - 3 ص 539 . یتربجلا ، خیرات  نم  راتخملا  - 2 ص 206 . راجاق ،) دلج   ) ج1 خیراوتلا ، خسان  - 1
، هیمالـسالا تاحوتفلا  نالحد ، ینیز  - 7 ص 210 . ج1 ، دجملا ، ناونع  - 6 ص 133 . ج1 ، هیدوعسلاهیبرعلاهکلمملا ، خیرات  - 5 ص 43 .

.193 ص 143 -  ج1 ، هیدوعسلا ، هیبرعلا  هکلمملا  خیرات  دعب - هب  ص 157  ج1 ، دجملا ، ناونع  - 8 ص 267 و 268 . ج2 ،

فرشا فجن  هب  اهیباهو  هلمح 

عبنم

هرامش 9 مالسا ، بتکم  همانلصف 

نتم

فرـشا فـجن  هجوـتم  دـندش ، بکترم  ياهقباـسیب  تاـیانج  هب  دـندرک و  ماـع  لـتق  ار  ـالبرک  هـک   1216 لاـس رد  زیزعلادـبع ، نب  دوـعس 
هب دوعـس  دنکیم : لقن  نینچ  هدوب ، دـهاش  دوخ  هک  یـسک  لوق  زا  اهرـضاح » فجنلایـضام و   » باتک 2 فلؤم  ار  هثداـح  نیا  دـندیدرگ .
نم يومع  نانآ  زا  یکی  هک  نت  جـنپ  فجن  مدرم  زا  دـندومن  يزادـناریت  هب  عورـش  فرط  ود  درک ، هرـصاحم  ار  نآ  دروآ و  موجه  فجن 

هاگآ هنیدـم  هکم و  البرک و  رد  نایباهو  راتفر  لامعا و  زا  نوچ  فجن  لها  دندیـسر ، لـتق  هب  دوب ، یقارب »  » هب روهـشم  ینیـسح  یلع  دـیس 
هب دنتشگیم  رهش  رد  هک  یلاح  رد  دندمآ و  نوریب  اههناخ  زا  ناوج  وریپ  هچ  نانز  دندربیم ، رس  هب  ینارگن  بارطضا و  رد  تخس  دندوب ،

تیمح و دـندناریم و  نابز  رب  سیماون  ظفح  رهـش و  زا  عافد  هب  طوبرم  يزیمآ  جـییهت  ياههلمج  دندیـسریم ، هک  ناعفادـم  زا  هتـسد  ره 
، دنتـساوخ ددم  ع )  ) یلع نانمؤمریما  زا  دندرک و  هثاغتـسا  ادخ  هب  دایرف  هیرگ و  اب  رهـش  مدرم  مامت  دـندروآیم . شوج  هب  ار  ناشیا  تریغ 

دنتسین رادربتسد  اهیباهو  هک  دندرک  ساسحا  فجن ، مدرم  ( 1 . ) تشگ هدنکارپ  شعمج  تخیرگ و  نمشد  دیسر ، ناشدایرف  هب  دنوادخ 
دنتخاس لقتنم  دادغب  هب  ار  ع )  ) یلع نانمؤمریما  هنازخ  هک  دوب  نیا  دندرک ، هک  یمادقا  نیتسخن  درک  دـنهاوخ  هلمح  فجن  هب  لاح  ره  هب  و 

رهـش زا  عافد  رد  مدرم  ربهر  اوشیپ و  دـندش . دوخ  ناج  نطو و  زا  عافد  هداـمآ  نآ  زا  سپ  ( 2 . ) دورن تراغ  هب  يوبن  مرح  هنازخ  دـننام  ات 

تیباهو www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 145زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


يروآعمج هب  عورـش  مدرم  دـندرکیم ، يرای  ار  وا  زین  رگید  ياملع  هک  دوب  ءاطغلا  فشاک  رفعج  خیـش  همالع  هعیـش  گرزب  ملاع  فجن ،
هدع دنیوگ  دندنام . راصح  نوریب  رد  ار  بش  دندمآ و  دورف  رهش  فارطا  رد  یباهو  هاپس  یگدامآ ، نیا  زا  زور  دعب  دنچ  دندومن و  هحلسا 

، اهیباهو موجه  زا  عالطا  زا  سپ  فجن  مدرم  اریز  دـندوبن ، نت  تسیود  زا  شیب  دـندرکیم ، عافد  فجن  زا  عقوم  نآ  رد  هک  یناـسک  ماـمت 
داوج دیـس  لالـش و  رـضخ  خیـش  فجن و  نیـسح  خیـش  لیبق  زا  املع  ریهاشم  زا  یعمج  اهنت  دـندوب . هدرب  هاـنپ  قارع  ریاـشع  هب  هتخیرگ و 

، نانآ دندرکیم  يرای  ار  ءاطغلا  فشاک  هک  دندوب  هدـنام  یقاب  املع  زا  رگید  یهورگ  باتکالم و  يدـهم  خیـش  همارکلا و  حاتفم  بحاص 
هاپـس هک  دش  هدهاشم  بجعت  لامک  اب  اما  دندوب . كدنا  ناشیا  رایـسب و  نامجاهم  نانمـشد و  هرامـش  اریز  دـندوب ، هداد  گرم  هب  نت  همه 
رهـش فارطا  زا  اهنآ  همه  هک  دوب  هدـیمدن  مدهدـیپس  زونه  دـندناسریم ، زور  هب  رهـش  ياههزاورد  نوریب  رد  ار  بش  هک  یلاحرد  یباـهو ،
هدرک رکذ  نت  ار 15000  فجن  هب  مجاهم  نایباهو  دادعت  تسا ، هدوب  نایرج  رظان  دهاش و  دوخ  هک  یناسک  زا  و  ( 3 . ) دندوب هدش  هدنکارپ 

لاس 1220 رد  هک : دسیونیم  فجن  هب  اهیباهو  هلمح  هرابرد  دجن  خیرات  رد  يدجن  خروم  رشب  نبا  دندیسر . لتق  هب  ناشیا  زا  رفن  هک 700 
رهش فارطا  رد  نایباهو )  ) ار ناناملسم  دمآ و  دورف  فجن )  ) قارع رد  فورعم  دهشم  نوریب  هب  نآ  یحاون  دجن و  زا  هوبنا  یهاپس  اب  دوعس 

دروخرب قیمع  ضیرع و  یقدنخ  هب  دـندش ، کیدزن  رهـش  هب  وا  نارای  نوچ  دـننک ، بارخ  ار  رهـش  يوراب  داد  روتـسد  تخاس و  هدـنکارپ 
رهش ياهجرب  وراب و  زا  يزادناریت  رثا  رد  داد ، خر  فرط  ود  نایم  هک  یگنج  رد  دننک و  روبع  نآ  زا  دنتـسناوتن  دنتـساوخ  هچره  دندرک و 

. دنتخادرپ فارطا  یحاون و  تراغ  هب  دنتسشن و  بقع  رهش  زا  راچانب  اهنآ  دندش و  هتـشک  ناناملـسم  رـشب ) نبا  ریبعت  هب   ) اهیباهو زا  یعمج 
یقدنخ نینچ  زا  مادکچیه  رگید  ناخروم  دننک ؟ روبع  دنتسناوتن  نآ  زا  نایباهو  دوب و  هدش  هدنک  فجن  رود  هک  دوب  یقدنخ  هچ  نیا  ( 4)
فجن ناعفادم  ءزج  دهاش و  دوخ  هک  یلماع » داوج  دمحم  دیس   » موحرم اهنت  دناهدادن . حرش  ار  عقوام  نایرج  تیفیک و  دناهتفگن و  نخس 

زا نکیل  دـنروآ ، فرـصت  هب  ار  رهـش  هک  دـش  کـیدزن  دـنتفای و  هار  زین  رهـش  راوید  يـالاب  هب  ناـنآ  زا  یـضعب  یتح  هک  تسا  هتفگ  هدوب ،
: هکنیا هصالخ  ( 5 . ) دیدرگ اهنآ  ینیشنبقع  نامجاهم و  زا  يرایسب  يدوبان  ثعاب  هک  تسویپ  عوقو  هب  یتامارک  تازجعم و  نینمؤملاریما 

ناکما نکیل  دناسریم ، لتق  هب  تفاییم و  رهش  نوریب  رد  ار  ینت  دنچ  دروآیم و  موجه  فرـشا  فجن  هب  هاگ  هب  هاگ  زیزعلادبع  نب  دوعس 
دندومنیم هثاغتسا  ع )  ) نانمؤمریما هب  دندربیم و  هانپ  دنوادخ  هب  اهیباهو  عفد  رد  فجن  لها  دوبن ، ریذپناکما  وا  يارب  رهش  هب  ندش  دراو 

« هبحر  » مان هب  یلحم  هک  دوب  نیا  دندرکیم ، هلمح  فجن  هب  ررکم  اهیباهو  هک  نیا  تلع  دـنیوگیم : ( 6 . ) دنتفرگیم رارق  تیامح  دروم  و 
اب رهـش  مدرم  درکیم ، تکرح  فجن  هب  هلمح  دـصق  هب  هبحر  زا  دوعـس  هک  یماگنه  دـندوب . هداد  رارق  دوخ  هاـگیاپ  فجن  یکیدزن  رد  ار 

دندیناسریم لتق  هب  دنتفاییم  ار  یسک  رگا  دندرکیم و  تکرح  رهـش  راصح  فارطا  رد  اهیباهو  دنتـسبیم  ار  اههزاورد  دندش و  یم  ربخ 
. دندربیمن شیپ  زا  يراک  دندرکیم و  ینیشنبقع  و  دنتخادنایم ، راصح  لخاد  هب  ار  شرس  و 

یناریا عبانم  رد  تابتع  هب  اهیباهو  هلمح  ساکعنا 

شیوخ ياهباتک  رد  رتقیقد  ار  هنایشحو  هلمح  نیا  دندوب ، نامز  نآ  هب  کیدزن  ای  البرک  هب  اهیباهو  هلمح  اب  نامزمه  هک  یناریا  ناگدنسیون 
اب ار  رهـش  ياهیبارخ  هدش و  رهـش  نآ  دراو  البرک  ماع  لتق  زا  هام  هدزای  هلـصاف  هب  هک  تسا  یناهفـصا  بلاطوبا  ازریم  هلمج  زا  دـناهدروآ ،

نیا روکذم  هثداح  زا  یلمجم  : » تسا هتـشون  هراب  نیا  رد  يو  تسا . هدینـش  دوخ  شوگ  اب  البرک  مدرم  زا  ار  نآ  رابخا  هدـید و  دوخ  مشچ 
، یباهو رازه  جنپ  تسیب و  بیرق  دندوب ، هتفر  فجن  هصوصخم  ترایز  هب  البرک  ربتعم  مدرم  رثکا  هک  مخ  ریدغ  زور  هجحیذ  مهدجیه  هک 
و دندوب ، هدش  رهش  لخاد  نیا  زا  لبق  راوز  سابل  رد  اهنآ  زا  یضعب  نوچ  دندش ، البرک  رهـش  دراو  بیجن  ياهرتش  یبرع و  ياهبـسا  راوس 

رهـش نوردـنا  لوا  هلمح  هب  تشاد ) ینابت  دوب و  ناـبزمه  اـهنآ  اـب  ینعی   ) تشاد ناـبز  اـهنآ  هب  ننـست  بصعت  ببـس  هب  مکاـح  ياـغآرمع 
هب اشاپ  نامیلـس  نامرف  هب  راک  رخآ  هتخیرگ  یهید  هب  اغآرمع  دنداد ، رد  نیرفاکلا » اوحبذا   » هزاوآ و  نیکرـشملا » اولتقا   » يادـص هدـمآرد ،

دبنگ نوردنا  ربق  اذهل  دماین ، رسیم  ماکحتسا  تیاغ  زا  دنربب ، هدنک  ار  دبنگ  يالط  ياهتشخ  هک  دنتساوخیم  رشاد ، لتق  زا  دعب  دیسر . لتق 
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رفن رازه  جـنپ  زا  هداـیز  دنتـشگرب ، دوخ  نطو  هب  رهاـظ ، یببـس  فوخیب و  بش ) ینعی   ) ماـش هب  بیرق  هدرک و  بارخ  ربت  گـنلک و  هب  ار 
یقن یلع  يوـهنکل و  بیبـط  دـمحم  ازریم  یناریا و  هازهاـش  ماـن  نسح  ازریم  هلمج  نآ  زا  تسین  باـسح  دوـخ  اـهیمخز  دـندش و  هتـشک 

ترـضح و راک  رـس  زا  هرقن ، الط و  صوصخ  دوب ، یندـمآ  راک  بابـسا  هچنآ  مالغ و  زینک و  یلع و  ربنق  ازریم  شردارب  اب )  ) هعم يروهال 
شال زا  نحـص  ياههرجح  دـبنگ و  ناور ، ناحوبذـم  نوخ  سدـقم ، نحـص  رد  دـنتفر  كاپ  تراغ  بوراج  هب  مامت  هب  رهـش  هنکـس  ریاس 

، نم هک  دیسر  یئاج  هب  هثداح  نآ  تدش  تفاین و  ییاهر  هیلب  نآ  زا  یسک  بانج ، نآ  دبنگ  سابع و  ترضح  هلحم  زج  هب  دوب  رپ  نیلوتقم 
يانثا رد  تاور  و  هدوبن ، رهـش  رد  رگید  یثیدح  نآ ، لقن  زج  هب  هک  تشاد  یگزات  ردقنآ  زونه  مدش ، رهـش  دراو  نآ ، زا  هام  هدزای  زا  دعب 

نوچ هکلب  دـندش ، هتـشک  يدرمان  هب  ارثکا  هثداح ، نیا  نیلوتقم  اما  دـشیم . تسار  مادـنا  رب  اهوم  نآ  عامتـسا  زا  دنتـسیرگیم و  تیاکح 
هب مدرم  نوچ  هتخادنا ، اهنآ  دوب  هلغلغ  فارطا  بارعا  یباهو ، نوریب  دعب  دندرپس . محریب  باصق  هب  ار  دوخ  هتسب ، اپ  تسد و  نادنپـسوگ 

هدنام یباهو  زا  هچنآ  هلیقث و  لاوما  جـنرب و  سم و  دنتـشگ ، رهـش  لخاد  جوف  جوف  دوخ  دـنتفر ، نوریب  هعفادـم  يارب  رهـش ، جراخ  تاغاب 
لوصا و زا  دـش . هتـشک  تفر ، رهـش  هب  تقو  نآ  رد  سکره  تشاد  دادـتما  اهنآ  جارات  رگید  زور  بش و  نآ  مامت  دـندرب ، تراغ  هب  دوب ،

ياوغا هب  کـلم  نیا  مدرم  هک  اریز  دـشن ، مولعم  لـصفم  یـسک  زا  مدرک  صحفت  دـنچره  نآ  عرتخم  بسن  بسح و  یباـهو و  تلم  عورف 
« خیراوتلا خـسان   » فلؤم ( 7 «. ) دـننادیمن ظفح  طبـض و  لباق  ار  وا  رما  هتـشادنرب  وا  زا  یباـسح  یلقع ، کبـس  تیاـغ  زا  یناـمثع و  يارما 

دنک تسپ  ار  كرابم  هبق  هدرک  نتخات  فرـشا  فجن  هعلق  رب  هک  دمآ  رطاخ  هب  ار  زیزعلادبع  تسا : هتـشون  رهپـس  یقت  دمحم  ازریم  موحرم 
. دزاس لوتقم  تشادنپیم ، تسرپتب  دوخ  نامگ  هب  هک  ار  ترـضح  نآ  نارئاز  دریگرب و  ار  هفیرـش  هعقب  تافوقوم  و  دـنک ) بارخ  ینعی  )

فرشا فجن  هعلق  هدومن  تعرس  فرشا  فجن  فرط  هب  دوخ  مدرم  اب  دوعس  تخاس و  رومام  مهم  نیدب  ار  وا  هداد  دوعس  هب  يرگـشل  سپ 
البرک گـنهآ  هدرک  تعجارم  مارم  لـینیب  اـجنآ  زا  درکن و  لـصاح  دوصقم  درب و  هعلق  هب  شروی  ترک  دـنچ  تخادـنا و  هرـصاحم  هب  ار 

سپ دوب . ریدغ  دیع  زور  دادماب  ماگنه ، نیا  دـمآرد و  البرک  هب  ۀـضفافم  الب ، بالیـس  نوچ  دوخ  لاجر  لاطبا  زا  نت  رازه  هدزاود  اب  دومن 
رز و تالآ  دنتسکش و  مهرد  ار  كرابم  حیرض  هتخاس و  لوتقم  نز  درم و  زا  نت  رازه  جنپ  هداهن  هدلب  نآ  هنکـس  رد  غیردیب  غیت  نیتسخن 
بهن و هب  دندوب ، هداهن  هنیزخ  هداد و  لمح  اجنادـب  یناتـسروشک  يروشک و  ره  زا  ناوارف  ياهلاس  هک  نیمث  یلآل  نیگنر و  رهاوج  میس و 
رد دنتـسناوت  هکنادنچ  دـندرک و  زاب  رهطم  ناویا  زا  ار  رمحا  رز  ياهتـشخ  دـندروآ و  دورف  ار  نیمیـس  نیرز و  لیدانق  دـنتفرگرب و  تراغ 

هیعرد بناج  هب  هداهن ، شیوخ  نارتش  رب  ار  هبوهنم  ءایشا  دندش و  نوریب  رهش  زا  تعاس  شـش  زا  دعب  دندرک . شـشوک  انب  راثآ و  بیرخت 
هلمح البرک  هب  تسخن  اهیباهو  رگید  ناخروم  لقن  قبط  اریز  دراد ، تواـفت  ناگدنـسیون  بلغا  هتـشون  اـب  رپس  لـقن  نیا  ( 8 . ) دنداد چوک 
هدرک هراشا  البرک  هب  اهیباهو  هلمح  هب  ملاعلا » ۀفحت   » باتک لیذ  رد  زین  يرتشوش  فیطللادبع  دیس  دندرب . موجه  فجن  هب  سپس  دندرک و 

زا یکی  یئبمب   ) اجنآ رد  هلمجلاب  : » دـسیونیم البرک  هب  اهیباهو  هنایـشحو  موجه  هرابرد  يو  تسا  هتـشون  ار  ناـنآ  دـیاقع  زا  يرـصتخم  و 
ضرا رد  بارعا  زا  یـشیج  اـب  ، 1216 هنـس هجحلا  يذ  مهدجیه  رد  هک  دیـسر  یباهو  زیزعلادـبع  رثا  ترودـک  ربخ  هک  مدوب  دـنه ) رئازج 
هـضور نآ  هب  ناشیا  زا  هک  یبادآ  ءوس  دـیناسر و  لتق  هب  ار  نینمؤم  زا  سک  رازه  جـنپ  راهچ  ردـق  هب  دروآ و  تخات  العم  يالبرک  سدـقا 

...«. تشگزاب تسا ، هیعرد  هک  دوخ  تسایر  رقم  هب  زاب  دربب و  امغی  هب  لاوما  هدومن  تراغ  ار  رهـش  تسین . شراگن  روخ  رد  دیـسر ، هرونم 
، هجح يذ  مهدجه  زور  حابص   1216 لاس رخاوا  رد  : » دـسیونیم البرک  هب  اهیباهو  هناشنمدد  موجه  هرابرد  زین  تیادـه  ناخ  یلقاضر  ( 9)
هب ربخیب  ار  رهش  دندرک ، نتخات  ع )  ) یلع نب  نیسح  مامه  ماما  دهـشم  یلعم ، يالبرک  هعلق  رب  هاگانب  شناهارمه  دوعـس و  مخ  ریدغ  دیع 

هتسکش لاحلا و  فیعض  نامدرم  یعمج  دندوب و  هتفر  يورغ  فرشا  فجن  هب  ار  تعاط  رهش ، نآ  هزعا  زا  يرایسب  هچ  دندروآرد  فرصت 
راجت لاوما  ناموت  رازه  نیدنچ  دنتشاد ، لاغتـشا  تاوعد  داروا و  رکذ  زامن و  هب  رهطم  مرح  رد  هدنام ، ياج  رب  دجاس  عکر  دباع  دهاز  لاب 

هب بیرق  هک  دندروآ  روهظ  هب  داحلا  بدا و  فالخ  لامک  دندرب و  تراغ  هب  مرتحم  مرح  هنکـس  سانجا  دوقن و  زا  دنچ  يرورک  هریغ و  و 
رب رـس و  رد  هچنآ  دـندروآرد و  لتق  هب  نیقی ، بحاص  يالـضف  نیققحم و  ياملع  زا  لماک  دـشرم  لضاف و  ملاع  رازه  تفه  تعاس  شش 
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كاچ ياهنت  تفرگ و  نایرج  بالیـس  نوچ  شناد ، شنیب و  بحاص  سانـش  يادخ  ناناوج  ناریپ و  نوخ  دندیـشک  رب  دوب  نانز  نادرم و 
رصاعم ناهج  نیا  تایح  هاگ  ناحتما و  نامز  رد  هک  راوگرزب  یهورگ  دمآرب و  رگیدکی  زارفرب  هتشپ  هتـشپ  نوچ  تسرپقح  نایقتم  كاچ 
دندرک یمه  ترضح  نآ  باکر  تداهـش  يوزرآ  هکرابم  دقرم  نآ  رد  دهع  نیا  رد  دندوبن و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ءادهـشلادیس  نواعم  و 

يادهـش کلـس  رد  لوتقم و  موصعم  ماما  نآ  كاپ  روضح  رد  هکلب  راهطا ، ماـما  نآ  دـقرم  یلاوح  رد  راـگزور  نیا  رد  تداعـس  مکح  هب 
هاشداپ  ) مور ناطلـس  عالطا  هب  البرک ، هب  اهیباهو  هنارگناریو  هلمح  و  بلاطوبا ، ازریم  هتـشون  قبط  ( 10 «. ) دندش روکذم  روطسم و  هتـشذگ 

دیلقت هب  هتشگ ، ریلد  یباهو  زیزعلادبع  اذل  درکیمن و  یمادقا  ناشیا  زا  یسک  یلو  دیـسریم  ررکم  هاش ) یلعحتف   ) مجع هاشداپ  و  ینامثع )
تبث ماقم  نیا  رد  هتـشون ، ناریا  هاشداپ  هب  هک  ياهمان  همجرت  هچنانچ  تخاس ، لاسرا  اههمان  ملاع ، نیطالـس  توعد  هب  ص )  ) متاـخ ربماـیپ 
دعب نوچ  هکنآ  مجع . کلم  هاش  یلعحتف  یلا  نیملسملا  ریما  زیزعلادبع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  : » تسا

هک روبق  شیپ  فجن ، البرک و  تاعقب  مدرم  هچنانچ  دوب  هتفای  عویـش  تما  رد  یتسرپتب  كرـش و  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  ادخ ، لوسر  زا 
تـسنادیم نوچ  هللادابع  فعـضا  نیا  دنرادیم ، تاجاح  ضرع  هدرک  هدجـس  دنتفایم و  كاخ  هب  تسا ، ناشیا  هتخاس  لگ ، گنـس و  زا 

دالب رثکا  دجن و  یحاون  یلاعت  قح  قیفوت  هب  هتسب ، نیبم  نید  هیفصت  هب  تمه  رمک  دنتسین ، یضار  لاعفا  نیا  هب  نیـسح ، یلع و  اندیـس  هک 
انف و رد  رـصحنم  حالـص  دندوبن ، ریذـپ  عنم  یناسفن ، ضارغا  ربانب  هک  فجن  البرک و  هنکـس  همدـخ و  تخاس ، كاپ  اهـشیالآ  زا  ار  برع 

مجع کلم  رگا  دش . هداد  ناشیدب  قیال  يازـس  دشاب ، هدش  مولعم  هچنانچ  هداتـسرف  البرک  هب  تازغ  زا  یجوف  اذـهل  تسناد ، ناشیا  مادـعا 
هنکـس هب  هک  دیـسر  دهاوخ  نآ  ودب  دزرو  رارـصا  رفک ، كرـش و  رب  سکره  هک  اریز  دنک ، هبوت  نآ  زا  دیاب  دشاب ، هدوب  هدیقع  نیدـب  مه 

رکذ زیزعلادبع  نب  دوعس  باوج  رد  ار  هاش  یلعحتف  خساپ  دوخ  باتک  رد  بلاطوبا  ازریم  ( 11 . ) يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلاو  دیسر  البرک 
: دوشیم هدروآ  اجنیا  رد  هک  هدرک  رکذ  زیزعلادبع  نب  دوعـس  خساپ  رد  ار  هاش  یلعحتف  همان  یبرع  نتم  طاشن » هنیجنگ   » فلؤم یلو  هدرکن 

فرع هنم  حضوت ) ظ   ) حوضت ایبرع  اناسل  قدـصم  باتک  کنم  اناتا  دـقف  دـعب  و  ریدـق ) ئـش  لک  یلع  وه  کلملا و  هدـیب  يذـلا  كرابت  )
هیدـی نیب  نحن  دـیجملا و  دـیمحلا  هللانع  کیرـشتلا  یفن  دـیحوتلا و  یلا  اـنتوعد  کـنا  بجعلا  مث  بـجعلا  اـیوطم و  ارـشتنم و  فراـعملا 

الیبس قیرطلا  اذه  یف  تذخا  دق  کنا  یلع  الیلد  کباتک  انئایلوا  اودجو  معن  امیقتسم  یطارص  اذه  نآرق  امیدق  هب  ثدحن  هیلع ، نوروطفم 
بر انبر  اولاقف  اوماق  ذا  مهبولق  یلع  انطبر  و  : ) لاق نم  زع  ضعب و  ءایلوا  مهضعب  نونمؤملا  الیوحت و  انتنسل  دجت  الیلخ و ال  كوذختال  اذا 
انیلع ام  مکیلع  انلام و  مکل  نوکیل  انیدل  ام  یلع  اوعلطت  مکیلع و  علطنل  انیلا  مکنم  املاع  نولسرت  مکنا  مترکذ  دق  و  ضرالا )... تاومسلا و 

الا نوعبتی  نا   ) نوعمـسی و نولوقی و  مهدنع  نم  سانلاو  نوبتکت  ام  ریغ  مکبهذم  نم  انترـضح  یلع  ضورعملا  امناف  هیف  اولجع  اولـسراف و 
نیملسملا قافیا  اذهف  اذک  رمالا  ناک  نا  بایترالا و  عفری  باجحلا و  مکرما  نم  فشکنی  یتح  اولجعتسا  مث  نوصرخی .) الا  مه  نا  نظلا و 

: ۀفارـش ةریرق و  نامعلا  لحاوس  یلع  هل  نم  ۀـفالخلا و  ریزه  لبـش  یلع  نیعقوم  نینب و  لاوماب و  مکودـع  نینمؤملارـصن  انیلع  اـقح  ناـک  و 
راحبلا و انل  رید  راـصمالا و  اـنل  رخـس  هللا  ناـف  ارحب  ارب و  هنودمتـست  اـمب  مکدـمی  ارهج و  ارـس و  ةدوملاـب  مکلماـعی  نا  ازریم  یلع  نیـسح 

همجرت هصالخ  ( 12 «. ) ریذنلا ریشبلا  یبنلا  یلع  ملـسن  اناده و  ام  یلع  هللا  دمحن  ریدق و  ءاشی  ام  یلع  هنا  رحبلا  ربلا و  یف  مکریـسی  يذلاوه 
اتفگـش و دیـسر ، اـم  هب  وت  بناـج  زا  ياهماـن  تسا ...« : نینچ  هدـش ، هدروآ  تبـسانم  هب  نآرق  زا  هیآ  نیدـنچ  نآ  نمـض  رد  هک  هماـن  نیا 

نآ هب  ام  نابز  هک  تسا  ینامزرید  تسا و  دیحوت  رب  ام  ترطف  هک  یلاحرد  ياهدرک  توعد  کیرـش  یفن  دیحوت و  هب  ار  ام  وت  هک  اتفگش ،
نآ زا  ات  دیتسرفیم  ام  دزن  ار  دوخ  ياملع  زا  یکی  هک  دـیاهدش  روآدای  دوخ  همان  رد  امـش  تسام و  میقتـسم  هار  نیا  هتـسویپ  هدوب و  ایوگ 

بهذم زا  هچنآ  بجوم  هب  هک  دیتسرفب  رتدوز  هچره  ار  وا  دیدرگ ، هاگآ  امش  میئوگیم  ام  هچنآ  زا  میدرگ و  هاگآ  ام  دیئوگیم ، امش  هچ 
کش و دوش و  هتشادرب  امـش  راک  زا  هدرپ  ات  دینک  هلجع  هراب  نیا  رد  سپ  دیاهتـشون ، هک  تسا  يزیچ  زا  ریغ  دناهدیناسر ، ام  ضرع  هب  امش 

تـساوخرد هب  هک  میهدیم  نامرف  نامع ، لحاوس  رد  تردـق  بحاص  تفـالخ و  هچب  ریـش  ازریم ، یلعنیـسح  هب  اـم  ددرگ و  فرطرب  بیر 
ریبادت هدرک و  ریخست  ام  يارب  ار  اهرهش  دنوادخ ، هک  دهد  خساپ  اراکـشآ ، ناهن و  رد  ایرد ، رد  هچ  یکـشخ و  رد  هچ  ام ، زا  امـش  کمک 
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اب یبسانت  چـیه  تسا و  میالم  رایـسب  همان  نیا  رد  هاشیلعحتف  همان  نحل  مینیبیم  هکناـنچ  ( 13 «. ) تسا هداد  رارق  ام  هدـهع  هب  ار  اـهایرد  رما 
هب دننکن  هبوت  رگا  هک  تسا  هدرک  دـیدهت  هدـناوخ و  كرـشم  ار  ناریا  مدرم  هاش و  همان  نآ  رد  هک  درادـن  زیزعلادـبع  نب  دوعـس  همان  نحل 

همه نآ  زا  سپ  یباهو  دوعس  هب  هاش  یلعحتف  ارچ  دنادیمن  یسک  رـضاح  لاحرد  دمآ ، البرک  مدرم  رـس  هب  هک  دمآ  دهاوخ  نامه  ناشرس 
نیمه و  تسا . هداد  باوج  میالم  نینچ  نیا  دوب ، هدش  بکترم  فرشا  فجن  یلعم و  يالبرک  نیفیرش و  نیمرح  رد  هک  كانلوه  تایانج 

دنناسرب اجنآ  هب  ار  یخاتسگ  دنوش و  رتيرج  دجن  ياهیباهو  دش  ببس  یمالسا  ياهروشک  نارس  تیلوؤسم  ساسحا  مدع  يراگنالهس و 
نیا اب  یمالـسا  ياهروشک  نارادمامز  هب  هانگیب ، مدرم  نتـشک  هسدقم و  نکاما  زا  تمرح  کته  تایانج و  همه  نآ  زا  سپ  اهنآ  ریما  هک 

هب زیزعلادبع  دناهتفگ : یـضعب  دناوخارف . دوخ  کلـسم  هب  ار  اهنآ  دراذگب و  ص )  ) مرکا ربمایپ  ياج  هب  ار  دوخ  دسیونب و  همان  هدـننز  نحل 
مدرم ماع  لتق  هب  تعاس  شش  تدم  درک و  ناریو  ار  ع )  ) نیسح ماما  رهطم  مرح  دومن و  بحاصت  ار  سدقم  رهش  نیا  درک و  هلمح  البرک 

نیا اب  ( 14 . ) دـش یـشکرگشل  نیا  ماجنا  عنام  ناریا  يرازت و  هیـسور  گنج  اما  دباتـشب ، اهیباهو  گنج  هب  تساوخ  هاش  یلعحتف  تخادرپ .
هک دوب  هاش  یلعحتف  راشف  رثا  رد  دـنیوگیم  زاب  یلو  تسا ، هدـمآ  هاتوک  تیباهو  هلاسم  اـب  دروخرب  رد  هاـش  یلعحتف  دـسریم ، رظن  هب  هک 

نیا حونـس  زا  دعب  هک  تسا  هتـشون  قازرلادـبع  ازریم  هکنانچ  ( 15 . ) داد ناشن  دوخ  زا  هراب  نیا  رد  یبسانم  لـمعلاسکع  یناـمثع  ناـطلس 
فرط زا  دادغب  یلاو   ) اشاپ نامیلـس  هب  یحرـش  دادغب و  هناور  ار  مالغ  تایب  کیب  لیعامـسا  هاش ) یلعحتف  ینعی   ) ماقتنا مارهب  ویدخ  هحناس 

، هار زا  رود  ياههشیدنا  یضعب  هیلع  تلود  نآ  يایلوا  هینامثع ، تکلمم  هب  ناریا  هاپس  لخادت  رذگهر  زا  رگا  هک  دنتـشاد  موقرم  اهینامثع )
تلوهس هب  تسا ، هدشن  راوتـسا  زونه  اهنآ  راک  ات  هدش  یباهو  هفئاط  داسف  هدام  عفد  يراب ، بانج  يرای  هب  ات  دوش  يراهظا  دسرن ، رطاخ  هب 

فرط ره  زا  داهندب  هفیاط  نآ  داسف  داوم  علق  بابـسا  هینامثع  تلود  مکح  رارق  هک  دومن  ضرع  باوج ، رد  اشاپ  نامیلـس  دوش . اهنآ  هراچ 
دهاوخن يو  زج  راک  نیا  يارب  ناریا ، هاپـس  تمحز  هب  یتجاح  دنام و  دهاوخن  راگزور  هحفـص  رد  اهنآ  زا  يرثا  بیرق  امع  هدمآ و  مهارف 

هب اشاپ  نامیلس  ناوا  نامه  رد  اقافتا  تسا  تلود  نیا  هدهع  رد  مه  هعقب  نآ  هدش  فلت  بابسا  ضوع  ماجنارس  هرهاط و  هضور  ریمعت  دوب ،
هک  ) ناریا هاشداپ  هاش  یلعحتف  عمس  هب  البرک  بیرخت  ماع و  لتق  ربخ  نوچ  تسا : هدمآ  يرصان  مظتنم  باتک  رد  ( 16 . ) تفاتش یقاب  ملاع 

ناطلس فرط  زا   ) دادغب یلاو  اشاپ  نامیلـس  دزن  ار  تایب  کیب  لیعامـسا  دیـسر ، دوب ) هدیـسر  تنطلـس  هب  هک  دوب  یلاس  دنچ  تقو ، نآ  رد 
فلؤم ( 17 . ) تشذگرد هک  تشذـگن  يزیچ  یلو  درک  لوبق  اشاپ  نامیلـس  دزادرپب ، نایباهو  عفد  هب  هک  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  ینامثع )

تـسخن دش ، هاگآ  ربخ  نیا  زا  هاش  یلعحتف  نوچ  میناوخیم : هک  اجنآ  هتـشون  رتلصفم  ار  عوضوم  نیا  يرـصان » يافـصلا  ۀـضور   » باتک
ءارزولا بیان  هک  ار  يزاریـش  ناخ  میهاربا  جاح  هدازردارب  ناخیلع  ردیح  جاح  سپـس  داتـسرف ، اشاپ  نامیلـس  دزن  ار  تایب  کیب  لیعامـسا 

دزن رد  ناشنرهوگ ، یناسارخ  ریـشمش  هضبق  کی  همیمـض  هب  زیمآ  تفطالم  ياهمان  تشاد و  بوصنم  رـصم  ترافـس  هب  دوب ، ازریم  سابع 
هاشداپ ات  دهد  عالطا  هنرگ  دشوکب و  نایباهو  عفد  رد  هک  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  دوب ، رـصم  ياورنامرف  تقو  نآ  رد  هک  اشاپ  یلعدمحم 

زا اشاپ  یلع  دمحم  دیسر و  رصم  هب  ناریا  ریفس  نوچ  دنک . عمق  علق و  ار  اهیباهو  دراد  لیسگ  دجن  هب  یهاپـس  ایرد  یکـشخ و  هار  زا  ناریا 
ریما دوعـس ، نب  هللادـبع  بارخ و  ار  هیعرد  رهـش  ات  درک  رومام  هفیاط  نآ  عفد  هب  ار  اـشاپ  میهاربا  دوخ  بیبر  تفاـی ، عـالطا  لاـح  تقیقح 

یـضقم ناریا  ریفـس  دیـسر و  لتق  هب  ینامثع  هاشداپ  روتـسد  هب  يو  دومن و  ینامثع ) تختیاـپ   ) لوبمالـسا هناور  لولغم  دـیقم و  ار  یباـهو 
جرد یناریا  ریغ  عبانم  رد  هاش  یلعحتف  تامادـقا  ( 18 . ) دیـسر هنطلـسلا  بئان  ازریم  سابع  روضح  هب  دش و  دراو  زیربت  هب  ماش  هار  زا  مارملا 
هدوبن ریثات  یب  هنیمز  نیا  رد  هاش  یلعحتف  تامادقا  املـسم  ( 19 . ) دناهدرک ياهراشا  عوضوم  نیا  هب  نیقرـشتسم  زا  یـضعب  یلو  تسا  هدشن 

. تسا

اهتشونیپ

 - ص6 نایباهو ، ( 3 ص166 . ج1 ، هسدقملا ، تابتعلا  ۀعوسوم  ص217 -  ءارزولا ، ۀحود  ( 2 . 325 ص6 -  اهرضاح ، فجنلا و  یضام  ( 1
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.409 ص 408 ، یبلاط ، ریسم  ( 7 ص326 . ج1 ، اهرضاح ، فجنلا و  یـضام  ( 6 ص653 . ج7 ، ۀمارکلا ، حاتفم  ( 5 لبق . كردم  ( 4 . 275
ریسم ( 11 ص 381 . ج9 ، يرصان ، يافصلا  ۀضور  ( 10 ص477 . هفحتلا ، لیذ  ( 9 . 120 ص119 -  ج1 ، راجاق ، دلج  خیراوتلا ، خـسان  ( 8

اب ناریا  طباور   » ناونع ریز  هرامش 4 ، همیمض  مهدزای  لاس  یخیرات ، ياهیـسررب  لقن  هب  ( 12 ص 412 . بلاطوبا ، ازریم  همانرفس  ای  یبلاط ،
ص 270، تسا ، یهیقف  رغصا  یلع  ياقآ  نایباهو »  » باتک فلؤم  زا  توافت  رصتخم  اب  همان  همجرت  ( 13 ص113 . دجن ،» لقتسم  تموکح 

خیرات فیلیـساف ، ( 15 ص 22 . يزاریـش ، نیدـلارون  همجرت  هییوف » دولک   » يوـسنارف راـگنهمانزور  هتـشون  دوعـس ، لآ  ماـظن  ( 14 یقرواپ .
ص 585 ج9 ، يرصان ، يافـصلا  ۀضور  ( 18 ص 78 . ج3 ، يرـصان ، مظتنم  ( 17 ص86 . هیناطلـس ، رثآم  ص49 16 ) ۀیدوعـسلا ، ۀیبرعلا 

.50 ص49 -  ۀیدوعسلا ، ۀیبرعلا  خیرات  نم  لوصف  فیلیساف ، ( 19 و586 .

نایباهو طسوت  ینمی  جاجح  ماع  لتق 

: هلاقم عبنم 

هرامش 2 مالسا ، بتکم  همانلصف 

نتم

دندش هارمه  جاجح  اب  ادتبا  رد  نانآ  دندش . ورهبور  دنتـشادن ، دوخاب  یعافد  هلیـسو  هنوگچیه  هک  ینمی  جاجح  اب  نایباهو  لاس 1341  رد 
دنتفرگرارق و هوک  يانهپ  يالاب و  تمسق  رد  نایباهو  دندیـسر  هوک  هنماد  هب  هک  یتقو  دندرب  راکب  گنرین  ادعب  یلو  دنداد  ناما  ناشیا  هبو 
، دـندوب رفن  رازه  دودـح  هک  ار  اهنآ  همه  دنتـسب و  هلولگ  هب  ار  همه  هدرک و  اهنآ  فرط  هب  ار  اهپوت  هناهد  هاـگنآ  نیئاـپ ، رد  ینمی  جاـجح 
نایرج و نیا  لقن  زا  سپ  ینیما ، همالع  موحرم  دنداد . عالطا  هنایـشحو  راتـشک  نیا  نایرج  زا  دندش و  رارف  هب  قفوم  رفن  ود  اهنت  دنتـشک و 

نیا زا  دـنکیم ، یـشارترذع  نایباهو  راجنهانو  تشز  لامعا  يارب  هک  شاهنیرید  تداع  قبط  رانملا  بحاص  : » دـیوگیم كانلوه  تیاـنج 
دیس تشذگرد  زا  سپ  : » تسا هدرک  یـشارترذع  نینچ  نیا  زاجحلاو » نویباهولا   » دوخ تالاقم  هعومجم  رد  زین  نایباهو  كانلوه  تیانج 

تخـس ار  نایباهوو  درب  شروی  اـجنآ  هب  نیـسح  کـلم  دوب ، هتفرگ  هراـنک  دـجن  هاـشداپ  عفن  هب  ریـسع  هقطنم  زا  هک  یـسیردا  یلع  دـمحم 
، دنتسه نیـسح  کلم  يدادما  نایهاپـس  نانآ  هک  نآ  روصت  هب  نایباهو  دمآشیپ ، ینمی  جاجح  لتق  دادیور  نآ  لابند  هب  داد و  یلامـشوگ 

تخادرپ اب  تساوخ و  شزوپ  ییحی  ماما  زا  زیزعلادبع  ناطلـس  دندرب  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  هک  نآ  زا  سپ  دندرک و  يزادناریت  اهنآ  يوس  هب 
تایانج دـناوتیمن  زگره  دـساف  کنخ و  ياهیـشارت  رذـع  هنوگنیا  اب  (. 1 ( ) دـندرک تقفاوم  یتـسود  بتارم  ظـفح  رب  یلوقعم  تمارغ 
تیاـنج نینچ  هب  تسد  یـشحو  ناـیباهو  هک  تسین  راـب  نیلوا  نـیا  اریز  دـناشوپب  دـنک و  هیجوـت  ناناملـسم  نوـخ  نـتخیر  رد  ار  ناـیباهو 
گنرین اب  ار  ناناملسم  دناهدوشگ و  ناناملـسم  يوس  هب  اردوخ  ياهپوت  هناهد  هدمآ ، شیپ  هک  یتصرف  ره  رد  اهنآ  هکلب  دننزیم ، كانلوه 

نیا زگره  دـناهدیمهف و  همه  ار  اـهیباهو  تاـیانج  نیا  يرآ  دـناهدرک ، راتـشک  نمی  قارع و  اـی  زاـجح  رد  هاـگ  هیروـس و  رد  هاـگ  متـس  و 
کمک و ینمی  جاجح  هک  دـندرک  نامگ  اهیباهو  دـیوگیم : رانملا  بحاص  دـشک ! هدرپ  اهنآ  يور  رب  دـناوتیمن  هانگ  زا  رتدـب  ياهرذـع 
رد دندوبن  زاجم  اهنآ  دنتشادن و  دوخ  اب  حالس  اهنآ  هک  یتروصرد  داد  یلامتحا  نینچ  ناوتیم  هنوگچ  دنتسه ، نیسح  کلم  يدادما  هاپس 

نارئاز عضو  ایآ  دننک ، ماع  لتق  ار  اهنآ  دنتسناوتیمن  اهیباهو  دنتشاد  دوخ  اب  هحلـسا  اهنآ  رگا  دننک و  لمح  حالـس  دوخ  اب  يرگید  روشک 
يدادما هاپس  جاجح  تیعمج  نیا  هک  دهدب  یلامتحا  نینچ  دناوتیم  یلقاع  ناسنا  هنوگچ  تسین !؟ هتخانش  نایوجگنج  عضو  زا  ادخ  هناخ 
دندیگنج ناشیاههناخ  رد  اهنآ  اب  هک  دنتسه  يدادما  هاپس  نانآ  هک  دندوب  هدرک  روصت  زین  ندرا  قرش  ياهبرع  هرابرد  اهیباهو  ایآ  دنـشاب ؟

اهنآ هب  یپردیپ  هک  دنتـشادنپیم  يدادـما  هاپـس  زین  ار  قارع  مدرم  اـیآ  دـندرب !؟ نیب  زا  ار  همه  دنتـسب و  هلولگ  پوـت و  هب  ار  ناـشهمه  و 
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مامت رد  ار  دوخ  ذوفن  جیردت  هب  دوعس  نبا  زاجح  رب  نایباهو  هنایـشحو  موجه  (. 2 ... ) دندرکیم و تراغ  دنتـشکیم و  دندربیم و  شروی 
هب ار  زاجح  دهد و  هعـسوت  ار  دوخ  تموکح  دمآرب  ددص  رد  درب ، نایم  زا  ار  دیـشرلا  نبا  دوخ  دنمورین  بیقر  وداد  هعـسوت  دـجن  نیمزرس 

هکم و سدقم  ياهرهش  دوجو  هطساو  هب  زاجح  حتف  هلاسم  دیامن . شیوخ  تموکح  همیمـض  ار  نیفیرـش  نیمرح  دروآرد و  دوخ  فرـصت 
درکیم تفایرد  ناتـسلگنا  زا  گنیلرتسا  هریل  رازه  یلاس 60 نونکا  هک  دوعـس  نبا  رگید  يوس  زا  دوب . رتساـسح  رتراوشد و  رایـسب  هنیدـم 

دوبن دنیاشوخ  یباهو  ریغ  ناناملسم  اهبرع و  رظن  زا  نایباهو  زیمآتنوشخ  یئارگهقرف  هرخالاب  و  دنک . لمع  اهنآ  لیم  فالخ  رب  دوبن  لیام 
حتف يارب  لاح  دوب . هدـشن  وحم  اههرطاخ  زا  دوب ، هکم  رب  مکاح  دوعـس  نب  دـمحم  شیپ  نرق  کی  هک  ینامز  ناـنآ  یمحریب  تیعبـسو و 
دوخ يارچ  نوچیب و  يرادافو  هب  ار  اهیسیلگنا  هک  نیا  یکی  دهد ، ماجنا  راک  ود  یتسیابیم  دوعـس  نب  نمحرلادبع  نب  زیزعلادبع  زاجح 

مالسا سدقم  نکاما  ینابهگن  یتسرپرس و  هب  رداق  هک  دنک  دعاقتم  ار  ناهج  ناناملسم  هک  نیا  رگید  دزاس و  نئمطم  الماک  نانآ  هب  تبسن 
نیسح تسا ، هدمآ  گنت  هب  نیسح  فیرش  تسد  زا  ناتـسلگنا  تسنادیم  اریز  دوبن  لکـشم  دوعـس  نبا  راک  لوا  هتکن  دروم  رد  دشابیم .

روفلاب و هیمالعا  دـض  رب  ار  مالـسا  ناهج  رتمهم  نآ  زاو  دیـشکیم  اهنآ  خر  هب  ار  اهیـسیلگنا  هتـشذگ  ياـهیراکایر  اهیـسولاس و  بترم 
هب لوا » یناهج  گنج   » رد هک  یـصخش  نامه  زا  اهیـسیلگنا  اذـل  درکیم ، توعد  شروش  هب  نیطـسلف  رد  دوهی » یلم  نوناک   » کی داجیا 

صیرح و نادان ، دنـسپدوخ ، جوجل ، كاکـش ، روابدوز ، وگغورد ، روزم ،  » ياهتفـص اب  نونکا  دـندربیم ، مان  برع » مایق  ناـمرهق   » ناونع
يرامعتسا عماطم  (، 4  ) تسا هتـشون  هکم  خـیرات  فلوم  هک  روطنآ  زین  و  (. 3  ) دـندرکیم دای  زیگنا  ترفن  هصالخ  تراـبع  هب  و  محریب »

ریما تموکح  تحت  هک  ندرا  قرـش  همیمـض  ار  نآ  هک  دندرکیم  اعداو  دنزاس  ادج  زاجح  زا  ار  هبقع  ردـنب  هک  درکیم  اضتقا  اهیـسیلگنا 
رد ار  وا  ضوع  رد  نانآ  درک و  شاخرپ  تخـس  اهیـسیلگنا  هب  هراب ، نیا  رد  فیرـش  تخاس . دنهاوخ  تسا ، نیـسح  فیرـش  دنزرف  هللادبع 

هدعقیذ هام  هرغ  رد  يورنیا  زا  دنک ، هلمح  زاجح  هب  تفرگ  میمصت  دوعس ، نبا  تبقاع  دنتشاذگ ، اهنت  دوعـس ، نبا  شاهنیرید  بیقر  لباقم 
نمحرلادـبع ادـتبا  داد . لیکـشت  نمحرلادـبع  شردـپ  تسایر  هب  لئابق  ياسور  یباهو و  ياملع  زا  بکرم  ینمجنا  ضایر  رد  لاس 1342 

وا ماهداتسرف ، زیزعلادبع  مدنزرف  دزن  ار  اههمان  نآ  نم  دناهدرک  جح  رفس  تساوخرد  ام  زا  هدیسر و  ییاههمان  تفگ  درک و  نخس  هب  زاغآ 
امش تیاکش  زا  دیسر و  امـش  ياههمان  تفگ : نیرـضاح  هب  باطخ  دوعـس  نبا  سپـس  دیهاوخب . وا  زا  دیهاوخیم  هچره  و  تسامـش ، ماما 

هجیتن رد  تفای و  نایرج  یتارکاذم  دوعـس ، نبا  نانخـس  زا  دـعب  دریگ . ماجنا  عقوم  هب  دـیاب  يراکره  دراد و  ینایاپ  يزیچره  مدـش ، هاگآ 
هب دوعـس  نبا  دوب . هدادن  جح  هزاجا  نایدـجن ، هب  نیـسح  فیرـش  هک  دوب  لاس  هس  تدـم  دـندرک . دـییات  ار  زاجح  هب  هلمح  نارـضاح  همه 

یلحم هب  لاس 1342  رد  یباهو  ياهورین  تشاد ، لیـسگ  هکم ، يوس  هب  داجب  نب  ناطلـس  یهدـنامرف  هب  یهاپـس  گنج ، هب  میمـصت  لابند 
يروط دندوب ، هدز  مهب  یباهو  هدنمزر  ياهورین  هک  یترهش  دشیم ، هدید  زاجح  مهم  ياهرهش  زا  یکی  فئاط  رهـش  اجنآ  زا  هک  دندیـسر 

زاغآ هلمح  هک  نآ  زا  شیپ  تشاد ، هدـهع  رب  زاجح  رما  نیـسح  رـسپ  نیـسح ، نب  یلع  ار  نآ  یهدـنامرف  هک  فئاط  ناگداپ  ياوق  هک  دوب 
فئاط دراو  دوعس  نبا  تفرگ  تروص  موق  يامعز  اب  رهش  میلـست  دروم  رد  تارکاذم  هک  نآ  زا  سپ  دعب ، تعاس  دنچ  دندرک . رارف  دوش ،

نز درم و  زا  معا  رهـش  عافدیب  مدرم  تفرگ و  تروص  ياهنامحریب  يزیرنوخ  دـندوب ، هدرک  میلـست  ار  رهـش  موق  يامعز  هک  نآ  اب  دـش .
ياههزاغم دندوب ، رفن  رازه  ود  کیدزن  دوب ، دایز  احلـص  املع و  اهنآ  نایم  رد  هک  ناگدـش  هتـشک  مقر  دـندنارذگ و  غیت  مد  زا  ار  لافطاو 

تسار و ناسنا  ندب  رب  وم  اهنآ  ندینـش  زا  هک  دنداد  ماجنا  تشز  ياهراک  نادنچ  دندیـشک و  شتآ  هب  ار  اههناخ  دندرک و  جارات  ار  رازاب 
يراوز هللادبع  خیـش  ناگدشهتـشک ، هلمج  زا  دـندوب  هدرک  ار  تایانج  نیا  ریظن  زین  لبق  تاعفد  رد  هکنانچ  دوشیم ، بابک  یناسنا  ره  لد 

هبعک نارازگتمدـخ  نارادهدرپ و  یخرب  ناگدشهتـشک  نایم  ردو  دـندرک  هعطق  هعطق  دندیـشک و  نوریب  دجـسم  زا  هک  دوب  اهیعفاش  یتفم 
نمـضو دـنک  راکنا  ار  كانلوه  تایانج  نیا  تسناوتن  دوعـس  نبا  هتبلا  دـندش . یم  هدـید  دـندوب ، هدـمآ  فئاط  هب  قـالیی  يارب  هک  همرکم 

ءربا ینا  مهللا  : » دومرف نامز  نآ  رد  هک  ادخ  لوسر  نخـس  اب  درک و  هیبشت  هکم  حتف  رد  دـیلو  نب  دـلاخ  لامعا  هب  ار  نایباهو  راک  فارتعا ،
زا شیب  شنکاو  دوب ، هدش  هک  یتاکیرحت  رثا  رب  شترا  الامتحا  دـنیوگیم : هزورما  اهیدوعـس  (. 5  ) تساوخ شزوپ  دلاخ » عنـص  امم  کیلا 
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هب ار  اهیـسیلگنا  نیـسح ، کلم  دیرفآ  تشحو  دیچیپ و  زاجح  رـسارس  رد  راتـشک  نیا  ربخ  تسا ، ملـسم  هچنآ  یلو  داد . ناشن  يدنت  دح 
زاب هکم  هب  هدـج  زا  فیرـش  دـهد . عـالطا  شیوخ  عوبتم  تلود  هب  ار  يو  تساوخرد  هک  داد  هدـعو  وا  هب  سیلگنا  ریفـس  دـیبلط ، کـمک 
نبا نایم  گـنج  هک  دوب  هتـشاد  راعـشا  دوخ  ریفـس  هب  وا  تساوخرد  باوج  رد  تلود  نآ  یلو  تسـشن  ناتـسلگنا  کـمک  رظتنم  تشگ و 

، دنیبب دعاسم  ار  هنیمز  رگا  اما  دهدیمن ، ار  نآ  رد  هلخادـم  هزاجا  دوخ  هب  ناتـسلگنا  هک  تسا  یبهذـم  گنج  کی  نیـسح  کلم  دوعس و 
، اهنآ نایم  هک  دـننک  تساوخرد  نیفرط  رگا  دوب  هتفگ  ناتـسلگنا  تلود  سوینوتنآ » جرج   » هتفگ قبط  (. 6  ) دشابیم يرگیجنایم  هب  رضاح 

هبقع ردـنب  اـت  ار  وا  افرـص  دـندش  رـضاح  خـساپ  رد  اهیـسیلگنا  رگید  لـقن  هب  اـنب  و  (. 7  ) درکدـهاوخ هلخادـم  ناـشراک  رد  دوش ، مکح 
مان هب  هکم  رد  یتیعمج  عقوم ، نآ  رد  دـیامن . يریگهرانک  یلع  دوخ  رـسپ  عفن  هب  دوش و  جراخ  زاـجح  زا  هک  دـننک  یهارمه  تروکـسا و 

، روبزم تیعمج  دوب ، هدـیدرگ  نآ  راچد  هک  دوب  ياهتفـشآ  عضو  زا  زاجح  نتخاس  اهر  نآ  یئاهن  فدـه  هک  تفاـی  لیکـشت  ینطو  بزح 
تیعمج نیا  دشاب . زاجح  هاشداپ  طقف  یلع  کلم  دورب و  رانک  تموکح  زا  یلع ، کلم  دوخ  دنزرف  عفن  هب  نیسح ، کلم  هک  تشاد  ررقم 

هب رگید  فانـصاو  راجت  نایعا و  اـملع و  زا  نت  لـهچ  دـص و  ياـضما  هب  یفارگلت   1343 لاس لوالا  عیبر  مراـهچ  خـیرات  رد  روبزم  نیا  هب 
زور رد  ینطو  بزح  تفریذـپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  ریزگان  نیـسح  کلم  دومن . فیلکت  وا  هب  ار  روبزم  عوضوم  درک و  هرباخم  نیـسح  کلم 
مامز لوالاعیبر 1343  مجنپ  خیرات  رد  دمآ و  هکم  هب  وا  تخاس و  هاگآ  نایرج  زا  دوب ، هدـج  رد  هک  ار  یلع  کلم  یفارگلت ، نمـض  دـعب ،

هب دوعس  نبا  ایناث  دش و  هجاوم  ناتـسلگنا  کشخ  تفلاخم  اب  الوا  اریز  درکن ، لح  ار  یلکـشم  چیه  ریبدت  نیا  اما  تفرگ  تسد  رد  ار  روما 
اما دش ، لیکـشت  نیـسح  نب  یلع  لوح  رد  یتموکح  نینچ  (. 8  ) دوب اراد  شردـپ  نیـسح  کلم  هب  هک  تشاد  ار  يرظن  نامه  یلع  کـلم 

يریگهرانک نیسح  نبیلع  دوب و  هدشن  لح  زاجح  یقوقح  هلاسم  زونه  دعب  لاس  کی  تدم  ات  تخانشن . تیمـسر  هب  ارنآ  يروشک  چیه 
هکم سدقم  رهـش  دراو  دـهد ، خر  یگنج  هکنآیب  نایباهو  لاس  نامه  رد  تسناد  زاجح  مکاح  ار  دوخ  هدرک  ناونع  ار  دوخ  عفن  هب  ردـپ 

وا هاگنآ  دندومن . بحاصت  ار  وا  یئاراد  مامت  هدرک و  تراغ  ار  وا  هناخ  اهیباهو  دندوب ، هتفر  هدـج  هب  هک  شرـسپ  نیـسح و  کلم  دـندش ،
هب درکیم و  ناوارف  شـشوک  یلع  کلم  تفرـشیپ  هار  رد  دصقم ، هب  ندیـسر  زا  سپ  دیدرگ . هبقع  ردنب  هناور  جراخ و  زاجح  زا  رابجالاب 
درک راطخا  نیسح  کلم  هب  دوخ  ياهرحبلا  ریما  زا  یکی  هلیسو  هب  ناتسلگنا  تلود  لاح  نیمه  رد  تشاد . ناوارف  دیما  يو  تموکح  ماود 

یتانایرج زا  سپ  یلو  تفرگن ، يدج  ار  راطخا  نیا  ادتبا  يو  دورب . دـهاوخیم  اجکره  هب  دـنک و  كرت  ار  هبقع  ردـنب  هتفه  هس  تدـم  رد 
زج اذغ  هک  دوب  هدش  نیبدب  اهیسیلگنا  هب  يردق  هب  نیسح  فیرـش  ددرگ . سربق  هریزج  مزاع  دوش و  یتشک  راوس  دش  روبجم  داد ، خر  هک 

رامیب لاس  نیا  رد  دـنام و  سربق  رد  لاس 1931م  ات  فیرش  دننک . مومـسم  ار  يو  دیـسرتیم  دروخیمن و  دوخ  صوصخم  زپشآ  تسد  زا 
سدـق راوج  رد  درک و  توف  لاس  ناـمه  رد  اـجنآرد و  دـنداد و  لاـقتنا  هللادـبع ) ریما  شرـسپ  زکرم  ندرا  تختیاـپ   ) ناـمع هبار  يو  دـش 

زا دوب  هداتفا  دوعـس  نبا  ياوق  فرـصت  رد  عبنی  ردنب  هدج و  هنیدـم و  زجب  زاجح ، نیمزرـس  (. 9  ) دنتخاس نوفدم  سدـقملاتیب  رد  فیرش 
عیبر مهد  زور  رد  دنتفرگیمن . ياهجیتن  چیه  اما  دبای ، هلصیف  حلص  اب  هیضق  رگم  ات  دندوب  دمآ  تفر و  رد  يوس ، ود  زا  یناگدنیامن  یفرط 

زا دز و  يراکتبا  هب  تسد  دوخ  دوصقم  دربشیپ  يارب  درک و  تکرح  هکم  يوس  هب  ضاـیر  زا  هرمع ، تین  هب  دوعـس  نبا  لاس 1343  یناثلا 
تـالیامت زا  مارحلا  هللاتیب  هنوگچ  هک  نیا  هراـبرد  اـت  دروآ ، لـمع  هب  توعد  یمالـسا  سنارفنک  کـی  يرازگرب  تهج  ناناملـسم  نارس 

نبا (. 10  ) دنداد تبثم  خساپ  وا  توعد  هب  ناتسودنه  ناناملسم  طقف  ارهاظ  دنیامن ، راکفا  لدابت  رگیدکی  اب  دوش ، هتشاد  هاگن  رود  یسایس 
هارمه لئابق  ياسور  زا  ياهدع  باهولادبع و  نب  دمحم  نادناخ  زا  یعمجو  دجن  ياملع  نایهاپس و  زا  يدایز  تیعمج  هک  یلاح  رد  دوعس 

رازه اب  هکم ، رد  وا  هاپـس  ناهدنامرف  زا  یکی  يول » نبا   » تافرع هوک  رد  دیـسر ، هکم  یکیدزن  هب  زور  راهچ  تسیب و  تدـم  رد  دـندوب ، وا 
هکم فئاط و  حتف  زا  سپ  دوب . لاس 1343  یلوالا  يدامج  متفه  زور  بورغ  هکم  هب  وا  دورو  دمآ  يو  لابقتـسا  هب  ناوخا ، تیعمج  زا  نت 

زا یعمج  یلع  کلم  دیدرگ . لیطعت  جح  همانرب  لاس  نامه  رد  تفرگرد و  هدج  رد  یلع  کلم  دوعـس و  نبا  نایم  گنج  نایباهو ، طسوت 
ار هدج  اهیباهو  تشادـن  ياهدـئاف  یلو  درک ، جرخ  اهلوپ  دـیرخ و  امیپاوه  هحلـساو و  دـناوخارف  زاجح  هب  ار  رگید  دارفا  يروس و  نارـسفا 
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لوسنک هلیسو  هب  حلص  دادرارق  دیدرگ و  اهیباهو  اب  هحلاصم  زا  ریزگان  یلع  ریما  دیماجنا ، لوط  هب  هدج  هرصاحم  نوچ  و  دندرک ، هرصاحم 
لاس 1344 هب  اهیباهو  (. 11  ) دیدرگ جراخ  هدج  زا  راطق  هلیـسو  ای  یئایناتیرب و  یگنج  یتشک  کی  اب  وا  دش و  نیودت  هدج  رد  ناتـسلگنا 
اب دیزگ و  تماقا  لصیف  کلم  شردارب  دزن  قارع  رد  یلع  کلم  دـندرک و  بحاصت  ار  نیـسح  کلم  ياهیتشک  دـندش و  رهـش  نیا  دراو 

زاجح ياهبرع  هتفای و  تسد  زاجح  نیمزرـس  مامت  هنیدم و  رب  اهیباهو  دش و  ود  ره  زاجح  دـجن و  هاشداپ  دوعـس  کلم  زاجح  زا  وا  جورخ 
زا ار  زاجح  مدرم  هک  نآ  رگم  هدماین  زاجح  هب  وا  هک  تفگیم  یلع  ریما  اب  گنج  مرگامرگ  رد  دوعـس  نبا  دندروآرد . دوخ  نامرف  ریز  ار 
(. 12  ) تساوخ دهاوخ  رظن  زاجح  مدرم  زا  وا  صوصخ  نیا  رد  دوشب و  زاجح  هاشداپ  درادن  دصق  وا  دشخب و  یئاهر  فارـشا  متـس  ملظ و 

لمع نادب  زگره  دنهدیم و  اههدـعو  ندیـسر  تردـق  هب  زا  شیپ  هک  ایند  نازابگنرین  نارادمتـسایس و  رگید  نوچمه  ار  نانخـس  نیا  وا 
ار دوخ  يدنـسرخان  يدوعـس ) صاخ  نازابرـس  « ) ناوخا  » درک يراذگجات  زاجح  هاشداپ  ناونع  هب  دوعـس  نبا  دناریم  نابز  رب  دننک ، یمن 
هک دندرکیم  نامگ  اهنآ  دندوب ، هدش  یضاران  دوخ  سیئر  زا  جیردت  هب  ناوخا » . » دندرکن تکرش  يراذگجات  مسارم  رد  دنتـشاد و  زاربا 

(. 13  ) دنراد رارق  ریما  هوکش  هاج و  تمدخ  رد  هک  دنتسنادیمن  یلو  دننکیم  راکیپ  ادخ  هار  رد 

اهتشونیپ

(5 ص 236 . ج2 ، هکم : خـیرات  ( 4 ص 54 . دوعـس ، لآ  ماظن  ( 3 . 50 ص 51 -  باـیترالا : فشک  ( 2 ص 33 . زاجحلاو : نویباـهولا  ( 1
خیرات راتخم ، نیدلا  حالص  ( 8 ص 455 . برعلاهظقی : ( 7 . 300 ص 299 -  ج2 ، هیدوعسلا : هیبرعلا  هکلمملا  ( 6 ص 52 . بایترالا : فشک 
خیرات ( 11 ص 57 . دوعـس : لآ  ماظن  ( 10 ات 316 . و 314  ص 306  ج2 ، راتخملا ، حالص  ( 9 ص300 . ج2 ، هیدوعـسلا ، هیبرعلا  هکلمملا 

ص 57 دوعس ، لآ  ماظن  ( 13 ص 53 . بایترالا : فشک  ( 12 ص 357 و 363 . ج3 ، هیدوعسلا : هیبرعلا  هکلمملا 

هرّونم هنیدم  هب  نایباهو  موجه 

عبنم

؛ ربکا یلع  روپ ، يدهم   / بویا اشاپ ، يربص  هرامش 46 ، جح ، تاقیم 

نتم

تدم هب  سدقم  رهـش  نآ  نانکاس  دش ، هدیـشک  هرّونم  هنیدـم  فارطا  هب  ( 1 « ) نامیلـس ناطلـس   » نامرف هب  هک  یمکحتـسم  راصح  هیاس  رد 
نایباهو رگناریو  موجه  راـتفرگ  لاس 1222 ه . رد  ات  دـندرک ، یگدـنز  شمارآ  شیاسآ و  رد  يودـب  بارعا  يایقـشا  شروی  زا  لاس   274

دوخ تعاطا  هب  ار  هّکم  فارطا  نانیـشن  هیداب  دندمآرب . ربمایپ  رهـش  ریخـست  ددص  رد  ( 2 « ) دوعس  » یگدرکرـس هب  یباهو  ناشنمدد  دندش .
میظع یهاپس  هاگنآ  دندروآرد ، دوخ  یهدنامرف  تحت  هب  زین  ار  ناماس  نیا  نانیـشن  هیداب  دندرک . تمیزع  هرّونم  هنیدم  يوس  هب  هدروآرد ،

« يودب نب  يادب  : » ياهمان هب  ناریرش  زا  نت  ود  دندرک . لیسگ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ لوسر  يارـس  ترجه  يوس  هب  هتخاس ، مهارف 
دـیدهت و اب  ار  هنیدـم  فارطا  رد  نکاس  ياهیودـب  هورگ ، نیا  ناهدـنامرف  دـندومن . بوصنم  نانآ  یگدرکرـس  هب  ار  يودـب » نب  يداـن   » و
« زیزعلادـبع نب  دوعـس   » هب ار  بتارم  دـندروآرد و  دایقنا  تعاطا و  تحت  ار  نانآ  هدرک ، راداو  تیباهو  یگتخاس  نییآ  شریذـپ  هب  باعرا 

نیا يو  درک . خـساپ  هبلاطم  لاسرا و  هنیدـم  یلاها  هب  باطخ  تیباهو ، یلاشوپ ؟ نییآ  هب  توعد  ناونع  هب  ياهمان  دوعـس  دـنداد . شرازگ 
داتسرف هرّونم  هنیدم  هب  حلاص » نب  حلاص   » مان هب  یهارمگ  درف  طسوت  ار  همان 

: یسراف هب  هنیدم ، یلاها  هب  باطخ  زیزعلادبع ، نب  دوعس  همان  ِنادرگرب 
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مالسا هب  ار  امـش  نم  تاقبط . رگید  راّجت و  املع ، فارـشا ، نایعا ، زا  تیاده ، هار  ناوریپ  رب  دورد  زیخاتـسر . زور  بحاص  دنوادخ ، مان  هب 
يرگید نییآ  مالـسا ، زج  هب  سکره  ( » 3 « ;  ) تسا مالـسا  دـنوادخ  دزن  رد  نید  نامگ  یب  : » هدومرف ناّنم  دـنوادخ  هکناـنچ  مناوخیم ، ارف 

هب امش  دینادیم . ام  دزن  رد  ار  دوخ  هاگیاج  امش  ( 4 .« ) تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دنک ، وجوتسج 
میهد ماجنا  يراک  امش  دروم  رد  میهاوخیمن  زگره  ام  دیتسه . ام  ّتبحم  دروم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  اب  يراوجمه  تهج 

هب اهنآ  هکیزور  زا  میدرک . نینچ  زین  یهلا  نما  مرح  ادخ و  هناخ  نانکاس  اب  ام  دزاس . گنت  امـش  رب  ار  هصرع  ای  دـشاب و  امـش  ررـض  هب  هک 
ناما رد  دیوش ، اریذپ  ار  مالـسا  توعد  رگا  میتسه ، ادـخ  لوسر  مرح  ترایز  مزاع  ام  دـندیدن . ام  زا  مارتحا  زج  دـنداهن ، ندرگ  ام  نامرف 

نم کیپ  طسوت  ار  همان  نیا  خـساپ  دوب . دـیهاوخ  ظوفحم  نوصم و  لام  ناج و  هب  زواجت  هنوگره  زا  هدوب ، نم  تیاـمح  تحت  رد  ادـخ و 
هلیـسو هب  همان  نیا  هک  یماگنه  مالـسلاو .» . » تسا نامه  نم  هشیدـنا  يأر و  دوش ، يراـج  وا  ناـبز  رب  هچنآ  دـیتسرفب ، حـلاص » نب  حـلاص  »
یهاگآ فئاط  كانتـشحو  هعجاف  زا  نوچ  اهنآ  تخادنا . تشحو  هب  ار  اهنآ  یعیجف  تروص  هب  دیـسر ، هنیدـم  یلاها  هب  حـلاص » نبحلاص  »

دندش و بارطضا  تشحو و  راچد  یتخس  هب  دندوب ، هدش  یبیجع  نارحب  راچد  فئاط  زادگناج  هعجاف  زا  سپ  ناتسرپ  اتکی  همه  دنتشاد و 
لها يوس  زا  دوعس »  » همان ندنام  باوج  یب  رثا  رد  هن .)  ) یفنم هن  و  يرآ )  ) تبثم هن  دنهد ، خساپ  زیزعلادبع » نب  دوعـس   » همان هب  دنتـسناوتن 

ترجه هرّونم ، هنیدم  هرـصاحم  ددص  رد  يرحبلا » عوبنی   » ریخـست زا  سپ  يودب » نب  يادب  .( » 1222 ه  ) همان ریرحت  لاس  طساوا  رد  هنیدـم ،
اب هک  دندرک  زاغآ  رهش  نیا  هب  هّیربنع ،»  » باب يوس  زا  راّرج ، يرکشل  اب  ار  ياهدرتسگ  موجه  دمآرب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ يارس 

جاحلا ریما  اشاپ » هللادبع   » روتـسد هب  دـندرکیم ، یهارمه  ار  نانآ  هک  یماظتنا  ياهورین  یماش و  جاجح  دـندش . ورهبور  یماش  جاجح  هلفاق 
ار یباهو  يایقشا  زا  رفن  دودح 200  دنتخاس و  رام  رات و  ار  يودب » نبیادب   » هاپس دندش و  ریگرد  نایباهو  اب  تعاس  ود  تدم  هب  ماش ، هلفاق 
زا يدح  ات  هنیدم  یلاها  دندوب ، نیفیرش  نیمرح  ترایزو  جح  هضیرف  ماجنا  لوغشم  اشاپ  هللادبع  هک  یماگنه  ات  دنتخادنا . ّتلذم  كاخ  هب 

هرـصاحم ار  هرّونم  هنیدم  يودب  نب  يادـب  تفرگ ، هلـصاف  هرّونم  هنیدـم  زا  ماش  هلفاق  هکنیا  درجم  هب  نکیل  دـندوب ، ناما  رد  نایباهو  موجه 
. درامگ اهنآ  رب  ینانابهگن  هداهن ، داینب  مکحتسم  رگنس  ود  هاگنآ  دروآرد . دوخ  فّرصت  هب  ار  نابرق »  » و یلاوع » «، » ابق  » هدکهد هس  درک و 

یب ینارگ و  یطحق ، راچد  ار  هنیدم  یلاها  هلیـسو  نیا  هب  دومن . ناریو  ار  اقرز »  » همـشچ رتسب  تسب ، ار  ییاذـغ  داوم  يدورو  ياههار  همه 
. درک یبآ 

گرزب ياهزجعم 

هک یهاچ  بآ  تخاس ، التبم  یبآ  یب  یگنـشت و  هب  ار  هنیدم  یلاها  درک و  ناریو  ار  اقرز  همـشچ  ریـسم  يودب  نب  يادب  هک  ماگنه  نآ  رد 
فطل زا  دوب ، هدش  برش  لباق  ریغ  خلت و  شبآ  شیپ  اهنرق  زا  دوب و  هرّونم  هضور  تمـسق  رد  ربمایپ و  رهطم  مرح  رد  هانپ  تلاسر  رـصع  زا 

سب یتّدـم  هرـصاحم  ماّیا  داد . تاجن  یبآ  یب  زا  هرـصاحم  عفر  ات  ار  هنیدـم  یلاها  همه  دـیدرگ و  عوبطم  نیریـش و  راـگدرورپ  تیاـنع  و 
زا ار  ام  دننکیم و  عمق  علق و  ار  نایباهو  دنسریم و  ماش  هلفاق  ادرف  زورما و  هکنیا  دیما  هب  هدش  هرصاحم  مدرم  دیـشک ، ازارد  هبو  دش  ینالوط 

هکنیا تهج  هب  ماش ، هلفاق  جاحلا  ریما  اشاپ  میهاربا  یلو  دندرک ، لمحت  ار  یلکشم  ره  دنداد و  نت  یتخـس  ره  هب  دنزاس ، یم  اهر  هرـصاحم 
!« دننک راذگاو  نایباهو  هب  ار  هنیدم  هعلق  دیاب  هنیدم  یلاها  : » تفگ رگید ، ّتلع  هب  ای  تشادن و  ار  يودـب  نب  يادـب  هاپـس  اب  هلباقم  تردـق 

، هتـشون ار  ریز  همان  تسا ، هتفرگ  همان  ناما  هنیدم  یلاها  يارب  هدرک ، تاقالم  يودـب  نب  يادـب  اب  اشاپ  میهاربا  هکنیا  لایخ  هب  هنیدـم  یلاها 
ِنادرگرب دنداتـسرف . زیزعلادبع  نب  دوعـس  دزن  غیوص ، یلع  و  سایلا ، رداقلادبع  شواچ ، یعلق  نسح  راّیط ، دمحم  دوخ : ناگدنیامن  طسوت 

یمارگ ربمایپ  رب  مالس  دورد و  نایملاع ، راگدرورپ  رب  شیاتس  رگشیاشخب . هدنشخب  دنوادخ  مانب  زیزعلادبع : نب  دوعس  هب  هنیدم  یلاها  همان 
قح يدونـشخ  دروم  هچنآ  رب  ار  وا  هک  میراتـساوخ  دنوادخ  زا  هدرک ، میدـقت  دوعـس  خیـش  هب  ار  اه  ّتیحت  نیرتهب  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  )

دـمآ و اجنیا  هب  هکیماگنه  جـح ، هلفاـق  ریما  یـساغآ » ریطق  اـشاپ  میهاربا   » هک تسین  هدیـشوپ  امـش  رب  دـعب ، اـما  درادـب . قفوم  تسا  یلاـعت 
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نیا هب  امـش  يوس  زا  هک  درک  راهظا  يو  درک . وگ  تفگ و  وا  اب  هطبار  نیا  رد  درک ، هدهاشم  يادب » خیـش   » طسوت ار  هبیط  هنیدم  هرـصاحم 
بـسانم دـینک ، یمن  يا  هدارا  چـیه  ریخ ، زج  هب  هانپ  تلاسر  ترـضح  نیرواجم  يارب  امـش  هک  میتسنادـیم  ام  تسا . هتفای  ّتیرومأـم  راـک 

نیما رفن  راهچ  دوخ  نایم  زا  دندمآ و  درگ  هقطنم  ماّکح  فارشا و  نایعا و  رذگهر ، نیا  زا  میناسرب . امـش  یهاگآ  هب  ار  عاضوا  هک  میدید 
دنوادخ زا  دنداتـسرف . یلاعبانج  يوس  هب  ار  غیوص  یلع  سایلا و  رداقلا  دبع  شواچ ، یعلق  نسح  راّیط ، دـمحم  نایاقآ : هدـیزگرب ، لقاع  و 

زا سپ  دوعـس  هللاءاشنا ». دـنیامن . رورـس  يداش و  نیرق  ار  ام  هک  دـندرگزاب  امـش  يوس  زا  یخـساپ  اب  ناگدـنیامن  نیا  هک  میهاوخیم  ناـّنم 
هنیرید هنیک  هنیدم  مدرم  ناگدنیامن  داد . رارق  باطخ  باتع و  دروم  ار  هنیدم  ناگدنیامن  زیمآ ، تناها  دـنت و  نانخـس  اب  همان ، نیا  تفایرد 

دوعس دندرک . ناما  وفع و  ياضاقت  دنتخادنا و  وا  ياهاپ  هب  ار  دوخ  هدرک ، ساسحا  وا  زیت  دنت و  نانخـس  زا  هنیدم ، لها  دروم  رد  ار  دوعس 
رثا رب  هکلب  دیتسین ، نم  ربارب  رد  دایقنا  تعاطا و  قح و  نییآ  شریذپ  ددصرد  امش  هک  دوشیم  هدافتسا  راتشون  نیا  زا  تفگ : اهنآ  خساپ  رد 

يارب ار  یطیارـش  دیا . هدـمآرب  تفطالم  شزاس و  ِرد  زا  شیوشت ، عفد  رـصح و  عفر  يارب  هداتفا ، یبآ  یبو  ینارگ  یطحق و  هب  هرـصاحم ،
کچوک رگا  اهطرـش ، نیا  شریذـپ  زا  سپ  دـیرادن . اهطرـش  نیا  شریذـپ  زج  ياهراچ  دیـشاب ، ناما  وفع و  بلاط  رگا  منکیم ، مالعا  امش 

راتفگ رّرکم  رد  رّرکم  تئارق  اب  دوعس  منک . یم  دوبان  ار  امش  همه  فئاط  لها  دننامه  دنزب ، رس  امش  زا  نم  راکفا  فالخ  رب  یتکرح  نیرت 
خیرات  » باتک رد  ار  هنیدم  ناگدنیامن  هب  دوعس  یلیمحت  طیارش  تخاس . روبجم  دوخ  یلیمحت  طیارش  شریذپ  هب  ار  هنیدم  ناگدنیامن  الاب ،
هنیدم هب  یمومع ، وفع  ناما و  تفایرد  اب  هدش ، اریذپ  ار  دوعـس  زوسنامناخ  ياهداهنـشیپ  هنیدم  مدرم  ناگدنیامن  ( 5 . ) میاهدروآ نایباهو »

دادعت 70 دندرک و  میلست  يودب  نب  يادب  هب  ار  هنیدم  هعلق  دادرارق ، متفه  هدام  قبط  دنتفریذپ و  ار  نآ  دافم  ریزگان  هنیدم  یلاها  دنتشگرب .
. دنتخادرپ هدهاعم  نآ  رد  جردنم  ّداوم  رگید  يارجا  هب  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  هعلق  ینابهگن  هدـش ، هنیدـم  راصح  دراو  ناشیا  يوس  زا  رفن 

همان دهع  دراوم  همه  رهاظ  هب  هچرگا  هنیدم  یلاها  دوب . مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها روبق  زارف  رب  هاگراب  دبنگ و  بیرخت  هدهاعم  ّداوم  زا  یکی 
تیباهو نییآ  شریذپ  دـنتفاین . ییاهر  يّدـعت  ملظ و  زا  زگره  نکیل  دـنداد ، ناشن  ّتیمیمـص  باتـش و  نآ  داوم  يارجا  رد  دـنتفریذپ و  ار 

یلاها تشاد . یپ  رد  اهنآ  يارب  یکانرطخ  ياهدـمایپ  زین  نآ  يرهاظ  شریذـپ  نیمه  یلو  دوبن ، لد  قامعا  زا  يّدـج و  تروص  هب  هچرگا 
چیه تشذـگ و  لاونم  نیا  هب  لاس  هس  دـندنام . خـساپ  رظتنم  دنداتـسرف و  لوبناتـسا  هب  هتـشون ، ینامثع  يروتارپما  هب  یلاـح  ضرع  هنیدـم 
اهنآ ( 6 . ) دندومن ناما  وفع و  بلط  دوعس  زا  ریزگان  هب  ینامثع ، يروتارپما  دادما  زا  ندش  دیمون  زا  سپ  دیسرن . ینامثع  تلود  زا  يدادما 

هنیدم یلاها  ماحرتسا  دادمتسا و  زا  ًالبق  هک  زیزعلادبع  نب  دوعس  دنداتسرف . هیعرد  هب  ییاغسر » دمحم   » و رکاش » نیسح   » طسوت ار  همان  نیا 
راد نانکاس  هب  رتشیب  تاقییـضت  لامعا  يارب  تفریذـپن و  روضح  هب  ار  هنیدـم  یلاها  ياه  هداتـسرف  دوب ، هدـش  هاگآ  یناـمثع  يروتارپما  زا 

. دومن تکرح  اهنآ  يوس  هب  راّرج  يرکـشل  اب  دـندوب ، هدرک  وا  رامـش  یب  تایانج  جامآ  ار  دوخ  ياه  هنیـس  شیپ  لاـس  هس  زا  هک  هرجهلا ،
ياه همان  هتخادنا ، بغبغ  هب  داب  یلیمحت  شریذپ  نیا  زا  زین  وا  دندوب ، هتفریذپ  هیعرد  یحاون  هاشداپ  ناونع  هب  ار  دوعس  نیشن ، هیداب  بارعا 

، هرّونم هنیدم  هب  دورو  هظحل  رد  دوعس  درک . یم  اضما  رهم و  ۀّیدّجنلا » ةوعّدلا  ماکحألا  ۀّیدجملا و  ۀیعرّدلا  مامإ  : » ناونع هب  ار  شا  یلاسرا 
هنیدم یلاها  دوش . بیرخت  رّهطم  مرح  نآ  نامداخ  تسد  هب  يدبنگ  ره  دیاب  ددرگ و  ناریو  اههاگراب  اهدـبنگ و  همه  دـیاب  هک  داد  نامرف 
تأرج هفّرشم  دهاشم  زا  يدادعت  رب  یلو  دندوب ، هدرک  بیرخت  ار  اهدبنگ  زا  يرایسب  دوعس ، اب  دوخ  هدهاعم  هّدام  نیمّوس  ساسا  رب  هچرگا 

رذع درادن ، ار  رهطم  مرح  نآ  بیرخت  تردق  يریپ  فعض و  رثا  رد  هکنیا  هناهب  هب  ادهّشلا ، دیس  هزمح  ترـضح  رهطم  مرح  مداخ  دنتفاین .
نآ دبنگ  بیرخت  هب  هک  داد  نامرف  ایقشا  زا  یکی  هب  هتفر ، هزمح  ترضح  رهطم  مرح  هب  دوخ  ناکیدزن  زا  ياهدع  اب  ًاصخـش  دوعـس  دروآ ،

دوعس دیسر . تکاله  هب  درک و  طوقـس  منهج  رعق  هب  دبنگ  يور  زا  رّهطم ، دبنگ  زارفرب  نتفرگ  رارق  درجم  هب  یقـش  نآ  دزادرپب . ترـضح 
تفر هخانم »  » نادیم هب  هاگنآ  درک . هدنـسب  نآ  ندنازوس  مرح و  ِرد  ندنک  هب  هدش ، فرـصنم  دبنگ  بیرخت  زا  هعقاو ، نیا  هدهاشم  زا  سپ 

، دیاهدز زابرس  تیباهو  نییآ  شریذپ  زا  نوچ  امش  هک  درک  مالعا  اسر  يادص  اب  تفرگ و  رارق  دوب  هدش  هیهت  شیپ  زا  هک  یتخت  زارف  رب  و 
نادـیم رد  ار  یلاها  همه  هک  داد  روتـسد  نانابهگن  هب  هاگنآ  دـینامب . یقاب  دوخ  یناتـساب  كرـش  رد  هک  دـیهاوخ  یم  دـیتسه و  قفاـنم  همه 
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ار تیانج  نیا  هک  یلاح  رد  وا  دـش . ماجنا  فئاط  یلاها  اب  هک  دوش  راتفر  هنوگنامه  وا  اـب  دـنک ، تفلاـخم  سک  ره  دـنروآ و  درگ  هخاـنم 
هخانم نادیم  رد  مدرم  ندمآ  درگ  نامرف  تخادرپ . اهنآ  باعرا  دیدهت و  هب  يدنـسپان  تشز و  تاریبعت  اب  دـیمانیم ، یبهذـم )!( » تلادـع  »

، ورنیا زا  دش ، دنهاوخ  ماع  لتق  فئاط  یلاها  دننامه  هک  دندش  نئمطم  هنیدـم  یلاها  دـش . هتـسب  هعلق  ياهردو  دـش  مالعا  اهیچراج  طسوت 
رد اهنز  نادیم و  يوس  کی  رد  اهدرم  دندمآ . درگ  هخانم  نادیم  رد  هدومن ، یسوب  هدید  دوخ  نادنزرف  اب  دندرک و  عادو  ار  دوخ  نارسمه 

هرونم هنیدم  رد  یهایس  زور  نینچ  زور  نآ  ات  دنتخود . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دبنگ  رب  ترـسح  مشچ  هدیـشک ، فص  وس  رگید 
یلاها نایم  زا  تشامگ و  یباهو  نانابهگن  اهنآ  ياج  هب  دنار و  نوریب  هنیدم  راصح  زا  ار  یموب  ياهنابهگن  همه  دوعـس  دوب . هدشن  هدهاشم 

ار هعلق  یهدنامرف  دیزگرب و  هنیدم » یلاو   » ناونع هب  تشاد  دامتعا  وا  هب  همه  زا  شیب  هک  ار  شواچ » یعلق  نسح  : » مان هب  یـصخش  هنیدـم ،
همظعم هّکم  يوس  هب  هیعرد  زا  زین  دوعـس  دیـسر ، ارف  جح  مسوم  یتدـم  زا  سپ  دومن . تعجارم  هیعرد »  » يوس هب  دوخ  داهن و  وا  هدـهع  رب 
همکحم رد  ًاصخـش  دوعـس  دـش ، رود  هنیدـم  زا  لزنم  دـنچ  ماش  هلفاق  هک  یماگنه  ( 7 . ) دش هنیدـم  راپـسهر  جـح  کسانم  زا  سپ  هتفاتش ،

ياه هنیجنگ  رهطم و  هضور  رد  دوجوم  ياهبنارگ  تارهاوج  رویز و  رز و  همه  هک  داد  ناـمرف  دوخ  گـنهرف  یب  هاپـس  هب  تفاـی و  روضح 
هاگنآ دـنزاس . مدـهنم  دوب ، هدـشن  بیرخت  زور  نآ  اـت  هک  ار  ییاهدـبنگ  داد  روتـسد  یخاتـسگ ، نیا  زا  سپ  دـننک . تراـغ  ار  يوبن  مرح 
تروص هب  درک و  رظن  فرـص  یلاها  سامتلا  عّرـضت و  رثا  رد  هک  دیامن ، بیرخت  زین  ار  هانپ  تلاسر  رهطم  هضور  دبنگ  هک  دمآرب  ددصرد 
دجسم رد  ار  هنیدم  یلاها  همه  هدرک ، رداص  یتاروتـسد  هنیدم ، راصح  يزاس  تمّرم  میکحت و  دروم  رد  سپـس  تشاذگ . ورف  ناریو  همین 

درگ زا  نم  فدـه  هنیدـم ، یلاـها  يا  درک : زاـغآ  نخـس  هنوگنیا  تفرگ و  رارق  ربنم  زارف  رب  هتـسب ، ار  دجـسم  ياـهرد  دروآ و  درگ  یبّنلا 
مهاوخ رداص  هک  ییاهنامرف  اهروتـسد و  زا  ار  امـش  لماک  يوریپ  مهد و  امـش  هب  زردـنا  دـنپ و  کی  هک  تسا  نیا  اـجنیا  رد  امـش  ندروآ 
تمعن هب  دیسر ، لامک  هب  زورما  امـش  نید  ( 1 ... ) ْمُکَنید ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  مْوَْیلَا  هفیرـش : هیآ  ساسا  رب  هنیدم ، یلاها  يا  میامن . دزـشوگ  درک ،

هب اهنآ  زا  زگره  دینک . اهر  ار  دوخ  ناکاین  هلطاب  نایدا  رگید ، دیدرگ . دونشخ  یضار و  امـش  زا  تیدحا  ترـضح  دیدش ، فرـشم  مالـسا 
تاعاطا و لامعا ، دنا . هتشذگرد  كرش  نییآ  هب  اهنآ  همه  اریز  دیزیهرپب ; تّدش  هب  اهنآ  رب  نداتسرف  تمحر  دورد و  زا  دینکن . دای  یکین 

ادـیپ روضح  ناگجاوخ  ياهـسرد  ياپ  رد  دـیاب  ماـهدرک . صخـشم  نییعت و  ما ، هدرپس  اـملع  تسد  هب  هک  ییاـهباتک  رد  ار  دوخ  تاداـبع 
ضارتعا ددصرد  امش  نایم  زا  یسک  رگا  دیرادرب . ماگ  نانآ  ياهدومنهر  ياضتقم  هب  دیراپسب و  شوگ  اهنآ  ياهزردنا  اهدنپ و  رب  هدرک ،

هب ار  امـش  ما ، هداد  اهنآ  هب  هک  يدّکؤم  تاروتـسد  ساسا  رب  ما . هدرک  حابم  منایهاپـس  رب  ار  شا  یگدنز  لام و  ناج و  دیآرد ، تفلاخم  و 
هللا لوسر  يور  شیپ  رد  نداتـسیا  داد . دـنهاوخ  هجنکـش  هاوـخلد  هب  ار  ناـتنادرم  هدرب ، تراـسا  هب  ار  ناـتیاه  هّچب  نز و  دنـشکیم ، ریجنز 

یباّهو نییآ  رد  لیلجت  میظعت و  عون  نیا  تسا . عونمم  اـم  بهذـم  رد  قباـس ، مسر  هب  نداتـسرف  مالـس  تاولـص و  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  )
یم روبع  كرابم  يور  شیپ  زا  هک  یناسک  دشاب ! یم  عونمم  دنسپان و  تشز ، تعدب ، یباّهو  هاگدید  زا  یمادقا  نینچ  و  تسا ، عورـشمان 

ياوشیپ داهتجا  ربانب  رادقم ، نیمه  دَّمَُحم .» یلَع  ُمالَّسلَا  : » دنیوگب روبع  لاح  رد  دنناوت  یم  طقف  دننک ، تکرح  فقوت  نودـب  دـیاب  دـننک ،
بکترم هنیدـم  یلاها  دروم  رد  نایباهو  هک  دـنامن  یتیاـنج  هّیعرد ، هب  دوعـس  تعجارم  زا  دـعب  تسا . یفاـک  باّهولادـبع » نب  دـمحم   » اـم

( رـصم یلاو   ) اشاپ یلع  دّمحم  رـسپ  اشاپ » نوسوت  دمحا   » اهینامثع يوس  زا  دیدرگ ، شرازگ  ینامثع  تفالخ  زکرم  هب  اهتیانج  نیا  دنوشن .
، هدومن تکرح  هنیدـم  يوس  هب  رـصم  زا  يدـنمورین  یمزر  يورین  اب  یماظن ، گرب  زاس و  اـب  يو  تفاـی . ّتیرومأـم  ناـیباهو  عمق  علق و  هب 

يارس ترجه  اهنآ ، زا  رفن  رازه  هدراهچ  ندرک  رام  رات و  اب  تخادرپ و  دربن  هب  زارد  سب  یتدم  هدروآرد ، هرصاحم  هب  ار  یباهو  ياهورین 
، یباهو ياهورین  زا  زاجح  يزاسکاپ  زا  سپ  اشاپ ) یلع  دّمحم   ) رـصم یلاو  دروآ . نوریب  اهنآ  هرطیـس  زا  لاس 1227 ه . رد  ار  ادخ  لوسر 
، نامز رورم  رثا  رد  اهدعب ، دومن . يزاسزاب  حالصا و  دوب ، هدید  بیـسآ  راصح  زا  یتمـسق  رهو  درک  انب  دیدجت  ار  هدش  بیرخت  ياهدبنگ 

جرب هنیزه و  یناوارف  لوپ  ( 1 « ) زیزعلادبع ناطلس  . » لاس 1285 ه رد  رذگهر ، نیا  زا  تخیر ; ورف  دش و  هدوسرف  هنیدم  روس  زا  ییاهتمسق 
و ه . سوـلج 1277  دلوتم 1245 ه . یناث ، دومحم  ناطلـس  دـنزرف  ینامثع ، هاشداپ  نیمّود  یـس و  زیزعلادـبع ، ناطلـس  شخب 1 . يوراـب  و 
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رابنا لّمکم ، مکحم و  ياه  هناخپوت  درک و  دیدجت  ار  هنیدـم  راصح  یقرـش  ص3077 . ] ج4 ، مالعألا ، سوماق   ] دـشابیم يافوتم 1293 ه .
رگید هک  دیـشخب  ماکحتـسا  ياهتـسیاش  تروص  هب  ار  رهـش  راـصح  دومن و  سیـسأت  یتلود  يارـس  ناـمهیم  نادـنز و  تاّـمهم ، حـالس و 

اهیودب موجه  رثا  رد  اهتدم  هچرگا  هرّونم ، هنیدم  نانکاس  دنزاس . رود  دوخ  هشیدنا  زا  ار  هنیدـم  هب  شروی  هشیدـنا  گنهرف ، یب  ياهیودـب 
، دندوب مورحم  دنمورین  ياهپوت  نتشاد  زا  اهتدم  تهج  نیمه  هب  دوب و  تراغ  لتق و  ضرعم  رد  ناشلام  ناج و  دندوب و  تیذا  اذیا و  دروم 
ّرش زا  دیدرگ و  سیسأت  یضتقم  دراوم  رد  اهزیرکاخ  اهرگنس و  دندش . رادوخرب  يدنمورین  ياهپوت  زا  زیزعلادبع ، ناطلـس  نارود  رد  یلو 
داب تهج  رد  راوتـسا ، مکحم و  يا  هعلق  تروص  هب  هدـش  نایب  راتـشون  نیا  رد  هک  يروط  هب  هنیدـم  راصح  دـنتفای . ییاهر  اهیودـب  مجاـهت 

رد ار  حّلسم  نایهاپـس  هک  تشاد  صاصتخا  اهزابرـس  هب  كولب   6 ای 5 یقرش ، ِرد  رانک  رد  یلخاد ، تمـسق  رد  هک  دوب  هدش  سیـسأت  لامش 
داد یم  ناشن  راصح  نیا  يرهاظ  لکش  تشاد . دوجو  هریغ  ییاذغ و  ّداوم  تاّمهم ، حالس ، يارب  رابنا  مزال  رادقم  هب  داد و  یم  ياج  دوخ 
رظن زا  روبعلا ، بعـص  ياهخالگنـس  اه و  هپت  زارف  رب  نآ  سیـسأت  هب  هجوت  اـب  یلو  درادـن ، تمواـقم  باـت  دـیدج  ياهحالـس  ربارب  رد  هک 

هک دنتـشاد  هفیظو  اهنآ  دـنتفگیم . راد » هعلق   » و ظفحتـسم » : » راـصح ناـبهگن  هب  هتـشذگ  رد  دوب . رادروخرب  ياـهژیو  تیمها  زا  يژتارتسا 
ره زا  هعلق  نانکاس  ات  دـنزیخرب ، دربن  هب  اهنآ  اب  موزل  ماـگنه  هب  دـننک و  هلباـقم  نارگزواـجت  اـب  هداد ، یناـبهگن  حّلـسم  تروص  هب  هراومه 

ینماان بلـس و  هقطنم  زا  ار  شیاسآ  تینما و  دندرب و  یم  شروی  يدنچ  ره  رد  يودب  نارگزواجت  نامز ، نآ  رد  دـننامب . نوصم  یـضّرعت 
هرطاخم تسد  رود  تّالحم  رگید  هزمح و  ترضح  ترایز  ابق ، هدکهد  هب  نتفر  هک  دوب  هدرتسگ  يردق  هب  ینماان  نیا  دندرکیم . مکاح  ار 

هک یماظتنا ، ياهورین  ینماان ، نیا  زاغآ  زا  شیپ  داهن . شیازفا  هب  ور  جیردت  هب  دش و  زاغآ  شیپ  لاس  دودح 150  ینما  ان  نیا  دشیم . زیمآ 
ار اهنآ  يّدعت  ضّرعت و  هنوگره  دنتشاد و  رظن  ریز  ار  اهیودب  دمآ  تفر و  دندزیم ، تشگ  اهرهش  رد  دندوب ، حلـسم  نایادخدک  زا  ترابع 

دندرک یم  ییاسانـش  فیقوت و  هعلق ، هب  دورو  ماگنه  هب  ار  يودب  درف  ره  هنیدم ، یماظتنا  ياهورین  دندرک . یم  عفد  ناناگرزاب  نارئاز و  زا 
ياـهزاین كرادـت  نیمأـت و  يارب  يودـب  درف  ره  هکنیا  رظن  زا  دـندومنیم . ریگتـسد  هدرک ، ادـیپ  ار  دوـخ  رظن  دروـم  دارفا  هلیـسو  نیا  هـب  و 

، دز یم  یلام  ای  یمـسج و  ررـض  رجات  ای  رئاز و  کی  هب  هک  يودب  ره  رذگهر ، نیا  زا  دنک ، دمآ  تفر و  رهـش  هب  دوب  ریزگان  شاهداوناخ 
. دشیم هداد  اهناب  هعلق  هب  ریگتـسد و  یماظتنا  ياهورین  طسوت  دـشیم ، هنیدـم  دراو  شا  هلیبق  دارفا  زا  یکی  نوچ  دـشیم ، ییاسانـش  شا  هلیبق 

سییر دنک . هعجارم  ناب  هعلق  هب  هدـش ، ریگتـسد  درف  نداد  تاجن  يارب  هک  دوب  ریزگان  وا  دیـسریم . هلیبق  سییر  هب  درف  نآ  يریگتـسد  ربخ 
هلیبق دارفا  زا  دـنک ، ییاسانـش  ار  وا  تسناوتیمن  رگا  دادـیم و  لیوحت  یماـظتنا  ياـهورین  هب  ار  وا  تخانـش ، یم  ار  رگزواـجت  درف  رگا  هلیبق 

. دیامن صلختسم  ار  راتفرگ  صخش  هدومن ، ناربج  ار  یناج  ای  یلام و  ررض  نآ  هک  تساوخیم 

یبسن شمارآ 

هب ار  يزیچ  ات  اهبرع  اریز  تسا ; تسرد  ًالماک  هّیرظن  نیا  ناشرـس . هساک  رد  هن  تساهنآ ، ناگدـید  رد  اـهبرع  لـقع  هک  دـندقتعم  بارعا 
تکوش تردق و  حالس ، هئارا  اب  حّلسم  نایادخدک  ورنیا  زا  دننک ، یمن  رواب  دوش  فیصوت  فیرعت و  اهنآ  يارب  ردق  ره  دننیبن ، دوخ  مشچ 

رّوصت ریذپان  هبرض  ار  دوخ  خیاشم ، يزور  هنابش  تاغیلبت  رثا  رد  هچرگا  دنتشاداو . تواقش  كرت  هب  دندنایامن و  اهنآ  رب  ار  ینامثع  تلود 
گرزب رهـش  اذـل  دـندادیم و  رارق  بیدأت  دروم  دـشیم ، ریگتـسد  هک  ار  یفّلختم  ره  هدرک ، عضو  نوناق  يدادـعت  ساسا ، نیا  رب  دـندرکیم .

ءوس دروم  نارادمروز ، هلخادـم  هلیـسو  هب  اهدـعب  نیناوق  نیا  هنافّـسأتم  دـشیم . تظفاحم  هجو  نیرتهب  هب  حّلـسم ، رفن  وترپ 400  رد  هنیدـم 
نالطب طـخ  تلود ، يوس  زا  هدـش  عضو  هلداـع  نیناوق  تیاـعر  هب  هدـش ، طولخم  عورـشمان  نیناوق  اـب  ریوزت  هلیح و  تفرگ . رارق  هدافتـسا 

. دش هدیشک 

حّلسم دارفا 
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يارب یهورگ  ره  دـندوب و  هورگ  راهچ  دنتـشاد ، هدـهع  رب  ار  هرّونم  هنیدـم  زا  تسارح  تظافح و  تیلوؤسم  هک  یّحلـسم  دارفا  زاـغآ ، رد 
رب ار  هعلق  زا  تظافح  ّتیلوؤسم  دوب و  رفن  ناشدادعت 200  هک  اه ، یچ  هعلق  ( 1 زا : دندوب  ترابع  هتسد  راهچ  نیا  تشاد . ییادخدک  دوخ 
زا دوب . اهنآ  هدهع  رب  رهش  زا  تسارح  هعلق و  ياهرد  زا  تظافح  ّتیلوؤسم  دوب و  رفن  زین 200  اهنآ  دادعت  هک  نایهاپس ، ( 2 دنتشاد . هدهع 

دوخ زا  ياهتـسیاش  شنکاو  دنداتـسیا و  یم  اهنآ  لباقم  رد  هورگ  ود  نیا  دندمآ ، یمرب  مجاهت  ددـصرد  نیـشن  هیداب  بارعا  هک  فرط  ره 
ّتیلوؤسم دوـب و  رفن  ناشدادـعت 7  هک  اـه ، یچ  تبون  ( 3 دـندرکیم . افیا  هویـش  نیرتهب  هب  ار  ینابهگن  ظـفح و  هفیظو  دـنداد و  یم  ناـشن 

زا تسارح  تظافح و  ّتیلوؤسمو  دیسریم  رفن  هب 8  ناشدادعت  هک  نایّدشم ، ( 4 ( 1 . ) دنتشاد هدهع  رب  ار  فیرـش  هرجُح  تفاظن  تظافح و 
. دندرکیم هلباقم  يدصق  ءوس  هنوگره  اب  دـندادیم و  کیـشک  تبون  هب  يوبن  فیرـش  مرح  نوریب  رد  اهنآ  دوب . اهنآ  هدـهع  رب  رهطم  هضور 

یسک رگید  اه ، یچ  تبون  زج  هب  ّفلؤم  رصع  ام  نامز  رد  هچ  رگا  دوب . هورگ  ود  نیا  هدهع  رب  زین  خویـش  نانامهیم  زا  ییاریذپ  ّتیلوؤسم 
دنهدیم و ماجنا  ار  ندید  ناس  نتفر و  هژر  مسارم  هداد ، لیکـشت  اهنامزاس  اهنآ  ناگداون  نادـنزرف و  نکیل  تسا ، هدـنامن  هورگ  هس  نآ  زا 

لاح لماش  هک  ینّابر  تاقیفوت  هلمج  زا  دـنهد . یم  ماـجنا  یهجو  نیرتوکین  هب  ار  هفیرـش  هرجح  تفاـظن  تظاـفح و  هفیظو  اـه  یچ  تبون 
راشف هرّونم  هنیدـم  نانکاس  رب  هراومه  نیـشن  هیداب  يایقـشا  هتـشذگ ، رد  تسا . هقطنم  رـسارس  رد  ّتینما  داجیا  هدـش ، ( 2  ) یهانپ تفالخ 

دجسم هب  ییاهنت  هب  درکیمن  تأرج  یـسک  هک  دندرکیم  نماان  يردق  هب  ار  هقطنم  دنتـشارفا و  یمرب  اهنآ  هیلع  ار  توادع  مچرپ  دندروآیم ،
خیش یهتنم 1 . ياه  هار  یهاگ  دندرکیم ، هرـصاحم  ار  هرّونم  هنیدـم  یهاگ  ایقـشا  نیا  دورب . ادهّـشلا  دیـس  هزمح  ترـضح  ترایز  ای  ابق و 

یس نیرخآ و  یناث » ناخ  دیمحلادبع  ناطلس   » روظنم . 2 فلؤم } . } دوب اه  یچ  تبون  هورگ  زا  زین  نایماظن  يامنهار  لیلد و  يدـنفا ، نیما 
ینایهاپس اب  دنتـسب و  یم  ار  هنیدم  هب  دشاب . یم  ياّفوتم 1327 ه ). و  سولج 1293 ه . ، ) ناخ دیجملادبع  رسپ  ینامثع ، هاشداپ  نیمراهچ  و 

داجیا ادـخ  هناخ  نارئاز  هب  دنتـسب و  یم  ار  جاـجح  هار  جـح  مسوم  رد  دـندیگنج ، یم  اهتدـم  دـشیم ، لیـسگ  یناـمثع  تلود  يوس  زا  هک 
. دننک روبع  اهریسم  نآ  زا  دنتسناوت  یمن  يرفن  دصراهچ  دصیس  حّلسم  ياه  هلفاق  هک  دیـسر  یم  ییاج  هب  راک  یهاگ  دندرکیم ، تمحازم 

ياهزیچ یهاگ  دندرک . یم  هلمح  رواجم  ياهاتـسور  هب  یهاگ  دندرزآ . یم  ار  فئاط  لها  یهاگ  دندرکیم . دـیدهت  ار  هّکم  یلاها  یهاگ 
زا دنک ، مازعا  ورین  اهنآ  ّرـش  عفد  يارب  دـش  یم  ریزگان  ینامثع  تلود  دـندروآ . یم  دوجو  هب  یگرزب  تالکـشم  هدرک ، هناهب  ار  یکچوک 

روظنم هب  اهنآ  دندش . یم  عقاو  لیابق  خویش  زا  ياهدع  تسد  تلآ  ًالومعم  دارفا  نیا  دشیم . لیمحت  روشک  هنازخ  رب  ینیگنـس  هنیزه  ورنیا ،
هـشیپ متـس  ملاظ و  ردـقنآ  لیابق  خویـش  زا  یخرب  دـندرکیم . عیجـشت  قیوشت و  هناملاظ  ياهراک  نیا  هب  ار  دارفا  نیا  دوخ ، هدـیقع  لـیمحت 

یم لیـسگ  اهنآ  عفد  يارب  هک  ینایهاپـس  ای  دوخ و  هلیبق  زا  رفن  نارازه  ندش  هتـشک  زا  دوخ ، لایما  فادـها و  هب  ندیـسر  يارب  هک  دـندوب 
. دندرکیمن هشیدنا  دوش ، لمحتم  ار  ینیگنـس  جراخم  ورین  مازعا  يارب  دش  یم  ریزگان  تلود  هکنیا  زا  دـندش و  یمن  رثأتم  يا  هّرذ  دـندش ،
، لیابق يوس  زا  یتمواقم  چیه  نودب  دنتـشاد ، ياهتـساوخ  ره  هک  دندوب ، هداد  ناشن  خاتـسگ  روسج و  ردقنآ  هلیبق  دارفا  يارب  ار  دوخ  اهنآ 

(8 ... ) دندرک یم  تفایرد 

هنیدم يایفارغج 

اب دراد ، دوجو  روس  لخاد  رد  هک  ییاه  هناخ  دادـعت  دوشیم . میـسقت  هقطنم  هس  هب  تّالحم ، روس و  جراخ  لـخاد و  ساـسا  رب  هنیدـم  رهش 
تعـسو و رظن  زا  لخاد  ياه  هچوک  دـنکیم . يربارب  ًاـبیرقت  هدـش ، هتخاـس  روس  نوریب  رد  ریگمـشچ  گرزب و  تروص  هب  هک  ییاـه  هناـخ 

نیا دوشیم . اهرذـگهر  تیذا  بجوم  اـه  هچوـک  نیا  تسا . مّظنم  ریغ  کـیراب و  اـهنآ  زا  یخرب  هکنیا  زج  تسا ، بوـلطم  ّدـح  رد  ماـظتنا 
فلؤم اجنیا  رد  هک 1 . ددرگیم ، مدرم  تیذا  بجوم  هدش  دنلب  كاخ  درگ و  دـنت ، ياهداب  شزو  ماگنه  هب  هدـشن ، شرف  گنـس  اه  هچوک 

زابرس ات 1500  و 1000  نیجَه ، عون  زا  راوهار ، رتش  اب 500  ینامثع ، تلود  هب  هنیدم  هّکم و  نایم  رد  یماظن  هقطنم  کی  سیسأت  داهنـشیپ 
یلئاسم نینچ  دشن . نادرگرب  راصتخا  تهج  هب  هک  هدومن ، حرطم  نیفیرـش ، نیمرح  یلخاد  ّتینما  نارئاز و  هار  ّتینما  نیمأت  يارب  حّلـسم ،
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هک تسا  کیراب  گنت و  يردق  هب  يدراوم  رد  هلوک و  جک و  يدراوم  رد  اهشرف  گنس  اهوّکـس و  دوش . یمن  تفای  ندمتم  ياهرهـش  رد 
نارگاشامت اه  هزاغم  اه و  هناخ  ياشگلد  تانییزت  روس و  يابیز  فیطل و  يرامعم  یلو  دننکیم . روبع  رگیدـکی  رانک  زا  تمحز  هب  رفن  ود 

. دراد یم  او  یتفگش  هب  ار 

هنیدم يرامعم  هویش 

لیم قباطم  دنـسپلد و  یـساسا ، بولطم ، رایـسب  لکـش  هب  هک  دراد  دوجو  صقن  یب  هناـخ  دودـح 10000  هنیدـم ، روس  جراخ  لخاد و  رد 
هناخ هیبش  هدوب ، ریگرون  هرجنپ و  هچیرد ، ياراد  نیمز ، حطـس  زا  رتارف  دنلب ، مّظنم ، ًالماک  يرامعم  رظن  زا  هدـش ، هتخاس  نارفاسم  نارئاز و 

ابیز و رظانم  اب  مظنم ، عیـسو ، ياه  هچغاب  نیـشن ، هاش  ياراد  لوبناتـسا ، ياه  هناـخ  دـننام  اـهنآ ; زا  یخرب  دـشاب . یم  هناـیم  يایـسآ  ياـه 
ياهرهش فیدر  رد  ار  نآ  هدیشخب ، صاخ  ییابیز  ربمایپ  رهش  هب  یجراخ ، يامن  فصو  زا  جراخ  ییابیز  تانییزت و  اب  هدش ، داینب  نیشنلد 

. تسا هداد  رارق  نّدمتم  ياهروشک  یندید 

هنیدم هناگ  هس  ياه  هلحم 

ادج رگیدکی  زا  تسا ، فورعم  زیانج » ِرد   » هب هک  یعیـسو  هّداج  اب  هدـش ، هتخاس  برغ  بونج و  فرط  رد  روس ، نوریب  رد  هک  ییاه  هناخ 
دـسریم رظن  هب  دوش . یم  ادـج  اهنآ  زا  دراد ، مان  هخانم » نادـیم   » هک يروانهپ  تشد  اب  هدـش ، هتخاس  قرـشم  فرط  رد  هک  یلزانم  هدـش و 

اجنآ زا  رّوصت  نیا  یلو  دشاب ، روس  لخاد  ياه  هناخ  زا  شیب  دادعت ، رظن  زا  هدش ، هتخاس  روس  نوریب  رد  هّلحم ، هس  نیا  رد  هک  ییاه  هناخ 
لخاد لزانم  دادـعت  هنرگ  و  تسا ، هدوزفا  اه  هناخ  تعـسو  رب  هک  دـنراد  یعیـسو  ياه  هچغاب  روس ، نوریب  ياه  هناخ  هک  دریگ  یم  تأـشن 

ّرش زا  تقوچیه  نوچ  هدش و  هتخاس  مّظنم  ریغ  تروص  هب  ًاتدمع  تسا ، عقاو  هنیدم  روس  نوریب  رد  هک  یتّالحم  تسین . اهنآ  زا  رتمک  روس 
باب دراد و  رارق  رهش  یبرغ  تمس  رد  روس ، یلصا  هزاورد  دنشابیم . نازرواشک  ارقف و  زا  اه  هناخ  نیا  نانکاس  رتشیب  هدوبن ، ناما  رد  ایقشا 
. درادن اهنآ  هب  لماک  تهابش  یلو  تسا  هرهاق  روهشم  ياه  هزاورد  حطس  رد  هزاورد  نیا  یجراخ  يامن  دوش . یم  هدیمان  ( 8 « ) هیربنع »

هخانم نادیم 

، رصم هزاورد  تمس  رد  هخانم ، نادیم  رد  ابیز  رایسب  دجسم  جنپ  دراد . انهپ  رتم  دودح 400  هک  تسا  یعیسو  رایسب  يارحص  هخانم  تشد 
ناخ دجاسم ، نیا  درگادرگ  رد  تسا . هدش  هتخاس  رگیدکی  هیبش  گنهامه و  یبولسا  اب  اشگلد ، رایسب  يرامعم  اب  ابیز ، رایسب  ياهگنـس  اب 
اجنآ دنیآ ، یم  دوخ  ياهرتش  اب  دجاسم  نیا  یکیدزن  ات  ادخ  هناخ  نارئاز  جح  مسوم  رد  دراد . دوجو  نارئاز  ناکـسا  يارب  یناوارف  ياه  ه 

؛ دنمتسم دارفا  دننک . یم  تمیزع  هدش  هراجا  امنهار  لیلد و  طسوت  هک  يا  هناخ  هب  هاگنآ  دننکیم ، باختنا  فّوطم  امنهار و  دوخ  يارب  هک 
تماقا رداـچ  نورد  هدز ، رداـچ  نادـیم  نیمه  رد  هکلب  دـننک ، یمن  باـختنا  اـمنهار  لـیلد و  دوخ  يارب  یـشکارم ، نارازگ  جـح  هلمج  زا 

یگتـسخ رهطم ، هضور  ات  هخانم  نادـیم  هلـصاف  هب  هجوت  اب  یلو  دوشیم ، ناـش  بیـصن  ناـگیار  تراـیز  قیفوت  هچرگا  نارئاز  نیا  دـننکیم .
دجسم رد  اج  نتفای  يارب  هاگنآ  دنوشیم ، لّمحتم  زامن  هناگ  جنپ  تاقوا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن دجـسم  هب  فّرـشت  يارب  ار  يدایز 

همه نیا  دـننیزگ و  یمن  نکـسم  رهـش  لـخاد  رد  دـنزادرپن ، لـیلد  هب  لاـیر  دـنچ  هکنیا  يارب  نارئاز  نـیا  دـنتفا . یم  لکـشم  هـب  زین  یبـّنلا 
يوزرآ هب  زامن  تاقوا  همه  رد  هدیزگ ، نکسم  رهش  لخاد  رد  هک  دنراد  ار  تداعس  نیا  لّومتم  جاجح  یلو  دننکیم ، لّمحت  ار  تالکـشم 
نارتشا تحارتسا  يارب  یّلحم  هخانم ، نادـیم  يوس  کـی  رد  دـننک . ادـیپ  ار  رهطم  مرح  تنمیم  رپ  تراـیز  تداعـس  دنـسرب و  دوخ  نیرید 

ماگنه اـت  دـنهدیم ، لـیوحت  اـهنابراس  هب  هتفرگ ، لـیوحت  ار  اـهرتش  ياـهلفاق ، ره  نارتشا  لوؤسم  نارئاز ، ناکـسا  زا  سپ  هک  هدـش ، روظنم 
رد دراد ، رارق  هنیدم  یبرغ  تمـس  رد  هک  هخانم  نیمزرـس  دـننک . یم  تظفاحم  اهنآ  زا  تبون  هب  دـنربیم و  ارچ  هب  ار  اهنآ  نارئاز  تشگزاب 
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نارئاز ناکـسا  يارب  هدش ، يرادیرخ  تلود  يوس  زا  دشیم ، ساسحا  هک  یمربم  زاین  ساسا  رب  اهدـعب  تشاد ، یـصوصخ  ناکلام  هتـشذگ 
. دیدرگ فقو  نارئاز  هاگتحارتسا  ناونع  هب  دش و  مالعا  عونمم  اجنآ  رد  يزاس  نامتخاس  اذل  تفای و  صاصتخا 

هیمست هجو 

هقطنم نیا  باختنا  زا  سپ  رذـگهر ، نیا  زا  ( 9 . ) تسا نارتشا  هاگتحارتسا  يانعم  هب  خانُم »  » رتش و ندـیناباوخ  يانعم  هب  تغل ، رد  هخاـنإ » »
میمعت اهدعب  یلو  تفر ، یم  راک  هب  هخانم  نادیم  دروم  رد  اهنت  هژاو  نیا  لیاوا ، رد  دنتفگ . هخانم »  » اجنآ هب  نارتشا ، هاگتحارتسا  ناونع  هب 

دوخ يارب  هتفای و  شرتسگ  رایـسب  هخانم  نونکا  دـش . هتفگ  هخانم »  » دراد رارق  روس  نوریب  یبرغ  تهج  رد  هک  ینیمزرـس  ّلـک  هب  تفاـی و 
. دوش یم  هماقا  هعمج  زامن  نآ  رد  هک  ییاج  ات  تساهدش ، يروشک 

هنیدم ياه  هیاپهوک  اه و  هوک 

هب تشد  راهچ  و  ( 10  ) دراد ْریع »  » و دُُحا » : » ياهمان هب  مهم  هوک  ود  هرّونم  هنیدم  دوش ، یم  هداد  حیضوت  يدعب  ياهلـصف  رد  هک  يروط  هب 
هب دـتفایم ; هار  هب  هنیدـم  فارطا  رد  ییاهلیـس  درابیم ، دـنت  ناراب  هک  یعقاوم  رد  رغـصا .» قیقع   » و ربکا » قیقع  «، » ناحطب «، » تانق : » ياهمان

(11 . ) دوش یم  ریزارس  هورع  نامثع و  ياههاچ : يوس  هب  هدرک ، روبع  مضأ  سپس  هباغ و  هّرَح ، میلس ، ینب  ياهیداو : زا  بیترت 

هنیدم یحاون 

، طاهر هلاّیـس ، عبنی ، يرقلا ، يداو  همّرلاوذ ، عرف ، لدنجلا ، ۀمود  امیت ، رْوَک ، ياهمان : اب  تسا  ییاه  هیحان  هنیدم ، سدقم  رهـش  نوماریپ  رد 
. تسا روهشم  فورعم و  اهنآ  یماسا  هک  رگید ، هیحان  اه  هد  هنیَرُع و  ياهاتسور  ربیخ ، ( 4 ، ) كدف نیدم ، لحکا ،

راج هلکسا 

. تسا فورعم  راج »  » هب زین  نآ  هک  تسا  ییابیز  هلکـسا  ردنب و  اجنآ  رد  دنیوگیم و  راج »  » هنیدم یحاون  رد  ار  ( 12 « ) مُْزُلق  » يایرد هنارک 
هدش هطاحا  ( 13 « ) پاش  » يایرد هلیـسو  هب  فرط  هس  زا  هک  تسا  عقاو  لیم  هس  لوط  هب  ياهریزج  هبـش  رمحا  رحب  مزلق  يایرد  لـحاس  رد 
ایرد ندش  يداع  ات  دنریگ و  یم  ولهپ  لحاس  نیا  رد  اه  قیاق  اه و  مََلب  ایرد ، ندـش  زیمآ  هرطاخم  فلاخم و  ياهداب  شزو  ماگنه  هب  تسا .

. تسا بسانم  رایسب  ماد  يرادهگن  يارب  راج  لحاس  دننک . یمن  كرت  ار  اجنآ 

بیاجع نیمزرس 

اههوک و رد  رحبلا » ّربلا و  بئاجع  یف  رهّدلا  ۀبخن   » باتک رد  یقـشمد ، يراصنا  بلاط  نب  دمحم  هللادبعوبا  نیّدـلا ، سمـش  لقن  ساسا  رب 
ترـضح تردـق  زا  تقلخ ، ياه  یتفگـش  زا  دوش . یم  تفای  یناوارف  هقلخلا  بیجع  تفگـش و  تاـناویح  هنیدـم ، فارطا  ياـه  هیاـپهوک 

هنیدم یلاها  دوش و  یم  تفای  ( 14 « ) لیَُخن  » همـشچ نوماریپ  هک  هدرک ، یّلجت  عوبرج »  » مان هب  خلم  یعون  شنیرفآ ، رد  ياهناشن  تیدـحا ،
(1 دروخ : یم  مشچ  هب  عوبرج )  ) ناویح نیا  رد  هّثجلا  میظع  تاناویح  زا  ییاـه  هولج  هک  تسا  هجوت  بلاـج  دـنیوگ . یم  عوبرج »  » نآ هب 
(5 رتش ، هنیـس  دـننام  شا  هنیـس  ( 4 واـگ ، ندرگ  هیبـش  شندرگ  ( 3 لیف ، ناگدـید  دـننام  شیاه ; هدـید  ( 2 بـسا ، هرهچ  هیبـش  شا  هرهچ 

ياهاپ دننامه  شیاهاپ  ( 8 رتش ، نار  هیبش  شیاهنار  ( 7 شوق ، هرق  هریت  زا  سکرک  ياهلاب  نوچ  شیاـهلاب  ( 6 برقع ، مکش  هیبش  شمکش 
. دنا یتفگش  تریح و  رد  شتقلخ  بیاجع  رد  اهلقع  هک  يراگدیرفآ  تسا  هزنم  تسا . رام  مد  هیبش  شمد  و  ( 9 غرم ، رتش 
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اه تشون  یپ 

. دشابیم ه . ياـفوتم 974  و  سوـلج 926 ه . دلوتم 900 ه ،. میلـس ، زوای  ناطلـس  رـسپ  ینامثع ، هاشداپ  نیمهد  ینوناق ، نامیلـس  ناطلـس  . 1
لاس 1218 هب  شردپ  ندش  هتشک  زا  سپ  زیزعلادبع ، نب  دوعس  . 2 ص2616 . ] ج4 ، یکرت ، مالعألا  سوماق  يدنفا ، یماس  نیّدلا  سمش  ]

نارـسپ ود  يدان ، يادب و  داتـسرف . ص 284 . ] ناـیباهو ، یهیقف ، رغـصا  یلع  . ] درک تموکح  لاس 1229 ه . ات  تسـشن و  ردـپ  ياج  رب  ه .
شتآ هب  هک  ییاهاتـسور  دوصقم ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  نکیل  دنراد ، او  دوعـس  تعاطا  هب  ار  هنیدم  هیحان  بارعا  دنتـسناوت  هچرگا  يودب ،
رامـش ءاصحا و  ّدح  زا  نوریب  دنتخیر ، تیباهو » نییآ  شریذـپ  رد  دـیدرت   » مرج هب  هک  ییاهنوخ  دـندرب و  تراغ  هب  هک  یلاوما  دندیـشک ،

صص 88 87 6. نافوط ، رشن  نایباهو ، خیرات  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  يربص /  بّویا  پیترس  . 5 85 نامه : . 4 19 (: 3  ) نارمع لآ  . 3 تسا .
رفـس نآ  رد  دوعـس  هک  ار  یعیجف  تایانج  حورـشم  . 7 تسا . هدـمآ  صـص 93 90  ناـیباهو ، خـیرات  رد  نآ  یـسراف  همجرت  یبرع و  نتم 

هژر لاح  رد  هیربنع » باـب   » ياـبیز ریوصت  . 8 3 (: 5  ) هدئام . 7 دـییامرف . هظحالم  صـص 10793  نایباهو ، خیرات  باتک  رد  دـش ، بکترم 
دُُحا گنج  ص321 10 . ج14 ، برعلا ، ناسل  . 9 تسا . هدمآ  هرامش 101  ریوصت  ج1 ، یسانش » هنیدم   » باتک رد  یماظتنا ، ياهورین  نتفر 

رد یناوارف  ثیداـحا  درادرارق . نآ  زارف  رب  دُُـحا  يادهـش  رگید  ادهـشلا و  دّیـس  هزمح  باـنج  فیرـش  ربق  هدـش ، عقاو  دُُـحا  هوک  هنماد  رد 
رارق مرح  ار  ْریع »  » و دُُحا »  » هوک ود  نایم  هک  هدش  تیاور  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ لوسر  زا  هدش و  دراو  دحا  هوک  تسادقو  تمظع 

هرامش 45 هشقن  ج1 ، یسانش ، هنیدم  باتک  رد  هَّرب ، هّرَح و  بونج  رد  هورُع  هاچ  تیعقوم  . 11 ص172 .[ ج4 ، نادلبلا ، مجعم  . ] تسا هداد 
رایسب . 12 ص484 . ] ج1 ، نیمرحلا ، تآرم  . ] تسا هتفای  راهتـشا  نامثع  هاچ  هب  هک  دشابیم  همور »  » هاچ نامه  نامثع  هاچ  هدش و  صّخـشم 
باتک فیلأت  ماگنه  هب  هک  دوش  یم  مولعم  درب و  یم  مان  كدـف »  » هیحاـن زا  هنیدـم  یحاون  ناـیم  رد  مرتحم  فلؤم  هک  تسا  هّجوت  بلاـج 

هک مُْزُلق »  » مان هب  هدوب  يرهـش  رـصم  هّکم و  ناـیم  رمحا  ياـیرد  لـحاس  رد  . 13 تسا . هدوب  هنیدـم  روهـشم  یحاون  زا  كدـف  1299 ه ). )=
دنتفگ یم  هّدج »  » ار نآ  هک  هدوب  هّکم  یحاون  رد  يردنب  مزلق  يایرد  هنارک  رد  دنتفگ . یم  مزلق » يایرد   » تبـسانم نیا  هب  ار  رمحا  يایرد 

سوماق . ] تشاد ترهـش  پاش » يایرد   » هب هنایماع ، نابز  رد  رمحا  ياـیرد  . 14 دندیمان . یم  راج »  » ار نآ  هک  هنیدـم ، هقطنم  رد  يردـنب  و 
]. ص278 ج5 ، نادلبلا ، مجعم  . ] تسا هنیدم  یلیم  رد 5  ياهمشچ  مان  لیَُخن » . » 15 ص2803 .[ ج4 ، مالعالا ،

تیباهو تاهبش  هب  خساپ 

باتک مان 

شسرپ دنچ  هب  خساپ  هعیش و 

هدنسیون

يداتسا اضر  خیش  جاح  هللا  تیآ 

راتفگشیپ

هک يا  هتفه  راهچ  ای  هتفه  ود  رد  دنوش  یم  فرشم  هکم  هنیدم و  هب  عتمت  جح  ای  هدرفم و  هرمع  ماجنا  يارب  ناریا  زا  هک  هعیش  نارئاز  رتشیب 
ًانایحا زین  دوش و  یم  ناشیا  زا  ییاه  لاؤس  یهاگ  ای  دـیآ و  یم  شیپ  ناـشیارب  ییاـه  لاؤس  دـنراد  تبحاـصم  ترـشاعم و  ننـست  لـها  اـب 
دنشاب هتشاد  يرصتخم  ییانـشآ  مک  تسد  لئاسم  نیا  هرابرد  دنلیام  تروص  هس  ره  رد  هک  دنونـش  یم  هعیـش  بهذم  هب  ار  ییاه  ضارتعا 

نآ ندوب  ساـسا  یب  هب  مه  دنـشاب و  ناگدـننک  لاؤس  يوگخـساپ  دوخ  عـالطا  ّدـح  رد  دـنناوتب  مه  دـنوشن و  ماـهبا  راـتفرگ  دوخ  مه  هک 
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هب داقتعا  يارب  نایعیـش  لـیلد   2 تسا ؟ هدـش  ادـیپ  ینامز  هچ  زا  هعیـش   1 زا : تسا  ترابع  لـئاسم  نیا  نیرتمهم  دـنوش . هاـگآ  تاـضارتعا 
تلع  4 دـنراد ؟ ییاه  یگژیو  هچ  مالـسلا ) مهیلع   ) ناماما هعیـش  رظن  زا   3 تسیچ ؟ وا  موصعم  دـنزرف  هدزای  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تماما 

كرشم ار  هعیش  یباهو ، ياه  ینـس  زا  یخرب  یهاگ  ارچ   5 تسیچ ؟ یهقف  ماکحا  يداقتعا و  لئاسم  زا  یشخب  رد  یّنـس  هعیـش و  فالتخا 
ربمایپ و ربق  ترایز  هعیـش  لیلد  هچ  هب   7 دراد ؟ یئاور  ینآرق و  لیلد  تعافش  هب  هعیـش  داقتعا  ایآ   6 تسیچ ؟ رد  نانآ  هابتشا  دنناوخ ؟ یم 

تعدب ینعم   9 دراد ؟ یلیلد  تایاور  نآرق و  رظن  زا  ادخ  ءایلوا  هب  لسوت  بابحتـسا  ایآ   8 دناد ؟ یم  بحتـسم  ار  نانمؤم  موصعم و  ناماما 
دـنک و یم  هیقت  يدراوم  رد  هعیـش  ارچ   10 دـنمان ؟ یم  تعدـب  ار  هعیـش  تادابع  زا  یـشخب  هابتـشا  هب  اه  یباهو  یخرب  یهاگ  هک  تسیچ 
13 دنریگ ؟ یمن  وضو  اه  یّنس  دننام  نایعیـش  ارچ   12 دراد ؟ یمزاول  هچ  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  یتسود   11 تسیچ ؟ هیقت  زا  دوـصقم 

یّنس دننام  ارچ   15 دنناوخ ؟ یمن  زامن  هتسب  تسد  اه  ینس  رتشیب  دننام  ارچ   14 دـنیوگ ؟ یم  ار  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » هلمج ناذا  رد  ارچ 
یّنس فالخ  رب  ارچ   17 دننک ؟ یم  هدجـس  نآ  لاثما  رهم و  رب  طقف  ارچ   16 دنیوگ ؟ یمن  نیمآ »  » دمح هروس  ندناوخ  زا  دـعب  زامن  رد  اه 

تعامج هب  اه  یّنس  دننام  ار  ناضمر  هام  بحتسم  زامن  تعکر  رازه  ارچ   18 دنناوخ ؟ یم  مه  اب  ار  ءاشع  برغم و  و  رصع ، رهظ و  زامن  اه 
؟ هن ای  تسا  زئاـج  تاـیاور  نآرق و  رظن  زا  ّتقوم  جاودزا  اـیآ   20 تسیچ ؟ سمخ  تخادرپ  بوجو  رد  هعیـش  كردـم   19 دنناوخ ؟ یمن 
مالسا و خیرات  لوط  رد  هک  دنناد  یم  دنشاب  انشآ  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بتکم  فراعم  تماما و  لئاسم  هعیـش و  بتکم  اب  هک  یناسک 

لئاسم ریاس  لئاسم و  نیا  هرابرد  هک  هدـش  رـشتنم  فیلأت و  هریغ  یـسراف و  یبرع و  ناـبز  هب  یناوارف  ياـه  باـتک  رـضاح  رـصع  رد  هژیوب 
رب هوالع  دنا و  هدومن  حرطم  ار  مزال  ثحابم  یقطنم ، دنتسم و  لدتسم و  يا  هنوگ  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بتکم  هعیـش و  هب  طوبرم 

عالطا باتک  نیا  میظنت  زا  دوصقم  نوچ  و  دـنا . هداد  خـساپ  زین  هدـش  داریا  نیفلاخم  فرط  زا  هک  یتاهبـش  همه  هب  لـئاسم ، ناـیب  قیقحت و 
1 هدـش : رـشتنم  ریخا  ياهلاس  رد  هک  اهباتک  نیا  زا  باتک  هس  زا  سابتقا  هدافتـسا و  اب  هک  میدـید  رتهب  تسا  مدرم  مومع  حطـس  رد  یناـسر 

ردقنارگ داتسا  فیلأت  یـسانش  هعیـش  رب  يدمآرد  یناحبـس 2  رفعج  خیـش  جاح  هللا  ۀیآ  فیلأت  لصا  هاجنپ  ودـص  رد  هیماما  دـئاقع  روشنم 
دـش دای  هک  يا  هلأسم  دنچ  هرابرد  یناوضر  رغـصا  یلع  مرتحم  لضاف  فیلأت  تاهبـش  هب  خساپ  یـسانش و  هعیـش  یناگیاپلگ 3  یناـبر  یلع 

. دشاب دنمدوس  دوخ  ّدح  رد  تسا  دیما  میراذگب  یمارگ  نارئاز  رایتخا  رد  ار  یمکحم  هدننک و  عناق  لاح  نیع  رد  هاتوک و  تاعالطا 

هعیش شیادیپ  خیرات 

دوش یم  هتفگ  ناناملسم  زا  یهورگ  هب  یماما » هدزاود  هعیـش  ای  هیماما و  هعیـش   » ناونع حالطـصا  رد  تسا و  وریپ »  » ینعم هب  تغل  رد  هعیش 
یم وا  نیشناج  ماما و  ار  وا  موصعم  دنزرف  هدزای  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  هک 

تبحم و راهظا  وا  هب  هدیزگرب و  ار  ترـضح  نآ  يوریپ  هک  یناسک  ینعم  هب  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع وریپ  ینعم  هب  هعیـش »  » حالطـصا دنناد .
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  یعیـش  یّنـس و  ناثّدـحم  هک  یثیداحا  قباطم  اریز  ددرگ  یم  زاـب  تلاـسر  رـصع  هب  دـنا  هدومن  تدارا 
لالج تسا . هدیمان  مان  نیا  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناوریپ  ناراداوه و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دـنا  هدرک  لقن  ملـسو )
ریسفت رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نب  هللادبع  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  زا  یطویـس  نیدلا 

زور رد  شنایعیش  وا و  دومرف : درک و  هراشا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ( 1 ( ) ۀّیربلا ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا   ) هیآ ي
( مالسلا هیلع   ) یلع هب  باطخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  ریثا  نبا  ( 2 . ) دوب دنهاوخ  راگتسر  تمایق 

یم دراو  دنوادخ  رب  يدونـشخ  تیاضر و  اب  تمایق  زور  تنایعیـش  وت و  ( 3 ...« ) نییضرم نیضار  کتعیش  تنا و  هللا  یلع  مدقتـس  : » دومرف
( مالـسلا هیلع   ) یلع زا  رگید  یثیدح  رد  یطویـس  ( 4 . ) تسا هدرک  لقن  راـصبالارون  باـتک  رد  ار  تیاور  نیا  ریظن  زین  یجنلبـش  دـیوش ...

اولمع اونمآ و  نیذلا  نا   ) هیآ ي زا  دوصقم  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور 
باسح يارب  ار  اه  تما  هک  هاگ  نآ  تسا ، رثوک  ضوح  امـش  نم و  هاگ  هدـعو  تسا  وت  نایعیـش  وت و  ۀـّیربلا ) ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا 
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مرکا ربمایپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هملس  ّما  زا  قعاوص »  » باتک رد  رجح  نبا  ( 5 . ) دوب دیهاوخ  زارفارس  نامداش و  امش  دنروآ ، یم 
یلص  ) ربمایپ دندش ، دراو  ربمایپ  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع وا  زا  سپ  و  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  دوب ، نم  دزن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

باحصا و وت و  (. 6  ) ۀنجلا یف  کتعیش  ۀنجلا و  یف  کباحـصا  تنا و  یلع  ای  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  باطخ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
نآ دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نبا  یلع  زا  بقانملا »  » باتک رد  یمزراوخ  بیطخ  دوب . دـیهاوخ  تشهب  رد  تنایعیش 

. دوب هدش  يدنب  نیذآ  فلتخم  ياه  تنیز  هب  هک  دید  ار  یتخرد  دش ، تشهب  دراو  جارعم ) رد  ( ) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  هاگ 
بلاطیبا نب  یلع  تیومع  رـسپ  زا  تفگ : لیئربج  تسا ؟ یـسک  هچ  زا  تخرد  نیا  دیـسرپ : لیئربج  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ

هرهب نآ  ياه  تنیز  زا  دنروآ و  یم  تخرد  نیا  دزن  ار  یلع  نایعیـش  دنک ، تشهب  دراو  ار  نایتشهب  دـنوادخ  هاگره  تسا ، مالـسلا ) هیلع  )
کنیا و  دندرک ، ربص  اه  تیذا  رب  ایند  رد  هک  دـنا  بلاطیبا  نب  یلع  نایعیـش  دارفا  نیا  هک  دـنک  یم  نالعا  يدانم  هاگ  نآ  دـنوش ، یم  دـنم 

هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دزن  ام  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رباج  زا  رگید  ياج  رد  يو ، ( 7 . ) تسا هدش  اطع  نانآ  هب  اه  تبهوم  نیا 
يور سپس  دمآ  مردارب  یخا » مکاتأ  : » دومرف ام  هب  باطخ  ربمایپ  دش ، دراو  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ماگنه  نیا  رد  میدوب  ملـسو )

. دنناراگتسر تمایق  زور  رد  وا  نایعیش  یلع و  ( 8 «. ) ۀمایقلا موی  نوزئافلا  مه  هتعیـش  اذه و  نا   » دنوادخ هب  دنگوس  دومرف : دومن و  هبعک  هب 

. دش يراددوخ  نآ  رکذ  زا  مالک  ندشن  ینالوط  رطاخ  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  هراب  نیا  رد  ّتنـس  لها  بتک  رد  زین  رگید  ثیدـح  دـنچ 
طـسوت راب  نیتسخن  هعیـش  مان  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ثیداحا  نیا  زا  ( 10 . ) تسا یفاک  ام  دوصقم  تابثا  يارب  هدـش  دای  دراوم  لـقن  و  ( 9)

هتخانش حالطصا  نیا  هک  اج  نآ  زا  و  تسا . هدش  قالطا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناوریپ  ناراداوه و  رب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
اج نآ  ۀیـصولا » تابثا   » باتک فلؤم  هک  نانچ  تسا . هتفر  راک  هب  زین  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  دوب ، هدـش 

یلع و ترـضح  تفای ، نایاپ  هفیقـس  رد  رکبوبا  اب  تعیب  يارجاـم  هک  نآ  زا  سپ  تسا : هتفگ  هدرک  لـقن  ار  هفیقـس  هب  طوبرم  ثداوح  هک 
نیا لولدـم  : » تسا هتفگ  ثیداحا  نیا  هب  هراشا  زا  سپ  ءاطغلا  فشاک  همـالع  ( 11 . ) دندومن عامتجا  وا  لزنم  رد  يو  نایعیـش  زا  يا  هّدـع 

هک یناسک  مالسلا ) هیلع   ) یلع هعیش  زا  دوصقم  دنا و  هدوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعیـش ي  ربمایپ  هباحـص  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  ثیداحا 
هب تبـسن  نتـشادن  توادع  ای  يرگید ، هب  تبـسن  يدرف  تبحم  اریز  تسین ، دندیزرو  یمن  توادع  وا  هب  ای  دنتـشاد  یم  تسود  ار  وا  طقف 
رب هوالع  نآ  دافم  هکلب  تسین  نتشاد  تسود  طقف  ینعم  هب  یبرع  گنهرف  رد  هعیش  هژاو ي  و  تسین ، درف  نآ  ندیمان  هعیش  رد  یفاک  يو ،

نامه ار  هعیش  شیادیپ  زاغآ  : » تسا هتفگ  هعیش  شیادیپ  خیرات  دروم  رد  زین  ییابطابط  همالع  ( 12 . ) تسا ندرک  يوریپ  ندیزرو ، تبحم 
و مالـسلا ) هیلع   ) یلع تماما  رب  هک  یثیداحا  زا  یخرب  هب  سپـس  يو  تسناد .» دیاب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تایح  نامز 

روآ دای  هدرک و  هراشا  دنک  یم  تلالد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  اب  وا  هژیو ي  طابترا  هباحص و  نایم  رد  وا  زاتمم  تیصخش 
مرکا ربمغیپ  هک  يدیدش  هقالع  دوب و  ناگمه  قافتا  دروم  هک  رگید  یـصاصتخا  لیاضف  تازایتما و  نینچ  نیا  تسا  یهیدـب  : » تسا هدـش 

ناگتفیش هک  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  نارای  زا  يا  هدع  ًاعبط  تشاد  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
نانچ دننک ، يوریپ  وا  زا  دنیآ و  درگ  شرود  هب  هتـشاد  تسود  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تشاد  یم  او  نیا  رب  دـندوب  تقیقح  تلیـضف و 

ربمغیپ نانخس  رد  تیب  لها  هعیش  و  یلع » هعیش ي   » مان اهنیا  همه ي  زا  هتشذگ  تشاد . یم  او  ترـضح  نآ  هنیک  دسح و  رب  ار  يا  هدع  هک 
رـصع رد  هک  تسین  نیا  دوصقم  هک  دوش  یم  نشور  هیرظن  نیا  رد  تقد  اب  ( 13 «. ) دوش یم  هدید  رایسب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا

، دنا هدش  هدیمان  هعیـش  تسخن  هورگ  تهج  نیدب  دنا و  هتفریذپن  ار  نآ  یهورگ  هتفریذپ و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تماما  یهورگ  تلاسر 
رد يوبن  ثیداحا  هب  هک  تسا  هباحـص  زا  یهورگ  دوجو  دوصقم  هکلب  دوب ، هدماین  دـیدپ  هراب  نیا  رد  یفالتخا  نامز  نآ  رد  دوش  هتفگ  ات 

و دندیزرویم ، تدارا  وا  هب  لیلد  نیا  هب  هدومن و  هجوت  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دزن  وا  تلزنم  نأش و  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع دروم 
هللا یلص   ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  دنا  یناسک  نامه  دارفا ، نیا  زا  یخرب  دنتسناد . یم  ربمایپ  زا  يوریپ  تسرد و  هار  ار  وا  زا  يوریپ 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ار  هورگ  نیا  دندمآ . یم  رامش  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  صاخ  ناوریپ  ناراداوه و  زا  ملسو ) هلآو  هیلع 
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هیلع هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ار  هعیـش  شیادیپ  خیرات  نادنمـشناد ، زا  رگید  یهورگ  اما  تسا . هدیمان  یلع  هعیـش ي  ملـسو )
یم هدـعاس  ینب  هفیقـس  يارجام  رد  رگید  ترابع  هب  و  تماما ، تفالخ و  هلأـسم ي  رد  ناناملـسم  فـالتخا  اـب  طاـبترا  رد  و  ملـسو ) هلآو 

يارب ار  هدابع  نب  دعـس  راصنا  زا  يا  هدـع  دـش . داهنـشیپ  ود  تسخن  نیملـسم  ربهر  ربمایپ و  نیـشناج  اب  طابترا  رد  هفیقـس  رد  اریز  دـنناد ؛
خر هورگ  ود  نایم  هک  ییاهوگتفگ  زا  سپ  و  دـنداد . يأر  رکبوبا  تفالخ  هب  نارجاهم  زا  یهورگ  و  دـندرک ، داهنـشیپ  يربهر  تفـالخ و 

ار راـصنا  نارجاـهم و  زا  يا  هدـع  و  مشاـه ، ینب  هک  ناناملـسم  زا  يا  هدـع  رگید ، يوس  زا  و  تفاـی ، ناـیاپ  مود  هورگ  عفن  هب  ارجاـم  داد ،
هب هعیـش  اج  نیا  زا  دندوب . مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعیـش ي  نامه  هورگ  نیا  دندوب . دقتعم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تماما  هب  دنداد ، یم  لیکـشت 
نآ زا  کی  ره  هکلب  دنتسین ، راگزاسان  رگیدکی  اب  تقیقح ، رد  هاگدید  ود  نیا  و  ( 14 . ) دمآ دیدپ  مالسا  ناهج  رد  صاخ  یبهذم  ناونع 
مه یخیرات  ییاور و  لیالد  دـهاوش و  اـب  و  تسا ، راوتـسا  تسرد و  دوخ  دـح  رد  هک  تسا  هتـسیرگن  هلأـسم  نیا  هب  يا  هژیو  تهج  زا  ود 

نیتسخن و  تسا . هدـش  زاغآ  تلاسر  رـصع  رد  یعیـش  ياه  شیارگ  عیـشت و  هدـیقع ي  هک  تسا  نیا  تسخن  هیرظن ي  دـشاب . یم  گنهآ 
ود هب  ناناملسم  نامز  نآ  رد  یلو  تسا ، هدوب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  تسا ، هدومن  حرطم  ار  هعیـش  هک  يدرف 

یّنس هعیـش و  روهظ  أشنم  تماما  تفالخ و  دروم  رد  فالتخا  هک  تسا  نیا  مود  هیرظن ي  دندوب . هدشن  میـسقت  هعیـش  ریغ  هعیـش و  هقرف ي 
ناونع هب  ار  رکبوبا  رگید  هورگ  لباقم  رد  دندرک ، یم  يرادفرط  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تماما  تفالخ و  زا  هعیـش  ناونع  هب  یهورگ  و  دـش ،

اب هاگدـید  ود  نیا  هک  تسا  نشور  ددرگ . یم  زاب  خـیرات  نیا  هب  زین  هعیـش  بهذـم  روهظ  نیاربانب ، دـندیزگرب . ربماـیپ  لـصفالب  هفیلخ ي 
هب ار  روبزم  بلطم  ود  هدومن و  هجوت  هتکن  نیا  هب  زین  ناققحم  زا  یخرب  تسا . حیحـص  دوخ  ياج  رد  کـیره  و  هتـشادن ، یفاـنت  رگیدـکی 

رصع رد  یعیش  هدیقع ي  رکفت و  دوجو  نییبت  هب  تسخن  نیما  نسحم  دیـس  همالع  دنا . هتـسناد  هیرظن  کی  زا  هلحرم  ود  ای  هبنج  ود  ناونع 
نایرج رد  ار  عیـشت  روهظ  هاگ  نآ  هتخادرپ و  هعیـش  مان  هب  ناناملـسم  زا  يا  هدع  ندش  هدـیمان  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
ربمایپ نامز  رد  هک  یتسناد  لبق  ثحب  رد  تسا : هتفگ  نینچ  هدـش و  روآدای  تفالخ  هلأـسم ي  دروم  رد  ناناملـسم  يوگ  تفگ و  ثحب و 

نتشاذگاپ ریز  اب  تماما  هلأسم ي  رد  فالتخا  نایرج  رد  هاگ  نآ  دندمآ ، یم  رامش  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هعیـش ي  ناناملـسم  زا  یهورگ 
هب نارجاهم  و  دوش ، هدـیزگرب  يربهر  امـش  ام و  زا  کی  ره  زا  دـنتفگ : نارجاهم  هب  راصنا  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تاشرافس 

ینب زا  یهورگ  اّما  دنتسناد  ربمایپ  هفیلخ  ار  رکبوبا  دنداتفا و  ولج  دشاب ، شیرق  رد  دیاب  تماما  و  دنربمایپ ، هریشع ي  موق و  زا  هک  نیا  لیلد 
نامه نانآ  دـندیزگرب ، ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تماما  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  روتـسد  قبط  راصنا  نارجاـهم و  مشاـه و 

(15 . ) دندوب نایعیش 

يروآدای

لامعا زاربا و  يارب  نایعیـش ، تیب و  لها  نانمـشد  هیما ، ینب  رـصع  رد  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  یخیراـت  ياـه  شرازگ  ثیداـحا و  یخرب  زا 
رامش هب  یندوشخبان  یمرج  ار  ندوب  یضفار  و  دندرب ، یم  راک  هب  ار  هعیـش  هرابرد  یـضفار  حالطـصا  نانآ  هب  تبـسن  تموصخ  توادع و 

هیلع  ) رقاب ماما  هب  ریصبوبا  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  دنتسناد . یم  لتق  هجنکش و  راوازـس  دندیمان  یم  یـضفار  ار  سک  ره  و  دندروآ . یم 
حابم ار  ام  ندرک  هجنکش  لام و  نوخ و  نآ  هطساو ي  هب  يوما  نارادمامز  هک  دنا  هداد  بقل  یمان  هب  ار  ام  مدرگ ، تیادف  تفگ : مالـسلا )

یم تسد  هب  لیذ  تاکن  تیاور  نیا  زا  تسا ... هضفار  مان  نآ  تفگ : ریصبوبا  تسیچ ؟ مان  نآ  دندومرف : مالسلا ) هیلع   ) ماما دنرامـش . یم 
نانآ فده  تفرگ و  یم  ماجنا  يوما  ماّکح  طسوت  رتشیب  نانآ  ندـیمان  یـضفار   2 دندیمان . یم  نایضفار  ار  نایعیـش  نامز  نآ  رد   1 دیآ :
هیلع  ) یلع ماما  هب  تبسن  نانآ  هک  تسا  دوب  نیا  نایعیش  نتسناد  یـضفار  هجو   3 دنهد . رارق  رازآ  هجنکش و  دروم  ار  نایعیـش  هک  دوب  نیا 
ماّکح هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و  دنتـسناد . یم  نارگید  زا  رترب  ار  وا  و  دندرمـش ، یم  رب  ار  وا  لـیاضف  دـندرک و  یم  ّتبحم  راـهظا  مالـسلا )

دنتشاگنا یم  مرج  ار  وا  لیاضف  ندرمش  رب  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  تبسن  ّتبحم  راهظا  يوما 
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( مالسلا هیلع   ) یلع تماما  هلدا 

ماما نیشناج و  ناونع  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع لاعتم  يادخ  فرط  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نوچ  هک  تسا  دقتعم  هعیش 
یم ار  ترـضح  نآ  تماـما  ناناملـسم  هک  دوب  نیمه  قح  هار  اـهنت  دومن ، راـهظا  ار  نآ  فـلتخم  ياـه  ناـیب  هب  درک و  نییعت  دوـخ  زا  دـعب 
هار زا  هک  نانآ  دراد و  ار  دوخ ) نیشناج  هرابرد  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ راتفگ  نتفریذپ  ینعی   ) راختفا نیا  هعیـش  دنتفریذپ و 

. دنا هتفرگ  شیپ  رد  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هار  زا  ریغ  یهار  دنتفریذپ  ار  رگید  صخـش  ینیـشناج  تفالخ و  باختنا ،
دوخ توعد  هک  تخاس  رومأم  ار  ربمایپ  لاعتم  يادخ  تثعب ، زاغآ  زا  لاس  هس  تشذگ  زا  سپ  رادلا  موی  ثیدح   1 بلطم : نیا  ياه  لیلد 

: دومرف درک و  عمج  ار  مشاه  ینب  نارس  ربمایپ  دش . لزان  دروم  نیا  رد  ( 214/ ءارعش ( ) َنیبَْرقَْألا َکَتَریشَع  ْرِْذنَأ  َو   ) هیآ و  دزاس ، راکشآ  ار 
رد ارم  امـش  زا  کی  مادک  منک . توعد  نآ  هب  ار  امـش  هک  تسا  هدرک  رما  نم  هب  دـنوادخ  ما . هدروآ  امـش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم 

یلع اهنت  راب  ره  رد  دومن و  رارکت  ار  نخس  نیا  هبترم  هس  ترـضح  دشاب ؟ نم  نیـشناج  ّیـصو و  ردارب و  ات  دنک  یم  يرای  نییآ  نیا  رـشن 
یتفیلخ ّییـصو و  یخأ و  اذـه  ّنا  : » تفگ ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ عقوم  نیا  رد  درک . نالعا  ار  دوخ  یگداـمآ  مالـسلا ) هیلع  )

، دوخ هب  تبسن  ار  نانمؤم  ریما  ماقم  تلزنم و  فلتخم ، دراوم  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  تلزنم  ثیدح   2 ( 1 «. ) مکیف
بلس مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  دشاب ) توبن  هک   ) ار نوراه  تاماقم  زا  ماقم  کی  طقف  هتسناد و  یسوم  هب  تبـسن  نوراه  ماقم  تلزنم و  نامه 

(، 17  ) توبن ماقم  نوراـه  میرک ، نآرق  صن  هب  ( 16 «. ) يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  تنأ  یلع  ای  : » هدومرف هدرک و 
یلع يارب  توبن  ماقم  يانثتسا  هب  ار  نوراه  تاماقم  همه  زین  تلزنم  ثیدح  و  دوب ، اراد  یـسوم  نامز  رد  ار  ( 19  ) ترازو و  ( 18  ) تفالخ

دوجو توبن  يانثتـسا  هب  يزاین  دوبن  مالـسلا ) هیلع   ) يو يارب  توبن  زج  تاماقم  همه  تابثا  دوصقم ، رگا  و  دنک . یم  تباث  مالـسلا ) هیلع  )
نآ رب  سکره  هک  دنک  یم  هیبشت  حون  یتشک  هب  ار  شیوخ  تیب  لها  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  هنیفس  ثیدح   3 تشادن .
ْنَم ِهِموَق  یف  ِحون  ۀنیفَـس  ُلَثَم  مکیف  یتیب  لهَأ  َلَثَم  ّنإ  الأ  : » دیامرف یم  دش ، قرغ  تسج  فّلخت  نآ  زا  هک  سکره  تفای و  تاجن  تسـشن 
قبط نیاربانب  دوب . ندـش  قرغ  زا  تاجن  يارب  نانآ  هاگهانپ  أـجلم و  حون ، یتشک  هک  میناد  یم  (. 20 « ) قرَغ اْهنَع  َفَّلََخت  ْنَمَو  یَجن  اهَبِکَر 
تّما ناما  ثیدح   4 دنتسه . یهارمگ  فارحنا و  زا  تاجن  يارب  هاگهانپ  هناگی  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تیب  لها  هنیفس ، ثیدح 

: دیامرف یم  دنک و  یم  یفرعم  فالتخا  زا  تما  يرود  هملک و  تدـحو  ببـس  ار  دوخ  تیب  لها  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
نیمز لها  تاجن  هلیسو  ناگراتس  هک  هنوگ  نامه  (: 21 ...« ) فالِتْخالا نم  یتمال  ٌنامَأ  یْتَیب  ُلْهَأَو  قْرَغلا  َنِم  ِضرَألا  ِلهأل  ٌناـمأ  ُموجُّنلا  »

ادیپ جاوما  نایم  زا  ار  هار  ناگراتس  هلیسو  هب  (، 16/ لحن ( ) نوُدَتْهَی ْمُه  ِمْجَّنلِابَو   ) مکح هب  نادرونایرد  اریز ،  ) دنتسه ایرد  رد  ندش  قرغ  زا 
ثیداحا زا  نیلقث ، ثیدح  نیلقث  ثیدـح   5 دنتـسه ... یگتـسد  ود  زا  تما  تاجن  هیام  زین  نم  تیب  لها  دنـسر ) یم  لحاس  هب  دننک و  یم 

مالسا تما  هب  باطخ  ثیدح  نیا  رد  ربمایپ  دنا . هدرک  لقن  دوخ  ثیدح  ياهباتک  رد  ار  نآ  هعیش  ینس و  ياملع  هک  تسا  یمالـسا  رتاوتم 
ینادرگور و  تما ، تیاده  هیام  ار  ود  نیا  هب  کسمت  سپس  و  مور ،» یم  مراذگ و  یم  یقاب  ار  اهبنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  : » دیامرف یم 

ْنِإ ام  یتَیب  َلهَأ  یتَْرتِعَو  هللا  َباتک  ْنیَلقثلا  ُمُکِیف  ٌكِرات  ّینإ  : » دـیامرف یم  هکنانچ  دـناد ، یم  تلالـض  هیام  ار  ود  نآ  زا  یکی  اـی  ود  ره  زا 
ار ربمایپ  تیب  لها  ترتع و  یملع  تیعجرم  ثیدـح ، نیا  ( 22 «. ) َضْوَحلا َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتْفَی  َْنل  امُهَّنِإَو  ًادـَبَأ  اوُّلِـضَت  َْنل  امِِهب  ُْمتْکَّسَمَت 

کسمت ود ) ره   ) تیب لها  ادخ و  باتک  هب  ینید ، روما  رد  هک  دراد  یم  مزال  ناناملسم  رب  و  دنک ، یم  تباث  ینشور  هب  میرک ، نآرق  دننام 
هعیـش و هک  نیلقث ، ثیدـح  ار ! تیب  لها  هناخ  رد  زج  دـننز ، یم  ار  اهرد  همه  ناسک  زا  یخرب  هک  تسا  فسأت  یـسب  ياج  یلو  دـنیوجب .
هفیلخ و نییعت  عوضوم  رد  رگا  اریز  دروآ ، درگ  دحاو  یتما  تروص  هب  ار  ناهج  ناناملـسم  همه  دناوت  یم  دنراد ، قافتا  نآ  لقن  رد  یّنس 

يارب یلیلد  چیه  یملع  تیعجرم  رد  دنشاب ، هورگ  ود  هب  مسقنم  هتشاد  فالتخا  مه  اب  یّنـس  هعیـش و  ربمایپ ، زا  سپ  تما  یـسایس  رادمامز 
. دنشاب ادص  کی  تسدکی و  مه  اب  نیلقث  ثیدح  قبط  رب  یتسیاب  هتشادن و  دوجو  هقرفت 
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ریدغ ثیدح 

هدرک یفّرعم  نشور  وحن  هب  ار  شیوخ  نیـشناج  صخـشم ، هنوگ  هب  زین  هاـگ  یلک و  تروص  هب  هاـگ  یمارگ  ربماـیپ  هتـشذگ  ثیداـحا  رد 
مایپ هکنآ  يارب  ترـضح  نآ  لاح  نیع  رد  دـنک . یم  مامت  وج  تقیقح  هاگآ و  دارفا  رب  ار  تجح  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ،
رخآ لاس  رد  ددـنبب ، الماک  هنیمز  نیا  رد  کش  دـیدرت و  هنوگ  ره  رب  ار  هار  دـناسرب و  کیدزن  رود و  زا  ناناملـسم  همه  شوگ  هب  ار  دوخ 

دنوادـخ بناج  زا  دومرف  ناـهارمه  هب  دومن و  فقوت  مخ » ریدـغ   » ماـن هب  ینیمزرـس  رد  ادـخ  هناـخ  جـح  زا  تعجارم  ماـگنه  هب  دوخ  رمع 
تلاسر ربمایپ  دریگن ، ماجنا  هچنانچ  هدوب و  یگرزب  هفیظو  ماجنا  زا  یکاـح  هک  یهلا  ماـیپ  دـناسرب ؛ ناـنآ  هب  ار  یماـیپ  هک  دراد  تیرومأـم 

ُهللاَو ُهََتلاـسِر  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإَو  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  : ) دـیامرف یم  هکناـنچ  تسا . هدادـن  ماـجنا  ار  دوـخ 
ماجنا ار  تیرومأم  نیا  رگا  و  نک ، غالبا  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ادخ  لوسر  يا  (: » 67 هدئام / ( ) ِساّنلا َنِم  َکُمِصْعَی 

رب وا  دنداد و  بیترت  ربمایپ  يارب  يربنم  هاگنآ  ( 23 «. ) دنک یم  ظفح  مدرم  رش )  ) زا ارت  دنوادخ  و  يا ، هدادن  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  یهدن 
هرابرد امـش  دسر ) یم  ارف  نم  گرم  ینعی   ) تفگ مهاوخ  کیبل  ار  قح  توعد  کیدزن  هدـنیآ  رد  تفگ : مدرم  هب  تفرگ و  رارق  نآ  زارف 

، يدرک رایـسب  شالت  يدومن و  یهاوخریخ  يدرک و  غالبا  ام  هب  ار  ادخ  نیئآ  وت  میهد  یم  یهاوگ  دنتفگ : خساپ  رد  دـییوگ ؟ یم  هچ  نم 
یگمه دـیهد ؟ یم  یهاوگ  زیخاتـسر  زور  ندوب  قح  و  نم ، تلاسر  ادـخ و  تینادـحو  رب  ایآ  دومرف : هاـگنآ  دـهد . ریخ  يازج  وت  هب  ادـخ 

یم راتفر  هنوگچ  نم  ياهبنارگ  نیـشناج  ود  اب  دیرگنب  موش ، یم  دراو  رثوک  ضوح  رب  امـش  زا  لبق  نم  دومرف : سپـس  دنداد . تبثم  خساپ 
نم تیب ) لها  و   ) ترتع يرگید  ادخ و  باتک  یکی  داد : خساپ  ربمایپ  تسیچ ؟ اهبنارگ  نیشناج  ود  زا  دوصقم  دیـسرپ :  _ یـصخش دینک ؟

هب ضوح  رانک  رد  تمایق  زور  رد  هکنآ  ات  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  ریبخ  فیطل و  يادـخ  و  تسا ،
هیلع  ) یلع تسد  هاگنآ  دـیوش . یم  كـاله  هک  دـیریگن  هلـصاف  ناـنآ  زا  و  دـیوش ، یم  كـاله  هک  دـیریگن  یـشیپ  ود  نآ  رب  دنـسرب . نم 

ْنِم َنینمؤملاب  ِساّنلا  یلوأ  ْنَم  ُساّنلا  اهّیأ  : » دومرف نینچ  سپـس  دـندید ، یم  ار  وا  نارـضاح  همه  هک  اجنآ  ات  درب  الاب  تفرگ و  ار  مالـسلا )
ربمایپ دـنناد . یم  رتهب  وا  ربمایپ  ادـخ و  دـنتفگ : خـساپ  رد  تسا ؟ رترایتخا ) بحاص   ) یلوا نانآ  دوخ  زا  ناـنمؤم  رب  یـسک  هچ  مِهِـسُْفنأ »؟

زین نم  و  نم ، يـالوم  دـنوادخ  مِهِـسُفنأ :» ْنِم  مِِهب  یلوأ  اـنأ  نینمؤملا و  َیلوم  اـنأ  َيـالوم و  هللا  ّنا  : » دوـمرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
سک نآ  هالوَم :» ٌّیلَعَف  ُهالوَم  ُْتنُک  ْنَمَف  : » دومرف راب  هس  سپس  مرترایتخا . بحاص  نانآ  دوخ  زا  نانمؤم  رب  نم  و  مشاب ، یم  نانمؤم  يالوم 

ُهَضغبأ و نم  ضغبا  هّبحأ و  نم  ّبحأ  ُهاداع و  ْنَم  ِداعَو  ُهالاو  ْنَم  ِلاو  مهللا  : » دوزفا هاگنآ  تسا . وا  يالوم  یلع  متـسه ، وا  يـالوم  نم  هک 
یلع هک  ار  سک  نآ  رادب  تسود  اراگدرورپ ، بئاغلا :» دهاشلا  غلبیلف  الأ  راد ، ثیح  هعم  َّقحلا  ردأ  و  هلذخ ، نم  لذخا  هرـصن و  نم  رـصنا 
مشخ تسا و  نابرهم  یلع  هب  تبسن  هک  سکره  اب  شاب  نابرهم  و  تسا ، نمشد  یلع  اب  هک  ار  سک  نآ  رادب  نمشد  دراد و  یم  تسود  ار 

و دزاس ، راوخ  ار  یلع  هک  ار  سک  نآ  زاس  راوخ  دنک و  يرای  ار  یلع  هک  ار  سک  نآ  نک  يرای  دروآ و  مشخ  یلع  رب  هک  یـسک  رب  روآ 
ار 110 تسا  فورعم  ریدغ  ثیدح  هب  هک  ثیدـح  نیا  دـننک . غالبا  نابیاغ  هب  ار  بلطم  نیا  نارـضاح  هد . رارق  وا  رادـم  رد  وا و  اب  ار  قح 

ياج ثیدح  نیا  رابتعا  تلاصا و  رد  ور  نیا  زا  و  دنا ، هدرک  لقن  یمالـسا  ناثدحم  املع و  زا  رفن  نیعبات و 360  زا  نت   84 هباحص ، زا  رفن 
نیرت عماج  نایم ، نآ  رد  هک  دنا ، هتـشون  باتک  ثیدح  نیا  هرابرد  لقتـسم  روط  هب  املع  زا  یهورگ  نینچمه  درادن . دوجو  يدیدرت  چـیه 
یلوم زا  دوصقم  دید  دیاب  نونکا  دـشاب . یم  ق ) 1320 1390 ه .  ) ینیما نیسحلادبع  خیش  جاح  همالع  شراگن  ریدغلا  فیرـش  باتک  اهنآ 

هب هک  تسا ، يربهر  تماما و  ریبعت ، نیا  زا  دوصقم  هک  دـنهد  یم  یهاوگ  يرایـسب  ياـه  هنیرق  تسیچ ؟ یلع  ندوب  یلوم  و  ربماـیپ ، ندوب 
رد ار  ادخ  هناخ  نارئاز  ناوراک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  ریدغ ، يارجام  رد  فلا  مینک : یم  هراشا  اه  هنیرق  نیا  زا  یخرب 

ياـبع زا  یمین  نارـضاح  هک  دوـب  يّدـح  هب  اوـه  یمرگ  تخاـس . فـقوتم  مرگ ، رایـسب  يزور  مین  رد  مه  نآ  فـلع ، بآ و  یب  ینیمزرس 
رد هک  دـیوگب  ینخـس  دـیاب  ربمایپ  ًاـعبط  تادـیهمت ، نیا  اـب  دـندوب . هداد  رارق  دوخ  ياـپ  ریز  زین  ار  رگید  مین  هدـنکفا و  رـس  رب  ار  شیوخ 
هک نیشناج ، نییعت  زا  ناناملسم  تشونرس  رد  دناوت  یم  يراک  هچ  یتسارب  و  دشاب ، هتـشاد  زاس  تشونرـس  يدیلک و  یـشقن  تما ، تیاده 
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زا مالـسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  حرط  زا  لبق  یمارگ  ربمایپ  ب  دـشاب ؟ رتزاـس  تشونرـس  تسا ، نید  ظـفاح  نیملـسم و  هملک  تدـحو  هیاـم 
ذخا نراقت  زا  درک . غالبا  ار  یهلا  مایپ  هاگنآ  تفرگ ، رارقا  اهنآ  هب  تبـسن  مدرم  زا  تفگ و  نخـس  داعم  توبن و  دیحوت و  هناگ  هس  لوصا 
یمن هداـعلا ، قوف  میظع و  شیاـمه  نآ  زا  ربماـیپ  فدـه  هک  تفاـیرد  درب و  یپ  ماـیپ  تیمها  هب  ناوـت  یم  نید  لوـصا  هب  تبـسن  فارتـعا 
عـضو نارگن  وا  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  و  داد ، ربخ  دوخ  عوقولا  بیرق  تلحر  زا  هبطخ  زاغآ  رد  ترـضح  ج  دـشاب ! يداع  يرما  هتـسناوت 

نایب زا  لبق  د  ددرگن . هرطاخم  راچد  هیتآ  ثداوح  نافوط  رد  يو  نییا  ات  دوش  ییوج  هراچ  هتـساوخ  یم  تسا و  هدوب  شیوخ  زا  سپ  تما 
یم نینمؤم  يالوم  نم  و  نم ، يالوم  ادخ  دومرف : دروآ و  نایم  هب  نخس  دوخ  تیولوا  تیولوم و  زا  مالسلا ،) هیلع   ) یلع هرابرد  یهلا  مایپ 

نامه خنس  زا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع ندوب » یلوم   » هک تسا  نآ  هاوگ  بلاطم ، نیا  رکذ  متـسه . یلوا  نانآ  دوخ  زا  نانآ  هب  تبـسن  و  مشاب ،
هیلع  ) یلع يارب  ار  روبزم  تیولوا  یهلا  ناـمرف  هب  ناـشیا  هدوب و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هب  طوبرم  تیوـلوا  تیوـلوم و 
یلوَأ ُّیبَّنلا   ) هدـش حیرـصت  نآ  هب  هکراـبم  هـیآ  رد  هـک  تـسا  ناـمه  مرکا ، ّیبـن  تیوـلوا »  » زا دوـصقم  و  تـسا . هدرک  تباـث  زین  مالـسلا )

زا ناـنمؤم ، هب  ربماـیپ  ندوب  رتراوازـس  زا  دوـصقم  و  تسا ، رتراوازـس  ناـشدوخ  زا  ناـنمؤم  هب  ربماـیپ  ( 6/ بازحا ( ) ْمِهِـسُْفنأ ْنِم  َنینِمْؤُْملِاب 
نودب نانمؤم  دـیاب  دـهد  قافنا  ای  داهج و  روتـسد  رگا  ینعی  دراد ، اهنآ  لاوما  ناج و  رد  فرـصت  قح  یهلا  رما  هب  هک  تسا  نیا  ناشدوخ 
بناج زا  هک  تسا  هعماج  یتسرپرـس  تیالو و  نامه  اه ، لام  اه و  ناج  دروم  رد  ندوب  عاـطم  نینچ  کـی  همزـال  و  دـنریذپب . ارچ  نوچ و 

لئان تماما  یتسرپرس و  ماقم  هب  وا  و  دش ، اطع  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  يو ، زا  سپ  ماقم ، نینچ  کی  تسا و  هدش  هداد  وا  هب  ادخ 
یمارگ ربمایپ  دـنناسرب و  نابیاغ  هب  ار  نآ  تساوخ  نارـضاح  زا  یهلا ، مایپ  نایب  زا  سپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  ه  دـمآ .

، دنیوگب کیربت  تینهت و  نانمؤم » ریما   » ناونع هب  یلع  هب  هک  داد  روتـسد  دوخ  نارای  هب  دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
دراو رمع ، رکبوبا و  دـنتفگ ، کـیربت  وا  هب  هدـش و  دراو  هورگ  هورگ  ربماـیپ ، ناراـی  و  تفرگ ، رارق  يا  همیخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اذـل 

يا وت  رب  داب  اراوگ  ۀـنمؤم : نمؤم و  َّلک  الوم  َيالوم و  َتبحـصأ  بلاط  یبأ  نب  یلع  ای  کـل  ًاـئینه  دـنتفگ : دـندرک و  وا  هبور  هدـش  همیخ 
هیلع هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  نانمـشد  هک  دهد  یم  ناشن  مالـسا  خیرات  ( 24 . ) يدـش نمؤم  نز  درم و  ره  هب  درف  نیرتراوازـس  زورما  یلع ،

ات هتفرگ  وداج  رحـس و  هب  ربمایپ  ندرک  مهتم  زا  دندش ؛ دراو  ینوگانوگ  ياههار  زا  يو ، یهلا  توعد  نتخاس  شوماخ  يارب  ملـسو ) هلآو 
ناکرـشم موش  ياه  هشقن  زا  ار  يو  دوب و  ربمایپ  اب  قح  تیانع  تسد  دراوم ، مامت  رد  یلو  شیوخ . رتسب  رد  ترـضح  نآ  لـتق  هب  میمـصت 

زین توعد  نیا  ربمایپ ، گرم  اب  هک  دوب  نیا  ربمایپ ) يارب  رـسپ  دـنزرف  ندـنامن  یقاب  هب  هجوت  اب  هژیوب   ) نانآ دـیما  هطقن  نیرخآ  درک . ظفح 
راـظتنا هب  يو  دروم  رد  اـم  تسا و  يرعاـش  دـنیوگ  یم  اـی  ( 30/ روط ( ) ِنُونَْملا َْبیَر  ِِهب  ُصَّبَرَتَن  ٌرِعاـش  َنُولوُقَی  ْمَأ  : ) دـش دـهاوخ  شوماـخ 

اب ینیشناج  نییعت  اب  ربمایپ  یلو  تشاد . دوجو  ناقفانم ، ناکرشم و  زا  يرایـسب  نهذ  رد  هشیدنا  نیا  میا . هتـسشن  گرم )  ) راگزور ثداوح 
نیدب و  تخاس ، لدـبم  سأی  هب  ار  نافلاخم  دـیما  دوب ، هداد  ناشن  ار  مالـسا  هب  دوخ  راوتـسا  صلاخ و  نامیا  یگدـنز  لوط  رد  هک  تیافک 

نیا زا  دیسر . لامک  هب  يربهر  نینچ  نییعت  دوجو  اب  مالـسا  تمعن  تخاس و  مکحم  ار  نآ  ياه  هیاپ  هدومن و  نیمـضت  ار  نید  ياقب  قیرط 
ْنِم اوُرَفَک  َنیذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا  : ) دمآ دورف  نید » لامکا   » هیآ ریدغ  زور  رد  ربمایپ ، ینیشناج  ناونع  هب  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع بصن  زا  سپ  ور 

زورما ( 1 ( ) 3/ هدـئام ( ) ًاـنید َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیـضَرَو  یتَـمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْـیلا  ِنْوَـشْخاَو  ْمُهْوَـشَْخت  ـالَف  ْمُِکنید 
مامت امش  رب  ار  متمعن  هتخاس و  لماک  ار  امش  نید  زورما  دیسرتب . نم  زا  دیسرتن و  نانآ  زا  سپ  دندش ، سویأم  امش  نید  يدوبان  زا  نارفاک 

هک قوف ، ینیقی  تایاور  زا  هتـشذگ  ( 25 . ) دشاب امـش  نید  ربمایپ ) نیـشناج  یفرعم  اب  هتفای  لیمکت   ) مالـسا نیا  هک  مدش  یـضار  و  مدرک ،
تسا نآ  زا  یکاح  زین  یخیرات  ياهشرازگ  دنرادن ، يرایتخا  نآ  رد  مدرم  تسا و  یهلا  هلأسم  کی  ربمایپ  ینیـشناج  هلأسم  دنک  یم  تباث 

کی ار  ینیـشناج  هلأسم  دوب ، هدادـن  لیکـشت  هنیدـم  رد  یتموکح  زونه  هدرب و  یم  رـس  هب  هکم  رد  هک  مه  ییاهزور  ناـمه  رد  ربماـیپ  هک 
وت اب  ام  هچنانچ  تفگ : دیـسر و  ربمایپ  روضح  هب  جـح  مسوم  رد  رماع  ینب  هلیبق  سیئر  هک  یناـمز  لـثملا ، یف  درک . یم  یقلت  یهلا  هلأـسم 
راک نیا  دومرف : خـساپ  رد  ربمایپ  تسه ؟ يا  هرهب  بیـصن و  يربهر  رما  رد  ام  يارب  ایآ  يدـش ، زوریپ  دوخ  ناـفلاخم  رب  وت  میدرک و  تعیب 
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هلأسم هچنانچ  تسا  یهیدـب  (. 26 « ) ءاشی ثیح  هعـضی  هللا  یلا  رمالا   » درامگ یم  راـک  نیدـب  دـهاوخ  یم  ار  سکره  تسادـخ ، هب  طوبرم 
دروم رد  دـنوادخ  مالک  دـننامه  دروم ، نیا  رد  ربمایپ  مالک  ۀـمالا » یلا  رمالا  : » دـیامرفب تسیاب  یم  دوب ، مدرم  باـختنا  هب  لوکوم  يربهر 

هچ رد  ار  شیوخ  يربمایپ  تلاسر و  هک  تسا  اناد  ادخ  (: 124 ماعنا / ( ) ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهللا  : ) دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، يربمایپ 
اب نیاربانب  دوب . هدـنز  هام  هس  زا  رتمک  یمارگ  ربماـیپ  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  دـیوگ : یم  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  . 1 دهد . رارق  یصخش 

. دزاس یم  ریدغ  زور  رد  هیآ  نیا  لوزن 

هناگ هدزاود  ناماما 

تماما رب  نیـشیپ  ماما  ب  دنک . حیرـصت  نیعم  يدرف  تماما  رب  ادخ  نامرف  هب  یمارگ  ربمایپ  فلا  تسا : ریذپ  ناکما  هار  ود  زا  ماما  تخانش 
نانآ تماما  رب  ناوارف  تایاور  قبط  ربمایپ  مه  تسا . هدش  تباث  هار  ود  ره  زا  هعیش  هناگ  هدزاود  نایاوشیپ  تماما  دنک . حیرصت  يدعب  ماما 
کی اـهنت  راـصتخا ، تیاـعر  يارب  هراـب  نیا  رد  تسا . هدومن  یفرعم  ار  شیوخ  زا  دـعب  ماـما  همئا ، زا  کـیره  مه  و  تسا ، هدرک  حیرـصت 

روآدای هکلب  درکن ، افتکا  مالسلا ) هیلع   ) یلع بصن  هب  اهنت  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  ( 27 : ) میوش یم  روآدای  ار  ثیدح 
دهاوـخ قـقحت  ماـما  هدزاود  نیا  هطـساو  هب  مالـسا  نید و  تزع  هک  دـمآ  دـنهاوخ  رگید  ماـما  هدزاـی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  سپ  هک  دـش 

« ۀفیلخ رشع  ینثا  یلا  ًازیزع  مالـسالا  لازی  ال  : » دومرف رگید  لقن  هب  و  ۀفیلخ » رـشع  ینثا  یلا  ًاعینم  نیدلا  لازی  ال  : » دومرف هکنانچ  تفریذپ ،
هدزاود نیا  ًاملسم  ( 28 . ) تسا هدـمآ  زین  تنـس  لها  حاحـص  نیرتربتعم  رد  هناگ ، هدزاود  يافلخ  دوجو  رب  لاد  تاـیاور  هک  تسا  ینتفگ 

يوما يافلخ  هن  اریز  تسین . قابطنا  لباق  هعیش  هناگ  هدزاود  ناماما  رب  زج  تسا ، هدش  هدرمش  نانآ  دوجو  هب  طونم  مالسا  تزع  هک  هفیلخ 
نینمؤملاریما  1 زا : دنترابع  هعیش  هناگ  هدزاود  ناماما  تسا . قیبطت  لباق  نانآ  رب  ددع  نیا  هن  و  یـسابع ، يافلخ  هن  دندوب و  نید  تزع  هیام 

یلع نب  نسح  ماما   2 فرـشا . فجن  رد  نوفدم  يرجه ) لاس 40 تداهـش : تثعب ، زا  لبق  لاس  هد  دلوت : ( ) مالـسلا هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع 
4 61 ه. ( ) مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  یلع  نب  نیسح  ماما   3 عیقب . ناتسربق  هنیدم ، رد  نوفدم  ق ) 3 50 ه . ( ) مالسلا هیلع   ) یبتجم هب  بقلم 

نب دمحم  ماما   5 عیقب . رد  نوفدـم  ق ) 38 94 ه . ( ) مالـسلا هیلع   ) نیدـباعلا نیز  هب  بقلم  نیـسحلا  نب  یلع  ماما   4 البرک . رد  نوفدـم  ق )
83 ( ) مالـسلا هیلع   ) قداص هب  فورعم  دمحم  نب  رفعج  ماما   6 عیقب . رد  نوفدم  ق ) 57 114ه . ( ) مالـسلا هیلع   ) مولعلارقاب هب  فورعم  یلع 

نب یلع  ماما   8 نیمظاک . رد  نوفدم  ق ) 128 183 ه . ( ) مالسلا هیلع   ) مظاک هب  بقلم  رفعج  نب  یـسوم  ماما   7 عیقب . رد  نوفدم  ق ) 148ه .
ق) 195 220 ه . ( ) مالسلا هیلع   ) داوج هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  ماما   9 دهشم . رد  نوفدم  ق ) 148 203 ه . ( ) مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم 

یلع نب  نسح  ماما   11 ارماس . رد  نوفدم  ق ) 212 254ه . ( ) مالـسلا هیلع   ) يداه هب  فورعم  دمحم  نب  یلع  ماما   10 نیمظاک . رد  نوفدم 
هدوب و هعیش  مهدزاود  ماما  وا  لاس 255  دلوتم  يدهم  ترضح  ارماس 12  رد  نوفدم  ق ) 232 260ه . ( ) مالسلا هیلع   ) يرکسع هب  فورعم 
/ حتف ، 33 هبوت / ، 54/ رون هروس  رد   ) نآرق حیرص  هدعو  قبط  هدرک و  روهظ  دنوادخ  نامرف  هب  يزور  ات  تسا ، بیاغ  هدنز و  زین  نونکا  مه 

(29 . ) دنادرگ رارقرب  یتیگ  رسارس  رد  ار  مالسا  تیمکاح  یمالسا  رتاوتم  ثیداحا  و  ( 9 فص / 28 و 

مهدزاود ماما 

یم هراشا  مهدزاود  ماما  هرابرد  یتاکن  هب  طقف  تسا ، نوریب  هلاسر  نیا  شیاجنگ  زا  هناگ  هدزاود  ناماما  زا  کـی  ره  هراـبرد  نتفگ  نخس 
روج ملظ و  زا  رپ  ناهج  هک  هاگنآ   ) رشب خیرات  هدنیآ  رد  یناهج ، لدع  تموکح  ییاپرب  روظنم  هب  تلاسر ، نادناخ  زا  يدرم  روهظ  مینک :

دح هب  هدش  لقن  دروم  نیا  رد  هک  یثیداحا  دنراد و  قافتا  نآ  رب  ناناملسم  روهمج  هک  تسا  یمالسا  دیاقع  تامّلـسم  زا  یکی  ددرگ ) یم 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  مینک . یم  هدنـسب  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  زا  ثیدـح  کی  لقن  هب  اهنت  نایم  نآ  زا  هک  دـسر . یم  رتاوت 
ْتَِئُلم امَک  ًاطِْـسقَو  الْدَع  اهالْمَیَف  يْدلُو  ْنِم  ٌلُجَر  َجُرْخَی  یّتَح  َمْوَیلا  َکلذ  ُهللا  َلَّوََطل  ٌدِحاو  ٌموَی  ّالِإ  اْینُّدـلا  َنِم  َْقبَی  َْمل  َْول  : » دـندومرف ملـسو )
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زا يدرم  اـت  دـنک  یم  ینـالوط  يردـق  هب  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب ، هدـنامن  یقاـب  زور  کـی  زج  ناـهج  رمع  زا  رگا  ( 30 « ) ًاروَجَو ًاـْملُظ 
زا يدرم  روهظ  مایق و  نیاربانب  تسا . هدش  رپ  متـس  روج و  اب  هک  هنوگ  نامه  دزاس ، رپ  طسق  لدـع و  زا  ار  ایند  دـیامن و  مایق  نم  نادـنزرف 
هک یمالسا  تایاور  رد  یناهج  حلصم  نیا  تایصوصخ  تسا . یّنس  هعیش و  زا  ناناملسم  مومع  قافتا  دروم  نامزلا  رخآ  رد  ربمایپ  نادناخ 

یلص  ) مرکا ربمایپ  تیب  لها  زا   1 تسا : هدش  نایب  ریز  حرش  هب  هدش  لقن  رثالا  بختنم  دننام  ییاه  باتک  رد  دنا و  هدرک  لقن  ینس  هعیش و 
دودـح 210 رد  تسا . مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤـملاریما  نادـنزرف  زا  تسا 2  هدـمآ  تیاور  دودـح 390  رد  تسا . ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 

ماما دالوا  زا  دـنزرف  نیمهن   4 تسا . هدـمآ  تیاور  دودـح 190  رد  تسا . مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  نادـنزرف  زا   3 تسا . هدـمآ  تیاور 
زا  6 تسا . هدـمآ  تـیاور  دودـح 180  رد  تسا . نیدـباعلا  نیز  ماـما  نادـنزرف  زا   5 تسا . هدـمآ  تـیاور  دودـح 150  رد  تسا . نیـسح 

مهیلع  ) تیب لـها  همئا  زا  ماـما  نـیمهدزاود  تسا 7  هدـمآ  تـیاور  دودـح 150  رد  تسا . مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماـما  نادـنزرف 
9 تسا . هدمآ  تیاور  دودح 210  رد  هدش . ّدلوتم  وا  هکنیا  وا و  تدالو  زا  شرازگ   8 تسا . هدمآ  تیاور  دودح 130  رد  تسا . مالسلا )
11 تسا . هدمآ  تیاور  دودح 90  رد  تشاد . دهاوخ  ینالوط  تبیغ   10 تسا . هدمآ  تیاور  دودح 320  رد  دوب . دهاوخ  ینالوط  وا  رمع 
دودح 130 رد  و  دنک . یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز   12 تسا . هدمآ  تیاور  دودح 30  رد  دوش . یم  ریگناهج  مالـسا  وا  روهظ  ماگنه  هب 

لاس  ) نونکا باسح ، نیا  اـب  تسا و  هدوشگ  ناـهج  هب  هدـید  يرمق  يرجه  لاس 255  رد  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  تسا  هدمآ  تیاور 
رما دنوادخ ، هدرتسگ  تردق  هب  هجوت  اب  ینالوط ، رمع  نیا  لوبق  درذگ . یم  ترضح  نآ  فیرـش  رمع  زا  نرق  هدزای  زا  زواجتم  1426 ق )
نا دنا : هدیزرو  تلفغ  یهلا  یهانتمان  تردق  زا  دنرامـش ، یم  یلکـشم  ار  ترـضح  نآ  رمع  لوط  هک  نانآ  تقیقح ، رد  تسین و  یلکـشم 

/ توبکنع  ) درمـش یم  لاس  هاجنپ  دصهن و  ار  وا  موق  ندـش  قرغ  ات  حون  يربمایپ  نارود  نآرق  نیا ، زا  هتـشذگ  ریدـق . ءییـش  لک  یلع  هللا 
ار ینالوط  رمع  یگتسیاش  رـشب  هک  دناسر  یم  نیا  و  دنک ، لح  ار  رمع  لوط  لکـشم  دشوک  یم  يرـشب  شناد  ام  رـصع  رد  نینچمه  (. 14

ترـضح نآرق ، هتفگ ي  هب  تسا ، رداـق  هک  ییادـخ  یتـسارب  دـنک . یم  يریگولج  نآ  ندـش  ینـالوط  زا  یعناوـم  تسه  هک  يزیچ  دراد ،
ینالوط رمع  نیمز  يور  رد  ار  ماما  تجح و  دـناوت  یمن  ایآ  تافاص 143 144 ،)  ) درادب هدنز  یهام  مکش  رد  زیخاتـسر  زور  ات  ار  سنوی 

ناـسب هک ، تسا  ییاـهزار  زا  رما ، نیا  تسین و  نشور  یـسک  رب  ترـضح  نآ  روـهظ  تقو  و  تسا . تبثم  باوـج  هـک  تسادـیپ  دـشخب !؟
یم ترـضح  نآ  روهظ  تقو  اب  ییانـشآ  یعّدـم  هک  ار  یناسک  ياعدا  دـیابن  نیاربانب ، تسا . فوشکم  دـنوادخ  رب  اهنت  زیخاتـسر ، ییاپرب 

رد تفگ  دیاب  میرذگب ، هک  روهظ  قیقد  خیرات  زا  نوتاقولا .) بذـک   ) تفریذـپ دـننک ، یم  نییعت  ار  یـصخشم  تقو  روهظ  يارب  ای  دنـشاب 
دوش یم  میـسقت  یمتح » ریغ   » و یمتح »  » مئالع شخب  ود  هب  دوخ  هک  تسا  هدـش  نایب  ترـضح  نآ  روهظ  يارب  یلک  ییاه  هناشن  تایاور 

. تسا هدمآ  ثیدح  دیاقع و  بتک  رد  نآ  لیصفت  هک 

ماما تافص 

ماما تمصع   1

هدش هدرپس  يو  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  بناج  زا  نآ  تیلوؤسم  هک  یهلا  ماکحا  نایب  رد  ات  دـشاب ، موصعم  دـیاب  ماما 
ضرغ ضقن  و  دش . دهاوخن  لصاح  نید  عیرشت  زا  ضرغ  و  هدشن ، غالبا  رشب  هب  یهلا  ماکحا  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دنکن ، اطخ  تسا ،

ماما فیاظو  زا  یکی  نآ  ماکحا  لیدبت  فیرحت و  زا  تعیرـش  ظفح  هک  تسا  نیا  لالدتـسا  نیا  يانبم  درادن . يراگزاس  یهلا  تمکح  اب 
نیا رب  و  دوش ، یم  هدیجنـس  ماما  نخـس  اب  دوش  یم  راهظا  دـنوادخ  ماـکحا  ناـیب  یهلا و  مـالک  ریـسفت  رد  هک  ییارآ  لاوقا و  ینعی  تسا ؛
نیا دـشابن ، اطخ  زا  موصعم  ماما ، هاگره  دـبای . یمن  هار  لیدـبت  فیرحت و  تعیرـش  رد  و  دوش ، یم  هداد  صیخـشت  لـطاب  زا  قح  ساـسا ،

تعیرـش مرکا  ربمایپ  تنـس  میرک و  نآرق  اب  اهنت  . » تسا هتفگ  نینچ  لیلد  نیا  حیـضوت  رد  یّلح  همالع ي  دـش . دـهاوخن  هدروآرب  فدـه 
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درف رگا  اریز  دشاب ، عرـش  ظفاح  دـناوت  یمن  زین  ناناملـسم  عامجا  تسا . هدـشن  نایب  ود  نآ  رد  ماکحا  لیـصافت  اریز  دـش ، دـهاوخن  ظفح 
دوجو دشاب  عرـش  ظفاح  ماما  هک  نیا  زا  ریغ  يرگید ، ضرف  اج ، نیا  رد  تسین ، لاحم  اطخ  رب  نانآ  عامتجا  دـشابن  نانآ  نیب  رد  یموصعم 
همیرک هیآ ي  (. 31  ) دشاب نآ  ریغ  زا  دنوادخ  مکح  و  تسردان ، زا  تسرد  رایعم  دناوت  یمن  وا  نخس  دشابن  موصعم  ماما  رگا  لاح  درادن ،

زا یهلا ، ماکحا  زا  يّدعت  زا ؛ تسا  ترابع  هک  تیصعم  اریز  دنک ، یم  تلالد  ماما  تمصع  موزل  رب  زین  ( 32 ( ) َنیِملاّظلا يِدْهَع  ُلانَی  ال   ) ي
گرزب ملظ  ار  كرش  هک  نانچ  ( 33 ( ) َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهللا  َدوُدُح  َّدَـعَتَی  ْنَمَو  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  تسا ، ملظ  نشور  قیداصم 

هلمج هکنیا  حیضوت  دوب . دهاوخن  تماما  بصنم  دهع و  هتسیاش ي  دنک  ملظ  هک  سک  نآ  و  ( 34 ( ) ٌمیظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ( ؛ تسا هتسناد 
؛ تسا وا  هیرذ ي  رد  تماما  رارمتسا  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  تساوخرد  هب  دنوادخ  خساپ  َنیِملاّظلا ) يِدْهَع  ُلانَی  ال   ) ي
( مالـسلا هیلع   ) میهاربا ًامامِإ ) ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّینِإ  : ) دومرف درک و  اطعا  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا هب  ار  تماما  ماقم  دنوادخ  هک  یماگنه  اریز 

ُلانَی ال  : ) دومرف وا  خساپ  رد  دنوادخ  یتَّیِّرُذ ) ْنِمَو  َلاق   ) دیامرف یم  هک  نانچ  درک  اضاقت  شیوخ  هیرذ ي  يارب  ار  الاو  بصنم  ماقم و  نیا 
چیه بکترم  یگدـنز  نایاپ  ات  زاغآ  زا  هک  نانآ   1 درک : میـسقت  هورگ  راهچ  هب  ناوت  یم  ار  میهاربا  ترـضح  هیرذ ي  و  َنیِملاّظلا ) يِدْهَع 

هدومن و رافغتسا  سپـس  هدش ، هانگ  بکترم  یگدنز  لوا  شخب  رد  هک  نانآ   2 ددرگ . یمن  قبطنم  اهنآ  رب  ملاظ  ناونع  و  دـندشن ، یهانگ 
ترـضح زگره  تسا ، یهیدـب  لوا  ضرف  سکع  مود 4  ضرف  سکع   3 دـننک . یم  زیهرپ  یملظ  تیــصعم و  هنوـگره  زا  مود  شخب  رد 

نینچ يارب  نانآ  یگتسیاشان  رد  اریز  تسا ، هدرکن  تساوخرد  دوخ  هیرذ ي  زا  ریخا  هورگ  ود  يارب  ار  تماما  ماقم  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا
رود دوبن  يزیچ  ناهاوخ  رـشب  تداعـس  تیادـه و  زج  هک  ترـضح  نآ  ماقم  زا  و  تسین ، دـیدرت  هنوگ  چـیه  ياج  ییالاو  بصنم  ماـقم و 

نایاپ رد  ای  دنا ، تلالـض  راتفرگ  هانگ و  هدولآ  رمع  نارود  مامت  رد  هک  دنک  تماما  يربهر و  ياضاقت  دـنوادخ  زا  یناسک  يارب  هک  تسا 
زا تسا ، لوا  ضرف  ود  دشاب  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا تساوخرد  دروم  دناوت  یم  هچ  نآ  نیاربانب ، دنراد ؛ يا  هویـش  شور و  نینچ  یگدنز 

دهاوخن ققحت  تمـصع  اب  زج  نآ  و  دنام ، دهاوخن  یقاب  لوا  ضرف  زج  نیاربانب ، تسا ، هدرک  انثتـسا  ار  مود  ضرف  دـنوادخ  ضرف  ود  نیا 
هریبک هانگ  زا  معا  یشزغل ، اطخ و  هنوگ  چیه  بکترم  شیوخ  رمع  نایاپ  ات  یگدنز  زاغآ  زا  موصعم  ریغ  يدرف  هک  ضرف  نیا  اریز  تفای ،
تهج زا  یکی  دراد : قالطا  لومـش و  رظن  ود  زا  نیملاـظلا ) ، ) رگید ناـیب  هب  ( 35 . ) تسا لاحم  ًاتداع  دوشن ، يوهـس  يدمع و  هریغـص ، و 

زا دوـش  ادـخ ) یناـمرفان  تیـصعم و   ) ملظ بکترم  هک  ناـمز  ره  رد  سک  ره  هک  تسا  نـیا  نآ  داـفم  و  ناـمز ، تـهج  زا  يرگید  دارفا و 
َهللا اوُعیطَأ   ) همیرک ي هیآ  ( 36 . ) نایاپ رد  ای  زاغآ ، رد  ای  دـشاب ، نینچ  یگدـنز  نارود  مامت  رد  هاوخ  دوب ، دـهاوخ  مورحم  تماما  بصنم 

ای درف  زا  طرش  دیق و  یب  تعاطا  موزل  الوا : اریز  دنک ؛ یم  تلالد  رمالا » یلوا   » تمـصع رب  زین  ( 3 7 ( ) ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأَو 
یم تیـصعم  اطخ و  زا  موصعم  رمالا » یلوا   » هک تسا  نیا  رگنایب  تسا  مارح  تیـصعم  رد  ادـخ  ریغ  زا  تعاطا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  يدارفا 

لوسر زا  تعاطا  كالم  نامه  رمالا » یلوا   » زا تعاطا  كـالم  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـیب  لوسر »  » رب رمـالا » یلوا   » فطع ًاـیناث : دنـشاب .
تمـصع موزل  رب  هیآ  نیا  تلالد  دـنموصعم . زین  رمالاولوا  تسا ، موصعم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  هنوگ  ناـمه  سپ  تسا .

ار رمالا » یلوا   » تمـصع رب  هیآ  تلالد  تسا  ّتنـس  لها  ناملاع  زا  دوخ  هک  نیا  اب  يزار  نیدـلارخف  هک  تسا  راکـشآ  نانچ  رمالا » یلوا  »
یعطق تروص  هب  ار  سکره  دـنوادخ   2 تسا . هدرک  مکح  رمالا  یلوا  تعاـطا  هب  یعطق  روط  هب  دـنوادخ   1 تسا : هتفگ  نینچ  هتفریذـپ و 

هچ موصعم  رمالا  یلوا  قادـصم  هک  نیا  صیخـشت  رد  وا  هتبلا  دـشاب . یم  موصعم  رمالا  یلوا  سپ   3 تسا . موصعم  دنادب ، ۀـعاطالا  بجاو 
ینعی ماما ، تمـصع  موزل  فلا ) تسا : حرطم  بلطم  ود  ماما  تمـصع  عوضوم  رد  هک  نآ  لصاح  تسا . هدش  هابتـشا  راتفرگ  دـنا ، یناسک 

زا دیاب  ددرگ  یمالسا  تما  يربهر  تماما و  بصنم  راد  هدهع  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  دهاوخ  یم  هک  سک  نآ 
هک دـنا  یناـسک  ناـنآ  نیارباـنب ، دـنرادروخرب . تمـصع  ماـقم  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  همئا  ب ) دـشاب . رادروخرب  تمـصع  یگژیو 
رد و  تسا . نانآ  هتسیاش ي  تماما  دنراد و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  ار  یمالـسا  تما  يربهر  تماما و  یگتـسیاش 

لـضف یف  عماج  ردان  باب  ۀجحلا ، باتک  ج1 ، یفاک ، لوصا  ررکم 1 . تروص  هب  تماـما  دروم  رد  ( 38 ( ) مالـسلا هیلع   ) اضر ماما  ثیدح 
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هدومرف َنیِملاّظلا ) يِدـْهَع  ُلانَی  ال   ) هیآ ي هب  دانتـسا  اب   1 تسا : هدـش  نایب  ریز  تروص  هب  ماما  تمـصع  موزل  ص 154 . هتافـص ، مامالا و 
لک ۀـماما  ۀـیالا  هذـه  تلطباف  تسا ». هداد  صاصتخا  ناکاپ  هب  ار  نآ  هدرک و  لطاب  تمایق  زور  ات  ار  یملاـظ  ره  تماـما  هیآ ، نیا  : » تسا
ادخ هب  هدننک ي  توعد  ناگدنب و  رب  راگدرورپ  تجح  قلخ و  نایم  رد  دنوادخ  نیما  ماما ، هک  نیا  نایب  زا  سپ   2 ۀمایقلا ... موی  یلا  ملاظ 

دنوادخ هک  نیا  نایب  زا  سپ   3 بویعلا » نم  أّربملا  بونذلا و  نم  رهطملا  مامالا   » تسا هدومرف  تسا ، یهلا  ماکحا )  ) ياه تمرح  عفادـم  و 
قَّفوم دَّیؤم  موصعم  وهف  : » تسا هدومرف  دـیاشگ  یم  وا  بلق  رد  ار  تمکح  ياه  همـشچرس  دـنیزگ و  یم  رب  دوخ  ناگدـنب  نایم  زا  ار  ماما 

رظن زا  نارگید  رب  تیلضفا  هقلخ 2  یلع  هدهاش  هدابع و  یلع  هتّجح  نوکیل  کلذب  هللا  هّصخی  راثعلا ، للزلا و  ایاطخلا و  نم  نمأ  دق  دَّدسم ،
رد لقع  عرـش و  مکح  نیاربانب ، تسا ، هّزنم  ییاوران  لعف  ره  زا  دنوادخ  و  تسا ، حیبق  لضفا  رب  لضاف  ای  لضاف ، رب  لوضفم  میدـقت  لقع ،
هب ندیـشخب  ققحت  هعماج و  يربهر  رد  هک  یتافـص  همه ي  ییاسراپ و  تسایـس ، ملع ، رد  دـیاب  ماما  هجیتن ، رد  تسا  گنهآ  مه  هراب  نیا 

و دحأ ، هینادیال  هرهد ، دحاو  مامالا  : » تسا هدومرف  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  دشاب . نارگید  زا  لضفا  دراد ، رثؤم  شقن  تماما  ياه  نامرآ 
هناگی ماما  (. 39 « ) باستکا هنم و ال  بلط  ریغ  نم  هّلک ، لضفلاب  صوصخم  ریظن ، لثم و ال  هل  و ال  لدـب ، هنم  دـجوی  و ال  ملاع ، هلداـعی  ـال 

طرش نیا  دروم  رد  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  تسا . عمج  وا  رد  لئاضف  همه ي  تسین . وا  دننام  لثم و  سک  چیه  تسا و  دوخ  راگزور 
، تسا حیبق  لقع  رظن  زا  لضاف  رب  لوضفم  میدقت  هک  هراب  نیا  رد  ینعی  مولعم ؛» لوضفملا  میدقت  حـبقو  : » تسا هتفگ  نینچ  ماما  تفـص  و 

ماما رد  تیلـضفا  موزل  هب  طوبرم  دـش  هتفگ  هچنآ  دـشاب . هتـشاد  يرترب  نارگید  رب  لامکو  لضف  رظن  زا  دـیاب  ماما  يرآ ، تسین . يدـیدرت 
بسک یـسک  زا  زگره  نانآ  هک  تسا  خیرات  تامّلـسم  زا  دنا ، هدوب  لضفا  نارگید  رب  دوخ  نامز  رـصع و  رد  تیب  لها  هک  نیا  اما  تسا و 

هتفای بقل  مظعالا » مامالا   » ناونع هب  هک  هفینحوبا  هک  اـجنآ  اـت  دـنا ، هتفرگ  هرهب  ناـنآ  شناد  ملع و  زا  نارگید  اـما  دـندرکن ، شناد  ملع و 
زا هدومن و  كرد  ار  قداص  ماما  رـضحم  هنیدـم  رد  يو  هک  تسا  یلاـس  ود  دوصقم  ( 2 « ) نامعن کلهل  ناتنـسلا  ول ال  : » تسا هتفگ  تسا ،

هعلاطم ي زا  ( 40 (« ) مالـسلا هیلع   ) دـمحم نبا  رفعج  نم  هقفا  تیأر  اـم  : » تسا هتفگ  رگید  ياـج  رد  تسا  هدرک  شناد  ملع و  بسک  يو 
هک دیا  یم  تسد  هب  تقیقح  نیا  ینشور  هب  نانآ  رصاعم  ياه  تیصخش  نادنمشناد و  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا ي  یگدنز  خیرات 
دزن دندنام ، یمن  ورف  دش ، یم  نانآ  زا  هک  یلاؤس  خـساپ  رد  زگره  دـندوب ، شیوخ  راگزور  ياه  تیـصخش  نیرترب  لمع  ملع و  رد  نانآ 
هتفگ هدرک و  دای  تماما  لـیالد  نیرت  نشور  زا  یکی  ناونع  هب  ار  بلطم  نیا  قودـص  خیـش  دـندرکن . بسک  تفرعم  شناد و  سک  چـیه 
چیه خـساپ  رد  دـننک ، شناد  ملع و  بسک  یـسک  زا  هک  نیا  نودـب  دوخ  ناـمز  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  همئا ي  زا  کـی  ره  تسا :

دوجو نانآ  تماـما  رب  رتاـیوگ  نیا  زا  یلیلد  هچ  سپ  دـندوب ؛ دوخ  راـگزور  دمآرـس  نونف  مولع و  همه ي  رد  و  دـندنام ، یمن  ورف  یلاؤس 
(41 ( ؟ دراد

ماما نییعت  هار 

دنوادخ زج  یسک  ار  هدش  دای  طیارش  تافص و  اریز  تسین ؛ نکمم  لاعتم  يادخ  فرط  زا  زج  ماما  نییعت  هک  دش  نشور  نیشیپ  بلاطم  زا 
تماما دروم  رد  (، 42 ( ) ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهللا  : ) تسا هدومرف  توبن  عوضوم  رد  میرک  نآرق  هک  هنوگ  نامه  ور ، نیا  زا  دناد . یمن 
نارگید تسا و  دـنوادخ  تسد  هب  نآ  نییعت  تسا و  دـنوادخ  صاخ  تمحر  توبن  هک  هنوگ  نامه  تساجرباپ . راوتـسا و  هدـعاق  نیا  زین 

راگدرورپ تسد  هب  نآ  نییعت  میسقت و  و  تسا ، یهلا  هژیو ي  تمحر  زین  تماما  ( 43 ( ) َکِّبَر َتَمْحَر  َنوُمِسْقَی  ْمُه  َأ   ) دنرادن یقح  نینچ 
رـصتخم روط  هب  هک  تسا  تماما  هلأسم  نیمه  دـنوش  میـسقت  ینـس  هعیـش و  هورگ  ود  هب  ناناملـسم  هدـش ، ثعاب  هک  یلـصا  هلأسمو  تسا .

هدزای و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  دـش . هداد  حیـضوت 
نیـشناج بیترت  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نامثع و  رمع و  رکبوبا و  ننـست  لـها  دنتـسه و  ادـخ  لوسر  نیـشناج  ماـما و  وا  موصعم  دـنزرف 

فراعم و ناناملـسم  هک  تسا  نیا  نآ  دیآ و  یم  شیپ  يرگید  ثحب  ساسا  نیا  رب  و  دنناد . یم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
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هعیش و تسیچ ؟ مالـسا  ماکحا  فراعم و  دنتـسم  رگید  ترابع  هب  دننک و  جارختـسا  هدافتـسا و  دنناوت  یم  یعبانم  هچ  زا  ار  مالـسا  ماکحا 
فراعم و عبانم  زا  عبنم  ود  ار  دـشاب  هدـش  لقن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  نئمطم  دنـس  اب  هک  یتاـیاور  زین  نآرق و  یّنس 
هب هناگ و  هدزاود  ناماما  رادرک  راتفگ و  دش  دای  رتشیپ  هک  نیلقث  ثیدـح  هلمج  زا  ناوارف  ياه  لیلد  دانتـسا  هب  هعیـش  و  دـنناد . یم  ماکحا 

فراعم عبنم  عجرم و  تجح و  هللا ، لوسر  تنس  نآرق و  دننام  ار  ملسو ») هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ترتع  تیب و  لها   » رگید ریبعت 
ار ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  باحـصا  دننام  نارگید  راتفگ  دنریگ و  یم  نانآ  زا  ار  ماکحا  فراعم و  دناد و  یم  ماکحا  و 
ار ثحب  نیا  تسا ، هتفرگ  تأشن  هلأسم  نیمه  زا  تسا  ینس  هعیـش و  نیب  ماکحا  فراعم و  زا  یـشخب  رد  هک  یفالتخا  دنناد و  یمن  تجح 

. مینک یم  لابند  هدنیآ  رد 

هعیش هب  ندوب  یلاغ  ولغ و  تمهت 

نتم

نانآ تسا . نایلاغ  روهظ  ولغ و  هدیدپ ي  تسا ، هداد  خر  مالـسا  ناهج  رد  ینید  تاداقتعا  هزوح ي  رد  هک  یفارحنا  ياه  هدـیدپ  زا  یکی 
دارفا ای  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا  و  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ای  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ قح  رد  هک  دنا  هدوب  یناسک 

رد ولغ  نیرتشیب  یخیرات ، ياه  شرازگ  قبط  دـنا . هدـش  لیاق  نانآ  اب  دـنوادخ  داـحتا  اـی  و  ناـنآ ، رد  دـنوادخ  لولح  و  تیهولا ، هب  رگید 
زا يا  هّدـع  : » تسا هتفگ  تالُغ  دروم  رد  دـیفم  خیـش  تسا . هتفرگ  تروص  وا  قح  رد  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دروم  رد  مالـسا  ناـهج 

، دـنرفاک هارمگ و  ناـنآ  دـندش . توـبن  تیهوـلا و  هب  لـیاق  وا  هیرذ ي  زا  ناـماما  نینمؤـملاریما و  ّقـح  رد  هک  دنمالـسا  نید  هب  نارهاـظتم 
(. 44 . ) دنا هتسناد  نید  زا  جراخ  رفاک و  ار  نانآ  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا  و  تسا ، هداد  روتسد  نانآ  لتق  هب  نینمؤملاریما 

ولغ ياه  هناشن 

نانآ ياه  یگژیو  زا  هک  يدیاقع  یلو ، دوب . دننامه  یمالسا  بهاذم  دیاقع  اب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنتشاد  يدیاقع  مالـسا  ناهج  رد  نایلاغ 
هیلع  ) نینمؤملاریما ای  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تیهولا  هب  داقتعا   1 زا : دنترابع  دـنور  یم  رامـش  هب  ولغ  ياه  هناشن  دوب و 
هیلع هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هب  ناهج  ریبدـت  هک  نیا  هب  داقتعا   2 يرگید . يدرف  ای  مالـسلا ،) مهیلع   ) تیب لها  همئا ي  زا  یکی  اـی  مالـسلا )

توبن هب  داـقتعا   3 دـشاب . هدـش  راذـگاو  رگید  يدارفا  ای  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  همئا  اـی  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما اـی  ملـسو ) هلآو 
ولغ تمالع  رد  : » تسا هتفگ  ولغ  ياه  هناشن  دروم  رد  دیفم  خیش  یمالـسا . تما  زا  يدرف  ای  رگید ، همئا ي  ای  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

«. دوش لیاق  نانآ  تیهولا  هب  دنک و  یفن  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم نایاوشیپ  رد  ار  ندوب  قولخم  ياه  هناشن  يدرف  هک  تسا  یفاک  نیمه 

نایلاغ هرابرد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا ي  رظن 

نانآ زا  يرایـسب  ثیداحا  هراب ، نیا  رد  دـنا . هدومن  تفلاخم  نایلاغ  ولغ و  هدـیدپ ي  اب  مامت  تّدـش  اب  مالـسلا ،) مهیلع   ) تیب لـها  همئا ي 
اج نیا  رد  ار  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  تسا ، هدرک  تیاور  راونالاراحب  رد  ار  ثیدح  دـص  کی  دودـح  یـسلجم  همالع ي  تسا . هدـش  تیاور 
هللا ۀمظع  نورِّغصی  هللا ، قلخ  ُّرش  َةالُغلا  َّناَف  مُهودِسُقی  َةالُغلا ال  مِکبابَش  یلع  اورَذِْحا  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما   1 مینک : یم  لقن 

نیرتدب نایلاغ  اریز  دنزاس ، هابت  ار  نانآ  دـیاقع  ادابم  دیـشاب ، كانمیب  نایلاغ  رطخ  زا  دوخ  ناناوج  رب  ( 45 ...« ) هللا دابعل  ۀیبوبرلا  نوعَّدی  و 
زا مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دزن   2 دنشاب . یم  تیبوبر  هب  لیاق  ادخ  ناگدنب  يارب  هتسناد و  کچوک  ار  ادخ  تمظع  دنشاب ، یم  ادخ  قلخ 
ام هک  داب  یسک  رب  ادخ  تنعل  دومرف : رگید  ياج  رد   3 دیزیهرپب . نانآ  اب  تسلاجم  هنوگره  زا  دومرف  ترضح  دمآ ، نایم  هب  نخس  نایلاغ 
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، دنک تسلاجم  نانآ  اب  سکره  دنکرشم . ( 47  ) ضیوفت هب  نالئاق  رفاک و  نایلاغ ، دومرف : مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما   4 ( 46 . ) دنادب ربمایپ  ار 
ادخ لوسر  تیالو  ادـخ و  تیالو  زا  دـنک  دـییأت  قیدـصت  ار  اهنآ  نخـس  دـنادب و  نیما  ار  نانآ  ای  دزاس ، رارقرب  ییوشانز  نامیپ  نانآ  اب  و 

یبوخ هب  رگید  هنومن ي  اـه  هد  تاـیاور و  نیا  ( 48 . ) دور یم  نوریب  وا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تیالو  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
ار نایلاغ  زین  هیماما  ناملکتم  نادنمـشناد و  هک  هنوگ  نامه  دـشاب . یم  نایلاغ  اب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا ي  دـیدش  تفلاخم  رگنایب 

يدارفا فرط  زا  یهاگ  هک  تسا  فسأت  بّجعت و  یسب  ياج  تاحیرصت  نیا  دوجو  اب  دنا . هتسج  يّربت  نانآ  زا  هتـسناد و  كرـشم  رفاک و 
هدش یشان  اجنآ  زا  ماهتا  نیا  یهاگ  ددرگ ، یم  مهّتم  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم همئا ي  دروم  رد  ولغ  هب  هیماما  هعیـش ي  هاگآان ، ای  ضرغم 

هب داقتعا  دننام  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم نایاوشیپ  هب  تبـسن  نایعیـش  تاداقتعا  زا  یخرب  هجیتن ، رد  هدشن و  هجوت  ولغ  تقیقح  هب  هک  تسا 
هدـمآ رامـش  هب  نانآ  قح  رد  ولغ  ناونع  هب  یهلا ، تیـشم  نذا و  اب  یبیغ  روما  هب  ندوب  ملاـع  و  زاـجعا ، تمارک و  نتـشاد  ناـنآ ، تمـصع 

. تسا

ینس هعیش و  نایم  فالتخا  تلع 

همدقم

بهذـم عبانم  دروم  رد  ثحب  مهم ، ياه  ثحب  زا  یکی  یعرـش  ماـکحا  یهقف و  لـئاسم  زا  یـشخب  رد  زین  نید و  لوصا  لـئاسم  یخرب  رد 
و دروآ ، یم  تسد  هب  هنوگچ  اجک و  زا  ار  نید  عورف  لوصا و  دروم  رد  دوخ  ءارآ  دیاقع و  هعیش  هک  هراب  نیا  رد  ثحب  ینعی  تسا . هعیش 

مالسا نید  عورف  لوصا و  هیماما ، هعیش  هک  تسا  نیا  خساپ  تسا ؟ مادک  یمالـسا  بهاذم  رگید  اب  هراب  نیا  رد  نآ  زایتما  كارتشا و  طاقن 
(1  ) لقع  4 مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا ي  ثیداحا  يوبن 3  تنس  میرک 2  نآرق   1 زا : دنترابع  هک  دروآ  یم  تسد  هب  عبنم  راهچ  زا  ار 

میرک نآرق 

زا يریگ  هرهب  یگنوگچ  رد  دـنچره  دور ، یم  رامـش  هب  نانآ  كرتشم  عبانم  زا  تسا و  یمالـسا  بهاذـم  همه ي  لوبق  دروم  میرک  نآرق 
( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  همئا ي  زا  يوریپ  هب  هعیـش  هاگدید  زا  دراد . دوجو  یتارظن  فالتخا  ینآرق  فراعم  میهافم و  مهف  شور  نآرق و 

لها همئا ي  هاگدـید  زا  میرک  نآرق  تلاصا  تسا . ینید  ماکحا  فراعم و  دـیاقع ، همـشچرس ي  عبنم و  نیرت  مهم  نیتسخن و  میرک  نآرق 
یثیدح هاگره  تسا و  ثیداحا  تیلوبقم  طیارـش  زا  نآرق  اب  یمالـسا  ثیداحا  ندوب  گنهآ  مه  هک  تسا  يّدـح  ات  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب

هوذخف و هللا  باتک  قفاو  ام  تسا : هدومرف  قداص  ماما  هک  نانچ  دوب . دـهاوخ  دودرم  دـشاب ، راگزاسان  نآرق  اب  هدوب و  یگژیو  نینچ  دـقاف 
(49  ) هوعدف هللا  باتک  فلاخ  ام 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تنس 

زا دوصقم  نیاربانب ، دراد . مان  تنس  موصعم  ( 50  ) ریرقت لعف و  لوق ، ءاـهقف  حالطـصا  رد  و  تسا ، شور  هقیرط و  ینعم  هب  تغل  رد  ّتنس 
عبنم نیمود  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ّتنس  تسا . ترضح  نآ  ریرقت  لعف و  لوق ، ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ّتنس 

نایوار طیارـش  رد  دنچره  تسا ، یمالـسا  بهاذم  همه ي  لوبق  دروم  بلطم  نیا  تسا . یهلا  ماکحا  قالخا و  دـیاقع ، رد  عّیـشت  بهذـم 
لقن یثیدح  ربتعم  قیرط  زا  هاگره  نیاربانب ، دراد . دوجو  یتافالتخا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ّتنـس  تفایرد  هار  يوبن و  ثیدح 
هعیش دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تسا . تّجح  دشاب ، ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ریرقت  ای  لعف  ای  لوق  هدنریگرب ي  رد  هک  دوش 

هب كدـنا  دراوم  رد  زج  دـیوج و  یم  دانتـسا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا  ثیداـحا  هب  ًاـبلاغ  یقـالخا  یهقف و  یمـالک ، ياـه  ثحب  رد 
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یمن راک  هب  ار  مزال  مامتها  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تنس  هب  تبـسن  المع  هعیـش  نیاربانب ، دننک ، یمن  هجوت  يوبن  ثیداحا 
نیا اب  یلو  تسا ، یمالسا  بهاذم  همه ي  مامتها  انتعا و  دروم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ّتنـس  هک  تسا  نیا  خساپ  ددنب .
دروم رد  و  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  ینـس  هعیـش و  ناـیم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ّتنـس  هب  نتفاـی  تسد  یگنوگچ  رد  لاـح 
مرکا ربمایپ  ّتنـس  هب  نتفای  تسد  يارب  قیرط  نیرت  نئمطم  هیماما  هعیـش  هاگدید  زا  دنرادن . رظن  قافتا  دنا  لیاق  تایاور  يارب  هک  یطیارش 

رد تسا ، هدرک  نایب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  لـثملا ) یف   ) ار هچنآ  تسا . مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  همئا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
ماما هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  یسیع و  نبدامح  ملاس و  نب  ماشه  هک  نانچ  تسا . هدش  دراو  ربمایپ  ّتنـس  رد  هک  تسا  نامه  تقیقح 

نیـسحلا ثیدح  نیـسحلا و  ثیدح  يّدج  ثیدح  و  يّدج ، ثیدح  یبأ  ثیدـح  و  یبأ ، ثیدـح  یثیدـح  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص
ثیدح و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ثیدح  نینمؤملاریما  ثیدح  نینمؤملاریما و  ثیدح  نسحلا  ثیدح  و  نسحلا ، ثیدـح 

نیا رد  ّتنس  لها  هعیـش و  هک  نیا  يروآدای  زا  سپ  اطغلا  فشاک  موحرم  ( 51 «. ) ّلجوّزع هللا  لوق  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
ربمایپ ّتنـس  دروم  رد  نارگید  اب  هعیـش  توافت  تسا  هدـش  روآ  دای  دـنرادن ، یفالتخا  تسا  تعیرـش  ماکحا  رداصم  زا  ّتنـس  باتک و  هک 

هدش تیاور  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  قیرط  زا  هک  دنناد  یم  ربتعم  ار  یتّنس  نآ  اهنت  هعیش  هک  تسا  نیا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا
زا وا  نیسح و  ماما  زا  وا  نیدباعلا ، نیز  شردپ  زا  وا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) رقاب ماما  شردپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  نیا  دننام  دشاب .

تیاور اما  دـشاب ] هدـش  تیاور  نانیمطا  دروم  قیرط  زا  ای  و  . ] دـنک تیاور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  زا  وا  نینمؤملاریما و 
(52 . ) دنناد یمن  ربتعم  ار  نانآ  ریاظن  صاع و  نبورمع  و  مکح ، نب  ناورم  بدنج ، نب  ةرمس  ةریرهوبا ، نوچ  یناسک 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تیب  لها  ریرقت  راتفر و  راتفگ و 

هراشا

يارب تسا . مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  و  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ماما  هدزاود  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیب  لها  زا  دوصقم 
. هنیفس ثیدح  نیلقث و  ثیدح  دننام  تسه  يددعتم  ياه  لیلد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ریرقت  لمع  راتفگ و  ندوب  تجح 

نیلقث ثیدح 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  ار  نآ  ّتنس  لها  هعیـش و  هک  تسا . یمالـسا  رتاوتم  ثیداحا  زا  یکی  نیلقث  ثیدح  هک  میتفگ  رتشیپ 
امهب متکـسمت  نا  ام  یتیب  لها  یترتع ، هللا و  باتک  نیلقثلا ، مکیف  کیرات  ینا  سانلا  اهیا  اـی  : » تسا نینچ  ثیدـح  نتم  دـنا . هدرک  تیاور 
امـش نایم  رد  ار  اهبنارگ  زیچ  ود  53 ؛) « ) امهیف ینوفلخت  فیک  اورظناف  ضوحلا  َّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امّهنا  و  ًادـبا ، يدـعب  اولّـضت  نل 

نم تیب  لها  ترتع و  ادخ و  باتک  ود ، نآ  دش ، دـیهاوخن  هارمگ  زگره  نم  زا  سپ  دـییوج ، کسمت  ود  نآ  هب  هاگره  مراذـگ . یم  یقاب 
ثیدح درک . دیهاوخ  راتفر  اهنآ  اب  هنوگچ  هک  دیرگنب  سپ  دـنیآ ، نم  دزن  تمایق  رد  ات  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  دنـشاب . یم 

(54 . ) تسا هدش  تیاور  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یباحص  یس  زا  شیب  زا  اریز  درادن ، یثحب  هنوگ  چیه  ياج  دنـس  رظن  زا  نیلقث 
فراعم و رد  ناـنآ  یملع  تیعجرم  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ترتع  زا  يوریپ  بوجو   1 دـنک : یم  تلالد  لیذ  بلاطم  رب  و 
هب زین  ّتنـس  لها  ياملع  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسین . اه  نآ  هب  لمع  زج  يزیچ  ترتعو  باـتک  هب  کـسمت  زا  دوصقم  اریز  ینید ؛ ماـکحا 

( مالـسلا هیلع   ) هنا يرت  الأ  تسا : هتفگ  تسا  ننـست  لها  گرزب  نادنمـشناد  زا  هک  ینازاتفت  نیدـلا  دعـس  هک  نانچ  دـنا . هدومن  ناعذا  نآ 
، ۀیادهلا ملعلا و  نم  هیف  امب  ذـخألا  ّالا  باتکلاب  کسمتلل  ینعم  و ال  ۀلالـضلا ، نع  ًاذـقنم  امهب  کسمتلا  نوک  یف  یلاعت  هللا  باتکب  مهنرق 

میرک نآرق  لدِـع  ار  تیب  لها  الّوا : اریز : هانگ  اطخ و  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیب  لها  تمـصع   2 ( 55 . ) ةرتعلا یف  اذکف 
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زین ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیب  لها  تسا ، نوصم  ینالطب  فارحنا و  هنوگره  زا  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  سپ  تسا . هداد  رارق 
نـشور تسا . هتخانـش  یهارمگ  زا  عنام  نآرق  هب  کسمت  نوچمه  یطرـش ، دیق و  نوگ  چیه  نودـب  ار  نانآ  هب  کسمت  ًایناث : و  دـنا . نینچ 

تلالض و زا  عنام  هبناج  همه  یلک و  تروص  هب  دناوت  یمن  نانآ  هب  کسمت  دشاب ، هتشاد  دوجو  هابتـشا  لامتحا  تیب  لها  رد  رگا  هک  تسا 
دوش یمن  ادج  نآرق  زا  هاگ  چیه  ترتع  تسا  هدومرف  اریز  تسا ، مزال  اه  نامز  همه ي  رد  موصعم  ياوشیپ  دوجو   3 دشاب . ناش  یهارمگ 

تـساطخ هانگ و  زا  موصعم  هک  ربمایپ  ترتع  زا  يدرف  اه  نامز  همه ي  رد  سپ  دوب . دهاوخن  ترتع  نودب  هاگ  چیه  زین  نآرق  سکعلاب ، و 
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ نادـناخ  زا  اریز  دـنک ، یم  تلالد  زین  مالـسلا ) هیلع   ) رـصع ماما  دوجو  رب  نیلقث  ثیدـح  ساسا  نیا  رب  دراد . دوجو 
یلص  ) مرکا ربمایپ  تیب  لهاو  ترتع  تمصع  رب  ثیدح  تلالد  سپ  ( 56 . ) تسین رادروخرب  تمصع  یگژیو  زا  یسک  وا  زج  ملسو ) هلآو 

یهارمگ زا  تاجن  ببـس  نآرق  هب  کسمت  نوچمه  ترتع  هب  کسمت  اریز  تسا ، نشور  زین  ناـنآ  ینید  تیعجرم  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
(. 57 ( ) ِهِْفلَخ ْنِم  الَو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهیتْأَی  ال   ) تسا فارحنا  اطخ و  زا  نوصم  میرک  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  سپ  تسا . هدـش  هتـسناد 

مدـع رگید ، يوس  زا  تسا . فارحنا  اـطخ و  زا  نوـصم  زین  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ترتـع  تیب و  لـها  ریرقت  لـعف و  لوـق و 
، تفرگ هرهب  زین  ترتع  ياهدومنهر  زا  دیاب  نآرق  رانک  رد  هتـسویپ  تمایق  زور  ات  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  رگیدـکی  زا  ود  نآ  ییادـج 

قبطنم هعیـش  ناـماما  رب  زج  تیـصوصخ ، نیا  دراد . دوجو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ترتـع  زا  موصعم  رفن  کـی  هتـسویپ  ینعی 
اهیلع  ) ارهز ترـضح  هوالع  هب   ) نانآ زا  ریغ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادـناخ  زا  کـی  چـیه  رد  تمـصع  یگژیو  اریز  تسین ،

. تسا هدشن  اعدا  مالسلا ))

هنیفس ثیدح 

اجن و اهبکر  نم  حون ، ۀنیفسک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  امنا  : » تسا هدومرف  دوخ  تیب  لها  دروم  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
تفای و تاجن  ندش  قرغ  زا  تسـشن  نآ  رب  سکره  هک  دنا  حون  یتشک  دننامه  امـش  نایم  رد  نم  تیب  لها  58 ؛) « ) قرغ اهنع  فّلخت  نم 
هک تسا  نیا  حوـن  یتـشک  هـب  مالـسلا ) مـهیلع   ) تـیب لـها  هیبـشت  هـجو  دـیدرگ . قرغ  تـفرگ ، هلـصاف  نآ  زا  درک و  اـهر  ار  نآ  سکره 

، دنهد رارق  یگدنز  قشمرس  ار  نانآ  راتفر  راتفگ و  دننک و  تیاده  بلط  تیب ، لها  شناد  ملع و  زا  نید  عورف  لوصا و  رد  دیاب  ناناملسم 
ناینس روهـشم  ءاملع  زا  یکی  هک  رجح  نبا  تفای . دنهاوخن  تاجن  و  دش ، دنهاوخ  قرغ  بهاذم  تافالتخا  نافوط  رد  تروص  نیا  ریغ  رد 

هک دـنوادخ  يرازگرکـش  ساپ  هب  سکره  هک  تسا  نیا  حون  یتشک  هب  تیب  لها  هیبشت  هجو  : » تسا هتفگ  ثیدـح  نیا  حیـضوت  رد  تسا 
زا دـیوج ، کسمت  تیب  لها  ياملع  تیادـه  هب  و  درادـب ، یمارگ  هتـشاد و  تسود  ار  نانآ  تسا ، هدرک  اـطع  یتفارـش  نینچ  ار  تیب  لـها 

ياه هطرو  رد  و  هدـش ، قرغ  یهلا  تمعن  نارفک  يایرد  رد  دـننک ، فلخت  نانآ  زا  سکره  و  تفای ، دـهاوخ  تاجن  اه  تفلاخم  یکیراـت 
(59 «. ) دش دهاوخ  كاله  نایغط 

لقع

لصا وس ، کی  زا  دنا . هدش  لیاق  يا  هتسیاش  هتسجرب و  هاگیاج  نید  فراعم  رد  لقع  يارب  ّتنس ، باتک و  زا  يریگ  ماهلا  اب  هعیش ، ياملع 
ضرع رد  ار  لقع  هیماما  ياهقف  رگید ، يوس  زا  دـنا و  هدرک  نییبت  تابثا و  نآ  هیاپ ي  رب  ار  یهلا  لدـع  هتفریذـپ و  ار  یلقع  حـبق  نسح و 

دنا و تفریذپ  ار  عرـش  لقع و  مکح  نایم  همزالم ي  هدعاق ي  هتـسناد ، یعرـش  ماکحا  كرادـم  عبانم و  زا  یکی  ناونع  هب  ّتنـس  باتک و 
رد نادهتجم  نارّـسفم و  ياشگهار  دناوت  یم  یلقع  تارابتعا  نیارق و  هک  تسا ، تنـس  باتک و  مهف  رد  لقع  يرازبا  شقن  رب  هوالع  نیا ،

یهلا تجح  ناونع  هب  هچنآ  هک  تسا  مزال  اج  نیا  رد  هتکن  نیا  رکذت  دشاب . ّتنـس  نآرق و  زا  یهلا  ماکحا  طابنتـسا  میرک و  نآرق  ریـسفت 
عون زا  هک  يرکف  تـالامتحا  نونظ و  هن  و  تسا ، یلقع  نشور  تاـمزالم  اـی  تالقتـسم و  تسا ، هدـمآ  رامـش  هب  یحو  ضرع  رد  رـشب  رب 
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يراوتسا هار  ناونع  هب  لقع  هیماما ، هقف  رد  نآ  زا  يوریپ  هب  و  مالسلا ،) مهیلع   ) تیب لها  بتکم  رد  تهج ، نیدب  تسا . ناسحتسا  سایق و 
نامگ نظ و  زج  يا  هناوتـشپ  هک  اهنآ  دـننام  ناسحتـسا و  سایق و  زا  یلو  تسا ، هدـش  هتخانـش  تیمـسر  هب  یهلا  ماـکحا  طابنتـسا و  يارب 

: دنک یم  افیا  ار  ینوگانوگ  ياه  شقن  ینید  فرعم  یسانش و  نید  عوضوم  رد  لقع  هک  نآ  لصاح  تسا . هدیدرگ  یهن  تّدش  هب  درادن ،
تابثا و  تسا ، تعیرـش  تابثا  ياـنبم  هک  یهلا  تافـص  زا  یخرب  ادـخ و  دوجو  تاـبثا  دـننام  دـنک ، یم  تاـبثا  ار  نید  هیلوا  ياـه  هیاـپ   1

عباـنم و زا  یکی  ناوـنع  هب  و  دروآ . تسد  هب  ار  تعیرـش  ماـکحا  زا  يا  هراـپ  دـناوت  یم  یحو  ضرع  رد   2 تعیرـش و ... نید و  ترورض 
یم افیا  ار  یّمهم  یتفرعم  شقن  ّتنس  باتک و  مهف  رازبا  ناونع  هب   3 هیلقع .) تامزالم  تالقتسم و  . ) دیآ رامش  هب  یعرش  ماکحا  كرادم 
دوخ تسا و  ءایـشا  ندـید  هلیـسو  هک  تسا  يرون  نوچ  و  نآ ، ضرع  رد  هن  تسا  تنـس ) باتک و   ) یحو لوط  رد  لقع  اج  نیا  رد  دـنک .
هعیش اریز  تسا . نشور  لاؤس  یلصا  خساپ  میدش  انشآ  هعیش  رظن  زا  مالسا  ماکحا  فراعم و  عبانم  اب  هک  نونکا  دیازفا . یمن  اهنآ  هب  يزیچ 

اهرظن فالتخا  نیا  دـنراد و  رظن  فالتخا  مه  اب  يدراوم  رد  لقع ) تیب و  لها  تایاور  يوبن و  تنـس  نارق و   ) هدـش دای  عبانم  رد  یّنـس  و 
مهیلع  ) تیب لها  زا  نئمطم  دنـس  هب  هک  یتاـیاور  دـیجم  نآرق  زا  هدافتـسا  رد   1 الثم : تسا  هدـش  يواتف  دـئاقع و  یخرب  فـالتخا  بجوم 

رد هک  یتایاور  زین  دـنرادن و  یهجوت  تایاور  نیا  هب  ننـست  لها  ءاملع  هک  یلاح  رد  تسا  تّجح  هعیـش  رظن  زا  دـشاب  هدـش  لقن  مالـسلا )
اهنآ هب  ننـست  لها  هکنیا  اب  تسین  تّجح  هعیـش  هدیقع  هب  تسین  نانیمطا  دروم  هعیـش  رظن  زا  اه  نآ  دنـس  هدش و  لقن  ننـست  لها  ياهباتک 

باحصا لمع  اه و  هتفگ  دناد و  یم  تجح  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  يوبن و  ّتنـس  طقف  هعیـش   2 دنهد . یم  يوتف  دـننک و  یم  لمع 
دانتسا مه  باحصا  هتفگ  هب  ننست  لها  هک  یتروص  رد  دناد  یمن  تجح  دنتسین  موصعم  نوچ  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 

نآ هعیـش  ور  نیا  زا  تسا و  فلاخم  لقع  مکح  اب  هک  دننک  یم  حرطم  تاداقتعا  رد  ار  یبلاطم  ننـست  لها  ناملاع  زا  یخرب   3 دننک . یم 
اب اریز  دریذپ  یمن  لقع  ار  بلطم  نیا  دوش و  یم  هدـید  مشچ  اب  ترخآ  رد  ای  ایند و  رد  دـنوادخ  دـنیوگ  یم  هکنیا  دـننام  دریذـپ  یمن  ار 

. تسا لاحم  لقع  مکح  هب  ادخ  ندوب  مسج  تسا و  ندوب  مسج  مزلتسم  ندش  هدید  مشچ 

نآرق هرابرد  هعیش  داقتعا 

فیرحت شوختـسد  جـیردتب  ناـنآ  زا  سپ  فسـألا  عم  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  لـیجنا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  تاروت 
ياوتحم رد  تقد  بتک و  نیا  دوخ  هعلاطم  هکنانچ  دـنک . یم  دـییأت  مه  یخیراـت  دـهاوش  نآرق ، رب  هوـالع  ار ، بلطم  نیا  تسا . هدـیدرگ 

هکنیا زا  هوالع  دـشاب . یهلا  یحو  دـناوت  یمن  زگره  هک  تسا  هدـش  دراو  یبلاطم  هتـشر  کی  اـهنآ  رد  اریز  دراد ، تلـالد  نآ  رب  زین  اـهنآ 
هدـش هداد  حیـضوت  زین  يو  ندـش  هتخیوآ  راد  هب  يارجام  نآ  رد  هک  دراد  ار  حیـسم  ترـضح  همان  یگدـنز  تروص  رتشیب  ینونک  لـیجنا 

هدراهچ دصکی و  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تسا . هدـنام  نوصم  شهاک  شیازفا و  عون  ره  زا  میرک  نآرق  لاعتم  يادـخ  تساوخ  هب  اما  تسا .
هروـس تاـیآ و  زا  يزیچ  هن  نآرق ، لوزن  زا  نرق  تشذـگ 15  دوجو  اب  هناتخبـشوخ ، تسا و  هداهن  راگدای  هب  دوخ  زا  ینآرق  لـماک  هروس 
هنوگچ  1 مینک : یم  هراـشا  نآرق  فیرحت  مدـع  لـیالد  زا  یخرب  هب  کـنیا  تسا . هدـش  هدوزفا  اـهنآ  رب  يزیچ  هن  هدـش و  مک  نآرق  ياـه 

اَْنلََّزن ُنَْحن  ّانِإ   ) تسا هدومرف  هدرک و  نیمـضت  ار  نآ  تنایـص  ظـفح و  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دـبای ، هار  نآرق  هب  فیرحت  هک  دراد  ناـکما 
هب لطاب  عون  ره  نتفای  هار  دـنوادخ   2 میتسه . نآ  نابهگن  زین  دوخ  هداتـسرف و  ورف  ار  نآرق  دوخ  اـم  (: 9 رجح / ( ) َنوُِظفاَحل َُهل  ّانِإَو  َرْکِّذـلا 

چیه زا  لطاب  (: 42 تلصف / ( ) دیمَح میکَح  ْنِم  ٌلیْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  الَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهیتْأَی  ال   ) دیامرف یم  هدرک و  یفن  ار  نآرق  تحاس 
ره هدرک ، یفن  نآرق  هب  ار  نآ  نتفای  هار  دنوادخ  هک  لطاب  تسا . هدش  لزان  هدوتس  میکح و  دنوادخ  بناج  زا  نآ  درادن ، هار  نآرق  هب  وس 

تسا و لطاب  قادـصم  دـنهد  رارق  نآرق  وزج  ار  نآ  غورد  هب  دـشابن و  نآرق  زا  یترابع  رگا  هک  تسا  نشور  دوش و  یم  لـماش  ار  یلطاـب 
هک دـهد  یم  یهاوگ  خـیرات   3 تسا . هتفاین  هار  فیرـش  باـتک  نیا  تحاـس  هب  یـشیازفا  هنوگچیه  ًاـعطق  اذـل  درادـن . هار  نآرق  رد  لـطاب 

تشاد دوجو  يدنمورین  يوق و  ياه  هظفاح  ربمایپ ، نامز  ياهبرع  نایم  رد  دنتـشاد و  يا  هژیو  تیانع  نآرق  ظفح  شزومآ و  هب  ناناملـسم 

تیباهو www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 145زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


يراق و همه  نیا  هک  یباتک  نینچ  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  نیاربانب  دـندرک ، یم  ظفح  ار  ینالوط  يا  هبطخ  ندینـش ، راب  کی  اب  یهاگ  هک 
رظن فالتخا  افلخ  اب  لئاسم  زا  یـضعب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هک  تسین  یکـش   4 تسا !؟ هدش  فیرحت  هتـشاد ، دنمقالع  ظفاح و 

رسارس رد  ترضح  نآ  هک  مینیب  یم  لاح  نیع  رد  درک . یم  راکشآ  نوگانوگ  دراوم  رد  یقطنم  تروص  هب  زین  ار  دوخ  تفلاخم  تشاد و 
ناشیا ًامّلـسم  دوب ، هتفرگ  تروص  يراک  نینچ  هللااـب ) ذاـیعلا   ) رگا لاـح  تسا ، هتفگن  نخـس  نآرق  ندـش  فیرحت  هراـبرد  دوخ ، یگدـنز 

تینوصم رب  نونکات  نامز  رید  زا  هیماما  هعیـش  گرزب  ياملع  نآ ، ریاظن  هدـش و  دای  لیالد  هب  هجوت  اـب  دـیزرو . یمن  توکـس  نآ  هراـبرد 
رد هک  ق ، يافوتم 260 ه .  ) ناذاش نب  لضف   1 دومن : هراشا  ریز  دارفا  هب  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  هک  دـنا ، هدومن  دـیکأت  فیرحت  زا  نآرق 

خیش  3 . 93 تاداقتعالا / باتک  رد  ق ) م 381 ه .  ) قودص خیش   2 . 217 حاضیالا /  باتک  رد  تسا ) هتسیز  یم  مالسلا ) مهیلع   ) همئا رصع 
باتک رد  ق ) م 436 ه .  ) یضترم دیس   4 ص 266 . لئاسرلا / ۀعومجم  رد  عوبطم  ۀیورـسلا ، لئاسملا  ۀبوجا  باتک  رد  ق ) م 413 ه .  ) دیفم

هفئاطلا خیش  هب  فورعم  یسوط  خیش   5 تسا . هدروآ  نایبلا  عمجم  همدقم  رد  یسربط  خیش  ار  يو  مالک  هک  تایسلبارطلا ، لئاسملا  باوج 
حیرصت نآرق  فیرحت  مدع  رب  نایبلا ، عمجم  دوخ ، باتک  همدقم  رد  ق ) م 548 ه .  ) یسربط خیش   6 . 1/3 نایبتلا ، باتک  رد  ق ) (م 460 ه .

هیماما هعیش  يأر  فیرحت ، مدع  دیوگ : یم  ص 144 ) « ) دوعسلا دعس   » باتک رد  ق ) م 664 ه .  ) سوواط نب  دیس   7 تسا . هدرک  دیکأت  و 
هداـیز و هنوگچیه  هک  تسا  نیا  قـح  : » دـیوگ یم  ص 121 )  ) هیوانهملا لـئاسملا  ۀـبوجا  باـتک  رد  ق ) م 726 ه .  ) یلح همـالع   8 تسا .

مرکا ربمایپ  رتاوتم  هزجعم  رد  کش  بجوم  رما  نیا  اریز  مرب ، یم  هانپ  ادخ  هب  فیرحت  هب  لوق  زا  نم  تسا و  هتفاین  هار  نآرق  رد  يا  هصیقن 
، تسا هدوب  نوگانوگ  راـصعا  رد  هیماـما  ياـملع  ناـگرزب  رظن  دروم  هتـسویپ  هدـیقع ، نیا  يرآ  ددرگ ». یم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
ثیدح و بتک  رد  دییوگب  رگا  دنـشاب . یم  يا  هدیقع  نینچ  ياراد  ءانثتـسا  نودـب  هعیـش ، دـیلقت  عجارم  همه  زین  رـضاح  رـصع  رد  هکنانچ 
زا تایاور  نیا  رثکا  الّوا : تسا : نیا  شخـساپ  دـنا ، هداد  رارق  نآرق  فیرحت  رب  لیلد  ار  اـهنآ  یخرب  هک  تسا  هدـش  دراو  یتاـیاور  ریـسفت 
هک م286 )  ) يرایـس دمحم  نبدمحا  تاءارق  باتک  دننام  دنتـسین ، رادروخرب  مزال  رابتعا  تقاثو و  زا  هک  هدش  لقن  ییاهباتک  دارفا و  قیرط 

ياملع هک  م352 )  ) یفوک دـمحا  نب  یلع  باتک  ای  ( 60  ) دنا هتـسناد  دساف  ار  وا  بهذم  و  هدناوخ ، فیعـض  ار  وا  تایاور  لاجر ، ياملع 
، تسا هدش  لمح  فیرحت  رب  هک  تایاور ، نیا  زا  یتمسق  ًایناث : ( 61 . ) تفرگ شیپ  رد  ار  ّولغ  هار  رمع  نایاپ  رد  دنا : هتفگ  وا  هرابرد  لاجر 

قیبطت ریـسفت و  هک  دنا  هدرک  روصت  يا  هدـع  و  هدـش ، قادـصم  رب  قیبطت  تیاور  رد  هیآ  یّلک  دافم  رگید ، ترابع  هب  دراد . يریـسفت  هبنج 
« وا نادناخ  ربمایپ و  طارـص   » هب تایاور  رد  دمح ، هروس  رد  میقتـسم » طارـص   » الثم تسا . هدیدرگ  فذح  نآ  زا  هدوب و  نآرق  ءزج  روبزم 

اهنآ زا  هک  ار  یتاـیاور  هللا ) همحر   ) ینیمخ ماـما  ( 62 . ) تسا نآ  يالعا  درف  رب  یلک  قیبطت  يریـسفت ، نینچ  هک  تسادـیپ  و  هدـش ، ریـسفت 
، یگتخاس تایاور  ب  درک . لالدتسا  ناوت  یمن  اهنآ  هب  هک  فیعض ، تایاور  فلا  تسا : هدرک  میسقت  هتسد  هس  رب  هدش  تشادرب  فیرحت 
زا دوصقم  هک  دوش  یم  نشور  ددرگ  تقد  الماک  اهنآ  دافم  رد  رگا  هک  حیحص ، تایاور  ج  تسا . نایامن  اهنآ  رد  ندوب  یلعج  دهاوش  هک 

ناوریپ یعقاو  هدیقع  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  ًاثلاث ، ( 63 . ) ناشظافلا رییغت  هن  تسا  نآرق  تایآ  یناـعم  فیرحت  تاـیاور ، نآ  رد  فیرحت 
، نآ فیلأت  زا  فلؤم  رظن  هک  یثیدح  ياهباتک  هب  هن  دننک ، عوجر  اهنآ  یملع  یتدیقع و  ياهباتک  هب  دیاب  دنروآ  تسد  هب  ار  بهذـم  کی 

کی ناوریپ  زا  رفن  دنچ  ای  کی  يارآ  هب  هعجارم  نینچمه  تسا . هدرک  راذـگاو  نارگید  هب  ار  نآ  قیقحت  هدوب و  بلاطم  يروآدرگ  رتشیب 
نادنمـشناد عطاق  تیرثکا  لباقم  رد  رفن  دنچ  ای  کی  لوق  هب  دانتـسا  الوصا  هدوبن و  یفاک  بهذم  نآ  مّلـسم  دیاقع  تخانـش  يارب  بهذـم 

یمالسا بهاذم  ندرک  مهتم   1 میوش : یم  روآدای  ار  هتکن  ود  ثحب  نیا  نایاپ  رد  تسین . تواضق  يارب  یحیحص  كالم  هقرف ، نآ  ققحم 
یباتک هعیـش  ياـملع  زا  یخرب  رگا   2 دوب . دـهاوخن  مالـسا  نانمـشد  عفن  هب  زج  ینونک ، رـصع  رد  هژیو  هب  نآرق ، فـیرحت  هب  ار  رگیدـکی 

هک تسا  ور  نیا  زا  و  هعیـش . ياملع  عطاق  تیرثکا  هیرظن  هن  دوش ، یقلت  وا  دوخ  یـصخش  هیرظن  یتسیاب  دنا ، هتـشون  نآرق  فیرحت  هرابرد 
لاس رد  یتقو  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هدش  هتـشون  نآ  رب  هعیـش  ياملع  يوس  زا  يددـعتم  ياه  هیدر  روبزم ، باتک  راشتنا  زا  سپ  مینیب  یم 

یتایآ توالت  نتخادنا ) یشومارف  هب   ) ءاسنا ای  خسن  هرابرد  تایاور  يا  هراپ  هب  دانتسا  اب  یباتک  رـصم  ياملع  زا  یکی  فرط  زا  ق  1345 ه .
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هرداـصم روبزم  باـتک  دـش و  هتخانـش  دودرم  رهزا  هاگـشناد  ياـملع  فرط  زا  دـش ، هتـشون  نآرق  رد  فیرحت  تاـبثا  ناوـنع  هب  نآرق ، زا 
. دیدرگ

رفک نامیا و 

عراز هب  اذل  تسا ، ندـناشوپ  يانعم  هب  رفک »  » قیدـصت و يانعم  هب  تغل ، رد  نامیا ،» . » تسا مالک  ملع  مهم  ياهثحب  زا  رفک  نامیا و  ینعم 
رواب و  دـنوادخ ، تینادـحو  هب  داقتعا  اجنیا  رد  نامیا  زا  دوصقم  یلو  دوش . یم  هتفگ  رفاک  دـناشن  یم  نیمز  لد  رد  ار  مدـنگ  ـالثم  هک  زین 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) متاخ ربمایپ  تلاسر  هب  نامیا  هتبلا  و  تسا ، ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) متاخ ربمایپ  تلاـسر  تماـیق و  زور  نتـشاد 

، تسا هدروآ  رشب  يارب  یهلا  ماکحا  میلاعت و  زا  مالسا  ربمایپ  هک  هچنآ  نیشیپ و  ینامـسآ  بتک  ناربمایپ و  توبن  هب  داقتعا  لماش  ملـسو ،)
/ هلداجم ( ) َنامیِإلا ُمِهِبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َِکئلوا   ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  هکناـنچ  تسا ، ناـسنا  بلق  ناـمه  ناـمیا  یعقاو  ياـج  دوش . یم  زین 

هتفریذپ رهاظ  رد  ار  مالـسا  هک  ینانیـشن  ارحـص  هرابرد  زین  تسا . هدرک  تبث  ناشاهلد  رد  ار  نامیا  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  (: 22
دراو امـش  بولق  رد  نامیا  زونه  (: 14 تارجح / ( ) ْمُِکبُوُلق یف  ُنامیْإلا  ِلُخْدَـی  اَّمل  َو  : ) دـیامرف یم  دوب ، یلاخ  نامیا  رون  زا  ناـشاهلد  یلو 
نایب نیا  اب  دـنک . راهظا  ار  نآ  رگید ، ياه  هار  ای  نابز  هلیـسو  هب  هک  تسا  نیا  هب  طورـشم  سکره ، نامیا  هب  مکح  هتبلا  یلو  تسا . هدـشن 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تلاسر  ای  و  تمایق ، زور  ای  لاعتم ، قح  تینادحو  یناسنا  هاگره  ددرگ . یم  نشور  زین  رفک  ینعم 
روط هب  هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  نییآ  تامّلـسم  زا  یکی  راکنا  هکنانچ  دوب ، دـهاوخ  رفک  هب  موکحم  دـنک ، راـکنا  ار 
هیلع  ) یلع هک  هاگنآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دزاس . یم  رفک  هب  موکحم  ار  یمدآ  دـشاب ، تلاـسر  راـکنا  مزلتـسم  نشور 

هدرک و حـتف  ار  ربیخ  مچرپ  نیا  بحاص  هک  دـش  روآدای  داد و  وا  تسد  هب  یمچرپ  درک ، یم  هناور  ربیخ  ياه  هعلق  حـتف  يارب  ار  مالـسلا )
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تسیچ ؟ نانآ  اب  دربن  دح  تفگ : درک و  ربمایپ  هب  ور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماگنه  نیا  رد  ددرگ . یم  زاب 

ْکنِم اوُعَنَم  دَـقَف  کـلذ  اولعف  اذإـف  هللا ، لوسر  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ًادّـمحم ّناَو  هللا  ّـالإ  هلا  ـال  ْنأ  اودهْـشَی  یّتَح  ْمُْهِلتاـق  : » دومرف
هاگره دنهد . یهاوگ  دمحم  تلاسر  ادـخ و  یگناگی  هب  هکنآ  ات  نک  دربن  نانآ  اب  (: 64 « ) هللا یلع  مهباسح  اهّقَحب و  ّالا  مَُهلاومَأَو  ْمُهءامِد 

هیام هک  يزیچ  نیرتمک  دیـسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یـصخش  زین  دوب ... دـهاوخ  مرتحم  نانآ  ياـهلام  اـهنوخ و  دـنداد ، یهاوگ 
و ُهلوسر ، هُدبع و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ًادّمحم ّنا  هللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشی  داد : خساپ  ماما  تسیچ ؟ دوش  یم  ادخ  هب  هدـنب  نامیا 
یگدـنب و ادـخ و  تینادـحو  هب  هک  تسا  نیا  ناـمیا  هبترم  نیرتمک  (: 65 « ) نمؤم وهف  کلذ  لعف  اذإـف  هناـمز  َماـمإ  ُفِرعَی  ِۀـعاطلاب و  ُرُِّقی 
وا درک  نینچ  هاگره  دسانـشب . ار  دوخ  نامز  ماما  دریذپب و  ار  قح  زا  تعاطا  دهد و  یهاوگ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم تلاسر 

یفاک ناسنا  يراگتـسر  يارب  نامیا  زا  رادـقم  نیا  هک  تشادـنپ  دـیابن  یلو  تسا ، یبلق  داـقتعا  ناـمه  ناـمیا  تقیقح  هچرگ  تسا . نمؤم 
هدش هتخانش  یسک  یعقاو  نمؤم  تایاور ، تایآ و  زا  يرایـسب  رد  اذل  دشاب . مزتلم  زین  نآ  یلمع  مزاول  راثآ و  هب  دیاب  صخـش  هکلب  تسا ،
اهنت هدرمـش و  راکنایز  ار  اهناسنا  همه  رـصع  هروس  رد  نآرق  هکنانچ  دـشاب . یهلا  ضیارف  هدـنهد  ماـجنا  ناـمیا و  راـثآ  هب  مزتلم  هک  تسا 

دـنروایب و نامیا  هک  یناسک  رگم  ِْربَّصلِاب :) اْوَصاَوتَو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوتَو  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ـَّالِإ  : ) تسا هدرک  انثتـسا  ار  ریز  هورگ 
( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  زا  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دننک . شرافس  نآ  هار  رد  يرادیاپ  قح و  هب  ار  رگیدمه  دنهد و  ماجنا  حلاص  لمع 

نیَأَف : » دومرف ترـضح  تسا ؟ نمؤم  دـهد ، یهاوگ  ربمایپ  تلاسر  ادـخ و  تینادـحو  هب  سکره  ایآ  تفگ : وا  هب  يدرم  هک  دـنک  یم  لقن 
لالح و ال ةالـص و ال  الو  موص  هیف  لِزنَی  مل  ًامالک  ُنامیالا  ناک  ول  دومرف : ناـنمؤم  ریما  زین  تفر !؟ اـجک  یهلا  تاـبجاو  سپ  هللا :» ضئارف 

هجیتن قوف  راتفگ  زا  ( 66 . ) تشگ یمن  عیرـشت  یمارح  لالح و  و  زامن ، هزور و  رگید  دوب ، نیتداهـش  نتفگ  ِفرِـص  هب  نامیا ، رگا  مارح :
نآ راـهظا  همیمـض  هب  یبـلق  داـقتعا  دراد . هژیو  يرثا  دوـخ  يارب  زین  يا  هبترم  ره  هدوـب و  فـلتخم  بـتارم  ياراد  ناـمیا  هـک ، مـیریگ  یم 

يراگتـسر هیام  هک  نامیا ، رگید  هبترم  هک  یلاح  رد  ددرگ ، یم  بترتم  نآ  رب  يویند  ینید و  راـثآ  یخرب  هک  تسا  ناـمیا  هبترم  نیرتمک 
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هب لمع  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نیا  رکذ  روخ  رد  هتکن  دـشاب . یم  نآ  یلمع  راثآ  هب  مازتلا  ورگ  رد  تسا ، ترخآ  ایند و  رد  ناسنا 
هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  نانآ  دوخ و  ناردپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) متـشه ماما  تسا . هدمآ  رامـش  هب  نامیا  ناکرا  وزج  زین  ینید  ضیارف 

، یبلق تفرعم  نامیا  (: 67 « ) ناکرَألاب ٌلمع  ناسللاب و  ٌرارقا  ْبلَقلاب و  ٌۀفرعم  ُنامیإلا  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  دـننک  یم  لقن  ملـسو ) هلآو 
تخادرپ زامن ، نتشاد  اپ  رب  نوچمه  يروما  نیتداهش ، رانک  رد  تایاور  زا  یخرب  رد  تسا . حراوج  اضعا و  هلیـسو  هب  لمع  و  ینابز ، رارقا 

نیا هلیـسو  هب  هک  تسا  نیا  هب  رظان  ای  تاـیاور ، هنوگ  نیا  ( 68 . ) تسا هدش  دـیق  زین  ناضمر  هام  هزور  جـح و  هضیرف  نداد  ماجنا  تاکز ،
هحلاص لامعا  هک  تسا  شخب  تاجن  یتروص  رد  نیتداهش  رکذ  هکنیا  ای  و  تخانش ، زاب  ناملسم  ریغ  زا  ار  ناملـسم  دارفا  ناوت  یم  لامعا 

زا يا  هقرف  چیه  دـیابن  هدـش  دای  بلطم  هب  هجوت  اب  تساهنآ . نیرتمهم  زا  هزور  و  جـح ، تاکز ، زامن ، هک  یلامعا  دوش ؛ همیمـض  نآ  هب  زین 
، صخـش هک  تسا  نیا  رفک  كالم  هچ  دنک . ریفکت  دنفلاخم ، رگیدکی  اب  ینید  عورف  زا  یخرب  رد  هکنیا  ناونع  هب  ار  رگید  هقرف  نیملـسم ،
رد همزـالم  نیا  و  تسا ، زیچ  هس  نآ  زا  یکی  راـکنا  اـب  مزـالم  نآ  راـکنا  هک  دـشاب  يزیچ  رکنم  اـی  نـید  هناـگ  هـس  لوـصا  زا  یکی  رکنم 

نآ و راـکنا  ناـیم  ناوتن  زگره  هک  دـشاب  نشور  یهیدـب و  ناـنچنآ  مالـسا  تعیرـش  رظن  زا  زیچ  نآ  مکح  هک  دریذـپ  یم  ققحت  یتروـص 
فالتخا دننک و  ظفح  ار  شیوخ  یمالسا  توخا  لحارم ، مامت  رد  ناناملسم  هک  تسازس  يور  نیا  زا  درک . عمج  نید ، لوصا  هب  فارتعا 

یتدیقع يرکف و  تافالتخا  رد  دنهدن و  رارق  رگیدـکی  ریفکت  قیـسفت و  ًانایحا  عازن و  هیام  تسین ، نید  لوصا  هب  طوبرم  هک  ار  يروما  رد 
. دنزیهرپب فیرحت  تمهت و  یقطنم و  ریغ  کشخ  تابصعت  ِلامِعا  زا  دننک و  افتکا  رگیدکی  اب  یقیقحت  یملع و  دونش  تفگ و  هب  زین ،

كرش دیحوت و 

ْدََقل َو  . ) تسا هدوب  یهلا  ناربمایپ  تثعب  فادها  زا  یکی  كرـش  یفن  دیحوت و  هب  توعد  تسا . یمالـسا  دیاقع  نیرت  مهم  زا  یکی  دیحوت 
یمالـسا بهاذم  همه ي  قافتا  دروم  كرـش  یفن  دـیحوت و  هب  داقتعا  ( 69 (. ) َتوُغاّطلا اُوِبنَتْجاَو  َهللا  اوُدـُبْعا  ِنَأ  الوُسَر  ۀَّمُأ  ِّلُـک  یف  اـْنثََعب 

لاوقا و دروم  رد  ثحب  هب  هک  نآ  نودـب  اجنیا  رد  ام  تسا ، هدـش  حرطم  یفلتخم  يارآ  لاوقا و  نآ ، نییبت  ریـسفت و  رد  لاح ، نیا  اب  تسا .
هب الومعم  ار  دـیحوت  درک . میهاوخ  نایب  كرـش  دـیحوت و  بتارم  ماسقا و  دروم  رد  ار  هیماما  هعیـش ي  هدـیقع ي  میزادرپب ، نارگید  يارآ 

رکذ ار  تیبوبر  رد  دیحوت  تیقلاخ و  رد  دیحوت  یلاعفا ، دـیحوت  ياج  هب  یهاگ  یلو  دـنا ، هدرک  میـسقت  يدابع ، یلاعفا و  یتافـص ، یتاذ ،
1 میهد . یم  رارق  دوخ  ثحب  يانبم  ار  شور  نیمه  زین  ام  دراد . يرتشیب  یگنهآ  مه  ّتنـسو  باتک  صوصن  اـب  ریخا  حالطـصا  دـننک ، یم 

تـسا تاذلاب  دوجولا  بجاو  هک  يدوجوم  ینعی  درادن . يدننام  لثم و  دنوادخ  تاذ  هک  تسا  نیا  یتاذ  دیحوت  زا  دوصقم  یتاذ : دـیحوت 
تاذلاب و دوجولا  نکمم  دنوادخ  زج  تادوجوم  همه ي  نیاربانب  تسین . دـنوادخ  زج  درادـن ، زاین  يزیچ  هب  دوخ  تالامک  یتسه و  رد  و 
یجراـخ و يازجا  زا  بکرم  هاوخ  ینهذ و  یلقع و  يازجا  زا  بکرم  هاوخ  . ) تسا بکرم  يدوـجولا  نکمم  دوـجوم  ره  اریز  دـندنمزاین .
، دشاب هتـشادن  هار  نآ  رد  یبیکرت  هنوگ  چـیه  دـشاب و  طیـسب  وا  تاذ  هک  تسا  نیا  تاذـلاب  دوجولا  بجاو  ندوب  هناگی  همزال ي  و  ینیع )

یلع زا  یمالک  لقن  هب  اجنیا  رد  تسا . هدـش  ناـیب  دـکؤم  ررکم و  تروص  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  همئا ي  تاـملک  رد  اـنعم  ود  نیا 
( مالـسلا هیلع   ) ماما دیـسرپ . دنوادخ  یگناگی  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زا  یـصخش  مینک : یم  هدنـسب  هراب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  )

ياهروشک زا  یکی  ناریا  هک  نیا  لـثم   ) تسا یموهفم  يددـع و  یگناـگی  نآ  زا  دوصقم  یهاـگ  دراد ، یفلتخم  یناـعم  یگناـگی  دومرف :
یهاگ و  درادـن ، یتاـفانم  ددـعت  ترثک و  اـب  اریز  تسین ، تسرد  دـنوادخ  رد  اـنعم  نیا  تسا ) ناویح  زا  عون  کـی  ناـسنا  و  تسا . ناـهج 

2 ( 70 . ) تسانعم نیمه  دنوادخ  یگناگی  زا  دارم  تسا . یجراخ  یمهوو و  یلقع  يازجا  نتـشادن  و  دننام ، لثم و  نتـشادن  نآ  زا  دوصقم 
فلتخم موهفم  رظن  زا  هچرگا  تایح ، تردق و  ملع ، نوچ  دنوادخ  یتاذ  تافص  هک  تسا  نیا  یتافص  دیحوت  زا  دوصقم  یتافـص : دیحوت 

نیا زج  رگا  اریز  تسا . دنوادخ  طیـسب  تاذ  یگمه ، قادـصم  و  تسین . نیب  رد  یترثک  فالتخا و  هنوگ  چـیه  قادـصم  رظن  زا  یلو  دـنا ،
ره تسا . یتاذ  دیحوت  همزال ي  یتافـص ، دیحوت  نیاربانب  دراد . تافانم  یتاذ  دیحوت  اب  هک  تفای  دـهاوخ  هار  ترثک  یهلا  تاذ  رد  دـشاب ،
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اریز دـمآ ، دـهاوخ  مزال  زین  دوجولا  بجاو  ددـعت  یهلا ، تاذ  رد  ترثک  موزل  رب  هوالع  دنـشابن ، وا  تاذ  نیع  دـنوادخ  یتاذ  تافـص  هاگ 
، دنـشاب دوجولا  نکمم  دنوادخ  تافـص  رگا  و  دراد ، همزالم  يدـنمزاین  اب  ناکما  اریز  تسناد ، دوجولا  نکمم  ار  یهلا  تافـص  ناوت  یمن 
هتسناد و دیحوت  لامک  هناشن ي  ار  تاذ  رب  دیاز  تافص  یفن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تفای ! دهاوخ  هار  یهلا  تاذ  رد  يدنمزاین  ناکما و 

دقف هنرق  نم  و  هنرق ، دقف  هناحبس  هللا  فصو  نمف  هنع ... تافصلا  یفن  هل ، صالخإلا  لامک  و  هل ، صالخإلا  هدیحوت  لامک  . » تسا هدومرف 
دیاز  ) تافص یفن  صالخا ، لامک  و  تسا ، دنوادخ  يارب  صالخا  دیحوت ، لامک  (: 71 « ) هلهج دقف  هاّزج  نم  هاّزج و  دقف  هاّنث  نم  و  هاّنث ،

و تسا ، هدرک  تباث  لثم  نیرق و  وا  يارب  دنک ، فیـصوت  تاذ  رب  دـیاز  تافـص  هب  ار  دـنوادخ  هک  یـسک  سپ  تسوا ... زا  ( 72 ( ) تاذ رب 
ءزج دنوادخ  يارب  هدش ، لیاق  ندوب  ود  هب  هک  یـسک  و  تسا ، هدش  لیاق  وا  ندوب  ود  هب  دنک ، تباث  لثم  نیرق و  دـنوادخ  يارب  هک  یـسک 

رد دیحوت  زا  دوصقم  تیبوبر : تیقلاخ و  رد  دـیحوت   3 تسا . هتخانـشن  ار  وا  دنک ، تابثا  ءزج  ادخ  يارب  هک  یـسک  و  تسا ، هدرک  تابثا 
ساسارب شنیرفآ ، ناهج  ماظن  هچ  رگا  و  درادـن . يزابنا  کیرـش و  ناهج  ریبدـت  شنیرفآ و  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تیبوبر  تیقلاخ و 

هوق لوح و  تیشم و  هب  و  دنرادن ، یلالقتسا  هنوگ  چیه  یعیبط ) ءاروام  یعیبط و  زا  معا   ) بابسا للع و  یلو  تسا ، راوتـسا  بابـسا  للع و 
صوصخم ار  تیبوبر  تیقلاخ و  هک  یتایآ  هتـسد ، کی  تسا . میرک  نآرق  تایآ  زا  هتـسد  ود  دافم  بلطم  نیا  دنراذگ . یم  ریثأت  یهلا  ي 

تبـسن ناسنا ، هب  هلمج  زا  یعیبط و  ءاروام  یعیبط و  تادوجوم  هب  ار  يا  هژیو  لاعفا  راثآ و  هک  یتایآ  رگید  هتـسد ي  و  دناد . یم  دنوادخ 
( مالسلا هیلع   ) ماما دوصقم  هک  تسا  نشور  دنوادخ 1 . هب  مه  هک  گرم  ماگنه  اهناج  نتفرگ  دننام  رگید . تادوجوم  هب  مه  و  تسا ، هداد 

هیلع  ) ماـما نانخـس  رگید  اـب  ًاـیناث : تسا و  یهلا  تاذ  رد  صقن  مزلتـسم  ـالوا : نخـس  نیا  اریز  تسین ، یهلا  تاذ  زا  تافـص  تـیعقاو  یفن 
یَّفَوَتَی ُهللا   ) تسا هداد  تبـسن  دراد . تاـفانم  تسا  هدوـمن  فیـصوت  تردـق  ملع و  دـننام  هیتاذ  هیتوـبث  تافـص  هب  ار  دـنوادخ  هک  مالـسلا )
ُْهتَّفَوـَت  ) یهلا ناگتـشرف  هب  مه  و  ( 74 ( ) ْمُِکب َلِّکُو  يذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَـلَم  ْمُکاـّفَوَتَی  ْلـُق   ) توـملا کـلم  هب  مه  و  ( 73 ( ) اِهتْوَم َنیح  َسُْفنـالا 

نیا اب  يدوجوم  ربارب  رد  عوضخ  زا  تسا  ترابع  تدابع  تسین . تدابع  هتسیاش ي  دنوادخ  زج  یسک  تدابع : رد  دیحوت   4 (. 75 ( ) اُنلُسُر
هک اجنآ  زا  تسا . رادروخرب  يدوجو  لالقتسا  زا  دوخ  لاعفا  تافص و  ای  تاذ  رد  ینعی  تسا . تیهولا  ماقم  ياراد  دوجوم  نآ  هک  داقتعا 

تسا یهیدب  دوب . دهاوخ  كرـش  وا  زج  يدوجوم  ره  تدابع  و  دراد . صاصتخا  وا  هب  زین  تدابع  تسا ، دنوادخ  صوصخم  تیهولا  ماقم 
عوضخ نیرترب  تروصب  دـنچ  ره  دوب . دـهاوخن  كرـش  وا ، تیهولا  هب  داقتعا  نودـب  وا  هب  مارتحا  هزیگنا  هب  دـنوادخ  ریغ  ربارب  رد  عوضخ 

رد وا  ( 77  ) نادنزرف رسمه و  بوقعی و  هدجـس ي  و  ( 76  ) مدآ ربارب  رد  ناگتشرف  هدجـس ي  زا  میرک  نآرق  هک  نانچ  دشاب  هدجـس  ینعی 
نانچ تسا ، هدوب  موصعم  كرش  هژیوب  هانگ  زا  زین  ربمایپ  بوقعی  و  دوب ، یهلا  رما  هب  ناگتشرف  هدجـس ي  تسا . هتفگ  نخـس  فسوی  ربارب 

(78 . ) تسا میظع  ملظ  كرش  یفرط  زا  دنک . تلالد  نآ  ندوب  اوران  رب  ات  تسین ، هارمه  شهوکن  اب  زین  فسوی  ناردارب  هدجس ي  لقن  هک 
مدآ و رب  ناگتـشرف  هدجـس ي  هب  طوبرم  تایآ  زا  نیارباـنب ، ( 79 . ) دـنک یمن  رما  حـیبق  لعف  هب  زگره  دـنوادخ  و  دراد ، یتاذ  حـبق  ملظ  و 
، دشاب تیحت  میرکت و  دصق  هب  هکلب  دشابن ، شتـسرپ  دصق  هب  رگا  هدجـس  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  فسوی  رب  شنادـنزرف  بوقعی و  هدـجس 

دنچ ره  دنوادخ  ریغ  يارب  هدجس  مالسا  تعیرـش  رد  هک  تسا  نیا  ینید  رهاوظ  زا  دافتـسم  دوش  هتفگ  هک  تسین  دیعب  یلو  تسین . كرش 
لـسوت تعافـش و  هب  داقتعا  هک  نایباّهو  هدـیقع ي  یتسردان  هب  ناوت  یم  اـج  نیا  زا  ( 80 . ) تسا هدیدرگ  عونمم  دشابن  شتـسرپ  دـصق  هب 

یناناملـسم اریز  درب . یپ  دنناد ، یم  كرـش  ار  نانآ  زا  هدنام  ياج  رب  راثآ  ای  روبق و  هب  نتـسج  كربت  و  یهلا ، ءایلوا  ناربمایپ و  هب  نتـسج 
نانآ دصق  هکلب  دنتسین . لیاق  تیهولا  ماقم  یهلا  ءایلوا  ناربمایپ و  يارب  و  دنرادن ، شتـسرپ  دصق  زگره  دنهد ، یم  ماجنا  ار  لامعا  نیا  هک 

هب برقت  هزیگنا  هب  ار  اه  تب  زین  تلاسر  رـصع  ناکرـشم  دـنیوگ : یم  نایباّهو  قیرط  زا  دـنوادخ  هب  برقت  یهلا و  ءایلوا  ناربمایپ و  میرکت 
بلط ناـنآ  زا  هتـسناد و  یهلا  هاـگرد  ناعیفـش  ار  ناـنآ  زین  و  ( 1 ( ) یْفلُز ِهللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  ّالِإ  ْمُهُدـُبْعَن  اـم  : ) دـندرک یم  شتـسرپ  دـنوادخ 

، تسا كرـش  ادـخ  ریغ  زا  تعافـش  بلط  ای  ادـخ  ریغ  تدابع  نیارباـنب ، ( 81 ( ) ِهللا َدـْنِع  انُؤاعَفُـش  ِءالُؤه  َنُولوُقَی  َو  . ) دـندرک یم  تعاـفش 
رد هک  هنوگ  نامه  تلاسر  رصع  ناکرـشم  اریز  تسا . تسردان  لالدتـسا  نیا  یلو  دشاب . دنوادخ  هب  برقت  ای  میرکت  هزیگنا ي  هب  دنچره 
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هب تمایق  رد  هک  نانچ  دندوب ، لیاق  روما ، زا  يا  هراپ  رد  دنچره  اهنآ ، تیبوبر  هب  و  دندرک ، یم  شتسرپ  ار  اه  تب  تسا  هدش  حیرصت  هیآ 
یهارمگ رد  ام  دنگوس  ادخ  هب  (: 82 ( ) َنیَملاْعلا ِّبَِرب  ْمُکیِّوَُسن  ْذِإ  ( ) نیبُم لالَـض  یَفل  اّنُک  ْنِإ  ِهللااَت  : ) دـنیوگ یم  هدرب  یپ  دوخ  ياطخ  نیا 

نودب لقتسم و  تروص  هب  ار  تعافش  ماقم  دوخ  نادوبعم  يارب  نانآ  میتشادنپ . یم  ربارب  نایملاع  راگدرورپ  اب  ار  امـش  هک  میدوب  راکـشآ 
( ِِهنْذِِإب ّالِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْـشَی  يذَّلااَذ  ْنَم  : ) دیامرف یم  هتـسناد  دودرم  ار  نآ  میرک  نآرق  تهج  نیدب  دندوب . لیاق  دـنوادخ  تیـشم  نذا و  هب  زاین 

. درادن يداقتعا  نینچ  یّنس  هچ  هعیش و  هچ  یناملسم  چیه  و  تسا ، ریبدت  تیبوبر و  رد  كرش  يداقتعا  نینچ  کش  نودب  و  ( 83)

هیبشت هیزنت و 

یتافص هیتوبث  تافص  دنا . هدرک  میسقت  هّیبلس  هیتوبث و  تافص  هب  ار  دنوادخ  تافص  تسا . دنوادخ  تافص  هب  طوبرم  هیبشت  هیزنت و  ثحب 
یم تلالد  يدوجو  صقن  رب  هک  تسا  یتافـص  هّیبلـس  تافـص  و  دراد . ار  اهنآ  دـنوادخ  و  دـنک ، یم  تلـالد  يدوجو  لاـمک  رب  هک  تسا 
هیتاذ تافص  تسا . هدش  میسقت  هیلعف  تافص  هیتاذ و  تافص  هب  دنوادخ  تافص  رگید ، هیواز ي  زا  تسا . هتساریپ  اهنآ  زا  دنوادخ  و  دنک ،

، تایح دننام  دوش . یم  فیـصوت  اهنآ  هب  تسا ، هدیرفآ  ار  يزیچ  دـنوادخ  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـنوادخ  تاذ  هک  تسا  یتافص 
، ندوب قلاخ  دـننام  تسا . داجیا  لعف و  ماقم  هب  طوبرم  اهنآ  هب  دـنوادخ  تاذ  فیـصوت  هک  تسا  یتافـص  هیلعف  تافـص  و  تردـق ، ملع و 

دروم رد  هیبلـس  تافـص  درادن ، هار  ینادقف  صقن و  هنوگ  چیه  دنوادخ  رد  هک  اجنآ  زا  نآ . دننام  ندوب و  تیمُم  ندوب ، رفاغ  ندوب ، قزار 
هاوخ ددرگ ، یم  زاب  صقن  تافـص  زا  دـنوادخ  تاذ  سیدـقت  هیزنت و  هیبلـس  تافـص  بیترت  نیدـب  لامک . بلـس  هن  تسا  صقن  بلـس  وا 

تادوجوم هب  هک  دـنوادخ  يارب  یتافـص  تاـبثا  ینعی  دراد ، رارق  هیبشت » «، » هیزنت  » لـباقم رد  و  هیلعف . تافـص  هاوخ  دـشاب و  هیتاذ  تاـفص 
هدیدرگ فرحنم  قح  ریسم  زا  یهلا  تافص  دروم  رد  هک  دنا  هدوب  یناسک  بهاذم  نایدا و  خیرات  رد  دراد . صاصتخا  تاقولخم  یناکما و 

ناونع هب  ههّبشم  همّسجم و  زا  لحن  للم و  بتک  رد  هک  نانچ  تسا ، هدمآ  دیدپ  زین  مالـسا  ناهج  رد  ییارگ  هیبشت  دنا . هدییارگ  هیبشت  هب  و 
رد هک  تافـص  زا  هتـسد  نآ  دروم  رد  یلو  دوش ، یم  تفای  دـنوادخ  تافـص  همه ي  رد  هچ  رگا  ییارگ  هیبشت  تسا . هدـش  دای  ییاه  هقرف 
(، ْمِهیدـْیَأ َقْوَف  ِهللا  ُدَـی  : ) نوچ یتایآ  رهاوظ  هب  دانتـسا  اب  ناناملـسم  زا  يا  هدـع  تسا . هتفای  جاور  رتشیب  تسا ، هدـش  حرطم  هباشتم  تاـیآ 

نوچ ییاضعا  وا  يارب  هدش و  لیاق  دنوادخ  ندوب  مسج  هب  ُهَهْجَو ،) ّالِإ  ٌِکلاه  ءْیَـش  ُّلُک   ) و َکُّبَرَءاج ) (، ) يوَتْـسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  )
هیزنت و هب  دقتعم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  زا  يوریپ  هب  هعیـش  دنا . هدرک  تابثا  نتـسشن  ندز و  مدق  نوچ  یتافـص  تروص و  اپ و  تسد ،

هملک درب . یپ  اهنآ  یقیقح  دافم  هب  ناوت  یم  اهنآ  ریاظن  هدش و  دای  تایآ  رد  تقد  اب  هیماما  هعیش ي  داقتعا  هب  تسا . هیبشت  میسجت و  لاطبا 
ینعی تسا ، یهلا  تاذ  هجو »  » زا دوصقم  تسا . اهتردق  نیرترب  یهلا  تردق  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  دـنوادخ  تردـق  زا  هیانک  دـی » »
ریبدـت رد  دـنوادخ  تردـق  ملع و  هطاحا ي  زا  هیانک  شرع  رب  ءاوتـسا  لاعتم . دـنوادخ  تاذ  زج  تسا ، لاوز  انف و  ضرعم  رد  زیچ  همه ي 

همه ي رد  لصا  نیا  هکلب  دوب ، دقتعم  هیزنت  لصا  هب  دیاب  دـنیوگ  یم  هّیربخ  تافـص  ار  اهنآ  هک  هدـش  دای  تافـص  رد  اهنت  هن  تسا . ناهج 
نیع دـنوادخ  ملع  هکلب  تسناد ، دودـحم  وا و  تاذ  رب  دـیاز  یلوصح و  ملع  ناوت  یمن  ار  دـنوادخ  ملع  الثم  تسا ، يراـج  یهلا  تاـفص 
دیاب یهلا ، تافص  باب  رد  هک  نآ  نخس  هاتوک  دنوادخ . تایح  تردق و  تسا  هنوگ  نیمه  تسا . دودحمان  يروضح و  و  دنوادخ ، تاذ 

هک دـیحوت  باب  رد  میقتـسم  قیرط  تسا  نیا  و  دومن ، یفن  دـنوادخ  زا  ار  اهنآ  یتساک  صقن و  درک و  تابثا  دـنوادخ  يارب  ار  اهنآ  لامک 
ریغب تابثا  و  هیبشت ، و  یفن ، بهاذم : ۀثالث  دـیحوتلا  یف  سانلل  : » تسا هدومرف  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  هک  نانچ  دراد . داقتعا  نآ  هب  هعیش 

(84 «. ) هیبشت الب  تابثا  ۀثلاثلا ، ۀقیرطلا  یف  لیبسلا  و  زوجی ، هیبشتلا ال  بهذم  و  زوجی ، یفنلا ال  بهذمف  هیبشت ،

دوش یمن  هدید  مشچ  هب  دنوادخ 

ناکم و رد  زیچ  نآ  هک  تسا  نیا  مزلتسم  مشچ  اب  يزیچ  ندید  اریز  تسا ، يرصب  تیؤر  یفن  دنوادخ ، زا  ندوب  مسج  یفن  مزاول  زا  یکی 
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دهاوخن نکمم  يرصب  تیؤر  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب . نشور  ییاضف  رد  ودشاب  هتشاد  رارق  ینیعم  هلـصاف ي  رد  ودشاب  لباقم  تهج  رد 
دنوادـخ هب  تبـسن  یبلق  تیؤر  يرآ  تسا . لاحم  دـنوادخ  ندوب  مسج  تسا و  ّتینامـسج  مزلتـسم  هدـش  داـی  طیارـش  تسا  یهیدـب  دوب .

تیؤر هک  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا ي  تهج  نیدـب  ددرگ . یم  زاـب  دـنوادخ  هب  لـماک  ناـمیا  ملع و  هب  نآ  تقیقح  اریز  تسا ، نکمم 
ایآ دیـسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  زا  یـصخش  دـنا . هدوـمن  دـیکأت  وا  یبـلق  تیؤر  رب  دـنا ، هدرک  راـکنا  تدـش  اـب  ار  دـنوادخ  يرـصب 

ار وا  هنوگچ  دیـسرپ : منک ، یمن  تدابع  مشاب  هدـیدن  هک  ار  يراگدرورپ  نم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يا ؟ هدـید  ار  تراـگدرورپ 
هک نیا  هب  هجوت  اب  ( 85 «. ) نامیالا قئاقحب  بولقلا  هکردت  نکلو  نایعلا . ةدهاشمب  نویعلا  هکردت  ال  : » دومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما يا ؟ هدید 

ناوت یمن  هک  هنوگ  نامه  اریز  درک ؛ دانتـسا  تایاور  ای  نآرق  رهاوظ  هب  نآ  تابثا  رد  ناوت  یمن  تسا ، لاحم  القع  دنوادخ  يرـصب  تیؤر 
هیآ ي رهاظ  تسناد ، نآ  دننام  یلدنـص و  تخت و  رب  دـنوادخ  رارقتـسا  سولج و  رب  لیلد  ار  يوَتْـسا ) ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا   ) هیآ ي رهاظ 

یم دـنوادخ  هب  دوخ  ناگدـید  اب  ناـنمؤم  تماـیق  رد  هک  تسناد  نیا  لـیلد  ناوت  یمن  زین  ار  ( 86 ( ) ٌةَرِظان اهِّبَر  یلِإ  ٌةَرِـضان ، ذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو  )
یم ار  دنوادخ  تمایق  رد  نانمؤم  هک  تسا  هدش  تیاور  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  هک  یثیدح  تسا  هنوگ  نیمه  دنرگن .

مزلتـسم و  دشاب ، هتـشاد  تافانم  لقع  یعطق  مکح  اب  ثیدح  ای  نآرق  رهاظ  هاگره  اریز  دننیب . یم  ردب  بش  رد  ار  هام  هک  هنوگ  نامه  دننیب 
. دومن فقوت  ای  و  درک ، لیوأت  ار  نآ  دیاب  ای  دیزگرب . ار  نآ  دافم  ناوت  یمن  ددرگ ، هیبشت  میسجت و 

تعافش

همدقم

یم تروص  يدارفا  دروم  رد  تعافـش  دـبای . یم  ماجنا  یهلا  نذا  هب  هک  تسا  تماـیق  زور  رد  ناـعفاش  تعافـش  یمالـسا ، دـیاقع  زا  یکی 
هب ناهانگ ، یخرب  هب  یگدولآ  دوجو  اب  هک ، دـنراد  ار  نآ  تیلباـق  هدرکن و  عطق  لاـعتم  يادـخ  نید و  اـب  یلک  هب  ار  دوخ  دـنویپ  هک  دریگ 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  هب  الیذ  هک  هدش  هتفرگ  تنس  نآرق و  زا  تعافش  هب  هدیقع  دنوش . قح  تمحر  لومشم  ناعفاش  تعافش  تکرب 

نآرق رد  تعافش  فلا 

نذا و هب  نآ  ندوب  طونم  و  تعافـش ، لصا  هب  فیرـش  باتک  نیا  هدوب و  زیخاتـسر  زور  رد  تعافـش  لـصا  دوجو  زا  یکاـح  نآرق  تاـیآ 
تعافـش ددنـسپ ، یم  ادخ  هک  یناسک  قح  رد  زج  ناعفاش  (: 28 ءایبنا / ( ) یـضَتْرا ِنَِمل  ّالِإ  َنوُعَفْـشَی  َو ال  : ) دراد حیرـصت  دنوادخ ، ياضر 

( دنوادخ ياضر  نذا و  اب  هتبلا   ) تعافـش لصا  نیاربانب  (. 3/ سنوی ( ) ِِهنْذِإ ِدَْعب  ْنِم  ّالِإ  عیفَـش  ْنِم  ام  : ) دیامرف یم  رگید  هیآ  رد  دـننک . یمن 
کَلَم ْنِم  ْمَک  َو  : ) دیامرف یم  هکنانچ  دنناعفاش ، زا  ناگتشرف  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  یخرب  زا  تسا . مّلسم  یعطق و  يرما  نآرق ، رظنزا 
دنتسه اهنامسآ  رد  یناگتشرف  رایـسب  هچ  (: 26 مجن / ( ) یـضْرَیَو ُءاشَی  ْنَِمل  ُهللا  َنَذْأَی  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  ّالِإ  ًاْئیَـش  ْمُُهتَعافَـش  ینُْغت  ِتاوامَّسلا ال  ِیف 

یمن دوس  دریگ ، قلعت  يو ) يراگتـسر   ) هب یهلا  تیاـضر  تیـشم و  هک  سک  نآ  دروـم  رد  دـنوادخ ، نذا  زا  سپ  زج  ناـنآ  تعافـش  هک 
هدیدنـسپ ماقم  هب  ار  وت  تراگدرورپ  هک  تسا  دیما  (: 79 ءارسا / ( ) ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یسَع   ) هیآ ریـسفت  رد  نارـسفم  دشخب .

(87 . ) تسا مالسا  ربمایپ  يارب  تعافش  ماقم  نامه  دومحم ، ماقم  زا  دوصقم  دنیوگ  یم  دزیگنارب ، يا 

تایاور رد  تعافش  ب 

هب هک  تسا  هدش  لقن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تعافـش  هرابرد  يرایـسب  تایاور  زین  ثیدـح  بتک  رد  نآرق ، زا  هتـشذگ 
ناهانگ نابکترم  صوصخم  نم  تعافش  (: 88 « ) یتّمُأ نم  رئابکلا  لهأل  یتعافش  اّمنإ  : » دیامرف یم  ربمایپ   1 مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب 
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هک هداد  هدعو  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هتـسناد  ریابک  نابکترم  صوصخم  ار  تعافـش  هکنیا  تلع  ًارهاظ  دـشاب . یم  متما  زا  هریبک 
: دیامرف یم  زین   2 تسین . تعافـش  هب  يزاین  رگید  و  ( 31 ءاسن /  ) دیـشخب دهاوخ  ار  اهنآ  دـنزرو ، بانتجا  هریبک  ناهانگ  زا  اهناسنا  هاگره 
و هدش ، اطعا  نم  هب  تبهوم  جنپ  دنوادخ  بناج  زا  (: 89 « ) هللااب كِرُشی  نمل ال  یهف  یتّمُأل  اهتْرَخّداف  ۀعافّشلا ، ُتیطُعا  و  ًاسمخ ... ُتیطعُأ  »

دنوادـخ هب  هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  ّقح  رد  نم  تعافـش  ما . هدرک  هریخذ  متما  يارب  ار  نآ  هک  هدـش ، هداد  تعافـش  نم  هب  هلمج ) نآ  زا  )
زین و  ءادهش ) نادنمشناد و  و  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم همئا  دننام   ) ربمایپ زا  ریغ  رشحم  زور  ناعفاش  زا  یهاگآ  يارب  دنزرو . یمن  كرش 

داقتعا نوچمه  تعافش  هب  داقتعا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ًانمـض ، دینک . عوجر  ثیدح  مالک و  دیاقع و  ياهباتک  هب  اهنآ  ناگدنوش  تعافش 
، دندرگ زاب  حیحـص  هار  هب  یگدوشخب ، دیما  هب  هدرمـش  يدیما  هنزور  ار  نآ  دیاب  هکلب  دوش ، هانگ  رب  دارفا  يّرجت  هیام  دیابن  هبوت  یلوبق  هب 

یمن حیحص  قیرط  هب  تشگزاب  رکف  هب  هاگچیه  هجیتن  رد  دنرادنپ و  یم  هتـشذگ  رـس  زا  ار  بآ  حالطـصا ، هب  هک  دنـشابن  نادیمون  ناسب  و 
یـسک هدوب و  یمالـسا  مّلـسم  دیاقع  زا  یهلا » نذا  بوچراچ  رد  ترخآ  رد  تعافـش  لصا   » هب داقتعا  میدش  روآدای  هک  روط  نامه  دنتفا .

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  نوچ  یناعفاش  زا  زین ، ایند  نیا  رد  ناوت  یم  ایآ  هک  دید  دیاب  لاح  دنک . هشدخ  نآ  رد  دناوت  یمن 
ًاهیجو ای   ) نک تعافش  نم  قح  رد  ادخ  دزن  یمارگ ، لوسر  يا  دیوگب : ناسنا  هک  تسا  تسرد  ایآ  رگید ، ریبعت  هب  و  دومن ، تعافش  بلط 

زا اهنت  تسا و  هتشاد  رارق  ناناملـسم  همه  قافتا  دروم  متـشه  نرق  ات  رما ، نیا  تیعورـشم  تفگ : دیاب  خساپ  رد  هللادنع ؟) انل  عفـشإ  هللادنع 
ثیداحا ینآرق و  تایآ  هک  یلاح  رد  دنتـسنادن ، زیاج  ار  نآ  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب  نآ  اب  ننـست  لها  زا  یخرب  دـعب  هب  متـشه  نرق  همین 

، تسا دارفا  ّقح  رد  نانآ  ياعد  نامه  ینعم ، رد  ناعفاش ، تعافش  اریز  دهد . یم  یهاوگ  نآ  زاوج  رب  نیملسم  هرمتسم  هریس  يوبن و  ربتعم 
ریز ثیدح  زا  تسا . نسحتـسم  زیاج و  يرما  کش  نودب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  دسر  هچ  نمؤم  درف  زا  اعد  تساوخرد  و 
قح رد  وا  ياـعد  نمؤم ، تعافـش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینـشور  هب  دـنک  یم  لـقن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  ساـبع  نبا  هک 

(. 90 « ) دریذپ یم  وا  قح  رد  ار  نانآ  تعافش  ادخ  دنرازگب  زامن  وا  هزانج  رب  دّحوم  نمؤم  لهچ  دریمب و  یناملـسم  هاگره  : » تسا نارگید 
قاروا هب  يرورم  اـب  تسین . يزیچ  وا  قح  رد  ناـنآ  ياـعد  زج  ّتیم ، رب  زاـمن  هماـقا  ماـگنه  هب  نمؤم  لـهچ  تعافـش  هک  تسا  مّلـسم  هچ ،

لقن کلام  نب  سنا  زا  يذمرت  دندرک . یم  تعافش  تساوخرد  ناشیا  تایح  نامز  رد  ترضح  نآ  زا  ربمایپ  هباحـص  هک  مینیب  یم  خیرات ،
امـش اجک  متفگ : وا  هب  درک . مهاوخ  نینچ  دومرف : ربمایپ  دنک . متعافـش  تمایق  زور  رد  مدرک  تساوخرد  ربمایپ  زا  دیوگ : یم  هک  دنک  یم 

هنومن عوقو  تسین ، عیفـش  زا  اعد  تساوخرد  زج  يزیچ  عافـشتسا ، تیعقاو  هکنیا  هب  هجوت  اب  ( 91 . ) طارـص رانک  رد  دومرف : منک ؟ ادیپ  ار 
ردـپ زا  ناشهانگ ، ندـش  شاـف  زا  سپ  بوقعی ، نادـنزرف   1 دروآ : تسد  هـب  نآرق  دوـخ  زا  نوـت  یم  ار  اـیبنا  رـصع  رد  رما  نـیا  زا  ییاـه 
رّرقم دعوم  رد  دوخ  هدـعو  هب  تفریذـپ و  ار  نانآ  تساوخرد  زین  بوقعی  ترـضح  دـنک . شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  دـنوادخ  زا  دنتـساوخ 

وا زا  هدـمآ و  ربماـیپ  دزن  دـنا ، هدرک  متـس  دوخ  قح  رد  هک  یمالـسا  تما  زا  يدارفا  هاـگره  دـیامرف : یم  میرک  نآرق   2 ( 92 . ) درک لمع 
، دهاوخ شزرمآ  یهلا  هاگرد  زا  نانآ  يارب  زین  ربمایپ  هدرک و  رافغتسا  نانآ  دوخ  هاگ  نآ  دنک ، شزرمآ  بلط  ادخ  زا  نانآ  يارب  دنهاوخب 

هتفگ نانآ  هب  هاگره  دیامرف : یم  نیقفانم  هرابرد  نینچمه   3 ( 93 . ) دنک یم  نانآ  لماش  ار  دوخ  تمحر  دریذپ و  یم  ار  ناش  هبوت  دنوادخ 
هچنانچ تسا  یهیدـب  ( 94 . ) دنزرویم رابکتـسا  دننک و  یم  یچیپرـس  دنک ، رافغتـسا  امـش  قح  رد  ات  دـیهاوخب  ربمایپ  زا  دـییایب و  دوش  یم 

زین نآ  نداد  ماجنا  ًاعبط  دـشاب ، رابکتـسا  قافن و  هناشن  تسا ، ناسکی  تعافـش  بلط  اب  ًاـتّیهام  هک  ربماـیپ ، زا  رافغتـسا  بلط  زا  ینادرگور 
تساوخرد تیعورشم  زاوج و  تابثا  رضاح ، ثحب  رد  ام  دوصقم  هک  اجنآ  زا  ًانمـض  دوب . دهاوخ  یهلا  هاگـشیپ  رد  عوضخ  نامیا و  هناشن 

كرـش ناگدنز  زا  تعافـش  تساوخرد  رگا  اریز  دنز . یمن  دـصقم  هب  يررـض  تایآ ، نیا  رد  عیفـش  صخـش  ندوب  هدـنز  تسا ، تعافش 
هک يزیچ  اهنت  هدوبن و  كرـش  دیحوت و  كالم  عیفـش ، توم  تایح و  نوچ  دوب ، دهاوخن  كرـش  زین  ّتیم  زا  نآ  تساوخرد  ًاعبط  دشابن ،

روـبزم و طاـبترا  دوـجو  لـسوت ، ثحبم  رد  هک  دـشاب ، یم  اـهنآ  ییاونـش  تسا  يرورـض  هسدـقم  حاورا  زا  تعافـش  تساوـخرد  ماـگنه 
تعافش اب  یهلا ، يایلوا  ناربمایپ و  زا  نادحوم  نانمؤم و  نتساوخ  تعافـش  هک  دومن  هجوت  دیاب  اجنیا  رد  تسا . هدش  تباث  نآ  يدنمدوس 
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تـساوخرد یهلا  يایلوا  زا  یـساسا ، بلطم  ود  هب  ناعذا  اب  نادّـحوم ، اریز  دراد . نیداینب  توافت  شیوخ ، ياهتب  زا  ناتـسرپ  تب  نتـساوخ 
(: 44 رمز / ( ) ًاعیمَج ُۀَعافَّشلا  ُْلق ِِهللا  : ) دیامرف یم  هکنانچ  وا ، رایتخا  رد  ادخ و  صوصخم  تسا  یماقم  تعافش ، ماقم   1 دننک : یم  تعافش 

هتشاد و تعافش  ّقح  يو  نذا  نودب  هک  تسیک  (: 255 هرقب /  ) ِِهنْذِِإب ّالِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يذَّلا  اَذ  ْنَم  : ) و تسادخ ، ِنآ  زا  ًامامت  تعافـش ، وگب 
هب هک  دنتـسه  ادخ  صلخم  ناگدنب  دـننک ، یم  زارد  نانآ  يوس  هب  اجتلا  تسد  نادّـحوم  هک  یناعیفـش   2 دـشاب ؟ رثؤم  لوبقم و  شتعافش 

رـصع ناکرـشم  اب  نادّحوم  یـساسا  توافت  طرـش ، ود  نیا  هب  هجوت  اب  دسر . یم  تباجا  فدـه  هب  ناشیاعد  یهلا ، هاگرد  رد  برقت  ساپ 
دوخ قح  ادخ  ییوگ  وت  دندوبن ؛ لئاق  یطرش  دیق و  عون  چیه  اهنآ  تعافـش  يارب  ناکرـشم  الوا : ددرگ : یم  نشور  تعافـش  رما  رد  تثعب 

هتـسناد و ادـخ  ِنآ  زا  هرـسکی  ار  تعافـش  ماـقم  نآرق ، دومنهر  هب  نادّـحوم ، هک  یلاـح  رد  تسا ! هدرک  ضیوفت  رک  روـک و  ياـهتب  هب  ار 
دنتفگ یم  دندرک و  یم  تدابع  ار  اه  تب  ربمایپ  رصع  ناکرشم  ًایناث : دنناد . یم  یهلا  ياضر  نذا و  هب  طونم  ار ، نیعفاش  تعافـش  شریذپ 

لاح دـنراد ! هدـهع  رب  ار  یتسه  تیهولا  تیبوبر و  زا  یمهـس  ناج ، یب  تادوجوم  نیا  دنتـشاد  داقتعا  و  هللا » یلا  انوبرقیل  الا  مهدـبعن  ـال  »
ِهللا ِدابِع  و ...«  ُُهلوُسَرَو » ُهُْدبَع  هک ...« : دنّمنرتم  مالک  نیا  هب  هتـسویپ  هدرمـش و  ادخ  هتـسراو  ناگدـنب  ار  ناماما  ناربمایپ و  نادـحوم ، هکنآ 

هک یتایآ  هب  لالدتـسا  نیاربانب ، اجک !؟ ات  تسا  اجک  زا  هر  توافت  نیبب  دـنناد . یمن  دوخ  دوبعم  ار  دوخ  ناعیفـش  هاگ  چـیه  و  نیِحلاّـصلا »
. دوب دهاوخ  اجبان  یسایق  هیاپ و  یب  الماک  یمالک  یهلا ، ءایلوا  زا  تعافش  بلط  یفن  رب  دنک  یم  یفن  ار  اهتب  زا  ناکرشم  یهاوخ  تعافش 

روبق ترایز 

مارآ يداو  هدهاشم  اریز  دراد ، يا  هدنزاس  راثآ  هک  تسا  تابحتسم  زا  یکی  نایانـشآ ، ناگتـسب و  ترایز  ًاصوصخ  نانمؤم ، روبق  ترایز 
سرد زومآ  تربع  ياهناسنا  يارب  و  دـهد ، یم  ناکت  ار  ناج  لد و  هدـییارگ ، یـشوماخ  هب  اـجنآ  رد  اـهناسنا  یگدـنز  غارچ  هک  ناتـسربق 
اوران ياهـشالت  شزرا  تسا  كاخ  اهراورخ  ریز  رد  ندش  ناهنپ  نآ  نایاپ  هک  تقوم  یگدـنز  نیا  دـنیوگ : یم  دوخ  اب  دوش و  یم  تربع 

یمارگربمایپ دیآ ، یم  دیدپ  اهنآ  ناور  حور و  رد  یلوحت  دننک و  یم  رظن  دیدجت  دوخ  یگدنز  همانرب  رد  دارفا  نیا  ماجنارـس  و  درادن . ار 
ار اهربق  (: 96 « ) ةَرِخـآلا مُکرّکذـت  اـّهناف  َروبُْقلا  اُورُوز  : » دـیامرف یم  هدرک و  هراـشا  هتکن  نیا  هب  یثیدـح  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
و تسا ، يونعم  تاماقم  نید و  زا  جیورت  یعون  نید ، ناگرزب  ترایز  نیا ، زا  هتـشذگ  دشاب . یم  رگید  يارـس  روآدای  اریز  دینک ، ترایز 

تنکم تردق و  نابحاص  هنرگو  تسا ، اه  شیارگ  نیا  هیام  نانآ  تیونعم  هک  دنک  یم  تیوقت  ار  رکف  نیا  ناگرزب ، نفدـم  هب  مدرم  هجوت 
نیرخآ رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر  درادـن . یهجوت  اـهنآ  هب  یـسک  هتفخ و  كاـخ  ریز  دـنا ، هدوـب  تیوـنعم  دـقاف  هک 

هب هک  تسا  هداد  روتـسد  مراـگدرورپ  دومرف : درک و  شزرمآ  بلط  روبق ، باحـصا  هراـبرد  تفر و  عیقب  ناتـسربق  هب  دوـخ  رمع  ياـهزور 
َنِم ِرایِّدلا  ِلْهَأ  یلع  ُمالـسلا  : » دـییوگب دیتفاتـش  نانآ  ترایز  هب  هاگره  دومرف : هاگنآ  منک ، ترفغم  بلط  نانآ  يارب  میایب و  عیقب  ناتـسربق 

نانمؤم زا  يداو  نیا  نانکاس  رب  دورد  (: 97 « ) نوُقِحال ْمُِکب  هللاءاش  ْنإ  ّانِإَو  َنیرِخأتْسُْملاَو  اّنِم  َنیِمِدْقَتْسُملا  هللا  ُمَحْرَی  نیِملْـسُملاَو  َنینِمْؤُْملا 
روبق ترایز  یثیدح ، ياهباتک  رد  میدنویپ . یم  امش  هب  ادخ  تساوخ  هب  ام  ناگدنامزاب و  و  ام ، زا  ناگتشذگ  رب  ادخ  تمحر  ناناملسم ، و 

و ادـخ ، لوسر  ترایز  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا  هتـسویپ  هدـمآ و  دّـکؤم  بحتـسم  کی  تروص  هب  نید  نایاوشیپ  یهلا و  ءاـیلوا 
. دندومن یم  توعد  نآ  ماجنا  رب  ار  دوخ  ناوریپ  و  دنتفر ، یم  مالسلا ) مهیلع   ) ناماما رگید 

( مالسلا مهیلع   ) ناماما ربمایپ و  هب  لّسوت 

ماجنا هک  تسین  یکش  تسا . دیحوت  نیع  دنریگن ) دوخ  هب  ریثأت  رد  لالقتسا  گنر  هکنیا ، طرش  هب   ) یعیبط ریغ  یعیبط و  بابـسا  هب  لسوت 
رـس هب  ار  ناسنا  هک  دنتـسه  یی  يونعم  لیاسو  یگمه  ادخ ، هار  رد  هریغ  داهج و  تاکز و  هزور و  زامن و  نوچمه  تابحتـسم ، تابجاو و 
ادخ هب  هجیتن  رد  دبای و  یم  ار  یگدـنب  تقیقح  لامعا ، نیا  وترپ  رد  ناسنا  دـنناسر . یم  تسا  دـنوادخ  هب  برقت  نامه  هک  دوصقم ، لزنم 
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هتـشر کی  تنـس  باتک و  رد  هکلب  تسین ، يدابع  روما  ماجنا  هب  رـصحنم  یعیبط ، ریغ  لیاسو  هک  دومن  هجوت  دیاب  یلو  دوش . یم  کیدزن 
ءامسا و هب  لسوت   1 میوش : یم  روآدای  ار  اهنآ  زا  یخرب  الیذ  هک  دراد  لابند  هب  ار  اعد  تباجتـسا  اهنآ  هب  لـسوت  هک  هدـش  یفرعم  لـیاسو 
(: 180 فارعا / ( ) اِهب ُهوُعْداَف  ینْـسُْحلا  ُءامْـسَْألا  َو ِِهللا  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  تسا ، هدـش  دراو  تنـس  باتک و  رد  هک  یهلا  يانـسح  تافص 

ناوارف یهلا  تافص  ءامسا و  هب  لسوت  یمالسا ، هیعدا  رد  دیناوخب . اهنآ  هلیسو  هب  ار  دنوادخ  سپ  تسا ، دنوادخ  صوصخم  ینسح  ءامسا 
ناسنا يارب  ات  تسا  دـنوادخ  صاخ  يایلوا  ناربمایپ و  تحاس  هب  لسوت  نآ  عون  نیرترب  هک  ناحلاص  ياعد  هب  لـسوت   2 تسا . هدش  دراو 

اجنآ رد  دنور و  ربمایپ  غارس  دهد  یم  نامرف  ناراکهنگ )  ) دنا هدرک  متس  نتشیوخ  رب  هک  یناسک  هب  دیجم  نآرق  دننک . اعد  یهلا  هاگرد  زا 
میحر ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  عقوم  نیا  رد  هک : دشخب  یم  دیون  و  دـنک . شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  ربمایپ  مه  و  دـننک ، ترفغم  بلط  دوخ  مه 

(64 ءاسن / ( ) ًامیحَر ًاباَّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  : ) دیامرف یم  تفای ، دنهاوخ 
بلط دـنوادخ  زا  ناـنآ  هراـبرد  اـت  دـنورب  ربماـیپ  غارـس  دوش  هتفگ  ناـنآ  هب  هاـگره  ارچ  هک  دـنک  یم  شهوکن  ار  ناـقفانم  رگید ، هیآ  رد 
ْمُهَو َنوُّدُـصَی  ْمُهَْتیَأَرَو  ْمُهَـسُؤُر  اْوَّوـَل  ِهللا  ُلوُـسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْـسَی  اَولاـعَت  ْمَُـهل  َلـِیق  اذإَو  : ) دـیامرف یم  دـننک !؟ یم  یچیپرـس  دـنک ، شزرمآ 
هتفگ هب  لثملا ، یف  تسا . هتشاد  نایرج  يا  هریس  نینچ  زین  نیشیپ  ياهتما  رد  هک  دیآ  یم  رب  تایآ  زا  یخرب  زا  (. 5 نوقفانم / ( ) َنوُِربْکَتْسُم

تساوخرد زین  بوقعی  دنک و  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  ادخ  زا  ناشناهانگ  تباب  دنتـساوخ  ردپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) بوقعی نادنزرف  نآرق ،
( ُمیحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ّیبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْـسَأ  َفْوَس  َلاق  َنیئِطاخ  اّنُک  ّانِإ  اَنبُونُذ  اـَنل  ْرِفْغَتْـسا  اـَنابَأ  اـی  : ) داد رافغتـسا  هدـعو  تفریذـپ و  ار  ناـنآ 

مییوج یم  لسوت  وا  هب  هک  یسک  هک  تسا  لاکـشا  یب  یتروص  رد  ناحلاص ، ياعد  هب  لسوت  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  (. 98 97 فسوی / )
؟ دشاب دیحوت  نیع  دیفم و  دناوت  یم  نانآ  هب  لسوت  هنوگچ  دنا ، هتـسبرب  تخر  ناهج  زا  ایلوا  ایبنا و  هک  نونکا  یلو  دـشاب ، تایح  دـیق  رد 
، دنیوج یم  لسوت  يو  هب  هک  يدرف   1 درادن : رتشیب  طرـش  ود  لسوت  ندوب  دیفم  رثؤم و  میوش  یم  روآدای  داریا ، ای  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 

ناهج زا  هک  ییاـیلوا  اـیبنا و  هب  لـسوت  رد  دـشاب و  رارقرب  طاـبترا  وا  ناگدـنیوج و  لـسوت  ناـیم   2 دـشاب . تردـق  روعـش و  ملع و  ياراد 
دوجو دراد . ققحت  یلقن ، یلقع و  نشور  لیالد  هب  نانآ ) ام و  نایم  طابترا  دوجو  و  روعـش ، كرد و   ) قوف طرـش  ود  ره  دـنا ، هتـشذگرد 
ًامّلسم دنراد ، یگدنز  تایح و  قح  هار  يادهش  نآرق ، هتفگ  هب  هک ، ییاج  رد  تسا  یثیدح  ینآرق و  مّلسم  لیاسم  زا  یکی  یخزرب  تایح 

نایم طابترا  دوجو  رب  دنرادروخرب . يرتالاب  رترب و  تایح  زا  دنا  هدش  دیهش  زین  دوخ  ناشیا  زا  يرایـسب  هک  یهلا  صاخ  يایلوا  ناربمایپ و 
ربمایپ صخـش  زامن  نایاپ  رد  ناناملـسم  همه   1 میوش : یم  روآداـی  ـالیذ  ار  یخرب  هک  تسا  تسد  رد  يرایـسب  لـیالد  یهلا  ياـیلوا  اـم و 

نانآ ایآ  هتاکرب ؛ هللا و  ۀمحر  یبنلا و  اهّیأ  کیلع  مالّـسلا  دـنیوگ : یم  هداد و  رارق  باطخ  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ 
روتسد ردب  گنج  رد  یمارگ  ربمایپ   2 دهد !؟ یمن  یخساپ  دونـش و  یمن  ار  مالـس  همه  نیا  ربمایپ  دنهد و  یم  ماجنا  يوغل »  » راک یتسارب 

ناگدرم اب  ایآ  درک : ضرع  ادخ  لوسر  نارای  زا  یکی  تفگ . نخـس  نانآ  همه  اب  دوخ  سپـس  دـنتخیر . یهاچ  رد  ار  ناکرـشم  داسجا  داد 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر   3 ( 98 . ) دیتسین رتاونش  نانآ  زا  اهامـش  دومرف : ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دییوگ ؟ یم  نخس 

نینمؤملا و نم  رایّدلا  لهأ  یلع  مالّسلا  درک : یم  باطخ  نینچ  ناتسربق  رد  ناگتفخ  حاورا  هب  تفر و  یم  عیقب  ناتـسربق  هب  ًارارک  ملـسو )
ربمایپ هک  هاگنآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما   4 ( 99 «. ) نینمؤم موق  راد  مکیلع  مالّـسلا  دومرف : یم  رگید  یتیاور  ساسارب  و  تانمؤملا .

ءابنألا و ِةّوُبنلا و  نِم  كِریغ  ِتومب  ْعِطَْقنَی  َْمل  ام  کـِتومب  َعطقنإ  دـقل  هللا  َلوسر  اـی  یّمُأ  تنأ و  یبأـب  : » تفگ نینچ  وا  هب  داد  یم  لـسغ  ار 
وت گرم  اب  ادخ ، لوسر  يا  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  ( 100 « ) کلاب نم  انلعْجا  کِّبر و  دـنع  انرکذا  یّمُأ  َتنأ و  یبأب  ءامـسلا ... ِراـبخأ 

... نک دای  تراگدرورپ  دزن  ار  ام  دوب . هدیدرگن  عطقنم  نارگید  گرم  اب  هک  دیدرگ ، عطقنم  یحو )  ) يزیچ

؟ تسیچ تعدب 

تافـص زا  یکی  هکناـنچ  دـشاب ، یم  لـعاف  رد  لاـمکو  نسح  یعون  رگناـیب  هک  تسا  يا  هقباـس  یب  ون و  راـک  ینعم  هب  تغل  رد  تعدـب » »
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وزج هک  ار  يزیچ  ناـسنا  هک  تـسا  نآ  زین  تعدـب  یحالطـصا  موـهفم  (. 117 هرقب / ( ) ضرَألاَو ِتاومَّسلا  ُعیِدـَب  : ) تسا عیدـب »  » دـنوادخ
ِنیِّدلا َنِم  َْسَیل  ام  ُلاخْدإ  مییوگب : هک  تسا  نآ  تعدب  حالطـصا  فیرعت  يارب  ترابع  نیرتهاتوک  و  دهد ، تبـسن  نآ  هب  تسین ، تعیرش 

( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تسین . يدیدرت  چیه  نآ  تمرح  رد  هدوب و  هریبک  ناهانگ  زا  نید  رد  يراذگ  تعدب  ِنیدلا . یف 
نـشور یتروص  هب  تعدب  موهفم  هک  تسا  نیا  اهنت  تعدب ، هلأسم  رد  مهم  هتکن  ( 101 « ) راّنلا ِیف  َۀلالَض  ُّلُکَو  ٌَۀلالَض ، ِۀَعِْدب  ُلُک  : » دومرف

، تعدب  1 دومن : هجوت  بلطم  ود  هب  یتسیاـب  تعدـب ، تقیقح  كرد  يارب  هنیمز ، نیا  رد  دوش  هداد  زیمت  نآ  ریغ  زا  تعدـب  اـت  دوش  نییبت 
هب هکلب  هتشادن ، تعیرش  نید و  هب  یطبر  هک  ییاه  يروآون  نیاربانب ، تسا . تعیرـش  نتـساک  ای  ندوزفا  قیرط  زا  نید ، رد  فرـصت  یعون 

راکتبا عادـبا و  هک  تسا  نیا  هب  طورـشم  نآ  ندوب  عورـشم  دـنچره   ) دوب دـهاوخن  تعدـب  دریگ ، ماجنا  يداع  یفرع و  هلأسم  کی  ناونع 
ییاهیروآون هب  تسد  هراومه  یگدنز  لیاسو  رگید  كاشوپ و  نکـسم و  رظن  زا  رـشب  لثملا ، یف  دـشابن .) عونمم  مّرحم و  عرـش  رد  روبزم 

دیدج ياه  كاروخ  اه و  سابل  هنومن  يارب  هدش و  نوگرگد  یگدنز  لومعم  ياهرازبا  اهشور و  زا  يرایسب  ام  رـصع  رد  هژیوب  دنز و  یم 
هکنانچ اهنت ، درادن . عرـش  رد  تعدب  هب  طابترا  یلو  هدوب ، يروآون ) ینعم  هب   ) تعدب عون  کی  اهنیا  همه  تسا  یهیدب  تسا . هدمآ  دیدپ 

درم نز و  طالتخا  الثم ، دـشابن . عرـش  نیزاوم  ماکحا و  اب  فلاخم  هک  تسا  نیا  هب  طورـشم  اهنآ  زا  هدافتـسا  اهنآ و  ندوب  لـالح  میتفگ ،
نیا رد  هک  یناسک  اریز  تسین ؛ تعدـب  یلو  تسا  مارح  دـشاب ، یم  برغ  دـساف  ياهناغمرا  زا  هک  لـفاحم ، سلاـجم و  رد  باـجح  نودـب 

هب داقتعا  اب  ًانایحا  هکلب  دنهد ، یمن  ماجنا  هداهن  هحص  نآ  رب  مالسا  هک  عورشم  لمع  کی  ناونع  هب  ار  راک  نیا  دننک ، یم  تکرـش  لفاحم 
رد رگید  هک  دنریگ  یم  يّدج  میمـصت  هتفای و  هبّنت  هاگ  اذل  دنهد . یم  راک  نیا  هب  نت  تالابم  مدع  يور  تسا ، عرـش  فلاخم  يرما  هکنیا 
هک دـصق  نیا  هب  هن  اّما  دـننک ، نیعم  ییامهدرگو  يداش  مسوم  يارب  ار  ییاهزور  ای  زور  یتلم  هچنانچ  ای  و  دـنزرون . تکرـش  سلاجم  نآ 

یـسررب ثحب و  دروم  رگید  تاهج  زا  نآ  تمرح  ّتیّلح و  یتسیاب  دنچره  تسین ، تعدـب  يراک  نینچ  تسا ، هداد  يروتـسد  نینچ  عرش 
یحالطصا تعدب  ورملق  زا  هریغ  تعنص و  شزرو ، رنه ، هنیمز  رد  يرـشب  ياهیروآون  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  دریگ . رارق 

صاخ سایقم  كالم و  دوخ  هک  تسا  رگید  تاهج  زا  اه  نآ  ندوب  مارح  لـالح و  هلأـسم  تسا  حرطم  اـهنآ  هراـبرد  هچنآ  و  هدوب ، نوریب 
هک یلاح  رد  دـنرب ، راک  هب  یعرـش  رما  کی  ناونع  هب  ار  يزیچ  هک  ددرگ  یم  زاب  هتکن  نیا  هب  عرـش  رد  تعدـب  ساسا   2 دراد . ار  شیوخ 

ماجنا ینید  لمع  کی  ناونع  هب  ناسنا  هک  ار  يراک  هاگره  یلو  دـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  عرـش  رد  يا  هطباض  ای  لصا  نآ ، تیعورـشم  يارب 
نیا زا  دوب . دهاوخن  تعدب  لمع  نآ  دشاب ، هتشاد  دوجو  نآ  تیعورشم  رب  ماع ) یّلک و  ای  صاخ ، تروص  هب   ) یی یعرـش  لیلد  دهد ، یم 

ِهِیف ْنُکَی  َْملَو  نیدلا ] نم  ّهنا  امب   ] ِلوُسَّرلا َدـَْعب  َثَدَـح  ام  ِعرَّشلا  یف  ُۀَـعِْدبلا  : » دـیوگ یم  یعیـش ، گرزب  ملاع  یـسلجم ، همالع  هک  تسور 
هدش ثداح  یمارگ  لوسر  زا  سپ  هک  تسا  يزیچ  عرـش  رد  تعدب  (: 102 « ) ِتاموُمُعلا ِضَْعب  یف  الخاد  ُنوُکَی  ـالَو  ِصوصخلا  یلَع  ٌصَن 

ام ُۀعدبلا  : » دیوگ یم  زین  تنس ، لها  روهشم  دنمشناد  ینالقسع ، رجح  نبا  دشابن . راک  رد  نآ  زاوج  رب  زین  یّماع  ای  صاخ  یعرـش  لیلد  و 
( ربماـیپ زا  سپ   ) هک تسا  يزیچ  تعدـب  (: 103 « ) ۀـعدبب سیلف  عرّـشلا  هیلع  ّلدـی  لصأ  هل  َناک  ام  و  عرـشلا ، ِیف  لصأ  هل  سیل  َثدـحُأ و 

دهاوخن تعدب  دراد ، نید  رد  يا  هشیر  لیلد و  هک  يزیچ  نآ  و  دوشن ؛ تفای  تعیرـش  رد  نآ  زاوج  زا  یکاح  یلیلد  دـشاب و  هدـمآ  دـیدپ 
تعدـب ًامّلـسم  دـشاب ، عرـش  رد  یلک  يا  هطباض  ای  صاـخ  یلیلد  هب  دنتـسم  میهد  یم  تبـسن  عرـش  هب  هک  ار  یلمع  هاـگره  نیارباـنب ، دوب .

کی تسا  نکمم  اسب  هچ  اریز  تسا ، مود  تمـسق  حیـضوت  مهم  درادـن . نایب  هب  زاین  صاخ ) لـیلد  دوجو   ) تسخن تروص  دوب . دـهاوخن 
هب ار  نآ  مالـسا  عرـش  هک  دریگ  رارق  يا  هطباض  تحت  ًانعم  یلو  دـشاب  هقباس  یب  مالـسا  خـیرات  رد  هتـشاد و  يروآون  تلاح  ًارهاـظ  لـمع 

. دوش یم  ارجا  اـهروشک  عون  رد  هزورما  هک  درک  داـی  یموـمع  يریگزابرـس  زا  ناوـت  یم  هنوـمن ، ناوـنع  هب  تسا . هتفریذـپ  یلک  تروـص 
نابیتشپ ینید  هدـعاق  لصا و  کی  نوچ  یلو  دراد ، يروآون  تلاح  دـنچره  ینید ، هفیظو  ناونع  هب  مچرپ  ریز  تمدـخ  هب  ناـناوج  توعد 

، یناهج تالّوحت  رثا  رب  تسا  یهیدب  (. 60 لافنا / ( ) ةُّوق ْنِّم  ُْمتْعَطَتْـسااَّم  ْمَُهلاوُّدِعَأَو  : ) دیامرف یم  نآرق  اریز  دوب . دهاوخن  تعدب  تسا  نآ 
هیآ حور  هب  لـمع  تسا و  گـنز  هب  شوگ  دـصرتم و  نمـشد  لـباقم  رد  رتـشیب  یگداـمآ  بجوم  ناـناوج  يارب  یمزر  یموـمع  شزوـمآ 
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ناهج ناناملـسم  هوبنا  هنومن ، يارب  دوش . یم  لح  یهاو  تاهبـش  زا  يرایـسب  قوف ، نایب  زا  تسا . رما  نیمه  یـضتقم  ام ، رـصع  رد  هفیرش ،
هچنآ قبط  هکیلاح ، رد  دـنمان ! یم  تعدـب  ار  رما  نیا  یهورگ  دـنریگ و  یم  نشج  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دالیم  زور 
مهیلع هللا  مالـس  وا  نادـناخ  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ  هب  تبحم  راـهظا  بابحتـسا  اریز  تسین . قداـص  نآ  رب  تعدـب  كـالم  زگره  میتفگ ،

یلص  ) یمارگ ربمایپ  تسا . یّلک  لصا  نآ  زا  يرهظم  هولج و  یبهذم  ياهنـشج  هنوگ  نیا  هک  تسا  مالـسا  مّلـسم  لوصا  زا  یکی  نیعمجا 
نمؤم امش  زا  مادکچیه  (: 104 « ) نیعَمْجأ ساّنلاَو  ِِهلهَأَو  ِِهلام  ْنِم  ِهیلِإ  َّبحأ  َنوکَأ  یّتَح  ْمُکُدـحَأ  ُنِمُْؤی  ـال  : » دومرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 

رد لمع  ندوب  تعدـب  میدـش ، روآدای  هک  هنوگنامه  مشاب . رتبوبحم  مدرم ، یماـمت  يو و  هداوناـخ  زا  وا  دزن  نم  هکنآ  رگم  دوب ، دـهاوخن 
تایاور هک  دومن  هجوت  دـیاب  و  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ماع ) ای  صاخ  تروص  هب   ) عرـش رد  یحیحـص  كردـم  نآ  يارب  هک  تسا  یتروص 

هاگره و  دور . یم  رامـش  هب  ینید  ماکحا  لـیالد  تعیرـش و  رداـصم  زا  نیلقث ،»  » رتاوتم ثیدـح  مکح  هب  مالـسلا ،) مهیلع   ) تیب لـها  همئا 
لومـشم هدوب و  نید  زا  يوریپ  نانآ  راتفگ  زا  يوریپ  دننک ، حیرـصت  يزیچ  عنم  ای  زاوج  رب  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیموصعم  تارـضح 

. دوب دهاوخن  نید  رد  يراذگ  تعدب  ناونع 

تسا بجاو  لقع  مکح  هب  هیقت 

یم داتفا  دهاوخ  رطخ  هب  هدـیقع  راهظا  رثا  رد  ناملـسم  درف  کی  لام  ضرِع و  ناج و  هک  يدراوم  رد  هک ، تسا  نیا  نآرق  میلاعت  زا  یکی 
هکلب دراد ، یعرـش  كردم  اهنت  هن  هیقت ، زاوج  دوش . یم  هتفگ  هیقت »  » رما نیا  هب  یعرـش  حالطـصا  رد  دـنک . نامتک  ار  دوخ  هدـیقع  دـناوت 

زا و  تسا ، مزال  وربآ  لام و  ناج و  ظفح  فرط  کی  زا  هچ ، دـهد . یم  یهاوگ  صاخ  طیارـش  رد  نآ  موزل  یتسرد و  رب  زین  درخ  لقع و 
یم رطخ  هب  ار  صخـش  يوربآ  لام و  ناج و  هدـیقع  راهظا  هک  يدراوم  رد  اّما  تسا . ینید  هفیظو  کی  هدـیقع  قفو  رب  لـمع  رگید  فرط 

رب ار  رتـمهم  فیلکت  هفیظو و  ناـسنا  هک  تسا  نآ  درخ  مکح  ًاـعبط  دـنبای ، یم  كاکطـصا  محازت و  مه  اـب  ـالمع  هفیظو  ود  نیا  دـنکفا و 
راک رد  يدیدهت  رگا  هک  تسادیپ  و  تسا ، محر  یب  دنمتردق و  صاخشا  لباقم  رد  افعـض  حالـس  هیقت  تقیقح ، رد  درادب . مدقم  يرگید 

هک یناسک  و   ) رـسای رامع  دروم  رد  نآرق  دیامن . یم  لمع  دوخ  داقتعا  فالخرب  هن  دنک و  یم  نامتک  ار  شیوخ  هدـیقع  هن  ناسنا  دـشابن ،
یم يراج  نابز  رب  ار  رفک  ظفل  نانآ  صلخت  يارب  ًاتروص  شیوخ ، یبلق  راوتـسا  نامیا  مغر  هب  هدـش و  راتفرگ  نارفاـک  گـنچ  رد  ـالوصا 
ادخ هب  نامیا  زا  سپ  هک  یسک  (: 106 لحن / ( ) ِنامیْإلِاب ُِّنئَمْطُم  ُُهْبلَقَو  َهِرْکُأ  ْنَم  ّالِإ  ِِهنامیإ  ِدَْعب  ْنِم  ِهللاِاب  َرَفَک  ْنَم  : ) دیامرف یم  نینچ  دـننک )

مکحم صرق و  نامیا ، هب  شبلق  یلو  دنک ، رفک  راهظا  رابجا  يراچان و  يور  زا  هک  یسک  رگم  دسر ) یم  دوخ  لمع  يازس  هب   ) دزرو رفک 
ْنَأ ّالِإ  ءْیَـش  یف  ِهللا  َنِم  َْسیَلَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَمَو  َنینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِرفاْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَی  ال  : ) دـیامرف یم  رگید  هیآ  رد  دـشاب .

، دنریگ دوخ  ّیلو  نانمؤم  ياج  هب  ار  نارفاک  نانمؤم  تسین  اور  (: 28 نارمع / لآ  ( ) ُریـصَْملا ِهللا  َیلِإَو  ُهَسْفَن  ُهللا  ُمُکُرِّذَُحیَو  ًةاُقت  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت 
رهاظت ِظافح  نصح و  رد  اهنآ ) رـش  زا  ینمیا  يارب   ) ار دوخ  هکنیا  رگم  تسا ؛ هتـسسگ  دنوادخ  اب  ار  شیوخ  دنویپ  دـنک  نینچ  سکره  و 

نارـسفم تسا . ادخ  يوس  هب  ناگمه  تشگزاب  دراد و  یم  رذح  رب  شیوخ  اب  تفلاخم  زا  ار  امـش  دنوادخ  دـیهد . رارق  ناشتیالو  لوبق  هب 
هقف نآرق و  ریسفت  رد  يرصتخم  هعلاطم  سکره  الوصا  ( 105 . ) دنا هتسناد  عورشم  یلصا  ار  هیقت  لصا  یگمه  هیآ ، ود  نیا  حرش  رد  نآرق 

نوعرف و لآ  نمؤم  لمع  زین  قوف و  رد  هدش  دای  تایآ  ناوت  یمن  تسا و  یمالـسا  لوصا  زا  هیقت  لصا  هک  دناد  یم  دشاب  هتـشاد  یمالـسا 
هک تسا  رکذ  روخ  رد  ًانمـض  دش . رکنم  یلک  روط  هب  ار  هیقت  و  تفرگ . هدـیدان  ( 28 رفاغ /  ) ار نآ  فالخ  راهظا  شیوخ و  نامیا  ناـمتک 

صاخ طیارـش  رد  نیملـسم  لام  ضرع و  ناج و  ظفح  نامه  هک  نآ ، كالم  یلو  هدش ، دراو  نارفاک  زا  هیقت  دروم  رد  هیقت  تایآ  دنچره 
فوخ بجوم  زین  ناملـسم  درف  کیدزن  نآ ، قفو  رب  صخـش  لمع  ای  هدـیقع و  راهظا  رگا  و  درادـن ، نارفاک  هب  صاصتخا  تسا ، راوگان  و 

زین نارگید  هک  تسا  ینخـس  نیا  تشاد . دـهاوخ  ار  رفاک  زا  هیقت  مکح  دروم  نیا  رد  هیقت  دـشاب ، شیوخ  ضرع  لام و  ناج و  رب  صخش 
دوخ هب  ار  یتلاح  نامه  دوخ  نایم  رد  ناناملـسم  عضو  هاگره  هک  تسا  نیا  یعفاـش  بهذـم  دـیوگ : یم  يزار  دـنا . هدرک  حیرـصت  نآ  هب 
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یتح هدوبن و  یناج  ررض  هب  رـصحنم  هیقت  نینچمه  تسا . زیاج  ناج  ظفح  يارب  هیقت  دنراد ، یبرح )  ) راّفک نایم  رد  ناناملـسم  هک  تفرگ 
، دوش هتـشک  نآ  هار  رد  یـسک  رگا  و  تسا ، ناملـسم  نوخ  مارتحا  دـننام  مه  ناملـسم  لاـم  مارتحا  اریز  تسا ؛ هیقت  زّوجم  زین  یلاـم  ررض 
هب دیابن  طیارش  نآ  رد  ناسنا  و  تسا ، مارح  زین  طیارش  یخرب  رد  یلو  بجاو ، یطیارـش  رد  هیقت  هعیـش ، هدیقع  هب  ( 106 . ) دشاب یم  دیهش 
هک یلاح  رد  دناد ، یم  بجاو  ار  هیقت  ًاقلطم  هعیـش  هک  دـننک  یم  روصت  یهورگ  دـنک . هیقت  دـتفا  یم  رطخ  هب  يو  لام  ناج و  هکنیا  هناهب 
رد دسافم ، حلاصم و  تیاعر  طیارش و  نتفرگ  رظن  رد  اب  نانآ  اریز  تسا . هدوبن  نینچ  زگره  هعیـش  نایاوشیپ  شور  هدوب و  طلغ  روصت  نیا 
ادف هدیقع  راهظا  هار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  هدرکن و  هیقت  هاگ  هک  مینیب  یم  اذل  دندرک و  یم  باختنا  ار  بسانم  صاخ و  یهار  ینامز  ره 
رگا ًانیقی  هک  یلاح  رد  دنا ، هدیسر  تداهـش  هب  نانمـشد  يافج  رهز  ای  ریـشمش  هلیـسو  هب  ًابلاغ  هعیـش  موصعم  نایاوشیپ  الوصا  دندرک . یم 

رایتخا رد  زین  ار  تاماقم  نیرت  یلاع  نیرتگرزب و  اسب  هچ  مکاح  نادنمتردق  دنداد ، یم  ناشن  شوخ  هرهچ  شیوخ  رصع  نامکاح  هب  نانآ 
ینونک طیارش  رد  تسا . بهذم  وحم  نید و  يدوبان  هیام  دیزی  ربارب  رد  لثملا  یف  هیقت  هک  دنتـسناد  یم  بوخ  اهنآ  یلو  دنداهن ؛ یم  نانآ 

نید ساسا  هک  رگید ، طیارش  رد  و  دنریگ ؛ شیپ  رد  ار  هیقت  هار  یطیارش  رد  دراد : دوجو  فیلکت  عون  ود  نیملـسم  ینید  ناربهر  يارب  زین 
، ینید ماکحا  فراـعم و  نییبت  میلعت و  رد  هک  میوش  یم  روآداـی  ناـیاپ  رد  دـنور . گرم  لابقتـسا  هب  هتفرگ  فک  هب  ناـج  تسا ، رطخ  رد 
، هعیـش دیاقع  ناونع  هب  ار ، فالخ  یفارحنا و  دیاقع  دسیونب و  هیقت  ساسا  رب  ار  یباتک  يدنمـشناد  الثم  هک  تشاد ، دـهاوخن  يدروم  هیقت 

هیقت ساسا  رب  ماکحا  دیاقع و  هنیمز  رد  یباتک  هاگ  چیه  هعیش ، خیرات  لوط  رد  مینیب  یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دزاس ! رـشتنم  هعماج  رد 
نانآ نایم  رد  تسا  نکمم  هتبلا  دنا . هتـشاد  راهظا  ار  شیوخ  هدـیقع  زین  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  هعیـش  ياملع  هکلب  تسا ، هدـشن  هتـشون 

نادنمـشناد هک  هداتفین  قافتا  مه  راب  کی  خیرات  لوط  رد  زگره  یلو  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  رظن  فالتخا  صاخ  يا  هلأسم  ای  لصا  نوماریپ 
يارب هیقت  مضه  مهف و  هک  یناسک  هب  اجنیا ، رد  دنـسیونب . بهذم  نیا  مّلـسم  دـیاقع  ارآ و  فالخ  رب  هیقت  هناهب  هب  ار  یباتک  ای  هلاسر  هعیش 

دهع رد  ار  هعیـش  خیرات  هرود  کی  هک  مینک  یم  هیـصوت  ًادیکا  دنراد ، رارق  هعیـش  نانمـشد  ءوس  تاغیلبت  ریثأت  تحت  هدوب و  نیگنـس  نانآ 
تیب لها  زا  يوریپ  هدیقع و  زا  عافد  يارب  هورگ  نیا  هک  دننادب  ات  دننک  هعلاطم  تاماش ، هیکرت و  رد  اه  ینامثع  یتح  و  نایسابع ، نایوما و 

هناخ زا  یتح  هک  اجنآ  ات  دنا ، هدرک  لمحت  ار  یخلت  بیاصم  هچ  و  هداد ، ییاهینابرق  هچ  دنا ، هتخادرپ  ار  یفازگ  ياهب  هچ  مالـسلا ) مهیلع  )
دندرک یمن  تیاعر  ار  لصا  نیا  رگا  لاح  دنتـشاد ، یعـضو  نینچ  هیقت ، تیاعر  دوجو  اب  نایعیـش ، دنا . هدرب  هانپ  اههوک  هب  دوخ  هناشاک  و 

رگا هک ، تشاد  هجوت  دـیاب  الوصا  دـنام !؟ یم  یقاب  ناـهج  رد  عیـشت  زا  يرثا  تروص  نآ  رد  اـیآ  یتسارب  و  دـمآ !؟ یم  شیپ  یعـضو  هچ 
، یمالـسا تفأر  لدـع و  يارجا  ياج  هب  هک  دنـشهوکن  بجوتـسم  یناـسک  تسا . نآ  نابّبـسم  هجوتم  لـصا  رد  تسه  هّیقت  رد  یـشهوکن 

رضاح لاح  رد  دندرک و  یم  لیمحت  مالـسلا ) مهیلع   ) يوبن ترتع  ناوریپ  رب  ار  یبهذم  یـسایس و  ياهقانتخا  نیرت  هدنـشک  نیرت و  تخس 
هک تساجنیا  تفگـش  و  دـندرب ! یم  هانپ  هیقت  هب  شیوخ  سومان  لام و  ناج و  ظفح  يارب  يراـچان  يور  زا  هک  یناـسک  هن  دـننک  یم  مه 

! دـننک یم  قافن  هب  مهتم  هدرک و  شهوکن  ار  نامولظم  ینعی  ناگدـننک ، هیقت  ناملاظ ، ینعی  هیقت  نابّبـسم  شهوکن  ياج  هب  ناسک ، یخرب 
، دـنک یم  نامیا  زاربا  رهاظ  رد  هدرک و  ناهنپ  شیوخ  لد  رد  ار  رفک  قفانم ، تسا : نامـسآ  ات  نیمز  زا  هیقت »  » اب قافن »  » هلـصاف هکنآ  لاـح 

یم فالخ  راهظا  ناملاظ ، ياسرف  تقاـط  رازآ  زا  سرت  تلع  هب  ًافرـص  دراد و  ناـمیا  زا  زیربل  یبلق  هیقت ، لاـح  رد  ناملـسم  هک  یلاـح  رد 
. دیامن

نانآ میرکت  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  تبحم 

نیا رد  میرک  نآرق  دنراد . دیکأت  نآ  رب  تنـس  نآرق و  هک  تسا  مالـسا  لوصا  زا  یکی  شنادناخ  ربمایپ و  نتـشاد  تسود  ندیزرو و  رهم 
ُنِکاسَمَو اهَداسَک  َنْوَشَْخت  ٌةَراِجتَو  اهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَأَو  ْمُُکتَریـشَعَو  ْمُکُجاوْزَأَو  ْمُُکناوْخِإَو  ْمُکُؤاْنبَأَو  ْمُکُؤابآ  َناک  ْنِإ  ُْلق  : ) دیامرف یم  هراب 

رگا وگب  (: 24 هبوت / ( ) َنیقِـساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهللاَو ال  ِهِْرمَِأب  ُهللا  َِیتْأَی  یّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَس  یف  داهِجَو  ِِهلوُسَرَو  ِهللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ  اهَنْوَضَْرت 
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نکـسم دیراد و  میب  نآ  داسک  زا  هک  یتراجت  دیا و  هدروآ  تسدب  هک  یلاوما  امـش و  ناگتـسب  نارـسمه و  ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و 
شباذع دنوادخ  هک  دیـشاب  نیا  راظتنا  رد  تسا ، رت  بوبحم  شهار  رد  داهج  شربمایپ و  دنوادخ و  زا  ناترظن  رد  امـش ، دنـسپ  دروم  ياه 
ُهوُرَـصَنَو ُهوُرَّزَعَو  ِِهب  اُونَمآ  َنیذَّلا  : ) دیامرف یم  رگید  هیآ  رد  و  دنک . یمن  تیاده  ار  رادربنامرفان  تیعمج  دنوادخ  و  دنک ، لزان  امـش  رب  ار 

کمک هدرک و  میرکت  ار  وا  دـنا و  هدروآ  ناـمیا  وا  هب  هک  یناـسک  (: 157 فارعا / ( ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َکـِئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يذَّلا  َروُّنلا  اوـُعَبَّتاَو 
1 درامش : یم  یگژیو  راهچ  ناراگتسر  يارب  هیآ  نیا  رد  ادخ  دنناراگتـسر . دنا ، هدرک  يوریپ  هدمآ  دورف  يو  رب  هک  يرون  زا  دنا و  هدومن 

تـسا هدـش  لزان  هک  نآرق )  ) يرون زا  يوریپ   4 ُهوُرَـصَن .) : ) وا ندرک  يرای   3 ُهورَّزَع .) : ) وا مـیرکت  زیزعت و   2 هباُونَمآ .) : ) ربمایپ هب  ناـمیا 
مود یگژیو  رد  ُهورَّزَع )  ) زا دارم  ًاعطق  تسا ، هدـمآ  موس  یگژیو  رد  ربمایپ  ندرک  يرای  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ُهَعَم ) َلْزنُأ  يذـّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتاَو  )
دراو هیآ  رد  هک  يو  هب  نامیا  هکنانچمه  تسین ، وا  تایح  نارود  صوصخم  ربمایپ  میرکت  ًاملـسم ، و  تسا ، ربماـیپ  میظعت  میرکت و  ناـمه 

یم هدرک و  رکذ  تلاسر  شاداپ  تروص  هب  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  یفاک  تلاسر  نادناخ  هب  تبحم  هرابرد  درادن . یتیدودحم  نینچ  هدش ،
زج مبلط ، یمن  یشاداپ  امـش  زا  ادخ  تلاسر  يادا  يارب  نم  وگب  (: 23 يروش / ( ) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  : ) دیامرف

هکلب هدمآ ، نآرق  رد  اهنت  هن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هب  تبـسن  میرکت  تبحم و  مناکیدزن . ناگتـسب و  هب  ندیزرو  تبحم 
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر   1 میوش : یم  روآداـی  ار  نآ  هنوـمن  ود  هک  تسا ، هدـش  دـیکأت  نآ  رب  زین  یمالـسا  ثیداـحا  رد 
، دوب دهاوخن  یعقاو  نمؤم  امـش  زا  رفن  کی  زگره  (: 107 «. ) نیعَمْجَأ ِساّنلاَو  ِهِْدلُو  ْنِم  َّبحَأ  هدنع  َنوُکَأ  یّتَح  ْمُکُدـحَأ  ُنِمُؤی  ال  : » دومرف
: نامیالا َمعط  َقاذ  هیف  ّنُک  نم  ثالَث  دـیامرف : یم  رگید  ثیدـح  رد   2 مشاـب . رتبوبحم  مدرم  همه  شنادـنزرف و  زا  وا  يارب  نم  هکنیا  رگم 
ُضغبیَو هللا» ُّبُحی ِهللا  َناک  ْنَم  و  هنید ، نع  ّدتری  ْنَأ  ْنِم  هیلا  َّبحأ  راّنلاب  قرُحی  ِْنَئل  ناک  ْنَمَو  ِِهلوُسَرَو ، ِهللا  نم  هیلإ  ُّبحأ  ءیش  ناک ال  نم 

بوبحم شلوسر  ادخ و  زا  وا  يارب  يزیچ  هک  سک  نآ   1 تسا : هدیشچ  ار  نامیا  هزم  دشاب ، نآ  ياراد  سکره  هک  تسا  زیچ  هس  (: 108)
ادخ يارب  وا  ینمشد  یتسود و  هک  سک  نآ   3 دشاب . نید  زا  جورخ  زا  رتبوبحم  وا  يارب  شتآ  رد  ندش  هتخوس  هک  سک  نآ   2 دشابن . رت 
یم روآدای  ار  یخرب  هک  تسا  هدش  عقاو  دیکأت  دروم  یمالـسا  ثیداحا  رد  زین  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ  تبحم  دـشاب .
نم هیلإ  َّبحأ  یترتع  َنوکت  هِسفن و  ْنُم  هیلإ  َّبحأ  نوکأ  یّتح  دـبع  نمؤیال  : » دومرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ   1 میوش :

و درادـب ، تسود  دوـخ  زا  شیب  ارم  هکنیا  رگم  يا  هدـنب  دـیآ  یمن  رامـش  هـب  نمؤـم  (: 109 « ) هلهأ نم  هیلإ  َّبـحأ  یلهأ  نوـکی  و  هترتـع ،
: دیامرف یم  دوخ  ترتع  هرابرد  رگید  ثیدح  رد   2 درادب . تسود  دوخ ، نادناخ  زا  نوزف  ارم  نادناخ  و  شنادنزرف ، زا  شیب  ارم  نادـنزرف 

نمـشد ار  اهنآ  سکره  هتـشاد و  تسود  ار  ادخ  درادب ، تسود  ار  اهنآ  سکره  (: 110 « ) هللا هضغبأ  مهـضغبأ  نم  هللا و  هّبحأ  مهّبحأ  ْنَم  »
لاؤس نونکا  میدش ، انشآ  نانآ  میرکت  شترتع و  ربمایپ و  هب  ندیزرو  رهم  بوجو  لیالد  اب  اج  نیا  ات  تسا . هتـشاد  نمـشد  ار  ادخ  درادب ،

نادناخ ربمایپ و  هب  تبسن  میرکت  يزرو و  رهم  هویش   2 تسیچ ؟ درب  یم  وا  ترتع  ربمایپ و  هب  ندیزرو  رهم  زا  تما  هک  يدوس   1 دوش : یم 
، تسا لامک  يوس  هب  دوعـص  نابدرن  دوخ  تلیـضف ، اب  لامک و  اب  ناـسنا  هب  تبحم  میوش : یم  روآداـی  تسخن  بلطم  هراـبرد  تسیچ ؟ وا 

تـسا وا  يدنـسرخ  هیام  هک  هچنآ  دزاس و  نوگمه  وا  اب  ار  دوخ  دنک  یم  شـشوک  درادـب ، تسود  لد  میمـص  زا  ار  يدرف  یناسنا  هاگره 
دوش یم  ببس  هدوب و  لوحت  هیام  ناسنا  رد  يا  هیحور  نینچ  دوجو  تسادیپ  هتفگان  دیامن . كرت  دهد  یم  رازآ  ار  وا  هچنآ  و  هداد ، ماجنا 

تفلاخم دوخ  بوبحم  اب  المع  یلو  هدرک  هقالع  راهظا  نابز  رد  هک  یناسک  دزیهرپب . هاـنگ  زا  دریگ و  شیپ  رد  ار  تعاـطا  هار  هتـسویپ  هک 
َتنأَو َهلإلا  یصعت  دومرف : درک و  لالدتـسا  تیب  ود  اب  عوضوم  نیا  رب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دنـشاب ، یم  یعقاو  تبحم  دقاف  دنزرویم ،

ینک و یم  ینامرفان  ار  ادـخ  ( » 111  ) ٌعیطم ُّبُحی  نَِمل  َّبحُملا  ّنإ  هَتعطأل  ًاقداص  َکُّبح  ناـک  ول  ٌعیدـب  لاـعفلا  یف  يرْمَعل  اذـه  هَّبح  ُرِهُْظت 
هک اریز  يدرک ، یم  تعاطا  ار  وا  يدوب  وگتسار  دوخ  ياعدا  رد  رگا  تسا . یتفگـش  راک  نیا  دنگوس ، مناج  هب  ییامن ، یم  یتسود  راهظا 
نآ زاربا  هویـش  هب  دـیاب  دـش ، نشور  وا  نادـناخ  ربمایپ و  هب  يزرو  رهم  تارمث  زا  یخرب  هک  نونکا  دـشاب .» یم  دوخ  بوبحم  عیطم  ّبحم 

ناـسنا راـتفر  راـتفگ و  رد  هک  تسا  يرهم  دوصقم  هکلب  تسین ، یلمع  باـتزاب  هنوگ  چـیه  نودـب  ینورد  بح  دوصقم  ًاملـسم  میزادرپـب :
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زا یلمع  يوریپ  وا  نادناخو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  تبحم  ياهباتزاب  زا  یکی  هک  تسین  یکش  دشاب . هتشاد  یبسانم  باتزاب 
يراتفر ای  راتفگ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  لامجا  و  تسا ، ینورد  تلاح  نیا  ياهباتزاب  رگید  رد  نخس  یلو  دش ، هراشا  هک  نانچ  تسا ، نانآ 

لمع اب  هکنیا ، رب  طورـشم  دشاب ، یم  هدـعاق  نیا  لومـشم  دور ، یم  رامـش  هب  دارفا  تشاد  یمارگ  هلیـسو  تبحم و  هناشن  مدرم  رظن  رد  هک 
نامز ره  رد  وا  نادناخ  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تشاد  یمارگ  نیاربانب ، مارح . لمع  اب  هن  دـننک ، میرکت  ار  وا  عورـشم 

ياهزور رد  يدنب  نیزآ  تسا و  نانآ  لزنم  ماقم و  تشاد  یمارگ  تبحم و  زاربا  ياه  هویش  زا  یکی  تافو  ای  تدالو  زورلاس  رد  ًاصوصخ 
ای ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  بقانم  لیاضف و  رکذ  يارب  سلجم  لیکشت  مچرپ و  نتـشارفارب  غارچ و  ندرک  نشور  تدالو و 
رد رمتسم ، تنـس  کی  تدالو  مایا  رد  ربمایپ  لیلجت  رطاخ  نیا  هب  دور و  یم  رامـش  هب  نآ  زاربا  هلیـسو  نانآ و  هب  تبحم  هناشن  وا ، نادناخ 

هتـشاد و یمارگ  ار  ربمایپ  تدالو  هام  هتـسویپ  ناناملـسم  دسیون : یم  سیمخلا » خـیرات   » باتک رد  يرکب  راید  تسا . هدوب  ناناملـسم  نایم 
هچ دننک ، یم  نایب  ار  وا  تدالو  تشذگرـس  دنیامن و  یم  ینامداش  راهظا  دنهد  یم  هقدص  ارقف  هب  دـننک و  یم  ماعطا  دـنریگ و  یم  نشج 
زا ( 112 . ) تسا هدروآ  دوخ  باتک  رد  ینالقسع  رجح  نبا  مان  هب  يرگید  ملاع  ار  نخس  نیا  نیع  دوش . یم  رهاظ  نانآ  يارب  یتامارک  اسب 

یعون ناـنآ  بئاـصم  رکذ  يارب  سلجم  بیترت  عون  ره  اریز  ددرگ ، یم  نشور  زین  ینید  ناـیاوشیپ  يارب  يراوـگوس  هفـسلف  هتـشذگ  ناـیب 
، نآ هشیر  ( 111  ) تخیر کشا  درک و  هیرگ  فسوی  شزیزع  نادـقف  رب  يزارد  نایلاس  بوقعی  رگا  تسا ، ندـیزرو  رهم  تبحم و  راـهظا 
تشذگرد و ياهزور  رد  دنراد ، نانآ  هب  هک  يرهم  وترپ  رد  تلاسر  نادناخ  هب  نادـنمقالع  هاگره  سپ  دوب ، شدـنزرف  هب  وا  ینطاب  هقالع 

هیلع هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  يراک  نازیزع  نادقف  يارب  سلجم  لیکـشت  الوصا  دراد . یلاکـشا  هچ  دـنزیرب  کشا  نانآ ، تداهش 
راوگرزب يومع  دای  هب  و  تشگ ، هاگآ  دُحا  يادهـش  رب  راصنا  نانز  هیرگ  زا  هک  هاگنآ  درک  يزیر  یپ  دُحا  گنج  رد  ار  نآ  ملـسو ) هلآو 

یلص  ) ادخ لوسر  هقالع  ربمایپ  نارای  یتقو  دنک .» یمن  هیرگ  هزمح  رب  یسک  یلو  (: 113 « ) هل َیکاَوب  ةَزمَح ال  َّنِکلَو  : » دومرف داتفا و  دوخ 
يومع رب  هدرک و  اپرب  یـسلجم  ات  دنتـساوخ  دوخ  نانز  زا  دـندرک ، ساسحا  شیومع  يارب  ازع  سلجم  ییاـپرب  هب  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 

اعد نانآ  ّقح  رد  و  ریدقت ، نانآ  فطاوع  زاربا  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  و  دش ، لیکشت  سلجم  دننک . يراوگوس  ربمایپ 
زا هتشذگ  ( 114 . ) دـندرگ زاب  دوخ  ياه  هناخ  هب  ات  دـنهاوخب  نانز  زا  تساوخ  راصنا  نارـس  زا  سپـس  َراصنَألا ،» ُهللا  َمحر   » دومرف و  درک ،

بتکم ظفح  هیام  نانآ  داـی  تشادـگرزب  هکنیا  نآ  دراد و  زین  يرگید  هفـسلف  قح ، هار  نادیهـش  ناـماما و  ربماـیپ و  يارب  يراوگوس  نیا ،
هک تسا  نیا  نانآ  قطنم  و  دـهد . یم  لیکـشت  يراوخ  ّتلذ و  هب  ندادـن  نت  نید و  هار  رد  يراکادـف  ار  نآ  ساسا  هک  یبتکم  تساـهنآ ،

تضهن زا  اه  تلم  ددرگ و  یم  ءایحا  قطنم  نیا  ینیـسح  ياروشاع  ره  رد  هک  تسا  ور  نیا  زا  و  تسا » نیگنن  یگدنز  زا  هب  خرـس  گرم  »
ناونع تحت  ار  نآ  هدوب و  اشوک  دوخ  ناکاین  راثآ  يرادهگن  رد  ناهج  نادـنمدرخ  هکنیا  رگید  بلطم  دـنزومآ . یم  هتخومآ و  سرد  وا ،

تـسارح نآ  زا  ناگتـشذگ  رخافم  ای  یلم و  راثآ  ناونع  هب  ییاه ، هنیزه  فرـص  اب  و  دننک ، یم  ظفح  راگزور  دنزگ  زا  یگنهرف » ثاریم  »
. دنک یم  نایب  ینشور  هب  یلاعت  یقرت و  ریس  رد  ار  اهتلم  تکرح  هدوب و  دیدج  میدق و  نیب  لاصتا  هقلح  ناگتـشذگ  راثآ  اریز  دنیامن ، یم 

دنزگ زا  ار  وا  نادنزرف  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر  زا  هدنام  اج  هب  راثآ  خیرات ، لوط  رد  مسر  نیمه  ساسارب  ناناملـسم 
هب یقرتم  رایسب  همانرب  اب  و  دش ، هدیزگرب  توبن  ماقم  هب  لبق  نرق  هدراهچ  زا  نوزف  یهلا  یتیصخش  دنیوگ : یم  و  دنا ، هدرک  ظفح  راگزور 

تدابع لحم  وا ، هاگداز  تظافح  سپ  دروآ  دیدپ  دندنم  هرهب  نآ  زا  ناهج  مدرم  نونکا  مه  هک  قیمع  یلوحت  تخادرپ و  هعماج  حالـصا 
عافد هب  اجنآ  رد  هک  یقطانم  و  تخادرپ ، ینارنخس  هب  اجنآ  رد  هک  یطاقن  هدش و  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  اجنآ  رد  هک  يا  هطقن  وا ، شیاین  و 

رب ییاه  هحول  و  دنـشوکب ، راثآ  نیا  ظفح  رد  دیاب  تسا و  ناهج  ناناملـسم  مامت  هفیظو  وا  راثآ  مئالع و  اهدص  هدز و  تسد  هنادنمتفارش 
دنـشوکب راثآ  نیا  ءاقب  هار  رد  هکنیا  ياج  هب  دننک و  یمن  لمع  دنـسپادخ  یئالقع و  لصا  نیا  هب  نایباّهو  هنافـسأتم  اّما  دـننک . بصن  اهنآ 

!!!؟ دنیامن یم  وحم  ار  اهنآ 

ءوضو
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ِةالَّصلا َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : ) میناوخ یم  هدـئام  هکراـبم  هروس  رد  تسا . زاـمن  تامدـقم  زا  یکی  وضو  هک  میناد  یم  یگمه 
اپب زامن  يارب  هاگره  نامیا  اـب  دارفا  يا  (: 6 هدئام / ( ) ِْنیَبْعَْکلا َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأَو  ْمُکِسُؤُِرب  اوُحَْـسماَو  ِِقفارَْملا  َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأَو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف 
َیلِإ ْمُکَیِْدیَأَو  ْمُکَهوُجُو   ) تسخن هلمج  رد  دینک . حـسم  نیبعک  ات  ار  اهاپ  رـس و  دـییوشب و  جـنرآ  ات  ار  دوخ  ياهتـسد  تروص و  دـیتساخ 

هب هاگ  هتـشاد و  یفلتخم  تالامعتـسا  یبرع  نابز  رد  دـی  هملک  الوا  هک  اجنآ  زا  تسا و  دـی »  » عمج هک  هتفر  راک  هب  يدـیأ »  » ظفل ِقفارَْملا )
ًایناث و  دوش ، یم  قالطا  فتک  ات  ناتشگنا  رـس  زا  تسد  ّلک  هب  هاگ  و  جنرآ ، ات  ناتـشگنا  هب  هاگ  چم ، ات  ناتـشگنا  هب  هاگ  تسد ، ناتـشگنا 

بجاو رادقم  ات  هدرب  راک  هب  ار  ِقفارَْملا ) َیلِإ   ) ظفل نآرق  اذل  تسا ، ناتشگنا  رس  ات  قفرم  نایم  هلصاف  وضو  رد  تسد  نتسش  بجاو  رادقم 
زا الثم  هک   ) تسد يوشتـسش  لسَغ و  تیفیک »  » هن تسا ، هب » لوسغم   » رادـقم رگنایب  قفارملا » یلا   » رد یلا »  » هملک نیارباـنب  دـیامن  ناـیب  ار 
زا تفاظن  ماگنه  الومعم  هک  تسا  مدرم  تداع  فرع و  هب  طوبرم  وشتـسش  تیفیک  هکلب  الاب ،) هب  نییاپ  زا  اـی  دریگ  تروص  نییاـپ  هب  ـالاب 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يوضو  لقن  اب  تخومآ  دیاب  نانآ  زا  ار  نآرق  ریسفت  هک  موصعم  ناماما  دنیوش و  یم  نییاپ  هب  الاب 
ار اهتـسد  تروص و  وضو  ماگنه  رد  هک  تسا  دـقتعم  هیماما  هعیـش  ور  نیا  زا  دـنا . هدـش  روآدای  ار  نتـسش  نییاپ  هب  الاب  زا  بوجو  هلأـسم 

اهاپ دیاب  دیوگ  یم  هعیش  تسا . وضو  رد  اهاپ  حسم  هلئسم  رگید ، بلطم  دناد . یمن  حیحص  ار  نآ  فالخ  تسش و  نییاپ  هب  الاب  زا  یتسیاب 
ناسنا هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هدـئام  هروس  مشـش  هیآ  رهاـظ  هک  تسا  نیا  هصـالخ  تروص  هب  زین  يو  لـیلد  و  لـسَغ ؛ هن  درک ، حـسم  ار ،

زا بلطم  نیا  اهاپ .) رـس و  دروم  رد   ) حسم يرگید  و  تسد ) تروص و  دروم  رد   ) نتـسش یکی  دراد : هفیظو  ود  وضو  ماگنه  هب  رازگزامن 
َیلِإ ْمُکَلُجْرَأَو  ْمُکِـسُؤُِرب  اوُحَْـسما  َو   ) 2 ِِقفارَْملا ) َیلِإ  ْمُکَیِدـْیَأَو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف   ) 1 دوـش : یم  نشور  ریز  هـلمج  ود  هسیاـقم  نراـقت و 

دهاوخ دیدرت  یب  مینک ، هئارا  دشابن  یـصاخ  یهقف  ياوتف  هب  قوبـسم  وا  نهذ  هک  ینابز  برع  درف  هب  ار  هلمج  ود  نیا  ام  هچنانچ  ِْنیَبْعَْکلا )
ظفل یبدا ، دـعاوق  رظن  زا  تسا . حـسم  اـهاپ ، ورـس  هب  تبـسن  و  نتـسش ؛ تسد ، تروـص و  هب  تبـسن  اـم  هفیظو  هیآ  نـیا  قـبط  هـک  تـفگ 

( مکیدـیأ و   ) نیـشیپ هلمج  رب  ار  نآ  ناوت  یمن  و  تساهاپ ، حـسم  نامه  نآ  هجیتن  هک  دـشاب  مکـسوؤر )  ) هملک رب  فطع  دـیاب  مکلجرأ ) )
( مکیدـیأو  ) هیلع ٌفوطعم  و  مکلجرأَو )  ) فوطعم نایم  هک  تسا  نآ  رما  نیا  همزال  اریز  دـشاب . یم  اهاپ  نتـسش  نآ  هجیتن  هک  درک  فطع 

تایاور و  دـشاب . یم  دوصقم  رد  هابتـشا  هیام  تسین و  بساـنم  یبرع  دـعاوق  رظن  زا  هک  دریگ ، رارق  مکـسوؤرب ) اوحـسماف   ) هضرتعم هلمج 
ندرک و حـسم  ود  نتـسش و  ود  ینعی  ناتَحْـسَم ؛ ناتَلْـسَغ و  تسا : هتفای  لیکـشت  زیچ  ود  زا  وضو  هک  تسا  یکاح  تیب  لها  همئا  زا  رتاوتم 

ياهاپ ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  يوضو  حیـضوت  نمـض  یثیدح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
هباحـص و زا  یهورگ  هکلب  دـندرک ، یم  حـسم  ار  اهاپ  وضو  ماگنه  رد  تیب  لـها  همئا  اـهنت  هن  هک  تسا  رکذ  روخ  رد  درک . حـسم  ار  دوخ 

یهقف بتک  رد  نآ  حورـشم  هک  دیدرگ  لسغ  هب  لیدبت  حسم  ناناملـسم  زا  يا  هّدع  دزن  یللع  هب  اهدعب  یلو  دندوب ، يأر  نیا  رب  زین  نیعبات 
. تسا هدمآ 

لمعلا ریخ  یلع  ّیح 

اهنآ هب  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  هک  ییاه  ثیدـح  زا  يوریپ  هب  هیماما  هعیـش  ياملع 
لوبق مه  ننـست  لها  و  تسا . صقان  هماقا  ناذا و  نآ  نودب  تسا و  هماقا  ناذا و  ءزج  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » هک دـنراد  رظن  قافتا  هدیـسر 
یخرب دانتـسا  هب  اما  تسا  هدـش  یم  هتفگ  ناذا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ناـمز  رد  لـمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » هک دـنراد 

و دنیوگ . یمن  هماقاو  ناذا  رد  ار  نآ  ور  نیا  زا  تسا و  هدش  خسن  ناذا  زا  هلمج  نیا  دـنیوگ  یم  تسا  رابتعا  یب  هعیـش  رظن  هب  هک  تایاور 
حبص زامن  ناذا  رد  ننست  لها  هک  مونلا » نم  ریخ  ةولصلا   » هلمج دیوگ  یم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  هب  دانتـسا  اب  هعیـش  نینچمه 

ناذا و رد  نایعیـش  هکنیا  و  تسا . مارح  تعدـب و  دـشاب  یم  ناذا  ءزج  هکنیا  ناونع  هب  ناذا  هب  نآ  ندوزفا  هدوـبن و  ناذا  ءزج  دـنیوگ ، یم 
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هکلب دـنناد  یم  هماـقا  ناذا و  ءزج  ار  هلمج  نیا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  هن  دـنیوگ  یم  ار  نآ  لاـثماو  هللا » یلو  ًاـیلع  نا  دهـشا   » هلمج هماـقا 
راهظا ناونع  هب  هکلب  دـنیوگ . یمن  تیئزج  دـصق  اب  نایعیـش  تسین و  هماقا  ناذا و  ءزج  هلمج  نیا  دـنا  هدومرف  هعیـش  ياـهقف  هک  روطناـمه 

. درادن مه  یلاکشا  دوش و  یم  هتفگ  هعیش  راعش  عّیشت و 

ندناوخ زامن  هتسب  تسد 

رارق پچ و  تسد  يور  ار  تسار  تسد  نداد  رارق  هلأسم  تسا  فالتخا  اهنآ ) همه  هن   ) ننست لها  زا  یـشخب  هعیـش و  نایم  هک  یلئاسم  زا 
لها زا  یـشخب  اما  هدمآ  رامـشب  تعدب  مارح و  راک  نیا  هعیـش  هقف  رد  تسا  زامن  رد  نداتـسیا  لاح  رد  فان  نییاپ  ای  فان  يالاب  نآ  نداد 
رتشیپ هک  نیلقث  ثیدح  مکح  هب  هک  تسا  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  راتفگ  هعیش  لیلد  دنناد . یم  بحتسم  ای  زئاج  ار  راک  نیا  ننـست 

نداد رارق  زا  و  زامن ، رد  لابقا  هب  داب  وت  رب  دومرف : هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  هرارز  تسا . تّجح  ناگمه  يارب  دـش  دای 
هیلع  ) قداص ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  ( 115 . ) تسا سوـجم  ياـهراک  زا  لـمع  نیا  اریز  نک . باـنتجا  پچ  تسد  يور  تـسار  تـسد 

تـسد يور  زامن  لاح  رد  ار  شتـسار  تسد  یـصخش  مدرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ای  مالـسلا )
: دیوگ تسا  ننـست  لها  گرزب  ياملع  زا  هک  یبطرق  دشر  نبا  و  ( 116 . ) دوش ماجنا  راک  نیا  دیابن  دومرف  ترـضح  دراذگ  یم  دوخ  پچ 

تـسد زا  اما  هدش  رکذ  ربمایپ  زامن  تایـصوصخ  اهنآ  رد  هک  هدش  دراو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  يا  هحیحـص  تایاور 
(117 ... ) تسا هدماین  نایم  هب  ینخس  نتشاذگ  تسد  يور 

دمح هروس  زا  دعب  نیمآ 

نآ نتفگ  طقف  هن  هعیـش  اما  تسا . زامن  رد  دمح  هروس  ندناوخ  زا  دعب  نیمآ »  » نتفگ دنهد  یم  ماجنا  زامن  رد  ننـست  لها  هک  ییاهراک  زا 
هک تسا  یعرش  تادابع  زا  زامن   1 تسا : نیا  هعیـش  لالدتـسا  دناد و  یم  تعدب  زامن و  هدننک  لطاب  ار  نآ  نتفگ  هکلب  دناد  یمن  زیاج  ار 

دیازفایب نآ  هب  يزیچ  دوخ  هاوخلد  هب  درادن  قح  سک  چیه  تسا و  هدرک  نایب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دوخ  ار  نآ  دودح  ّدح و 
زا هک  دوش  یم  مولعم  هدـش  نایب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زامن  تیفیک  اهنآ  رد  هک  یتاـیاور  هب  هعجارم  اـب  و  دـهاکب . نآ  زا  اـی 

هدش و دای  ثیدح 304  يذمرت  ننـس  یقهیب 2/105 و  ننـس  رد  هک  تسا  يدعاس  دـیمحوبا  تیاور  هلمج  زا  تسا  هدـشن  دای  نتفگ  نیمآ 
تیب لها   2 تسین . نآ  رد  دمح  هروس  زا  دعب  نتفگ  نیمآ  هدش و  رکذ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زامن  تایئزج  همه  نآ  رد 

زا ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ّتنس  ظفح  رطاخ  هب  تسا  تجح  همه  يارب  اهنآ  راتفگ  هک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
دنک یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  خیـش  موحرم  دنا . هتـشاد  زاب  نیمآ  نتفگ  زا  ار  نایعیـش  تعدب ، فیرحت و 

هللادمحلا وگب  دـش  غراف  دـمح  هروس  ندـناوخ  زا  تعامج  ماما  هک  یماگنه  يدـناوخ  یم  زامن  تعامج  ماما  رـس  تشپ  هاگره  دومرف : هک 
(. 118  ) وگم نیمآ  نیملاعلا و  بر 

نیمز رب  هدجس 

شرف رب  الثم  هدجس  دناد و  یم  حیحص  ار  دیور  یم  نیمز  زا  هچنآ  نیمز و  رب  هدجس  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ثیداحا  زا  يوریپ  هب  هعیش 
تسا هدش  هدامآ  نارازگ  زامن  يارب  دجاسم  رد  ای  دنراد و  هارمه  زامن » رهم   » مان هب  كاخ  هعطق  کی  نایعیش  هکنیا  دناد و  یمن  حیحص  ار 

موصعم ناماما  تایاور  رد  زین  دوش و  یمن  تفاـی  دـشاب  زیاـج  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  اـی  كاـخ  اـی  گنـس  اـج  همه  هک  تسا  نیا  يارب 
ماجنا تایاور و  نیا  هب  لمع  يارب  هعیش  دراد و  ناوارف  باوث  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ربق  كاخ  رب  هدجس  هک  هدش  نایب  مالسلا ) مهیلع  )
تبرت رب  هدجس  بابحتسا  رارسا  نیرتمهم  زا  دیوگ : نادنمشناد  زا  یکی  دنک . یم  هدجس  مالسلا ) هیلع   ) ادهشلادیس تبرت  هب  بحتـسم  نیا 
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یم ینیسح  تبرت  هب  شمشچ  هک  یماگنه  زامن  هناگ  جنپ  تاقوا  رد  زور  ره  رازگزامن  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح 
دروم رگا  ییاهوگلا  نینچ  نیا  يروآدای  هک  تسا  مولعم  دـتفا و  یم  وا  تیب  لها  باحـصا و  ترـضح و  نآ  ياه  يراکادـف  داـی  هب  دـتفا 

. تشاد دهاوخ  ناسنا  رد  یبیجع  يونعم  یتیبرت  رثا  دریگ  رارق  صاخ  هجوت 

يروآدای

راک نیا  دننک ؛ یم  هدجس  نآ  رب  دنناوخ و  یم  زامن  نآ  يور  دنراد و  دوخ  هارمه  هب  يریصح  هداجـس  هّکم  هنیدم و  رد  نایعیـش  زا  یخرب 
هدـش لقن  نّنـست  لها  ربتعم  یثیدـح  ياهباتک  زا  باـتک  ود  رد  هک  ثیدـح  ود  نیا  هب  تسا . هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  زا  يوریپ 

( هلآو هیلع  هللا  یّلص   ) ربمایپ ( 119 « ) ةرمخلا یلع  یلصی  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص   ) هللا لوسر  ناک  : » دیوگ یم  سابع  نبا   1 دینک : هّجوت  تسا 
ریـصح زا  تسا  تراـبع  هرمخ   ) ریغـص ریـصح  وه  ةرمخلا : دـسیون : یم  قوـف  ثیدـح  لـقن  زا  سپ  يذـمرت  دـناوخ . یم  زاـمن  هرمخ »  » رب
لوسر رب  ( 120 « ) هیلع دجسی  ریصح  یلع  یّلصی  هتیأرف  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص   ) یبنلا یلع  تلخد  : » دیوگ یم  يردخ  دیعسوبا   2 کچوک .)

زا یّنس  نایناحور  نارومأم و  زا  یخرب  تعنامم  نیا  ربانب  دنک . یم  هدجـس  نامه  رب  و  دناوخ ، یم  زامن  يریـصح  رب  مدید  مدش ، دراو  ادخ 
. تسا ناشدوخ  ياهباتک  زا  نانآ  یعالطا  یب  لیلد  دننک  یم  ضارتعا  راک  نیا  رطاخ  هب  نایعیش  هب  هکنیا  و  راک ، نیا 

ءاشع برغم و  رصع و  رهظ و  ياهزامن  نیب  عمج 

بورغ ات  رهظ  زا  تسا : هدش  نایب  تنس  نآرق و  رد  اهنآ  یعرش  تاقوا  هک  درازگب  زامن  راب  جنپ  زور  هنابش  رد  تسا  مزال  یناملـسم  ره  رب 
هعیش حبص . زامن  تقو  زین  باتفآ  عولط  ات  رجف  عولط  زا  و  ءاشع ؛ برغم و  زامن  تقو  بش  همین  ات  برغم  زا  تسا ؛ رصع  رهظ و  زامن  تقو 

زج تسا ، زامن  ود  كرتشم  تقو  بش  همین  ات  برغم  زا  بورغ و  ات  رهظ  زا  تسا  دـقتعم  هدـش  هداد  حیـضوت  یهقف  بتک  رد  هک  روط  نآ 
رادـقم هب  برغم و  زامن  صوصخم  تقو  لوا  زا  تعکر  هس  رادـقم  هب  رهظ و  زامن  صوصخم  تقو ، لوا  زا  تعکر  راهچ  رادـقم  هب  هکنیا 

ره دناوت  یم  ناسنا  روکذـم ، یـصاصتخا  تقو  ود  زا  ریغ  نیاربانب ، دـشاب . یم  ءاشع  رـصع و  زامن  صوصخم  تقو ، رخآ  زا  تعکر  راهچ 
تقو رد  ار  کی  ره  دـنک و  ادـج  مه  زا  ار  اه  نآ  هک  تسا  نآ  رتهب  دـنچره  دـهد  ماـجنا  تساوخ  تقو  ره  روبزم  هلـصاف  رد  ار  زاـمن  ود 
لخد ُسمشلا  تباغ  اذإو  ُرـصعلاَو  ُرهظلا  ناتقولا  َلَخَد  ُسمـشلا  تلاز  اذإ  : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دهد . ماجنا  دوخ  تلیـضف 

دسر و یم  ارف  رصع  رهظ و  زامن  نداد  ماجنا  تقو  دیسر  نامـسآ  طسو  هب  دیـشروخ  هک  هاگنآ  (: 121 « ) ةرخآلا ُءاشعلا  ُبرغملا و  ناتقولا 
ُسمشلا تلاز  اذإ  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دسر . یم  ارف  ءاشع  برغم و  زامن  ماجنا  ماگنه  درک  بورغ  دیـشروخ  هک  هاگنآ 

هک یماـگنه  (: 2 « ) سمـشلا بیغت  یتح  ًاعیمج  اـمهنم  تقو  یف  تنأ  ّمث  هذـه ، لـبق  هذـه  نا  ـالإ  ًاـعیمج  رـصعلاَو  رهظلا  ُتقو  َلَـخَد  دـقف 
تقو وت  هاگنآ  دریگ . یم  ماجنا  رصع  زامن  زا  لبق  رهظ  زامن  هکنآ  زج  دسر ؛ یم  ارف  رصع  رهظ و  زامن  تقو  دیـسر  لاوز  ّدح  هب  دیـشروخ 

هللا یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دـنک . بورغ  دیـشروخ  هک  ینامز  ات  یناوخب  یتساوخ  یتقو  ره  رد  ار  ود  نآ  هک  يراد 
الوصا ( 122 . ) دروآ ياج  هب  مه  اب  یتلع  رذع و  چـیه  نودـب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  تیاکح  ملـسو ) هلآو  هیلع 

رهظ زامن  نایم  عمج  اهقف  همه  هفلدزم  هفرع و  رد  دراد . رارق  مالـسا  ياهقف  همه  قافتا  دروم  دراوم ، زا  یخرب  رد  زامن  ود  نایم  عمج  زاوج 
. دنرمش یم  زاجم  رفس  رد  ار  زامن  ود  نیب  عمج  تنس  لها  ياهقف  زا  يدایز  هورگ  هکنانچمه  دنناد ، یم  زیاج  ار  ءاشع  برغم و  ای  رصع  و 
ود نایم  عمج  شیوخ ) تلیضف  تقو  رد  اهزامن  ماجنا  تیلضفا  لوبق  نیع  رد   ) قوف ّهلدا  هب  دانتـسا  اب  هک  تسا  نآ  نارگید  زا  هعیـش  زیامت 

دوخ و  تسا ، ناناملـسم  رب  رما  لیهـست  تسا ، هدـش  نایب  ثیداحا  رد  هک  هنوگ  نامه  زین ، رما  نیا  تمکح  دـناد . یم  زیاج  ًاقلطم  ار  زاـمن 
هک دزاس  ناسآ  تما  يارب  ار  راک  ات  هدرک  یم  عمج  زامن  ود  نیب  هریغ ) يرامیب و  رفـس ، دننام   ) رذع نودب  يدایز  دراوم  رد  یمارگ  ربمایپ 
یم لقن  دوخ  حیحـص  باتک  رد  ملـسم  دهد . ماجنا  رگیدکی  زا  ادـج  ار  اهنآ  دـهاوخب  سکره  دـنک و  عمج  اهزامن  نیب  دـهاوخب  سکره 
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رصع رهظ و  زامن  ادخ  لوسر  (: 123 « ) رفس الو  فوخ  ریغ  یف  ًاعیمج  َءاشعلاو  َبرغملاو  ًاعیمج  َرـصعلا  َرهظلا و  هللا  ُلوسر  یّلـص   » هک دنک 
هب تایاور  زا  یخرب  رد  دنـشاب . رفـس  رد  ای  دـشاب و  نمـشد  زا  یفوخ  هکنیا  نودـب  دـندروآ ، ياج  هب  مه  اب  ار  ءاـشع  برغم و  زاـمن  زین  و 

نیبو رصعلاو  رهظلا  نیب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یّبنلا َعَمَج   » میناوخ یم  تیاور  کی  رد  هچنانچ  تسا ، هدش  هراشا  لمع  نیا  تمکح 
زین رصع و  رهظ و  زامن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ( 124 « ) یتمأ جرحت  ّالئل  اذه  ُتعنـص  لاقف  کلذ  یف  هل  لیقف  ءاشعلاو  برغملا 

هک یتایاور  دنتفین . یتخس  جنر و  هب  متّما  ات  مدرک  نینچ  دومرف : دش ، لاؤس  ناشیا  زا  رما  نیا  تلع  دروآ . ياج  هب  مه  اب  ار  ءاشع  برغم و 
تیاور تسیب  زا  زواجتم  هدش ، دراو  دـیناسم  حاحـص و  رد  زامن ، ود  نیب  عمج  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  مادـقا  هرابرد 

عمج تمکح  هب  اـهنآ  زا  یخرب  رد  تسا . یناراـب  تقو  ضرم و  رفـس و  ریغ  رد  رگید  شخب  و  رفـس ، هب  طوبرم  اـهنآ  زا  یـشخب  هک  تسا 
نیب عمج  هدرک  هدافتسا  لیهست  نیمه  زا  هعیـش  ياهقف  تسا و  هدش  هراشا  دشاب ، یم  ناناملـسم  رب  رما  ندش  ناسآ  نامه  هک  اهزامن ، نایم 

. دنناد یم  لضفا  ادج ) ادج   ) تقو جنپ  رد  ار  اهزامن  ندناوخ  لاح  نیع  رد  و  دنا ، هدرمش  زیاج  ًاقلطم  ار  زامن  ود 

حیوارت زامن 

عومجم رد  ناسنا  تسا  بحتـسم  هدمآ : مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  يوریپ  هب  هعیـش  هقف  رد 
. دوش رازگرب  يداُرف  تروص  هب  دیاب  تسا و  تعدب  تعامج ، هب  اهزامن  نیا  يرازگرب  یلو  درازگب . زامن  تعکر  رازه  ناضمر  هام  ياهبش 
هدوب و یهارمگ  هیام  نید  رد  تعدـب  عون  ره  و  دـناوخ ، تعامج  اب  ناوت  یمن  ار  یبحتـسم  ياهزامن  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
، هتـشاگن هریغ  تابحتـسم و  تابجاو و  دـیاقع و  نوماریپ  هک  دوخ  هلاسر  رد  زین  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماـما  ( 125 . ) تسا شتآ  نآ  تبقاـع 

زامن يرازگرب  هچخیرات  یسررب  زا  ( 126 . ) تسا تعدب  راک  نیا  و  دناوخ ، تعامج  هب  ناوت  یمن  ار  بحتسم  زامن  هک  تسا  هدش  روآدای 
هب داهتجا  هک  دوش  یم  نشور  تسا ، لوادـتم  تنـس  لها  نایم  رد  هک  تعامج ، تروص  هب  ناضمر ) هام  ياه  بش  رد  بحتـسم   ) حـیوارت

هدش دای  كرادم  هب  دنناوت  یم  نیبلاط  دروم  نیا  رد  دشاب . لمع  نیا  لیلد  یتیاور  ای  هیآ  هکنیا  هن  هدیشخب ، تیعورـشم  لمع  نیا  هب  يأر ،
ات حبص  زامن  زا  دعب  یبحتـسم  زامن  ندناوخ  زا  هک  تسا  نیا  ننـست  لها  تاهابتـشا  زا  یکی  يروآدای : ( 127 . ) دنیامن هعجارم  یقرواپ  رد 
هک یتروص  رد  تسا . مارح  دنیوگ  یم  دننک و  یم  عنم  باتفآ  بورغ  ات  رـصع  زامن  زا  دعب  یبحتـسم  زامن  ندـناوخ  زا  زین  باتفآ و  عولط 

شباوـث هک  تسا  نیا  ینعم  هب  دراوـم  لـیبق  نیا  رد  هورکم  تسا و  هورکم  یلوـق  هب  هکلب  تسین  مارح  مالـسلا ،) مهیلع   ) تیب لـها  هقف  رد 
. تسا رتمک 

سمخ

دوش فرص  یصاخ  دراوم  رد  دیاب  هک  نآ  مجنپ  کی  رگم  دوش ، یم  میسقت  نارگداهج  نایم  یگنج  میانغ  هک  دندقتعم  مالسا  ءاهقف  همه 
ِنیکاـسَْملاَو یماـتَْیلاَو  یبْرُْقلا  يِذـِلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهِّلل  َّنَأَـف  ءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـمَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  : ) تسا هدـش  دراو  نآرق  همیرک  هیآ  رد  هک 

و يو ، نادـنواشیوخ  و  وا ، لوسر  ادـخ و  نآ  زا  نآ ، مجنپ  کی  دـیریگ ، یم  تمینغ  هب  هک  ار  هچنآ  دـینادب  (: 41 لافنا / ...( ) ِلیبَّسلا ِْنباَو 
هب رصحنم  ار  سمخ  اه  یّنـس  هک  تسا  نیا  دنراد  ءاهقف  رگید  اب  هعیـش  ناهیقف  هک  یتوافت  تسا ... ناگدنام  هار  رد  ناتـسدیهت و  نامیتی و 

دراو یگنج  تمینغ  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  نانآ  لـیلد  و  دنتـسین . يا  هضیرف  نینچ  هب  لـیاق  نآ  ریغ  رد  هتـسناد و  یگنج  تمینغ 
تـسد نآ  هب  ناسنا  هک  يزیچ  ره  هب  یگنج ، تمینغ  رب  هوالع  برع  تغل  رد  الوا : تسین . حیحـص  رظن  ود  زا  بلطم  نیا  یلو  تسا . هدش 

« ۀّقـشم ریغ  نم  ءیـشلاب  زوفلا  منغلا  : » دـیوگ یم  روظنم  نبا  هکنانچ  درادـن ، یگنج  تمینغ  هب  صاصتخا  و  دوش ، یم  هتفگ  تمینغ  دـبای ،
يریگ هرهب  نودب  یناسنا  هاگره  تسا ، تمارغ »  » ربارب رد  تمینغ »  » الوصا و  تّقـشم . نودـب  تسا  يزیچ  هب  نتفای  تسد  تمینغ ، (: 128)

هیآ صیـصخت  نیاربانب ، دراد . مان  تمینغ  دروآ ، تسد  هب  یعفن  هک  هاـگنآ  و  تمارغ ، نآ  ماـن  دوش ، یغلبم  تخادرپ  هب  موکحم  يزیچ  زا 
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تـسا هدش  دراو  تایاور  زا  یخرب  رد  ًایناث : و  تسین . صاصتخا  رب  لیلد  ردب »  » یگنج میانغ  رد  هیآ  لوزن  درادـن و  یلیلد  یگنج  میانغ  هب 
هلیبـق زا  یهورگ  هک  هاـگنآ  تسا . هدرک  بجاو  دـمآرد  عوـن  ره  زا  ار  سمخ  تخادرپ  ملـسو ) هلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ  هـک 

( تسا رارقرب  تینما  هک   ) مارح ياههام  رد  طقف  ام  و  دنا ، عنام  لیاح و  ناکرشم  امـش ، ام و  نایم  دنتفگ : دندیـسر و  وا  روضح  سیقلادبع 
، دییامرف نایب  مینک ، توعد  نآ  هب  زین  ار  نارگید  میدرگ و  تشهب  دراو  نآ  هب  لمع  هیاس  رد  هک  ار  یتاروتسد  مییایب ، امـش  دزن  میناوت  یم 

ماقا و  هللا ، الإ  هلإ  نأ ال  ةداهش  : » دومرف نامیا  ریسفت  رد  هاگنآ  مهد ، یم  نامرف  نامیا  هب  ار  امش  دومرف : ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
هکنیا تاکز و  نتخادرپ  و  زامن ، نتشاداپ  رب  و  ادخ ، یگناگی  رب  تداهـش  (: 129 « ) منغملا نم  سمخلا  اوطعت  نا  و  ةاکزلا ، ءاتیإ  ةالـصلا و 

هک میتسه  يا  هطقن  رد  ام  دنیوگ : یم  اریز  تسا ، یگنج  ریغ  ياهدمآرد  ثیدح  نیا  رد  تمینغ  ًاملسم  دنزادرپب . ار  اهدمآرد  مجنپ  کی 
ییاناوت دندوب  ناکرـشم  هرـصاحم  رد  هک  دارفا  هنوگ  نیا  مییایب ، هنیدم  هب  میناوت  یمن  ناکرـشم  سرت  زا  ینعی  میرادن ، ربمایپ  هب  یـسرتسد 

همئا تایاور  هعیـش  رظن  زا  سمخ  بوجو  یلـصا  لیلد  هوالع  دـنزادرپب . ار  نانآ  اب  گنج  تمینغ  سمخ  ات  دنتـشادن  ار  ناکرـشم  اب  داهج 
یماـهبا هطقن  هدرک و  حیرـصت  دـمآرد  هنوـگ  ره  زا  سمخ  تخادرپ  موزل  رب  تسا  تّجح  همه  يارب  هک  تسا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها 

(130 . ) تسا هتشاذگن  یقاب 

تّقوم جاودزا 

. تسا هداد  رارق  هّجوت  دروم  ار  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  ياهزاین  داعبا و  همه ي  و  تسا . يدبا  یناهج و  تعیرش  مالسا ، تعیرش 
، يداع ریغ  طیارـش  يارب  دـناشوپب  لمع  هماج ي  دوخ  هبناج ي  همه ي  نادـیواج و  یناهج و  تلاسر  هب  دـناوتب  هک  نآ  يارب  مالـسا  نیئآ 

شنیرفآ هوحن ي  زا  زاین  نیا  تسا ، جاودزا  هب  زاین  ناـسنا ، یعیبط  ياـهزاین  زا  یکی  تسا . هتـشاد  رّرقم  ار  اـهنآ  هژیو ي  نیناوق  ماـکحا و 
ْمَُکل َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  : ) دـیامرف یم  هتـسناد  یهلا  تردـق  تمکح و  ياه  هناشن  زا  ار  نآ  میرک ، نآرق  دریگ . یم  همـشچرس  نز  درم و 

هب همیرک  هـیآ ي  نـیا  رد  131 ؛) ( ) َنوُرَّکَفَتَی مْوَِقل  تایآل   َ َِکلذ یف  َّنِإ  ًۀَـمْحَرَو  ًةَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَـعَجَو  اـْهَیلِإ  اُونُکْـسَِتل  ًاـجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم 
یم ناینب  ار  تّدوم  تبحم و  زا  راشرـس  مرگ و  ینوناک  جاودزا  تسا . هدـش  هراشا  جاودزا  هنامیکح ي  فادـها  هدـنزاس و  راثآ  زا  یخرب 

هک دوش  یم  يرشب  عماوج  لیکـشت  رـشب و  لسن  نتفای  همادا  ببـس  جاودزا  دبای  یم  تسد  یحور  شمارآ  هب  ناسنا  نآ  هیاس ي  رد  دهن و 
ًةَدَـفَحَو َنیَنب  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَجَو  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَـعَج  ُهللاَو  : ) ددرگ یم  ناـسنا  يونعم  يداـم و  لـماکت  ندـمت و  اـشنم 

یم ءاضرا  عورشم  قیرط  هب  زین  ناسنا  یـسنج  هزیرغ ي  يونعم ، و  ینالقع ، ضارغا  فادها و  نیا  رانک  رد  132 ؛) ( ) ِتابِّیَّطلا َنِم  ْمُکَقَزَرَو 
ار جاودزا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  تهج  نیدـب  دراد . لاـبند  هب  ار  یگرزب  يونعم  جـیاتن  دوـخ  نیا ، و  ددرگ .

ترـضح نآ  هک  تسا  تهج  نیدـب  زین  و  هنید . فصن  زرحا  دـقف  جّوزت  نم  تسا : هدومرف  هتـسناد و  ناـسنا  نّیدـت  زا  یمین  ظـفح  بجوم 
رشب و یگدنز  هب  هنانیب  عقاو  رگا  ام  و  جیوّزتلا .» نم  ّیلا  ّبحأ  ءانب  مالسالا  یف  ینب  ام  « ؛ هدومرف هتسناد و  روما  نیرت  بوبحم  زا  ار  جاودزا 
ار جاودزا  هنوگ  ود  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  جاودزا  هلأسم ي  رد  رـشب  ياهزاین  هک  میباـی  یم  ار  تقیقح  نیا  میرگنب  نآ  نوگاـنوگ  طـیارش 

تقوم جاودزا  و  یگدـنز ، یلومعم  يداـع و  طیارـش  يارب  یمیاد  جاودزا  تقوـم ؛ جاودزا  يرگید  یمیاد و  جاودزا  یکی  دـنک  یم  بلط 
تسد زا  ار  دوخ  نارسمه  ینانز ، رگید ، ثداوح  گنج و  رثا  رد  هک  يدراوم  ینالوط و  یتدم  رد  رفـس  لیبق  زا  يداع ، ریغ  طیارـش  يارب 
هجوت اب  تسرد  مالسا ، سدقم  تعیرش  دشاب . یم  يرسمه  دنچ  زا  عنام  رگید  تالکشم  یمیاد و  جاودزا  هنیزه ي  یفرط  زا  و  دنهد ، یم 

ّالَأ ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  : ) تسا هدوـمرف  یمیاد  جاودزا  دروـم  رد  تسا . هدرک  عیرـشت  ار  تقوـم  یمیاد و  جاودزا  زا  هنوـگ  ود  روـبزم  تـیعقاو  هـب 
زا نامیتی  اب  جاودزا  زا  رگا  ( 133 ( ) ًةَدِحاوَف اُولِدْعَت  ّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف  َعابُرَو  َثُالثَو  یْنثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  یماتَْیلا  ِیف  اوُطِسُْقت 

رسمه هس  ای  رسمه  ود  دینک ، جاودزا  تسامش  دنسپ  دروم  هک  میتی  ریغ  نانز  اب  دیکانمیب ، دینکن  راتفر  لدع  هب  نانآ  اب  ادابم  هک  تهج  نیا 
تقوم جاودزا  دروم  رد  و  دینک . هدنسب  رسمه  کی  هب  دیکانمیب ، اهنآ  نایم  تلادع  ءارجا  زا  رگا  یلو  دینیزگرب ، دیناوت  یم  رسمه  راهچ  ای 
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رد هک  ار  هچنآ  دـیتفرگرب ، ماـک  عورـشم  روط  هب  هک  ینز  ره  زا  (، 134 ( ) ًۀَـضیرَف َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَمَف  : ) تسا هدومرف 
ددـعتم دـشاب  یم  تقوم  جاودزا  هب  طوبرم  هیآ  نیا  هک  نیا  لیالد  دـیزادرپب . وا  هب  دـیا  هتـشاد  ررقم  رهم  ناونع  هب  ییوج  ماـک  نیا  لـباقم 

لها ثیداحا  رد  ( 135 . ) دنا هدرک  ریـسفت  هعتم )  ) ّتقوم جاودزا  هب  ار  هیآ  هک  تسا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  اهنآ  زا  یکی  تسا 
نینچ ار  هیآ  يّدس  ریبج و  نبدیعـس  بعک و  نب  ّیبُا  سابع و  نبا  تسا . هدش  تیاور  ناعبات  هباحـص و  زا  يا  هّدـع  زا  ریـسفت  نیا  زین  ّتنس 

رد هیآ  نیا  تسا : هـتفگ  زین  دـهاجم  و  ( 136 ( ) ۀَـضیرَف َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  یمـسم ] لجأ  یلا   ] َّنُْهنِم ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَمَف  : ) دـندرک یم  تئارق 
نیا ناناملسم  : » تسا هتفگ  سابع  نبا  بعک و  نب  ّیبُا  تئارق  رکذ  زا  سپ  يزار ، نیدلارخف  ( 137 . ) تسا هدش  لزان  تقوم  جاودزا  دروم 

رد تسا ، هدوب  ناناملـسم  همه ي  لوبق  دروم  تئارق  نیا  یتسرد  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  اجنیا  زا  دـندرکن . راـکنا  ود  نآ  رب  ار  تئارق  هنوگ 
(138 . ) تسا هدوب  ناناملسم  عامجا  دروم  ّتقوم  جاودزا  تیعورشم  هجیتن 

تایصوصخ ماکحا و 

ماگنه هب  مزال  طیارش   2 حاکنلا ) تامّرحم   ) جاودزا عناوم   1 زا : دنترابع  هک  تسا  ناسکی  یمیاد  جاودزا  اب  مکح  دنچ  رد  ّتقوم  جاودزا 
نادنواشیوخ 6 نادنزرف و  هب  طوبرم  ماکحا  هیرهم 5  موزل  جاودزا 4  صوصخم  هغیص ي  يارجا  نز 3  ندوبن  هدع  رد  دننام : جاودزا  دقع 
اب تقوم  جاودزا  ياه  توافت  نز  يارب  جاودزا  نتفای  نایاپ  زا  سپ  هّدع  موزل  سکعلاب 7  ردام و  ردپ و  زا  نادنزرف  ثرا  هب  طوبرم  ماکحا 
نز هقفن ي  ّتقوم  جاودزا  رد  ب ) دنرب . یمن  ثرا  رگید  کی  زا  رهوش  نز و  ّتقوم  جاودزا  رد  فلا ) تسا : لیذ  روما  رد  یمیاد  جاودزا 

جاودزا تّدـم  نتفاـی  ناـیاپ  اـب  ّتقوم  جاودزا  رد  د ) درادـن . رهوش  اـب  یگباوخمه  قح  نز  ّتقوم  جاودزا  رد  ج ) تسین . بجاو  رهوش  رب 
اب تقوم  جاودزا  لاح ، ره  رد  تسا . هدـش  نایب  هقف  بتک  رد  هک  رگید  ياـه  تواـفت  زا  يا  هراـپ  ه ) تسین . مزـال  قـالط  هغیـص ي  يارجا 
يا هژیو  ماکحا  کیره  هچ  رگا  دنناسکی . جاودزا  ماکحا  زا  يرایسب  رد  دنور و  یم  رامش  هب  یعرش  حاکن  ماسقا  زا  ود  ره  یمیاد  جاودزا 
الثم تسا ، نینچ  زین  یعرـش  ماکحا  رگید  رد  هک  نانچ  دوب  دـهاوخن  ود  نآ  نیابت  ببـس  هژیو  ماکحا  نتـشاد  هک  تسا  نشور  دـنراد . زین 
دقع عوـن  کـی  ماـسقا  زا  یگمه  یلو  دـنراد ، يا  هژیو  ماـکحا  دـنواشیوخ  ریغ  دـنواشیوخ و  هب  هبه ي  و  هضّوـعم ، ریغ  هضّوـعم و  هبه ي 
نیا و  تسین ، يدیدرت  ّتقوم  جاودزا  تیعورـشم  لصا  رد  هک  دـش  نشور  نیـشیپ  بلاطم  زا  دراد . مان  هبه  هک  دـنور  یم  رامـش  هب  یعرش 

یعدـم تسا  رابتعا  یب  هعیـش  رظن  هب  هک  ییاه  لیلد  زا  یخرب  هب  دانتـسا  اب  ّتنـس  لها  ياملع  نکیل  تسا ، ناناملـسم  عاـمجا  دروم  بلطم 
. دنا هدش  مکح  نیا  خسن 

هباحص تلادع 

بـسک يو  رـضحم  زا  هدروآ و  نامیا  وا  هب  ترـضح  نآ  تایح  ناـمز  رد  هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  ناراـی  هباـحص و 
ایند زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  نامز  رد  هک  ناـنآ  هچ  دـنرادروخرب ، یـصاخ  مارتحا  زا  نایعیـش  دزن  دـنا ، هدرک  تفرعم 

نامیا ربمایپ  هب  هکنآ  ثیح  زا  نانیا ، همه  دـندنام . یقاب  تایح  دـیق  رد  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  هک  نانآ  هچ  دـندش و  دیهـش  ای  دـنتفر و 
زا ( ) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هباحـص  هب  هک  تسین  یناملـسم  چیه  و  دنرادروخرب ، مارتحا  زا  دنا ، هدوب  وا  رانک  رد  هدروآ و 

یتبسن دنهدب  ناناملسم  زا  یهورگ  هب  یتبـسن  نینچ  رگا  و  دیامن ، يرهم  یب  راهظا  ای  هدرک  ییوگدب  تسا ) هدوب  ربمایپ  هباحـص  هکنیا  رظن 
نادـب یـضغب  ّبح و  اـی  بّصعت  چـیه  نودـب  یتسیاـب  هک  دراد  دوـجو  يرگید  بلطم  هلأـسم ، نیا  راـنک  رد  یلو  تسا . ساـسا  یب  ـالماک 

مدرم هیقب  مکح  رظن ، نیا  زا  هباحـص ، مکح  هکنآ  ای  دـنا ؟ هدوب  هانگ  زا  هتـساریپ  راگزیهرپ و  لداع و  باحـصا ، همه  ایآ  درک : یگدیـسر 
، تسا زیمآراختفا  يرما  دنچره  وا ، اب  تبحاصم  ربمایپ و  تیؤر  تسا  یهیدـب  تسناد ؟ اسراپ  لداع و  ار  نانآ  یگمه  ناوت  یمن  هک  تسا 
راگزیهرپ و لداع و  ار  یگمه  تسیرگن و  رظن  کی  هب  هباحـص  همه  هب  ناوت  یمن  و  دروآ ، یمن  هانگ  زا  تینوصم  یناسنا  چـیه  يارب  یلو 
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نایصع تعاطا و  و  قافن ، نامیا و  ثیح  زا  ندوب » یباحص   » راختفا نتـشاد  نیع  رد  نانآ  نآرق ، تداهـش  هب  اریز  تسناد ، هانگ  زا  هتـساریپ 
و دیـشیدنا ، ناسکی  ار  ناگمه  ناوت  یمن  يدنب  میـسقت  نیا  هب  هجوت  اب  هک  دنا  هدش  میـسقت  ینوگانوگ  فانـصا  هب  لوسر  ادخ و  ربارب  رد 

تعیب زا  لــثملا  یف  ( 140 . ) تسا هدوتـس  فـلتخم  عـقاوم  رد  ار  ربماـیپ  ناراـی  نآرق  هک  تـسین  یکـش  تـسناد . راـگزیهرپ  لداـع و  ـالک 
َنینِمْؤُْملا ِنَع  ُهللا  َیِضَر  ْدََقل  : ) دیامرف یمو  هدرک  تیاضر  راهظا  هیبیدح  حلـص  نایرج  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  ناگدننک 

تلالد و  تسا ، َکَنوُِعیاُبی ) ْذِإ   ) تعیب لاح  رد  نانآ  زا  دنوادخ  تیاضر  رگنایب  شیاتس ، نیا  اّما  (. 18 حتف / ( ) ِةَرَجَّشلا َتَْحت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِإ 
، دنـشاب هتفرگ  شیپ  رد  فالخ  هار  ًادـعب  نانآ  زا  يدارفا  ای  درف  رگا  اذـل  درادـن . رمع  نایاپ  ات  ناـنآ  همه  يراگتـسر  حالـص و  نیمـضت  رب 

نیا هک  تسا  یلامک  رگنایب  تایآ ، عون  نیا  دوب . دهاوخن  نانآ  يدبا  يراگتسرو  هتـسویپ  ییاسراپ  رب  هاوگ  یهلا ، نیـشیپ  تیاضر  ًاملـسم 
هتفگ هچنآ  ربانب  دوب . دنهاوخ  راگتـسر  دنراد ، ساپ  ار  لامک  نآ  زین  یگدنز  نایاپ  ات  رگا  هتبلا  و  دنا ، هدروآ  تسد  هب  تلاح  نآ  رد  دارفا 

اهـشیاتس هنوگ  نیا  هب  دانتـسا  هب  ناوت  یمن  داد ، یهاوگ  يدارفا  ای  درف  فارحنا  رب  خـیرات  تنـس و  نآرق و  زا  یعطاق  لـیالد  هاـگره  دـش ،
ٌقِـساف ْمُکَءاج  ْنِإ  : ) دـیامرف یم  دـنک و  یم  دای  قساف »  » ناونع هب  هباحـص  زا  یخرب  زا  میرک  نآرق  هنومن ، باب  زا  درک . در  ار  روبزم  لیالد 

نیا (. 18 هدجـس / ( ) َنوُوَتْـسَی ًاقِـساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَفَأ  : ) دـیامرف یم  يو  هرابرد  زین  رگید  هیآ  رد  (. 6 تارجح / ( ) اُونَّیَبَتَف إَبَِنب 
ترجه ندوـب و  یباحـص  تلیـضف  ود  بسک  نیع  رد  هک  تسا ، هدوـب  ربماـیپ  هباحـص  زا  هبقع » نب  دـیلو  ، » خـیرات یعطق  یهاوـگ  هـب  درف ،

اب ( 141 . ) درک دای  قساف  ناونع  هب  يو  زا  دنوادخ  قلطـصم ، ینب  هفیاط  هرابرد  غورد  لعج  اب  دنک و  ظفح  ار  دوخ  رابتعا  تسناوتن  ندرک ،
هدـش و دراو  ( 143  ) ثیدـح بتک  رد  هباحـص  زا  یخرب  شهوـکن  رد  هک  یثیداـحا  هظحـالم  زین  و  ( 142  ) نآ ریاـظن  هیآ و  نیا  هب  هجوـت 

یـسررب ثحب و  دروم  اجنیا  رد  هک  هچنآ  تسناد . اسراپ  لداع و  ار  ربمایپ  باحـصا  همه  ناوت  یمن  نانآ  یگدـنز  خـیرات  هعلاطم  نینچمه 
هلأسم رد  نافلاخم  هتشاذگن و  یقرف  هلأسم  ود  نیا  نایم  یخرب  هنافـسأتم  هباحـص . ّبس  هن  تسا ، هباحـص » همه  تلادع   » هلأسم انامه  تسا 

زا عنام  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  اب  تبحاصم  هب  مارتحا  هیماما ، هعیـش  نیاربانب  دنزاس . یم  مهتم  مود  بلطم  هب  ار  تسخن 
زا تینوصم  ببس  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  ربمایپ  اب  ترـشاعم  هک  تسا  دقتعم  دناد و  یمن  ترـضح  نآ  هباحـص  زا  يا  هراپ  لاعفا  رد  يرواد 

یخرب دهد . یم  لیکشت  یعطق  خیرات  حیحص و  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  هراب ، نیا  رد  زین  ار  هعیـش  يرواد  ساسا  دشاب . رمع  نایاپ  ات  هانگ 
هیاس رد  نوگانوگ  ياهتیلم  نتشاد  اب  نانآ  تسا . یمالـسا  تما  هفقو  یب  ياهـشالت  نوهرم  یمالـسا  ندمت  هعیـش  نادنمـشناد  تامدخ  زا 

رد و  دنتفرگ ، راکب  مالـسا  یلاع  فادها  دربشیپ  ریـسم  رد  ار  دوخ  شالت  همه  دندش و  بوذ  نآ  هب  تمدخ  مالـسا و  رد  هدـیقع ، نامیا و 
هعیش هک  تسا  مزال  يروآدای  نیا  اّما  تسا . ناشخرد  ندمت  نآ  نوهرم  يرشب  هعماج  نونکا  مه  هک  دندرک  يراذگ  هیاپ  ار  یندمت  هجیتن 

یمالسا ندمت  مولع و  هب  طوبرم  ياهباتک  اجنیا  رد  تسا  یفاک  تسا ، هتشاد  يرثؤم  شقن  یمالـسا  ندمت  دنمهوکـش  يانب  نتـشارفارب  رد 
یلع نانمؤمریما  نآ  راذـگ  هیاپ  هک  تسا  یفاک  یبدا ، مولع  تایبدا و  رد  دـشخرد . یم  هعیـش  نادنمـشناد  ماـن  اـج  همه  هک  مینزب  قرو  ار 

، دنتسیز یم  قارع  رد  ًابلاغ  هک  یعیش  ياه  تیصخش  نآ  زا  سپ  و  یلئود ، دوسألاوبا  شدرگاش  وا  هار  هدنهد  همادا  هدوب و  مالـسلا ) هیلع  )
دمحا نب  لیلخ  مالـسلا ،)) هیلع   ) مظاک ماـما  ناراـی  زا   ) يوحن قاحـسا  وبا  ( 244 ياـفوتم /   ) تیکـس نبا  (، 248 يافوتم /   ) ینزام دـننام :
يافوتم « ) طیحملا  » باتک فلؤم  داّبع ، نب  بحاص  و  ( 321 يافوتم / « ) ةرهمجلا  » فلؤم دیرد  نبا  (، 170 يافوتم /  « ) نیعلا  » باتک فلؤم 

مهیلع  ) تیب لها  همئا  و  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  سپ  رـسفم  نیلّوا  ریـسفت ، ملع  رد  (. 386 / 
فلتخم ياه  تروص  هب  نآرق  رب  ریـسفت  اهدـص  نرق ، هدراهچ  لوط  رد  و  دـنا . هدوب  نانآ  نادرگاـش  باحـصا و  ناـنآ  زا  سپ  و  مالـسلا )

نتشون هک  يزور  ار ، ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تنس  هتشاد و  مدقت  یمالسا  قرف  رگید  رب  هعیش  ثیدح ، ملع  رد  دنا . هتشون 
یبأ نب  یلع   » و عفار » یبا  نب  هللادـبع   » زا ناوت  یم  هراب  نیا  رد  دـندرک . ظفح  هرکاذـم ، نتـشون و  اب  دوب ، عونمم  اـفلخ  رـصع  رد  ثیدـح 

. درک دای  مالسلا ) مهیلع   ) رقاب قداص و  ترضح  داجس و  ماما  نادرگاش  زا  ییاهتیـصخش  سپـس  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نارای  زا  عفار »
دصهن هفوک  دجسم  رد  نم  و  دیوگ : یم  ءاّشولا  یلع  نب  نسح  هک  دیسر  ییاج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  رـصع  رد  ثیدح  دشُر 
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تیب لها  ناـیاوشیپ  بتکم  رد  هقف ، ورملق  رد  ( 144 (. ) مالـسلا امهیلع   ) دمحم نب  رفعج  ینثدح  دنتفگ : یم  ناگمه  هک  مدید  ار  ثّدـحم 
نب دمحم  (، 150 يافوتم /  ) نیعا نب  ةرارز  (، 141 يافوتم /   ) بلغت نب  نابا  دننام : دنا  هدش  تیبرت  يا  هتـسجرب  نادهتجم  مالـسلا ) مهیلع  )

و دیفم ، خیـش  دننام  ققحم  اناوت و  دهتجم  اهدص  و  210 ه ) يافوتم /  ) باتک یس  فلؤم  یلجب  ییحی  نب  ناوفـص  (، 150 يافوتم /   ) ملسم
رد اهنت  هن  هعیش  دنا . هداهن  راگدای  هب  دوخ  زا  ییاهبنارگ  راثآ  هک  یّلح  همالع  یّلح و  ققحم  سیردا و  نبا  یسوط و  خیش  یـضترم و  دیس 

ناهج هب  ار  ینایاش  تامدـخ  زین  بدا  رعـش و  هیارد ، لاـجر و  خـیرات ، دـننام  مولع  رگید  رد  هکلب  هدوب ، رازگتمدـخ  رگـشالت و  مولع  نیا 
رد یلو  تسا ، یلقن  مولع  هب  طوبرم  دـش  هتفگ  هچنآ  دـجنگ . یمن  رـصتخم  نیا  رد  نانآ  یماسا  ماـن و  رکذ  هک  تسا  هدرک  هضرع  مالـسا 
اب و  تسا . هداد  اهب  لقع  هب  یمالسا  ياه  هقرف  مامت  زا  شیب  هعیش  اریز  دنا ، هتشاد  مدقت  بهاذم ، مامت  رب  هفـسلف  مالک و  دننام  یلقع  مولع 

ناملکتم و  هدرک ، شـشوک  دح  زا  شیب  یمالـسا  دـیاقع  نییبت  رد  مالـسلا ) امهیلع   ) وا موصعم  نادـنزرف  نانمؤمریما و  ياهراتفگ  زا  ماهلا 
رب هوالع  هک  تسا  یمالسا  مالک  بتاکم  نیرترابرپ  زا  یکی  یعیش  مالک  و  تسا ، هداد  لیوحت  مالسا  ناهج  هب  گرزب  هفـسالف  ردقیلاع و 

و تسا ، نآ  نیناوق  تعیبط و  ملاع  تخانش  یملع ، ندمت  ياه  هیاپ  زا  یکی  دریگ . یم  هرهب  هتسیاش  وحن  هب  درخ  لقع و  زا  تنـس  باتک و 
یم یمیش  ردپ  زورما  ار  وا  هک  دیسر  يا  هیاپ  هب  یعیبط  مولع  رد  نایح  نب  رباج  وا  رادمان  درگاش  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  رـصع  رد 

شالت نیا  تشاگن . نادـلبلا »  » ماـن هب  یباـتک  هک  تسا  ناد  یفارغج  نیتسخن  ( 290 يافوتم /   ) یبوقعی ایفارغج ، مولع  نیودـت  رد  و  دـنمان .
ياههاگـشناد سرادـم و  اه و  هزوح  هار  نیا  رد  هتـشاد و  همادا  زورما  هب  اـت  يرجه  تسخن  نرق  زا  یعیـش  نادنمـشناد  طـسوت  هبناـج  همه 

هعیش شقن  هب  ارذگ  يا  هراشا  دش  هتفگ  هچنآ  تسا . هدوب  تیرشب  رازگتمدخ  شناد  ملع و  هار  رد  هتـسویپ  هک  دنا  هدرک  سیـسأت  یناوارف 
. دییامرف عوجر  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  ياهباتک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  دوب . یمالسا  ندمت  ملع و  رد 

ینس هعیش و 

یمن مالسا  نانمشد  ربارب  رد  نیملسم  فوفـص  تدحو  یمالـسا و  تّوخا  زا  عنام  ار  هریغ  یهقف و  لئاسم  یخرب  رد  فالتخا  هّیماما ، هعیش 
تافالتخا تالکـشم و  زا  يرایـسب  هب  ناوت  یم  مارآ ، طیحم  رد  یملع  تارکاذم  تارظانم و  يرازگرب  اب  هک  تسا  دقتعم  نینچمه  دناد و 

هرکاذم داقتنا و  باب  نتـسب  الوصا  دیـشخب . همتاخ  دـنک ) یم  هولج  نیملـسم  یـسایس  یگتـسبمه  داحتا و  عنام  ًانایحا  هک   ) یهقف يرکف و 
دنا هدیـشوک  راصعا  مامت  رد  هعیـش  ناگرزب  يور  نیا  زا  تسا . هشیدنا  رکفت و  ِییاریم  و  شناد ، گرم  هیام  نادنمـشیدنا ، يور  رب  یملع 

نانمـشد ّدض  رب  نیملـسم  یلدمه  داحتا و  عون  ره  زا  زین  المع  دـنزادرپب و  قیاقح  نتخاس  نشور  هب  یتدـیقع  یملع و  ثحابم  حرط  اب  هک 
ۀملک نیتماعد : یلع  ُمالسإلا  یُنب  : » هک تسا  نیا  هعیش  ناحلـصم  نارکفتم و  همه  راعـش  و  دنا . هدرک  لابقتـسا  هراومه  مالـسا  هدروخ  مسق 

. ناناملسم یگتسبمه  داحتا و  یتسرپاتکی 2  ییارگاتکی و   1 تسا : هدیدرگ  راوتسا  هیاپ  ود  رب  مالسا  ۀملکلا .» دیحوت  و  دیحوتلا ،

اه تشون  یپ 

هقرحملا ص 161. قعاوصلا  . 6 . 8/538 روثنملا : ردلا  . 5 ص 159 . راصبالارون ، . 4 . 4/106 ۀیاهنلا : . 3 . 8/538 روثنملا : ّردلا  . 2 . 7 هنّیب / . 1
باتک هب  رتشیب  عالطا  تهج  دنناوت  یم  نادـنم  هقالع  . 9 ثیدح 120 . ص 111 ، مهن ، لصف  ناـمه ، . 8 ثیدح 52 . ، 6 لصف بقانملا ، . 7
هوزج و  . 106 6/102 لـحنلا : لـلملا و  یف  ثوـحب  ص 4 8 ؛ ۀعیــشلا ، خـیرات  ك : ر . . 10 دـننک . هعجارم  ربماـیپ » هاـگن  زا  یلع  نایعیـش  »

.113 ص 111 ، اهلوصا ، ۀعیشلا و  لصا  . 12 ص 121 . ۀیصولا ، تابثا  . 11 مق . پاچ  تسا . هراب  نیا  رد  ثیدـح  لهچ  لماش  هک  نیعبرا » »
خیرات رد  رفظم  نیسح  دمحم  خیـش  1/23 ؛ ۀعیـشلا : نایعا  رد  نیما  نسحم  دیـس  همالع  ءاوضالاراد . پاچ   122 و ص 121 ، هرهاق ، پاـچ 

رد یناحبس  هللا  ۀیآ  ص 5 7 ؛ مالسا ، رد  هعیش  رد  ییابطابط  همالع  ص 16 ؛ عیشتلا ، ۀعیشلا و  رد  هینغم  داوج  دمحم  خیش  ص 8 9 ؛ ۀعیشلا ،
رد هعیش  . 13 دنا . هدیزگرب  ار  هیرظن  نیمه  ص 24 29  عیشتلا ، ةأشن  رد  ناسرِخ  بلاط  دیـس  و  6/112 106 ؛ لحنلا :» لـلملا و  یف  ثوحب  »
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ج 1 ص 371؛ مالـسا ،» خیرات   » باتک رد  نسح  میهاربا  نسح  رتکد  ج 3 ص 364 ؛ خیرات ، باتک  رد  نودـلخ  نبا  . 14 ص 5 7 . مالسا ،
ار هیرظن  نیا  ص 174 ، مالسالا ،» یف  ۀعیرشلا  ةدیقعلا و   » باتک فلؤم  و  ص 209 ؛ ج 3 ، مالسالا ،» یحض   » باتک رد  يرصم  نیما  دمحا 

يربط ریسفت  2/406 ؛ يربط : خیرات  1/159 ؛ دمحا ، دنسم  . 16 . 1/23 ۀعیشلا : نایعا  . 15 ص 31 32 . عیـشتلا ، ةأشن  ك : ر . دنا ، هدیزگرب 
باب رد  ، 7/120 ملسم ، حیحص  كوبت ؛ هوزغ  باب  رد   6/3 يراخب : حیحص  . 17 هیآ 214 . ءارعش ، هروس  ریسفت  ، 75 19/74 نایبلا ،) عماج  )

185 و 230؛ ، 182 ، 179 ، 177 ، 175 ، 1/173 دمحا ، ماما  دنـسم  یبنلا ؛ لئاضف  باب  ، 1/55 هجام ، نبا  ننس  مالـسلا ؛) هیلع   ) یلع لیاضف 
َنوُراه ِهیخَأل   ِ یسُوم َلاق  ْذِإَو  . 19 ( 53 میرم /   ) ًاِّیبَن َنوُراه  ُهاخَأ  اِنتَمْحَر  ْنِم  َُهل  اْنبَهَوَو  . 18 كوبت .) هوزغ   ) 4/163 ماشه ، نبا  هیوبن ، هریس 

ص ۀقرحملا ، قعاوصلا  3/351 ؛ مکاح ، كردتسم  . 21 ( 29/ هط  ) یلْهَأ ْنـِم  ًاریزَو  یل  ْلَـعْجاَو  . 20 (. 142 فارعا / ... ) یمْوَـق یف  ینُْفلْخا 
ص 113 و ریدقلا ، حـتف  ص 28 ؛ ةّدوملا ، عیباـنی  2/266 ؛ يربکلا ، صئاـصخلا  ص 573 ؛ ءافلخلا ، خـیرات  1/224 ؛ لادـتعالا ، نازیم  91 ؛
،3/14 دمحا ، دنسم  2/432 ؛ یمراد ، ننس  2/307 ؛ يذمرت ، ننس  7/122 ؛ ملسم : حیحص  . 23 . 3/149 مکاح ، كردتسم  . 22 رگید . بتک 
. رگید بتک  و  148 و 533 ، ، 3/109 مکاح : كردتسم  یئاسن ص 20 ؛ هیولع ، صئاصخ  5/182 و 189 ؛ 4/366 و 371 ، 26 و 59 ، ، 17
ناثدحم و . 24 درک . عوجر  هرهاق ، ۀیمالسالا  بهاذملا  نیب  بیرقتلا  راد  تایرشن  زا  نیلقثلا  ثیدح  هلاسر  هب  ناوت  یم  ًانمـض  هراب  نیا  رد 

حتف ، 2/298 یطویس ، روثنملارد »  » باتک هب  دیرگنب  دنا . هدرک  هراشا  ریدغ ، زور  عادولا ، ۀجح  نایاپ  رد  هیا  نیا  لوزن  هب  یمالسا  نارـسفم 
دانسا زا  یهاگآ  يارب  . 25 هریغ . 6/463 و  رانملا ، ص 120 ، يزودنق ، ةدوملا  عیبانی  ص 94 ، یلبرا ، ۀمغلا  فشک  یناکوش 2/57 ، ریدقلا 

مخ ریدـغ  هعقاو  هب  طوبرم  ار  قوف  هیآ  نیعباـت ، هباحـص و  زا  یهورگ  . 26 دوش . هعجارم  ص 279 283  ج 1 ، ریدـغلا ،»  » باتک هب  تینهت 
صاخشا تایاور  اب  ییانـشآ  يارب  یکم . دهاجم  هریرهوبا و  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  مقرا ، نب  دیز  يردخ ، دیعـسوبا  دننام  دنا ، هتـسناد 

«، یلع یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   » باتک رد  یناهفـصا  میعنوبا  ظـفاح  دوخ 2/491 ، ریـسفت  رد  ریثک  نبا  هب : دـیرگنب  روبزم ، هعقاو  هرابرد  قوف 
باتک ار  ناـنآ  تراـبع  هک  بقاـنم  باـتک  رد  یمزراوخ  بیطخ  ، 2/295 روثنملاردلا ، ص 290 ، دوخ ، خـیرات  رد ج 8  يدادـغب  بیطخ 

، یفاک لوصا  دننام  ثیدـح  بتک  هب  تایاور ، ریاس  زا  یهاگآ  يارب  . 28 . 2/422 ماشه : نبا  هریس  . 27 تسا . هدروآ  ( 236 1/23  ) ریدغلا
باتک  6/3 ملسم ، حیحص  فالختـسالا ؛ باب  ، 9/81 يراخب ، حیحـص  . 29 دوش . عوجر  هریغ  رثالا و  بختنم  ةادـهلا ، تابثا  رثـالا ؛ ۀـیافک 

زا یکی  ام  هک  تسا  فالتخا  همئا  زا  یخرب  تافو  تدالو و  خـیرات  رد  . 30 . 3/18 مکاح : كردتسم  5/86 و 108 ؛ دمحا ، دنسم  ةرامالا ؛
. تسا روکذم  خیراوت  رد  نآ  حرـش  هک  هداد  خر  تداهـش  تروص  هب  اهنآ  بلاغ  ای  همه  تشذگرد  هک  میناد  یم  زین  میدیزگرب . ار  لاوقا 
.35 . 229 هرقب / . 34 . 124 هرقب / . 33 مود . هلأسم ي  تماـما ، ثحبم  دارملا ، فشک  . 32 1/99 و 3/17 و 70 . لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  . 31
.40 یفاک 1/156 . لوصا  . 39 . 59 ءاسن / . 38 ص 202 . ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ك : ر . . 37 ص 274 . ج1 ، نازیملا ، ك : ر . . 36 . 13 نامقل /
نیدلا و لامک  . 42 ص 53 . نامه ، . 41 ص 58 . ج 1 ، ۀعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و  مامالا  مدوب . هدش  كاله  دوبن  لاس  ود  نآ  رگا  ینعی 
ص 296. نامه ، . 46 یسوط . خیـش  یلاما  زا  لقن  هب   25/265 راونالاراحب : . 45 . 32 فرخز / . 44 . 124 ماعنا / . 43 ص 91 . ۀمعنلا ، مامت 

يراک مالسلا ) هیلع   ) ماما دزن  یسک  الثم  هک  تسا  نیا  ریرقت  زا  دوصقم  . 48 باتکلا . دهاوش  ۀنسلاب و  ذخالا  باب   1/59 یفاک : لوصا  . 47
زا دوصقم  . 49 تسین . بحتسم  راک  نیا  هک  دیوگن  وا  هب  دنک و  توکس  مالسلا ) هیلع   ) ماما دهد و  ماجنا  بحتسم  لمع  کی  ناونع  هب  ار 

: راونالاراحب . 50 تسا . هدش  راذگاو  مالسلا ) مهیلع   ) همئا هب  ناگدنب  قزر  قلخ و  رما  هک  دشاب  هدیقع  نیا  رب  یسک  هک  تسا  نیا  ضیوفت 
. دراد موصعم  لوق  زا  ندوب  فشاک  هب  یگتسب  هعیش  رظن  زا  مه  عامجا  تیّجح  . 51 مالسلا .) هیلع   ) اضرلا رابخا  نویع  زا  لقن  هب  ، 25/273

هچنآ تسا ، هدش  لقن  فلتخم  ياه  ترابع  هب  نیلقث  ثیدح  . 54 ص 164 165 . اهلوصا ، ۀعیشلا و  لصا  . 53 . 18/58 ۀعیشلا : لئاسو  . 52
باـتک مود و  لوا و  دـلج  راونـالا ،» تاـقبع   » باـتک هـب  ناـیوار  ثیدـح و  دنــس  دروـم  رد  . 55 تـسا . نآ  روهـشم  لـقن  هدـمآ  نـتم  رد 

: راونالا تاقبع  ۀـصالخ  یف  راهزالا  تاحفن  ك : ر . . 57 . 5/303 دصاقملا ، حرش  دوش 56 . عوجر  هرامـش ي 8  هعجارم ي  تاعجارملا » »
بیذهت . 62 . 1/28 نایبلا : عمجم  یـسربط ، . 61 . 1/96 یـشاجن : لاجر  . 60 . 1/211 یـشاجن : لاجر  . 59 . 42 تلصف / . 58 . 269 2/247
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،66/16 راونالاراحب ، . 64 ص 17 . یلع ، لیاضف  باـب  ج 7 ، ملسم ، حیحـص  ص 10 ؛ نامیا ، باتک  يراخب ، حیحـص  . 63 . 2/96 لوصالا :
حیحص . 67 . 1/226 اضرلا : رابخأ  نویع  . 66 ثیدح 2 . ، 2/33 یفاک : . 65 قودـص . خیـش  رابخالا  یناعم  زا  لقن  هب  رفک ، نامیا و  باتک 

«. ناضمر موص  جحلا و  ةاکزلا و  ءاتیإ  ةالـصلا و  ۀـماقإ  هللا و  لوسر  ًادّـمحم  ّنا  هللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  ةداهـش  : » نامیإلا باتک  ، 1/16 يراخب :
 / ماعنا . 73 . 11 هدجس / . 7 2 . 42 رمز / لوا 71 . هبطخ ي  هغالبلا ، جهن  . 70 ثیدح 3 . باب 3 ، قودص ، خیش  دیحوت  . 69 . 36 لحن / . 68

اذه َِتبَأ  ای  َلاقَو  ًادَّجُس  َُهل  اوُّرَخَو  ِشْرَْعلا  یَلَع  ِْهیََوبَأ  َعَفَرَو  . ) 75 . 34 هرقب / َسیْلبِإ ) ّالِإ  اوُدَجَسَف  َمَدآل   ِ اوُدُجْسا ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإَو  . ) 74 . 61
ام ال ِهللا  یَلَع  َنُولوُقَت  َأ  ِءاشْحَْفلِاب  ُُرمْأَی  َهللا ال  َّنِإ  ْلـُق  . ) 77 13 نامقل /  میظَع ) ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  . ) 76 100 فسوی / ُْلبَق ) ْنِم  َيایْءُر  ُلیوَْأت 

نع عنملا  و  یلاـعت ، هب  لـعفلا  اذـه  صاـصتخاب  یـضقی  هرهاوظب  ساـنیتسالا  نم  ذـختملا  ینیدـلا  قوذـلا  نکل  . 78 28 فارعا / َنوُـمَْلعَت )
، تایهلالا یف  تارضاحم  ك : زین ر . ص 123 ؛ ج1 ، نازیملا ، طقف ، ۀمرکتلاو  ۀیحتلا  الا  هب  دصقی  مل  نا  و  یلاعت ، هدروم  ریغ  یف  هلامعتـسا 
ثیدح 8. باب 7 ، دیحوت ، باتک  قودص ، خیش  . 83 . 255 هرقب / . 82 . 98 ءارعش / . 81 . 18 سنوی / . 80 . 3 رمز / . 79 تسا . نانآ  ص 71 .
زا یهاگآ  تهج  ص 343 ، 3/151 و ج 2 ، نیحیحصلا : یلع  كردتـسملا  . 86 . 22 21 تماـیق /  . 85 هبطخ ي 179 . هغالبلا ، جـهن  . 84

، تاعجارملا . 87 دوش . عوجر   24 3/13 ینارحب : مشاه  دیـس  مارملا » ۀیاغ   » باتک هب  هّصاخ  هّماع و  قیرط  زا  ۀنیفـس  ثیدـح  رداصم  رگید 
: نایبلا عمجم  13/191 192 ؛ نازیملا : متفه 88 . هیآ ي  ریـسفت  باب 11 ، ص 91 ، ۀـقرحملا ، قعاوصلا  زا  لقن  هب  هرامـش ي 8 ؛ هعجارم ي 
.91 . 1/301 دمحا ، دنسم  1/42 ؛ يراخب ، حیحص  هناگجنپ ، باوبا  قودص ، خیش  لاصخ  . 90 . 3/376 هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 89 . 10/549
/ ءاسن . 92 (. 3/54 ملسم ، حیحص   ) هیف هللا  مهعّفـش  ّالإ  ًائیـش ، هللااب  نوکرـشی  الجر ال  نوعبرأ  هتزانج  یلع  موقیف  تومی  ملـسم  لجر  نم  ام 

ْمَُهل َلیق  اذِإَو  : ) 5 نیقفانم / . 93 ًامیحَر ) ًاباَّوت  َهللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـساَو  َهللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاـج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  : ) 64
ص روبقلا ، ةرایز  یف  ءاج  ام  باب  ج1 ، هجام ، نبا  ننس  . 94 َنوُِربْکَتْسُم ) ْمُهَو  َنوُّدُصَی  ْمُهَْتیَأَرَو  ْمُهَسُؤُر  اْوََّول  ِهللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْسَی  اَْولاعَت 
: ماشه نبا  هریس  لهج ، یبا  لتق  باب  ج 5 ، يراخب ، حیحص  . 96 ص 64 . روبقلا ، لوخد  دنع  لاقی  ام  باب  ج 3 ، ملسم : حیحص  . 95 . 113
: راونالاراحب . 99 هرامش 235 . اه ، هبطخ  شخب  هغالبلا ، جهن  . 98 ربقلا . لوخد  دنع  لاقی  ام  باب  ج 2 ، ملسم ، حیحص  . 97 هریغ . 2/282 و 
.103 لوصُألا 1/238 . عماـج  . 102 . 17/9 ، 5/156 يرابلا : حـتف  . 101 . 74/202 راونالاراحب ، . 100 . 127 4/126 دمحا : دنـسم  2/263 ؛
و /... 3 نایبلا : عمجم  3/121 ؛ یناعملا : حور  1/271 ؛ نزاخ : ریسفت  هیشاح  رد  یفسن ، ریـسفت  8/113 ؛ يزار : ریسفت  3/153 ؛ يربط : ریسفت 
ص 70 ج 1 ، لامعلازنک : . 106 ص 238 . ج1 ، لوصالا : عماج  ص 70 و 72 و  ج 1 ، لامعلازنک : . 105 . 8/13 يزار : ریسفت  . 104 . 1/430
یفوک ج 2 ح 619 و 700 و نامیلـس  نب  دـمحم  ظفاح  فیلأت  نینمؤملاریما  مامالا  بقاـنم  . 107 ص 238 . ج1 ، لوصالا : عماـج  و 72 و 
.109 ص 238 . ج1 ، لوصالا : عماج  ص 70 و 72 و  ج 1 ، لامعلازنک : . 108 باب 117 ح 3 . عیارشلا  للع  راونالا ج 17 ص 13 ، راحب 

نبا هریس  . 112 . 184 فسوی /  . 111 ص 223 . ج 1 ، سیمخلا ، خـیرات  ص 27 ، ج 21 ، ۀـیندللا ، بهاوملا  . 110 . 1/199 راحبلا : ۀنیفس 
.115 يدلج . تسیب  پاچ  ص 1264  ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  . 114 . 11/164 عامسألا : عاتما  رد  يزیرقم  و  لبق ، كردم  . 113 . 1/99 ماشه :

حیحص . 119 هیفلس . پاچ  يذمرت 1/207  ننس  . 118 ۀعیشلا 752/4 . لئاسو  . 117 دهتجملا 137/1 . ۀیادب  . 116 هعیشلا 4/1264 . لئاسو 
باوبأ ج 3 ، هعشلا : لئاسو  . 121 تیاور 1 . باب 4 ، تیقاوم ، باوبأ  ج 3 ، ۀعیشلا : لئاسو  . 120 توریب 1398 ه . رکفلاراد  ملسم 1/458 ،

باتک ، 2/151 ملسم : حیحص  . 123 تیاور 4 و 6 . باب 4 ، تیعقاوم ، باوبأ  ج 3 ، هعشلا : لئاسو  . 122 تیاور 4 و 6 . باب 4 ، تیعقاوم ،
یف نیتالـصلا  نیب  عمجلا  باب  ج 1 ، کلام ، أطوم  رب  یناـقرز  حرـش  . 124 رکفلاراد . ص 488  ج 1 ، باب 6 ، اهرـصقو ، نیرفاسملا  ةالص 

: يراسلا داـشرا  . 127 ص 124 . ج2 ، قودـص ، اضرلا ، راـبخا  نویع  . 126 . 2/152 قودـص ، لاصخ : . 125 ص 294 . رفـسلا ، رـضحلا و 
و ۀـیاهنلا ، رد  ریثا  نبا  مالک  تساـنعم  نیا  هب  بیرق  مَنَغ . هملک  برعلا ، ناـسل  . 128 . 2/291 ماصتعالا : يراقلا 110/126 ؛ ةدـمُع  : 3/226
.131 لوا . باب  سمخ ، باـتک  ج6 ، هعیشلا ، لیاسو  . 130 ص 250 . ج 4 ، يراخب ، حیحـص  . 129 ۀـغللا . سوماق  رد  يدابآ  زوریف  مالک 

تسا نیا  دوصقم  . 136 لوا . باب  ۀعتملا ، باوبا  ج14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  . 135 . 24 ءاسن / . 134 . 3 ءاسن / . 133 . 72 لحن / . 132 . 21 مور /
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.138 . 2/244 ریثک : نبا  ریـسفت  . 137 دـندرک . یم  هفاضا  هیآ  تئارق  ماـگنه  هب  ریـسفت  ناونع  هب  ار  یّمـسم » لـجأ  یلا   » هلمج ي ناـنآ  هک 
هب قوف  هیآ  ود  هرابرد  . 140 هیآ 8 و 9 . رشح  هروس  ياه 18 و 29 ، هیآ  حتف  هروس  هیآ 100 ، هبوت  هروس  . 139 . 52 10/51 بیغلا : حیتافم 

هرامش یشاجن ، لاجر  . 143 ج 11 . لوصالا ، عماج  . 142 . 47 45 هبوت /  ، 12 بازحا /  . 154 153 نارمع / لآ  . 141 دوش . هعجارم  ریسافت 
دلج و  ۀعیشلا ، نایعأ  ۀعیشلا ، فیناصت  یلإ  ۀعیرذلا  ۀعیشلا ، سیسأت  یسوط ، خیـش  تسرهف  یـشاجن ، لاجر  میدن ، نبا  تسرهف  . 144 . 79

رگید بتک  لحنلا و  للملا و  یف  ثوحب  زا  مشش 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
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: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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