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[ اهبریش شزرا - دقاف  رهم  رب  نیجوز  قفاوت  حاکن ، دقع  رد  رهم  هاگیاج  : ] 130تارّکذت
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یهقف 138یسررب 

عانتما ّقح  140طوقس 

140هراشا

([ یطاسقا رهم  لجؤم ، رهم  يرهق ، یکیدزن  ضورف  رد  عانتما  قح  تیعضو   ) هلأسم دنچ  ]141

رهملا ۀضّوفم  عضبلا و  141ۀضّوفم 

141هراشا

یسررب 142دقن و 
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[ هلأسم دنچ  ]143
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رهم نییعت  زا  لبق  هجوز  148توف 
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هعطقنم هجوز  149توم 

تّدم لذب  تروص  رد  هّیرهم  150مکح 
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یهقف 153یسررب 

یکیدزن زا  لبق  خسف ، اب  رهم  154طوقس 

154هراشا

یکیدزن زا  سپ  حاکن  155خسف 

رگیدکیب تبسن  نیجوز  فیلاکت  قوقح و  رد  متشه - 155لصف 

155هراشا

قوقح تّیجوز و  156ۀطبار 
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ترشاعم 156نسح 
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هداوناخ 157تسرپرس 

هنیزه 158نیمأت 

هقفن 158دودح 

158هراشا

: 159تاظحالم

هقفن 161طوقس 

161هراشا

تّیجوز فئاظو  زا  161عانتما 

162هراشا

عورشم 162عنام 

یهقف 162یسررب 

: هلأسم 163دنچ 

هقّلطم 163ۀقفن 

163هراشا

یهقف 164یسررب 

164هراشا

: هدع ماّیا  رد  164زوشن 

: هنیاب هقلطم  165هقفن 

تافو هّدع  رد  166هقفن 

هقفن تخادرپ  زا  166فاکنتسا 

167هراشا

یهقف 167یسررب 
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قافنا 167كرت 

هعطقنم 167ۀقفن 

167هراشا

ثراوت 168طرش 

نکسم باختنا  168قح 

هجوز يارب  ررض  169فوخ 

هاگداد طسوت  تنوکس  ّلحم  170نییعت 

لاغتشا زا  هجوز  170عنم 

دوخ یئاراد  رد  هجوز  فّرصت  171قح 

حاکن دقع  نمض  171طورش 

171هراشا

طرش 171هژاو 

نآ ماسقا  طرش و  172فیرعت 

حاکن دقع  نمض  175طئارش 

حاکن دقع  نمض  رد  لعف  طرش  یئارجا  177تنامض 

دّدجم جاودزا  مدع  177طرش 

دقع نمض  رد  تلاکو  178طرش 

دقع نمض  رد  قالط  رب  تلاکو  178طارتشا 

طئارش 179تابثا 

عوجر مکح  قالط و  179عون 

تّدم لذب  قالط . خسف . حاکن  دقع  لالحنا  مّود  180باب 

180هراشا

حاکن دقع  180لالحنا 

حاکن خسف  ناکما  دراوم  لّوا - 181لصف 
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181هراشا

نیجوز 181نونج 

181هراشا

نونج ماسقا  181فیرعت و 

رارقتسا 182طرش 

درم 183بویع 

183هراشا

183ننع

183هراشا

هاگداد هب  183هعجارم 

یهقف 184یسررب 

ننع تابثا  184هقیرط 

185ءاصخ

185هراشا

یهقف 185یسررب 

رّخأتم 186ءاصخ 

یلسانت تلآ  ندوب  187عوطقم 

نز 187بویع 

187هراشا

187نرق

187هراشا

: یهقف 188یسررب 

188ماذج

188صرب
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189ءاضفا

189يریگنیمز

مشچ ود  زا  189یئانیبان 

یئازان 190هلأسم -

نز بویع  فلتخم  190روص 

دقع زا  سپ  درم  ننع  191نونج و 

بیع هب  ملع  اب  رایخ  191طوقس 

یتبراقم ضارما  هب  درم  192ءالتبا 

فاصوا نادقف  ضرف  رد  خسف  192رایخ 

192هراشا

یهقف 192یسررب 

وا زجع  ای  هقفن  يادا  زا  رهوش  194فاکنتسا 

194هراشا

زجع هلأسم  یهقف  195یسررب 

هتشذگ ماّیا  196هقفن 

هقفن 197تنامض 

جرح رسع و  تّلع  هب  197قالط 

197هراشا

یسررب 198دقن و 

خسف رایخ  199تّیروف 

199هراشا

یهقف 200یسررب 

: 200تارّکذت

قالط خسف و  200توافت 
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قالط رد  مّود - 201لصف 

تایلک لّوا - 201ثحبم 

201هراشا

قالط 201رایتخا 

201هراشا

: قالط 201فیرعت 

[ قالط ناکرا  ]202

قالط 202طئارش 

202هراشا

قالط 203ۀغیص 

203هراشا

: هلأسم 203دنچ 

205داهشا

205هراشا

داهشا موزل  205ّهلدا 

تداهش 205تّیفیک 

قالط نادهاش  206تافص 

تلادع 207موهفم 

؟ یعقاو ای  يرهاظ  207تلادع 

قالط رد  زیجنت  209طرش 

209هراشا

تّحص طیارش  رب  قالط  210قیلعت 

هدنهد قالط  210طئارش 

210هراشا
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غولب ( 1211

211هراشا

ریغص یلو  طسوت  قالط  211مکح 

لقع ( 2211

دصق ( 3212

212هراشا

یهقف 212یسررب 

رایتخا ( 4213

213هراشا

نآ هدنهد  لیکشت  رصانع  هارکا و  213فیرعت 

قالط رب  214تیالو 

قالط رد  214تلاکو 

214هراشا

یهقف 215یسررب 

قالط رد  هجوز  215تلاکو 

عطقنم دقع  216لالحنا 

216هراشا

تّدم 217لذب 

هقّلطم 217طیارش 

هعقاوم ریغ  رهط  رد  قالط  218عوقو 

دوشیمن تداع  هک  ینز  219قالط 

219هراشا

: 220هرکذت

قالط ماسقا  رد  مّود - 220ثحبم 
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220هراشا

قالط 220ماسقا 

220هراشا

نئاب قالط  لوا - 221مسق 

221هراشا

علخ 222قالط 

222هراشا

جوز هب  تبسن  هجوز  223تهارک 

223هیدف

یهقف 224یسررب 

: دریگ رارق  ثحب  دروم  دیاب  ریز  بلاطم  علخ  قالط  دروم  224رد 

علخ قالط  هغیص  ( 1224

؟ تسا قالط  ماسقا  زا  علخ  ( 2225

لیکو طسوت  ءادف  ( 3225

لیکو يوس  زا  علخ  قالط  هغیص  ( 4226

یعربت ءادف  ( 5226

لطاب هیدف  ( 6226

ضبق زا  لبق  هیدف  فلت  ( 7227

یقالخا قفاوت  ماگنه  رد  علخ  قالط  ( 8227

علاخم طیارش  ( 9228

هعلتخم طئارش  ( 10228

ناهاوگ روضح  ( 11229

لوذبم هب  عوجر  ( 12229

تارابم 230قالط 
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230هراشا

تارابم ماکحا  230طئارش و 

عوجر قح  یعجر - قالط  مّود - 230مسق 

230هراشا

عوجر 232هوحن 

هّدع رد  مّوس - 233ثحبم 

234هراشا

هّدع 234فیرعت 

لئاح نز  رد  خسف  قالط و  ةّدع  234تّدم 

234هراشا

: دریگ رارق  ثحب  دروم  ریز  بلاطم  هک  تسا  مزال  قوف ، ةّدام  دروم  234رد 

هثالث ءامد  ( 1234

یگسئای غولب و  ّنس  یگسئای - ( 2236

ناراد هام  نارادکاپ و  ( 3236

236هراشا

. دننیبیم مّظنم  روطب  یگنانز  تداع  هک  ینانز  236فلا )

. دننیبیمن ضیح  نوخ  یگسئای ) ّنس  زا  لبق   ) نس ياضتقا  دوجو  اب  هک  ینانز  237ب )

قالط هدع  نامز  رد  حاکن  238خسف 

عطقنم حاکن  رد  239هّدع 

هلماح نز  240ةّدع 

تافو 241ةّدع 

241هراشا

: 241هرصبت

هّیعجر ةّدع  لاح  رد  توف  ( 1241
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نئاب ةّدع  لاح  رد  توف  ( 2241

هسئای هلوخدم و  ریغ  ةّدع  242مکح 

رثالا دوقفم  ۀجوز  242هّدع 

242هراشا

[ یهقف لیلحت  ]243

ههبش هب  یکیدزن  244ةّدع 

244هراشا

: ههبش هب  یطو  هّدع  244زاغآ 

: ههبش هب  یطو  هّدع  ماّیا  رد  245هقفن 

«1  » قالط یقیبطت  245یسررب 

245هراشا

یمالسا فلتخم  بهاذم  رد  245قالط 

245هراشا

[ هعبرا بهاذم  رد  تارابم  علخ و  ]246

هجوز ياضاقت  هب  246قالط 

246هراشا

[ نآ ۀبجوم  دراوم  ]246

جوز تبیغ  ( 1247

قافنا زا  زجع  ای  عانتما  ( 2247

تّیجوز صاخ  هفیظو  كرت  هب  جوز  مازتلا  ای  ءالیا  ( 3247

جرح رسع و  رطخ و  میب  ای  جوز و  لعف  ای  لوق  زا  هجوز  رّرضت  یمالسا  بهاذم  زا  یضعب  ( 4247

قالط 248هغیص 

248هّدع

یمالسا ياهروشک  رد  248قالط 
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248هراشا

یمالسا ياهروشک  رد  نز  ياضاقت  هب  248قالط 

249هراشا

رهوش تبیغ  249فلا )

قافنا زا  زجع  ای  عانتما  249ب )

ءالیا 250ج )

قاقش ررض و  بیع ، ببس  هب  قیرفت  ای  قالط  250د )

قالط 250تافیرشت 

قالط 250طئارش 

قالط رد  251يرواد 

یئاکیرمآ یئاپورا و  ياهروشک  قوقح  رد  251قالط 

[ قالط ینابم  ]251

251هراشا

تازاجم 251قالط 

نامرد 252قالط 

هسنارف قوقح  رد  252قالط 

[ نآ هبجوم  دراوم  ]252

252هراشا

نیجوز تیاضر  ( 1252

نیجوز تیاضر  ( 1252

كرتشم یگدنز  عطق  ببس  هب  قالط  ( 2253

ریصقت ببس  هب  قالط  ( 3254

هسنارف قوقح  رد  هقّلطم  نز  254هّدع 

ینامسج 254قیرفت 
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ایلاتیا قوقح  رد  255قالط 

[ نآ دراوم  ]255

255هراشا

نیجوز زا  یکی  یعطق  تّیموکحم  ( 1255

ندوب هلوخدم  ریغ  هحوکنم  ( 2256

. دنشاب یجراخ  هعبت  نیجوز  زا  یکی  هکنیا  طرش  هب  روشک  زا  جراخ  رد  دیدج  حاکن  عوقو  ای  جاودزا  لالحنا  ای  نالطب  هب  مکح  ( 3256

كرتشم یگدنز  هطبار  عطق  ( 4256

ایلاتیا قوقح  رد  هقّلطم  نز  257هّدع 

ناتسلگنا قوقح  رد  257قالط 

257هراشا

[ قالط دراوم  ]257

257هراشا

دوش انز  بکترم  نیجوز  زا  یکی  رگا  ( 1257

ددرگ رودقم  ریغ  یئوشانز  یگدنز  همادا  شرسمه  يارب  هک  دشاب  نانچنآ  نیجوز  زا  یکی  راتفر  رگا  ( 2258

دشاب هدرک  كرت  ار  شرسمه  موادم  لاس  ود  نیجوز  زا  یکی  رگا  ( 3258

[ هجوم رذع  نودب   ] دننک یگدنز  رگیدکی  زا  ادج  لاس  ود  نیجوز  رگا  ( 4258

دننک یگدنز  مه  زا  ادج  موادم  لاس  تّدم 5  نیجوز  رگا  ( 5258

تنطلس ماقم  هدنیامن  ناونعب  قالط  يوعد  رد  258تلاخد 

ناتسلگنا رد  ینامسج  259قیرفت 

اکیرمآ قوقح  رد  259قالط 

259هراشا

[ قالط للع  ]259

ریصقت رب  ینتبم  للع  ( 1259

ینیع للع  ( 2260
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یتسیلایسوس ياهروشک  قوقح  رد  260قالط 

يوروش قوقح  رد  260قالط 

ینامور قوقح  رد  261قالط 

یکاولسکچ قوقح  رد  262قالط 

ناتسراجم قوقح  رد  262قالط 

ناتسهل قوقح  رد  262قالط 

تسینومک نیچ  قوقح  رد  263قالط 

يوالسگوی قوقح  رد  263قالط 

ابوک قوقح  رد  264قالط 

264مئامض

264هراشا

هرامش 1 264ۀمیمض 

ةرامش 2 266ۀمیمض 

هرامش 3 267ۀمیمض 

هّیحاکن رد  جردنم  267طیارش 

مزال جراخ  دقع  ای  دقع  نمض  267طیارش 

ةرامش 4 268ۀمیمض 

هداوناخ يواعد  رد  حلاص  268هاگداد 

یخیرات 268ۀقباس 

صاخ یندم  ياههاگداد  270سیسأت 

یسررب 270قیقحت و 

هرداص ماکحا  رد  رظن  271دیدجت 

نابهگن ياروش  271ۀّیرظن 

صاخ یندم  هاگداد  271تّیحالص 
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یگدیسر 273بیترت 

هرامش 5 274همیمض 

نآ خساپ  ّیلو و  طسوت  تّدم  لذب  دروم  رد  یمق  يازریم  زا  « 1  » يرون یلع  اّلم  274لاؤس 

ذخآم عبانم و  275تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  278هرابرد 
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نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  یسررب 

باتک تاصخشم 

 - 1324 یفطصمدیس ، داماد ، ققحم  هسانشرس : 
ماکحا نیناوق و  ناریا .  يدادرارق :  ناونع 

. داماد ققحم  یفطصم  یندم / نوناق  ات 1157  داوم 1034  نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ : قوقح  یهقف  یسررب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1365 یمالسا ، مولع  رشن  زکرم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

529ص. يرهاظ :  تاصخشم 
.14 یندم ؛ قوقح  ثحابم  هلسلس  تسورف : 

( موس پاچ  ) لایر 1200 964-6567-00-2 ؛  لایر :  720 کباش : 
. يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای : 
1384 مهدزای : پاچ  تشاددای : 

.1368 موس ، پاچ  تشاددای : 
لایر  8000 1374 ؛ مجنپ : پاچ  تشاددای : 

لایر  15000 1379 ؛ متفه : پاچ  تشاددای : 
لایر  18000 1380 ؛ متشه : پاچ  تشاددای : 

. نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ : قوقح  فطع : ناونع  تشاددای : 
. سیونریز تروصهب  نینچمه  529 ؛ [ - 527 .] ص همانباتک : تشاددای : 

. نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ : قوقح  فطع :  ناونع 
نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ : قوقح  رگید :  ناونع 

ناریا تاررقم --  نیناوق و  ییوشانز --  عوضوم : 
( هقف  ) ییوشانز عوضوم : 

ناریا هداوناخ --  قوقح  عوضوم : 
KMH542/م3ب4 1365 هرگنک :  يدنب  هدر 

346/55016 ییوید :  يدنب  هدر 
م653-65 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

ِمیِحَّرلا ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب 
ۀّیلک نیب  رد  ار  يزاتمم  ماقم  ّتیعقوم و  ریخا ، نورق  اصوصخ  زابرید و  زا  یعامتجا  داهن  نیرتّتیوهاب  ناونع  هب  هداوناـخ ، يـالاو  هاـگیاج 

تابسانم طباور و  هک  تسا  یلوصا  دعاوق و  تاررقم ، ۀعومجم  ماع  موهفم  هب  قوقح  تسا . هدرک  زارحا  نهک  نیون و  یقوقح  تاسیـسأت 
درخ میظع  درواتـسد  نیا  زا  یّمهم  شخب  هداوناخ  قوقح  دـنکیم . میظنت  لباقتم  وحن  هب  ار  مدرم  داحآ  دارفا و  تاـعامتجا و  نیب  فلتخم 
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رد زورما  نّدمتم  رشب  هتفای و  لقیص  نالیس و  ّتیرـشب  لک  تعـسو  هب  خیرات  ياهتنایب  رتسب  رد  فلتخم  راصعا  نورق و  لوط  رد  هک  تسا 
. تسا رادروخرب  ییاّکتا  لباق  راوتسا و  هبسنلاب  مظن  زا  یعامتجا  هصرع  نیا  رد  یخیرات  شیوپ  نیا  ۀیاس 

زا یفـسلف  یعامتجا و  یـسایس ، بتاکم  زا  کی  چـیه  هک  تسا  يّدـح  هب  اـهّتلم  خـیرات  رمتـسم  ناـمایب و  ۀـلداجم  رد  هداوناـخ  ّتیمها 
میظع ةرتسگ  رد  يرشب  هشیدنا  ياهیگتفکش  نیلّوا  كاخ و  ۀصرع  رب  رـشب  ییادیپ  ياهزور  نیتسخن  زا  دناهدوبن . زاینیب  نآ  هب  نتخادرپ 

. تسا هدادیم  لیکشت  ار  ناسنا  يرکف  تالاغتشا  زا  یهجوت  لباق  شخب  هراومه  نآ  هب  طوبرم  قوقح  هداوناخ و  یهاگآ ، درخ و  خیرات 
عفر یعیبط و  ياوق  رهق  ةربنچ  رد  ناسنا  تراسا  نآ  زراب  رایسب  هصّخشم  هک  ّتیربرب ، رـصع  ندش  يرپس  زا  دعب  دراد  تیاکح  رـشب  خیرات 

یمیظع فطع  ۀطقن  هک  یهلا  ءایبنا  ناربمایپ و  يربهر  هب  یعامتجا  تابالقنا  نیلّوا  عوقو  زا  دـعب  و  تسا ، هّرمزور  يّدام و  ياهیدـنمتجاح 
نتفای ّتیوه  هداوناخ و  طباور  میظنت  ترورـض  دشابیم  تقلخ  هاگتـسد  ةدیزگرب  فیرـش و  دولوم  نیا  رـشب ، ینالوط  ۀثداحرپ  خیرات  رد 

. تسا هدش  ساسحا  شیپ  زا  شیب  یعامتجا  ياهداهن  هدنهد  لیکشت  لّولس  هتسه و  نیتسخن  هباثمب  نآ  قوقح  لقتسم 
16 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هداوناخ تامیظنت  دعاوق و  لوصا و  شزومآ  هب  ار  یلماک  لصف  دوخ  تکربرپ  زاس و  ناسنا  میلاعت  رد  ءانثتـسا  نودـب  یهلا  نایدا  نیرّـشبم 
هعومجم نیرتلماک  نیرخآ و  ناونع  هب  مالسا  هسّدقم  تعیرـش  رد  دوخ  لماکت  ینیوکت و  دنور  رد  دوعـسم  هّیور  نیا  دناهداد . صاصتخا 

. تسا هتفای  يرتشیب  ؤلألت  ناعمل و  یهلا  دعاوق  لوصا و 
بناوج و هّیلک  یهلا  عیرشت  روخ  رد  یتّقد  ساوسو و  اب  دهدیم و  لیکـشت  ار  قالخا  ماکحا و  زا  یمهم  شخب  مالـسا  رد  هداوناخ  قوقح 

یمالـسا میلاعت  هعومجم  رد  هداوناخ  دعاوق  لوصا و  نادیواج  یخیرات و  ّتیمها  تسا . هتفرگ  رارق  سّدقم  عراش  ظاحل  دروم  نآ  يایاوز 
دنزگ زا  اتدمع  یمالسا  نیزاوم  ماکحا و  رـضاح  رـصع  رد  یبلط  رظن  دیدجت  دّدجت و  هتخیـسگماجل  تضهن  مغریلع  هک  تسا  يّدح  هب 

. تسا هدنام  ظوفحم  نوصم و  رصاعم  ناگدزبرغ  نیدّدجتم و  دح  زا  شیب  یگنهرف  یگتخابدوخ  یگتفیش و  نارود  ثداوح 
یفلتخم تارّرقم  نیناوق و  نیودـت  لعج و  نیون ، یعامتجا  یـسایس و  يداـصتقا ، تـالّوحت  رییغت و  ياـضتقا  هب  هک  يراـج  نرق  لـئاوا  رد 

رد نّودـم  لکـش  هب  ابیرقت  هداوناخ  هب  طوبرم  قوقح  رامعتـسا ، زاب  گنرین  نارازگراک  زا  يرایـسب  ینطاب  لـیم  مغریلع  تفاـی ، ترورض 
لاس تصش  لوط  مامت  رد  داد و  همادا  ار  دوخ  یخیرات  ّتیوه  يرادیاپ و  ناریا  یندم  نوناق  تارّرقم  ۀعومجم  رد  مالـسا  ۀسّدقم  تعیرش 

. دنام یقاب  هدروخن  تسد  ابیرقت  هتشذگ 
قوقح ینیوکت  ریـس  رد  ياهدنزاس  رییغت  لّوحت و  زگره  هک  دهدیم  ناشن  ریخا  لاس   70 لوط 60 - رد  ینینقت  ياههاگتسد  درکلمع  هجو 
هتفرگ تروص  تارّرقم  نیا  رد  يرییغت  امازلا  ارذگ  رادیاپان و  تاظحالم  اهیـشیدناتحلصم و  هب  انب  هک  نامز  ره  هتفاین و  قّقحت  هداوناخ 

. تسا هدش  هدرپس  یشومارف  هب  خیرات  گرزب  یناگیاب  رد  یتّدم  زا  دعب  هتشادن و  یلاعت  ءاقر و  ۀبنج 
هک یتروص  هب  تسا ، هدوبن  هنافـصنم  لوبقم و  ریخا  ياهههد  رد  اصوصخ  هداوناخ  هب  طوبرم  ياـهداهن  تاسیـسأت و  اـب  یخیراـت  دروخرب 

ییاطـسو و نورق  يدـعاوق  موسر و  تروص  هب  ءوس  تاغیلبت  هیاس  رد  هریغ  قـالط و  هعتم  هیزیهج ، هیرهم ، يراگتـساوخ ، ریظن  یتاسیـسأت 
هک یناسک  لامعا  لّوا  تسا ؛ هدوب  لخدميذ  یـساسا  رـصنع  ود  اتدمع  یخیرات  تابّلقت  هنوگ  نیا  نایرج  رد  تسا . هدـش  یفّرعم  خوسنم 

تاوهـش یناسفن و  ياهاوه  يارجا  يارب  ياهلیـسو  هدوب  یناسنا  یعیبط  یفطاع و  يرطف ، زاین  اب  بساـنتم  هک  ار  تعیرـش  نیناوق  هنوگ  نیا 
برغم نّدـمت  بیرف  رهاظم  اـب  ۀـهجاوم  رد  هک  یناگتـشگرب  گـنرف  زا  یگدزبرغ  یگناـگیب و  دوخ  زا  مّود  و  دـندوب ؛ هداد  رارق  شیوخ 

؛ دناهدرک شومارف  ار  دوخ  یبهذم  یّلم و  لیصا و  يابیز  ياهتنس  هّیلک  هرابکی  نیمز 
17 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دندوب هتفر  گنرف  ياههناخاشامت  یسوبهبتع  یبرغ و  ياهشزرا  دض  یتسرپناتسآ  هب  هدز  قایتشا  هک  ینانآ 
نادنمدرخ و هّیـسدق  سافنا  فطل  هب  هتـشذگ  ياهههد  لوط  رد  فرحنم  ياههشیدـنا  نیا  نالوج  ياسفن  او  رد  هک  تسا  یتقوشوخ  ياج 
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رد یمالسا  قوقح  رد  جردنم  لکش  هب  هداوناخ  قوقح  مالسا ، نادیواج  ماکحا  یخیرات  ششخرد  هیاس  رد  یمالسا  ياهقف  نانادقوقح و 
. داد همادا  دوخ  یخیرات  یگدنلاب  هب  غورف  مک  دنچ  ره  یهاگشناد  دیتاسا  میلاعت  بتک و 

ییانثتسا و یخیرات  تصرف  هاگـشناد  هّیملع و  ياههزوح  نیب  هدش  داجیا  عناوم  يزیرورف  یمالـسا و  دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  قّقحت  اب 
نوناق ینغ  هعومجم  رد  مالـسا  يدابع  ریغ  ماکحا  هکنیا  هب  رظن  داد . تسد  یمالـسا  تارّرقم  نیزاوم و  اب  قبطنم  قوقح  لـماکت  رد  ینیون 

تامیظنت یلـصا  هیاـمناج  هدـیدرگ و  نیودـت  عمج و  هتـسجرب  زّربم و  نانادـقوقح  اـملع و  زا  یعمج  طـسوت  شیپ  نرق  مین  بیرق  یندـم 
رتشیب هچ  ره  حاضیا  تهج  تصرف  نیا  هک  تسادیپ  هتفگان  دهدیم  لیکشت  ار  رگیدکی  اب  دارفا  تالماعم  تابـسانم و  طباور و  هب  طوبرم 

. دوش هدرمش  منتغم  دیاب  درخ  ناگتفیش  طسوت  نوناق  نیا  رابرپ  يایاوز 
یتاکن رکذ  اتسار  نیا  رد  روبزم . نوناق  ةداوناخ  قوقح  شخب  رتشیب  هچ  ره  ییاسانشزاب  تهج  رد  هّوق  ردق  هب  تسا  یـشالت  رـضاح  هوزج 

: تسا يرورض  دنچ 
ياملع هشیدنا  يراذـگنوناق و  ياهمتـسیس  رب  هناگیب  یقوقح  ياهماظن  یقطنم  ریغ  ناحجر  هبلغ و  ّتلع  هب  هتـشذگ  ياهههد  لوط  رد  ( 1
نوناق نایم  نیا  رد  تسا ؛ هدوب  یبرغ  یقوقح  ياهمیژر  رب  مکاح  دعاوق  لوصا و  یقوقح  تافیلأت  راثآ و  رد  هدمع  ّطلسم و  رصنع  قوقح 

ماظع ياهقف  و  ع )  ) راهطا ۀمئا  و  ص )  ) مرکا لوسر  میلاعت  يوبن و  تعیرش  رب  مکاح  لوصا  ار  نآ  یلصا  هرهوج  هدوب و  انثتسا  کی  یندم 
ریظنمک مظن  اـب  ار  دوخ  یخیراـت  لـماکت  ریـس  هتـسویپ  هعیـش  داـهتجا  هیاـس  رد  هک  یلوصا  تسا . هدادیم  لیکـشت  مهارث  هّللا  باـط  هعیش 

، هسیاقم ناکما  رتشیب و  هعلاطم  ثیح  زا  ّتنس ، لها  نادنمشناد  ءارآ  هدیدرگ  ساسحا  ترورض  هک  اج  ره  ثحابم  لوط  رد  تسا . هدومیپ 
. تسا هدیدرگ  سکعنم 

قوقح یتـخاونکی  يزاـسگنهامه و  روظنم  هب  هداوناـخ  قوـقح  هب  طوـبرم  باـب  هلمج  زا  باوـبا  ثحاـبم و  عـیمج  رد  یندـم  نوناـق  ( 2
. دوشن دیلوت  یلاکشا  لالتخا و  ارجا  ماقم  رد  مکاح  تارّرقم  ناونع  هب  ات  هدومن  يوریپ  روهشم  رظن  زا  یصوصخ 

هچ ره  تخانش  باّلط و  نایوجشناد و  راکفا  ریونت  ثیح  زا  زین  روهشم  رظن  اب  ریاغم  تایرظن  رودقملا  یتح  تسا  هدش  یعس  هوزج  نیا  رد 
. دریگ رارق  ثحب  دروم  ماکحا  ینابم  رتشیب 

18 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
لوادـتم تسا  اهتّدـم  رخاـفت  هلیـسو  ناونع  هب  هنافـسأتم  هک  رـضم  ینکـشّتنس  یئارگون و  هنوـگ  ره  زا  زیهرپ  روـظنم  هب  هوزج  نیا  رد  ( 3

ناکما داجیا  روظنم  هب  لاح  نیع  رد  دوش . داهشتسا  عجرم  هیاپ و  بتک  ناونع  هب  یهقف  لیـصا  عبانم  نوتم و  زا  تسا  هدش  شالت  هدیدرگ ،
. تسا هدش  رکذ  یثحابم  زین  یمالسا  ریغ  تاماظن  یقوقح  لوصا  نیناوق و  زا  موزل  عقاوم  رد  نایوجشناد  باّلط و  عالطا  لیهست  هسیاقم و 
نیا رد  دش و  هداد  صیخشت  دیفم  باّلط  نایوجشناد و  يریگارف  لیهست  يارب  هک  تسا  یشور  یندم  نوناق  تارّرقم  هّدام  هب  هّدام  حرش  ( 4

هب تسا  هقف  حالطـصا  رد  تالماعم »  » لـماک هرود  کـی  هک  ار  باوبا  یماـمت  هک  مینآ  رب  و  تسا . هدـش  يوریپ  امدـق  کبـس  زا  صوصخ 
صاخ هّجوت  ینامحر و  تاحفن  زا  دادمتـسا  یهلا و  تایانع  اب  زج  روظنم  نیا  میروآرد و  شراگن  هب  قوقح  سرادم  رد  سیردت  تازاوم 

. دوب دهاوخن  ریذپناکما  ص )  ) هّللا لوسر  تیب  لها  ینعی  تهاقف  نابابرا 
مرفسون نم  دصقم و  هر  تسا  زارد  هک  سدق  ریاط  يا  نک  هار  هقردب  متّمه 

. تسا هدیدرگ  نییعت  نادنمهقالع  رتشیب  هدافتسا  يارب  بتک  عجارم و  ذخآم و  موزل  ردق  هب  هوزج  تاحفص  سیونریز  رد  ( 5
. ددرگ هتسارآ  لامک  رویزب  یمارگ  دیتاسا  نادنمشیدنا و  رّکذت  دقن و  اب  دتفا و  عبط  لوبقم  هکنآ  دیما  هب 

ناتسبات 1365 داماد  قّقحم  یفطصم  دیس  ادشر  انرما  نم  انل  ئّیه  ۀمحر و  کندل  نم  انتآ  انبر 
19 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

حاکن لّوا  باب 
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حاکن لّوا  باب 

هراشا

21 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

: حاکن هژاو 

«. 1  » دناهتشاد روظنم  یثالث  رداصم  دادع  رد  ار  نآ  زین  تغل  لها  دشابیم . حکنی  حکن ، ۀشیر  زا  یثالث و  ردصم  حاکن 
یـسایق نازوا  زا  تسا ، نزو  نآ  رب  حاـکن  هک  لاـعف ، یلو  دناهتـسناد ، یثـالث  ردـصم  ار  حاـکن  تغل  لـها  دـنچ  ره  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 

. دوریم رامشب  نآ  یعامس  نازوا  زا  هکلب  تسین  یثالث  رداصم 
: دیوگیم هّیفلا  رد  کلام  نبا 

«. 2 « » اّدر درک  هثالث  يذ  نم  يّدعملا - ردصم  سایق  لعف  »

: حاکن فیرعت 

رد هوک  ود  هاگره  برع  نابز  رد  و  تسا ، لباقت  ینعم  هب  تغل  رد  حاکن 
______________________________

. احکن احاکن و  حکنی ، حکن ، دجنملا : ( 1)
نبا هّیفلا  تسا . لعف »  » نزو رب  ددر »  » نآ ردـصم  هک  ّدر »  » دـننام دـشابیم  یفرح  هس  لاعفا  يّدـعتم  رداصم  یـسایق  نزو  لعف ) : ) ینعی ( 2)

. رداصملا ۀینبا  باب  کلام 
22 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دناهدش عقاو  مه  لباقم  رد  هوک  ود  ینعی : نالبجلا ، حکانت  دوشیم : هتفگ  دنشاب  هتفرگ  رارق  رگیدکی  لباقم 
دوجو رظن  فالتخا  تسا ، یظفل  كرتشم  ود  ره  نایم  ای  دـقع ،»  » ای دـنکیم  یطو »  » رب تلالد  ظـفل  نیا  اـیآ  هک  نیا  رد  حالطـصا  رظن  زا 

«. 1  » تسا دقع »  » موهفم هب  اعرش  و  یطو ،»  » ینعم هب  تغل  رد  حاکن  هک  تسا  نآ  روهشم  فورعم و  دراد .
و نتفرگ » نز   » هب یـسراف  رد  هک  تسا  نآ  زا  لـصاح  دارم  هکلب  هغیـص ، اـهنت  هن  حاـکن ) یعرـش  موهفم   ) دـقع زا  روظنم  هک  دـسریم  رظنب 

. دوشیم ریبعت  ندرک » رهوش  »
: مینکیم فیرعت  نینچ  ار  حاکن  نیاربانب 

یگدنز رگیدـکی  اب  هک  دـهدیم  قح  اهنآ  هب  ددرگیم و  لصاح  درم  نز و  نیب  دـقع  هلیـسوب  هک  یفطاع  یقوقح - تسا  ياهطبار  حاکن  »
«. تسا یسنج  عّتمت  ّقح  هطبار  نیا  زراب  رهظم  و  دننک ؛

طقف هک  دـناهدرک  فیرعت  يروط  ار  حاکن  دـیدج  نانادـقوقح  زا  یـضعب  تسا . عطقنم  مئاد و  ینعی  حاکن  مسق  ود  ره  لـماش  فیرعت  نیا 
: حرش نیا  هب  دوشیم ؛ مئاد  حاکن  لماش 

«. 2 « » هداوناخ لیکشت  يارب  رهوش  نز و  نیب  تسا  ياهطبار  حاکن  »
زین عطقنم  حاـکن  یندـم  نوناـق  یهقف و  رظن  زا  هک  یلاـح  رد  تسا . صقاـن  تهج  نیا  زا  و  دریگیمن ؛ رب  رد  ار  عطقنم  حاـکن  فیرعت  نیا 

، هدیدرگ جاتنتسا  رگید  ياهروشک  قوقح  زا  قوف  فیرعت  يوق  لامتحاب  هک  تفگ  ناوتیم  اذل  و  تسا . حاکن  یّلک  ناونع  لومشم  امّلسم 
. تسا هدش  هتخانش  ّتیمسرب  مئاد  حاکن  طقف  اهروشک  بلغا  یقوقح  متسیس  رد  اریز 

______________________________
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. حاکن لوا  یّلح ، هماّلع  ماکحالا  ریرحت  ءاهقفلا ج 2 ص 565 ؛ ةرکذت  هب  دوش  عوجر  ( 1)
. یماما رتکد  یندم  قوقح  ( 2)

23 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

يراگتساوخ رد  ّلوا - لصف 

هراشا

دقع زا  لبق  کشزپ  یهاوگ  هئارا  موزل  يدزمان  يایاده  ّتیعضو  يدزمان  جراخم  ّتیعضو  يدزمان  ندز  مهرب  يراگتساوخ  دروم 
25 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

يراگتساوخ دروم 

هراشا

«. درک يراگتساوخ  ناوتیم  دشاب  حاکن  عناوم  زا  یلاخ  هک  ار  ینز  ره  : » یندم نوناق  هّدام 1034 
دروم رد  یّتح  هدعاق  نیا  یعیبط . تسا  يرما  ناسنا  تعیبط  ترطف و  قباطم  هک  دوشیم  ماجنا  رّکذم  سنج  هیحان  زا  هشیمه  يراگتـساوخ 

«. 1  » ددرگیم زاغآ  رّکذم  سنج  هیحان  زا  ارثکا  ابلاغ و  فلاخم  سنج  زا  تساوخرد  عوجر و  و  تسا . يراج  زین  تاناویح 
، ّتنس نآرق و  رد  هک  تسا  ساسا  انبم و  نیا  رب  و  هداهن ، هّحص  یعیبط  يرطف و  ۀّیور  نیا  رب  تسا  ترطف  نیئآ  هک  زین  مالـسا  سّدقم  نید 

: هنومن يارب  تسا . هدش  هداد  ینیزگرسمه  جاودزا و  روتسد  نانآ  هب  امیقتسم  دناهتشگ و  عقاو  بطاخم  نادرم  جاودزا ، رما  رد 
«. 2 « » دینک جاودزا  ّبیط  نانز  اب  ِءا�سِّنلا - َنِم  ْمَُکل  َبا�ط  ا�م  اوُحِْکناَف  »

______________________________

. يرّهطم یضترم  دیهش  داتسا  مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  ( 1)
ۀیآ 3. ءاسن ، ةروس  دیجم ، نآرق  ( 2)

26 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
زا لـبق  يراگتـساوخ  لـمع  جاودزا . يارب  نز  زا  درم  تساوـخرد  ینعی  دـنیوگ ، « 1 « » هبطخ  » ار نآ  هقف  حالطـصا  رد  هـک  يراگتـساوخ ،

مسارم يارجا  يراگتساوخ و  نایم  ینامز  هلصاف  نیا  دوش  عقاو  لوبق  دروم  هچنانچ  و  دریگیم ، تروص  حاکن  هغیص  يارجا  دقع و  مسارم 
. دریگ تروص  شناتسود  ناشیوخ و  هلیسوب  ای  جوز  طسوت  تسا  نکمم  يراگتساوخ  دنیوگیم . يدزمان  ار  یعرش  دقع 

حاکن عناوم  ياراد  نانز  هک  تسا  نیا  نآ  فلاـخم  موهفم  درک و  يراگتـساوخ  ناوتیم  حاـکن  عناوم  نودـب  ناـنز  زا  قوف  هّداـم  بجومب 
. دنوش عقاو  يراگتساوخ  دروم  دنناوتیمن 

یهقف یسررب 

: تسا بلطم  ود  رب  لمتشم  قوف  هّدام 
. عنام زا  یلاخ  نانز  زا  يراگتساوخ  زاوج  - 1

. عنام ياراد  نانز  زا  يراگتساوخ  زاوج  مدع  - 2
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هدام موهفم  قوطنم و  ندش  نشور  يارب  ناشیا  مالک  هصالخ  هک  دـناهدش  هلأسم  قوقـش  ضرعتم  ءاهقفلا » ةرکذـت   » رد یّلح  هماّلع  موحرم 
: دوشیم لقن 

نیا دوخ  زین  ص )  ) هّللا لوسر  دراد . بابحتسا  رما  نیا  هک  تسا  ءاهقف  رظن  قاّفتا  دروم  هعونمم  دراوم  ریغ  رد  نانز  زا  يراگتـساوخ  زاوج 
. تسا هداد  ماجنا  ار  لمع 

يراج يراس و  رما  نیمه  رب  هنیابتم  دالب  هفلتخم و  ۀنمزا  رد  مدرم  هّیور  درک . يراگتساوخ  ار  نایفس  یبا  رتخد  ترضح  نآ  يارب  یـشاجن 
. دراد تلالد  نآ  زاوج  رب  هدوب و 

ای ددرگیم  يراگتساوخ  يو  زا  هک  ینز  و  هیانکب ؛ ضیرعت و  تروصب  ای  دریگیم و  تروص  هدرپیب  حیرصت و  تروصب  ای  يراگتـساوخ 
هّیعجر هّدع  زا  جراخ  رهوش و  دقاف 

______________________________

(. دجنملا  ) جاوزلل ةارملا  بلط  دیهش ؛) ماهفالا  کلاسم   ) اهّیلو وا  اهسفن  نم  بلط  یه  ءاخلا ، رسکب  ۀبطخ  ( 1)
27 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. یبنجا ای  تسا و  رهوش  صخش  ای  مه  هدننکيراگتساوخ  و  تسنآ ؛ هب  لوغشم  هکنآ  ای  تسا و 
نم : » دیوگب هکنآ  لثم  دـشاب ، هتـشادن  يرگید  لمتحم  دـنک و  تلالد  حاکن  رما  رب  حیرـص  تروصب  هک  تسا  یمالک  حیرـصت ، زا  روظنم 

«. منک جاودزا  وت  اب  مهاوخیم 
وت  » ای و  دنراد » تبغر  وتب  اسب  هچ  : » دـیوگب هکنآ  لثم  دـشاب . جاودزا  لیامت  هب  هراشا  هک  دور  راکب  یظفل  هک  تسا  نیا  ضیرعت  زا  روظنم 

: دزاسیم ّبترتم  ار  ریز  بلاطم  هماّلع  موحرم  قوف  بتارم  هب  هجوت  اب  یتسه .» ابیز 
. ضیرعت تروصب  هچ  حیرصت و  تروصب  هچ  تسا ، هّدع  حاکن و  زا  یلاخ  هک  ینز  زا  يراگتساوخ  زاوج  - 1

. ضیرعت ای  حیرصت  تروصب  رادرهوش ، نانز  زا  يراگتساوخ  ّتیعونمم  تمرح و  - 2
. ضیرعت ای  حیرصت  تروصب  جوز  ریغ  هیحان  زا  تسا ، هّیعجر  هّدع  رد  هک  ینز  زا  يراگتساوخ  ّتیعونمم  تمرح و  - 3

ّقح حیرـصت  تروصب  نیریاس  جوز و  یلو  ضیرعت ، تروصب  جوز  يوس  زا  تسا ، هقالط  هس  ةّدـع  رد  هک  ینز  زا  يراگتـساوخ  زاوج  - 4
. دنرادن ار  ینز  نینچ  زا  يراگتساوخ 

ای احیرـصت  نیریاس  جوز و  هیحان  زا  تسا ، هقالط  هن  ةّدـع  رد  رگید  للع  اـی  ناـعل  ّتلعب  هک  ینز  زا  يراگتـساوخ  ّتیعونمم  تمرح و  - 5
. اضیرعت

ای حیرـصت  هب  رهوش  طسوت  هدـیدرگ ، خـسف  شحاکن  هک  ینز  ای  هعلتخم  دـننام  تسا ، نیاـب  قـالط  ةّدـع  رد  هک  ینز  زا  يراگتـساوخ  - 6
. تسا زیاج  ضیرعت  هب  طقف  نیریاس  طسوت  ضیرعت و 

َحا�نُج ا�ل  َو  : » هفیرش هیآ  لیلد  هب  تسا . عونمم  حیرصت  تروصب  زئاج و  ضیرعت  تروصب  تسا  تافو  ةّدع  رد  هک  ینز  زا  يراگتساوخ  - 7
ْنِم ِِهب  ُْمتْضَّرَع  ا�مِیف  ْمُْکیَلَع 

28 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. دیورب نانز  نآ  يراگتساوخ  هب  هک  تسین  یکاب  امش  رب  ینعی : « 1 « » ِءا�سِّنلا ِۀَبْطِخ 

«. 2  » دنربیم رسب  تافو  ةّدع  رد  هدرک و  توف  ناشنارهوش  هک  تسا  ینانز  دروم  رد  قوف  هفیرش  هیآ  هربتعم ، تایاور  بجومب 

يرگید دزمان  زا  يراگتساوخ 

عونمم تسا  هدرک  تقفاوم  هدش و  يراگتساوخ  يرگید  طسوت  هک  ار  ینز  زا  يراگتساوخ  يوبن  ثیدح  دنچ  دانتسا  هب  ّتنس  لها  ياملع 
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. دناهتسناد مارح  و 
: تسا تایاور  نآ  هلمج  زا  ریز  ياههنومن 

ینز زا  تسین  لالح  زین  دوش و  دراو  یـسک  شنمؤم  ردارب  هلماعم  رد  هک  تسین  لـالح  تسا و  نمؤم  ردارب  نمؤم  (: » ص  ) ربماـیپ هدومرفب 
: تسا هدومرف  ص )  ) ربمایپ زین  و  دنزب .» مهب  وا  هکنیا  رگم  دنک  يراگتساوخ  هدومن  يراگتساوخ  وا  ینید  ردارب  هک 

«. 3 « » دوش فرصنم  ای  دنک  جاودزا  وا  هکنیا  ات  دیئامنن  يراگتساوخ  هدومن  يراگتساوخ  يرگید  هک  ار  ینز  امش  زا  کیچیه  »
: دوشیم میسقت  هتسد  ود  هب  امومع  نانآ  تاّیرظن  و  تسا ، رظن  فالتخا  هّیماما  ءاهقف  نایم  هلأسم  نیا  رد  اّما 

وا فرط  زا  هدرک و  يراگتساوخ  وا  زا  یناملسم  درم  هک  ینز  زا  يراگتساوخ  دندقتعم  « 5  » لّوا دیهش  و  « 4  » یسوط خیش  هلمج  زا  ياهّدع 
تقفاوم دروم  شلیکو  ای  یلو  ای 

______________________________

ۀیآ 235. هرقب ، ةروس  میرک ، نآرق  ( 1)
ص 569. ج 2 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  ( 2)

ص 523. ج 2 ، کلام ، أطوملا  846 ؛ ياههرامش 81 - یعفاش  ۀلاسرلا  باب 45 ؛ حاکنلا ، باتک  يراخب ، حیحص  ( 3)
ص 570. ج 2 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  زا  لقن  هب  ( 4)
. یگنس پاچ  ص 85 ، ج 2 ، هعمل ، حرش  ( 5)

29 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هدیدرگ یهن  ص )  ) ربمایپ فرط  زا  لمع  نیا  دنیوگیم  دش ، هتفگ  اقوف  هک  یثیداحا  رب  هوالع  ءاهقف  زا  هتـسد  نیا  تسا . مارح  هتفرگ  رارق 

. دراد تمرح  رد  روهظ  یهن  و 
. تسا مارح  نیاربانب  دوشیم  توادع  بجوم  ّتیذا و  ءاذیا و  ثعاب  يراگتساوخ  هنوگنیا  نوچ  هک  دنراد  هدیقع  هوالعب 

ایناث تسا ؛ تمرح  مدـع  لصا  الّوا  دـنیوگیم : دوخ  هیرظن  هیجوت  رد  و  دـناهداد . رظن  لـمع  تهارک  هب  « 1  » یناث دیهـش  دننام  رگید  هورگ 
دنراد ار  نآ  ندز  مهرب  ّقـح  نیفرط  هک  هنوگناـمه  نیارباـنب  دـنکیمن  داـجیا  درم  نز و  نیب  ياهـقلع  هنوگچـیه  هـسفن  یف  جاودزا  هدـعو 

تایاور دنـس  یلو  دراد  تمرح  رد  روهظ  رکذـلا  قوف  ثیداحا  رد  روکذـم  یهن  دـنچ  ره  اثلاث  تسا ؛ عناـم  ـالب  زین  نارگید  يراگتـساوخ 
تسا 2. فیعض  روکذم 

هب یضعب  تمرح و  هب  یضعب  دنچ  ره   ) هتفرگ رارق  ءاهقف  مومع  ياوتف  يانبم  لّوا  هورگ  دانتسا  دروم  ثیداحا  هکنیاب  هجوت  اب  دسریم  رظنب 
ياراد تشز و  زین  اقالخا  روبزم  لمع  هکنیا  رب  افاضم  تسا ؛ هدـش  ناربج  اهنآ  دنـس  فعـض  بیترت  نیدـب  سپ  دنـشاب ) هداد  رظن  تهارک 

، هتفرگ رارق  يرگید  يراگتساوخ  دروم  هک  ینز  زا  يراگتساوخ  میوش  دقتعم  هک  تسا  نیا  حلـصا  بیترت  نیدب  تسا . یعامتجا  تهارک 
. تسا مارح  نارگید  فرط  زا  هدش ، تقفاوم  نآ  اب  شینوناق  ماقممئاق  ای  نز  فرط  زا  و 

تقفاوم مالعا  زا  لبق  يراگتساوخ 

لوبق ای  ّدر  ار  نآ  شینوناق  ماقممئاق  ای  دوخ  زونه  یلو  هتفرگ  رارق  رگید  يدرم  يراگتساوخ  دروم  هک  ینز  زا  ناوتیم  ایآ  هکنیا  دروم  رد 
. دنتسین تمرح  هب  لئاق  صوصخ  نیا  رد  ءاهقف  زا  کیچیه  تفگ  ناوتیم  ریخ ؟ ای  درک  يراگتساوخ  هدومنن ،

______________________________

. قباس ذخأم  1 و 2 ) ( ) 1)
30 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
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هب لئاق  دوجو  نیا  اب  دشاب ، مارح  عونمم و  لبق  تروص  دننام  زین  دروم  نیا  هک  دـناسریم  ثیداحا  رهاظ  دـنچ  ره  دـیوگیم : یناث  دـیهش 
زا یـضعب  تسا . عنام  الب  ّدر  ای  لوبق  مالعا  زا  لبق  يراگتـساوخ  هک  تسا  دقتعم  یّلح  هماّلع  «. 1  » تسا هدـشن  تفای  اهقف  نایم  رد  تمرح 
ادخ لوسر  روضح  هب  هّدع  ياضقنا  زا  دعب  داد و  قالط  شرهوش  ار  سیق  تنب  همطاف  هکنآ  لیلدب  دنراد . ار  هدـیقع  نیا  زین  یعفاش  ياملع 

اب ص )  ) ادخ لوسر  درک ؛ فیلکت  بسک  ترـضح  زا  دناهدرک و  يراگتـساوخ  وا  زا  ود  ره  مهج  یبا  هیواعم و  هک  تشاد  راهظا  دیـسر و 
«. 3  » دراد ار  هدیقع  نیمه  زین  یکلام  بهذم  سیئر  سنا  نب  کلام  «. 2  » درک يراگتساوخ  هماسا  يارب  ار  وا  رفن  ود  ره  زا  داقتنا 

يرگید دزمان  دقع  تّحص 

ار وا  تقفاوم  زا  دعب  دنک و  يراگتـساوخ  ینز  نینچ  زا  یـصخش  هچنانچ  تسا ، مارح  يرگید  دزمان  زا  يراگتـساوخ  هک  مینک  ضرف  رگا 
؟ حیحص ای  تسا  لطاب  دقع  ایآ  دروآ  رد  دوخ  دقع  هب 

یلو تسا  قفاوم  هّیماما  رظن  اب  یعفاش  «. 4  » دننادیم باقع  بجوتـسم  ار  بکترم  دنچ  ره  تسین  لطاب  دقع  دندقتعم  قاّفتاب  هّیماما  ياملع 
ۀبطخ یلع  مکدحا  بطخی  ال  : » دومرف هک  تسادخ  لوسر  زا  هدراو  یهن  نانآ  لیلد  دنراد و  داقتعا  يدـقع  نینچ  نالطب  هب  دواد  کلام و 

ثیدح رد  دوجوم  یهن  هک  تسا  تروص  نیدب  لالدتسا  نایب  و  دیامن ؛ يراگتساوخ  ار  يرگید  دزمان  امـش  زا  کیچیه  دیابن  ینعی : هیخا »
. دراد هدش  یهن  لمع  ندوب  رثاالب  داسف و  تمرح و  رب  تلالد 

______________________________

. قباس ذخأم  ( 1)
ص 570. ج 2 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  ( 2)
ص 523. ج 2 ، کلام ، أطوملا  ( 3)

. یگنس پاچ  ص 85  ج 2 ، هعمل ، حرش  ( 4)
31 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

تـسا ینز  زا  يراگتـساوخ  هدش  عقاو  یهن  دروم  هچنآ  اریز  تسا ؛ حیحـص  يدقع  نینچ  تسین و  تسرد  لالدتـسا  نیا  هک  دسریم  رظنب 
جاودزا دـقع  نالطب  داسف و  اب  همزـالم  روکذـم  يراگتـساوخ  تمرح  داـسف و  هتفرگ و  رارق  تقفاوم  دروم  يراگتـساوخ و  وا  زا  ـالبق  هک 

«. 1  » درادن
______________________________

ص 570. ج 2 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  ( 1)
32 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

يدزمان ندز  مهرب 

هراشا

جاودزا عقوم  يارب  نیفرط  نیب  هک  هیرهم  زا  یتمسق  ای  مامت  هچ  رگا  دنکیمن  ّتیجوز  هقلع  داجیا  جاودزا  هدعو  : » یندم نوناق  هّدام 1035 
دنک و عانتما  تلـصو  زا  دـناوتیم  هدـشن  يراج  حاکن  دـقع  هک  مادام  درم  نز و  زا  کی  ره  نیاربانب  دـشاب . هدـش  هتخادرپ  هدـیدرگ  رّرقم 

«. دیامن یتراسخ  هبلاطم  تلصو ، زا  عانتما  فرص  تهج  زا  ای  هدرک و  جاودزا  هب  روبجم  ار  وا  هجو  چیه  هب  دناوتیمن  رگید  فرط 
ای نیجوز  هک  دـنچ  ره  دـیآیمن ، دوجوب  نیفرط  نیب  یقوقح  ۀـطبار  هقلع و  عون  چـیه  نآ  زا  لبق  دـباییم و  ققحت  هغیـص  يارجا  اب  حاـکن 

نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 35 
www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


. دنشاب هدیسر  قفاوت  هب  هیرهم  يارب  اهنآ  ناشیوخ 
زا فّلخت  يارب  دنیامن و  جاودزا  ماجنا  رب  دهعت  حاکن  هغیص  يارجا  زا  لبق  نیجوز  هچنانچ  یّتح  هک  تسا  نینچ  قوف  هّدام  لیذ  زا  طبنتسم 

. دشابیم هبلاطم  لباق  مازتلا  هجو  هن  و  تسا ، مازلا  لباق  روبزم  دّهعت  هن  دننک ، نّیعم  یمازتلا  هجو  نآ 
. تسا هتسناد  رثاالب  حاکن  دقع  يارجا  زا  لبق  ار  یمازلا  هقلع و  هنوگ  ره  راذگنوناق 

33 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
ناونعب یغلبم  دـنزب  مه  رب  ار  يدزمان  هک  یفرط  دنـشاب  هدرک  دّـهعت  اهدزمان  هچنانچ  هک  دـناهدرک  نامگ  یندـم  نوناق  نیحراش  زا  یـضعب 
دهاوخ روآمازلا  تسا و  یندـم  نوناق  هّدام 10  قیداصم  زا  یـصوصخ و  تادّهعت  هلمج  زا  طرـش  نیا  دزادرپب ، رگید  فرط  هب  مازتلا  هجو 

هب مزلم  هاگداد  فرط  زا  دـهدن  ماـجنا  ار  نآ  دوخ  لـیم  هب  نیفرط  دـحا  هچناـنچ  زین  جاودزا  يارب  دّـهعت  لـصا  رد  دـناهدرک  هفاـضا  دوب و 
«. 1  » ددرگیم دقعنم  هاگداد  رومأم  طسوت  جاودزا  دقع  دوشیم و  جاودزا 

یسررب دقن و 

ردـق نیمه  یلو  درک  میهاوخ  ثحب  لیـصفت  هب  دوخ  ياج  رد  میتسین و  یندـم  نوناق  هّدام 10  دروم  رد  ثحب  ماقم  رد  نونکا  اـم  دـنچ  ره 
دیابن یـصوصخ  تادّـهعت  هّدام  نامه  بجومب  اریز  تسین ، یندـم  نوناق  هّداـم 10  قیداـصم  زا  ـالوصا  ثحب  دروم  عوضوم  هک  میئوگیم 

. تسین هیجوت  لباق  روکذم  هّدام  ةدودحم  رد  نیاربانب  تسا ، نوناق  فلاخم  هیف  نحن  ام  عوضوم  و  دشاب ، نوناق  فلاخم 
چیه ایناث  دننک ، عانتما  تلـصو  زا  دنراد  قح  دـقع  عوقو  زا  لبق  نیفرط  زا  کی  ره  الّوا  یندـم ، نوناق  ةّدام 1035  بجومب  هکنیا : حیضوت 

تـسا رثاالب  لطاب و  دقع  عوقو  زا  لبق  يدّهعت  هنوگ  ره  هّدام  لولدم  بجومب  نیاربانب  دیامن . روبجم  جاودزا  هب  ار  نانآ  دـناوتیمن  یلماع 
داهتجا هنوگ  ره  و  دزاسیم ، جراـخ  یندـم  نوناـق  هّداـم 10  لومـش  زا  ار  نآ  لولدـم  هّداـم 1035  تحارـص  نیمه  و  تـسین . روآمازلا  و 
عوضوم لالدتـسا  نیا  اب  دوب  دـهاوخن  ارجا  لباق  مه  نآ  مازتلا  هجو  تسا ، لـطاب  دّـهعت  لـصا  نوچ  و  تسا . لـطاب  نآ  لـباقم  رد  يرگید 

. دوب دهاوخن  ذفان  زین  دنوش  جاودزا  رب  دّهعتم  مزال  جراخ  دقع  نمض  نیجوز  هچنانچ  هک  ددرگیم  نشور 
______________________________

ص 271. ج 4 ، یماما ، رتکد  یندم  قوقح  ( 1)
34 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

ره درادن و  دوجو  نیفرط  يارب  يروآمازلا  دّهعت  هنوگچیه  دقع  هغیص  يارجا  زا  لبق  دراد  تحارص  روکذم  هّدام  هک  هنوگنامه  لاحره  هب 
هب ای  روبجم  جاودزا  هب  ار  وا  دناوتیمن  رگید  فرط  دهدن و  دوهعم  روظنم و  تلـصو  هب  نت  دناوتیم  هّجوم  رذع  نودـب  یّتح  اهنآ  زا  کی 

. دیامن تراسخ  هبلاطم  جاودزا  زا  عانتما  فرص  تهج 
تروص يدزمان  يارب  هک  تسا  یجراـخم  زا  یـشان  تراـسخ  زا  ریغ  هدـیدرگ  دـیق  هّداـم 1035  لـیذ  رد  هک  تراـسخ  نیا  زا  روظنم  هتبلا 

زا رگید  فرط  عاـنتما  فرـص  رطاـخ  هب  نیفرط  زا  دـحا  هچناـنچ  یلو  تسا  هبلاـطم  لـباق  هّداـم 1036  بجومب  تاراـسخ  هنوگنیا  هتفرگ ،
. دنتسین نآ  هب  مزلم  نیفرط  تسین و  هبلاطم  لباق  تاراسخ  هنوگنیا  دنک ، تراسخ  هبلاطم  جاودزا ،

35 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

يدزمان جراخم  تّیعضو 

ای وا  نیوبا  ای  لباقم  فرط  هکیلاحرد  دنز  مه  هب  یهجوم  ّتلع  نودـب  ار  روظنم  تلـصو  اهدزمان  زا  یکی  رگا  : » یندـم نوناق  هّدام 1036 
هدـهع زا  دـیاب  تسا  هدز  مه  هـب  ار  تلـصو  هـک  یفرط  دنـشاب ، هدرک  یجراـخم  هدـش و  رورغم  جاودزا  عوـقو  داـمتعا  هـب  رگید  صاخـشا 
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«. دوب دهاوخ  هفراعتم  جراخم  هب  طوبرم  طقف  روبزم  تراسخ  یلو  دیآرب  هدراو  تاراسخ 
: دوش هداد  حیضوت  تسا  مزال  هک  دراد  دوجو  هتکن  دنچ  هّدام  نیا  رد 

راک نیا  يارب  دنزیمزابرـس  روظنم  تلـصو  زا  هک  یفرط  رگا  ینعی  دراد ، دوجو  هّجوم  ّتلع  دـیق  هّدام  نیا  رد  ةّدام 1035  فالخ  رب  الّوا 
. درادن تراسخ  هبلاطم  ّقح  رگید  فرط  دشاب ، هتشاد  یهّجوم  ّتلع 

. یتراسخ هنوگ  ره  هن  تسا  فراعتم  دودح  هب  دودحم  هبلاطم  لباق  تراسخ  ایناث 
يارب یهقف  یعرش و  هّجوم  ّتلع  دسریم  رظنب  اّما  دیدرگ . فذح  یندم  نوناق  داوم  رد  یتاحالصا  نمـض   61 / 10 خیرات 8 / رد  هّدام  نیا 

درادن و دوجو  فذح  نیا 
36 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هلأسم ضرف  اریز  تسا . هتشاد  تقباطم  یعرش  نیزاوم  اب  یندم  نوناق  دروم  نیا  رد  و  تسا ، هبلاطم  لباق  انوناق  اعرـش و  تاراسخ  هنوگنیا 
لّمحتم ار  یجراخم  هدـش و  رورغم  هدـعو  نیا  اب  شناسک  اـی  دوخ  هدـش  هداد  يدزماـن  هدـعو  وا  هب  هک  یفرط  هک  تسا  نیا  قوف  هّداـم  رد 

رب قوف  هّدام  رد  رورغم  ۀـملک  زا  هک  هنوگناـمه  دـسریم  رظنب  دـندرگیم . رّرـضتم  رذـگهر  نیا  زا  يدزماـن  ندروخ  مهب  اـب  و  دـنوشیم ،
. تسا هبلاطم  لباق  رورغ  ةدعاق  بجومب  اعرش و  تاراسخ  هنوگنیا  دیآیم 

دمع دـصق و  هک  تسا  مزال  ّراـغ »  » ناونع قدـص  رد  اریز  تسین ، هّجوم  دروم  نیا  رد  رورغ  ةدـعاق  هب  دانتـسا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
دعاوق ثحبم  رد  هک  هنوگنامه  اریز  دسریمن ، رظنب  حیحص  لالدتسا  نیا  اّما  تسین . نینچ  هیف  نحن  ام  رد  دشاب و  دوجوم  ندز  لوگ  يارب 
نودـب دـنکیم  قدـص  نیوانع  نیا  بورـضم  براض و  رد  الثم  تسین . مزال  دـصق  دـمع و  دوجو  هشیمه  نیوانع  قدـص  رد  میاهتفگ  هقف 

اهنآ هک  دشاب  هتشاد  دوجو  دمع  دصق و  تسا  مزال  یـصاخ  دراوم  رد  اهنت  دشاب و  هتـشاد  دوجو  ندروخ  ندز و  رد  يدمع  دصق و  هکنیا 
«. 1  » دش دهاوخن  نکمم  نیوانع  نیا  ققحت  دمع  دصق و  دوجو  نودب  هک  نیهوت » میظعت و  : » دننام دنیوگیم ، هّیدصق  نیوانع  ار 

هوالعب : » دنسیونیم ناشیا  دناهدرمش ، زین  بیبست  هدعاق  رورغ  هدعاق  رب  هوالع  ار  هّدام  نیا  دنتسم  هارث  باط  يرّهطم  یضترم  داتسا  موحرم 
فرط نامض  ناوتیم  زین  تسا  بیبست  هب  طوبرم  هک  ةّدام 332  زا  هدش و  هتخانش  يرهق  نامض  تابجوم  زا  یکی  بیبست  یندم ، نوناق  رد 

«. 2 « » درک هدافتسا  دراوم  هنوگنیا  رد  ار  فلختم 
ار رورغ  هدـعاق  تادنتـسم  زا  یکی  اهقف  زا  ياهّدـع  یّلک  روطب  دـناهدومرف  هراشا  دیهـش  داتـسا  هک  هنوگنامه  تسا ، مزـال  هتکن  نیا  رّکذـت 

. دناهدومن رکذ  بیبست  هدعاق 
یئاج رد  هدعاق  نیا  میاهتفگ  بیبست  هدعاق  دروم  رد  دوخ  ياج  رد  هک  يروطنامه  یلو 

______________________________

هیهقفلا دـعاوقلا  باـتک  و  رورغ ؛ ثحبم  ، 178 ص 180 - هدـنراگن ، فیلأـت  هقف » دـعاوق   » باـتک هب  دوش  هعجارم  رتشیب  هعلاـطم  يارب  ( 1)
يدرونجب ج 1. موحرم 

. مالسا رد  نز  قوقح  ماظن  ( 2)
37 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

دشابیم ببس  زا  يوقا  رشابم  تسا و  رـشابم  روبزم  لعاف  نوچ  تروص  نیا  رد  هک  دوشن ، هلـصاف  نایم  رد  يراتخم  لعاف  هک  تسا  مکاح 
. دوب دهاوخن  نماض  رگید  ببسم 

ةدارا تسا  هدش  رورغم  عودخم و  نوچ  یلو  دشابیم  هدارا  ياراد  لعاف  رـشابم  دـنچ  ره  هک  تسا  نیا  هّرـس  سّدـق  داتـسا  رظن  ارهاظ  یلو 
. دوب دهاوخ  بیبست  هدعاق  قیداصم  زا  دروم  تسا و  رشابم  زا  يوقا  ببس  نیاربانب  و  بوسحم ، نکی  مل  ناک  يو 

بیرف رطاخ  هب  اهنت  يدزمان  ةدـننزمهرب  صخـش  طّـسوت  هدراو  تراـسخ  تخادرپ  موزل  هک  میریگیم  هجیتن  رظن  دروم  ثحب  رد  نیارباـنب 

نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 37 
www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


و دراد ، تراسخ  هبلاطم  ّقح  اعرـش  هدش  یتاراسخ  لّمحتم  هدیدرگ و  رورغم  وا  فرط  زا  ریدـقت  رهب  لباقم  فرط  نوچ  ینعی  تسا . نداد 
. تشاد دهاوخن  زین  يدزمان  لصا  ندز  مه  رب  ّقح  اب  یتافانم  ّقح  نیا 

دوجو یلکـشم  دـناهدرک  رّوصت  یندـم  نوناق  نیحراش  زا  ياهراپ  هچنآ  فالخ  رب  تسا و  نشور  الماک  هّدام  یقوقح  يانبم  بیترت  نیدـب 
. درادن

38 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

يدزمان يایاده  تّیعضو 

هراشا

وا نیوبا  ای  رگید  فرط  هب  هک  ار  یئایاده  روظنم  تلصو  ندروخ  مهب  تروص  رد  دنناوتیم  اهدزمان  زا  کی  ره  : » یندم نوناق  هّدام 1037 
هتـشادهاگن اتداع  هک  دوب  دـهاوخ  یئایادـه  تمیق  قحتـسم  دـشابن  دوجوم  ایادـه  نیع  رگا  دـنک . هبلاـطم  تسا  هداد  روظنم  تلـصو  يارب 

«. دشاب هدش  فلت  رگید  فرط  ریصقت  نودب  ایاده  نآ  هکنیا  رگم  دوشیم 
مه هب  اـهدزمان  زا  یکی  توف  رثا  رد  روظنم  تلـصو  هک  يدروم  رد  تمیق  هب  عوجر  ثیح  زا  لـبق  هّداـم  داـفم  : » یندـم نوناـق  هّدام 1038 

«. دوب دهاوخن  يرجم  دروخب 
: دوشیم جارختسا  ریز  تاکن  قوف  هّدام  ود  هب  هّجوت  اب 

رد هداد  وا  نیوبا  ای  لباقم  فرط  هب  هیدـه  ناونعب  هک  ار  یلاوما  نیع  دـناوتیم  اـهدزمان  زا  کـی  ره  يدزماـن ، ندروخ  مهب  تروص  رد  - 1
. دیامن درتسم  دشاب  دوجوم  هک  یتروص 

رّوصتم تلاح  ود  تروص  نیا  رد  دشابن ، دوجوم  لاوما  نیع  هچنانچ  - 2
39 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

: تسا
. دوشیمن يرادهگن  اتداع  هک  تسا  یلاوما  زا  نیع  فلا -

. دوشیم يرادهگن  اتداع  هک  تسا  یلاوما  زا  نیع  ب -
: تسا رّوصتم  تلاح  ود  مّود  تروص  رد  و  دشابیمن ، هبلاطم  لباق  تمیق  لّوا  تروص  رد 

. تسا هدش  فلت  رگید  فرط  ریصقت  اب  لام  - 1
. تسا هدش  فلت  رگید  فرط  ریصقت  نودب  لام  - 2

: تسا رّوصتم  تلاح  ود  لّوا  تروص  رد  و  تسین ، هبلاطم  لباق  تمیق  مّود  تروص  رد 
. تسا هدوب  اهدزمان  زا  یکی  توف  ّتلعب  يدزمان  ندروخ  مهرب  فلا -
. تسا هدوبن  اهدزمان  زا  یکی  توف  ّتلعب  يدزمان  ندروخ  مهرب  ب -

. تسا هبلاطم  لباق  تمیق  مّود  تلاح  رد  و  تسین ، هبلاطم  لباق  تمیق  لّوا  تروص  رد 

یهقف یسررب 

يوذ دروم  ریغ  رد  دناوتیم  بهاو  و  تسا ، هبه  قیداصم  زا  رگید  فرط  هب  نانآ  ناسک  ای  اهدزمان  يوس  زا  ایاده  میدـقت  هقف ، هاگدـید  زا 
لاـم دراوم  نیا  رد  هک  دـنک ، توف  بهتم  اـی  بهاو  هکنیا  اـی  دـشاب و  هدـش  فلت  لاـم  هکنیا  رگم  دـیامن . درتسم  ار  هبوهوم  لاـم  ماـحرالا 
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«. 1  » تسین دادرتسا  لباق  هبوهوم 
يایاده رگا  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  یندم ، نوناق  زا  رکذلا  قوف  هّدام  ود  لولدـم  اب  نآ  قیبطت  هبه و  دروم  رد  قوف  ماکحا  هب  هّجوت  اب 

یقوقح یهقف و  رظن  زا  يدزمان 
______________________________

.60 ص 59 - ج 2 ، یلاعلا ، هلظ  دم  ینیمخ  ماما  ترضح  ۀلیسولا  ریرحت  ( 1)
40 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

کیکفت لاوما  نایم  یندـم  نوناق  هکنیا  زین  و  هدـش ،؟ هتـسناد  دادرتسا  لباق  فلت  زا  سپ  ارچ  هنوگچ و  سپ  تسا ، هبه  ناونع  قیداصم  زا 
دوشیم يرادهگن  اتداع  هک  یلاوما  زیمت  رایعم  تسا ، هداد  تمیق  هبلاطم  ةزاجا  دوشیم  يرادهگن  اتداع  هک  یلاوما  دروم  رد  هدـش و  لئاق 

؟ تسیچ دوشیمن ، يرادهگن  اتداع  هک  یلاوما  زا 
ـالط و دـننام  تسا  يرادـهگن  لـباق  اـتداع  هک  ار  یلاوـما  هدـنهد  هیدـه  يدزماـن  ماـگنه  هـک  تـفگ  ناوـتیم  عوـضوم  یهقف  هیجوـت  رد 

دننام یللع  هب  جاودزا  هچنانچ  نیاربانب  دـهدیم ؛ هیدـه  ار  اهنآ  جاودزا  دـقع  عوقو  طرـشب  هکلب  دـنکیمن  هیدـه  قلطم  وحنب  تـالآرویز ،
. دوب دهاوخ  تشگرب  لباق  هدش  هیده  لام  دباین ، ققحت  نیفرط  توف 

نودب و  دش ، دهاوخ  وا  رـسمه  هدنیآ  رد  هک  دهدیم  ینیعم  صخـش  هب  شناسک  ای  اهدزمان  زا  دـحا  الوصا  ار  روبزم  هیدـه  رگید ، ریبعت  هب 
هجیتن رد  هدوب و  طورـشم  ّقلعم و  وحن  هب  ادتبا  زا  تروص  نیا  هب  هیده  نداد  بیترت  نیدب  درک ؛ دهاوخن  رظنفرـص  تلـصو  زا  هّجوم  رذـع 

. تسا هتفرگن  تروص  یعطق  کیلمت 
رظن رد  هبه  لباقم  فرط  هچنانچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دراد ، یتلاخد  هلماعم  رد  تاهج  دصاقم و  هک  تسین  نیا  قوف  نایب  زا  روظنم 
نینچ اما  تفرگ  دهاوخ  تروص  جاودزا  وا  اب  هک  هتـشاد  دوجو  هزیگنا  دـیما و  نیا  و  هدوب ، صّخـشم  يدوجو  طیارـش  اب  نّیعم  درف  بهاو 

اریز تسا . دادرتسا  لباق  نآ  تمیق  ای  لثم  فلت ، تروص  رد  نیع و  هبوهوم ، نیع  دوجو  تروص  رد  دسریم  رظنب  دـباین ، ققحت  یجاودزا 
تسین وا  ردارب  هک  دوش  مولعم  دعب  و  دهدب ، ياهیده  وا  هب  تسوا  ردارب  يرگید  هکنآ  رّوصتب  یـصخش  هک  تسا  يدروم  هباشم  دروم  نیا 

. تسا ظوفحم  دوجوم و  بهاو  يارب  هبوهوم  لام  دادرتسا  هبه و  زا  عوجر  ّقح  تلاح  نیا  رد  هک 
هبلاطم ار  نآ  تمیق  ای  لثم  دـناوتیم  بهاو  دوش ، فلت  بهّتم  ریـصقت  ای  يراگنا  لهـس  ّتلعب  يرادـهگن  لباق  يایادـه  هچناـنچ  نیارباـنب 

زّجنم وحن  هب  کیلمت  ادتبا  نامه  زا  تساهنآ ، يرادهگن  مدع  فرصم و  رب  لصا  نوچ  یفرصم  ءایشا  یکاروخ و  داوم  دروم  رد  اّما  دیامن .
. تسین دادرتسا  لباق  یئایشا  نینچ  دریگیم و  تروص 

41 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هک تسنیا  نآ  و  دراد ، دوجو  يدزمان  يایاده  هبوهوم و  نایعا  نایم  هک  تسا  يرگید  توافت  دنامیم  یقاب  نایم  نیا  رد  هک  ياهلأسم  اهنت 

، دـشاب دوجوم  يدزمان  يایادـه  نیع  دروخب و  مهب  نیفرط  زا  دـحا  توف  ّتلعب  يدزمان  هچنانچ  یندـم  نوناق  ةّداـم 1038  موهفم  بجومب 
!. تسین تشگرب  لباق  هبوهوم  لاوما  بهّتم  ای  بهاو  توف  زا  سپ  هبه  رب  مکاح  دعاوق  بجومب  هکیلاحرد  دوب . دهاوخ  دادرتسا  لباق 

. تسا هیجوت  لباق  بلطم  دـیدرگ  نایب  اقوف  هک  یحیـضوت  هب  تیانع  رظن و  ناـعما  اـب  یلو  دروخیم ، مشچب  هاـگن  نیتسخن  رد  تواـفت  نیا 
. تسا هدیشخب  داد  دهاوخ  ماجنا  ار  تلصو  ءاقب  تروص  رد  هک  یصخش  هب  ار  لام  هک  هتشاد  رظن  رد  هدنهد  هبه  اریز 

دنریگب سپ  ار  دوخ  يایاده  دنناوتیم  دنشاب ، وا  ناسک  ای  راگتساوخ  صخش  يدزمان  ةدننزمهب  هچنانچ  دراوم  هّیلک  رد  یکلام  بهذم  رد 
«. 1»

 …  « روظنم تلـصو  ندروخ  مهب  تروص  رد  اهدزمان …  زا  کی  ره  : » دیوگیم اریز  تسا ، هتفریذـپن  ار  لیـصفت  نیا  ارهاظ  یندـم  نوناق 
رد هّدام  نیا  رد  هدش  ظوحلم  ةّدام 1036  رد  هک  هّجوم » رذع   » دـسریم رظنب  یّتح  ددرگیم . نیفرط  طسوت  يدزمان  ندز  مه  رب  لماش  هک 
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قح دروخب ، مهب  نآ  نودـب  ای  هّجوم  رذـع  اب  هک  یتروص  رد  يدزمان  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  هّدام  مکح  نیاربانب  تسا . هدـشن  هتفرگ  رظن 
دهاوخ دوجو  لباقم ، فرط  زا  ای  دشاب  هدش  ءادها  هدننزمهرب  فرط  زا  هکنیا  زا  معا  هیدـه  هنوگ  ره  هب  تبـسن  نیفرط  يارب  ایادـه  هبلاطم 

. تشاد
______________________________

اجن ص 24. ناندع  دلاخ و  نسح  خیش  هتشون  ۀیمالسالا ، ۀعیرشلا  یف  ۀّیصخشلا  لاوحالا  ماکحا  ( 1)
42 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نامز رورم 

نآ ندروخ  مهب  خـیرات  زا  تسا و  لاس  ود  روظنم  تلـصو  ندروخ  مهب  زا  یـشان  يواـعد  ناـمز  رورم  تدـم  : » یندـم نوناـق  هّدام 1039 
«. دوشیم بوسحم 

هب هّیماما  ياملع  روهـشم  دراد . ياهدرتسگ  ثحب  هب  زاین  درادـن و  تقباطم  مالـسا  یهقف  ینابم  اـب  هک  تسا  یلئاـسم  زا  ناـمز  رورم  هلأـسم 
ار نآ  دناوتیمن  يزیچ  دشاب  میدـق  دـنچ  ره  قح  ینعی : ءیـش » هلیزی  میدـقلا ال  ّقحلا   » هک نایب  نیا  هب   ) هلـصاو تایاور  صوصن و  دانتـسا 

نوناق زا  هّدام  نیا  لوق ، نیا  زا  يوریپ  هب  ددرگیمن . طقاس  نامز  رورم  رطاـخ  هب  عقوم  چـیه  رد  يوعد  ّقح  هک  دـناهداد  اوتف  دـنک ،) لـیاز 
. دیدرگ فذح  لاس 61  تاحالصا  رد  یندم 

رّرکم دّدجم و  حرط  ثعاب  و  دنکیم ، لزلزت  راچد  یتّدم  ات  ار  دارفا  یقوقح  طباور  يواعد ، رد  نامز  رورم  فذح  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
نیزاوم اب  قبطنم  يریبدـت  نآ  هب  تبـسن  دـیاب  هک  دروآیم  دـیدپ  یئاضق  هاگتـسد  يارب  یتالاکـشا  هجیتن  رد  و  ددرگیم ، هموتخم  يواعد 

. دومن ذاّختا  یعرش 
43 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

دقع زا  لبق  کشزپ  یهاوگ  هئارا  موزل 

تّحص هب  بیبط  قیدصت  هک  دنک  اضاقت  لباقم  فرط  زا  روظنم  تلصو  ماجنا  يارب  دنناوتیم  نیفرط  زا  کی  ره  : » یندم نوناق  هّدام 1040 
«. دهدب هئارا  لس  كازوس و  سیلفیس و  لیبق  زا  مهم  هّیرسم  ضارما  زا 

رظن زا  تسا . هداد  رارق  نیفرط  زا  کی  ره  تارایتخا  هلمج  زا  ار  کشزپ  یهاوگ  هئارا  تساوخرد  دناوتیم »  » ۀملک ندروآ  اب  یندـم  نوناق 
ار لباقم  فرط  دوش و  لئاق  یطورش  دناوتیم  دقع  نیح  یتح  هغیـص ، يارجا  زا  لبق  نیفرط  زا  کی  ره  هک  تسا  یهیدب  یقوقح ، یهقف و 

دوب نکمم  زین  نآ  هب  هجوت  مدـع  دـیدرگیمن و  لمع  تکازن  تیاعر  مارتحا و  رطاخ  هب  الومعم  طرـش  نیا  نوچ  یلو  دـیامن ، مزلم  نآ  هب 
رّرقم جاودزا  زا  لبق  کـشزپ  هماـنیهاوگ  هئارا  موزل  نوناـق  هّداـم 2  بجومب  لاس 1317  رد  اذل  دـشاب ، هتـشاد  رب  رد  يدـنیاشوخان  بقاوع 

عون هک  ّمهم  هّیرـسم  ضارما  نتـشادن  رب  ار  کشزپ  همانیهاوگ  اهدزمان  زا  جاودزا  عوقو  زا  لبق  هک  دـنفّلکم  جاودزا  رتافد  هّیلک  : » دـیدرگ
ندوب دوجوم  دیق  اب  نآ  تبث  جاودزا و  دقع  هب  یناگیاب  زا  سپ  هدومن و  هبلاطم  ددرگیم  مالعا  نّیعم و  يرتسگداد  ترازو  فرط  زا  اهنآ 

یتسردنت رب  کشزپ  یهاوگ 
44 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

«. دنیامن مادقا  اهدزمان 
رد هک  تسا ، جاودزا  نارتفدرـس  يارب  یماـظتنا  فیلکت  کـی  تسا و  یتـلود  تاـماظن  هلمج  زا  قوـف  نوناـق  داـفم  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب 

. درادن جاودزا  دقع  رد  يرثا  نآ  تیاعر  مدع  ّالا  و  دوشیم ؛ بیقعت  فّلختم  نآ ، زا  فّلخت  تروص 
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45 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

جاودزا يارب  یّحص  تّیلباق  ّمود - لصف 

هراشا

روجحم یلو  هزاجا  طوقس  یلو  هزاجا  جاودزا  ّنس 
47 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

جاودزا ّنس 

هراشا

«. تسا عونمم  غولب  زا  لبق  حاکن  : » یندم نوناق  هّدام 1041 
«. هیلع ّیلوم  تحلصم  تیاعر  طرشب  تسا  حیحص  یلو  هزاجا  اب  غولب  زا  لبق  حاکن  دقع  : » هرصبت

61 / 10 خّروم 8 / یحالصا 
روکذ حاکن  و  مامت ، لاس  ّنس 15  هب  ندیسر  زا  لبق  ثانا  حاکن  : » تسا هدوب  تروص  نیا  هب   61 / 10 خّروم 8 / یحالصا  زا  لبق  قوف  هّدام 

بیوصت مومعلا و  یعّدم  داهنـشیپ  اب  دـنک ، ءاضتقا  یحلاصم  هک  يدراوم  رد  کلذ  عم  تسا . عونمم  مامت  لاس  ّنس 18  هب  ندیسر  زا  لبق 
زا 13 رتمک  هک  دوش  هداد  یثانا  هب  دناوتیمن  ّتیفاعم  نیا  لاح  ره  رد  یلو  دوش  اطعا  ّنس  طرـش  زا  ّتیفاعم  ائانثتـسا  تسا  نکمم  همکحم 

«. دنراد مامت  لاس  زا 15  رتمک  هک  ددرگ  لماش  يروکذ  هب  و  مامت ، لاس 
تریاغم عرش  اب  هدوب  جردنم  قوف  هّدام  رد  هک  یّنس  ةرّرقم  ۀطباض  عوضوم  و  تسا ، غولب  مدع  غولب و  رب  هقف ، رد  یعرش  رایعم  هک  اجنآ  زا 

. تسا هدیدرگ  لّدبم  ینونک  تروص  هب  اذل  هتشاد ،
نیا و  تسا ، دقع  تّحص  طئارش  زا  یکی  نیدقاعتم  ّتیلها  هکنآ : حیضوت 

48 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
دقع یلو  هزاجا  نودب  دنناوتیمن  هریغص  رتخد  ریغص و  رـسپ  دراد  يدایز  ّتیمها  عوضوم  حاکن  رد  تسا ؛ مکاح  تالماعم  هّیلک  رب  هدعاق 

. دروآرد جاودزا  دقع  هب  ار  يریغص  هیلع  ّیلوم  دناوتیم  ّیلو  اما  دنزاس ؛ دقعنم  حاکن 
هک تسا  نیا  روظنم  هکلب  دننک ، حاکن  ناشدوخ  امیقتـسم  یلو  ةزاجا  اب  دنناوتیم  هریغـص  ریغـص و  هک  تسا  نیا  هن  قوف  هرـصبت  زا  روظنم 

: دیوگب دیاب  هغیـص  يارجا  يارب  تسا و  یلو  تقیقح  رد  دقع  فرط  رگید ، ترابعب  دیامن . جـیوزت  ار  هیلع  ّیلوم  امیقتـسم  دـناوتیم  یلو 
. دهدب شیوخب  ار  لوبق  باجیا و  تبسن  عقاو  رد  مدرک » لوبق  ار  حاکن  مرسپ  يارب   » ای و  مدروآرد » حاکنب  ار  مرتخد  »

ّیلو طسوت  حاکن 

یقرف زین  ثیح  نیا  زا  و  درادـن ، دوجو  يدـیدرت  اـهقف  نیب  دـیامن  حاـکن  دوخ  ریغـص  رـسپ  اـی  هریغـص  رتخد  يارب  دـناوتیم  یلو  هکنیا  رد 
. دشاب هدش  تراکب  هلازا  وا  زا  اهابتشا ، ای  تیانج  ای  تلاسک  ّتلع  هب  هکنآ  ای  دشاب  هرکاب  هریغص  رتخد  هک  دنکیمن 

: دیوگیم هک  تلص  نب  هللا  دبع  ۀحیحص  هلمج ، نآ  زا  تسا . هدیدرگ  دراو  هک  تسا  يدایز  تایاور  عامجا ، رب  هوالع  اوتف  نیا  دنتسم 
رایتخا رظن و  راهظا  ّقح  غولب  زا  دعب  وا  ایآ  دنکیم ) حاکن  وا  يارب  شردـپ  هک  ياهریغـص  رتخد  ةرابرد   ) مدرک لاؤس  قداص  ترـضح  زا  »
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«. 1  » ریخ دومرف : ترضح  نآ  هن ؟ ای  دراد 
، دوخ یلو  طسوت  هدش  ماجنا  دقع  هب  تبسن  غولب  زا  سپ  هریغص  رتخد  هک  دنراد  هدیقع  نآ ، ریاظن  قوف و  تیاور  هب  دانتسا  اب  اهقف  روهـشم 

نیاربانب تسا . غولب  زا  دعب  هریغص  رتخد  يارب  رایخ  مدع  دّیؤم  زین  باحصتسا  موزل و  لصا  هتبلا  درادن . رایخ  ّقح 
______________________________

ثیدح 1. حاکن ، دقع  باوبا  زا  باب 6  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
49 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دناهدومن عامجا  يوعد  یضعب  دروم  نیا  رد  یّتح  «. 1  » تسین يرظن  فالتخا  ءاهقف  نیب  هریغـص  رتخد  دروم  رد  دش  هراشا  هک  هنوگنامه 
سیردا نبا  هزمح ، نبا  جاّرب ، نبا  هلمج  زا  اهقف  زا  یهورگ  «، 2  » دناهداد رایخ  مدع  رب  اوتف  ءاملع  روهشم  دنچ  ره  ریغص ، رسپ  دروم  رد  اّما 

: تسا هدش  رکذ  بلطم  ود  هّیرظن  نیا  دنتسم  يارب  دراد . رایخ  ّقح  غولب  زا  سپ  ریغص  رسپ  هک  دندقتعم  « 4  » یسوط خیش  زین  و  «، 3  » یّلح
دراو يررـض  نـینچ  هـجوز  رب  هـک  یلاـح  رد  تـسا  ررـض  يو  رب  غوـلب  ندیـسر  ارف  اـب  هـقفن  رهم و  تاـبثا  اریز  جوز ، رب  ررــض  دورو  - 1

. ددرگیمن
دـشر هک  یلاح  رد  دریگب  نز  رـسپ  يارب  ردـپ  هاگره  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ماـما  زا  يو  یـسانک ، تیاور  - 2

«. 5  » دراد رایخ  ّقح  دشر  ای  غولب  ّنس  هب  ندیسر  زا  سپ  دشاب ، هتشادن 
اب تحلـصم  صیخـشت  و  هدوب ، هیلع  ّیلوم  تحلـصم  هب  یلو  رظن  رد  رما  نیا  حاکن  ماگنه  هک  تسا  یئاج  هلأسم  ضرف  الّوا  دـسریم  رظنب 

بجوم دناوتیمن  تهج  نیا  ایناث  و  دـش ،) دـهاوخ  هداد  حیـضوت  هدـنیآ  رد  هک   ) غولب زا  سپ  هن  تسا  مادـقا  نامز  رایعم ، عقاو  رد  تسوا .
هب یلو  درادن ، دوجو  ینایز  ررض و  هقفن  رهم و  تهج  زا  هریغص ، رتخ  دروم  رد  دنچ  ره  اریز  دشاب . هریغص  رتخد  ریغص و  رـسپ  نیب  توافت 

دناوتب دروم  رد  ررـض  ةدعاق ال  دننام  هّیوناث  ّۀلدا  هچنانچ  و  تسا ، ررـض  دوخ  دـیدرتیب  یلعف  تبغر  لیم و  نودـب  يرـسمه  همادا  لاحره 
يرگید تیاور  هکنیا  اصوصخ  دسریمن . رظنب  رـسپ  رتخد و  نیب  توافت  يارب  یتهج  دوش و  عقاو  ّرثؤم  دروم  ود  ره  رد  دیاب  دشاب  رگراک 

نب دّمحم  طسوت  هک 
______________________________

. مق تسفا  ص 586 ، ج 2 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  ص 358 ؛ ج 1 ، مق ، تسفا  یناث ، دیهش  ماهفالا  کلاسم  هب  دوش  عوجر  ( 1)
. توریب پاچ  ص 173 ، ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)

. قباس ذخأم  ( 3)
ص 467. توریب ، پاچ  ۀیاهنلا  ( 4)

ثیدح 8. حاکن ، دقع  باوبا  زا  باب 6  ۀعیشلا  لئاسو  ( 5)
50 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. تسا ریغص  رسپ  هریغص و  رتخد  يارب  رایخ  ّقح  دوجو  رب  لمتشم  هدش ، لقن  ملسم 
نیدلاو رگا  دومرف : مدرک ، لاؤس  دننکیم  جاودزا  رگیدکی  اب  هک  یغلابان  رسپ  رتخد و  هرابرد  ترضح  نآ  زا  : » دیوگیم ملـسم  نب  دّمحم 
قیقحت نیا  مغریلع  اّما  «. 1  » دنشابیم رایخ  ّقح  ياراد  دشر  ّدح  هب  ندیسر  زا  دعب  یلو  درادن ، یعنام  دنـشاب  هدروآرد  جاودزا  هب  ار  اهنآ 

. تسین لاکشا  زا  یلاخ  هلأسم  لاحره  هب  درادن و  دوجو  هریغص  رتخد  يارب  رایخ  ّقح  مدع  دروم  رد  یفلاخم  لوق  دش  هتفگ  هک  هنوگنامه 

دشاب تحلصم  اب  قبطنم  دیاب  یلو  مادقا 

ءاهقف زا  یضعب  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب . نانآ  ۀفرص  حالص و  هطبغ و  تیاعر  تهج  رد  دیاب  هریغص  ای  ریغص  حاکن  هب  تبـسن  یلو  مادقا 
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هک دیامن ، ّدر  ای  دهد  هزاجا  غولب  زا  سپ  هریغـص  ای  ریغـص  هک  تسا  نآ  رب  فوقوم  و  هدش ، عقاو  یلوضف  تروصب  دقع  هک  دـنراد  هدـیقع 
«. 2  » تسا لطاب  ّدر  تروص  رد  حیحص و  دقع  لّوا  تروص  رد 

ای ریغـص  يدـعب  هزاجا  تسا و  لطاب  یّلکب  دـقع  راغـص ، تحلـصم  فالخ  رب  دـقع  عوقو  تروص  رد  هک  دـندقتعم  اهقف  زا  رگید  یهورگ 
درف اب  شاهریغـص  رتخد  حاـکن  زا  لـفط  یلو  و  دـشاب ، هتـشاد  راگتـساوخ  ود  يرتخد  هچناـنچ  ـالثم  دوشیمن . نآ  تّحـص  بجوم  هریغص 

«. 3  » دوب دهاوخ  لطاب  الوصا  دقع  نیا  دروآرد  يرگید  دقع  هب  ار  وا  و  دنک ، يراددوخ  رتحلاص 
تّحـص اریز  هدرک ، يوریپ  ریخا  هّیرظن  زا  هّدام  نیا  مکح  نایب  رد  راذگنوناق  دوشیم ، هدافتـسا  یندم  نوناق  هّدام 1041  رهاظ  زا  هچنانچ 

. تسا هدومن  هیلع  ّیلوم  تحلصم  تیاعر  هب  طورشم  ار  دقع 
(. 61 / 10 / 8  ) دش فذح  هّدام 1042 

______________________________

ثیدح 9. حاکن ، دقع  باوبا  زا  باب 6  ۀعیشلا ، لیاسو  ( 1)
ج 2 ص 62. هعمل ، حرش  ینیمخ ؛ ماما  ۀلیسولا  ریرحت  ( 2)

. يدزی مظاک  دّمحم  دّیس  جاح  یقثولا  ةورع  ( 3)
51 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

تسا هدرکن  رهوش  هک  يرتخد  حاکن  رد  یلو  هزاجا 

هراشا

يردپ ّدج  ای  ردـپ  هزاجا  هب  فوقوم  دـشاب ، هدیـسر  غولب  ّنس  هب  هچ  رگا  هدرکن  رهوش  زونه  هک  يرتخد  حاکن  : » یندـم نوناق  هّدام 1043 
هب دهاوخیم  هک  يدرم  لماک  یفرعم  اب  دناوتیم  رتخد  دنک  هقیاضم  هزاجا  نداد  زا  هّجوم  ّتلع  نودب  يردپ  ّدج  ای  ردپ  هاگره  و  تسوا ،
هب بتارم  روبزم  هاگداد  طسوت  هب  هعجارم و  صاخ  یندم  هاگداد  هب  هدش ، هداد  رارق  اهنآ  نیب  هک  يرهم  حاکن و  طیارـش  دـنک و  رهوش  وا 

هزاجا دناوتیم  روبزم  هاگداد  یلو  فرط  زا  هّجوم  خـساپ  مدـع  عالطا و  خـیرات  زا  زور  زا 15  دعب  و  دوش ، هداد  عالطا  يردپ  ّدـج  ای  ردـپ 
(61 / 10 یحالصا 8 / «. ) دیامن رداص  ار  حاکن 

قباس هّدام  تسا . هدش  هداد  رارق  صاخ  یندم  هاگداد  جاودزا ، رتفد  ياج  هب  ریخا  تمـسق  رد  طقف  تسا ، قباس  هّدام  هباشم  ابیرقت  هّدام  نیا 
رّرقم هّدام  ردص  رد  هک  هّجوم  رذع  صیخشت  اقباس  اریز  دومن . ناربج  ار  هصیقن  نیا   61 / 10 خّروم 8 / حالصا  هک  دوب  صقان  ثیح  نیا  زا 
هرّرقم هّجوم  رذع  صیخشت  ریخا  حالصا  رد  تشاد . تریاغم  یئاضق  قطنم  اب  رما  نیا  دوب و  هدش  هتشاذگ  جاودزا  رتفدرـس  ةدهعب  هدیدرگ 

هّدام رد 
52 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

حالـص هفرـص و  ردپ و  تیالو  ّقح  هلمج  زا  تاهج  عیمج  ظاحل  اب  هاگداد  هک  تسا  یهیدب  و  هدش ، هتـشاذگ  صاخ  یندم  هاگداد  هدهعب 
راهچ ردام و  یندم  نوناق  هک : تسنیا  تسا ، دراو  ریخا  حالـصا  رب  هک  یلاکـشا  دیامنیم . نآ  زا  يراددوخ  ای  هزاجا  رودصب  مادـقا  رتخد 
يارب صاخ  یندم  دیق  ددرگیم و  جرد  نآ  رد  نیوانع  نیرتیلک  نیرتماع و  نیاربانب  تسا ، یقوقح  تارّرقم  نیناوق و  هّیلک  یلصا  بوچ 

مظن نیوانع و  عضو  قایـس  اب  هتفرگ ، تروص  ارارک  هتـشذگ  رد  هک  اـههاگداد  یماـسا  نیواـنع و  تالیکـشت و  رییغت  لاـمتحا  اـب  هاـگداد 
. دشیم دیق  حالصيذ » هاگداد   » ای هاگداد »  » طقف صاخ » یندم  هاگداد   » ياج هب  دوب  رتهب  دراد . تریاغم  یندم  نوناق  تارابع 

رد هّیئزج  تامیـسقت  زا  فرـصنم  یّلک و  هتفر  راـکب  نیواـنع  و  هدـش ، يوریپ  هّیور  نیمه  زا  زین  یندـم  نوناـق  رگید  دراوم  رد  هکنیا  اـمک 
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. تسا یئاضق  هاگتسد 

یهقف یسررب 

اهقف نیب  تسوا ، دوخ  ةدارا  هب  لوکوم  يرتخد  نینچ  حاکن  درادـن و  یتیالو  هنوگچـیه  هرکاـب  ریغ  ۀـغلاب  رب  يردـپ  ّدـج  ردـپ و  هکنیا  رد 
. دراد دوجو  يدیدش  رظن  فالتخا  هرکاب  ۀغلاب  رتخد  دروم  رد  اّما  درادن . دوجو  یفالتخا  دیدرت و 
: تسا ریز  هّیرظن  هس  اهنآ  مها  هک  دومن  میسقت  هتسد  هب 5  ناوتیم  ار  دروم  نیا  رد  ءاهقف  تاّیرظن 

ردپ هزاجا  هب  يزاین  هنوگچیه  دقع  ماجنا  و  تسا ، رتخد  دوخ  تسد  رد  اقلطم  حاکن  رایتخا  ددرگیم و  طقاس  غولب  نیح  زا  تیالو  فلا -
. درادن يردپ  ّدج  و 

«. 1  » دناهّیرظن نیا  رب  سیردا  نبا  دینج و  نبا  یضترم ، دّیس  نایبت ، رد  یسوط  خیش  هلمج  زا  نیرّخأتم  امدق و  زا  یهورگ 
______________________________

ج 2، یّلح ، هماّلع  ءاهقفلا ، ةرکذـت  یقثولا ؛ ةورع  رب  ینیئان  يازریم  هیـشاح  ص 361 ؛ ج 2 ، يدزی ، مظاک  دمحم  دیـس  یقثولا ، ةورع  ( 1)
عماج ص 27 ؛ ج 2 ، یّلح ، هماّلع  ماکحالا ، دعاوق  حاکنلا ؛ باتک 
53 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

وا رتخد  تقفاوم  بسک  نودب  دنناوتیم  نانآ  یّتح  و  دراد ، رارمتـسا  ناکامک  يردپ  ّدج  ای  ردپ  تیالو  تسا  هرکاب  رتخد  هکیمادام  ب -
. دنروآرد حاکن  هب  ار 

«. 1  » دناهّیرظن نیا  رب  قودص  خیش  و  ۀیاهنلا »  » رد یسوط  خیش  هلمج  زا  اهقف  زا  یعمج 
هب کی  ره  هچنانچ  و  دنیامنب ، حاکن  هب  مادقا  يرگید  تقفاوم  اب  دـنناوتیم  کی  ره  ینعی  تسا . كرتشم  وا  یلو  رتخد و  نایم  تیالو  ج -

خیـش ددرگیم . ذیفنت  دـقع  نامز  زا  هزاجا ، زا  سپ  هک  تسا  يرگید  هزاجا  هب  فوقوم  نآ  ذوفن  حیحـص و  حاکن  دـندومن ، مادـقا  یئاهنت 
«. 2  » دناهدیقع نیا  رب  ءاهقف  زا  يرایسب  حالصلا و  یبا  زین  و  هعنقملا ،»  » باتک رد  دیفم 

. تسا هنیمز  نیا  رد  هلصاو  تایاور  فالتخا  زا  یشان  اهقف  رظن  فالتخا 
هدراو تایاور  زا  عطاق  طابنتـسا  هدوب و  ّمهم  لئاسم  زا  عوضوم  هکنیا  هب  هّجوت  اب  نیرّخأتم  نیمّدـقتم و  زا  اهقف  زا  يرایـسب  لـصا  نیا  يور 

طایتحا هب  لئاق  زین  یناـسک  رـصاعم  ياـملع  زا  «. 3  » دـناهدومن رایتخا  ار  مّوس  ۀـّیرظن  طایتحا  بناج  تیاـعر  ظـفح و  يارب  تسا ، لکـشم 
««. 4  » تسا یلو  زا  ناذیتسا  طایتحا  : » دنیوگیم ماقم  نیا  رد  ینیمخ  ماما  دناهدش ،

. تسا هتـسناد  يردپ  ّدج  ای  ردـپ  نذا  هب  طونم  ار  هدرکن  رهوش  زونه  هک  يرتخد  حاکن  هدومن و  ذاّختا  ار  ياهّیرظن  نینچ  زین  یندـم  نوناق 
رگا دش ، هتفگ  هچنانچ  نیاربانب ،

______________________________

ص 175. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ص 440 و 470 و 474 ؛ یمق ، يازریم  تاتشلا ،
ص توریب ، پاچ  ۀـیاهنلا ، هفالخ .» اهل  نکی  مل  دـقعلا و  یـضم  اهل  ناذـیتسا  ریغ  نم  ءاسّنلا  غلبم  تغلب  دـق  رکب  یلع  بالا  دـقع  ناـف  ( 1)

.464
باتک ینایتشآ ، دّمحم  ازریم  ۀتشون  يرئاح ، میرکلا  دبع  خیش  جاح  تاریرقت  مق ؛ تسفا  ص 358 ، ج 1 ، یناث . دیهش  ماهفالا  کلاسم  ( 2)

. نآ دعب  ام  ص 459 و  ج 2 ، یقارن ، موحرم  ۀعیشلا ، دنتسم  ص 20 ؛ حاکنلا ،
ص 177. ج 10 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  قباس ؛ عبانم  ( 3)

ص 254. ج 2 ، ۀلیسولا ، ریرحت  ( 4)
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54 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. ددرگیم ذیفنت  دقع  نامز  زا  هزاجا  رودص  زا  سپ  هدوب و  ذفان  ریغ  حاکن  دریگ ، ماجنا  یلو  هزاجا  نودب  جاودزا 

زا لبق  یلو  هدرک  رهوش  هک  يرتخد  دروم  رد  اذـل  و  ندرکن ، رهوش  هن  تسا  رتخد  تراکب  رکذـل ، رام  ةّدام  رد  كـالم  تشاد  هّجوت  دـیاب 
ای تلاسک  رثا  رد  يرتخد  تراـکب  هچناـنچ  تفگ  ناوتیم  رگید  یفرط  زا  زین  و  تسا . يراـج  هنیعب  مکح  نیمه  هتفرگ  قـالط  يرتسب  مه 

ةّدام زا  ارهاظ  اذل  دـنناوخیم . هزیـشود  زونه  ار  يرتخد  نینچ  فرع  رد  هک  ارچ  تسا ، هرکاب  مکح  رد  مه  زاب  دـشاب  هدـش  لئاز  یتحارج 
. دوشیم طابنتسا  ینعم  نیمه  زین  یندم  نوناق   1043

تیالو طوقس  رد  تراکب  لاوز  ریثأت 

ياهقف زا  يرایـسب  یلو  «. 1  » دننادیمن يردپ  ّدج  ای  ردـپ  تیالو  طوقـس  ثعاب  زین  ار  انز  ههبـش و  ۀلیـسوب  تراکب  هلازا  ءاهقف  زا  ياهّدـع 
نیمه رب  العف  زین  یئاضق  هّیور  اوتف و  «. 2  » دناهتسنادن دیعب  نادنچ  ار  انز  ای  ههبش و  اب  تراکب  هلازا  دروم  رد  تیالو  طوقس  لامتحا  رصاعم 

«. 3  » تسا هدیدرگ  راوتسا  رظن 

هزاجا نداد  زا  ّیلو  ۀقیاضم 

تسا یتروص  رد  اهنت  یلو  هزاجا  رابتعا  هک  دننکیم  هفاضا  دناهتـسناد ، ربتعم  هدرکن  رهوش  رتخد  حاکن  رد  ار  یلو  هزاجا  هک  یئاهقف  ۀّیلک 
هتسیاش و راگتساوخ  دوجو  اب  یلو  هچنانچ  نکل  دیامنن . هقیاضم  هزاجا  نداد  زا  هّجوم  ّتلع  نودب  یلو  هک 

______________________________

ص 461. ج 2 ، یقارن ، موحرم  ۀعیشلا  دنتسم  ( 1)
. يدزی مظاک  دّمحم  دّیس  یقثولا ، ةورع  ( 2)

ةرامش 2. همیمض  هب  دوش  عوجر  ( 3)
55 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

حالطصا رد  ار  لمع  نیا  ددرگیم . طقاس  وا  هزاجا  رابتعا  تروص  نیا  رد  دنک ، يراددوخ  هزاجا  نداد  زا  رتخد ، لباقتم  لیامت  بسانتم و 
دراوم رد  دـنک . جاودزا  وا  اب  دـهاوخیم  رتخد  هک  یئاـتمه  اـب  جـیوزت  زا  رتخد  عنم  ینعی  تسا . عنم  ياـنعمب  هک  دـنیوگ  « 1  » لضع یهقف 

نداد زا  یلو  دراوم  هنوگنیا  رد  هچنانچ  نیاربانب  تسین . ربتعم  وا  نذا  دـشابن  یـسرتسد  وا  هب  بیاغ و  رتخد  یلو  هاـگره  نینچمه  لـضع و 
. تسین ربتعم  هزاجا ، رودص  زا  عانتما  فرص  دشاب و  هّجوم  یقطنم و  تاهج  للع و  هب  دنتسم  دیاب  هزاجا  مدع  نیا  دنک ، يراددوخ  هزاجا 

لوصا و زا  هدافتـسا  اب  یعامتجا ، طباور  ندیـسرن  تسب  نب  هب  تامـصاخت و  تالکـشم و  ّلح  دـسافم و  زا  يریگـشیپ  يارب  یندـم  نوناق 
. تسا هدومن  عرش  مکاح  هزاجا  هب  لوکوم  ار  هلأسم  دراوم ، هنوگنیا  رد  یمالسا  هقف  رب  مکاح  دعاوق 

: دشاب هتشاد  تسا  نکمم  تروص  هس  هزاجا  نداد  زا  هقیاضم 
؛ دنک ّدر  ار  جاودزا  ّتلع  نایب  نودب  - 1

؛ دنک ّدر  ار  نآ  هّجوم  ریغ  ّتلع  دانتسا  هب  - 2
. دنکن مالعا  ار  یفلاخم  ای  قفاوم  رظن  هنوگچیه  - 3

. دنک لیصحت  جاودزا  هزاجا  هعجارم و  هاگداد  هب  ةّدام 1043  لیذ  حرشب  دراد  ّقح  رتخد  روکذم ، تروص  هس  ره  رد 
، یندم نوناق  نیحراش  زا  یخرب  ظاحل  نیدب  دوب . تکاس  هّجوم  رذع  صیخـشت  عجرم  رظن  زا  حالـصا  زا  لبق  هّدام  نیا  دش ، هراشا  هچنانچ 
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الوصا رتفد  رـس  یئاضق ، تمـس  نتـشادن  و  عوضوم ، ندوب  یئاضق  لیلد  هب  هکیلاحرد  دـندوب . هتـشاذگ  رتفدرـس  هدـهعب  ار  صیخـشت  نیا 
. دوب جاودزا  هعقاو  تبث  رومأم  تیاهن  رد  غالبا و  هطساو  افرص  تشادن و  ار  يراک  نینچ  ّتیحالص 

______________________________

متسیب ص 511. پاچ  دجنملا  هنع » اهعنم  اهسبح و  يا  جاوزلا  نع  ةارملا  انالضع ) الضع و  الضع و   ) لضع ( » 1)
56 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

: رّکذت
رد هک  تسا  یفاـک  دـشاب ، ضرتـعم  یلو  جاودزا  رما  ماـجنا  زا  سپ  هچناـنچ  هکلب  تسین . ّیلو  هدـهعب  ّدر ، لـئالد  ندوب  هّجوـم  تاـبثا  ( 1

نیجوز هدهعب  ّیلو  تقفاوم  مدـع  ندوب  هّجومان  ای  ّدر و  لئالد  ندوب  هّجوم  مدـع  تابثا  و  دـناسر ، تابثا  هب  ار  دوخ  تقفاوم  مدـع  هاگداد 
. تسا

رب العف  اههاگداد  یلمع  هّیور  «. 1  » تسا طقاس  نانآ  نذا  رابتعا  دشابن  نکمم  نانآ  هب  یسرتسد  هدوب و  بئاغ  يردپ  ّدج  ردپ و  هچنانچ  ( 2
. تسا رما  نیمه 

؟ تسا یسک  هچ  یلو 

هراشا

ةّداـم 1043 حرـش  هب  رگید  یفرط  زا  تسا . هدومنن  فیرعت  ار  نآ  هدرک و  اـفتکا  ّیلو »  » ۀـملک رکذ  هب  ةّدام 1041  ةرـصبت  رد  یندم  نوناق 
هک تسین  مولعم  اذل  و  تسا ، هداد  رارق  دقع  تّحص  ناکرا  زا  ار  نآ  هتـسناد و  يرورـض  هرکاب  رتخد  حاکن  رد  ار  يردپ  ّدج  ای  ردپ  هزاجا 

دناوتیم مکاح  ایآ  الثم  ددرگیم . زین  يرهق  ریغ  یلو  لماش  هکنآ  ای  دراد  يردپ  ّدج  ای  ردپ  هب  صاصتخا  ةّدام 1041  ةرصبت  عوضوم  ایآ 
، تسا هّیماما  هقف  نامه  هک  روکذم ، هدام  یعرـش  ینابم  ثحبم  رد  عوضوم  نیا  ریخ ؟ ای  دیامن  جاودزا  هب  مادقا  هریغـص  ریغـص و  هب  تبـسن 

. تفرگ دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  احورشم 

یهقف یسررب 

هنیمز نیا  رد  اریز  تسین . يرظن  فالتخا  هنوگچـیه  هّیماما  ياهقف  نیب  يردام ، ّدـج  رداـم و  زج  هب  ناگتـسب  ریاـس  تیـالو  مدـع  دروم  رد 
الماک بلطم  بیترت  نیدب  تسا . هتفرگ  تروص  راهطا  همئا  زا  يدایز  تالاؤس  و  هدش ، دراو  يدایز  تایاور 

______________________________

. يدزی مظاک  دّمحم  دّیس  یقثولا ، ةورع  ( 1)
57 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

مادقا ریغص  يارب  نانآ  لاثما  ردارب و  ای  ومع  الثم  هچنانچ  تالاؤس  تایاور و  نیا  بسح  هب  هجیتن  رد  تسین . فالتخا  لحم  تسا و  نشور 
«. 1  » دیامن مادقا  نآ  خسف  هب  تبسن  جاودزا ) زا  تیاضر  مدع  تروص  رد   ) دراد ّقح  غولب  ّنس  هب  ندیسر  اب  ریغص  دنشاب ، هدرک  جاودزا  هب 

هلمج زا  نانآ  زا  يردان  لیلق و  دادعت  دنراد و  هدیقع  تیالو  مدع  رب  هّیماما  باحـصا  قاّفتا  هب  بیرق  رثکا  زین  يردام  ّدج  ردام و  دروم  رد 
«. 2  » دنوش ردپ  نیزگیاج  دنناوتیم  يردام  ّدج  ردام و  هک  دندقتعم  دینج » نبا  »
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دیاش هک  يدایز  هورگ  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  اهقف  نایم  ریغـص  رـسپ  ای  هریغـص  رتخد  حاکن  هب  تبـسن  مکاح  تیـالو  صوصخ  رد  اـّما 
حاکن هریغـص  ریغـص و  يارب  دناوتیم  مکاح  هک  تسا  نیا  رب  هدـیقع  ار  یـضعب  یلو  «. 3  » دناهداد رظن  مکاح  تیالو  مدـع  رب  دنرتروهـشم 

. تسا روهشم  رظن  قباطم  یئاضق  ياوتف  اذل  و  دسریمن ، رظنب  هّجوم  نادنچ  هّیرظن  نیا  «. 4  » دیامن

یصو تیالو 

ّقح یـصوم  هچنانچ  تسا  لادـتعا  اب  قباطم  هک  رظن  کی  بجومب  دراد . دوجو  يدـیدش  رظن  فالتخا  اهقف  نیب  یـصو  تیـالو  ۀـنیمز  رد 
دروم نیا  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا . لاکـشا  الب  یـصو  مادـقا  دـشاب ، هدرک  صیـصنت  ار  یـصو  يارب  هریغـص  ای  ریغـص  جاودزا  هزاـجا 

«. 5  » تشاد دهاوخن  يرایتخا 
______________________________

. حاکن دقع  باوبا  زا  باب 6  ۀعیشلا  لئاسو  ج 29 ؛ حاکنلا ، باتک  مالکلا ، رهاوج  ( 1)
. هعمل حرش  رب  یکرک  موحرم  ۀیشاح  ( 2)

. حاکنلا باتک  دلج 2  هعمل  حرش  ( 3)
. حاکنلا باتک  یقثولا  ةورع  ( 4)

. دقع ءایلوا  لصف  حاکنلا ، باتک  یقثولا  ةورع  ( 5)
58 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

؟ تسا یبیترت  يردپ  ّدج  ردپ و  تیالو  ایآ 

ود ره  تاـیح  ضرف  رد  دـشابیم ، ةّدام 1041  هرـصبت  عوضوم  هک  هریغـص  رتخد  ریغـص و  رـسپ  جیوزت  رما  رد  يردـپ  ّدـج  ردـپ و  تیالو 
ّیلوم جاودزا  هب  تردابم  يرگید  تقفاوم  بسک  نودب  دنناوتیم  نانآ  زا  کی  ره  نیاربانب  تسا . رگیدـکی  ضرع  رد  هکلب  تسین  یبیترت 

رد اّما  تسا . رثاالب  يرگید  و  حیحـص ، هتفرگ  ماـجنا  رتدوز  هک  یجاودزا  ود ، ره  طـسوت  جاودزا  رما  ماـجنا  تروص  رد  هتبلا  دـیامن . هیلع 
. دوب دهاوخ  رثا  نودب  ردپ  لمع  ّرثؤم و  يردپ  ّدج  مادقا  اهقف  رظنب  دحاو ، نامز  رد  ود  ره  عوقو  تروص 

هب هّیضق  هدرکن ، رهوش  هک  يرتخد  جاودزا  اب  تقفاوم  هزاجا و  عوضوم  صوصخ  رد  هکنیا  ددرگ  حرطم  اجنیا  رد  تسا  نکمم  هک  یلاؤس 
؟ تسا تروص  هچ 

اب دـیاب  هاگداد  هرخـالاب  و  تسا ؟ ربتعم  کیمادـک  رظن  ناـنآ  ناـیم  رظن  فـالتخا  تروص  رد  تسا ؟ ّرثؤم  کیمادـک  تفلاـخم  تقفاوم و 
؟ دیامن لصاح  سامت  کیمادک 

نیا نانادقوقح  زا  یضعب  رظنب  دشابیم ، یندم  نوناق  ةدام 1043  عوضوم  هک  هریبک  رتخد  حاکن  هب  تبسن  يردپ  ّدج  ای  ردپ  نذا  دروم  رد 
. تسا یبیترت  وحنب  قح 

حاکن نذا  رایتخا  يردپ  ّدج  ردـپ ، توف  تروص  رد  طقف  درک و  عوجر  وا  هب  جاودزا  اب  تقفاوم  يارب  دـیاب  ردـپ  تایح  تروص  رد  ینعی 
يارب بیترت  تیاعر  موزل  نودب  يردـپ ، ّدـج  ای  ردـپ  زا  دـحا  تقفاوم  هقف ، نوتم  زا  طابنتـسا  نیا  فالخ  رب  هک  دـسریم  رظنب  یلو  دراد .

قح دیامن ، بلج  حاکن  يارب  ار  يردپ  ّدج  ای  ردپ  زا  کی  ره  تقفاوم  هچنانچ  هرکاب  ةریبک  رتخد  بیترت  نیدـب  تسا . یفاک  دـقع  تحص 
هب نوناـق  رد  روکذـم  حرـشب  دراد  قح  رتخد  ناـنآ ، زا  کـی  ره  تقفاوم  مـالعا  مدـع  تروص  رد  وحن  نیمه  هب  تشاد و  دـهاوخ  جاودزا 

. دناسرب نانآ  زا  کی  ره  عالطا  هب  حاکن  دروم  رد  ار  دوخ  دصق  بتارم  هعجارم و  هاگداد 
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روجحم یلو  ةزاجا  طوقس 

تحت یتّلع  هب  رتخد  يردپ  ّدج  ای  ردپ  رگا  دهدب و  يردپ  ّدج  ای  ردپ  صخـش  دیاب  ار  هزاجا  لبق  ةّدام  دروم  رد  : » یندم نوناق  هّدام 1044 
«. تسین مزال  وا  مّیق  هزاجا  دشاب  تمومیق 

هک تسنآ  رب  لـصا  اریز  تـسا  لـصا  فـالخ  يرما  یهقف  رظن  زا  ندرک ، رهوـش  زا  لـبق  غوـلب و  زا  سپ  ثاـنا ، جاودزا  رد  یلو  نذا  موزل 
اب تسیاب  نیاربانب  دنـشاب . قلطم  راـیتخا  ياراد  شیوخ  جاودزا  رما  رد  ینوناـق  ّتیلها  ندـش  اراد  غولب و  ّنس  هب  ندیـسر  زا  سپ  صاخـشا 

اذل تسا ، يردپ  ّدج  ای  ردپ و  صخش  رب  رظان  طقف  یعرش  هدراو  صوصن  نوچ  و  دومن . افتکا  صوصنم  نقیتم و  دراوم  هب  قیـضم  ریـسفت 
يدروم دننامه  دنشاب ، تمومیق  تحت  یتّلع  هب  يردپ  ّدج  ردپ و  هچنانچ  اذل  دوب . دهاوخ  ربتعم  ریغ  هدنام و  یقاب  لصا  تحت  نارگید  نذا 

. دیامن تردابم  جاودزا  هب  شیوخ  هدارا  اب  دناوتیم  رتخد  «، 1  » درادن یموزل  مّیق  هزاجا  دنشاب و  هدومن  توف  هک  دنامیم 
______________________________

. دعب هب  ص 186  ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  هب  دوش  عوجر  ( 1)
61 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

حاکن عناوم  رد  مّوس - لصف 

هراشا

یبسن تبارق 
نآ طیارش  یعاضر و  تبارق 

( هرهاصملاب تبارق   ) یببس تبارق 
تسا عونمم  انیع  نانآ  حاکن  هک  یناسک 

تسا عونمم  اعمج  نانآ  حاکن  هک  یناسک 
يرگید رسمه  اب  جاودزا 

ناعل
مارح لاح  رد  حاکن  دقع 

رادرهوش نز  اب  يانز 
عینش لمع  رثا  رد  جاودزا  عنم 

مّوس قالط  زا  سپ  تمرح 
مهن قالط  زا  سپ  تمرح 
ناملسم ریغ  اب  حاکن  تمرح 

یجراخ هعبت  اب  یناریا  نز  جاودزا 
هجراخ هعبت  نز  اب  یتلود  ناگدنیامن  نیرومأم و  نیلصحم و  جاودزا 
63 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
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یبسن تبارق 

هراشا

: دشاب انز  ای  ههبش  زا  لصاح  تبارق  هچ  رگا  تسا ، عونمم  لیذ  یبسن  براقا  اب  حاکن  : » یندم نوناق  هّدام 1045 
. دورب الاب  هک  ردق  ره  تاّدج  ردام و  اب  دادجا و  ردپ و  اب  حاکن  - 1

. دورب نیئاپ  هک  ردق  ره  دالوا  اب  حاکن  - 2
. دورب نیئاپ  هک  ردق  ره  ات  اهنآ  دالوا  رهاوخ و  ردارب و  اب  حاکن  - 3

«. تاّدج دادجا و  ردام و  ردپ و  تالاخ  تاّمع و  دوخ و  تالاخ  تاّمع و  اب  حاکن  - 4
. دریگیم رارق  ثحب  دروم  بیترت  هب  هک  هدیدرگ  حرطم  میرحت  بابسا  ناونع  تحت  یهقف  بتک  رد  حاکن  عناوم 

هب مزال  دوشیم . لصاح  دـحاو  أشنم  هب  رفن  ود  ندـش  یهتنم  ای  يرگید و  زا  یکی  دـلوت  اب  هک  تسا  يدـنواشیوخ  زا  ترابع  یبسن  تبارق 
، ومع نادنزرف  یّلک  مکح  نیا  زا  اریز  تسین . حاکن  تمرح  بجوم  ماع  قلطم و  روطب  یبسن  تبارق  هک  تسا  رکذ 

64 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
اب رکّذلا  قوف  ةّدام  هدش و  تاعارم  یندم  نوناق  رد  ءانثتـسا  نیا  درادن . یعنام  رگیدکی  اب  نانآ  جاودزا  هدـش و  ءانثتـسا  ییاد  هلاخ و  هّمع ،

نیا بجوم  هب  تسا . هتخانـش  ّتیمـسر  هب  ار  نآ  یبسن  نادـنواشیوخ  زا  يدراوم  نتخاس  دـیقم  ینعی  لیذ » یبسن  براقا  اب  حاکن  : » ترابع
. تسا عونمم  نادرم  رب  نانز  زا  هتسد  تفه  جاودزا  فیرعت 

َو ْمُُکتا�هَّمُأ  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  : » تسا هدمآ  نینچ  ءاسن  ةروس  زا  هیآ 23  رد  تسا . هدرب  مان  اجکی  ار  هتسد  تفه  نیا  هیآ  کی  رد  دیجم  نآرق 
ناتنارهاوخ و ناتنارتخد و  ناتناردام و  امـش  رب  دـیدرگ  مارح  ِتْخُْألا - ُتـا�َنب  َو  ِخَأـْلا  ُتـا�َنب  َو  ْمُُکتـا�لا�خ  َو  ْمُُکتاـ�ّمَع  َو  ْمُُکتا�وَخَأ  َو  ْمُُکتـا�َنب 

.« رهاوخ ردارب و  نارتخد  ناتیاههلاخ و  ناتیاههمع و 
: درمشرب ار  نانآ  کیاکی  ناوتیم  رظن  ناعما  اب  هک  هدومن  نایب  هراشا  روطب  ار  هعونمم  دارفا  هفیرش  ۀیآ 

رب نانز  سپ  دشاب . هطـساو  اب  هک  یتروص  رد  یّتح  دوشیم ، يردپ  يردام و  ةّدـج  زا  معا  هّدـج  هطـساوالب و  ردام  لماش  هک  ناردام : - 1
ره رب  هرخالاب  ناشنارسپ و  نارتخد  نارسپ  و  ناشنارسپ ، نارسپ  نینچمه  ناشنارتخد ، نارتخد  نارسپ  و  ناشنارتخد ، نارسپ  زین  و  ناشنارسپ ،
ای دنـشاب  روکذ  اههطـساو  هکنیا  زا  معا  هطـساو  نودب  ای  هطـساو  اب  هاوخ  دنتـسه ، مارح  ددرگ  یهتنم  ناشیا  هب  شتدالو  هشیر  هک  يرّکذم 

. فلتخم ای  ثانا و 
جاودزا نیاربانب  دریگیم . رب  رد  زین  ار  روکذ  نادـنزرف  نارتخد  و  دوشیم ، لماش  زین  دور  نیئاپ  دـنچ  ره  ار  اـهنآ  نارتخد  هک  نارتخد : - 2

اب هاوخ  تسا ، عونمم  ددرگ  یهتنم  يو  هب  شتدالو  ۀـشیر  هک  یّثنؤم  ره  اب  هرخالاب  و  شرـسپ ، رتخد  و  شرتخد ، رتخد  و  شرتخد ، اب  ردـپ 
. فلتخم ای  ثانا و  ای  دنشاب  روکذ  اههطساو  هطساویب و  ای  دشاب  هطساو 

. ینیوبا ای  يردام  ای  يردپ  زا  معا  رهاوخ : - 3
دادـجا و ردام و  ردـپ و  هّمع  اب  جاودزا  نینچمه  ردـپ . ینیوبا  ای  يرداـم  رهاوخ  ردـپ و  يردـپ  رهاوخ  زا  معا  ردـپ  رهاوخ  ینعی  هّمع : - 4

. تسا عونمم  زین  تاّدج 
65 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دوشیم زین  تاّدج  دادجا و  ردپ و  هلاخ  لماش  هک  ینیوبا ، ای  يردام  ای  يردپ  زا  معا  ردام  رهاوخ  ینعی  هلاخ : - 5
. ددرگ یهتنم  ردارب  هب  شتدالو  ۀشیر  هک  یثانا  ره  ینیوبا و  ای  يردام  يردپ و  ردارب  زا  معا  ردارب : رتخد  - 6

. دوش یهتنم  رهاوخ  هب  شتدالو  هشیر  هک  یثانا  ره  ینیوبا و  ای  يردام  ای  يردپ  زا  معا  رهاوخ : رتخد  - 7
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نوناق دـسریم  رظنب  هتـشادن و  يرامـشزاب  هب  يزاین  حوضو  ّتلعب  هک  دـنمارح  نانز  ۀتـسد  تفه  نیا  رب  زین  نادرم  زا  هتـسد  تفه  ـالباقتم 
. تسا هدرک  رارکت  هّدام  رد  ار  اهنآ  اددجم  رتشیب  حوضو  يارب  یندم 

ههبش انز و  زا  دالوا 

هراشا

هقف ياملع  روهشم  هّیرظن  اب  قباطم  مکح  نیا  تسا . هتسناد  حاکن  تمرح  ّتیعنام و  لومشم  زین  ار  ههبـش  انز و  زا  دلوتم  دالوا  یندم  نوناق 
«. 1  » دراد فلاخم  هّیرظن  هک  تسا  یعفاش  نایم  نیا  رد  اهنت  دشابیم .

یهقف یسررب 

یعرـش جاودزا  قیرط  زا  تسا  یقوقح  راثآ  أشنم  نآ و  لاثما  ثراوت و  بجوم  هک  یعرـش  بسن  هکنیا  رب  دـنراد  رظن  قافتا  هّیماما  ياـهقف 
یندم نوناق  ةّدام 884  دنوشیمن . قحلم  ردام  ردپ و  هب  دنیآیم  دوجوب  انز  عورشمان و  طباور  قیرط  زا  هک  ینادنزرف  اذل  دوشیم ، لصاح 

«. دربیمن ثرا  نانآ  ماوقا  ردام و  ردپ و  زا  انّزلا  دلو  : » تسا هدرک  نایب  ار  نومضم  نیمه 
______________________________

ص 257. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
66 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

ریغ یعرـش و  هطبار  نیب  حاکن  صوصخ  رد  یلو  هدـشن ، لـئاق  ثراوت  قح  اـنزلا  دـلو  يارب  هقف  زا  يوریپ  هب  هکنآ  دوجو  اـب  یندـم  نوناـق 
. تسا هتشاذگن  یقرف  یعرش 

لافطا اب  هیناز  ای  یناز  نیاربانب  ددرگیم . زین  ههبـش  انز و  زا  یـشان  رـسپ  رتخد و  لماش  ةّدام 1045  رد  روکذم  حاکن  تمرح  بیترت  نیدـب 
. دننک جاودزا  دنناوتیمن  انز  زا  هلصاح 

يراگزاسان ههبـش  ای  انز  زا  دـلوتم  صوصخ  رد  بسن ) هب  قاـحلا  ثراوت - مدـع   ) قوف مکح  ود  نیب  اـم  دـینکیم  هظحـالم  هک  روطناـمه 
: هکنآ هلمج  زا  تسا . هدیدرگ  هئارا  یئاهلح  هار  ءاهقف  بتک  رد  نآ  ّلح  يارب  هک  ددرگیم ، ساسحا 

و هدش ، دیلوت  هیناز  نز  یناز و  درم  هفطن  زا  هک  تسا  يدـلو  نیا  نوچ  هک  تسا  هدرک  لالدتـسا  مالـسالا » عیارـش   » باتک رد  یّلح  قّقحم 
. تسا هتسج  کّسمت  یلالدتسا  نینچ  هب  هفینح  وبا  زین  هماع  ياهقف  نایم  زا  دنکیم . قدص  نآ  رب  دنزرف  اتغل  اذل 

نینچ هک  یلاح  رد  ددرگ  بترتم  دیاب  زین  هّیعرش  راثآ  ریاس  دشاب  نینچ  رگا  : » دیوگیم هتسناد و  شودخم  ار  قّقحم  لالدتـسا  یناث  دیهش 
««. 1  » تسین

رکذلا قوف  دراوم  رد  جاودزا  میرحت  يارب  : » دـنیوگیم هتـسناد و  عامجا  ار  هلأسم  دنتـسم  « 3  » نیقّقحملا رخف  شدـنزرف  و  « 2  » یّلح ۀماّلع 
«. درادن دوجو  یعامجا  نینچ  راثآ  ریاس  يارب  هک  یتروص  رد  دراد ، دوجو  عامجا 

. تسا شریذپ  لباق  یقطنم و  ریخا  هیجوت  لالدتسا و  دسریم  رظنب 
دوخ لمع  ندوب  عورـشم  ریغ  هب  یکیدزن  نیح  رد  هک  یتروص  رد  عورـشمان ، روطب  درم  نز و  یـسنج  هطبار  زا  تسا  ترابع  انز  حیـضوت :

زا هک  ینز  درم و  الثم  دشاب . فرط  کی  هیحان  زا  ای  ینیفرط  تسا  نکمم  ههبش  تسا . ههبش  دنشابن  هاگآ  رگا  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  یهاگآ 
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ۀهبـش قیداصم  زا  تلاح  نیا  دنیامن ، یکیدزن  جاودزا و  رگیدکی  اب  هّدع  زا  جورخ  نامگ  هب  هچنانچ  دنتـسین  هاگآ  قالط  ةّدع  ماّیا  رادـقم 
نیا رد  تسا . ینیفرط 

______________________________

ص 270. ج 1 ، یناث ، دیهش  ماهفالا ، کلاسم  ( 1)
ص 614. ج 2 ، نارهت ، تسفا  ءاهقفلا ، ةرکذت  ( 2)

ص 42. ج 3 ، دئاوفلا ، حاضیا  ( 3)
67 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

بترتم نآ  رب  ینوناق  جاودزا  حاکن و  راثآ  هکلب  تسین  انز  قیداصم  زا  روکذـم  یـسنج  هطبار  یلو  تسا ، لـطاب  جاودزا  دـنچ  ره  تروص 
دریگ تروص  یکیدزن  حاکن و  و  دشاب ، علطم  ریغ  رما  نیا  زا  درم  یلو  هدشن  جراخ  هّدع  زا  هک  دنادب  نز  رگا  لاثم ، نیمه  رد  دوب . دهاوخ 

. تسا ههبش  هب  ینتبم  وا  هب  تبسن  یسنج  هطبار  تسا و  یناز  ریغ  درم  هک  یلاح  رد  تسا ، هیناز  نز 
68 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نآ طیارش  یعاضر و  تبارق 

هراشا

فارطا يدومع و  ّطخ  هب  یبسن  تبارق  دـننام  و  دوشیم ، لـصاح  ندروخ  ریـش  رثا  رب  رفن  ود  نیب  هک  تسا  يدـنواشیوخ  یعاـضر  تبارق 
. تسا هتخانش  ّتیمسر  هب  ار  نآ  زین  مالسا  هتشاد و  دوجو  برع  ۀمیدق  ننس  رد  یعاضر  تبارق  ددرگیم . میسقت 

. تسا هدرک  سابتقا  هّیماما  هقف  زا  ار  نآ  تارّرقم  حاکن ) رب  مکاح  ماکحا  ۀیقب  دننام   ) مه ناریا  یندم  نوناق 
هدیمان نبّللا  بحاص  ای  لحف و  نز  رهوش  و  هعـضرم ، هدنهد  ریـش  نز  و  عضترم ، هدروخ  ار  يرگید  نز  ریـش  هک  یلفط  یعاضر  تبارق  رد 

. دوشیم

یعاضر تبارق  طیارش 

: هکنیا رب  طورشم  تسا  یبسن  تبارق  مکح  رد  حاکن  تمرح  ثیح  زا  یعاضر  تبارق  : » یندم نوناق  هّدام 1046 
. دشاب هدش  لصاح  عورشم  لمح  زا  نز  ریش  الّوا -

. دشاب هدش  هدیکم  ناتسپ  زا  امیقتسم  ریش  ایناث -
یلاوتم هعفد  هدزناپ  ای  زور و  هنابش  کی  لقاال  لفط  اثلاث -

69 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. دروخب ار  رگید  نز  ریش  ای  رگید  ياذغ  نیب  رد  هکنیا  نودب  دشاب ، هدروخ  لماک  ریش 

. دشاب وا  دلوت  زا  لاس  ود  ندش  مامت  زا  لبق  لفط  ندروخ  ریش  اعبار -
نز کی  ریش  زا  يرادقم  زور  هنابش  رد  لفط  رگا  نیاربانب  دشاب . رهوش  کی  زا  نز و  کی  زا  تسا  هدروخ  لفط  هک  يریش  رادقم  اسماخ -

رتخد و کی  نز  کی  رگا  نینچمه  دشاب و  یکی  نز  ود  نآ  رهوش  هچ  رگا  دوشیمن ، تمرح  بجوم  دروخب  رگید  نز  ریش  زا  يرادقم  و 
یعاضر رهاوخ  ردارب و  رتخد ، نآ  اب  رسپ  نآ  دشاب ، هداد  ریش  رگید  رهوش  هب  قلعتم  ریش  زا  ار  کی  ره  هک  دشاب  هتشاد  یعاضر  رـسپ  کی 

«. دشابیمن عونمم  ثیح  نیا  زا  اهنآ  نیب  جاودزا  هدوبن و 
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یهقف یسررب 

. تسا هرتاوتم  ّتنس  باتک و  هّیماما ، هقف  عبانم  زا  ذّختم  حاکن  تمرح  رد  یبسن  تبارق  اب  یعاضر  تبارق  يدننامه 
نارهاوخ دناهداد و  ریـش  ار  امـش  هک  نانآ  ناتناردام  و  ِۀَـعا�ضَّرلا - َنِم  ْمُُکتا�وَخَأ  َو  ْمُکَنْعَـضْرَأ  ّللا 

�
ِیتا ُمُُکتا�هَّمُأ  َو  : » دـیامرفیم دـیجم  نآرق 

یعاضر رهاوخ  ردام و  اب  حاـکن  ندوب  مارح  تسا  هدـمآ  روبزم  ۀـیآ  لّوا  رد  هک  مکیلع » تمّرح   » تراـبع هب  هجوت  اـب  ««. 1  » امش یعاضر 
. دسریم رظنب  زرحم  الماک 

« - 2  » بسّنلا ۀمحلک  ۀمحل  عاضّرلا  : » تسا هدومرف  ص )  ) مرکا لوسر 
______________________________

هیآ 23. ءاسن ، ةروس  ( 1)
(. دجنملا  ) ۀبارقلا ۀمحللا : عاضر - باوبا  زا  باب 1  ۀعیشلا ، لیاسو  ( 2)

70 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
ام عاضّرلا  نم  مرحی  : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  تسا .» بسن  زا  هلـصاح  يدنواشیوخ  دننامه  عاضر  زا  هدـمآ  دوجوب  يدـنواشیوخ 

و ص ،)  ) هّللا لوـسر  زا  هّماـع  ار  تیاور  نیا  «.« 1  » تسا مارح  بسن  تهج  زا  هک  هچنآ  عاـضر  ۀطـساوب  دوـشیم  مارح  بسّنلا - نم  مرحی 
. دناهدرک لقن  ع )  ) قداص ترضح  زا  هصاخ 

یعاضر تبارق  شیادیپ  طیارش 

هدش و هدرمـش  المجم  ةّدام 1046  رد  هک  تسا  مزال  طرـش  دـنچ  ددرگیم ، حاکن  تمرح  ببـس  هک  یعرـش  عاـضر  توبث  قّقحت و  يارب 
: دریگیم رارق  ثحب  دروم  لیصفت  هب  ریز  حرشب 

تمرح بجوم  يریش  نینچ  دشاب ، هتـشاد  ریـش  حاکن  نودب  ینز  رگا  نیاربانب  دشاب .» هدش  لصاح  عورـشم  لمح  زا  نز  ریـش  - » لّوا طرش 
نیاربانب تسین . تمرح  بجوم  مهزاب  دوش  رادریش  یعرش  ریغ  شزیمآ  هار  زا  عورشم ، ّتیجوز  هقلع  دوجو  نودب  رگا  نینچمه  دوشیمن .

ياراد دنزرف  ندیئاز  لمح و  ۀطساوب  ایناث  دشاب ؛ هدرک  جاودزا  یعرـش  تروصب  دیاب  نز  الّوا  هک : ددرگیم  طابنتـسا  نینچ  قوف  طرـش  زا 
. دوشیمن تمرح  بجوم  عاضر  عوضوم  ود  نیا  قّقحت  مدع  اب  نیاربانب  دشاب . ریش 

تمرح یعاضر و  تبارق  بجوم  زین  انز  زا  هلـصاح  ریـش  تسا  دـقتعم  هفینح  وبا  اّما  تسا . هّیماما  ءاهقف  روهـشم  ياوتف  اب  قباطم  هّیرظن  نیا 
«. 2  » ددرگیم حاکن 

یگلماح فرـص  هب  هچنانچ  دـشاب و  هدرک  لمح  عضو  هدـنهد  ریـش  نز  یتسیاب  اـموزل  هک  تسنآ  رب  هدـیقع  ار  اـهقف  زا  ياهّدـع  هلأسم 1 )
. دش دهاوخن  تمرح  رشن  بجوم  عاضر  دشاب ، هدش  رادریش 

______________________________

. ذخأم نامه  ( 1)
ص 614. نارهت ، تسفا  ج 1 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  ( 2)

71 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
رگید یخرب  رد  دییأت و  ار  لّوا  هّیرظن  دوخ  « 1  » تافیلأت زا  یضعب  رد  یّلح  ۀماّلع  دناهتـسناد . یفاک  ار  یگلماح  رگید ، یهورگ  لباقم ، رد 

. تسا ریخا  هّیرظن  زا  يوریپ  یندم  نوناق  زا  طبنتسم  تسا . هدومن  تیوقت  ار  نیمّود  « 2»
هزورما الثم  درادن ؟ توافت  دشاب  هک  قیرط  ره  زا  ای  دشاب ، یحالطـصا  تبراقم  قیرط  زا  ترـشابم و  اب  دیاب  نز  ندش  هلماح  ایآ  هلأسم 2 )

نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 52 
www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


رارق نز  محر  رد  یکـشزپ  ياهـشور  اب  تبراقم و  زا  ریغ  یقیرطب  درم  ۀـفطن  هک  ینعم  نیدـب  ددرگیم ، لمح  بجوم  زین  یعونـصم  حاقل 
؟ ریخ ای  ددرگیم  ةّدام 1046  لّوا  طرش  لومشم  دروم  نیا  ایآ  دوشیم . دقعنم  لمح  دریگیم و 

اضتقا اذل  هدرک ؛ تعباتم  نآ  زا  یندم  نوناق  هک  دراد  ياهّیرظن  صوصخ  نیا  رد  رهاوج  بحاص  تسا . فالتخا  دروم  اهقف  نیب  هلأسم  نیا 
: دوش رکذ  هّیرظن  نیا  ةدیکچ  دراد 

درم هفطن  زا  دلو  نّوکت  رب  ار  رایعم  هک  تسا  یلوا  سپ  دـشاب  لماش  ار  دروم  هک  دـنکیم  اضتقا  ّهلدا  تاقالطا  : » دـیوگیم رهاوج  بحاص 
رد رگا  : » دـنکیم هفاضا  تاداریا  عفد  بلطم و  تیبثت  يارب  رهاوج  بحاص  دـشاب .» بستنم  ینوناق  رهوش  هب  دـلو  هک  يروطب  میهدـب  رارق 

یطو شزیمآ و  ارـصحنم  اـمتح و  هک  دـشاب  طرـش  هکنیا  هن  تسا  هبلغ  راـبتعاب  رتشیب  تسا  هدـمآ  یطو »  » ۀـملک هّیماـما  باحـصا  تاراـبع 
تارابع رد  ابلاغ  هک  یطو »  » ۀملک لامعتـسا  بیترت  نیدب  دزاس .» جراخ  ار  دراوم  هیقب  یطو  دروم  زا  ریغ  هک  يروطب  دـشاب  هتفرگ  تروص 

یلو تسا ، یحالطـصا  شزیمآ  یطو و  قیرط  زا  دراوم  بلغا  لومعم و  فراعتم و  روطب  هفطن  داقعنا  هک  تسا  تهج  نیدب  دوشیم  هدـید 
یتروص رد  قیرط  ره  هب  هفطن  داقعنا  قلطم  یندم ، نوناق  رهاوج و  بحاص  رظن  قباطم  سپ  تسین . يرصح  درادن و  ّتیصوصخ  شور  نیا 

صخشم مولعم و  رهوش  هب  شباستنا  هک 
______________________________

.3 ص 9 - مق ، تسفا  ج 2 ، ماکحالا ، دعاوق  ( 1)
ص 5. ج 2 ، ماکحالا ، ریرحت  ( 2)

72 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. دنکیم یندم  نوناق  ةّدام 1046  لّوا  طرش  لومشم  ار  دروم  دشاب 

ای هقلطم  نز  رگا  هکلب  دـشاب . درم  هلابح  رد  عاضر  ماـگنه  هدـنهد  ریـش  نز  هک  تسین  طرـش  میرحت ، ّتیببـس  تمرح و  رـشن  رد  هلأسم 3 )
بجوم مه  تلاح  نیا  رد  دروخب ، ریـش  رهوش  گرم  اـی  قـالط  زا  دـعب  هچب  و  نداد ) ریـش  هچب  اـی  یگلماـح  ناـمز  رد   ) دـشاب هدرم  رهوش 

«. 1  » دراد دوجو  زین  اهقف  عامجا  هلأسم  نیا  رد  دشاب . هدنز  رهوش  هک  تسا  يدروم  دننام  هدوب و  تمرح 
و هدوب ، حیحص  حاکن  دننامه  ههبـش  هب  یطو  هک  تسا  نیا  رب  اهقف  روهـشم  هدیقع  ههبـش  هب  یطو  زا  هدش  لصاح  ریـش  دروم  رد  هلأسم 4 )

تمرح رـشن  بجوم  رگید ) طئارـش  دوجو  تروص  رد   ) هدیدرگ هلماح  ههبـش  هب  یطو  زا  هک  ینز  عاضر  نیاربانب  تسا . هباشم  راثآ  ياراد 
. تسا هدرک  يوریپ  لّوا  هّیرظن  زا  یندم  نوناق  «. 2  » دناهدرک دیدرت  هلأسم  رد  سیردا  نبا  هلمج  زا  یلیلق  هورگ  لباقم ، رد  تسا .

الثم دشاب ، هدروخن  ریش  ندیکم  قیرط  زا  هچب  رگا  هک  تسنآ  طرش  نیا  زا  روظنم  دشاب .» هدش  هدیکم  ناتسپ  زا  امیقتسم  ریش  - » مّود طرش 
تمرح ببـس  تلاح  نیا  دـشاب ، هدروخ  ریـش  میقتـسم  ریغ  تروصب  هشیـش  دـننام  يرگید  هلیـسو  اب  ای  دنـشاب  هدـناکچ  شناهد  رد  ار  ریش 

. دوشیمن
ياضتقا هدش  دراو  صوصن  رد  تسا و  لاعتفا  باب  زا  هک  عاضترا »  » ۀملک هک : تسا  نآ  ءاهقف  روهـشم  ۀـّیرظن  قباطم  عوضوم  یهقف  يانبم 

«. 3  » تسا هدش  حیرصت  عوضوم  نیمه  زین  ع )  ) قداص ترضح  زا  هرارز  تیاور  رد  دراد . ار  یموهفم  نینچ 
نز ریـش  ای  رگید  ياذـغ  نیب  رد  هکنیا  نودـب  دـشاب ، هدروخ  لماک  ریـش  یلاوتم  ۀـعفد  هدزناپ  ای  زور  هنابـش  کی  لقاال  لفط  - » مّوس طرش 

مّوس طرش  رد  دروخب .» ار  رگید 
______________________________

. نآ دعب  ام  ص 264 و  ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
. ذخأم نامه  ( 2)

ثیدح 8. عاضرلاب ، مرحی  باوبا  زا  باب 5  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 3)
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73 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هکلب تسین ، تمرح  ۀیام  ندروخ  ریـش  قلطم  روکذم  طرـش  هب  هّجوت  اب  تسا ، هدیدرگ  رکذ  تاعفد  تّدم و  ثیح  زا  ندروخ  ریـش  رادقم 

. دوش ماجنا  ایلاوتم  هبترم  ای 15  زور  هنابش  کی  تّدمب  قوف  بیترتب  ریش  ندروخ  دیاب 
نیا دـّیؤم  زین  هرتاوتم  صوصن  تسا . هدـش  زین  عاـمجا  يوعد  نآ  دروم  رد  یتح  تسا  ءاـهقف  روهـشم  رظن  رب  ینتبم  عوضوم  یهقف  ياـنبم 

. دشابیم هّیرظن 
: دراد دوجو  رظن  هس  ءاهقف  نیب  نآ  رایعم  ریش و  ّدح  دروم  رد  رکذلا ، قوف  عامجا  مغر  یلع 

رثا لوا : رایعم 
تّدم مّود : رایعم 

تاعفد مّوس : رایعم 
، صیخـشت تبوعـص  ّتلعب  لّوا  رایعم  زا  و  هداد ، رارق  كالم  ار  تاعفد ) تّدم و   ) مّوس مّود و  ياهرایعم  طقف  ةّدام 1046  رد  یندم  نوناق 

: ددرگیم نایب  هناگهس  ياهرایعم  زا  يرصتخم  حیضوت  عوضوم ، ندش  نشور  يارب  لاح  تسا . هدرک  رظنفرص 
دنتسم ددرگ . مکحم  شناوختسا  و  دوش ، دیلوت  لفط  ندب  تشوگ  نآ  زا  هک  دشاب  يرادقم  هب  دیاب  ریـش  هک  تسا  نیا  رثا »  » زا روظنم  رثا :
لـصاح ناوختـسا  ندـش  مکحم  تشوگ و  شیور  اـب  عاـضر  : » دـیامرفیم هک  تسا  يوـبن  فورعم  تیاور  عاـمجا ، رب  هوـالع  بلطم  نیا 

««. 1  » ددرگیم
تّدـم رد  تسا . عاضر  مکح  لومـشم  دروخب ، ریـش  هیاد  ناتـسپ  زا  لماک  زور  هنابـش  کی  تّدـمب  یلفط  هچنانچ  كالم  نیا  قبط  تّدـم :

وا هب  هیاد  دومن ، ریش  بلط  درک و  زاین  راهظا  لفط  هاگره  هک  تسا  طرش  یلو  دوش ، هداد  ریـش  ینیعم  تاعفد  هب  هک  درادن  یموزل  روکذم 
لماک زور  هنابش  کی  تّدم  رد  هکنیا  رگید  ۀلئسم  دهدب . ریش 

______________________________

خـساپ رد  ترـضح  نآ  تسیچ »؟ مّرحم  عاـضر  : » دـش هدیـسرپ  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  هکنیا  هلمج  زا  تسا  داـیز  تیاور  نیا  رئاـظن  ( 1)
. عاضرلاب مرحی  باوبا  زا  باب 2  ۀعیشلا ، لئاسو  هب  دوش  عوجر  ددرگ ». مکحم  زین  ناوختسا  دیورب و  نآ  رب  تشوگ  هک  اجنآ  ات  : » دندومرف

74 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
تسا لوادتم  هک  یئاذغ  ياهلّمکم  هلمج  زا  يرگید  ياذغ  تّدم  نیا  رد  و  دوش ، نیمأت  هیاد  ریـش  قیرط  زا  افرـص  لفط  ياذغ  تسیابیم 

. درادن یلاکشا  يدوبهب  روظنمب  وراد  ای  یگنشت ، عفر  يارب  بآ  نداد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دوشن . هدناروخ  لفط  هب 
. دروخب ریش  هیاد  زا  لماک  راب  لفط 15  هک  تسا  نیا  رایعم  نیا  زا  روظنم  تاعفد :

ندروخ ریـش  راب  کی  یّتح  تسا  دـینج  نبا  زا  هک  رظن  کی  قباطم  «. 1  » دراد دوجو  يّدـج  رظن  فالتخا  ءاهقف  نیب  ریـش  تاعفد  دروم  رد 
هدومن دانتسا  ياهمان  هب  الثم  تسا . هدرک  دانتسا  ثیدح  دنچ  ّتنـس و  تامومع و  هب  دوخ  رظن  تابثا  يارب  دینج  نبا  تسا . تمرح  بجوم 
خساپ رد  ترضح  تسا .» تمرح  ثعاب  ریش  رادقم  هچ  : » هک تسا  هدیـسرپ  عاضر  دروم  رد  هتـشون و  ع )  ) اضر ماما  هب  رایزهم  نب  یلع  هک 

هدرک ع )  ) ماما زا  بوقعی  نبا  هک  یلاؤس  زین  و  تسا .» تمرح  بجوم  دایز  هچ  مک و  هچ  ندروخ  ریش  مارح - هریثک  هلیلق و  : » تسا هدومرف 
: تسا هدومرف  خساپ  رد  ترضح  نآ  و 

«. تسا تمرح  بجوم  ریش  رادقم  نیا  دوش  رپ  شمکش  هک  دروخب  ریش  يرادقم  هب  كدوک  هاگره  »
ءاهقف لوبق  دروم  هک  دراد  دوجو  رتیوق  دنس  اب  يرایسب  تایاور  لباقم ، رد  و  تسا . فیعض  نآ  تادنتسم  لوق و  نیا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب 

. دناهدرکن يوریپ  فیعض  ۀّیرظن  نیا  زا  تهج  نیا  هب  و  هتفرگ ، رارق 
يدایز تایاور  تسا . هدرک  رکذ  راب  هد »  » ددرگیم تمرح  بجوم  هک  ار  ریـش  تاعفد  رادقم  دننآ  رادفرط  نیمّدقتم  رثکا  هک  رگید  ۀّیرظن 
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ندروخ ریش  رادقم  هچ  : » دنکیم لاؤس  ماما  زا  يوار  هک  هرارز  نب  دیبع  راسی و  نب  لیضف  تیاور  هلمج  زا  هدیدرگ ، لقن  نومـضم  نیا  هب 
تمرح بجوم  ینز  ناتسپ  زا  ندروخ  ریش  هعفد  هد  : » دنیامرفیم خساپ  رد  ترضح  دوشیم »؟ ناوختسا  تشوگ و  ندیئور  بجوم 

______________________________

. دعب هب  ص 614  ج 1 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  دعب ؛ هب  ص 269  ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
75 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

««. 1  » دوشیم
ناشیا دوخ  یلو  تسا » باحـصا  مظعم  لوق  نیا  : » دیوگیم یناث ) دیهـش   ) باتک نآ  حراش  هدش و  تیوقت  هّیرظن  نیا  هعمل  باتک  نتم  رد 

. دناهدرک در  ار  رظن  نیا 
«. 2  » تسا هتسناد  دودرم  فیعض و  ار  هّیرظن  نیا  دنتسم  تایاور  و 

نب یلع  ۀحیحـص  ناشیا  ۀـّیرظن  دنتـسم  دراد . يرتشیب  ترهـش  تیلوبقم و  رخأتم  ياـهقف  نیب  هّیرظن  نیا  تسا ، هعفد  هّیرظن 15  مّوس  ۀـّیرظن 
بجوم یلاوتم ، ندروخ  ریـش  هبترم  هدزناـپ  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  احیرـص  هک  دـشابیم  هرارز  نب  دـیبع  هقوس و  نب  داـیز  ۀـقثوم  باـئر و 

. تسا هداد  رارق  رظن  ّدم  ار  هّیرظن  نیمه  ناریا  یندم  نوناق  «. 3  » دوشیم تمرح 
: تسا يرورض  تاعفد  رایعم  نوماریپ  هتکن  دنچ  رکذ  اجنیا  رد 

اهر ار  ردام  ناتسپ  شدوخ  دوش و  ریس  ردام  ریش  زا  لفط  هک  تسا  نیا  لماک  ریش  زا  دارم  دشاب . لماک  دیاب  ریـش  نازیم  ای  تاعـضر  فلا )
رگا صقان  تاعفد  عمج  سپ  دوشیمن . تمرح  ثعاب  دوش  يریگولج  لفط  ندروخ  ریش  ۀمادا  زا  ندش  ریـس  زا  لبق  هچنانچ  نیاربانب  دنک .

مه لماک  هعفد  دنچ  ای  کی  ناونعب  نآ  باستحا  صقان و  ندروخ  ریـش  راب  دنچ  عمج  نینچمه  تسین . حیحـص  دسرب  هدزناپ  دادـعت  هب  مه 
. درادن یلاکشا  دریگب  هرابود  دنک و  اهر  سفنت  الثم  روظنمب  ار  ناتـسپ  ندروخ  ریـش  نیح  رد  لفط  رگا  تشاد  هّجوت  دیاب  تسا . تسردان 

. دوشن هتشادزاب  ندروخ  ریش  زا  هریغ  یعاضر و  ردام  زا  معا  يرگید  طسوت  هک  تسا  نیا  كالم 
دروم رد  دوشن . هداد  لفط  هب  يرگید  نز  ریش  رگید و  ياذغ  ریـش  تاعفد  نیب  رد  دشاب و  یلاوتم  هتـسویپ و  دیاب  ندروخ  ریـش  تاعفد  ب )

یفالتخا یلاوت  طرش  لصا 
______________________________

. دوش عوجر  عاضر  باوبا  زا  باب 2  حاکنلا ، باتک  ۀعیشلا ، لئاسو  باتک  هب  رکّذلا  قوف  تایاور  هعلاطم  يارب  ( 1)
ص 69. مّود ، دلج  يدلج ، هعمل 2  حرش  ( 2)

. قباس ذخآم  ( 3)
76 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هقوس نب  دایز  ۀـقثوم  مه  نآ  لیلد  دراد و  دوجو  رظن  قاّفتا  هتکن  نیا  راـبتعا  رد  : » دـیوگیم کـلاسم »  » رد یناـث  دیهـش  تسین . اـهقف  نیب 
««. 1  » دشابیم

«. 2  » درادن یلاکشا  رگید  تابورشم  تالوکأم و  ۀیذغت  تسا و  یلاوت  رد  لالتخا  ثعاب  رگید  نز  ریش  اهنت  اهقف  زا  يرایسب  رظنب  هتبلا 
دروم نیا  رد  دراد ؟ ار  رثا  نیا  مه  صقان  ریـش  ای  دـشاب ، لماک  ریـش  دـیاب  ایآ  تسا  یلاوت  رد  لالتخا  ثعاب  هک  رگید  نز  ریـش  مینیبب  لاح 

ار يرگید  زا  لماک  عاضر  طقف  یّلح  ۀماّلع  لباقم ، رد  تسا . یلاوت  رد  لالتخا  ثعاب  رضم و  زین  صقان  عاضر  دنراد  هدیقع  اهقف  زا  یخرب 
درادن یلاکـشا  داریا و  يرگید  زا  صقان  عاضر  دنز و  مه  رب  ار  عاضر  تاعفد  یلاوت  ات  دشاب  لماک  دیاب  عاضر  دیوگیم  دنادیم و  رـضم 

«. 3»
«. دشاب وا  دلوت  زا  لاس  ود  ندش  مامت  زا  لبق  لفط  ندروخ  ریش  - » مراهچ طرش 
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. دوشیمن تمرح  بجوم  دروخب  یگلاس  ود  زا  دعب  ار  ریش  لفط  رگا  طرش  نیا  بجوم  هب 
. ددرگیم داجیا  یتمرح  رگید  تاباستنا  دروم  رد  هن  و  دنوشیم ، لفط  یعاضر  ردام  ردپ و  شرهوش  هدنهد و  ریش  نز  هن  ینعی 

طرـش طقف  هن  لاس  ود  نیا  هک  ددرگیم  طابنتـسا  نینچ  اـهقف  زا  يرایـسب  تاـملک  زا  : » هک دـنکیم  هفاـضا  دروم  نیا  رد  رهاوج  بحاـص 
««. 4  » دشاب هتشذگن  لاس  ود  زا  شیب  زین  هعضرم  دوخ  ۀّچب  ّنس  زا  هک  تسا  ربتعم  نآ  رب  هوالع  هکلب  تسا  عضترم 

ار هعفد  مامت 15  دیاب  لفط  الّوا  طرش  نیا  بجوم  هب  دشاب .» رهوش  کی  نز و  کی  زا  تسا  هدروخ  لفط  هک  يریـش  رادقم  - » مجنپ طرش 
. دروخب ریش  نز  کی  زا 

ریش هعفد  کی 7 و 8  ره  زا  عضترم  لفط  دشاب و  هتشاد  نز  ود  يدرم  هاگره  نیاربانب 
______________________________

ص 276. ج 1 ، ماهفالا ، کلاسم  ( 1)
ص 267. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 2)
ص 614. ج 2 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  ( 3)

ص 297. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 4)
77 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نز و کی  زا  زور  کی  الثم  رگا  تسا ، تمرح  ینامز  كالم  هک  لماک ، زور  هنابـش  کـی  زا  هکنیا  اـی  و  دوشیمن . تمرح  ثعاـب  دروخب 
. تسین تمرح  بجوم  دوشب ، لماک  زور  هنابش  کی  عومجم  رد  هک  يروطب  دروخب ، ریش  رگید  نز  زا  بش  کی 

کی تّدم  زا  یتمسق  رد  راوخریـش  لفط  رگا  سپ  دشاب » يدحاو  لحف )  ) درم هب  قلعتم  ریـش  لماک  زور  هنابـش  کی  ای  ریـش  هعفد   15  » ایناث
رما نیا  و  دوشیمن . يراج  نآ  رب  عاضر  ماکحا  دروخب ، ار  يرگید  رهوش  هب  قلعتم  ریـش  تاـعفد ، زا  یـضعب  ماـگنه  اـی  لـماک  زور  هناـبش 

. تسین حاکن  ّتیعنام  تمرح و  ثعاب 
« دحاو نبّللا  بحاص   » ای و  دحاو » لحف   » ياههژاو هکلب  هدیدرگن  دیق  دحاو » رهوش   » ۀملک یهقف  نوتم  رد  تشاد  هّجوت  دیاب  دـحاو : رهوش 

. تسا هتفر  راکب 
رهوش عاضر  ماگنه  هک  دنچ  ره  دشاب  صخش  نآ  زا  یشان  وا  ریـش  نز و  لمح  هک  تسا  یـسک  لحف  زا  روظنم  دنراد  هدیقع  اهقف  روهـشم 
ّتلعب دراد  ریش  شناتـسپ  زونه  هک  یلاح  رد  وا  زا  ندش  هلماح  يدرم و  اب  جاودزا  زا  سپ  ینز  رگا  نیاربانب  دشابن . هدنهد  ریـش  نز  لعفلاب 
بحاص مهزاب  هدرکن  دش  دهاوخ  هتفگ  هک  یطیارـش  اب  يدیدج  جاودزا  نز  هک  مادام  دوش ، ادج  شرهوش  زا  رگید  للع  ای  توف  ای  قالط 

هک یتّدـم  يارب  رگید ) للع  توف ، قالط ، هطـساوب   ) لّوا رهوش  زا  یئادـج  زا  سپ  نز  ّتیعـضو  تسا . قباس  رهوش  نامه  لـحف ، اـی  نبللا 
: تسا رّوصت  لباق  ضرف  دنچ  صوصخ  نیا  رد  یسررب و  لباق  ریز  بیترتب  تسا  لّوا  رهوش  هب  قلعتم  شریش 

هکیلاحرد دوشیمن  هلماح  یلو  دریگیم  تروص  یکیدزن  دنکیم و  جاودزا  يرگید  صخـش  اب  لّوا  رهوش  زا  یئادـج  زا  سپ  نز  لّوا -
طیارـش اب  ار  یلفط  نز  نیا  رگا  تلاح  نیا  رد  تسا . یلبق  رهوش  نامه  نبّللا  بحاص  ای  لحف  ضرف  نیا  رد  دراد . ریـش  ناکامک  شناتـسپ 

تاعفد و ثیح  زا  نداد  ریـش  كالم  دـنچ  ره  ددرگیم ، داجیا  یعاضر  يدـنزرف  ردـپ  تبـسن  یلبق  رهوش  لـفط و  نیب  دـهدب  ریـش  هرّرقم 
لماک ار  نآ  جاودزا  زا  دعب  دشاب و  هداد  ار  ریـش  تاعفد  زا  یـضعب  مّود  جاودزا  زا  لبق  رگا  سپ  دوش . لماک  دیدج  جاودزا  زا  دعب  تّدـم 

جاودزا دشاب ، هتشاد  دوجو  زین  هرّرقم  یلاوت  دنک و 
78 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دزاسیمن دراو  ياهشدخ  لفط  لّوا و  رهوش  نیب  یعاضر  هطبار  داجیا  هب  مّود  رهوش  یکیدزن  یتح  دیدج و 
ریش اهقف  رثکا  رظنب  زین  ضرف  نیا  رد  دنکیمن . يرییغت  تسا و  قباس  دننام  شناتسپ  ریش  یلو  دوشیم  هلماح  مّود  جاودزا  زا  دعب  نز  مّود -
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«. 1  » تسا یلبق  رهوش  نامه  هب  بستنم 
دوشیم و عطق  هکنیا  ای  ددرگیم و  مک  ای  دایز  دوشیم و  رییغت  راچد  زین  شناتـسپ  ریـش  دوشیم و  هلماح  دیدج  جاودزا  زا  دعب  نز  مّوس -

فالتخا اهقف  نیب  ضرف  نیا  رد  تسا . ّرثؤم  ریش  رییغت  رد  دیدج  رهوش  زا  ندش  هلماح  یکیدزن و  عومجم ، رد  ینعی  دروآیم  ریـش  هرابود 
. دروخیم مشچ  هب  يرامشیب  رظن 

رهوش لحف  ای  ریش  بحاص  تسا ، لّوا  رهوش  هب  بستنم  زونه  ریش  هک  دوش  زارحا  هچنانچ  تسا و  باستنا  زارحا  رایعم  دنیوگیم  یهورگ 
زا دعب  و  لبق ، رهوش  هب  طوبرم  ریش  دوشن ، دلوتم  لمح  ات  تسا و  لمح  عضو  رایعم  دنراد  هدیقع  يرگید  هورگ  یلو  «. 2  » دوب دهاوخ  لوا 

«. 3  » تسا دیدج  رهوش  هب  ّقلعتم  لمح  عضو 
ارهاـظ تروص  نیا  رد  تسا ؛ یقاـب  اّرمتـسم  شناتـسپ  ریـش  یلو  دـنکیم ، لـمح  عضو  دوـشیم و  هلماـح  دـیدج  جاودزا  زا  نز  مراـهچ -

. درادن دوجو  دیدج  رهوش  هب  باستنا  رد  يدیدرت 
. دش دهاوخ  نشور  یبوخب  دهدب  ریش  ار  یلفط  رهوش  ود  هب  ّقلعتم  ریش  اب  ینز  هکنیا  رّوصت  رکّذلا  قوف  روص  هب  هّجوت  اب 

ریش مه  لفط  ود  نیب  یعاضر  تبارق 

هراشا

ّطخ رد  عاضر  زا  هلصاح  تمرح  هب  دوب  طوبرم  دش  هتفگ  هک  یطیارش  اجنیا  ات 
______________________________

ص 332. ج 4 ، ۀّیهقفلا ، دعاوقلا  ص 266 ؛ ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 1)
. قباس ذخآم  ( 2)
. قباس ذخآم  ( 3)

79 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هطبار و هچ  دناهدروخ  يدـحاو  نز  ریـش  زا  هک  لفط  ود  نیب  مینیبب  لاح  راوخریـش ، لفط  و  لحف )  ) ریـش بحاص  ای  نز  نیب  ینعی  يدومع 

. تسا هنوگچ  فارطا  ّطخ  رد  رگیدکی  هب  تبسن  اهنآ  عضو  رگید  ترابعب  دیآیم . دوجوب  یتّیببس 
ریـش زا  ار  کی  ره  هک  دـشاب  هتـشاد  یعاضر  رـسپ  کی  رتخد و  کی  نز ، کی  رگا  نینچمه  و  دـیوگیم … « : یندـم  نوناق  ةّدام 1046 

عوـنمم ثیح  نیا  زا  اـهنآ  نیب  جاودزا  هدوـبن و  یعاـضر  رهاوـخ  ردارب و  رتـخد  نآ  اـب  رـسپ  نآ  دـشاب ، هداد  ریـش  رگید  رهوـش  هـب  قـلعتم 
رد ار  عاضر  زا  هلـصاح  حاکن  تمرح  اریز  درادن . لبق  تمـسق  هب  یطبر  هّدام  زا  تمـسق  نیا  دـینکیم  هظحالم  هک  هنوگنامه  دـشابیمن .»
ّطخ رد  حاکن  تمرح  نایب  ماقم  رد  یلبق  ّداوم  لابندـب  هّدام  ردـص  اریز  تسین . مجنپ  طرـش  تاعّرفتم  زا  و  دـنکیم ، یـسررب  فارطا  ّطخ 

. تسا يدومع 
رد تسا . اّزجم  مه  زا  الماک  بلطم  ود  نیا  هک  تسا  حضاو  رپ  یلو  دروخیم ، مشچب  طلخ  نیا  زین  « 1  » یهقف نوتم  زا  یضعب  رد  دنچ  ره 

طیارـش ریاس  باصن و  ثیح  زا  لبق  طورـش  رب  هوالع  ینعی  دـناهدروخ ، نز  کـی  ریـش  زا  هک  تسا  یلفط  ود  دروم  رد  نخـس  قوف  هلأـسم 
یهقف ینابم  لیلحت  هیزجت و  اب  هک  تسا  هعـضرم  داّحتا  نامه  هک  هدـیدرگ  حرطم  يرگید  یفاضا  طرـش  تمرح  رـشن  يارب  عاضر ، قّقحت 

. دش دهاوخ  رتنشور  هلأسم 

نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 57 
www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


: یهقف یسررب 

دـشابن دـحاو  هچنانچ  و  دناهتـسناد ، طرـش  ار  لـحف  ندوب  دـحاو  عضترم )  ) لـفط ود  نیب  یعاـضر  تبارق  قّقحت  رد  هّیماـما  ءاـهقف  روهـشم 
. دشاب دحاو  نز  دنچ  ره  دریذپیمن ، قّقحت  حاکن  تمرح  ای  یعاضر  تبارق  هنوگچیه 

زا ینز  هاگره  ینعی  یفاک . طرش  مه  تسا و  مزال  طرـش  مه  لفط  ود  نیب  یعاضر  تبارق  اب  هطبار  رد  لحف  داّحتا  روهـشم  هّیرظن  بجومب 
رهوش کی  هب  ّقلعتم  ریش 

______________________________

ص 70. ج 2 ، يدلج ، ود  هعمل  حرش  ( 1)
80 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

تبارق لفط  ود  نآ  نیب  دـهدب ، ریـش  يرگید  رهوش  هب  قلعتم  ریـش  زا  لماک  طیارـش  اـب  ار  يرتخد  نینچمه  لـماک و  طیارـش  اـب  ار  يرـسپ 
یکی دنتـسه ، يدحاو  رهوش  هلابح  رد  هکیلاحرد  نز  ود  هاگره  سکعلاب  و  تسا . لحف  داّحتا  كالم  هک  ارچ  ددرگیمن . داجیا  یعاضر 
تبارق لفط  ود  نآ  نیب  تسا  دـحاو  لـحف  نوچ  ناـنز  دّدـعت  دوجو  اـب  دـنهد ، ریـش  طیارـش  قبط  ار  يرتخد  يرگید  ار و  يرـسپ  ناـنآ  زا 

. ددرگیم داجیا  یعاضر 
یلع وبأ  روهـشم ، ۀـّیرظن  لباقم  رد  «. 1  » تسا یمکح  نینچ  اهنآ  زا  دافتـسم  هک  تسا  یتاـیاور  اـهقف و  روهـشم  هدـیقع  هّیرظن  نیا  دنتـسم 

اب دشاب  دحاو  نز  هک  یتروص  رد  هکلب  تسین ، مزال  طرش  هلأسم  نیا  رد  لحف  داّحتا  هک  تسا  دقتعم  نایبلا  عمجم  ریسفت  بحاص  یـسربط 
رهوش کی  هب  ّقلعتم  ریـش  اب  ینز  رگا  رظن  نیا  بجوم  هب  دوب . دـهاوخ  حاکن  تمرح  بجوم  لصاح و  تبارق  مهزاـب  دّدـعتم  رهوش  دوجو 
عونمم اهنآ  نیب  جاودزا  دننکیم و  ادـیپ  یعاضر  تبارق  لفط  ود  نیا  دـهدب  ریـش  ار  يرـسپ  يرگید  رهوش  هب  ّقلعتم  ریـش  اب  و  ار ، يرتخد 

نم مرحی  : » دومرف هک  تسا  ص )  ) مرکا یبـن  زا  هیورم  ةدـعاق  هلمج  زا  عاـضر  دروـم  رد  هدراو  تاـمومع  یـسربط  یلع  وـبأ  دنتـسم  تسا .
، بسن رب  مکاح  ةدعاق  قبط  نوچ  سپ  تسا .» مارح  بسن  ۀطـساوب  هک  هچنآ  ددرگیم  مارح  عاضر  ۀطـساوب  بسنلا - نم  مرحی  ام  عاضّرلا 

عاضر رب  انیع  بسن  رب  مکاح  دعاوق  دیآیم و  دوجوب  یبسن  تبارق  دنـشاب  هدـمآ  دوجوب  دّدـعتم  نارهوش  زا  هک  نز  کی  دّدـعتم  دالوا  نیب 
. دوشیم حاکن  تمرح  بجوم  لصاح و  یعاضر  تبارق  زین  دناهدروخ  ریش  يدحاو  ردام  زا  هک  یلفط  ود  نیب  نیاربانب  تسا ، مکاح  زین 

الماـک دروم  نیا  رد  هدراو  صوصن  زا  رظن  عطق  یـسربط  موحرم  رظن  دـیوگیم  رکّذـلا  قوـف  هّیرظن  ود  حرط  زا  سپ  یناـث  دیهـش  موـحرم 
هب صوصن  نیا  تبـسن  تسا و  عـضترم  ود  نیب  تمرح  رـشن  رد  لـحف  داـّحتا  موزل  هدراو  صوـصن  زا  دافتـسم  یلو  تسا  یقطنم  هّجوـم و 

اذل دشابیم ، صاخ  ماع و  هقف ، لوصا  رظن  زا  قوف ،) تیاور   ) تامومع
______________________________

. عاضر باوبا  زا  باب 2 و 6  حاکنلا ، باتک  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
81 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رد یلو  دـنناسکی  تمرح  ثیح  زا  عاـضر  بسن و  دـنچ  ره  هک  ددرگیم  جاتنتـسا  نـینچ  صیـصخت  اـب  تـسین و  صیـصخت  زج  ياهراـچ 
داجیا حاکن  تمرح  یعاضر و  تبارق  عضترم  ود  نیب  دّدعت ، تروص  رد  دشاب و  دحاو  نبّللا  بحاص  هک  تسا  طرش  عضترم  ود  صوصخ 

. دوشیمن

: یندم نوناق  رظن 
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رادقم اسماخ  تسا … « : هتفگ  اریز  تسا  روهشم  هّیرظن  فالخ  یندم  نوناق  ترابع  هک  دناهتشادنپ  نینچ  یندم  نوناق  نیحراش  زا  یضعب 
 …  « دشاب رهوش  کی  نز و  کی  زا  تسا  هدروخ  لفط  هک  يریش 

ۀّیرظن طقف  عضترم  ود  نایم  یعاضر  هطبار  رد  روهـشم  فالخ  ۀّیرظن  دش ، هتفگ  هک  روطنامه  اریز  تسا ، تسردان  رادنپ  نیا  تسا  یهیدب 
یعاضر تبارق  صوصخ  رد  و  تسا ، هدوب  هعضرم ) تدحو  لحف - تدحو   ) رما ود  زا  یکی  تیافک  هب  دقتعم  هک  تسا ، یسربط  یلع  وبأ 

ءاهقف روهشم  رظن  رد  مرحم  عاضر  لصا  هدنشخب  قّقحت  هک  دنچ  ره  تسا ؛ هدشن  زاربا  یهیقف  چیه  طسوت  رما  ود  ره  رابتعا  عضترم  ود  نیب 
ناـیب رد  هدـمآ  یندـم  نوناـق  رد  اـسماخ  هملک  زا  سپ  هک  ياهلمج  اـیناث  تسا . لـحف  هعـضرم و  تدـحو  ینعی  رما  ود  ره  دوجو  هب  طونم 

هتفگ هدرک و  يریگهجیتن  هلـصافالب  هک  تسا  نامه  دوصقم  و  عضترم ، ود  نایم  یعاضر  هطبار  هن  تسا  مّرحم  عاضر  لصا  داجیا  طـیارش 
هچ رگا  دوشیمن  تمرح  بجوم  دروخب  رگید  نز  ریـش  زا  يرادـقم  نز و  کی  ریـش  زا  يرادـقم  زور  هنابـش  رد  لفط  رگا  نیاربانب   » تسا

«. دشاب یکی  نز  ود  نآ  رهوش 
ار یکدوک  راب  هد  الثم  رهوش  کی  هب  ّقلعتم  ریـش  زا  ینز  هاگره  و  : » دادیم همادا  قوف  يریگهجیتن  لابندـب  یندـم  نوناق  دوب  بساـنم  هتبلا 

تمرح بجوم  یعاـضر  نینچ  دـیامن ، لـیمکت  دـیدج  رهوش  اـب  جاودزا  لـبق و  رهوـش  زا  یئادـج  زا  سپ  ار  رگید  راـب  جـنپ  دـهد و  ریش 
«. ددرگیمن

حاکن تمرح  یعاضر و  تبارق  طیارـش  نایب  رد  هکلب  دـشابیمن ، نآ  تاعّرفتم  زا  تسادـج و  سماخ  طرـش  زا  الماک  رخآ  هلمج  نیاربانب 
، تسا عضترم  ود  نیب 

82 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هک تسا  مزال  عضترم  ود  نایم  یعاضر  تبارق  قّقحت  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا و  لبق  طورـش  رب  هوالع  طرـش  نیا  تقیقح  رد  و 

و دشاب ، هدش  لصاح  رهوش  نز و  کی  قیرط  زا  عاضر  دیاب  هلمج  نآ  زا  هک  دریگ  ماجنا  هناگجنپ  طیارـش  اب  کی  ره  دروم  رد  عاضر  الّوا 
هدومن افتکا  لاثم  رکذب  هکلب  تسا . هدرکن  رکذ  طورش  دادع  رد  یندم  نوناق  ار  طرـش  نیا  هتبلا  دشاب . یکی  عضترم  ود  ریـش  بحاص  ایناث 

. تسا هدرک  يوریپ  هّیرظن  نامه  زا  یندم  نوناق  تسا و  روهشم  هّیرظن  قباطم  انیع  هک  تسا  ینعم  نیا  ةدنناسر  هک 
میرحت طیارش  نایب  ماقم  رد  « 2  » عیارش و  « 1  » هعمل نتم  رد  الثم  دوشیم  هظحالم  زین  هقف  نوتم  زا  یـضعب  رد  طلخ  نیا  تشاد  هّجوت  دـیاب 
ناکدوک دّدـعتم  نارهوش  هب  ّقلعتم  ریـش  اب  ینز  هچنانچ  هک  دـناهداد  همادا  جاتنتـسا  ماقم  رد  یلو  هدرک  رکذ  ار  لحف  داّحتا  یعاضر  تبارق 

. دشابیمن عونمم  رگیدکی  اب  نانآ  جاودزا  دهد ، ریش  ار  يدّدعتم 
اریز ددرگ . کیکفت  دیاب  هک  دراد  دوجو  ياهفاضا  طرش  عضترم  ود  نایم  هطبار  رد  و  تسا ، عاضر  لصا  هب  طوبرم  طرش  نیا  هکیلاحرد 

داجیا حاکن  تمرح  ناکدوک  نآ  نیب  دنچ  ره  دهد ، ریـش  ار  يدّدعتم  ناکدوک  دّدعتم  نارهوش  هب  ّقلعتم  ریـش  اب  ینز  هچنانچ  تسا  یهیدب 
. دیآیم دوجوب  یعاضر  تبارق  يدومع  ّطخ  رد  لحف  نز و  اب  نانآ  زا  کی  ره  نیب  یلو  دوشیمن 

هدش حیرصت  زین  هلیسولا  ریرحت  باتک  رد  تسا . هدرک  کیکفت  رگیدکی  زا  ار  عوضوم  ود  و  « 3  » هدومن هراشا  هتکن  نیا  هب  رهاوج  بحاص 
رد هک  لبق  طورش  رب  هفاضا  تسا  یطرش  دننکیم  هدافتسا  وا  هب  ّقلعتم  ریش  زا  عضترم  ود  هک  یلحف  تدحو  هک 

______________________________

. ضعب یلع  مهضعب  مرحی  مل  نیلحف  نبلب  ۀعامج  ةارملا  تعضر  اولف  دحاو  لحفل  نبللا  نوکی  نا  و  هعمل : ( 1)
حکن ول  اذک  ضعب و  یلع  مهضعب  مرح  ۀئام  دحاو  لحف  نبلب  تعضر  اولف  دحاو  لحفل  نبّللا  نوکی  نا  عباّرلا  طرشلا  مالـسالا : عیارـش  ( 2)

(. ص 284 ج 2 ، توریب ، پاچ  . ) اعیمج مهنیب  حکانتلا  مرح  رثکا  وا  ادحاو  ةدحاو  لک  تعضرا  ارشع و  لحفلا 
ص 303. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 3)
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«. 1  » تسا هدیدرگ  ظوحلم  عضترم  ود  نیب  تمرح  رشن  صوصخ 
تبارق نایب  ماقم  رد  الوصا  ةّدام 1046  رد  یندم  نوناق  هک  دوشیم  یـشان  نآ  زا  ثحبم  طلخ  نیا  دـش  هتفگ  هک  هنوگنامه  هکنآ  هصالخ 

ود نیب  یعاضر  تبارق  عوضوم  هّدام  ریخا  تمـسق  رد  یلو  تسا . لفط  اب  لـحف  نز و  نیب  هطبار  یـسررب  ینعی  يدومع  ّطـخ  رد  یعاـضر 
ود بلاق  رد  کیکفت و  رگیدـکی  زا  تمـسق  ود  نیا  دوب  هتـسیاش  هکیلاحرد  دـهدیم ؛ رارق  ثحب  دروم  فارطا )  ) یقفا ّطـخ  رد  ار  لـفط 

. تسا هدومن  تیارس  یندم  نوناق  هب  یهقف  نوتم  زا  طلخ  نیا  دوشن . هابتشا  زورب  بجوم  ات  ددرگ ، نایب  هّدام 

عاضر ماکحا 

ندروخ ریش  هلیسوب  دوشیم  مارح  « - 2  » بسّنلا نم  مرحی  ام  عاضّرلا  نم  مرحی  : » دیامرفیم هک  يوبن  ثیدح  قباطم  دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب 
رد عاضر  باوبا  زا  مّود  باب  رد  هدـیدرگ و  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  يدایز  تایاور  هب  هّجوت  اـب  و  دـشابیم .» مارح  بسن  هلیـسوب  هک  هچنآ 

. تسا یبسن  تمرح  تازاوم  هب  یعاضر  تمرح  هک  دوشیم  طابنتسا  هدعاق  نیا  تسا ، هدش  يروآعمج  ۀعیشلا  لئاسو  حاکن  باتک 
. تسا مارح  عضترم  لفط  رب  وا  ردام  یعاضر و  ردام  تایاور  نیا  هب  هّجوت  اب 

ریـش نز  ناگتـسب  ریاس  نینچمه  تسا . مارح  عضترم  لفط  رب  زین  دسرب  هدنهد ) ریـش  رهوش   ) نبل بحاص  هب  شبـسن  هک  سک  ره  نینچمه 
، نیا رب  هوـالع  دـنمارح . وا  رب  دوشیم  عضترم  لـفط  یعاـضر  رهاوخ  هک  هعـضرم  رتـخد  زین  رـسپ و  ردـپ ، ردارب ، رهاوخ ، لـیبق  زا  هدـنهد 
رب دنوشیم و  یعاضر  رهاوخ  ردارب و  رگیدکی  اب  دنروخب ، ریـش  نز  کی  زا  رکّذـلا  قوف  طیارـش  اب  لفط  ود  رگا  دـش ، هتفگ  هک  روطنامه 

. دنمارح رگیدکی 
______________________________

ص 268. ج 2 ، ینیمخ ، ماما  هلیسولا  ریرحت  ( 1)
. دعب هب  ص 280  ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 2)

84 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
رـصحنم یعاضر  نارهاوخ  ناردام و  هب  ار  عاضر  تمرح  هّماع  ياهقف  زا  یـضعب  یلو  تسا . هّیماما  ياـهقف  هب  ّقلعتم  رظن  نیا  تسناد  دـیاب 

یتاّللا مکتاهما   » طـقف اـجنآ  رد  هک  تسا  ءاـسن  هکراـبم  هروس  هیآ 23  هب  اهنآ  دانتـسا  دـنهدیمن . تیارـس  رگید  صاخـشا  هب  و  دـننادیم ،
ثیدح هب  دانتـسا  اب  هّیماما  ياهقف  یلو  دوشیمن . هدید  یمان  رگید  صاخـشا  زا  تسا و  روکذم  ۀعاضّرلا » نم  مکتاوخا   » زین و  مکنعـضرا »

هک زین  ار  يرگید  ناسک  هّیلک  نارهاوخ ، نارداـم و  زا  ریغ  بسنلا ) نم  مرحی  اـم  عاـضرلا  نم  مرحی   ) راعـشالا قوف  يوبن  رتاوتم  روهـشم و 
. دنهدیم رارق  یعاضر  تبارق  زا  یشان  تمرح  لومشم  نارهاوخ و  ناردام و  فیدر  رد  تسا ، اهنآ  لماش  تمرح  مکح  بسن  هدعاق  قبط 

: تسا يرورض  عاضر  هب  طوبرم  ماکحا  ندش  نشور  يارب  یهقف  هلأسم  ود  رکذ  اجنیا  رد 
نبل بحاص  زا  روظنم  دـنک . جاودزا  یعاـضر  اـی  یبسن  زا  معا  نبل  بحاـص  دـالوا  اـب  دـناوتیمن  هدروخ  ریـش  هک  یلفط  ردـپ  لّوا : هلأـسم 
ردـپ ای  هتـشاد  يدـنزرف  شرگید  نز  زا  نبل  بحاص  هچنانچ  تسا . هداد  ریـش  لـفط  هب  هک  تسا  ینز  رهوش  دـش ، هتفگ  ـالبق  هک  یحرـشب 

، اههچب نارهاوخ  اریز  دـنک . جاودزا  نبل  بحاـص  ياـههچب  اـب  دـناوتیمن  هدروخ  ریـش  هک  یلفط  ردـپ  اـجنیا  رد  دـشاب ، يرتخد  یعاـضر 
تسیاهحیحص رابخا  يوتف  نیا  دنتسم  «. 1  » تسا مارح  ردپ  رب  دنزرف و  مکح  رد  دـنزرف  رهاوخ  دـنیآیم و  باسحب  وا  نادـنزرف  نارهاوخ 

«. 2  » دنراد ار  نبل  بحاص  دلو  مکح  لافطا  هنوگنیا  هک  هدمآ  رابخا  رد  تسا و  هدرک  میرحت  هب  حیرصت  هک 
دالوا هاوخ  دنک ، جاودزا  هداد ) ریش  لفط  هب  هک  ینز   ) هعضرم دالوا  اب  دناوتیمن  مه  هدروخ ) ریش  هک  یلفط  ردپ   ) عضترم ردپ  مّود : هلأسم 

و یعاضر ، ای  دشاب  یبسن 
______________________________
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ص 314. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ( 1)
ص 306 و 307. ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  هب  دوش  عوجر  ( 2)

85 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هتشون ع )  ) اضر ترـضح  هب  يو  تسا . رفعج  نب  هّللا  دبع  ۀحیحـص  يوتف  نیا  دنتـسم  رگید . نبل  بحاص  زا  ای  دشاب  نبل  بحاص  دنزرف  ای 

درم نآ  يارب  هن  : » دومرف ترـضح  هن »؟ ای  تسا  لالح  درم  يارب  نز  نیا  رتخد  اب  جاودزا  اـیآ  دـهد  ریـش  ار  يدـنزرف  ینز  رگا  : » هک تسا 
««. 1  » دشابیمن لالح 

______________________________

ص 306 و 307. ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  هب  دوش  عوجر  ( 1)
86 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

( هرهاصملاب تبارق   ) یببس تبارق 

هراشا

، دـناهدرک فیرعت  « 2  » يراـصنا خیـش  و  « 1  » یناـث دیهـش  موـحرم  هک  يروـطب  دـنیوگیم ، زین  هرهاـصملاب  تبارق  ار  نآ  هک  یببـس  تبارق 
. ددرگیم داجیا  يرگید  نادنواشیوخ  اب  نیجوز  زا  کی  ره  نیب  حاکن  رثا  رد  هک  تسا  يدنواشیوخ 

: دنمسق ود  رب  دشابیم ، عونمم  هرهاصم  رثا  رد  نانآ  اب  حاکن  هک  یناسک  تسین . یقرف  عطقنم  مئاد و  حاکن  نیب  یببس  تبارق  دروم  رد 
. نز ردام  دننام  دباییم ؛ قّقحت  يدبا  تمرح  تبارق ، داجیا  ضحم  هب  ینعی  تسا . عونمم  انیع  نانآ  حاکن  هک  یناسک  لّوا -

. نز رهاوخ  دننام  تسا ؛ عونمم  تبارق  دوجو  ضرف  رد  حاکن  ینعی  تسا . عونمم  اعمج  نانآ  حاکن  هک  یناسک  مّود -

تسا عونمم  انیع  نانآ  حاکن  هک  یناسک 

هراشا

عونمم هرهاصم  ۀطساوب  لیذ  صاخشا  نیب  حاکن  : » یندم نوناق  هّدام 1047 
______________________________

ص 73. ج 2 ، يدلج ، ود  هعمل  حرش  ( 1)
. یّشحم بساکم  رخآ  رد  عوبطم  یّلح ،) همالع  ناهذالا  داشرا  رب  حرش   ) هرهاصملا یف  ۀلاسر  ( 2)

87 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
: تسا یمئاد 

. یعاضر یبسن و  زا  معا  دشاب  هک  هجرد  ره  زا  وا  نز  تاّدج  ردام و  درم و  نیب  - 1
. دشاب یعاضر  تبارق  دنچ  ره  تسا  هدوب  وا  دافحا  زا  یکی  نز  ای  رسپ  نز  ای  دادجا  زا  یکی  نز  ای  ردپ و  نز  اقباس  هک  ینز  درم و  نیب  - 2

«. دشاب هدش  عقاو  یئوشانز  رهوش  نز و  نیب  هکنیا  رب  طورشم  یعاضر  ول  دشاب و  هک  هجرد  ره  زا  نز  دالوا  زا  ثانا  اب  درم  نیب  - 3
کی ره  هک  تسا . هدش  لصاح  يدنواشیوخ  نانآ  اب  «، 1  » ترهاصم ۀطساوب  هک  تسا  یناسک  اب  حاکن  تیعونمم  دروم  رد  هدام  نیا  مکح 

: ددرگیم حیرشت  الیذ  نآ  ياهدنب  زا 

نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 61 
www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


. یعاضر یبسن و  زا  معا  دشاب  هک  هجرد  ره  زا  وا  نز  تاّدج  ردام و  درم و  نیب  - 1

هراشا

درم رب  يردپ ) ای  يردام  زا  معا   ) نز نآ  تاّدج  ردام و  درم ، کی  نز و  کی  نیب  حاکن  دقع  دّرجم  هب  هک  دوشیم  هدافتسا  ترابع  نیا  زا 
. دندرگیم يدبا  مارح 

ضحم هب  هک  تسا  نآ  ةدـنناسر  هّدام  زا  دـنب  نیا  قالطا  دـندرگیم . مارح  درم  رب  مه  نز  یعاـضر  تاّدـج  یعاـضر و  نارداـم  نینچمه 
جاودزا ینز  اب  يدرم  رگا  نیاربانب  هن . ای  دشاب  هتفرگ  تروص  یکیدزن  هکنیا  زا  معا  ددرگیم ؛ داجیا  يدـبا  تمرح  ّتیجوز ، هطبار  قّقحت 
دوشیم هدافتـسا  ترابع  قالطا  زا  نینچمه  دنک . جاودزا  دناوتیمن  نز  هّدـج  ای  ردام و  اب  رگید  دـهد ، قالط  ار  وا  لوخد  زا  لبق  دـنک و 

حاکن  ) دـیامن هعتم  تعاـس  کـی  تّدـم  هب  یتح  ار  ینز  يدرم  ـالثم  رگا  سپ  تسین . یقرف  زین  عطقنم  مئاد و  حاـکن  نیب  تهج  نیا  زا  هک 
ّدبؤم مارح  وا  رب  نز  هّدج  ردام و  دنکن  یکیدزن  وا  اب  دنچ  ره  عطقنم )

______________________________

. ندش داماد  ( 1)
88 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. ددرگیم

: یهقف یسررب 

. دراد دوجو  مک  رایسب  فلاخم  لوق  هنیمز  نیا  رد  و  تسا ، هّیماما  ياهقف  روهشم  ياوتف  اب  قباطم  یندم  نوناق  ةّدام 1047  لّوا  دنب  نومضم 
مارح درم  رب  نز  تاّدـج  رداـم و  هـک  دـناهتفگ  هّماـع  زا  یهورگ  زین  لـیقع و  یبا  نـبا  هّیماـما  ياـملع  ناـیم  رد  : » دـیوگیم یناـث  دــیهش 
مارح درم  رب  نز  تاّدج  ردام و  دـشاب  هدرکن  یکیدزن  نز  اب  درم  دـشابن و  هلوخدـم  نز  ات  ینعی  هجوز . هب  لوخد  زا  دـعب  رگم  ددرگیمن ،

««. 1  » تسا فیعض  ردان و  لوق  نیا  یلو  دوشیمن .
ُتا�هَّمُأ َو  ْمُْکیَلَع …  ْتَمِّرُح  : » تسا هفیرـش  ۀـیآ  نیا  هدـش ، هراـشا  نآ  هب  « 2  » هعمل حرـش  رد  هک  عامجا  رب  هوالع  روهـشم ، ياوتف  دنتـسم 
جاودزا دـش  مارح  ْمُْکیَلَع - َحا�نُج  ا�لَف  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  اُونوُکَت  َْمل  ْنِإَف  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  ّللا 

�
ِیتا ُمُِکئا�ِسن  ْنِم  ْمُکِروُجُح  ِیف  ّللا 

ـ�
ِیتا ُمُُکِبئـا�بَر  َو  ْمُِکئاـ�ِسن 

لوخد اهنآ  هب  رگا  دـیاهدرک و  لوخد  اهنآ  هب  هک  ینانز  زا  دنتـسه  امـش  هناخ  رد  هک  ینانز  نارتخد  ناـتنانز و  نارداـم  اـب …  امـش  ندرک 
««. 3  » دینک جاودزا  اهنآ  اب  هکنیا  درادن  یعنام  دیشاب  هدرکن 

 …  ( مکبئابر و   ) ریخا ۀلمج  هب  ارصحنم  ار   … مکئاسن )  نم   ) دیق ءاهقف  روهشم 
. دناهدرمش قلطم  ار  مکئاسن ) تاهما   ) نیتسخن ۀلمج  هتسناد و  طوبرم 

مه دنکیم ، ادیپ  طابترا  هتـسد  ود  ره  هب  هدمآ و  دیق  تروصب  رکّذلا  قوف  ۀیآ  رد  نم »  » ۀملک دـننکیم : لالدتـسا  نینچ  نیفلاخم  الباقتم ،
دوشیم مارح  ینامز  نز  رتخد  هک  روط  نامه  ینعم  نیدب  یتاللا .» مکبئابر   » هب مه  و  مکئاسن » تاهما   » هب

______________________________

ص 378. ج 1 ، ماهفالا ، کلاسم  ( 1)
ص 177. ج 5 ، يدلج ، هد  هعمل  حرش  ( 2)

ۀیآ 23. ءاسن ، ةروس  نآرق  ( 3)
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ره رد  لوخد  طرـش  اذل  دـشاب . هدرک  یکیدزن  نز  اب  درم  هک  دوشیم  مارح  ینامز  مه  نز  ردام  دـشاب ، هدرک  یکیدزن  نز  اب  یـصخش  هک 

. دراد رابتعا  هتسد  ود 
: دنهدیم خساپ  نینچ  ار  قوف  لالدتسا  روهشم 

اهنت هک  دراد  نآ  رد  روهظ  ءانثتـسا ) دننام   ) دوشیم هدروآ  هدّدعتم  تالمج  زا  سپ  هک  يدویق  نوچ  تسا ، رهاظ  فالخ  هلأسم  نیا  الّوا -
. دنکیم ادیپ  طابترا  ریخا  ۀلمج  هب 

ینعی تسا  هیوـشن  اـی  هیئادـتبا  نم » ، » دـیامن دـیقم  ار  مکبئاـبر » « » نم  » هچناـنچ هیناـیب ، هیئادـتبا و  دوریم ، راـکب  ینعم  ود  رد  نم » - » اـیناث
نیا رد  دـنک  ادـیپ  طابترا  زین  مکئاسن » تاهما   » هب نم »  » دـیق رگا  اّما  دـیاهدرک ، شزیمآ  اهنآ  اب  هک  ینانز  زا  دـناهتفرگ  تأشن  هک  ینارتخد 
ینعی شدوخ  زا  لبق  يارب  دوشیم  ینایب  نم »  » نیاربانب تسین ، نز  زا  هتفرگ  تأشن  نز  ردام  هک  ارچ  هیئادـتبا ، هن  تسا  هیناـیب  نم »  » تلاـح

، تسا هیئادتبا  نم »  » ددرگ طبترم  یتاللا » مکبئابر   » ینعی ریخا  هتسد  هب  هک  میریگب  رظن  رد  ار  نم »  » رگا سپ  تسا ، هلوخدم  هک  ینز  ردام 
ود میراد و  ظفل  کی  لاح  تسا ؛ هینایب  نم »  » تروص نیا  رد  مکئاسن ،» تاـهما   » ینعی دـنکیم ، دروخرب  لّوا  هتـسد  هب  میئوگب  هچناـنچ  و 

زئاج لامعتـسا  کی  رد  ینعم  کی  زا  شیب  رد  ظفل  لامعتـسا  هک  تسا  هدـش  تباث  هقف  لوصا  ثحب  رد  نوچ  و  هیناـیب ،) هیئادـتبا و   ) ینعم
سپ درادن  دوجو  زین  عمج  ناکما  نوچ  و  درب ، راکب  هینایب  مه  هیئادـتبا و  موهفم  رد  مه  نامز  کی  رد  ار  نم »  » ظفل ناوتیمن  سپ  تسین ،

« نم  » دـیق هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  هینایب ، ای  دوش  لامعتـسا  هیئادـتبا  يانعم  رد  دـیاب  ای  ینعی  میـشابیم ؛ ینعم  کی  رد  ظفل  لامعتـسا  زا  ریزگاـن 
. دهدیم هیئادتبا  يانعم  دراد و  صاصتخا  هتسد  نیا  هب  نم »  » دیق هک  تفگ  دیاب  سپ  دشابیم  مکبئابر »  » ۀتسد هب  لصّتم 

ینز اب  يدرم  هچنانچ  : » هک درک  لاؤس  ع )  ) رقاب ترضح  زا  هزمح  نبا  دراد : دوجو  هنیمز  نیا  رد  مه  یتیاور  یبدا ، لالدتـسا  نیا  رب  هوالع 
: دندومرف ترضح  دوشیم ،»؟ مارح  درم  رب  نز  نآ  رتخد  ایآ  دهد  قالط  ار  نز  لوخد  زا  لبق  هدومن و  جاودزا 

90 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
«. دوش مارح  رتخد  ات  دـشاب  هلوخدـم  دـیاب  نز  هک  تسا  هدرک  دـیق  دـنوادخ  نوچ  دوشیمن . مارح  درم  رب  تسین  هلوخدـم  هک  ینز  رتخد  »

: دندومرف دوخ  نخس  ۀمادا  رد  ترضح 
«. دوشیم ّدبؤم  مارح  درم  رب  نز  نآ  ردام  دوش  هداد  قالط  لوخد  زا  لبق  هک  ینز  یلو  »

دروم رد  دنوادخ  هکنیا  رطاخب  تسین  نینچ  : » دنیامرفیم ترـضح  دنتـسین ،»؟ مه  دننام  دروم  ود  نیا  ایآ  : » هک دنکیم  لاؤس  يوار  سپس 
««. 1  » تسا هدیدرگ  لئاق  ار  طرش  نیا  نز  رتخد  دروم  رد  یلو  هدادن  رارق  ار  لوخد  طرش  نز  ردام 

. دسریم رظنب  داریا  هشدخ و  لباق  ریغ  دنتسم و  هّجوم و  روهشم  لوق  هفیرش  هیآ  روهظ  تیاور و  نیا  هب  هّجوت  اب  سپ 

. دشاب یعاضر  تبارق  دنچ  ره  تسا  هدوب  وا  دافحا  زا  یکی  نز  ای  رسپ  نز  ای  دادجا  زا  یکی  نز  ای  ردپ  نز  اقباس  هک  ینز  درم و  نیب  - 2

هراشا

ردپ نز  اب  رسپ  حاکن  نینچمه  و  دنتـسه . ردام  مکح  رد  اهنز  نیا  اریز  تسا . مارح  دادجا  نز  ردپ و  نز  اب  جاودزا  ترابع  نیا  هب  هّجوت  اب 
: دوشیم میسقت  ریز  حرشب  تسا  مارح  اهنآ  اب  حاکن  هک  يدارفا  سپ  تسا . مارح  زین  یعاضر  دادجا  و 

. دوخ یبسن  دادجا  نز  ردپ و  نز  اب  رسپ  حاکن  - 1
. دوخ یعاضر  دادجا  نز  ردپ و  نز  اب  رسپ  حاکن  - 2

. دوخ یبسن  رسپ  نز  اب  ردپ  حاکن  - 3
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. یعاضر رسپ  نز  اب  ردپ  حاکن  - 4
. دوخ یعاضر  دافحا  نز  اب  ردپ  حاکن  - 5

. دراد دوجو  يدبا  تمرح  روکذم  دارفا  نیب  قوف  روص  هّیلک  رد 

: یهقف یسررب 

: دشابیم لیذ  ۀفیرش  تایآ  لئاسم  نیا  یهقف  يانبم 
______________________________

. دعب هب  ص 354  ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
91 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

««. 1  » دناهدرک حاکن  اهنآ  اب  امش  ناردپ  هک  یناسک  اب  دینکن  حاکن   … َفَلَس -  ْدَق  ا�م  ّلِإ 
�
ا ِءا�سِّنلا  َنِم  ْمُکُؤا�بآ  َحَکَن  ا�م  اوُحِْکنَت  ا�ل  َو  »

بلـص زا  هک  نانآ  ناتنادـنزرف  نارـسمه  اب …  امـش  ندرک  جاودزا  دـش  مارح  ْمُِکبا�لْـصَأ - ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئا�ْنبَأ  ُِلئا�لَح  َو  ْمُْکیَلَع …  ْتَمِّرُح  »
««. 2  » دنیامش

هک تسا  رکذ  هب  مزال  دوشیم . هدافتـسا  هجیتن …  هون و  نادـنزرف و  نانز  دور و  الاب  دـنچ  ره  دادـجا  نز و  جاودزا  تمرح  هیآ  ود  نیا  زا 
« اوحکنت  » و لئالح »  » تاملک سپ  دشابیم . اهیلع  دوقعم  لئالح ) درفم   ) هلیلح یقیقح  يانعم  زین  و  تسا ، دقع  نامه  حاکن  یقیقح  يانعم 

طرـش لوخد  دنزرف  رـسمه  ردپ و  نز  اب  حاکن  تمرح  رد  نیاربانب  ریخ . ای  دـشاب  هتفرگ  تروص  یکیدزن  هکنیا  زا  معا  دـنراد  مومع  هدافا 
. ددرگیم داجیا  تمرح  دقع ، عوقو  فرصب  مه ، لوخد  نودب  تسین و 

ربمغیپ نانز  تسا  مارح  دنیامرفیم : ع )  ) قداص ترضح  : » ملسم نب  دّمحم  تیاور  هلمج  زا  دنکیم  دییأت  ار  طابنتسا  نیا  مه  تایاور  هتبلا 
: دیامرفیم دنکیم و  لالدتسا  هفیرش  هیآ  نیمه  هب  نآ  زا  سپ  ترضح  ع .»)  ) نیسح نسح و  رب 

««. 3  » دنک جاودزا  شّدج  نز  اب  درم  هک  تسین  هتسیاش  »
بجوم هب  هتفگ  شیپ  حرـشب  نینچمه  دوشیم . عطقنم  زین  مئاد و  حاکن  لماش  تمرح  مکح  هیآ ، نیا  رد  حاکن  ۀـملک  قـالطا  هب  هّجوت  اـب 

عاضر دوشیم و  هفاضا  دراوم  نیا  هب  زین  یعاضر  دروم  سپ  تسا . بسن  زا  یـشان  تمرح  اب  قبطنم  عاضر  زا  یـشان  تمرح  يوبن  ثیدح 
. دوب دهاوخ  مارح  زین  هجوز  یعاضر  ردام  تسا  مارح  درم  رب  هجوز  یبسن  ردام  هک  روطنامه  الثم  دنیشنیم . بسن  ياج 

.[ دشاب هدش  عقاو  یئوشانز  رهوش و  نز و  نیب   ] هکنیا رب  طورشم  یعاضر ، ول  دشاب و  هک  هجرد  ره  زا  نز  دالوا  زا  ثانا  اب  درم  نیب  - 3

هراشا

______________________________

ۀیآ 22. ءاسن ، ةروس  ( 1)

ۀیآ 23. ءاسن ، ةروس  ( 2)
. دعب هب  ص 354  ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 3)

92 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. دشاب هدش  عقاو  یئوشانز  رهوش  نز و  نیب 

ياههون هاوخ  ددرگیم ، نز  نآ  ياههون  ینعی  نز  ۀطـساو  اب  ای  هطـساوالب  ياـهرتخد  لـماش  قوف  تراـبع  رد  نز » دـالوا  زا  ثاـنا   » ۀـملک
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دشاب هتشاد  يرتخد  یلبق  رهوش  زا  ینز  رگا  سپ  دشاب . هدش  عقاو  یکیدزن  هک  تسا  نآ  رب  طورشم  تمرح  داجیا  یلو  يرـسپ ، ای  يرتخد 
مارح دـیدج  رهوش  رب  تسا  قباس  رهوش  زا  هک  نز  نآ  رتخد  دـنک  یکیدزن  نز  نآ  اب  مّود  رهوش  و  دـنک ، جاودزا  يرگید  درم  اب  هچناـنچ 

. دوشیم يدبا 
( دـیدج  ) مّود رهوش  زا  دـنک و  رایتخا  يرگید  رهوش  نز  و  دـهد ، قالط  ار  وا  یتّدـم  زا  سپ  هدومن و  جاودزا  ینز  اب  يدرم  رگا  نینچمه 

. دنک جاودزا  دیدج  رهوش  رتخد  اب  دناوتیمن  لّوا  رهوش  دوش ، رتخد  ياراد 
. درادن دوجو  ثیح  نیا  زا  یعاضر  ای  یبسن  رتخد  نیب  یقرف  هک  هدش  هفاضا  رکّذلا  قوف  هّدام  رد 

: یهقف یسررب 

نودـب دـقع و  عوقو  فرـصب  نز  رداـم  دروم  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ءاـسن  ةروـس  ۀفیرـش 22  ۀـیآ  زا  هک  دـش  هتفگ  لـبق  ثحب  رد 
رهوش اـب  نز  رتخد  اـت  دریگ  تروص  لوخد  هک  تسا  طرـش  نز  رتـخد  دروم  رد  یلو  ددرگیم ، داـجیا  حاـکن  تمرح  یکیدزن ، ترورض 

هک نز  نیا  رتخد  اب  دناوتیم  دهدب ، قالط  ار  وا  لوخد  زا  لبق  دنک و  جاودزا  ینز  اب  يدرم  رگا  نیاربانب  دنوش . مارح  رگیدـکی  هب  تبـسن 
فرـص ینعی  درادـن . دوجو  نانآ  نیب  یتمرح  و  دـنک ، جاودزا  دوشب ) يرتخد  نینچ  ياراد  ادـعب  ای  هتـشاد  ـالبق  هچ   ) تسا يرگید  درم  زا 

. دوش تمرح  بجوم  ات  تسا  مزال  مه  یکیدزن  دقع  رب  هوالع  ددرگیمن و  وا  رتخد  اب  حاکن  يدبا  تمرح  بجوم  نز  اب  دقع 
حاکن رد  ردام  هکیلاحرد  ردام  هب  لوخد  زا  لبق  دناوتب  درم  نآ  هک  تسین  نیا  یکیدزن  رب  يدبا  تمرح  فقوت  زا  روظنم  هک  تسناد  دیاب 

نآ رد  ددرگ و  يو  نز  ردام  نز  نآ  هک  ددرگیم  ثعاب  رتخد  اب  جاودزا  اریز  دیامن . جاودزا  نز  نآ  رتخد  اب  تسوا 
93 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

روظنم رتخد  هب  تبسن  تسا ، طرش  لوخد  يدبا  تمرح  يارب  میئوگیم  هکنیا  سپ  دیامن . رتخد  ردام و  نیب  عمج  دناوتیمن  یـسک  دحاو 
. تسا

***

تسا عونمم  اعمج  نانآ  حاکن  هک  یناسک 

هراشا

«. دشاب عطقنم  دقع  هب  هچ  رگا  تسا ، عونمم  رهاوخ  ود  نیب  عمج  : » یندم نوناق  هّدام 1048 
نینچ هچنانچ  دنک و  جاودزا  شرهاوخ  اب  دناوتیمن  تسا  یقاب  روکذـم  ّتیجوز  هک  مادام  درک ، جاودزا  ینز  اب  یـسک  رگا  هّدام  نیا  قبط 

ای عطقنم  ای  دـشاب  مئاد  دـقع  ود  ره  هک  دـنکیمن  یقرف  هک  دوشیم  هدافتـسا  هّدام  ترابع  قـالطا  زا  تسا . لـطاب  دریگ  تروص  یجاودزا 
لطاـب دـقع  ود  ره  دـنروآرد ، حاـکن  دـقع  هب  يدرم  يارب  ار  رهاوخ  ود  هظحل  کـی  رد  رگا  نینچمه  عـطقنم . يرگید  دـشاب و  مئاد  یکی 

سپ تسا ، عونمم  رهاوخ  ود  نیب  عمج  روکذم  هّدام  بجومب  نوچ  و  ددرگیم ، رهاوخ  ود  نیب  عمج  بجوم  دـقع  ود  تّحـص  اریز  تسا .
ود ره  اذل  درادن ، ینامز  مّدقت  ای  حیجرت  يرگید  رب  دقع  ود  زا  کی  چـیه  نوچ  یفرط  زا  و  تسا . يرگید  نالطب  بجوم  کی  ره  تّحص 

. تسا لطاب  دقع 

یهقف یسررب 
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: دیامرفیم هک  تسا  هفیرش  ۀیآ  نامه  ریخا  تمسق  هلأسم  یهقف  يانبم 
««. 1  » رهاوخ ود  نیب  عمج  امش  رب  تسا  مارح  ِْنیَتْخُْألا - َْنَیب  اوُعَمَْجت  ْنَأ  َو  ْمُْکیَلَع …  ْتَمِّرُح  »

قبط هک  دراد  دوجو  مکح  نیا  رب  لاد  يرتاوتم  صوصن  هفیرش  ۀیآ  رب  هوالع 
______________________________

ص 381. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  هب  دوش  عوجر  ( 1)
94 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

تـسین دـبؤم  یمئاد و  دروم  نیا  رد  تمرح  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  تسا . مارح  عوـنمم و  جاودزا  رد  رهاوـخ  ود  نیب  عـمج  اـهنآ  عوـمجم 
عقاو قالط  نیجوز  نیب  یلو  دـشاب  مئاد  روکذـم  جاودزا  ای  دوش و  مامت  تّدـم  دـشاب و  عطقنم  حاکن  لّوا  رهاوخ  اـب  جاودزا  رگا  نیارباـنب 

. دنک جاودزا  شرهاوخ  اب  دناوتیم  رهوش  تروص  نیا  رد  دریمب ، هجوز  ای  دوش 
اریز دنک  جاودزا  نز  رهاوخ  اب  دناوتیمن  هّدع  تّدم  رد  تخاس  هقلطم  یعجر  قالط  اب  ار  شنز  درم  رگا  دنراد  هدـیقع  هنیمز  نیا  رد  اهقف 

«. 1  » تسا هجوز  ۀلزنمب  هّدع ، تّدم  مامتا  زا  لبق  هیعجر  هقلطم 
ةّدـع رد  درم  رگا  نیارباـنب  تسا . هدرک  دادـملق  هجوز  مکح  رد  ار  هیعجر  هقلطم  رگید  ّداوـم  نیتّدام 943 و 1148 و  رد  زین  یندـم  نوناق 
نئاب قالط  هب  نز  رگا  اّما  تسا . لـطاب  يدـقع  نینچ  تسا و  هدرک  رهاوخ  ود  نیب  عمج  عقاو  رد  دـنک ، جاودزا  دوخ  نز  رهاوخ  اـب  هیعجر 
قالط اریز  دنک . جاودزا  ینز  نینچ  رهاوخ  اب  دناوتیم  درم  يّدع ) ۀقالط  هن  ای  هقالط  هس  نز  هلوخدم ، ریغ  ای  هسئای  نز  دننام   ) دوش هقلطم 

«. 2  » دنامیمن یقاب  نانآ  نیب  ياهقلع  عون  چیه  دوشیم و  نیجوز  نیب  لماک  یئادج  بجوم  نئاب 
: میزادرپیم هّدام  نیا  دروم  رد  هلأسم  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد 

؟ هن ای  دنک  جاودزا  شرهاوخ  اب  دناوتیم  هّدع  ياضقنا  زا  لبق  ایآ  دنک  جاودزا  ینز  اب  عطقنم  دقع  هب  يدرم  رگا  لّوا - هلأسم 
یفن رب  تلـالد  هک  تسا  « 5  » یحیرـص ّصن  دوجو  یفرط  زا  فالتخا ، أـشنم  «. 4  » یفنم و  « 3  » تبثم دـنراد  هّیرظن  ود  دروـم  نیا  رد  اـهقف 

. دشاب زاجم  نز  رهاوخ  اب  جاودزا  عطقنم  دقع  هّدع  نامز  رد  هک  تسا  نیا  یقوقح  دعاوق  ياضتقم  رگید  فرط  زا  و  دنکیم ،
______________________________

ص 381. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  هب  دوش  عوجر  ( 1)
. قباس ذخأم  ( 2)

ص 359. یناقمام ، هللا  دبع  خیش  نیقتملا ، جهانم  ص 381 ؛ ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 3)
ص 73. ج 2 ، يدلج ، ود  هعمل  حرش  ( 4)

ص 370. ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 5)
95 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رد نئاب  قالط  دننام  هدش و  عطق  نیجوز  نیب  ّتیجوز  حاکن و  هطبار  تقیقح  رد  نآ ، لذب  ای  تّدـم  ياضقنا  زا  سپ  عطقنم  حاکن  رد  اریز 
ياهقف یلو  دـشاب ، هتـشاد  یلاکـشا  دـیابن  قباس  نز  رهاوخ  اب  جاودزا  تّدـم  نیا  رد  یقوقح  تایـضتقم  قباطم  نیاربانب  تسا . مئاد  حاـکن 

«. 1  » دناهدومن عنم  اطایتحا  بلغا  رصاعم 
؟ دنک جاودزا  هجوز  رهاوخ  اب  دناوتیم  درم  ایآ  حاکن ، خسف  هّدع  رد  مّود - هلأسم 

هباشم عوضوم  مکح  مه  دروم  نیا  رد  میئوگب  هک  دنکیم  اضتقا  یقوقح  دعاوق  و  درادن ، یقرف  نئاب  قالط  اب  دروم  نیا  تشاد  هّجوت  دـیاب 
«. 2  » دشابیم عنام  الب  هّدع  نیح  رد  جاودزا  تسا و  نئاب  قالط 

؟ تسیچ عوضوم  مکح  دشاب  ههبش  هب  دلو  ای  انّزلا  دلو  اهنآ  زا  یکی  ای  رهاوخ و  ود  ره  هچنانچ  مّوس - هلأسم 
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. تسین زئاج  قوف  تروص  رد  نیتخا  نیب  عمج  تسا و  عورـشم  تخا  دننام  هّیـضق  مکح  دنراد  هدیقع  طایتحا  تیاعر  اب  هنیمز  نیا  رد  اهقف 
م. ةّدام 1045 ق . رد  اّما 

دش لئاق  كالم  ذاّختا  اب  ناوتب  دیاش  دشاب » انز  ای  ههبـش  زا  لصاح  تبارق  هچ  رگا  تسا ، عونمم  لیذ  یبسن  براقا  اب  حاکن  : » دیوگیم هک 
. تسا هدومن  يوریپ  اهقف  طایتحا  زا  یندم  نوناق  هکنیا  هب 

تحارـص هب  يوبن  ثیدـح  هب  هّجوت  اـب  اـهقف  یلو  تسا  تکاـس  یعاـضر  رهاوخ  هب  عجار  یندـم  نوناـق  رهاوخ  ود  نیب  عـمج  رد  رّکذـت -
«. 3  » تسین یقرف  یعاضر  یبسن و  رهاوخ  نایم  رهاوخ  ود  نیب  عمج  تمرح  ثیح  زا  هک  دناهتفگ 

***
______________________________

هلأسم 48. ةرهاصملاب ، تامّرحم  لصف  یقثولا ، ةورع  ( 1)
. قباس عبنم  ( 2)

ص 380. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 3)
96 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

[ هدازرهاوخ ای  هدازردارب  اب  همع  نیب  عمج  ]

هراشا

«. دوخ نز  هزاجا  اب  رگم  دریگب  ار  دوخ  نز  رهاوخ  رتخد  ای  نز و  ردارب  رتخد  دناوتیمن  سکچیه  : » یندم نوناق  هّدام 1049 
رـسمه ینعی   ) رتخد هلاخ  ای  هّمع  هزاجا  اب  رگم  دـنک  جاودزا  رتخد  نآ  اب  دـناوتیمن  درم  تسا ، يرتخد  هلاخ  اـی  هّمع  ناـسنا  نز  رگا  ینعی 

(. دوخ

یهقف یسررب 

نیا رد  هک  تسا  ياهرتاوتم  رابخا  عامجا  رب  هوالع  زین  نآ  دنتـسم  تسا و  هّیماما  ياهقف  روهـشم  ياوتف  رب  ینتبم  یندـم  نوناـق  زا  هّداـم  نیا 
روبزم حاکن  هک  تسا  یناّمع  یفاکسا و  ۀّیرظن  یکی  دراد  دوجو  فلاخم  لوق  ود  روهـشم  هّیرظن  لباقم  رد  «. 1  » تسا هدیدرگ  دراو  دروم 

. دهد هزاجا  نز  هچ  رگا  تسا  حاکن  زاوج  مدع  هب  قودص  لوق  يرگید  دیامن ؛ عنم  ار  نآ  نز  ول  دناهداد و  هزاجا  ار 
مارح نانآ  اب  حاکن  هک  ینانز  ندرمـش  زا  دعب  دنوادخ  هک  دننکیم  دانتـسا  ءاسن  ةروس  زا  هفیرـش  ۀیآ  زا  تمـسق  نیا  هب  یناّمع  یفاکـسا و 

دنوادخ نوچ  اذهیلع  تسا ، لالح  امش  رب  میدرب  مان  هک  ینانز  نآ  ياوس  ینعی   … ْمُِکل�ذ »  َءا�رَو  ا�م  ْمَُکل  َّلِحُأ  َو  دیامرفیم … « : تسا 
هب اهنآ  اب  جاودزا  تسا و  نانز  هّیقب  فیدر  رد  نز  رهاوخ  ای  ردارب  رتخد  هتـسناد  زئاج  ار  دارفا  هیقب  اب  حاکن  هدـش  هدربمان  صاخـشا  زا  ریغ 

«. 2  » دشابیم لاکشا  الب  هیآ  مکح 
نب یسوم  ماما  شردارب  زا  يو  تسا  رفعج  نب  یلع  تیاور  رگید  دنتسم 

______________________________

. دعب هب  ص 375  ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
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ص 357. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)
97 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

ای هّمع  هکنیا  رب  هوالع  ینعی  نز ، نآ  هلاـخ  اـی  هّمع  اـب  جاودزا  زا  سپ  هدومن  جاودزا  ینز  اـب  هک  يدرم  هراـبرد  دـنکیم  لاؤس  ع )  ) رفعج
یعنام : » دنیامرفیم خساپ  رد  ترـضح  تسا ؛ هدرک  عمج  مه  اب  هدومن و  جاودزا  زین  نز  نآ  رهاوخ  ای  ردارب  رتخد  اب  هدوب  شدقع  رد  هلاخ 

««. 1  » درادن
دنک عمج  هکنیا  هب  تسین  لالح  درم  يارب  : » دناهدومرف هک  ع )  ) قداص ترضح  زا  لقن  هب  تسا  حابـصلا  یبا  تیاور  هب  قودص  دانتـسا  اّما 

««. 2  » وا هلاخ  هّمع و  نز و  نیب 
ای هّمع  نذا  موزل  هنیمز  رد  هک  يدایز  تایاور  لباقم  رد  ار  روکذـم  ياـههّیرظن  دنتـسم  تاـیاور  و  هدرک ، در  ار  لوق  ود  نیا  اـهقف  روهـشم 

. دننادیم فیعض  هدش  دراو  هلاخ 
یعنام نذا  تروص  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  ترـضح  روظنم  هک  دندقتعم  درادـن » یعنام  : » تسا هدومرف  ترـضح  هک  یتیاور  دروم  رد  نانآ 

. درادن دوجو  نذا  هک  تسا  یتلاح  دارم  تسین » زئاج   » تسا هدومرف  ترضح  هک  رگید  تیاور  رد  نینچمه  درادن و 
عوضوم یقوقح  تارثا  دـنک ، عمج  نانآ  نیب  جاودزا و  شرهاوخ  رتخد  ای  ردارب  رتخد  اب  هجوز  هزاجا  نودـب  يدرم  رگا  مینیبب  دـیاب  لاـح 

: دراد دوجو  هّیرظن  راهچ  ءاهقف  نیب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  دوب . دهاوخ  هنوگچ 
. تسا لطاب  مّود  حاکن  دیوگیم  هک  قّقحم  موحرم  هّیرظن  فلا )

دقع دهدن  هزاجا  هچنانچ  تسا و  نز  هزاجا  رب  فّقوتم  مّود  حاکن  تّحـص  هک  دننآ ، وریپ  رخأتم  ياهقف  زا  يدایز  دادـعت  هک  ياهّیرظن  ب )
. تسا لطاب 

رهاوخ ای  هداز  ردارب  دقع  ای  دننک و  خسف  ار  دوخ  حاکن  دنناوتیم  نانآ  تسا . هلاخ  ای  هّمع  اب  رایتخا  دـنیوگیم  مّوس  هّیرظن  نارادـفرط  ج )
ود ره  اریز  دننک . ءاضما  ار  مّود  جاودزا  هکنیا  ای  و  دشاب ، جایتحا  قالط  هب  هکنیا  نودب  دنیامن  خسف  ار  هداز 

______________________________

. دعب هب  ص 375  ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
ص 376. ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 2)

98 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
دنهد و هزاجا  ار  نآ  دنناوتیم  دنهاوخب  هچنانچ  و  تسا ، هلاخ  هّمع و  هزاجا  هب  طونم  دقع  ود  ءاقب  نیاربانب  تسا . هدش  عقاو  حیحـص  دقع 

. دنراذگب یقاب  ار  يرگید  خسف و  ار  یکی  هکنآ  ای 
هّمع و دوخ  دـقع  و  تسا ، لطاب  اعطق  هداز ) رهاوخ  ای  هداز  ردارب   ) رتخد دـقع  هک  تسا  هدـش  لـقن  یّلح  هماـّلع  موحرم  زا  هک  ياهّیرظن  د )

«. 1  » دنربب نیب  زا  ار  دقع  ّالا  دنهدب و  یگدنز  همادا  دنتسه  یضار  هلاخ  ای  هّمع  هچنانچ  ددرگیم . لزلزتم  زین  هلاخ 

: یسررب دقن و 

. تسین حیحـص  دنراد ، ار  دوخ  حاکن  خسف  ّقح  هلاخ  ای  هّمع  هکنیا  مّوس ، ۀّیرظن  دروم  رد  اّما  دشاب . شودخم  ریخا  هّیرظن  ود  دـسریم  رظنب 
هداز و رهاوخ  نیب  عمج  یفرط  زا  دوشیم ؛ زارحا  قباس  دقع  ماکحتسا  باحصتسا  لصا  بجومب  هدیدرگ و  عقاو  احیحص  روبزم  دقع  اریز 
هب و  هزاجا ، رب  فّقوتم  ای  دشاب  دساف  ای  مّود  دقع  هک  تسا  نیا  هدعاق  ياضتقم  هتفرگ و  ماجنا  مّود  دقع  ۀطـساوب  هلاخ  هّمع و  اب  هداز  ردارب 

. تسین شریذپ  لباق  مّوس  ۀّیرظن  بیترت  نیا  اب  دنک . خسف  ار  شدوخ  دقع  دناوتب  لّوا  نز  هک  دنامیمن  یقاب  يزّوجم  لاحره 
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ینعی دـشابیم ، عمج  تلاح  تسا  لزلزت  یـضتقم  هک  هچنآ  اریز  درادـن ، یهجو  مه  هّیرظن  نیا  تفگ  دـیاب  زین  مراهچ  ۀـّیرظن  دروم  رد  اّما 
مینادـب لطاب  ار  ریخا  دـقع  هچنانچ  یلو  دوش . عمج  هداز ) ردارب  ای  هداز  رهاوخ   ) رتخد جاودزا  اب  هلاخ  ای  هّمع  حاـکن  جاودزا و  هک  یناـمز 

. ددرگ لزلزتم  نآ  بجومب  هلاخ  ای  هّمع  دقع  ات  درادن  دوجو  یعمج  رگید 
، دننآ وریپ  زین  اهقف  زا  نیرّخأتم  هک  مّود  ۀّیرظن  مّود ، لّوا و  ۀّیرظن  ود  نیب 

______________________________

. دعب هب  ص 357  ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  هب  دوش  هعجارم  تاّیرظن  لیصفت  يارب  ( 1)
99 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

و هدیدرگ ، یهن  اهنآ  هداز  ردارب  ای  هداز  رهاوخ  اب  جاودزا  هلاخ ، ای  هّمع  تمرح  کته  زا  يریگولج  روظنمب  اریز  دسریم . رظنب  رتحـیحص 
هزاجا ار  نآ  ادـعب  ای  دـنهدب  جاودزا  هب  نذا  البق  هلاخ  هّمع و  هچنانچ  لاح  تسا . هلاخ  ای  هّمع  تمرح  تیاعر  زین  یهن  ّتیعونمم و  هفـسلف 
هراشا عوضوم  نیا  هب  ع )  ) رقاب ترضح  زا  ملسم  نب  دّمحم  تیاور  رد  هکنیا  امک  دوب . دهاوخ  حیحص  لاکـشاالب و  یجاودزا  نینچ  دننک ،

، هّمع هلاخ و  لالجا  رطاخب  شاهلاـخ  اـی  هّمع  يـالاب  رب  نز  جـیوزت  زا  هدومرف  یهن  ص )  ) هّللا لوسر  اـنامه  : » دـندومرف ترـضح  هک  هدـش 
««. 1  » درادن یعنام  دنداد  هزاجا  نانآ  هک  یماگنه 

تمرح کته   ) تسا يوناث  ناونعب  هکلب  ددرگ ، دـقع  داسف  بجوم  هکنیا  ات  تسین  یلّوا  ناونعب  حاـکن  هب  ّقلعتم  تقیقح  رد  یهن  نیارباـنب 
اُوفْوَأ  » تامومع هک  درادـن  یلاکـشا  سپ  دـنکیمن ؛ مه  داسف  رب  تلالد  دـشن  ّقلعتم  حاـکن  هب  امیقتـسم  یهن  هک  یناـمز  و  هّمع ،) اـی  هلاـخ 

ترابع نز ؛ ۀلاخ  ای  هّمع  هزاجا  هب  تسا  طورشم  طونم و  رما  نیا  یلو  دوش ، لماش  زین  ار  دقع  نیا  ْمُِکل�ذ » َءا�رَو  ا�م  ْمَُکل  َّلِحُأ   » و ِدوُقُْعلِاب »
.« دوخ نز  هزاجا  اب  رگم  سکچیه …  : » دیوگیم اریز  تسا . انعم  نیمهب  رعشم  زین  یندم  نوناق 

عفر ار  صقن  يدعب  هزاجا  دوش ، رداص  ادعب  یلو  دشاب  هدشن  رداص  ياهزاجا  نینچ  مّود  دـقع  زا  لبق  هچنانچ  تفگ  ناوتیم  بیترت  نیدـب 
يدعب هزاجا  هک  یلوضف  دقع  دـننام  انیع  دـشاب . طورـشم  نراقم  طرـش  هک  درادـن  یموزل  ماقم  نیا  رد  و  دـنادرگیم . حیحـصت  ار  دـقع  و 

. تسا لطاب  مّود  دقع  دنک  ّدر  دهدن و  هزاجا  ار  مّود  جاودزا  هلاخ  ای  هّمع  رگا  دقع  زا  دعب  تسا  یهیدب  دریگ . رارق  رّخأتم  طرش  دناوتیم 
: میزادرپیم هلأسم  دنچ  حرط  هب  روکذم  هّدام  نوماریپ  اجنیا  رد 

دنک جاودزا  زین  شرسمه  هلاخ  ای  هّمع  اب  دهاوخب  درم  ادعب  دریگ و  رارق  يدرم  حاکن  رد  اودب  رهاوخ  رتخد  ای  ردارب  رتخد  رگا  لّوا - هلأسم 
؟ تسیچ هلأسم  مکح 

یلبق جاودزا  عوضوم  زا  يراگتساوخ  ماگنه  هلاخ  هّمع و  رگا  دناهتفگ  اهقف 
______________________________

ص 377. ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
100 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نیا زا  مّود  دـقع  زا  دـعب  دنـشابن و  علطم  رگا  یلو  درادـن  یلاکـشا  تروص  نیا  رد  دنـشاب  عـلطم  دوـخ  هداز  ردارب  اـی  هداز  رهاوـخ  اـب  درم 
: ددرگیم حرطم  ریز  حرشب  الامجا  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  تایرظن  دروم  نیا  رد  دنوش  هاگآ  عوضوم 

. نآ ّدر  ای  ّقح  دقع ال  ءاضما  نیب  دنّریخم  هلاخ  ای  هّمع  فلا )
. قباس دقع  ای  دوخ و  دقع  خسف  نیب  دنّریخم  هلاخ  ای  هّمع  ب )

. تسا لطاب  دقع  ود  ره  ج )
تروص احیحـص  تسخن  دقع  اریز  دراد . ار  شدوخ  دقع  لاطبا  رایتخا  طقف  هلاخ  ای  هّمع  دنراد  هدیقع  ینعی  دنلّوا . ۀـّیرظن  رب  اهقف  روهـشم 

ریغ لیمحت  نیا  و  دوشیم ، بجوم  ار  هداز  ردارب  ای  هداز  رهاوخ  ّقح  عییـضت  لّوا  دقع  خسف  هنیمز  رد  هلاخ  ای  هّمع  هب  رایتخا  نداد  هتفرگ و 
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«. 1  » تسا هیجوت  لباق  ریغ  یقطنم و 
 …  «، دریگب ار  دوخ  نز  رهاوـخ  رتـخد  اـی  نز  ردارب  رتـخد  دـناوتیمن  سکچـیه  : » دـیوگیم هک  یندـم  نوناـق  ةّداـم 1049  رد  رّکذت 1 )
ای هّمع  الثم  رتالاب  تاجرد  ای  تسا  لّوا  هجرد  هب  رصحنم  ایآ  ینعی  ددرگیم . لماش  ار  ناگتسب  زا  ياهجرد  هچ  ات  عنم  هک  تسین  صّخـشم 

تاجرد لّوا و  ۀجرد  نیب  ثیح  نیا  زا  تسا و  تاجرد  هّیلک  لماش  عنم  دندقتعم  اهقف  دریگیم ؟ رب  رد  زین  ار  رتالاب  ای  ردام و  ردـپ و  هلاخ 
. تسین یقرف  رتالاب 

ینز اب  اودب  یسک  رگا  نیاربانب  دنادیم . لّوا  هجرد  هلاخ  هّمع و  لماش  ار  مکح  هکلب  دوشیمن  هدافتسا  یئانعم  نینچ  یندم  نوناق  رهاظ  زا 
. تسین مزال  رسمه  هزاجا  رگید  دنک  جاودزا  زین  شرسمه  ردارب  ای  رهاوخ  هون  اب  سپس  دنک و  جاودزا 

ثیدح دانتـساب  اهقف  یلو  تسا . هدرواین  نایم  هب  ینخـس  یعاضر  هداز  رهاوخ  هداز و  ردارب  زا  ثحب  دروم  ةّدام  رد  یندـم  نوناق  رّکذت 2 )
نم مرحی  ام  عاضّرلا  نم  مرحی  »

______________________________

ص ج 1 ، ماهفالا ، کلاسم  ج 2 ؛ یئابطابط ، لئاسملا  ضاـیر  ص 359 ؛ ج 29 ، مـالکلا ، رهاوج  هب : دوش  هعجارم  رتشیب  لیـصفت  يارب  ( 1)
ج 3 ص 89. دئاوفلا ، حاضیا  379 ؛

101 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. دنهدیم رارق  یبسن  مکح  رد  زین  ار  یعاضر  هدازردارب  هدازرهاوخ و  «« 1  » بسّنلا

تّدم هک  مادام  دشاب ، هتـشاد  ار  وا  ةدازرهاوخ  ای  هداز و  ردارب  اب  جاودزا  دصق  هلاخ  ای  هّمع  یعجر  قالط  زا  سپ  جوز  هاگره  مّود - ۀلأسم 
. درادن یلاکشا  نئاب  قالط  رد  یلو  دیامن  دقعنم  ار  حاکن  دناوتیمن  هدشن  یضقنم  هدع 

؟ دنک لودع  نذا  زا  دناوتیم  ایآ  هداد  نذا  دوخ  هداز  ردارب  ای  هداز  رهاوخ  اب  شرهوش  جاودزا  يارب  البق  هک  ياهلاخ  ای  هّمع  مّوس - هلأسم 
درادن يرثا  نذا  زا  لودع  تروص  نیا  رد  دشاب ، هدش  عقاو  شاهدازردارب  ای  هدازرهاوخ  اب  دقع  هچنانچ  دش  کیکفت  هب  لئاق  دیاب  اجنیا  رد 

اریز دوشیم . مّود  جاودزا  عنام  تسا و  ّرثؤم  نذا  زا  لودع  دـشاب ، هدـشن  عقاو  دـقع  زونه  رگا  یلو  دوشیمن . مّود  دـقع  نالطب  بجوم  و 
. دشاب هدشن  هداد  ینذا  الوصا  هک  تسا  نیا  لثم 

ّرثؤم ماـقم  رد  رورغ  دوشیم و  بوسحم  نذا  زین  تروـص  نیا  رد  بیرف ،)  ) دـشاب رورغ  زا  یـشان  هلاـخ  اـی  هّمع  نذا  رگا  مراـهچ - هلأـسم 
افو هدعو  هب  نذا  زا  دعب  یلو  دنکیم ، راذگاو  هجوز  هب  ار  یّقح  ای  لام  الثم  نذا  تروص  رد  هک  دهدب  هدعو  وا  هب  رهوش  رگا  الثم  تسین .

ادـعب اـی  هتـشادن  ار  دـهع  هب  ياـفو  دـصق  ادـتبا  زا  رهوش  هک  دـنکیمن  یقرف  زین  و  تسین . دـقع  نذا و  نـالطب  بجوـم  فـّلخت  نیا  دـنکن ،
. تسا هدرک  يراددوخ 

بجوم طرـش  زا  فّلخت  نوچ  دـنکن  لمع  طرـش  نیا  هب  رهوش  ادـعب  دـشاب و  یطرـش  هب  طورـشم  ادـتبا  زا  نذا  هچنانچ  دـنامن  هتفگان  هتبلا 
. دزاسیم لطاب  زین  ار  دقع  الآم  دوشیم  نذا  نالطب 

؟ تسوا یلو  اب  نذا  هکنیا  ای  دراد ، رابتعا  نذا  نیا  ایآ  دهدب  نذا  دشاب و  هنونجم  هلاخ  ای  هّمع  رگا  مجنپ - هلأسم 
لقتنم یلو  هب  نذا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نآ  یقوقح  دـعاوق  ياـضتقم  یلو  دراد  دوجو  یفلتخم  تاـیرظن  اـهقف  نیب  صوـصخ  نیا  رد 

«. 2  » دوشیم
______________________________

. تفرگ رارق  یسررب  ثحب و  دروم  الّصفم  عاضر  ثحابم  رد  ( 1)
ص 360. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  هب  دوش  عوجر  ( 2)

102 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 70 
www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


؟ هّریخم ای  تسا  هرمآ  دعاوق  زا  هلاخ  هّمع و  نذا  ایآ  مشش - ۀلأسم 
رایخ ّقح  دـننام  تسا و  هرمآ  نیناوق  زا  هدـمآ ، یندـم  نوناق  ّرد  هک  هدازردارب  هدازرهاوخ و  اـب  دـقع  تّحـص  يارب  هلاـخ  هّمع و  نذا  موزل 

ّقح هک  دـیامن  طرـش  دوخ  نز  اب  رهوش  يرگید  مزال  دـقع  ای  حاکن  دـقع  نمـض  هچنانچ  نیاربانب  دـشاب . طاقـسا  ای  خـسف  لباق  هک  تسین 
رگید مزال  دقع  ای  حاکن  دقع  نمض  رد  هک  یتروص  رد  یلو  تسین . حیحص  طرش  نیا  درادن  ار  هدازرهاوخ  هدازردارب و  حاکن  رد  هلخادم 

تسا و حیحـص  طرـش  دشاب ، نانآ  اب  جاودزا  رد  زاجم  رگید  ریبعت  هب  ای  و  دریگب ، زین  ار  نز  هدازرهاوخ  ای  هدازردارب  هک  دنک  طرـش  نز  اب 
. درادن لودع  ّقح  تسا  هداد  مزال  دقع  نمض  هک  دوخ  هزاجا  زا  نز  دسریم  رظنب  اجنیا  رد  درادن . یلاکشا 

103 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

يرگید رسمه  اب  جاودزا 

هراشا

رد ای  قالط  هّدـع  رد  هک  ار  ینز  اـی  حاـکن و  تمرح  ّتیجوز و  هقلع  دوجوب  ملع  اـب  ار  رادرهوش  نز  سک  ره  : » یندـم نوناـق  هّدام 1050 
«. دوشیم ّدبؤم  مارح  صخش  نآ  رب  اقلطم  نز  نآ  لطاب و  دقع  دنک ، دقع  دوخ  يارب  حاکن  تمرح  هّدع و  هب  ملع  اب  تسا  تافو  هّدع 

هروکذم روما  زا  یکی  ای  مامتب  لهج  يور  زا  دقع  هک  تسا  يراج  زین  يدروم  رد  قوف  هّدام  رد  روکذـم  مکح  : » یندـم نوناق  هّدام 1051 
«. دوشیمن لصاح  يدبا  تمرح  یلو  لطاب  دقع  یکیدزن  عوقو  مدع  لهج و  تروص  رد  دشاب . هدش  عقاو  مه  یکیدزن  هدوب و  قوف 

: دوشیم هدافتسا  ریز  بلاطم  قوف  ةّدام  ود  قیفلت  زا 
نآ رب  نز  نآ  لـطاب و  روبزم  دـقع  دـنک ، دـقع  حاـکن ، تمرح  ّتیجوز و  هطبار  دوجوب  ملع  اـب  ار ، يرادرهوـش  نز  يدرم  هاـگره  فـلا )

. دوشیم ّدبؤم  مارح  صخش 
دننام دـنک ، دـقعنم  جاودزا  دـقع  حاکن ، تمرح  هّدـع و  هب  ملع  اب  تسا  رگید  درم  تافو  ای  قالط  هّدـع  رد  هک  ینز  اـب  يدرم  هاـگره  ب )

. دوشیم يدبا  مارح  يو  رب  نز  نآ  لطاب و  دقع  لبق  دروم 
104 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

لطاب دقع  دریگن  تروص  یکیدزن  هچنانچ  دروآرد ، دوخ  دـقع  هب  ار  وا  ینز  ندوب  هّدـع  رد  ای  نتـشاد  رهوش  هب  لهج  اب  يدرم  هاگره  ج )
. دنک جاودزا  درم  نآ  اب  دناوتیم  هّدع  زا  جورخ  ای  لوا  ّتیجوز  زا  جورخ  زا  دعب  نز  نآ  هتشگن و  لصاح  يدبا  تمرح  یلو  دوشیم ،

يدـبا مارح  مه  رب  ود  نآ  لطاب و  دـقع  دـیامن ، یکیدزن  جاودزا و  وا  اب  ینز  ندوب  هّدـع  رد  ای  نتـشاد  رهوش  هب  لهج  اب  يدرم  هاـگره  ه )
. دنوشیم

یهقف یسررب 

رارق ثحب  دروم  ار  رادرهوش  نز  ماکحا  هاگنآ  و  هدومن ، حرطم  ار  هّدـع ) ياراد   ) هّدـتعم نز  ماکحا  تسخن  قوف  ثحب  رد  هّیماـما  ياـهقف 
یبیترت هب  رادرهوش ، نز  و  هدش ، دراو  هّدتعم  نز  صوصخ  رد  ّتنـس  باتک و  رد  صوصن  هک  تسا  نیا  رّخأت  مّدـقت و  نیا  ّتلع  دـناهداد .

رارق یـسررب  دروـم  هّدـع  رد  نز  ماـکحا  اتمدـقم  ءاـهقف  زا  يوریپ  هب  نیارباـنب  تسا . هدـش  قـحلم  روـبزم  مکح  هب  دـش ، دـهاوخ  هتفگ  هک 
. دریگیم

هّدع رد  جاودزا 
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زین و  یعجر ، ای  دشاب  نئاب  قالط  و  عطقنم ، ای  دشاب  مئاد  حاکن  هک  دـنکیمن  یقرف  و  تسا ، لطاب  تسا  يرگید  هّدـع  رد  هک  ینز  اب  حاکن 
نیا رد  لهاج . ای  دنـشاب  حاکن  تمرح  هّدع و  دوجو  هب  ملاع  نیفرط  هک  دنکیمن  یقرف  دقع  نالطب  رد  نینچمه  ههبـش . ةّدع  ای  تافو  ةّدع 

: تسا ریز  هفیرش  ۀیآ  مکح ، دنتسم  هکنیا  لیلد  هب  درادن ، دوجو  يرظن  فالتخا  اهقف  نیب  دروم 
««. 1  » دیئامنن حاکن  دقع  مزع  هدماین  رس  هّدع  تّدم  هک  مادام  ُهَلَجَأ - ُبا�تِْکلا  َُغْلبَی  ّتَح 

ی� کِّنلا 
�

ِحا َةَدْقُع  اُومِْزعَت  ا�ل  َو  »
______________________________

ۀیآ 235. هرقب ، ةروس  دیجم ، نآرق  ( 1)
105 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

حاکن دقع  لصا  هدیدرگ  عونمم  اعقاو  هچنآ  هک  تسا  حضاو  الماک  یلو  تسا ، هدش  یهن  حاکن  رب  میمصت  مزع و  زا  قوف  ۀیآ  رد  دنچ  ره 
. دشاب زاجم  حاکن  لصا  عونمم و  حاکن  رب  مزع  هک  تسا  یقطنم  ریغ  هکنیا  هب  افاضم  تسا .

یلو تسا ، هّدع  ءاضقنا  زا  سپ  جاودزا  رب  میمصت  يراگتساوخ  فرص  اریز  تسین . يراگتـساوخ  لداعم  مزع  زا  روظنم  تشاد  هّجوت  دیاب 
عنام الب  تافو  هّدع  ای  نئاب و  هّدع  لاح  رد  نانز  زا  یضعب  زا  ضیرعت  تروصب  يراگتـساوخ  اذل  و  یلعف . لاح  رد  جاودزا  دصق  ینعی  مزع 

. دشابیم
اهقف عوضوم . مکح و  هب  ملع  ینعی  تسا ؛ يدـبا  تمرح  بجوم  ملع  تروص  رد  هّدـع  رد  نز  اب  حاـکن  دـیدرگ  ناـیب  ـالبق  هک  هنوگناـمه 

لاحره هب  دشاب  هتشاد  ملع  نانآ  زا  یکی  طقف  هکنیا  ای  دنـشاب و  عوضوم  مکح و  هب  ملاع  ود  ره  هک  دنکیمن  یقرف  هلأسم  رد  دنراد  هدیقع 
«. 1  » دوشیم داجیا  نانآ  نیب  يدبا  تمرح  دشاب  هتفرگن  تروص  مه  یکیدزن  رگا  یّتح  يدقع  نینچ  عوقو  ضحم  هب 

: يدبا تمرح 

تمرح یلو  تسا  لطاب  دقع  دنیامن ، حاکن  دنـشاب و  لهاج  هّدـع ) رد  نز  دوجو   ) عوضوم ای  تمرح )  ) مکح هب  تبـسن  درم  نز و  هچنانچ 
. ددرگیمن داجیا  يدبا 

یکیدزن رگا  یلو  دشاب . هتفرگن  تروص  یکیدزن  هکنیا  رب  طورـشم  دنیامن ، جاودزا  رگیدـکی  اب  هّدـع  ياضقنا  زا  دـعب  دـنناوتیم  نیاربانب 
. دیآیم دوجوب  يدبا  تمرح  دوش  عقاو 

هک ع )  ) نیموصعم همئا  زا  تسا  يدّدعتم  تایاور  «، 2  » دش لقن  هک  هفیرش  ۀیآ  رب  هوالع  یکیدزن ، عوقو  تروص  رد  يدبا  تمرح  دنتـسم 
: دوشیم لقن  تیاور  ود  هنومن  ناونع  هب  الیذ 

ینز اب  يدرم  هاگره  : » دنیامرفیم یتیاور  رد  ع )  ) قداص ترضح  - 1
______________________________

ص 431. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
ۀیآ 235. هرقب ، ةروس  ( 2)

106 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
درم رگا  یلو  دشاب . لهاج  ای  ملاع  هاوخ  تسین  لالح  ادبا  درم  رب  نز  نآ  دوش  عقاو  مه  یکیدزن  تسا و  هّدع  رد  نز  نآ  هک  دـنک  جاودزا 

«« 1  » تسین لالح  ملاع  يارب  تسا و  لالح  دشاب  لهاج  هچنانچ  دیامنن  لوخد  نز  نآ  هب 
جاودزا هک  يدرم  هرابرد  مدرک  لاؤس  وا  زا  : » هک دـنکیم  لقن  ع )  ) میهاربا اـبا  ترـضح  زا  جاـجح  نب  نمحّرلا  دـبع  رگید  تیاور  رد  - 2

: دندومرف ترضح  نآ  تسا ،»؟ يدبا  مارح  درم  رب  ایآ  تسا ، لهاج  هک  یتلاح  رد  تسا  هّدع  رد  هک  ینز  اب  دنکیم 
لهج ود  زا  کی  مادک  مدرک  لاؤس  : » دیوگیم يوار  دـیامن .» جاودزا  نز  نامه  اب  دـناوتیم  هّدـع  ياضقنا  زا  دـعب  هدوب  لهاج  رگا  ریخ  »
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: دندومرف خساپ  رد  ترضح  دشابیم ،»؟ هّدع  رد  نز  هکنیا  هب  لهج  ای  جاودزا  ندوب  مارح  هب  لهج  تسا ، رذع  بجوم 
دـشاب و هتـشاد  تمرح  هب  لهج  هکنیا  زا  تسا  رتناسآ  تسا  هّدـع  رد  نز  هکنیا  هب  لهج  تسا . يرگید  زا  رتناسآ  لهج  ود  نیا  زا  یکی  »

««. 2  » تسا هدومن  مارح  ار  یجاودزا  نینچ  دنوادخ  هک  دنادن 
تروص یکیدزن  نکیل  لهج و  اب  ای  دـشاب و  ملع  اـب  جاودزا  نیا  هک  یتروص  رد  دـناهداد  يوتف  هّیماـما  ياـهقف  قوف  تاـیاور  هب  دانتـسا  اـب 

نیا مامت  رد  یلو  ددرگیمن ، يدـبا  مارح  بجوم  یکیدزن  نودـب  لهج  تلاح  رد  اّما  و  دوب . دـهاوخ  يدـبا  تمرح  بجوم  دـشاب ، هتفرگ 
. تسا لطاب  دقع  روص 

رادرهوش نز  اب  جاودزا 

نآ رد  يدـیدرت  تسا و  تاحـضاو  زا  عوضوم  نیا  لهج . يور  زا  ای  دـشاب  ادـماع  املاع  هاوخ  تسا  لطاب  راد  رهوش  نز  اـب  جاودزا  دـقع 
شرهوش زا  قالط  ای  توف  ّتلع  هب  نز  هچنانچ  ینعی  هن ؟ ای  ددرگیم  زین  يدـبا  تمرح  بجوم  يدـقع  نینچ  اـیآ  دـید  دـیاب  طـقف  تسین .

؟ دنک جاودزا  یلبق  درم  اب  دناوتیم  هّدع  ءاضقنا  زا  دعب  ایآ  دوش  ادج 
______________________________

ص 345. ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
. ذخأم نامه  ( 2)

107 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
اب زین  رادرهوش  نز  دمآ  دهاوخ  هک  یحرـش  هب  یلو  هدیدرگ ، دراو  هدـتعم  دروم  رد  تیاور  صوصن  نآرق و  هیآ  دـش  هتفگ  هک  هنوگنامه 

. تسین حاکن  لباق  تسا  یلبق  ّتیجوز  رد  هک  مادام  هّدع ، رد  نز  هب  طوبرم  مکح  زا  هدافتسا 
اب اهقف  ریاـس  یلو  ««. 1  » تسا لاکـشا  دروم  يدـبا  تمرح  رد  هدـتعم  نز  هب  رادرهوش  نز  ندومن  قـحلم  : » دـیوگیم یّلح  ۀـماّلع  موـحرم 

دشاب هتفریذپ  قّقحت  یکیدزن  هاوخ  تسا  يدبا  تمرح  بجوم  هّدع  رد  نز  دننامه  رادرهوش  نز  اب  حاکن  هک  دناهتفگ  تیولوا  هب  لالدتسا 
ماقم نیا  رد  دوشیم . داجیا  يدـبا  تمرح  دریگب  تروص  لوخد  هک  یتروص  رد  اهنت  مکح  ای  عوضوم  هب  لهج  تروص  رد  یلو  ریخ ، اـی 

. عطقنم ای  دشاب  یمئاد  مّود  دقع  ای  لّوا  دقع  هک  دنکیمن  یقرف 
: میزادرپیم هلأسم  دنچ  رکذ  هب  قوف  مکح  دروم  رد 

هک دید  دیاب  لاح  دشابیم . يدبا  تمرح  بجوم  هک  تسا  یکیدزن  اهنت  لهاج  صخـش  دروم  رد  دـش  هتفگ  البق  هک  هنوگنامه  هلأسم 1 -
رد دشاب  هّدع  ياضقنا  زا  دعب  لوخد  هدش و  ماجنا  هّدع  تّدم  رد  جیوزت  رگا  هکنآ  ای  دشاب  هتفرگ  تروص  هّدـع  نامز  رد  دـیاب  لوخد  نیا 

: دنراد هّیرظن  ود  اهقف  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ددرگیم ؛ مّرحم  لوخد  مه  تلاح  نیا 
هکلب دشاب  هتفرگ  تروص  هّدع  نامز  رد  هک  تسین  نیا  لوخد  طرـش  قوف  ضرف  رد  : » دیوگیم هدرک و  لوبق  ار  مّود  لوق  ضایر  بحاص 

يواتف و قالطا  ضایر  بحاـص  لـیلد  ددرگیم .» يدـبا  تمرح  بجوم  زین  تلاـح  نیا  رد  دریگ ، ماـجنا  مه  هّدـع  ناـمز  زا  دـعب  هچناـنچ 
هّدـع تّدـم  نایاپ  زا  دـعب  لوخد  هچنانچ  : » دـیوگیم هدومن و  رایتخا  ار  لّوا  لوق  رهاوج  بحاص  لـباقم ، رد  تسا . هنیمز  نیا  رد  صوصن 

راهظتسا طابنتسا و  رهاوج  بحاص  لیلد  ««. 2  » تسین يدبا  تمرح  بجوم  دشاب  هتفرگ  تروص 
______________________________

ص 15. ج 2 ، مق ، تسفا  یّلح ، ۀماّلع  ماکحالا  دعاوق  ( 1)
ص 433. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)

108 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 73 
www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا صوصن  زا 
دیاب لوصا  دعاوق  قباطم  تسا و  لصا  فالخ  يدبا  تمرح  یلک  روطب  اریز  تسا . هیجوت  لباق  رتشیب  رهاوج  بحاص  هدیقع  دسریم  رظنب 

. درک افتکا  نقیتم  ردق  هب 
. تسا نیمه  مه  نقیتم  ردق 

يوریپ رهاوج  بحاص  ۀّیرظن  زا  هک  درک  طابنتـسا  ناوتیم   … دشاب »  هدش  عقاو  مه  یکیدزن  دیوگیم … « : هک  مه  م . هّدام 1051 ق . زا 
. تسا هدش 

نیا حیحـص  دراوم  هنوگنیا  رد  هکلب  دریگ  تروص  عّسوم  ریـسفت  نآ  دروم  رد  دـیابن  تسا و  لصا  فـالخ  يدـبا  تمرح  هکنیا  صوصخب 
. دریگ تروص  ّقیضم  ریسفت  هک  تسا 

عقاو هّدع  رد  حاکن  هک  تسا  یفاک  تمرح  داجیا  يارب  هک  دـناهدرک  طابنتـسا  نینچ  روبزم  ةّدام  ترابع  زا  رـصاعم  نانادقوقح  زا  یـضعب 
لباق ام  رظن  زا  دـش  هداد  هک  یحیـضوت  اب  یلو  «. 1  » نآ زا  جراخ  ای  دـشاب  هّدـع  رد  یکیدزن  هاوخ  دـیآ  لـمعب  یکیدزن  نآ  رثا  رد  دوش و 

. تسین هیجوت 
، دشاب ملاع  عوضوم  مکح و  هب  دوخ  هکیلاحرد  دروآرد  يو  جاودزا  هب  دـنارذگیم  ار  هّدـع  مایا  هک  ار  ینز  جوز  ّیلو  هاگره  هلأسم 2 -

؟ تسا یمکح  هچ  عبات  نیفرط  نیب  ۀطبار  حاکن و  ۀلأسم  دنک ، دقع  هب  مادقا  تروص  نیمه  هب  لیکو  هک  يدروم  رد  زین  و 
هن تسا  جوز  ملع  تمرح  رد  طانم  هک  تسا  نیا  هلدا  زا  طبنتـسم  نوچ  دوشیمن . يدبا  تمرح  بجوم  يدقع  نینچ  دـنراد  هدـیقع  ءاهقف 

يارب تلاـکو  رگا  دراد . قرف  قـالطا  وحنب  اـی  دـشاب  نّیعم  دروم  هکنیا  نیب  تلاـکو  دروم  رد  تشاد  هّجوت  دـیاب  هتبلا  لـیکو . اـی  یلو  ملع 
هّدع رد  نز  نآ  هتـشاد و  ینّیعم  نز  جاودزا  رد  تلاکو  لیکو  رگا  یلو  دـش . هتفگ  هک  تسا  نامه  هلأسم  مکح  دـشابن ، نّیعم  نز  جـیوزت 

«. 2  » دشاب هدومن  هدتعم  نز  جیوزت  هب  مادقا  اترشابم  درم  دوخ  هک  تسا  يدروم  دننام  هلأسم  نیا  ارهاظ  دشاب ،
______________________________

ص 324. ج 4 ، یماما ، یندم ، قوقح  ( 1)
. يدزی مظاک  دّمحم  دّیس  جاح  یقثولا  ةورع  ( 2)

109 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
؟ دوش دقع  وا  دوخ  يارب  دناوتیم  تسا  يدرم  ههبش  هب  یطو  ای  قالط  هّدع  رد  هک  ینز  ایآ  ۀلئسم 3 -

، ینوناق تابجوم  زا  یکی  اب  خسف  هّدع  ههبـش و  هب  یطو  هّدع  نئاب ، هّدع  رد  یلو  تسین  حیحـص  هیعجر  ةّدع  رد  اهنت  دـقع  دـنیوگیم  اهقف 
. تسا حیحص  زئاج و  دقع 

رگید ياههّدع  رد  اّما  تسا . لطاب  دـشابیم ، هجوز  ۀـلزنم  هب  نز  نآ  هکنآ  ظاحل  هب  هیعجر  ةّدـع  رد  جـیوزت  هک  تسا  نیا  نانآ  لالدتـسا 
«. 1  » دوشیمن يدبا  تمرح  ثعاب  یلو  تسا  مارح  لطاب و  مّوس  قالط  هّدع  رد  جاودزا  دنامن  هتفگان  اجنیا  رد  تسین . نینچ 

؟ دراد یتروص  هچ  ینز  نینچ  اب  جاودزا  هن ، ای  دربیم  رسب  هّدع  رد  نز  هک  دشاب  هتشاد  کش  يدرم  هاگره  ۀلئسم 4 -
: تسا رّوصت  لباق  ضرف  ود  هلأسم  هب  خساپ  رد 

دیوگب نز  دوخ  رگا  اجنیا  رد  تسا ؛ هدش  يرپس  هّدع  هک  دـهدیم  لامتحا  یلو  هدوب ، هّدـع  رد  نز  هک  هتـشاد  ملع  اقباس  درم  هکنیا  فلا -
، هدـیدرگ يرپس  شاهّدـع  هک  دـیوگن  زین  نز  دـنکن و  لاؤس  درم  رگا  یلو  دـنک  جاودزا  وا  اـب  دـناوتیم  درم  هدـیدرگ  يرپس  شاهّدـع  هک 

. تسین زئاج  ینز  نینچ  اب  درم  جاودزا  تسا و  یقاب  هّدع  هک  تسا  نیا  باحصتسا  یضتقم 
ملع عطق و  نیـشناج  هلأسم  نیا  رد  باحـصتسا  اریز  ددرگیم . داـجیا  يدـبا  تمرح  یتلاـح  نینچ  رد  جاودزا  تروص  رد  اـهقف  رثکا  رظنب 

هب ملع  هک  تسا  نیا  دننام  نیاربانب  دربیم ، رسب  هّدع  رد  زونه  نز  تسا و  یقاب  هّدع  هک  تسا  نیا  باحـصتسا  ياضتقم  نوچ  ینعی  تسا .
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«. 2  » تسا يدبا  تمرح  بجوم  جاودزا  ددرگیم و  بوسحم  ملاع  درم  اذل  دوش . زارحا  وا  يارب  هّدع 
نز هکنیا  اـصوصخ  تسا ، زئاـج  جاودزا  هک  تسین  يدـیدرت  تلاـح  نیا  رد  درادـن . یعـالطا  هن  اـی  تسا  هّدـع  رد  نز  هـکنیا  زا  درم  ب -

. تسا هدش  يرپس  شاهّدع  دیوگب 
______________________________

. لبق ذخأم  ( 1)
ص 128. ج 14 ، میکح ، نسحم  دّیس  جاح  یقثولا ، ةورعلا  کسمتسم  ( 2)

110 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
کـش هچنانچ  دنـشابیم ، لهاج  مکح  ای  عوضوم  هب  اهنآ  زا  یکی  ای  ود  ره  و  دنکیم ، جاودزا  تسا  هّدـع  رد  هک  ینز  اب  يدرم  ۀلئسم 5 -

؟ تسا هنوگچ  هّیضق  مکح  هن  ای  تسا ، هتفرگ  تروص  یکیدزن  هکنیا  هب  میشاب  هتشاد 
. مینادیمن هدش  عقاو  ار  یکیدزن  تسا  لوخد  مدع  لصا  نوچ  دنیوگیم  اهقف 

ار انب  هتشاد ، لهج  ای  هدوب  مکح  عوضوم و  هب  ملاع  نز  هک  میشاب  هتشاد  کش  میـشاب و  هتـشاد  لوخد  مدع  هب  ملع  هک  یتلاح  رد  نینچمه 
«. 1  » دوشیمن راب  عوضوم  رب  يدبا  تمرح  اذل  تسا . ملع  مدع  رب  لصا  نوچ  میراذگیم  ملع  مدع  رب  مه  اجنیا  رد 

دنادـن نّیعم  روـطب  یلو  دـشابیم ، هّدـع  رد  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا  هـب  دـشاب  هتـشاد  یلاـمجا  مـلع  نز  ود  هـب  تبـسن  يدرم  رگا  ۀلئسم 6 -
؟ تسیچ هّیضق  مکح  تسا ، اهنآ  زا  کیمادک 

جاودزا دنک ، جاودزا  نانز  زا  یکی  اب  درم  هچنانچ  دنراد  هدیقع  اهقف  روهـشم  اّما  دـنک . بانتجا  جاودزا  ود  ره  زا  دـیاب  درم  تلاح  نیا  رد 
زارحا تلاح  نیا  هلأسم  ضرف  رد  هک  تسا  نز  ندوب  هّدـتعم  هب  ملع  تمرح  ببـس  نوچ  دوشیمن . يدـبا  تمرح  ثعاـب  یلو  تسا  لـطاب 

. دـنوشیم مارح  درم  رب  نز  ود  نآ  تسا و  لطاب  دـقع  ود  ره  دـنک  جاودزا  نز  ود  ره  اب  دـحاو  نآ  رد  درم  نیا  رگا  اذـل  تسا . هدـیدرگن 
. تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هقف  لوصا  رد  هک  تسا  یلامجا  ملع  دعاوق  هب  لمع  يوتف  نیا  دنتسم 

توف ینز  رهوش  رگا  لاح  درک . جاودزا  قالط ، هّدع  دـننام  تسا ، تافو  هّدـع  رد  هک  ینز  اب  ناوتیمن  دـش  هتفگ  هک  هنوگنامه  ۀلئسم 7 -
؟ دوشیم داجیا  يدبا  تمرح  دقع  قّقحت  تروص  رد  ایآ  دشاب ، هاگآ  درم  یلو  دشابن  توف  هب  هاگآ  نز  دنک و 

: دراد دوجو  رظن  ود  ءاهقف  نیب  دروم  نیا  رد 
تسا هّدتعم  هن  ینز  نینچ  دشاب و  هجّوزم  ای  هّدتعم  نز  هک  تسا  نیا  تمرح  یـضتقم  اریز  تسین . يدبا  تمرح  بجوم  دنیوگیم  ياهّدع 

. تسا عالّطایب  رهوش  توف  زا  نز  نوچ  تسین  هّدتعم  هدرک ، توف  شرهوش  نوچ  تسین  هجّوزم  هجّوزم . هن 
______________________________

قباس ص 129. ذخأم  ( 1)
111 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نینچ اتجیتن  تسین . هّدـع  رد  سپ  هتفاین  عـالطا  تاـفو  رب  نز  نوچ  و  دوشیم ، عورـش  شرهوش  توف  زا  نز  عـالطا  زا  دـعب  تاـفو  هّدـع  و 
ات توف  نامز  زا  هدـش  يرپس  تّدـم  هک  دـنکیمن  یقرف  دـندقتعم  دـنراد و  قاّفتا  رظن  نیا  رب  اهقف  رثکا  ددرگیمن . تمرح  بجوم  يدـقع 

«. 1  » ریخ ای  دشاب  تافو  هّدع  تّدم  نازیم  هب  لوخد ، دقع و  عوقو  خیرات 
كرت  ) دادح هّدع و  ذاّختا  اب  دقع  نآ  تّحـص  هک  ارچ  تسا . لطاب  هتفرگ  تروص  هّدع  نامز  رد  هک  يدقع  تشاد  هّجوت  دیاب  لاح  نیا  اب 

. دراد تافانم  تنیز )
. دشابیم رسمه  توف  ربخ  ندیسر  نامز  زا  دادح  هّدع و  ذاّختا  بوجو  رتنشور  ترابعب 

. دنکیم ادیپ  تافانم  دادح  ای  هّدع  بوجو  اب  دقع  تّحص  تهج  نیا  زا  تسا . یّفوتم  هب  مارتحا  ظاحلب  لمع  نیا  و 
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: هک تسا  نآ  لوق  نیا  نارادفرط  لالدتـسا  ددرگیم . يدبا  تمرح  بجوم  جاودزا  نیا  هک  دندقتعم  رگید  ياهّدـع  ءاهقف ، رثکا  لباقم  رد 
هک یجاودزا  یلوا  قیرطب  اذـل  دوب ، يدـبا  تمرح  بجوم  انیقی  داتفایم  قاّفتا  توف ) زا  عالطا  زا  سپ   ) سپ نیا  زا  جاودزا  اضرف  هچناـنچ 

«. 2  » تسا تافو  هب  رتکیدزن  نآ  نامز  هک  اریز  دشاب ؛ يدبا  تمرح  بجوم  یتسیاب  هداتفا  قاّفتا  خیرات  نیا  زا  لبق 
. دننکن جاودزا  رگیدکی  اب  يدرم  نز و  نینچ  هک  دنکیم  اضتقا  طایتحا  یلو  تسا . لّوا  ۀّیرظن  دّیؤم  یقوقح  دعاوق  دسریم  رظنب 

______________________________

ص 134. ج 14 ، یقثولا ، ةورعلا  کسمتسم  یناث ؛ دیهش  ماهفالا  کلاسم  یّلح ؛ ۀماّلع  ماکحالا  دعاوق  ( 1)
ج 2. یئابطابط ، لئاسملا  ضایر  ( 2)

112 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

ناعل ۀطساوب  يدبا  تمرح 

هراشا

«. تسا يدبا  تمرح  بجوم  دوشیم  لصاح  ناعل  اب  هک  یقیرفت  : » یندم نوناق  هّدام 1052 
هب ار  لیـصفت  و  میزادرپب . ناعل  ثحب  هب  الامجا  قوف ، ةّداـم  ندومن  نشور  تهج  هک  تسا  مزـال  رظن ، دروم  هلأـسم  ندومن  حرطم  زا  شیپ 

. میئامنیم راذگاو  دوخ  لحم 

ناعل ةژاو 

. یکین ریخ و  زا  نتشاد  رود  ندرک ، درط  نتفگ ، ازسان  ینعی  نعل » . » تسا هنعالم  ینعم  هب  هلعافم  باب  ردصم  ناعل 
اب دـلو  یفن  تاـبثا  اـی  فذـق  ّدـح  هلازا  يارب  رهوش  نز و  زا  کـی  ره  هک  یـصوصخم  ۀـنعالم  زا  تسا  تراـبع  یهقف  حالطـصا  رد  ناـعل 

. دنهدیم ماجنا  رگیدکی  اب  صوصخم  تافیرشت 
. مینک هراشا  یتآ  بلاطم  هب  تسا  مزال  میئامن  ریسفت  بوخ  ار  راعشالا  قوف  ةّدام  هکنیا  يارب 

113 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

[ هدام نیا  ریسفت  يارب  یبلاطم  ]

ناعل بابسا  ( 1

: دشابیم ببس  ود  ياراد  ناعل 
«. اهب لوخدم  هفیفع )  ) هنصحم نز  هب  نداد  انز  تبسن  : » لّوا ببس 

البق انز  نیا  هکنیا  زا  معا   ) هدیدرگ انز  بکترم  يرگید  درم  اب  دشابیم  اهب  لوخدم  هک  يو  یمئاد  رـسمه  هک  ددرگ  یعدم  يدرم  هاگره 
ماجنا هب  درم  هچنانچ  لاح  تسا ، هدوبن  نآ  دهاش  رگید  یـسک  هدومن و  هدـهاشم  ار  لمع  نیا  شدوخ  اهنت  هک  دـنک  اعدا  و  اربد ) ای  دـشاب 

رب فذق  ّدح  دیاب  دیامن  يراددوخ  ناعل  يارجا  زا  رگا  دهد و  ماجنا  ار  نآ  تفگ  میهاوخ  هک  یحرش  هب  دیاب  دوش  یضار  ناعل  تافیرـشت 
. دوش يراج  وا 
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«. دلو راکنا  : » مّود ببس 
جوز شارف  رد  هچب  هک  یتقو  یعرش  رظن  زا  ددرگ . رکنم  دوشیم  قحلم  وا  هب  نوناق  قبط  هک  ار  يدنزرف  يدرم  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و 

هدعاق ریسفت  حیـضوت و  ماقم  رد  دیاب  هک  دراد  دوجو  یطئارـش  ردپ  هب  دنزرف  قاحلا  رد  هتبلا  تسا . ردپ  هب  قحلم  ددرگ ، ّدلوتم  ياهجوز  و 
: میئامنیم رکذ  ار  شارف  هدعاق  طئارش  زا  یضعب  طقف  اجنیا  رد  ام  درک . ثحب  نآ  زا  شارفلل ) دلولا   ) شارف

. دشاب درم  مئاد  دقع  رد  نز  الّوا :
. دشاب هدرک  یکیدزن  نز  نآ  اب  درم  ایناث :

. دشاب هدشن  ّدلوتم  دوشیم  لمح  تّدم  رثکا  لقا و  نیّدح  هک  یکیدزن  خیرات  زا  هام  هد  زا  شیب  ای  هام  شش  زا  رتمک  رد  هچب  اثلاث :
نیا زا  دـعب  دـشابیم ، يو  هب  قلعتم  هچب  هک  دـنک  فارتعا  تدالو  زا  دـعب  رهوش  رگا  و  تسا . رهوش  هب  قحلم  قوف  طئارـش  اب  هچب  نیاربانب 

رایتخا توکـس  ای  ددرگ و  دوخ  هب  هچب  قلعت  رکنم  هلـصافالب  تدالو  زا  دعب  رگا  اّما  ددرگ . رکنم  دـناوتیمن  هجو  چـیه  هب  رارقا  فارتعا و 
، دیامن تابثا  دناوتن  رگید  قیرط  زا  دشابن و  نایم  رد  يدوهـش  هچنانچ  تسا ، هدش  دلوتم  انز  قیرط  زا  هچب  هک  درادب  راهظا  سپـس  دـیامن ،

راکنا نیا  اجنیا  رد 
114 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دریگ ماجنا  ناعل  قیرط  زا  دیاب 

ناعل یئارجا  تافیرشت  ( 2

هک بیترت  نیدب  دنیامن . ارجا  يو  دزن  رد  ار  ناعل  تافیرشت  دندرگ و  رضاح  عرش  مکاح  رـضحم  رد  هجوز  جوز و  دیاب  ناعل  يارجا  يارب 
: دیوگیم هبترم  راهچ  انز ) نداد  تبسن  ای  دشاب  دلو  یفن  يارب  ناعل  هاوخ   ) ناعل تافیرشت  ماجنا  يارب  ادتبا 

مجنپ هبترم  رد  و  مشاب .» نایوگتـسار  زا  هک  دـلو ) یفن  اـی  اـنز و  هب  تبـسن  رد   ) مریگیم هاوگ  ار  ادـخ  نیقداّـصلا - نمل  ّینا  هّللاـب  دهـشا  »
«. مشاب نایوگغورد  زا  هچنانچ  داب  نم  رب  دنوادخ  تنعل  نیبذاکلا - نم  تنک  نا  ّیلع  هّللا  ۀنعل  ّنا  : » دیوگیم

هب هک  یتبـسن  رد  درم  نآ  هکنیا  رب  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  نیبذاکلا - نمل  ّهنا  هّللاب  دهـشا  : » دیوگب هبترم  راهچ  دیاب  هلـصافالب  هجوز  سپس 
دنوادخ مشخ  نیقداّصلا - نم  ناک  نا  ّیلع  هّللا  بضغ  ّنا  : » دیوگیم مجنپ  هبترم  رد  و  تسا ». نایوگغورد  زا  دـلو ) یفن  ای  انز   ) هداد نم 

«. دشاب نایوگتسار  زا  وا  رگا  نم  رب 
« هّللاب مسقا   » اضرف ناوتیمن  هّللاب » دهـشا   » ۀملک ياجب  الثم  دوش  رکذ  تاملک  نامه  اب  دیاب  رکذلا  قوف  ياهترابع  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 

«. 1  » درب راکب  تسا  هلالج  مسا  هب  ندروخ  مسق  هک  ار  هّللاب » فلحا   » ای

ناعل راثآ  ( 3

: ددرگیم بترتم  ریز  راثآ  نیفرط  طسوت  ناعل  ماجنا  اب 
درم زا  فذق  دح  دومن ، تباث  ار  شیوخ  ياعّدم  هنّیب  اب  درم  رگا  یلو  ددرگیم . طقاس  نز  زا  انز  دـح  نینچمه  درم و  زا  فذـق  دـح  الّوا :

يراج انز  دح  نز  رب  طقاس و 
______________________________

. دوش هعجارم  رون  ةروس  یلا 9  تایآ 6  هب  ( 1)
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115 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. ددرگیم

ماکحا قالط و  رد  مزال  طئارش  نیاربانب  و  قالط ، هن  تسا  راب  نآ  رب  خسف  ناونع  یئادج  لالحنا و  نیا  ددرگیم . خسفنم  حاکن  دقع  ایناث :
«. 1  » ددرگیمن بترتم  خاسفنا  نیا  رب  نآ 

بجومب یندم  نوناق  اذل  دنیامن  رایتخا  يرـسمه  هب  ار  رگیدمه  دنناوتیمن  زگره  ینعی  دـندرگیم . دـّبؤم  مارح  رگیدـکی  رب  نیجوز  اثلاث :
«. تسا يدبا  تمرح  بجوم  دوشیم  لصاح  ناعل  بجومب  هک  یقیرفت  : » درادیم رّرقم  ةّدام 1052 

باتک رد  ادعب  ادـخ  تساوخ  هب  هک  دربیم . ثرا  درم  نآ  زا  هچب  ینعی  تسا ؛ قداص  نآ  سکع  یلو  دربیمن  ثرا  هچب  نآ  زا  ردـپ  اعبار :
. درک میهاوخ  ثحب  صوصخ  نیا  رد  لّصفم  روطب  ثرا 

هجوز لوکن  ( 4

هجوز هک  تسنآ  دننامه  دش و  دهاوخ  يراج  يو  رب  انز  دـح  دـیامن ، يراددوخ  ینعی  لوکن  نآ  ماجنا  زا  جوز  ناعل  زا  سپ  هجوز  هاگره 
«. 2  » دومنیم هئارا  ناهاوگ  شیوخ  ياعدم  رب  ءادتبا  جوز  هکنآ  ای  رارقا و 

______________________________

ص 406. یناقمام ، نیقتملا  جهانم  ( 1)
ص 179. ج 2 ، هعمل ، حرش  لبق ص 405 ؛ ذخأم  ( 2)

116 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

مارحا لاح  رد  حاکن  دقع 

هراشا

«. تسا يدبا  تمرح  بجوم  تمرح  هب  ملع  اب  تسا و  لطاب  مارحا  لاح  رد  دقع  : » یندم نوناق  هّدام 1053 

؟ تسیچ مارحا 

نانآ رب  مارحا  ابابحتسا ، ای  ابجاو  هرمع ، ای  دنشاب  جح  رد  هکنآ  زا  معا  دنوشیم  فّرشم  همّظعم  هکم  هب  ادخ  ۀناخ  ترایز  يارب  هک  یناسک 
هک ار ، مارحا  صوصخم  سابل  هدروآ و  رد  ار  دوخ  ياهسابل  دیاب  دنمان ، تاقیم  ار  نآ  هک  ینّیعم  ۀلصاف  زا  ناگدننک  ترایز  تسا . بجاو 

هدننکترایز دنیوگ ، ریـصقت  ار  نآ  هک  همانرب ، نیرخآ  ماجنا  ات  هظحل  نامه  زا  و  دـننک ؛ نت  رب  تسا ، روکذـم  یهقف  بتک  رد  نآ  طئارش 
هب انب  مارحا  كورت  دنک ؛ كرت  ار  یلامعا  هلسلس  کی  تسیابیم  مرحم  صخش  دنمان ؛ مرحم  ار  يو  لاح  نیا  رد  هک  تسا  مارحا  لاح  رد 

. دشابیم حاکن  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  لمع  راهچ  تسیب و  اهقف  روهشم  ۀّیرظن 
: تسا هدمآ  ریز  بلاطم  ثحب  دروم  ةّدام  رد  میزادرپیم . قوف  ةّدام  حرش  هب  کنیا  رصتخم ، حیضوت  نیا  زا  سپ 

117 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
دـشاب مئاد  حاکن  دقع  هک  دنکیمن  قرف  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  هّدام  قالطا  تسا . رثاالب  لطاب و  ددرگ  عقاو  مارحا  لاح  رد  هک  يدقع  ( 1
ءاطعا مارحا  زا  لبق  تلاکو  نیا  هاوخ  دـشاب ، هدرک  يراج  ار  حاکن  دـقع  وا  يارب  تلاکو  هب  يرگید  ای  دـشاب  دـقاع  دوخ  مرحم  عطقنم ، ای 
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هک دنکیمن  یقرف  نینچ  مه  و  مرحم ،) ریغ   ) ّلحم ای  دشاب  مرحم  تسا  حاکن  دقع  دروم  هک  ینز  هکنآ  ای  و  مارحا ، ءانثا  رد  ای  دـشاب  هدـش 
. لهاج ای  تسا  هدوب  حاکن  تمرح  هب  ملاع 

مارحا تلاح  زا  جورخ  زا  سپ  مرحم  نیارباـنب  تسین . يدـبا  تمرح  بجوم  یلو  لـطاب ، دوش  عقاو  ـالهاج  مارحا  لاـح  رد  هک  يدـقع  ( 2
. ریخ ای  دشاب  هدش  عقاو  لوخد  قباس  حاکن  رد  هاوخ  دزاس  دقعنم  حاکن  دقع  اددجم  روبزم  نز  اب  دناوتیم 

هب ملع  مرحم  رگا  هک  تسا  نیا  م . ةّدام ق . زا  دافتـسم  تسا . يدـبا  تمرح  بجوم  لطاب و  دوش  عقاو  املاع  هک  مارحا  لاـح  رد  حاـکن  ( 3
مارحا لاح  زا  جورخ  زا  سپ  نیاربانب  دشاب . هدشن  عقاو  مه  یکیدزن  هچ  رگا  ددرگیم  ّدبؤم  مارح  وا  رب  نز  نآ  دشاب ، هتشاد  حاکن  تمرح 

. دروآ رد  دوخ  دقع  هب  اددجم  ار  نز  نآ  دناوتیمن  مه 
. تسین دشابن  ای  دشاب  مرحم  دقع  نیح  مه  نز  هکنآ  نیب  یقرف  روکذم  ةّدام  قالطا  بجومب 

یهقف یسررب 

یلو «، 1  » تسا عامجا  يدـبا ، تمرح  بترت  جـیوزت و  تمرح  هب  ملع  اـب  مارحا ، لاـح  رد  دـقع  نـالطب  مکح  دنتـسم  نیرتهدـمع  هچ  رگا 
قداص ترـضح  زا  هرارز  تیاور  هلمج  نآ  زا  دشابیم . لولدم  نیمه  هدنناسر  هک  هدش  دراو  ع )  ) نیموصعم ۀمئا  زا  زین  يدّدـعتم  تایاور 

««. 2  » دشابیمن لالح  يو  رب  نز  نآ  رگید  تسا ، مارح  يو  رب  جاودزا  دنادیم  هک  یلاح  رد  دنک  جـیوزت  رگا  مرحم  دومرف … « : هک  (ع )
هک يروطنامه 

______________________________

ص 387. ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
ص 450. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)

118 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. ددرگیم لماش  ار  ود  ره  دراد و  قالطا  نآ  مدع  یکیدزن و  رظن  زا  مکح  نیا  دینکیم  هظحالم 

لطاب دـقع  هدراو  صوصن  عاـمجا و  بجوم  هب  زین  تروص  نیا  رد  دریگ ، ماـجنا  تمرح  هب  لـهج  اـب  مارحا  لاـح  رد  دـقع  هچناـنچ  اـّما  و 
أـشنم دراد . دوجو  رظن  فالتخا  هّیماما  ياهقف  نایم  ریخ ،؟ ای  ددرگیم  بترتم  نآ  رب  يدـبا  تمرح  ایآ  هکنیا  صوصخ  رد  یلو  دـشابیم ؛
تمرح مارحا ، لاح  رد  جـیوزت  ندوب  مارح  هب  لهج  تروص  رد  هک  دـندقتعم  ءاهقف  روهـشم  دـشابیم . هلـصاو  تایاور  ضراعت  فالتخا ،
دـشاب هتفرگ  تروص  یکیدزن  لمع  هاوخ  دنیامن ؛ جاودزا  رگیدکی  اب  دنناوتیم  درم  نز و  مارحا ، مامتا  زا  دعب  ددرگیمن و  بترتم  يدـبا 

سیردا نبا  «، 4  » هرهز نبا  مراـکملا  وبا  «، 3  » یبلح حالـصلا  وبأ  «، 2  » یسوط خیش  «، 1  » یـضترم دّیـس  هلمج  زا  ّتیلقا  ۀّیرظن  یلو  ریخ . ای 
بجوم دـشاب  هدـش  جاودزا  هب  مادـقا  هنالهاج  دـنچ  ره  دـشاب  هتفرگ  تروص  شزیمآ  لمع  هچنانچ  هک  تسا  نآ  رگید  یخرب  و  « 5  » یّلح

. دوب دهاوخ  يدبا  تمرح 
، لیکوت اب  ای  دوش  هدناوخ  هرشابملاب  دقع  هغیـص  هک  دنکیمن  یقرف  هّیرظن  نیا  بجومب  تسا . هدومن  يوریپ  روهـشم  ۀّیرظن  زا  یندم  نوناق 
، مارحا لاح  رد  ای  دشاب  مارحا  زا  لبق  تلاکو  هاوخ  هرمع ، ای  دشاب  عتمت  جـح  يارب  مارحا  زین  و  مرحم ، ریغ  ای  دـشاب  مرحم  مه  لیکو  هاوخ 

تروص حاکن  تمرح  هب  ملع  اب  لمع  نیا  هچنانچ  و  دـشابیمن . زئاج  دـیامن  ارجا  لـکوم  مارحا  لاـح  رد  ار  هغیـص  لـیکو  رگا  لاـحره  هب 
. دشاب هدرکن  لوخد  دنچ  ره  دوشیم  ّدبؤم  مارح  وا  رب  هجوز  روهشم  لوق  رب  انب  دریگب ،

همرحم و هجوز  یلو  دشاب  مرحم ) ریغ   ) ّلحم دقع  ماگنه  رد  جوز  هاگره  عرف -
______________________________

.97 ص 98 - راصتنالا ، ( 1)
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ةرامش 699. هلأسم  حاکنلا ، باتک  فالخلا ، ( 2)
ص 286. یفاکلا ، ( 3)

ص 610. هینغلا ، باتک  هیهقفلا ، عماوجلا  ( 4)
ص 451. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  زا  لقن  هب  رئارس ، باتک  ( 5)

119 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
: تسا لوق  ود  يدبا  تمرح  صوصخ  رد  اّما  تسین ، يدیدرت  دقع  نالطب  رد  دشاب  تمرح  هب  هملاع 

«. 1  » تسا هلصاو  رابخا  رهاوظ  طایتحا و  هب  لمع  ناشیا  دنتسم  دراد . يدبا  تمرح  هب  رظن  یسوط  خیش  ( 1
مه طایتحا  ایناث  میتفاین ؛ ام  دناهدرک  هراشا  دانتسا و  ناشیا  هک  ار  يرابخا  الّوا  دناهتفگ : هدومن و  در  ار  یسوط  خیش  رظن  ءاهقف  زا  یخرب  ( 2

يدروم باب  رابخا  زا  نقیتم  درک و  نقیتم  ردق  هب  افتکا  دیاب  اذل  تسا ، لصا  فالخ  يدـبا  تمرح  نوچ  اثلاث  2 ؛»  » دشاب تّجح  دناوتیمن 
دوجو يدـبا  تمرح  رب  یلیلد  دـشاب  ّلحم  جوز  همرحم و  هجوز  هک  يدروم  رد  سپ  دـیامن . حاکن  هب  مادـقا  املاع  مرحم و  جوز  هک  تسا 

. درادن
هداوناخ لئاسم  رد  هک  تسا  هتـسیاش  و  تسا ، خیـش  موحرم  رظن  طایتحا  ياضتقم  یلو  دـشاب ، رتيوق  ریخا  هتـسد  لالدتـسا  دـسریم  رظنب 

. ددرگن كرت  طایتحا  بناج 
. ددرگیم دافتسم  يدبا  تمرح  ینعی  یسوط  خیش  زا  تعباتم  زین  م . ةّدام 1053 ق . قالطا  زا 

______________________________

. رکذلا لبق  ذخأم  هب  فالخلا ، ( 1)
. حاکنلا باتک  ج 2 ، لئاسملا ، ضایر  ( 2)

120 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هدتعم ای  رادرهوش  نز  اب  انز 

«. تسا يدبا  تمرح  بجوم  تسا  هیعجر  ةّدع  رد  هک  ینز  ای  رادرهوش  نز  اب  يانز  : » یندم نوناق  هّدام 1054 
: تسا ریز  بلاطم  يواح  قوف  ةّدام 

نز نآ  رهوش  هچنانچ  ینعی  ددرگیم . دـّبؤم  مارح  يو  رب  نز  نآ  دـنک  انز  عطقنم  هاوخ  مئاد و  هاوخ  رادرهوش  نز  اب  يدرم  هاـگره  فلا )
جاودزا نز  نآ  اب  دناوتیمن  یناز  دنوش  ادـج  رگیدـکی  زا  عطقنم ) حاکن  رد   ) تّدـم ءاضقنا  ای  خـسف و  ای  قالط و  هلیـسوب  ای  دـنک و  توف 

. دنک
دوخ رهوش  زا  نز  هک  درادن  یتوافت  زین  و  دشاب . لهاج  ای  دراد  رهوش  نز  هک  دشاب  ملاع  انز  لاح  رد  درم  هک  دـنکیمن  قرف  هلأسم  نیا  رد 

ای اهابتـشا و  هکنآ  ای  دشاب ، هداد  انز  تمرح  تاهج  هب  ملع  اب  نز  هک  دنکیمن  یقرف  زین  و  دشاب . هتفرگ  ماجنا  دقع  طقف  ای  دشاب ، هلوخدـم 
درم هدوب و  هجوز  هیحان  زا  انز  هک  يدروم  صوصخ  رد  اّما  1 ؛»  » تسا یعامجا  دح  نیا  ات  هلأسم  دشاب . هدش  یلمع  نینچ  بکترم  اهارکا 

هابتشا رد 
______________________________

- یقثولا ةورع  ص 361 ؛ یناقمام ، نیقتملا  جهانم  دعب ؛ هب  ص 433  ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
121 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

«. 1  » ددرگیمن بترتم  يدبا  تمرح  هک  دندقتعم  اهقف  زا  يرایسب  دشاب ،
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ءاضقنا زا  دعب  هک  يروطب  ددرگیم  دـّبؤم  مارح  يو  رب  نز  نآ  دـنک  انز  دـنارذگیم  ار  هیعجر  هّدـع  نارود  هک  ینز  اب  يدرم  هاگره  ب )
. دیامن جاودزا  وا  اب  دناوتیمن  هّدع 

رـسب خـسف  ای  ههبـش و  ةّدـع  ای  هعتم ، ةّدـع  تافو ، ةّدـع  نئاب ، ةّدـع  رد  هک  ینز  اب  انز  نیاربانب  دراد . هیعجر  ةّدـتعم  هب  صاصتخا  هلأسم  نیا 
تسین 2. يدبا  تمرح  بجوم  دربیم ،

______________________________

. يدزی مظاک  دّمحم  دّیس  - 
. لبق ذخآم  1 و 2 ) ( ) 1)

122 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

اقحال اقباس و  انز  ههبش و  هب  یکیدزن 

هراشا

حیحـص حاکن  اب  یکیدزن  مکح  رد  حاکن  ّتیعنام  ثیح  زا  دـشاب  حاکن  رب  قباس  رگا  اـنز  ههبـش و  هب  یکیدزن  : » یندـم نوناـق  هّدام 1055 
«. تسین قباس  حاکن  لطبم  یلو  تسا 

: تسا شخب  ود  رب  لمتشم  قوف  ةّدام 
 …  «، تسا حیحـص  حاکن  اب  یکیدزن  مکح  رد  دـشاب …  حاکن  رب  قباس  رگا  انز  ههبـش و  هب  یکیدزن   » تدابع زا  روظنم  تسخن  شخب  رد 

نامه ثعاب  زین  ههبش  ای  انز  اب  یکیدزن  هرهاصم ، زا  یشان  ياهّتیعونمم  صوصخ  رد  م . ةّدام 1047 ق . ياوتحم  هب  هّجوت  اب  هک  تسا  نیا 
اب رگید  حیحـص ، حاکن  دننامه  دیامن ، یکیدزن  اهابتـشا  ای  دنک  انز  ینز  اب  الثم  یـصخش  هچنانچ  ینعی  ددرگیم . هروکذم  ياهّتیعونمم 

. دنک جاودزا  دناوتیمن  وا  ردام 
نیا و  ددرگیم . ثداح  حاکن  هلیـسوب  اهنآ  زا  کی  ره  يابرقا  نیجوز و  نیب  هک  يدنواشیوخ  نآ  ینعی  هرهاصم  هک  تفگ  دـیاب  احیـضوت 

داجیا انز  ای  ههبـش  هب  یکیدزن  زا  هک  يدـنواشیوخ  لـماش  میدومن  هرهاـصم  زا  هک  فیرعت  نیا  اـّما  دوشیم . تمرح  بجوم  يدـنواشیوخ 
روبزم فیرعت  هب  هّجوت  اب  هک  ارچ  دوشیمن . دشاب  هدش 

123 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
يدنواشیوخ عون  نیا  قاحلا  هکلب  ددرگیمن . رما  ود  نیا  زا  لصاح  یکیدزن  انز و  ههبـش و  هلأسم  لماش  هرهاصم »  » ۀملک هک  تسا  نشور 

. دراد تلالد  نآ  رب  هک  تسا  ياهصاخ  صوصن  هلدا و  ۀلیسوب 
يانعم رد  هدش و  هداد  لاقتنا  يوغل  ینعم  زا  هقف  حالطـصا  رد  هرهاصم »  » ۀملک دندقتعم  اهقف  زا  ياهّدع  رکّذلا ، قوف  ۀـّیرظن  لباقم  رد  هتبلا 
ۀّیرظن رد  هرهاصم  زا  هک  یفیرعت  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  یناث  دیهش  اّما  ددرگیم . لامعتسا  انز  ههبش و  هب  یکیدزن  حیحـص ، حاکن  زا  معا 

«. 1  » دسریم رظنب  رتحیحص  دناهدومن ، اهقف  زا  رگید  ياهّدع  هک  یفیرعت  هب  تبسن  هدیدرگ  نایب  لّوا 
درم و نایم  حیحـص  حاکن  عوقو  زا  سپ  رگا  هک  تسا  نآ  تسین .» قباـس  حاـکن  لـطبم  یلو  روکذـم … «  ةّداـم  مّود  شخب  زا  روظنم  اـّما 

ردام اب  جاودزا ، زا  سپ  يدرم  رگا  الثم  تشاذـگ . دـهاوخن  قباس  حاکن  رد  يرثا  دـتفا ، قاّفتا  وا  ءابرقا  اـب  ههبـش  هب  یکیدزن  اـی  اـنز  ینز ،
. دش دهاوخن  لطاب  شرسمه  اب  وا  حاکن  دیامن ، یکیدزن  ههبش  ای  انز  هب  شرسمه 

یهقف یسررب 
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: تسا هدیدرگ  حرطم  هلأسم  راهچ  اعومجم  م . ةّدام 1055 ق . رد 
. حاکن دقع  رب  قباس  ههبش  هب  یکیدزن  مکح  ( 1
. حاکن دقع  رب  قحال  ههبش  هب  یکیدزن  مکح  ( 2

. حاکن دقع  رب  قباس  انز  مکح  ( 3
. حاکن دقع  رب  قحال  انز  مکح  ( 4

. میزادرپیم ثحب  هب  انز ، دروم  رد  سپس  ههبش و  هب  یطو  دروم  رد  ائادتبا  روکذم ، ياهدنب  زا  کی  ره  ماکحا  نایب  ماقم  رد  لاح 
______________________________

ص 343. ج 1 ، ماهفالا ، کلاسم  ( 1)
124 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

: دراد دوجو  لوق  هس  اهقف  نیب  ههبش  هب  یطو  صوصخ  رد 
رد دومن و  حیحـص  حاکن  ینز  اب  يدرم  رگا  هک  روط  نامه  ینعی  تسا . حاکن  دننام  اقلطم  ههبـش  هب  یطو  هک  دندقتعم  ياهّدع  لّوا : هّیرظن 

اهابتـشا وا  اـب  هک  ینز  رداـم  زین  ههبـش  هب  یطو  رد  دوـشیم ، مارح  درم  نآ  رب  نز  رداـم  دـیدرگ  رارقرب  هرهاـصملاب  تبارق  حاـکن  نـیا  رثا 
وا ردام  اب  دـناوتیمن  یکیدزن  لمع  عوقو  زا  سپ  الّوا  هک  ینعم  نیدـب  دوشیم ، مارح  اقلطم  یطاو )  ) درم رب  تسا  هتفرگ  تروص  یکیدزن 

دعب هچنانچ  ای  دش و  دهاوخ  لطاب  ردام  اب  حاکن  دتفا ، قافتا  یکیدزن  رتخد  اب  اهابتـشا  ردام  اب  جاودزا  زا  دـعب  هچنانچ  ایناث  دـنک و  جاودزا 
. دش دهاوخ  لطاب  رتخد  اب  حاکن  دیامن  یکیدزن  ردام  اب  اهابتشا  رتخد  اب  جاودزا  زا 

ای دـشاب  حاکن  دـقع  رب  قباس  هکنیا  زا  معا  دـشابیمن ؛ حیحـص  حاـکن  مکح  رد  ههبـش  هب  یطو  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  یهورگ  مّود : ۀـّیرظن 
. ددرگیمن داجیا  ياهطبار  هنوگچیه  لمع  نیا  رثا  رد  الوصا  و  قحال .

، دشاب حاکن  رب  قباس  ههبـش  هب  یطو  رگا  دـیدرگ ؛ لئاق  لیـصفت  دراوم  نیا  نیب  دـیاب  هک  تسا  نیا  رب  هدـیقع  ار  اهقف  روهـشم  مّوس : ۀـّیرظن 
قباس حاکن  لطبم  هدوبن و  تمرح  بجوم  دـشاب  جـیوزت  رب  قحال  رگا  یلو  دومن ؛ دـهاوخ  تمرح  رـشن  هتـشاد و  ار  حیحـص  حاکن  ماـکحا 

. دشابیمن
حیحـص حاکن  دننام  ههبـش  هب  یطو  : » دیوگیم يو  دـشابیم . رئارـس »  » باتک رد  سیردا  نبا  موحرم  مّود  ۀـّیرظن  رادـفرط  ياهقف  هلمج  زا 

ره رد  نآ ، زا  دعب  ای  دشاب  حاکن  زا  لبق  ههبش  هب  یطو  نیا  هاوخ  ددرگیمن . تمرح  رشن  بجوم  دشابیمن و  نآ  ۀلزنم  لزان  یّتح  تسین و 
مالسالا عیارـش  باتک  رد  يو  تسا . یّلح  قّقحم  مّود  ۀّیرظن  هب  نیلئاق  رگید  زا  ««. 1  » دیامنیمن داجیا  هرهاصم )  ) يدنواشیوخ ۀطبار  لاح 

حیحص حاکن  دننام  تمرح  رشن  ظاحل  زا  ههبش  هب  یطو  : » دیوگیم
______________________________

ص 373. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
125 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

««. 1  » تسین
«. 2  » دـناهدیدرگ هلأسم  رد  لیـصفت  هب  لئاق  هدومن و  تیعبت  يو  زا  اهقف  روهـشم  هک  تسا  یـسوط  خیـش  مّوس  ۀـّیرظن  هب  نادـقتعم  هلمج  زا 
رد ار  نآ  تسا  بسانم  هک  هدروآ  یلالدتـسا  شیوخ  رظن  يارب  راوگرزب  هیقف  نیا  دـشابیم . قفاوم  روهـشم  رظن  اب  زین  یّلح  ۀـماّلع  موحرم 

. میئامن حیرشت  رکذ و  اجنیا 
هب یطو  هکنیا  لیلد  هب  ددرگیم . تمرح  بجوم  دشاب ، حاکن  زا  لبق  ههبـش  هب  یطو  رگا  دنیوگیم : ناشیا  یّلح - هماّلع  موحرم  لالدتـسا 

ینز اب  یـسک  رگا  ینعی  ددرگیم . داـجیا  زین  میرحت  سپ  دوشیم ، تباـث  رهم  لـمع  نیا  رثا  رد  هک  ارچ  تسا ، بسن  قاـحلا  ثعاـب  ههبش 
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هدـهع هب  نز  يارب  لثملا  رهم  نینچمه  دـنکیم . ادـیپ  هدـننکیطو  صخـش  اب  یببـس  هطبار  لمع  نیا  زا  لـصاح  هچب  درک ، ههبـش  هب  یطو 
دوـجوب نآ  لاـبند  هب  زین  تـمرح  ددرگیم ، لـصاح  رهم  بـسن و  لـمع  نـیا  رثا  رد  هـک  روطناـمه  نیارباـنب  دریگیم ؛ رارق  یطاو  صخش 

«3 . » دیآیم
هب یطو  نوچ  : » دیوگیم نآ  هیجوت  رد  هدومن و  تیوقت  ار  شیوخ  ردپ  ۀّیرظن  دوخ  باتک  رد  نیقّقحملا ، رخف  یّلح ، هماّلع  موحرم  دنزرف 

یطو رد  دناهتفگ  انز  رد  ءاهقف  هک  ار  یمکح  نامه  دیاب  تیولوا  ةدعاق  دانتسا  هب  سپ  تسا ، حیحص  حاکن  هب  رتکیدزن  انز  هب  تبسن  ههبش 
ناتناردپ هک  ینانز  اب  ْمُکُؤا�بآ - َحَکَن  ا�م  اوُحِْکنَت  ا�ل  َو   » دیوگیم هک  هفیرـش  ۀیآ  رد  حاکن »  » ۀـملک هوالعب ، دـش . لئاق  یلوا  قیرطب  ههبـش  هب 

حاکن زا  تسا  معا  حـکن »  » هک ینعم  نیدـب  ددرگیم . زین  ههبـش  هب  یطو  لماش  دـینکن » جاودزا  دـندوب  هدروآ  رد  دوخ  حاـکن  هب  ار  ناـنآ 
«. 4  » دوشیم لماش  زین  ار  یطو  هکلب  تسین ، دقع  فرص  حکن »  » ۀملک زا  دارم  هک  ارچ  ههبش . هب  یطو  حیحص و  ریغ  حیحص ،

______________________________

ص 373. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
ص 452. ۀیاهّنلا ، ( 2)

ص 631. ج 1 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  ( 3)
ص 63. ج 3 ، دعاوقلا ، حرش  یف  دئاوفلا  حاضیا  ( 4)

126 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
قوف ّۀلدا  رد  هشدخ  نمض  ناشیا  یلو  تسا . قباس  ههبش  هب  یطو  ببس  هب  تمرح  رشن  هب  دقتعم  هماّلع  دننام  هلأسم  نیا  رد  رهاوج  بحاص 
رـشن مدع  هب  داقتعا  دـشاب  حاکن  زا  دـعب  ههبـش  هب  یطو  هک  يدروم  صوصخ  رد  و  دـنکیم ؛ یفرعم  عامجا  اهنت  ار  دوخ  دنتـسم  راعـشالا ،

باحـصتسا لصا  اجنیا  رد  لصا  زا  روظنم  تسا . لصا  مه  نآ  لـیلد  دـناهداد و  رظن  نینچ  ءاـهقف  رثکا  هک  تسا  دـقتعم  يو  دراد . تمرح 
تـسیابیم يداهن  نینچ  ندروخ  مهب  يارب  هک  هدـمآ  دوجوب  یتباث  يوق و  داهن  کـی  تفرگ  تروص  یجاودزا  هک  یتقو  ینعی  دـشابیم .

تابثا هب  ار  جاودزا  ءاقب  نانچمه  باحـصتسا  لصا  هدروخن ، مه  هب  نیقی  روطب  یتقو  ات  سپ  هدش  یمکحتـسم  قیرط  هلیـسو و  هب  کسمتم 
. دناسریم

نآ و  میئامن ، دانتـسا  هدـش  لقن  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  ياهلمج  مومع  هب  میناوتیم  نیا  رب  هوالع  : » هک دـنکیم  هفاـضا  رهاوج  بحاـص 
«. دنکیمن مارح  ار  لالح  مارح ، لمع  لالحلا - مّرحی  مارحلا ال   » زا تسا  ترابع 

. دربب نیب  زا  ار  ینوناق  لمع  نیا  دـناوتیمن  ههبـش ) هب  یطو   ) ینوناق ریغ  لمع  کی  دـش ، لالح  ناسنا  رب  حاکن  ۀطـساوب  هک  ینز  نیارباـنب 
یلمع حیحص ، حاکن  ماجنا  زا  دعب  هک  دومن  طابنتسا  نینچ  نآ  لولدم  زا  ناوتیم  یلو  دوشیم ، هدافتـسا  انز  ثحب  رد  تیاور  نیا  زا  هتبلا 

«. 1  » دزاس لطاب  ار  نآ  دناوتیمن  ههبش ، هب  یطو  دننام  هدماین ) باسحب  حاکن  تالطبم  زا  اعرش  هک  )
رب قباس  ههبـش ، هب  یکیدزن  ینعی  یندـم  نوناق  رد  هدـش  حرطم  بلاطم  زا  دـنب  ود  دروم  رد  ءاـهقف  ياهلالدتـسا  تارظن و  عومجم  دوب  نیا 

. نآ رب  قح  حاکن و ال 
: میزادرپیم تسا  انز  هلأسم  صوصخ  رد  هک  رگید  دنب  ود  دروم  رد  ثحب  هب  کنیا 

______________________________

ص 373. ج 29 ، دیدج ، پاچ  مالکلا ، رهاوج  ( 1)
127 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

: حاکن رب  قحال  يانز 
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هب دروم  نیا  رد  ءاهقف  روهـشم  دراد . دوجو  یفلاخم  رتمک  ارهاظ  هلأسم  نیا  رد  دوشیمن . تمرح  بجوم  دشاب  حاکن  رب  قحال  هچنانچ  انز 
: تسا لیلد  ود  نآ  ةدمع  هک  دناهدرک  کّسمت  لیلد  دنچ 

انز دـننام  یمارح  لمع  نیاربانب  «.« 1  » ددرگیمن لـالح  تمرح  بجوم  مارح  لـالحلا - مّرحی  ـال  مارحلا  (: » ع  ) همئا زا  لوـقنم  ثیدـح  ( 1
. دزاس لاطبا  ار  نآ  دراذگ و  ریثأت  هدش ، عقاو  اقباس  هک  یحیحص  حاکن  رد  دناوتیمن 

ار کش  نیا  باحصتسا  لصا  و  دیآیم ، دیدپ  قباس  حاکن  ندروخ  مهب  رد  کش  انز  عوقو  اب  هک  ینعم  نیدب  قباس . تلاح  باحصتسا  ( 2
. دناسریم تابثا  هب  ار  حاکن  نآ  ءاقب  هتخاس و  فرطرب 

. تسا یفاکسا  ۀّیرظن  دروخیم  مشچ  هب  امدق  نایم  رد  هک  یفلاخم  رظن  اهنت 
مه یکیدزن  قباـس  حاـکن  زا  سپ  هک  تسین  تمرح  رـشن  بجوم  یتروص  رد  قحـال  ياـنز  هک  تسا  دـقتعم  هدوـب و  لیـصفت  هب  لـئاق  يو 

ترـضح زا  ینانک  فورعم  تیاور  یفاکـسا  دنتـسم  درک . دهاوخ  تمرح  داجیا  قح  يانز ال  یکیدزن ، مدـع  اب  ّالا  دـشاب و  هتفرگ  تروص 
ضارعا نآ  زا  روهـشم  ایناث  هدوب و  فیعـض  روبزم  ربخ  ـالّوا  اریز  دـناهدرکن ؛ لوبق  ار  دانتـسا  نیا  رگید  ياـهقف  «. 2  » دـشابیم ع )  ) قداص

. دناهدومن
دننام هجو  چیه  هب  دـنکیمن و  تمرح  رـشن  قحال  يانز  هکنیا  رب  دـنراد  عامجا  ءاهقف  هک  مینک  اعدا  رگا  ام ، یبیرقت  عّبتت  بسح  لاحره  هب 

. میاهتفگن فازگ  هب  ینخس  دشابیمن ، حیحص  حاکن 

: حاکن رب  قباس  يانز 

. دنراد رظن  فالتخا  هلأسم  نیا  صوصخ  رد  اهقف 
______________________________

ص 208. ج 2 ، ماکحالا ، بیذهت  ( 1)
ص 364. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)

128 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
حاکن دننام  دقع  رب  قباس  يانز  هک  دنراد  هدیقع  نانآ  «. 1  » دنشابیم حاکن  رب  قباس  يانز  ببسب  تمرح  رشن  هب  لئاق  هّیماما  ياهقف  روهشم 

جاودزا دناوتیمن  وا  رتخد  اب  رگید  دوب ، هدرکن  جاودزا  يو  رتخد  اب  نآ  زا  لبق  هکیلاحرد  درک  انز  ینز  اب  یسک  رگا  ینعی  تسا . حیحص 
. تسا حیحص  حاکن  رد  هبیبر )  ) نز رتخد  دننام  اریز  دنک 

. تسا حیحص  حاکن  رد  نز  ردام  دننام  اریز  دنک ، جاودزا  دناوتیمن  وا  ردام  اب  نینچمه  و 
حیحـص حاکن  دننام  دقع  رب  قباس  يانز  دنیوگیم  هک  تسا  سیردا  نبا  یـضترم و  دّیـس  دیفم ، خیـش  موحرم  لوق  روهـشم ، لوق  فلاخم 

. دنکیمن تمرح  رشن  تسین و 
. دشابیم تایاور  زا  نانآ  توافتم  تاطابنتسا  نینچمه  تایاور و  ضراعت  زا  یشان  هلأسم  نیا  رد  فالتخا 

: مینکیم دروخرب  تایاور  زا  هتسد  هس  هب  ام  هکنیا  هلأسم  حیضوت 
تمرح رـشن  قحال ) هچ  حاکن و  رب  قباس  هچ   ) اـقلطم تسین و  حیحـص  حاـکن  دـننام  اـنز  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  تاـیاور  زا  هتـسد  کـی 

رد لیصفت  رگنایب  تایاور  زا  مّوس  ۀتسد  دنادیم ؛ تمرح  رـشن  بجوم  و  حیحـص ، حاکن  دننام  ار  انز  قلطم  روطب  رگید  ۀتـسد  و  دنکیمن ؛
داجیا ار  تمرح  دشاب  حاکن  رب  قحال  رگا  اّما  تسا ، تمرح  رـشن  بجوم  دـشاب  حاکن  رب  قباس  انز  رگا  هک  بیترت  نیا  هب  «. 2  » تسا هلأسم 

. درک دهاوخن 
ماما ای  ع )  ) قداص ترضح  زا  ملـسم  نب  دّمحم  مینکیم ؛ رکذ  دناهدرک  لقن  دوخ  بتک  رد  ءاهقف  هک  ار  تایاور  نیا  زا  ياهنومن  اجنیا  رد 
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دنک انز  ینز  اب  يدرم  رگا  هک  مدرک  لاؤس  ترضح  نآ  زا  : » هک دنکیم  لقن  تسا ) يوار  زا  دیدرت  ( ) ع  ) رقاب
______________________________

دئاوفلا حاضیا  ص 631 ؛ ج 1 ، یّلح ، ۀماّلع  ءاهقفلا ، ةرکذـت  ص 286 ؛ یبلح ، حالـصلا  یبا  یفاکلا  ص 452 ؛ یسوط ، خیـش  ۀیاهنلا ، ( 1)
و ص 344 ؛ ج 1 ، یناث ، دیهـش  ماهفالا  کلاسم  ص 74 ؛ ج 2 ، یناث ، لّوا و  دیهـش  يدلج  ود  هعمل  حرـش  ص 62 ؛ ج 2 ، نیقّقحملا ، رخف 

. رگید ياهقف  زا  يرایسب 
، راصبتسا زین  و  تسا ؛ هدرک  لقن  هرهاصم  باوبا  زا  7 و 8  ، 6 باب 4 ، رد  ار  تایاور  مامت  ۀعیـشلا ، لئاسو  بحاص  یلماع ، ّرح  موحرم  ( 2)

ص 167. ج 3 ،
129 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

و دشاب ، ینز  درم  نآ  دزن  هاگره  نکل  و  : » دنداد همادا  ترـضح  سپـس  ریخ .» دـندومرف : ترـضح  دـنک ؟ جاودزا  وا  رتخد  اب  دـناوتیم  ایآ 
دندومرف یلک  ترابع  ترـضح  نآ ، زا  سپ  ددرگیمن .» مارح  وا  رب  هدوب  وا  دزن  هک  ینز  نآ  دـنک ، انز  وا  رهاوخ  ای  رتخد  ای  ردام  اب  سپس 

مارحلا ال : » هک هدـش  لقن  زین  يرگید  لکـش  هب  تراـبع  نیا  ریظن  «.« 1  » ار لالح  دـنکیمن  دـساف  مارح  لالحلا - دـسفی  مارحلا ال  ّنا  : » هک
. دراد یّلک  ةدعاق  نیمه  هب  هراشا  و  لالحلا » مّرحی 

ةدـعاق بجومب  اهقف  روهـشم  دومن . عفر  ار  ضراـعت  نیا  یقیرطب  تسیاـبیم  دـنراد ، ضراـعت  رگیدـکی  اـب  تاـیاور  نیا  نوچ  لاـحره  هب 
تایاور نیب  دنوش .» هتشاذگ  رانک  هک  تسین  هتسیاش  دشاب ، نکمم  تیاور ) ود   ) ندرک عمج  هچنانچ  حرّطلا - نم  یلوا  نکما  امهل  عمجلا  »

رب لـمح  دـنکیم ، تمرح  رـشن  هب  مکح  قلطم  روطب  هک  یتاـیاور  نآ  هک  تسا  نیا  یناـث  دیهـش  رظن  زا  عمج  نیرتـهب  دـناهدومن . عمج  ار 
. میئامن حاکن  دقع  رب  انز  قوحل  رب  لمح  دنکیم  تمرح  رشن  مدع  هب  مکح  قلطم  روطب  هک  ياهتسد  نآ  میئامن و  حاکن  دقع  رب  انز  تقبس 

: رّکذت
رد کش  رگا  اّما  تسا . هدیدرگن  قّقحم  انز  هک  میئوگب  هتـشاذگ و  مدع  رب  ار  لصا  دیاب  مینک ، کش  انز  قّقحت  مدـع  ای  دوجو  رد  رگا  ( 1

ار یئاضتقا  نینچ  باحـصتسا  لصا  هک  ارچ  تشاذـگ ؛ حاکن  زا  دـعب  رب  ار  انب  دـیاب  نآ  زا  دـعب  ای  هدوب  حاکن  زا  لبق  انز  ایآ  هک  دـشاب  نیا 
. دراد

فنع هب  ینز  اب  يدرم  هچنانچ  اضرف  دشاب . دمع  نودـب  ای  دـمع  يور  زا  يرابجا ، ای  يرایتخا  هکنیا  ثیح  زا  انز ، عوقو  رد  تسین  یقرف  ( 2
. دنکیم تمرح  رشن  مه  تلاح  نیا  رد  دیامن ، انز  باوخ  رد  ای 

______________________________

ص 208. ج 2 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 415 ؛ ج 5 ، یفاک ، ( 1)
130 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

: هلأسم
؟ دنک عوجر  هّدع  نامز  رد  دناوتیم  ایآ  دیامن ، هقلطم  یعجر  قالط  هب  ار  دوخ  رسمه  درم  سپس  دشاب و  حاکن  رب  قحال  انز  رگا 

ۀلزنم هب  عوجر  ینعی  دـیدج . ّتیجوز  داـجیا  هن  تسا  قباـس  ّتیجوز  ةداـعا  عوجر ، هک  ارچ  تسا ؛ عناـمالب  یعوـجر  نینچ  دـسریم  رظنب 
. دشابیمن دیدج  حاکن 

؟ دیامن حاکن  اددجم  دناوتیم  درم  ایآ  دشاب ، هدش  یضقنم  هّدع  تّدم  ای  و  هدوب ، نئاب  قالط  هچنانچ  اّما 
: دراد دوجو  لباقتم  هیجوت  ود  هلأسم  نیا  هب  خساپ  رد 

رد تسا ، هدـشن  عقاو  انز  الـصا  یئوگ  نیاربانب  تسین . تمرح  رد  ّرثؤم  شعوقو  نیح  رد  سپ  هدوب ، حاکن  رب  قحال  انز  لـمع  نوچ  فلا )
. دیامن جاودزا  دناوتیم  درم  هجیتن 
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انز دیدج ، حاکن  هب  تبـسن  هجیتن  رد  دومن ، یقلت  هتفای  قّقحت  ار  لمع  نیا  تسیابیم  نیاربانب  تسین ، راکنا  لباق  انز  عوقو  لصا  نوچ  ب )
«. 1  » دشابیم دقع  رب  قباس 

رثؤم قباس  حاـکن  رد  هک  تسا  نیا  ریثأـت  مدـع  زا  روظنم  و  دـشاب ، رثایب  دـناوتیمن  اـنز  تروص  رهب  اریز  دـسریم . رظنب  رتهب  مّود  هیجوت 
. درادن رثا  شدوخ  اتاذ  هکنیا  هن  تسین ،

. دشابیم لطاب  و  بوسحم ، انز  زا  دعب  دیدج  حاکن  نیاربانب 
______________________________

ص 373. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
131 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

عینش لمع  رثا  رد  جاودزا  عنم 

هراشا

«. دنک جیوزت  ار  وا  رتخد  ای  رهاوخ  ای  ردام  دناوتیمن  دنک ، عینش  لمع  يرسپ  اب  یسک  رگا  : » یندم نوناق  هّدام 1056 
نکل تسا . هدـشن  هراشا  مکح  نیا  عیرـشت  ۀفـسلف  هب  لمع  یتشز  رطاخب  هدراو  صوصن  رد  و  تسا ، هدـش  ذاّختا  هّیماـما  هقف  زا  قوف  مکح 

. تسا هدرک  حرطم  ار  هلأسم  نیا  نز ، ّتیصخش  هب  نداد  اهب  نآ و  میکحت  یگداوناخ و  طباور  ظفح  روظنمب  مالسا  هک  تسا  نشور 
يدبا مارح  لعاف  صخـش  رب  رـسپ  نآ  رهاوخ  رتخد و  ردام و  دـهد ، ماجنا  طاول  لمع  يرـسپ  اب  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  هّدام  نیا  روظنم 

. دیامن جاودزا  نانآ  اب  دناوتیمن  زگره  ددرگیم و 

یهقف یسررب 

دح رد  هدراو  تایاور  نانآ  دنتـسم  درادـن . دوجو  هلأسم  رد  یفالخ  هنوگچـیه  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ارهاظ  هّیماما  ياهقف  تارابع  زا 
هّیماما رظن  اب  قفاوم  هک  درب  مان  دمحا »  » و یعار »  » زا ناوتیم  اهنت  هّماع  ياهقف  نایم  زا  اّما  «. 1  » تسا رتاوت 

______________________________

. هرهاصملاب تامرحم  باوبا  زا  باب 15  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
132 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

«. 1  » دنشابیم
هک یتایاور  تشاد  هّجوت  دیاب  دنکیمن  تمرح  داجیا  طاول  لمع  هک  هدرک  حیرـصت  تمرح ، مدـع  لصا  هب  دانتـسا  اب  دروم  نیا  رد  یعفاش 

تسا 2. هتفرگن  رارق  یعفاش  هجوت  دروم  اذل  و  هدش ، دراو  هّیماما  قیرط  زا  الومعم  تسا  دوجوم  صوصخ  نیا  رد 
ياهنوگ هب  تمرح  تابثا  رب  تسا ، هدیـسر  رتاوت  هضافتـسا و  هجرد  هب  هک  یتایاور  نینچمه  عاـمجا و  هب  کّـسمت  اـب  رهاوج  بحاـص  اـّما 

«. 3  » درادن دوجو  هلأسم  رد  ياههبش  کش و  چیه  یئوگ  هک  هدومن  دانتسا 
هطـساو اب  دنچ  ره  رتخد  تمرح  نینچمه  ردام و …  ردام  ینعی  هطـساو  اب  دنچ  ره  ردام  تمرح  بجوم  رـسپ  اب  عینـش  لمع  دندقتعم  اهقف 

رتخد و…  رتخد  ینعی 
«. 4  » ددرگیم

داجیا تمرح  دشابن  غلاب  لعاف  هچنانچ  نیاربانب  دراد . لعاف  غولب  رد  روهظ  هک  هدمآ  لجر »  » ۀملک صوصن  رد  اریز  دـشاب . غلاب  دـیاب  لعاف 
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. دنکیمن
غلابان رد  روهظ  تسا و  صوصنم  رـسپ » مالغ -  » ۀملک تایاور  رد  دنچ  ره  هک  تسا  حرطم  نینچ  اهقف  تاملک  رد  لوعفم  صوصخ  رد  اّما 

. تسا رّکذـم  سنج  اجنیا  رد  رـسپ  زا  روظنم  هکلب  تسین . دارم  غلابان  صوصخ  تسا ، بلاـغ  دروم  دراو  دـیق  هک  تهج  نیا  زا  یلو  دراد ،
. درادن یتّیصوصخ  رسپ »  » ۀملک زین  م . ةّدام 1056 ق . رد  نیاربانب 

دوجو رظن  فالتخا  اهقف  نیب  ریخ ،؟ ای  تسا  يراـج  یعاـضر  رتخد  اـی  رهاوخ  رداـم ، دروم  رد  مکح  نیا  اـیآ  هکنیا  صوصخ  رد  عرف 1 -
مدـع هب  لئاق  رگید  یهورگ  لـباقم ، رد  ددرگیم ؛ يراـج  تمرح  یبسن  نادـنواشیوخ  دـننامه  زین  دروم  نیا  رد  هک  دـنلئاق  ياهّدـع  دراد .

. دنشابیم تمرح 
هدعاق فالخ  تمرح  نیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دنیوگیم  اهقف  روهشم  عرف 2 -

______________________________

.633 ج 1 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  هب  دوش  عوجر  1 و 2 ) ( ) 1)
ص 447. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 3)

 …  «. تلع نا  تلزن …  نا  و  هلأسم 24 … «  ص 281 ، ج 2 ، ۀلیسولا ، ریرحت  ( 4)
133 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نیاربانب تسا ؛ لعاف  صخـش  يارب  طقف  تمرح  نیا  هجیتن  رد  میئامن ، لمع  « 1  » صن نقیتم  ردق  هب  کش  دراوم  رد  دـیاب  یفرط  زا  تسا و 
. دنوشیمن مارح  لوعفم  رب  لعاف  رهاوخ  ای  رتخد و  ردام ،

: هلأسم دنچ 

نایم نیا  رد  اّما  تسین . نینچ  دشاب  دقع  زا  دعب  رگا  یلو  دوشیم ، تمرح  بجوم  دشاب  هتفرگ  ماجنا  حاکن  دقع  زا  لبق  عینش  لمع  رگا  ( 1
. تسا هداد  ماجنا  عینـش  لمع  شرـسمه  ردارب  اب  هک  يدرم  هرابرد  تسا  هدـش  لقن  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  ریمع  نب  دّـمحم  زا  ياهلـسرم 

««. 2  » تسا مارح  درم  رب  : » دنیامرفیم ترضح 
. دوشیم تمرح  بجوم  زین  دقع  زا  دعب  طاول  هک  دننک  هدافتسا  نینچ  تیاور  نیا  زا  ياهّدع  تسا  نکمم  نیاربانب 

نآ زا  زین  روهـشم  تسا و  هلـسرم  تیاور  ایناث  دومن . افتکا  نقیتم  ردـق  هب  یتسیاـب  تسا و  هدـعاق  فـالخ  هلأـسم  ـالّوا  دـسریم  رظنب  یلو 
. دناهدرک ضارعا 

تروص مه  دـقع  زا  دـعب  طاول  هچنانچ  هک  دـناهتفگ  طایتحا  ربانب  سیماون ، عوضوم  ّتیمها  هب  هّجوت  اب  ماقم ، نیا  رد  ءاهقف  زا  یـضعب  اـّما 
«. 3  » دتفایم یئادج  درم  نز و  نیب  دریگب 

ای دمع  يور  زا  طاول  لمع  هک  يدراوم  نایم  یتوافت  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  دشابیم ، تایاور  هب  دنتـسم  هک  اهقف  ترابع  رهاظ  زا  ( 2
تـسا تمرح  داـجیا  ناـمه  هک  یقوقح  راـثآ  دریگب ، تروص  هارکا  روطب  طاول  لـمع  رگا  سپ  درادـن . دوـجو  دریگب  تروـص  دـمع  ریغ 

. درادن جایتحا  دصق  دمع و  هب  راثآ  نیا  بترت  يارب  هک  ارچ  ددرگیم  بترتم 
______________________________

. هرهاصم باوبا  زا  باب 15  تایاور  ۀعیشلا ، لئاسو  هب  دوش  هعجارم  هعلاطم  يارب  ( 1)
ثیدح 2. باب 15 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 2)

ص 282. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 3)
134 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
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مّوس قالط  زا  سپ  تمرح 

هراشا

دقع هب  هکنیا  رگم  دوشیم . مارح  درم  نآ  رب  هدـش ، هقلطم  هدوب و  رفن  کـی  ۀـجوز  یلاوـتم  هبترم  هس  هک  ینز  : » یندـم نوناـق  هّدام 1057 
«. دشاب هدش  لصاح  قارف  توف  ای  خسف  ای  قالط  هطساو  هب  وا  اب  یکیدزن  عوقو  زا  سپ  هدمآرد و  يرگید  درم  ّتیجوز  هب  مئاد 

. میزادرپیم نآ  یهقف  ینابم  رکذ  هب  هطوبرم ، طیارش  نییبت  حیضوت و  زا  سپ  شخب ، ره  رد  هک  دشابیم ؛ شخب  ود  رب  لمتشم  هّدام  نیا 

تمرح طیارش  لّوا - شخب 

هراشا

: دراد جایتحا  ریز  طئارش  دوجو  هب  تمرح  قّقحت  هک  دوشیم  هدافتسا  یندم  نوناق  ترابع  زا 
هقّلطم نز  هک  ّتیجوز  نارود  هس  نیب  هک  تسا  نیا  یلاوتم »  » ۀملک زا  روظنم  دشاب . هدوب  رفن  کی  هجوز  یلاوتم  هبترم  هس  نز  هکنیا  فلا )

درم اب  هتفرگ و  قالط  راب  کی  دوخ  جوز  زا  ینز  رگا  نیاربانب  دشاب . هدرکن  جاودزا  يرگید  درم  اب  هدش ،
135 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هدروخ و مه  هب  یلاوت  تلاـح  نیا  رد  دـیامن ، جاودزا  دوخ  رـسمه  اـب  هتفرگ و  قـالط  زین  درم  نیا  زا  سپـس  تسا ، هدرک  جاودزا  يرگید 
. دنکیمن ادیپ  قّقحت  لّوا  طرش 

قّقحت مئاد  حاکن  دقع  اب  تاعفد  مامت  رد  نز  اب  درم  ۀطبار  هک  ینعم  نیدب  دشاب . هدش  داجیا  مئاد  دـقع  هلیـسوب  ّتیجوز  ۀـطبار  هکنیا  ب )
نایاپ ای  لذـب  اب  و  ددرگ ، داجیا  عطقنم  يدـقع  یلاوت  نیا  لصاوف  رد  هچنانچ  نیاربانب  دـشاب . هدـش  لصاح  یئادـج  قالط  اب  هدرک و  ادـیپ 

. دیامنیمن تمرح  داجیا  دوش ، لصاح  یئادج  تّدم 
. دشابیم ینعم  نیا  هب  رعشم  م . ةّدام ق . ترابع  رد  جردنم  هقّلطم »  » ۀملک

. دوشیم یضقنم  يرپس و  دقع  رد  ررقم  تّدم  هکنیا  ای  دنکیم  رظنفرص  تّدم  زا  جوز  ای  هکلب  تسین ، حرطم  قالط  عطقنم  حاکن  رد  اریز 
. دباییم لالحنا  عطقنم  حاکن  تّدم  لذب  ای  ءاضقنا  اب  و 

ار شدوخ  هجوز  يدرم  هاگره   » هک تسا  هدش  ریبعت  نینچ  هدومن ، يوریپ  نآ  زا  یندـم  نوناق  هک  یهقف  ربتعم  عبانم  رد  تشاد  هّجوت  دـیاب 
تسا مّوس  راب  هب  رصحنم  قالط  موزل  هکنیا  طابنتسا  و  تسا ، نیمه  زین  ثحب  دروم  ةّدام  زا  روظنم  نامگیب  اذل  و  «.« 1  » دهد قالط  راب  هس 

. دوب دهاوخن  هتفریذپ 
بتارم نیا  لصاوف  رد  هچنانچ  و  دشابیمن ، طرش  لوخد  هبترم  ره  رد  ّتیجوز  هطبار  يرارقرب  زا  سپ  هک  دیدرگ  رّکذتم  دیاب  تاحیـضوت 

. دیامنیمن مّوس  هبترم  رد  تمرح  داجیا  قّقحت  رد  یعنام  دشاب ، هتفرگن  تروص  زین  لوخد 

یهقف یسررب 

نیا هب  ار  یتایآ  زین  دیجم  نآرق  تسا . رارقرب  عامجا  ابیرقت  درادـن و  دوجو  اهقف  ياواتف  نایم  رد  یفالتخا  م . هّدام 1057 ق . دافم  دروم  رد 
یهقف ياوتف  دنتسم  و  ددرگیم ، دافتسم  نآ  زا  تحارص  هب  قالط  هس  زا  لصاح  میرحت  هک  هداد  صاصتخا  عوضوم 
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______________________________

. ماظع ياهقف  بتک  زا  يرایسب  و  ص 64 ؛ ج 3 ، دئاوفلا ، حاضیا  ص 634 ؛ ج 1 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  ص 284 ؛ ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 1)
136 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

ود قالط  ُدَْعب - ْنِم  َُهل  ُّلَِحت  ا�لَف  ا�هَقَّلَط  ْنِإَف  ٍنا�سْحِِإب …  ٌحیِرْسَت  َْوأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكا�ْسمِإَف  ِنا�تَّرَم  ُقا�لَّطلا  : » تسا هتفرگ  رارق  یّنس  هعیش و  ياملع 
زا دهد ، قالط  ار  دوخ  هجوز  راب  نیمّوس  يارب  جوز  هچنانچ  ناسحا …  اب  ندومن  دازآ  ای  دشاب  یکین  اب  یگدنز  همادا  ای  سپـس  تسا ، راب 

««. 1  » دوب دهاوخن  لالح  وا  رب  سپ  نآ 
قالط : » دـیامرفیم هیآ  هک  ارچ  ددرگیم . تمرح  بجوم  مّوس  هبترم  رد  قالط  هک  تسا  نیا  دومن  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  ناوتیم  هک  هچنآ 

. دنک عوجر  دوخ  هجوز  هب  نداد  قالط  زا  دعب  هک  دراد  هزاجا  درم  قالط  ود  نیا  رد  هک  ینعم  نیدب  تسا » راب  ود 
نیا رد  دهد . قالط  سپـس  دیامن و  جاودزا  وا  اب  يرگید  درم  هکنیا  رگم  درادـن ، عوجر  ّقح  رگید  داد  قالط  مّوس  هبترم  يارب  هچنانچ  اّما 

. دیامن جاودزا  دوخ  رسمه  اب  اددجم  دناوتیم  لّوا  جوز  تلاح 
نز نتشاد  هگن  نیب  تسا  ّریخم  قالط  ود  زا  دعب  جوز  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  رعشم  ناسحاب » حیرست  وا  فورعمب  كاسماف   » هکنیا حیـضوت 

اتداع افرع و  هک  يروطب  قالخا  نسح  لوقعم و  هجو  هب  دنک ) دیدجت  ار  دقع  نآ  ياضقنا  زا  سپ  ای  دـیامن  عوجر  هّدـع  تّدـم  رد  هاوخ  )
وا دوش و  ادج  شرـسمه  زا  یئورشوخ  اب  مّوس  هبترم  يارب  ینعی  ناسحا ، هب  ندرک ) اهر   ) حیرـست هکنیا  ای  دنهد ، لیکـشت  یبوخ  یگدنز 

. ددرگیم مارح  وا  رب  تلاح  نیا  رد  هک  دهد  قالط  هشیمه  يارب  ار 
هب هّجوـت  اـب  ار  نآ  دـیاب  تشاد ، ماـهبا  يرادـقم  ياهیآ  رگا  هک  تسا  نینچ  هّیماـما  شور  نآرق  تاـیآ  ریـسفت  رد  هک  تـشاد  هّجوـت  دـیاب 

هتفرگ رارق  هّجوت  دروم  ریز  تایاور  ریظن  یتایاور  زین  ناسحاب » حیرـست   » ۀـملک دروم  رد  نیاربانب  دومن . ریـسفت  تایاور  رابخا و  ثیداحا و 
: تسا

« تسا راب  ود  قالط  ناتّرم - قـالطلا  تسا  هدومرف  نآرق  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  ناـشیا  تسا  هدـش  لـقن  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  زا 
؟ تسمادک مّوس  قالط  سپ 

______________________________

هرقب 229 و 230. ةروس  ( 1)
137 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

«. 1  » دراد مّوس  قالط  هب  هراشا  هک  ناسحاب » حیرست  وا  فورعمب  كاسماف  : » دناهدومرف
ینز نآ  دیامن ، جاودزا  وا  اب  رگید  درم  هک  یتقو  ات  تسا  مارح  شرهوش  يارب  هک  ینز  : » دومرف هک  ع )  ) قداص ترضح  زا  ریـصب  یبا  ربخ 

. دهدیم قالط  مّوس  هبترم  رد  هدومن و  عوجر  وا  هب  دـعب  هداد و  قالط  ار  وا  اددـجم  هدرک و  عوجر  سپـس  هداد  قالط  ار  وا  درم  هک  تسا 
راب ود  قالط  هدومرف  دنوادخ  ناتّرم -) قالّطلا  : ) لوقی هّللا  ّنا  : » دـندومرف ع )  ) قداص ماما  سپـس  تسین .» لالح  درم  نآ  رب  نز  نیا  رگید 

. تسا مّوس  قالط  نامه  حیرست  ۀملک  ۀثلاث » قیلطت  وهف  حیرست  وا  : » دندومرف ترضح  دعب  و  تسا »

تّیّلح طیارش  مّود - شخب 

هراشا

: تسا ریز  طئارش  هب  زاین  ّتیلح  ققحت  تمرح و  ندش  فرطرب  يارب  هک  تسا  نیا  م . ةّدام ق . مّود  تمسق  زا  طبنتسم 
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. دنک جاودزا  يرگید  درم  اب  هّدع  ياضقنا  مّوس و  قالط  زا  سپ  هکنیا  فلا )
. دبای قّقحت  یکیدزن  ب )

. ددرگ یضقنم  هّدع  هتشگ و  لصاح  یئادج  نآ  زا  سپ  ج )
. دیامن جاودزا  دوخ  رسمه  اب  دناوتیم  لّوا  جوز  طئارش  نیا  قّقحت  اب  نیاربانب 

. دنیوگیم لّلحم »  » ار مّود  درم  حالطصا ، رد 

یهقف یسررب 

ّتَح
ی� میدومن … « : هراشا  هک  تسا  هفیرش  ۀیآ  نامه  ۀمادا  زین  ّتیلح  دنتسم 

______________________________

. قالط ماسقا  باوبا  زا  باب 3 و 4  ۀعیشلا ، لئاسو  باتک  هب  دوش  عوجر  ( 1)
138 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

، دـهد قالط  ار  وا  رگا  هاگنآ  دـیامن ، جاودزا  يرگید  درم  اب  هکنیا  رگم  ا�عَجا�رَتَی … - ْنَأ  ا�مِْهیَلَع  َحا�نُج  ـا�لَف  اـ�هَقَّلَط  ْنِإَـف  ُهَْریَغ  ًاـجْوَز  َحِْـکنَت 
««. 1  » تسا عنامالب  نانآ  دّدجم  جاودزا 

بتک هب  ار  نارگـشهوژپ  هدوـمن و  يراددوـخ  نآ  رکذ  زا  اـم  هک  تسا  هدـش  دراو  هلأـسم  نیا  رد  زین  ياهرتاوـتم  صوـصن  نآرق  رب  هوـالع 
«. 2  » میهدیم عاجرا  هلّصفم 

: میزادرپیم نآ  هب  الیذ  هک  تسا  یطیارش  ياراد  لّلحم  لمع  یهقف  رظن  زا 
نیا رد  ةدراو  صوصن  دوشیمن . ّتیلح  بجوم  دبای  قّقحت  عطقنم  دقع  اب  رگا  و  دریگ ، تروص  مئاد  دقع  هلیـسوب  دیاب  دـیدج  جاودزا  ( 1

وا رب  رگید  هک  ياهنوگ  هب  هداد  قالط  ار  دوخ  نز  یصخش  هک  دنکیم  لاؤس  ع )  ) قداص ترضح  زا  يوار  تسا ؛ ینعم  نیمه  دهاش  باب 
ترـضح هن ؟ ای  ددرگیم  لالح  لّوا  درم  يارب  ایآ  دـیامنیم . جاودزا  نز  نآ  اب  عطقنم  دـقع  تروصب  يدرم  و  هقالط ) هس   ) تسین لـالح 

««. 3  » درادن قالط  هعتم  قالط - اهنم  سیل  ۀعتملا  و  : » دندومرف ثحب  دروم  هفیرش  ۀیآ  توالت  زا  سپ  هداد و  یفنم  خساپ 
. تسا هدومن  رکذ  اتحارص  ار  طرش  نیا   … مئاد »  دقع  هب  هکنیا  رگم  ترابع … «  اب  یندم  نوناق 

. دوشیمن ّتیلح  بجوم  دشاب  قهارم )  ) غولب دح  رد  دنچ  ره  غلابان  صخش  حاکن  دشاب . غلاب  لّلحم )  ) جوز ( 2
. دوشیمن ّتیلح  بجوم  درادن و  ياهجیتن  شزیمآ  لمع  نودب  حاکن  دقع  فرص  هک  ینعم  نیدب  دشاب . هتفرگ  تروص  یکیدزن  ( 3

لحنم تاهج  زا  یتهج  هب  ای  لّلحم و  توف  خـسف ، قـالط ، ریظن  یللع  هب  حاـکن  نیا  و  دـیامن ، حاـکن  هجوز  اـب  قوف  طئارـش  اـب  لـّلحم  رگا 
جوز تلاح  نیا  رد  ددرگ ،

______________________________

ۀیآ 230. هرقب ، ةروس  دیجم ، نآرق  ( 1)
ص 350. ج 15 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 2)

ص 275. ج 3 ، راصبتسا ، ص 159 ؛ ج 2 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 76 ؛ ج 6 ، یفاک ، ص 368 ؛ ج 15 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 3)
139 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دیامن جاودزا  دناوتیم  لوا 
ار هجوز  لّلحم  دـیاب  امتح  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  اذـل  هدـیدرگ ، رکذ  اهقّلط » ناف   » تراـبع هفیرـش  ۀـیآ  رد  نوچ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
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دوشیم هدافتـسا  نینچ  هفیرـش  ۀیآ  لیذ  رد  هدراو  صوصن  هب  هّجوت  اب  یلو  دـیامنیمن ، ّتیلح  داجیا  لالحنا  تابجوم  ریاس  دـهد و  قالط 
و تسا ، يرتسبمه  هفاضا  هب  مّود  جاودزا  ددرگیم  ّتیلح  بجوم  هک  هچنآ  رتقیقد ، نایب  هب  درادـن . یتّیـصوصخ  قـالط  دروم  نیا  رد  هک 

. دیشخب دهاوخ  ار  دوخ  بولطم  رثا  ددرگ ، عفر  ياهلیسو  رهب  عنام  نیا  هچنانچ  نیاربانب  تسا ، ددجم  جاودزا  يارب  عنام  عفر  لماع  قالط 
دهاوخ دوجوب  ّتیلح  دوش ، داجیا  رگید  تابجوم  هلیـسوب  تقرافم  هچ  دهدب و  قالط  هچ  لّلحم  هک  دناهتفگ  ماظع  ياهقف  لصا  نیا  يور 

. تسا هدومن  حیرصت  تهج  نیا  هب  زین  یندم  نوناق  «. 1  » دمآ

لّلحم اب  هقّلطم  دقع  نمض  طئارش 

قالط زا  درم  نآ  دـنکیم ، جاودزا  یبنجا  درم  اب  دوخ  رهوش  رب  ندـش  لـالح  روظنمب  هک  قـالط ، هس  هب  هقّلطم ، ۀـجوز  عقاوم  زا  يرایـسب 
؟ دیشیدنا ياهراچ  روظنم  نیا  يارب  دقع  نمض  طرش  قیرط  زا  ناوتیم  ایآ  دیامنیم ؛ يراددوخ  وا  نداد 

: میزادرپیم نآ  دراوم  رد  ثحب  هب  الیذ  هک  دوش  ماجنا  تسا  نکمم  تلاح  دنچ  هب  دقع  نمض  طرش 
ندوب لطاب  رد  دوش . عفترم  دوخ  هب  دوخ  دقع  یکیدزن ، لمع  دقع و  ماجنا  زا  دعب  هک  دنک  طرش  حاکن  دقع  نمـض  لّلحم  اب  هقّلطم  فلا )

. درادن دوجو  یّکش  طرش  هنوگنیا 
هلمج زا  روبزم  طرش  ایناث  و  تسا ؛ هدیدرگ  هماقا  نآ  نالطب  رب  عامجا  الّوا  هک  ارچ 

______________________________

هلأسم 4. ص 332 ، ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 1)
140 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هدش ءاصحا  اقیقد  ّتنـس  باتک و  بسحب  هتـشاد و  يدودـحم  تابجوم  حاکن  خـسف  لالحنا و  اریز  تسا . ّتنـس  باتک و  فلاخم  طورش 
اما ددرگیمن . عفترم  دوخب  دوخ  حاکن  دقع  هدوب و  لطاب  دهدیم  رارق  خسف  هلیـسو  ار  يدـیدج  بجوم  هک  یطرـش  نینچ  نیاربانب  تسا .

؟ ریخ ای  تسه  مه  حاکن  دقع  لطبم )  ) دسفم لطاب )  ) دساف طرش  نیا  ایآ  هک  تسا  یقاب  لاؤس  نیا  ياج 
: دراد دوجو  هّیرظن  دنچ  هّیماما  ياهقف  نیب  دساف  طورش  هرابرد 

. دشابیم دقع  دسفم  اقلطم  دساف  طرش  لّوا : ۀّیرظن 
. دشابیمن دقع  دسفم  اقلطم  دساف  طرش  مّود : ۀّیرظن 

رگید یخرب  هتسناد و  دسفم  ار  دساف  طورش  زا  یـضعب  دنلئاق  لیـصفت  هلأسم  رد  هک  تسا  نیا  دشابیم ، اهقف  روهـشم  رظن  هک  مّوس : ۀّیرظن 
. دنروآیمن رامشب  دقع  دسفم  ار 

«. 1  » تسا هدیدرگ  لئاق  لیصفت  طورش  نیب  نیتّدام 232 و 233  رد  هدومن و  يوریپ  روهشم  ۀّیرظن  زا  زین  یندم  نوناق 
رد لخاد  دیاب  تسا ، عورـشمان  هکنآ  رب  هوالع  ار ، طرـش  عون  نیا  لّلحم ) اب  هقّلطم  طرـش   ) ثحب دروم  ۀلئـسم  صوصخ  رد  دسریم  رظنب 

هجوز اب  لـّلحم  مئاد  حاـکن  ددرگیم ، لّوا  جوز  يارب  هجوز  ّتیلح  ببـس  هک  یحاـکن  اریز  مینادـب . دـقع  عبط  ياـضتقم  فـالخ  طـئارش 
دنکیم ءاضتقا  ار  ءاقب  ماود و  هک  یحاکن  دقع  عبط  اب  نیا  دوش ، لحنم  دوخب  دوخ  حاکن  هک  دنک  طرـش  هجوز  هچنانچ  نیاربانب  دـشابیم .

. دراد تافانم 
______________________________

: تسین دقع  دسفم  یلو  تسا  لطاب  لیذ  هلّصفم  طورش  .- » م ةّدام 232 ق . ( 1)
. دشاب رودقم  ریغ  نآ  ماجنا  هک  یطرش  - 1

. دشابن ياهدیاف  عفن و  نآ  رد  هک  یطرش  - 2
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.« دشاب عورشمان  هک  یطرش  - 3
: تسا دقع  نالطب  بجوم  لطاب و  لیذ  هلّصفم  طورش  .- » م ةّدام 232 ق .

. دقع ياضتقم  فالخ  طرش  - 1
.« دوش نیضوعب  لهج  بجوم  نآ  هب  لهج  هک  یلوهجم  طرش  - 2
141 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دوب دهاوخ  زین  دقع  لطبم  تسا  دساف  یطرش  نینچ  هکنیا  رب  هوالع  اذل 
«. 1  » ددرگیمن دقع  نالطب  بجوم  یطرش  نینچ  داسف  دندقتعم  هتفریذپن و  ار  لالدتسا  نیا  اهقف  زا  ياهّدع  لباقم ، رد  اّما 

نآ تسادـیپ  هتفگان  تلاح  نیا  رد  لعف .) طرـش  وحنب   ) دـهد قالط  ار  يو  لیلحت  زا  سپ  هلـصافالب  هک  دـنک  طرـش  لـّلحم  اـب  هجوز  ب )
. درادن دروم  اجنیا  رد  میدومن ، هماقا  تسخن  تلاح  رد  طارتشا  نالطب  رب  هک  یلالدتسا 

ناوتیمن هک  روطنامه  و  قح ؛ هن  تسا  مکح  جوز  يارب  قالط  راـیتخا  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  نینچ  هلأـسم  نیا  صوصخ  رد  ياهّدـع  اـّما 
. تسین روآمازلا  نّیعم  تّدم  رد  زین  نآ  ماجنا  هب  دهعت  دومن ، طقاس  ار  مکح 

ار قالط  ماجنا  دنک ، طرش  ار  جوز  زا  قالط  رایتخا  بلس  دناوتیمن  هجوز  هک  روطنامه  هک  مینکیم  هفاضا  ار  هتکن  نیا  لالدتسا  دییأت  رد 
یطرـش نینچ  نالطب  رب  قافتاب  اهقف  اذل  و  درادن ، یتوافت  قالط  مدع  رایتخا  بلـس  اب  قالط  رایتخا  بلـس  اریز  دیامن . طرـش  دناوتیمن  زین 

. دناهداد رظن 
: هک دنکیم  هفاضا  یناث  دیهش  زا  اهقف  رظن  قافتا  لقن  زا  سپ  رهاوج  بحاص 

نآ يو  سپس  و  تفرگیم . رارق  مهطورش  دنع  نونمؤملا  هدعاق  لومـشم  دیـسریمن و  رظنب  نالطب  يارب  یهجو  دوبیمن ، اهقف  عامجا  رگا 
«. 2  » تسا هتسناد  هباشم  عیبم  نمض  رد  هلاقا  طرش  دروم  اب  ار 

. دـشابیم جراخ  روکذـم  هدـعاق  قیداصم  زا  نیاربانب  تسا ، عرـش  فالخ  طرـش  هک  دـیدرگ  مولعم  هدـش ، هئارا  لالدتـسا  هب  هّجوت  اب  یلو 
ماـجنا نیفرط  قفاوت  اـب  يداـع  دراوم  رد  هلاـقا  اریز  تسا . قراـفلا  عم  ـالماک  عیب ، نمـض  رد  هلاـقا  طرـش  عوضوم  هب  دروم  ساـیق  یهگناو 
نالطب ضرف  رد  دقع  نالطب  دروم  رد  تسا . دـنوادخ  مکح  جوز  هب  قالط  رایتخا  صاصتخا  یلو  تسا ؛ نیفرط  نآ  زا  رایتخا  و  دریگیم ،

رد دقع  کشیب  دشاب ، لطبم  اقلطم  لطاب  طرش  رگا  ینعی  تسا ، یلبق  ثحب  دننامه  عوضوم  طرش ،
______________________________

. نآ دعب  ام  ص 124 و  ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
ص 126. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)

142 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
(، دناهداد رظن  نینچ  روهـشم  هک   ) مینادب لطبم  ار  دقع  عبط  ياضتقم  فالخ  طرـش  اهنت  هچنانچ  یلو  دوب  دـهاوخ  لطاب  ثحب  دروم  هلأسم 

نیاربانب درادـن  تافانم  دـقع  عبط  ياضتقم  اب  اذـل  تسین و  ماود  اـب  فلاـخم  هیف  نحن  اـم  طرـش  میتفگ ) هک  روطناـمه   ) رهاـظلا یلع  نوچ 
. دسریمن رظنب  هورگ  نیا  رظن  يانبم  رب  دقع  نالطب  يارب  یهجو 

. دشاب شیوخ  نداد  قالط  رد  لیکو  جوز  بناج  زا  لیلحت ، لمع  ماجنا  زا  سپ  هک  دیامن  طرش  للحم  اب  حاکن  دقع  نمض  رد  هجوز  ج )
ّقلطم صخـش  روضح  رد  دنچ  ره  تسا  زیاج  دیدرتیب  دشاب  یبنجا  صخـش  يارب  تلاکو  رگا  دندقتعم  ءاهقف  قالط  رد  تلاکو  دروم  رد 
خیـش اّما  دناهتـسناد ، زیاج  زین  ار  تلاکو  نیا  اهقف  روهـشم  هچرگ  دشاب ، جوز  فرط  زا  لیکو  هجوز  هک  یتلاح  رد  اّما  دوش . ماجنا  جوز ) )

روهشم تعباتم  هّیرظن  ثیح  زا  هچرگ  رهاوج  بحاص  نایم  نیا  رد  و  دشابیم . لطاب  قالط  يارب  هجوز  هب  تلاکو  هک  تسا  دقتعم  یسوط 
«. 1  » دوشن هداد  یتلاکو  نینچ  هک  تسا  نیا  طایتحا  دیوگیم : نارگید  تارظن  ندومن  وگزاب  زا  سپ  یلو  تسا ، هدومن  ار 
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عنامالب زین  دقع  نمـض  رد  یتلاکو  نینچ  ندومن  طرـش  هک  دوب  دقتعم  ناوتیم  نیاربانب  دـش ، هدرمـش  زیاج  نز  هب  تلاکو  ءاطعا  رگا  لاح 
. تسا

( دقع نمـض  طرـش   ) يدادرارق تروصب  ناوتیم  اّما  تسین ، یعیبط  قح  کی  نز  يارب  قالط  قح  هک  تسا  تسرد  تفگ  دیاب  یلک  روطب 
. دشاب شیوخ  نداد  قالط  رد  لیکو  دناوتب  هجوز  ات  دومن  لقتنم  هجوز  هب  ار  قح  نیا 

قّقحت تابثا  زا  سپ  هک  دـشاب  لیکوت  رد  لیکو  لیکو و  نز  دـنناوتیم …  جاودزا  دـقع  نیفرط  : » دـیوگیم ةّدام 1119  رد  یندـم  نوناق 
«. دزاس هقلطم  ار  دوخ  یئاهن  مکح  رودص  همکحم و  رد  طرش 

______________________________

ص 24. ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
143 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

زا اّما  تسا ؛ هتسناد  يرورض  زین  ار  مکح  رودص  همکحم و  هب  هعجارم  جرم  جره و  زا  يریگولج  ماظن و  ظفح  روظنم  هب  یندم  نوناق  هتبلا 
. دریگب رظن  رد  شیوخ  يارب  ار  قح  نیا  قلطم  روطب  دناوتیم  نز  یهقف  رظن 

144 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

مهن قالط  زا  سپ  تمرح 

هراشا

ّدبؤم مارح  صخـش  نآ  رب  دـشاب  هدـش  هقلطم  تسا  يّدـع  نآ  ياتشـش  هک  قالط  هن  هب  هک  یـصخش  ره  نز  : » یندـم نوناـق  هّدام 1058 
«. دوشیم

[ قالط ماسقا  یلامجا  فیرعت  ]

هراشا

هتفر راکب  قوف  ةّدام  رد  حالطـصا  نیا  نوچ  اّما  دـش . دـهاوخ  حرطم  دوخ  صاخ  باب  رد  نآ  هب  طوبرم  ماسقا  قالط و  حیرـشت  حیـضوت و 
. دسریم رظنب  مزال  نآ  یلامجا  حیضوت 
: دوشیم میسقت  مسق  ود  هب  ائادتبا  قالط 

. رگید دراوم  هریغص و  ای  هسئای و  ای  هلوخدم  ریغ  ۀجوز  قالط  دننام  دنک  عوجر  هّدع  رد  دناوتیمن  جوز  هک  تسا  یقالط  نآ  و  نئاب ، ( 1
. هریبک هلوخدم  هجوز  قالط  دننام  دهد  همادا  ار  یگدنز  دنک و  عوجر  هجوز  هب  هّدع  رد  دناوتیم  جوز  هک  تسا  یقالط  نآ  و  یعجر ، ( 2

. دنناوخ يّدع  ریغ  هنرگو  تسا  يّدع  قالط  دیامن  يرتسبمه  دنک و  هدافتسا  عوجر  قح  زا  جوز  هچنانچ  ضرف ، نیمه  رد 
تلهم رد  دـیامن ، هقّلطم  یعجر  قالط  هب  ار  شیوخ  همئاد  هجوز  يدرم  هاگره  میئوگیم  قوف  ةّدام  حیرـشت  رد  يّدـع  قـالط  نتخانـش  اـب 

زا سپ  عوجر و  هّدع 
145 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

ماجنا قالط  هن  زا  دـش . دـهاوخ  دـّبؤم  مارح  يو  رب  نز  دـنک ، رارکت  راب  هن  هوحن  نیمه  هب  ار  لمع  نیا  و  دـهد ، قـالط  اددـجم  يرتسبمه 
نایم نیا  رد  تسا  یهیدب  تسا . نئاب  مهن  مشـش و  مّوس ، ياهقالط  يّدع و  متـشه  متفه و  مجنپ ، مراهچ و  مّود ، لّوا و  ياهقالط  هدش ،
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. دریگیم رارق  لیلحت  هطساو  لّلحم  راب  ود 

یهقف یسررب 

یلو هدـیدرگ ؛ دراو  نآ  صوصخ  رد  ع )  ) نیموصعم يوس  زا  يدایز  رایـسب  صوصن  تسا و  قّقحم  هّیماما  ياهقف  عاـمجا  قوف  عوضوم  رب 
«« 1  » يّدـع قالط  اـب 9  هدـش  هداد  قـالط  : » ینعی  … ةدـعلل »  اعـست  هقلطملا   » تسا نینچ  اـهقف  عاـمجا  لـحم  نتم  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب 

میرحت بجوم  هک  راب  ره  رد  مّوس  قالط  اریز  تسا ، يّدـع  نآ  ياـت  طقف 6  هدش  ماجنا  قالط  نایم 9  زا  دـش  نایب  هک  یبیترت  هکیلاحرد 
نینچنیا مّوس  قالط  دریگ و  تروص  لوخد  عوجر و  هّدع  رد  هک  تسا  نآ  يّدع  قالط  میتفگ  هک  ارچ  تسا ، نئاب  هکلب  تسین  يدع  هدش 

. تسین
تقیقح رد  ینعی  دـش  رکذ  هک  تسا  یتروص  نامه  هب  ءاهقف  روظنم  هک  ددرگیم  صّخـشم  هلأسم  رد  « 2  » هدراو صوصن  هب  هعجارم  اب  اّما 

ای تیرثکا و  ای  ترواجم و  هقالع  اب  زاجم  دنیوگیم  هک  دناهدومن  قالطا  يّدـع  قالط   9 تسا ، يّدع  نآ  ياتشـش  اهنت  هک  یقالط  هن  رب 
هدش هتفگ  يّدع  تسین ، يّدع  هک  دنچ  ره  هتفرگ  رارق  يّدع  قالط  ود  ترواجم  رد  نوچ  مّوس  قالط  هک  لیلحت  نیا  اب  تسا . ءزج  لک و 

. يّدع ریغ  رب  يّدع  ّتیرثکا  ّتلع  هب  هکنآ  ای  تسا و 
قّقحت يارب  هک  ددرگیم  دافتسم  اهقف  نوتم  هدراو و  صوصن  رد  رظن  ناعما  اب 

______________________________

ج 5 ص 211. هعمل ، حرش  ص 293 ؛ ج 2 ، فجن ، پاچ  حاکن ، باتک  مالسالا  عیارش  هب  دوش  عوجر  ( 1)
. دعب هب  ص 357  ج 7 ، لئاسو ، مالسالا ؛ عیارش  هب  دوش  عوجر  ( 2)

146 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
: دش دهاوخن  ّبترتم  تمرح  طئارش ، زا  کی  ره  نادقف  اب  تسا و  مزال  ریز  طئارش  يدبا  تمرح 

قالط الثم  هچنانچ  و  دـشاب . هدـش  هلـصاف  نایم  رد  عوجر  ود  تسا ، هدـش  لّلحم  مزلتـسم  هک  هناگهس ، ياهقالط  یماـمت  رد  یتسیاـب  فلا )
موزل اریز   ) هدیدرگ لّلحم  بجوم  مّوس  راب  دـنچ  ره  دـشاب ، هتفای  لیکـشت  ّتیجوز  اددـجم  دـقع  اب  هّدـع  ياضقنا  زا  سپ  دریگ و  تروص 

رد هک  دراد  ار  رثا  نیا  لاح  نیع  رد  یلو  دیامن ) عوجر  هّدع  رد  جوز  دشاب و  يّدـع  هدـش  ماجنا  ياهقالط  هک  تسین  نآ  رب  فقوتم  لّلحم 
دهاوخن رابب  يدـبا  تمرح  دـتفا  قافتا  نینچ  مه  راب  دـص  رگا  ءاهقف  زا  یـضعب  ریبعت  هب  یّتح  دوب . دـهاوخن  يدـبا  تمرح  بجوم  مهن  راب 

«. 1  » دروآ
قالط هب  تردابم  لوخد  نودـب  یلو  هدومن  عوجر  هّدـع  رد  هچناـنچ  و  دـشاب ، هتفرگ  تروص  لوخد  هّدـع  رد  عوجر  زا  سپ  یتسیاـب  ب )
ّبترت يدبا  تمرح  مهن  راب  يارب  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، لّلحم  هب  جاتحم  ندش  لالح  يارب  تمرح و  بجوم  مّوس  راب  دـنچ  ره  دـیامن ،

. تفای دهاوخن 
طئارش موزل  دشاب ، يّدع  نآ  ياتشش  یتسیاب  هدش  ماجنا  قالط  هن  زا  میتفگ  یتقو  ینعی  تسا . هتفهن  يّدع  قالط  هملک  رد  قوف  طرش  ود 

. ددرگیم ساسحا  قوف 
شزیمآ یلو  دـنک  عوجر  ای  و  دـنکن ، عوجر  هّدـع  تّدـم  رد  متـشه و  متفه و  مجنپ ، مراهچ ، مّود ، لّوا ، ياـهقالط  رد  جوز  هچناـنچ  اریز 

. دشابیمن يدبا  مرحم  قالط  نیمهن  نیاربانب  و  دوب ؛ دهاوخن  يّدع  هدش  ماجنا  قالط  دیامنن ،

یسررب لیلحت و 
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: تسا ریز  حرش  هب  نآ  هدمع  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  تارظن  اهقف  نایم  يّدع  قالط  فیرعت  رد 
______________________________

ص 333. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 1)
147 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

عوجر ّقح  زا  جوز  هک  دوشیم ، قالطا  یعجر  قالط  دارفا  زا  درف  ره  رب  يّدـع  قالط  نآ  بجومب  و  دـش ، هتفگ  هک  یفیرعت  ناـمه  فلا )
فیرعت لابندب  هّیرظن  نیا  نابحاص  دریذپ . تروص  یکیدزن  هدومن و  عوجر  هجوز  هب  هّدع  نامز  ياضقنا  زا  لبق  هدومن و  هدافتـسا  هّدع  رد 

رد ددـعتم  رایـسب  ياهقالط  عوقو  اب  ینعی  دریگن . تروص  یلاوتم  روطب  يّدـع  ياـهقالط  تسا  نکمم  نیارباـنب  هک  دـناهدرک  هفاـضا  قوف 
تّدـم ياضقنا  زا  سپ  جوز  اهقالط  زا  یکی  رد  هچناـنچ  ـالثم  دوش . يدـبا  میرحت  بجوم  ددرگ و  لـصاح  رظن  دروم  باـصن  تّدـمزارد 
ّبترتم يدبا  تمرح  مهن  قالط  رد  دنچ  ره  دهد . قالط  هدرکن  یکیدزن  هکنآ  ای  دـهد ، قالط  اددـجم  دـیامن و  جاودزا  دـقع  هب  تردابم 
تمرح دوش ، ماجنا  يّدـع  قالط  رگید  راب  کی  دـیآرد و  یلبق  جوز  دـقع  هب  هجوز  هچنانچ  لّلحم  ندـش  هلـصاف  زا  سپ  یلو  ددرگیمن ،

. دشاب قالط  نیمهن  زا  شیب  هک  دنچ  ره  تشاد . دهاوخ  یپ  رد  يدبا 
يّدع قالط  کی  اهنت  قالط  هس  ره  رد  رگا  هک  دناهدرک  رظن  راهظا  ینالوط  تاعفد  رد  يّدـع  ياهقالط  عوقو  يارب  هارث  باط  یناث  دـیهش 
روحم قیقد  روطب  یتسیاب  دروخب ، مهب  یلاوت  هچنانچ  هک  دـندقتعم  راوگرزب  نآ  اریز  دـمآ . دـهاوخ  مزال  يدـبا  تمرح  قالط  اب 25  دشاب 

يور دراد . یلاوت  تلاح  هب  صاصتخا  ارـصحنم  مّوس  قالط  ندوبن  يّدـع  هک  ارچ  ددرگ . لیـصحت  تسا  يّدـع  قالط  هن  هک  ءاهقف  عامجا 
يّدـع مجنپ  تسیب و  قالط  هچنانچ  هدوب ، يّدـع  اهنآ  زا  کـی  ره  نیلّوا  هک  هقـالط  هس  راـب  تشه  زا  سپ  دـنیوگیم  ناـشیا  باـسح  نیا 

. تفای دهاوخ  نایرج  يدبا  تمرح  قالط  نامه  عوقو  اب  دشاب ،
نامز هکنیا  نآ  و  تسا ؛ هدومن  حرطم  هتـشاد و  ناعذا  نآ  هب  دوخ  دیهـش  موحرم  هک  دـنهجاوم  یّلحنیال  لکـشم  اب  هّیرظن  نیا  ناوریپ  هتبلا 

نیا هک  دـیآیم  مزال  دـبای ، ناـیرج  يدـبا  تمرح  مجنپ  تسیب و  قـالط  عوقو  ضحم  هب  رگا  داد ؟ رارق  دـیاب  یعقوم  هچ  ار  يدـبا  میرحت 
قالط زا  سپ  میئوگب  رگا  و  دمآ . دهاوخ  دوجوب  یقطنم  ضراعت  اذل  تسا و  لوخد  عوجر و  ندوب  يّدع  طرـش  اریز  دشابن . يّدع  قالط 

یتسیاب مجنپ  تسیب و 
148 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

قارف یبجوم  چـیه  نودـب  یکیدزن  عوقو  زا  سپ  هک  تسا  نیا  نآ  دـساف  یلات  دوش ، ضراع  يدـبا  تمرح  اـت  دـبای  عوقو  لوخد  عوجر و 
قالط ءافتکا 9  رب  عامجا  هکنآ  لاح  و  میاهدومنن ، افتکا  قـالط  هب 9  نیاربانب  مینادـب  مزال  ار  يرگید  قالط  رگا  اّما  ددرگ . لصاح  يدـبا 

«. 1  » تسا هتشاداو  فقوت  هب  ار  نیتسخن  فیرعت  ناوریپ  ّلحنی  لکشم ال  نیا  تسا . دقعنم 
ماجنا یکیدزن  عوجر و  ود  ندش  هلـصاف  اب  قالط  هس  لیمکت  هاگره  : » دـناهدرک فیرعت  نینچ  ار  يّدـع  قالط  اهقف  زا  رگید  یهورگ  ب )

««. 2  » دنیوگ يّدع  قالط  ار  نآ  دوش ،
بجوم ددرگ ، رارکت  هناگهس  ياهقالط  نیا  راـب  هس  هچناـنچ  نئاـب و  قـالط  کـی  یعجر و  قـالط  ود  زا  تسا  بکرم  يّدـع  قـالط  سپ 

. دوب دهاوخ  يدبا  تمرح 
، دـندوب هدومن  رّوصت  یناـث  دیهـش  موحرم  هک  ياهنوگب  یلاوـتم  ریغ  تروـصب  باـصن  ّدـح  هب  يّدـع  قـالط  عوـقو  فـیرعت  نیا  بجوـمب 
، دیدج جاودزا  لّلحم و  ندش  هلـصاف  يّدع و  ياهقالط  عوقو  زا  سپ  هکنیا  نآ  تسا و  نکمم  يرگید  تروصب  یلو  تسین ؛ ریذپناکما 

دهاوخن باسحب  يدـبا  تمرح  رد  هناگهس  ياـهقالط  هتـسد  نیا  هتبلا   ) ددرگ مارح  هجوز  مّوس  قـالط  اـب  دـتفا و  قاـّفتا  يّدـع  ریغ  قـالط 
، دیآیم دوجوب  قالط  بجومب 9  هک  يدبا  تمرح  رد  نیاربانب  دهد ؛ خر  يّدع  ياهقالط  دیدج  جاودزا  لّلحم و  زا  دعب  سپـس  و  دـمآ ،)

حرطم دیهـش  موحرم  يارب  هک  یتسبنب  فیرعت ، نیاربانب  دمآ ؛ دهاوخ  باسحب  تسا  يّدع  نآ  ياتود  هک  یئاهقالط  هس  زا  هتـسد  هس  اهنت 
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. دمآ دهاوخن  شیپ  دوب 
راب ود  راب  هس  زا  کی  ره  رد  ، ) دوش ماجنا  روکذـم  بیترت  اب  راب  هس  یلاوتم  تروصب  هک  یقـالط  هن  عومجم  هب  اـهقف  زا  رگید  یهورگ  ج )

( دشاب نئاب  مّوس  راب  يّدع و 
______________________________

ص 218. ج 5 ، يدلج ، هد  ۀعمل  حرش  هب  دوش  عوجر  ( 1)
ص 121. ج 32 ، رهاوج ، نتم  رد  مالسالا  عیارش  ص 332 ؛ ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 125 ؛ ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)

149 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
اهقالط زا  کی  ره  هب  يّدع  قالطا  نیاربانب  دوشیم  هتفگ  قالط  هن  عومجم  هب  يّدع  مان  هّیرظن  نیا  بجومب  دننکیم . قالطا  يّدـع  قالط 

مدع بجوم  رگید  قالط  عون  ره  ندش  هلصاف  اریز  دیآ ، شیپ  هدش  حرطم  لکشم  ات  تسین ، ریذپروصت  یّلکب  یلاوت  مدع  هدوبن و  حیحص 
يدبا تمرح  کی ، ره  نادقف  اب  هک  تسا  ربتعم  رما  ود  يدبا  تمرح  رد  مّوس  ۀّیرظن  بجوم  هب  رگید  ترابع  هب  تسا . يدـبا  میرحت  عوقو 

. دوشیمن لصاح 
. اهنآ نایم  هقرفت  مدع  دش و  هتفگ  هک  یتروصب  يّدع  تاقبط  یلاوت  - 1

. رتشیب هن  لّلحم  ود  اهنت  نتفرگ  رارق  نیب  رد  - 2
روبزم ضرف  رد  قوف  طرـش  ود  ره  اریز  دـشابیمن  يدـبا  تمرح  بجوم  دـناهدرک  رّوصت  دیهـش  موحرم  هک  یـضرف  ریخا ، هشیدـنا  رب  اـنب 

«. 1  » تسا دوقفم 
ۀّیرظن زا  زین  یندـم  نوناق  هک  دوشیم  طابنتـسا  نینچ  رگید  فرط  زا  تسا . ریخا  لوق  رب  ّلاد  هدراو  صوصن  رابخا و  رهاوظ  دـسریم  رظنب 

هتخاس و دودحم  ددع 9  هب  ار  قالط  فقس  یئوس  زا  اریز  تسا . ینعم  نیمه  هدنناسر  ةّدام 1058  نتم  ترابع  رهاظ  هدومن و  يوریپ  ریخا 
. دشابیمن ریخا  ۀّیرظن  لوبق  زج  یهار  روبزم  رما  ود  ره  تیاعر  يارب  تسا . هتسناد  مزال  يّدع  وحنب  ار  نآ  ياتشش  یفرط  زا 

دناهدرواین نایمب  يرکذ  نآ  زا  ّتنـس  لها  ياملع  تسا و  هّیماما  تاصتخم  زا  قوف  ّتلعب  دـّبؤم  تمرح  هک  تسا  رکذـب  مزـال  همتاـخ ، رد 
«. 2»
______________________________

ص 143. ناسارخ ، پاچ  ینایتشآ ، هللا  ۀیآ  ملق  هب  يدزی  يرئاح  میرکل  دبع  خیش  جاح  موحرم  تاریرقت  ( 1)
ص 314. هسمخلا ، بهاذم  یلع  هقفلا  ( 2)

150 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

ناملسم ریغ  اب  حاکن  تمرح 

هراشا

«. تسین زیاج  ملسم  ریغ  اب  هملسم  حاکن  : » یندم نوناق  هّدام 1059 
تبسن دراد و  لومش  عطقنم ) مئاد -  ) حاکن عاونا  رب  نآ  مومع  دیامن و  حاکن  ناملسم  ریغ  درم  اب  دناوتیمن  ناملسم  نز  قوف  ةّدام  بجومب 
ضرف مکح  یتسیاب  یهقف  عبانم  نوتم و  هب  هعجارم  اـب  هک  تسا ، تکاـس  هملـسم  ریغ  نز  اـب  ناملـسم  درم  جاودزا  ینعی  سکع  تلاـح  هب 

. دومن طابنتسا  ار  ریخا 

یهقف یسررب 
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ماکحا راثآ و  هب  هّجوت  اب  یلو  تسا . هدرواین  نایم  هب  يرکذ  نآ  ماسقا  زا  و  هدومنن ، ملـسم » ریغ   » و ملـسم »  » ۀملک زا  یفیرعت  یندـم  نوناق 
کی ره  ماکحا  سپس  فیرعت و  یهقف  رظن  زا  ار  هملک  ود  نیا  لامجا  روط  هب  تسخن  تسا  مزال  دشابیم  بترتم  نآ  عاونا  رب  هک  یفلتخم 

. میدرگ رّکذتم  ار 
ملـسم ریغ  لباقم ، رد  دشاب . هتـشاد  ص )  ) هللا دـبع  نب  دّـمحم  ءایبنالا  متاخ  تلاسر  دـنوادخ و  ّتینادـحو  هب  رارقا  هک  تسا  یـسک  ملـسم 

يرارقا نینچ  هک  تسا  یسک 
151 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دنناملسم ریغ  هب  قلحم  دنرکنم  ار  مالسا  نید  تایرورض  زا  یکی  هک  یناسک  دنامن  هتفگان  دشاب . هتشادن 

( رفاک  ) ملسم ریغ  ماسقا 

: دراد یفلتخم  فانصا  رفاک 
دوهی و دـننام  تسا ؛ لـئاق  ینامـسآ  باـتک  ربماـیپ و  ناـیدا  نیا  يارب  مالـسا  دنـشابیم . یهلا  ناـیدا  زا  یکی  وریپ  هک  باـتک ، لـها  فلا )

باتک لها  زا  نانآ  تاـیاور  زا  یـضعب  بجوم  هب  دراد . دوجو  رظن  فـالتخا  ءاـهقف  نیب  نآ  مدـع  سوجم و  نید  ندوب  یهلا  رد  يراـصن .
«. 1  » دنشابیم بوسحم 

هدوب يداحلا  بتاکم  هب  دقتعم  هکنیا  ای  هتشادن  داقتعا  ار  یبهذم  چیه  هکنیا  زا  معا  دننکیمن . يوریپ  یهلا  نید  چیه  زا  هک  نیکرشم ، ب )
. دنشاب

مالسا و هب  موکحم  دشاب  ناملسم  وا  نیوبا  زا  یکی  هفطن  داقعنا  نیح  رد  دنزرف  هچنانچ  ینعی  تسا ، نیوبا  فرشا  عبات  دنزرف  یهقف  رظن  زا 
. دنمانیم یعبت  رفاک  ار  نآ  رفک و  هب  موکحم  دنزرف  دنشاب  رفاک  ود  ره  هفطن  داقعنا  نیح  رد  هچنانچ  اّما  دنیوگ . یعبت  ناملسم  ار  نآ 

دادترا

: دوشیم میسقت  مسق  ود  رب  دترم  و  دنیوگیم . دادترا  ار  مالسا  زا  دعب  ندش  رفاک 
غولب زا  سپ  وا  دـناهدوب . ناملـسم  يو  نیوـبا  زا  یکی  لـقاال  شاهفطن  داـقعنا  نیح  رد  هک  یـسک  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  يرطف ، دـترم  ( 1

. تسا هدش  رفاک  نآ  زا  سپ  هتفریذپ ، ار  مالسا 
______________________________

ص 645. ج 2 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  ص 43 ؛ ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
152 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

و هدومن ، مالسا  راهظا  غولب  زا  سپ  يو  دناهدوبن . ناملـسم  شنیوبا  زا  کیچیه  هفطن  داقعنا  نیح  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  و  یلم ، دترم  ( 2
. تسا هدیدرگ  رفاک  سپس 

. میزادرپیم نآ  یهقف  تادنتسم  ینابم و  هتسد و  ره  حاکن  ماکحا  رکذ  هب  کنیا  میسقت ، فیرعت و  زا  سپ 

ناملسم نز  اب  ناملسم  ریغ  درم  حاکن 

ریغ درم  اب  دناوتیمن  ناملـسم  نز  تسا و  حاکن  عناوم  زا  جوز  رفک  هک  دندقتعم  رظن  قاّفتا  هب  « 2  » هّیماما و  « 1  » هّماع زا  معا  مالسا  ياهقف 
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. تسا لطاب  يو  حاکن  دقع  دنک  مادقا  هچنانچ  و  دیامن ، جاودزا  ناملسم 
عامجا اوتف  نیا  دنتسم  دشاب . دترم  ای  كرشم و  باتک ، لها  زا  ملـسم  ریغ  جوز  هکنیا  زا  معا  زین  تقوم و  ای  مئاد  حاکن  زا  تسا  معا  حاکن 

راّفک مومع  هب  كرشم  ۀملک  « 3 « » ٍكِرْشُم ْنِم  ٌْریَخ  ٌنِمُْؤم  ٌْدبََعل  َو  اُونِمُْؤی  ّتَح 
ی� َنیِکِرْـشُْملا  اوُحِْکُنت  ا�ل  َو  : » دیامرفیم هک  تسا  هفیرـش  هیآ  و 

«. 4  » تسا هدش  ریسفت 
میهاوخ ثحب  هدـنیآ  رد  حاکن  زا  دـعب  دادـترا  دروم  رد  نیاربانب  تسا ؛ جاودزا  دـقع  ثودـح  هلأـسم  نیا  ناونع  رد  حاـکن  زا  روظنم  هتبلا 

. درک

هملسم ریغ  نز  اب  ناملسم  درم  حاکن 

درم جاودزا  هک  دنراد  هدیقع  قاّفتاب  هّصاخ  هّماع و  زا  معا  مالسا  ياهقف 
______________________________

ص هینغم ، داوج  دّمحم  هسمخلا  بهاذـم  یلع  هقفلا  اجن ص 57 ؛ ناندع  دلاخ ؛ نسح  خیش  فیلأت  ۀّیـصخشلا  لاوحالا  هب  دوش  عوجر  ( 1)
.324

ص 27. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)
«. تسا كرشم  زا  رتهب  نمؤم  ةدنب  انامه  دنروآ ، نامیا  هکنیا  ات  دیئاین  رد  نیکرشم  حاکن  هب  - » ۀیآ 221 هرقب ، ةروس  میرک ، نآرق  ( 3)

ص 318. لوا ، دّلجم  یسربط ، ۀماّلع  نایبلا ، عمجم  ( 4)
153 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

درم جاودزا  دروم  رد  اـّما  «. 1  » تسا عونمم  لطاب و  عطقنم ، هچ  مئاد و  تروصب  هچ  راّفک ، فانـصا  زا  هیباـتک  ریغ  ةرفاـک  نز  اـب  ناملـسم 
«. 2  » دـشابیم تایاور  تایآ و  فالتخا  زا  یـشان  هک  دراد  دوجو  رظن  فالتخا  ءاـهقف  ناـیم  هینارـصن ) اـی  هیدوهی   ) هیباـتک نز  اـب  ناملـسم 

: تسا نینچ  لاوقا  ۀصالخ 
هّیماما روهـشم  طسوت  هّیرظن  نیا  درادـن . یعنام  عطقنم  تروصب  یلو  تسا ، عونمم  مئاد  تروصب  هّیباتک  نز  اـب  ناملـسم  درم  حاـکن  فلا )

هک ياّهلدا  اب  دنراد  قلطم  روطب  حاکن  عنم  رد  روهظ  هک  ياّهلدا  نیب  عمج  ینعی  تسا . هدراو  صوصن  نیب  عمج  نآ  دنتـسم  هک  هدـش ، زاربا 
. دنراد قلطم  روطب  حاکن  زاوج  رب  تلالد 

زا یضعب  مومع  رهاوظ و  ناشیا  دنتـسم  هدوب و  هّیرظن  نیا  هب  لئاق  یـضترم  دّیـس  تسا . عونمم  اقلطم  هرفاک  نز  اب  ناملـسم  درم  حاکن  ب )
. دشابیم هصاخ  صوصن  تایآ و 

. دناهتسج کّسمت  تایاور  تایآ و  زا  ياهتسد  هب  زین  هورگ  نیا  تسا . زئاج  اقلطم  هرفاک  نز  اب  ناملسم  درم  حاکن  ج )
دروم مّوس  لوق  نیاربانب  دسریمن . رظن  هب  ترورض  ماگنه  رد  صوصخب  حاکن  عنم  يارب  یمکحم  لیلد  قوف  لاوقا  تادنتـسم  رد  هقادم  اب 

نز اب  حاکن  هعبرا  بتاکم  رد  هّماع  ياملع  رظن  زا  تسا . كرت  رد  طایتحا  نانآ  اب  مئاد  جاودزا  صوصخ  رد  هک  دنچ  ره  دـشابیم . دـییأت 
«. 3  » تسا لاکشا  نودب  هیباتک 

هّجوت اب  دیاش  و  تسا . هدومن  رازگرب  توکس  هب  هدرواین و  نایمب  ینخس  ناملسم  ریغ  نز  اب  ناملـسم  درم  جاودزا  اب  هطبار  رد  یندم  نوناق 
اجنآ زا  یلو  دشابیم . عنم  مدع  روبزم  نوناق  زا  طبنتسم  هک  تفگ  ناوتب  تسا  حاکن  عناوم  نایب  ماقم  رد  هکنیا  هب 

______________________________

ص 27. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ص 314 ؛ هعبرالا ، بهاذم  یلع  هقفلا  ( 1)
ج مالکلا ، رهاوج  ص 228 ؛ ج 5 ، فجن ، پاچ  هعمل  حرـش  ص 391 ؛ ج 1 ، مق ، تسفا  یناث ، دیهـش  ماهفالا  کـلاسم  هب  دوش  عوجر  ( 2)
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ات ص 131  ج 5 ، ةرـضانلا ، قئادح  ص 362 و  یناقمم ، نیقتملا  جـهانم  ص 645 ؛ ج 2 ، مق ، تسفا  ءاهقفلا ، ةرکذـت  ات 30 ؛ ص 28  ، 30
.141

ص 381. ج 2 ، نیعقوملا ، مالعا  ( 3)
154 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هب اذل  و  دوشیم ، شودخم  طابنتسا  نیا  تسا  یمالـسا  هقف  تامّلـسم  ءزج  هیباتک  ریغ  هرفاک  نز  اب  ناملـسم  درم  جاودزا  نالطب  میتفگ  هک 
رظن دنیامن . جارختسا  هدش  نایب  هک  وحن  نامه  هب  ار  هیضق  مکح  یتسیاب  تاضق  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  لصا 167  دانتسا 

««. 1  » تسا كرت  طوحا  مئاد  وحنب  زاوج و  يوقا  عطقنم  وحنب  : » تسا نینچ  هیباتک  نز  اب  ناملسم  درم  جاودزا  دروم  رد  هلیسولا  ریرحت 
: هرکذت

هورگ نیا  هک  دراد  نآ  رب  هدیقع  یناهفصا  موحرم  تسا . رظن  فالتخا  اهقف  نایم  نایـسوجم )  ) نایتشترز صوصخ  رد  میتفگ  هک  روطنامه 
اقلطم ار  نانآ  اب  حاکن  نیاربانب  دـنافلاخم و  رظن  نیا  اب  یلاعلا  هلظ  دـم  ینیمخ  ماما  هلمج  زا  رّخأتم  ياهقف  یلو  « 2  » دنباتک لها  هب  قلحم 

«. 3  » دننادیم لطاب 

ناملسم قرف  نیب  حاکن 

هدـیدرگ و ءانثتـسا  هورگ  ود  مومع  نیا  زا  یلو  تسا . عنامالب  یمالـسا  بهاذـم  ریاس  اب  بهذـم  نیا  ناوریپ  جاودزا  هّیماما  ياـهقف  رظن  زا 
. دناهدش راّفک  هب  قحلم  تقیقح  رد  عونمم و  نانآ  اب  حاکن 

نآ هب  دـیامنیم و  رهاـظت  بلطم  نیاـب  دراد و  ینمـشد  ص )  ) مرکا لوـسر  تیب  لـها  زا  یکی  اـب  هک  تـسا  یـسک  یبصاـن  ناـیبصان - ( 1
ار ع )  ) تیب لها  ّتبحم  نوچ  یلو  دنـشابیم  یمالـسا  قرف  زا  نایبصان  دنچ  ره  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  هتبلا  دـیوگیم . ازـسان  ناراوگرزب 

. دندرگیم بوسحم  راّفک  مکح  رد  دنرکنم ، تسا  مالسا  نید  تایرورض  زا  هک 
______________________________

ص 285. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 1)
ص 192. ج 2 ، مق ، پاچ  یناهفصا ، ةاجنلا  ۀلیسو  ( 2)

. لبق ذخأم  هلیسولا ، ریرحت  ( 3)
155 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هب داقتعا  ای  دتسرپب و  یئادخ  ّدح  رد  ار  نانآ  ینعی  دیامن  ولغ  ناماما  نیموصعم و  هب  تبسن  هک  تسا  یـسک  هدننکولغ )  ) یلاغ نایلاغ - ( 2
. دشاب هتشاد  نانآ  تّوبن 

«. 1  » دشابیمن زئاج  نانآ  اب  ناملسم  نادرم  جاودزا  اذل  دنتسه و  یباتک  ریغ  راّفک  هب  قحلم  قوف  هورگ  ود 

رگید نایدا  ناوریپ  نیب  حاکن 

هراشا

ات ددرگ ؛ نایب  یمالـسا  هقف  رظن  تسا  مزال  اذل  تسا ، بترتم  یقوقح  راثآ  ام  اب  هطبار  رد  نایدا  ریاس  ناوریپ  جاودزا  رب  یهاگ  هک  اجنآ  زا 
يارب درگنیم و  مارتحا  ةدید  هب  رگید  بهاذـم  نایدا و  جاودزا  تاررقم  هب  مالـسا  سّدـقم  نید  دوش . صخـشم  نآ  ماکحا  هبترتم و  راثآ 
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نآ بهاذم  نایدا و  نآ  رد  هک  دسانـشیم  ار  یماکحا  راثآ و  نامه  دوشیم  عقاو  رگید  بهاذم  نایدا و  ناوریپ  نیب  هک  یقالط  جاودزا و 
نانآ یبهذم  طئارش  اب  قبطنم  حیحـص و  ناشدوخ  بهذم  رظن  زا  قالط  ای  جاودزا و  هک  یتروص  رد  هتبلا  دوشیم . تاعارم  ماکحا  راثآ و 
ناونع تحت  تسا  ياهدـعاق  هّیماما  هقف  رد  درادـن . دوجو  یباتک  ریغ  یباتک و  راّـفک  قرف  ناـیم  یقرف  تهج  نیا  رد  و  دـشاب ؛ هدـش  ماـجنا 

. دیراد مازلا  دنتسه  مزتلم  ناشدوخ  هک  یتاررقم  نامه  هب  ار  راّفک  ینعی  مهسفنا » یلع  اومزلا  امب  مهومزلا   » ثیدح هب  دنتـسم  مازلا »  » هدعاق
مالسا زا  سپ  نینچمه  و  دندرگیم ؛ مزلم  دراد  دوجو  ناشدوخ  بهذم  رد  هک  یتاررقم  هب  یمالـسا  مکاحم  رد  رافک  هدعاق  نیا  بجومب 

. دنوشیم مزلم  دناهدش  دّهعتم  اهنآ  هب  رفک  لاح  رد  هک  یتادهعت  ماجنا  هب  ندروآ 
. تشاد میهاوخ  ياهراشا  ثحب  دروم  ضورف  رب  هّبترتم  یقوقح  راثآ  هب  کنیا 

[ هلأسم دنچ  ]

یمالـسا تاررقم  اب  قباطم  حاکن  دقع  اددجم  تسین  مزال  دندرگ  ناملـسم  رگیدکی  قاّفتا  هب  رفاک  نیجوز  هچنانچ  یهقف  رظن  زا  هلأسم 1 :
هکلب ددرگ ، يراج  نانآ  نیب 

______________________________

. لبق ذخأم  ( 1)
156 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

تّحص طئارش  دجاو  ناشدوخ  بهذم  رد  حاکن  دقع  نآ  هک  تسا  یتروص  رد  مکح  نیا  هتبلا  دنام . دنهاوخ  یقاب  ناشقباس  دقع  نامه  هب 
تروص نیا  ریغ  رد  نوچ  دـشاب . هتـشادن  دوجو  تسا  حاـکن  نـالطب  بجوم  اتمادتـسا  ائادـتبا و  یمالـسا  رظن  زا  هک  یعناوـم  زین  و  دـشاب ؛

ای یبسن  يابرقا  نیب  حاکن  هکنیا  لثم  ددرگ . رارقرب  یمالـسا  نیزاوم  اب  قبطنم  دـقع  اددـجم  یتسیاب  تسا و  نـالطب  هب  موکحم  ناـشحاکن 
«. 1  » دشاب هتفرگ  تروص  یعاضر 

دنچ ره  روما  زا  یضعب  و  یعاضر ؛ ای  یبسن و  تبارق  لثم  اتمادتـسا ، هچ  ائادتبا و  هچ  دنحاکن ، عنام  اقلطم  روما  زا  یـضعب  هک  نیا  حیـضوت 
حاکن دشاب ، دوجوم  هک  مادام  تسا . رما  نآ  دوجو  هب  طونم  حاکن  عنم  هکلب  دنتـسین ، يدـبا  عنام  یلو  دنـشابیم  حاکن  داقعنا  عنام  ائادـتبا 
حاکن عنم  هک  نز ، رهاوخ  اب  جاودزا  ای  هّدـع  رد  جاودزا  لثم  تشاد . دـهاوخن  دوجو  حاکن  يارب  یعنم  ددرگ ، عفر  هچنانچ  و  تسا ؛ لـطاب 

جاودزا ددرگ ، جراخ  حاکن  دـیق  زا  رهاوخ  ای  دوش و  یـضقنم  هّدـع  هچناـنچ  تسا . جوز  هلاـبح  رد  رهاوخ  ندوب  اـی  هّدـع و  ءاـقب  هب  طونم 
. درادن یعنام 

عناوم نآ  مالـسا  نامز  رد  یلو  دشاب  هدـش  عقاو  مّود  هتـسد  عناوم  زا  یکی  دوجو  اب  رفک  لاح  رد  حاکن  دـقع  هچنانچ  هّیماما  ياهقف  رظن  زا 
اددجم یتسیاب  تسا و  حاکن  نالطب  بجوم  لّوا  هتسد  عناوم  یلو  تسین ؛ ددجم  دقع  هب  يزاین  تسا و  تّحص  هب  موکحم  دشاب ، هدش  عفر 

. ددرگ ارجا  یمالسا  طئارش  اب  قبطنم  دقع  هغیص 
دنیوگیم هّیکلام  یلو  «، 2  » دـنراد تقفاوم  دناهتـشاد  راهظا  قوف  ضرف  رد  هّیماما  ياملع  هچنآ  اب  فسوی  وبا  هفینح و  وبا  هّماع  ياـملع  زا 

ناک لطاب و  مالسا  رظن  زا  قباس  دقع  هکنیا  لیلد  هب  دریگ ؛ ماجنا  حاکن  دقع  یتسیاب  اددجم  تسا و  لطاب  اقلطم  قباس  حاکن  مالسا  زا  سپ 
«. 3  » دشابیم نکی  مل 

______________________________

. حاکن باتک  یناهفصا ، ةاجنلا  ۀلیسو  ( 1)
ص 152. دلاخ ، نسح  ۀّیصخشلا  لاوحالا  ( 2)
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ص 315. هینغم ، دّمحم  هسمخلا  بهاذم  یلع  هقفلا  ( 3)
157 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

تلاح هب  حاکن  دـنامب ، یقاب  دوخ  رفک  هب  هیباتک و  وا  هجوز  هک  یلاح  رد  دوش  ناملـسم  یباتک ، ریغ  ای  یباتک  رفاک ، جوز  هاگره  هلأسم 2 :
. نآ زا  دعب  ای  دشاب  یکیدزن  زا  لبق  مالسا  هاوخ  درادن ؛ یلاکشا  نانآ  يارب  یگدنز  ماود  دنام و  دهاوخ  یقاب  قباس 

«. 1  » درادن دوجو  هّیماما  ياهقف  نایم  یفالتخا  هلأسم  نیا  رد  و 
درم جاودزا  دنچ  ره  هک  دناهتفگ  ّهلدا  نیا  دانتسا  هب  و  «. 2  » دراد تلالد  نینچ  هک  تسا  یصوصن  تایاور و  عامجا ، رب  هوالع  اهقف ، دنتسم 

. درادن ینعم  جاودزا  زا  سپ  مالسا  عوقو  ینعی  نآ  ماود  یلو  مینادن  زئاج  مئاد  تروص  هب  هّیباتک  نز  اب  ار  ناملسم 
. درادن دوجو  عنم  رب  یلیلد  مه  ائادتبا  هیباتک  نز  اب  ناملسم  درم  حاکن  ماجنا  رد  میتفگ ، هک  روطنامه  هتبلا 

ندروآ مالـسا  هچنانچ  دـنامب ، یقاب  رفک  هب  هیباتک و  ریغ  رفاک  وا  هجوز  دوش و  ناملـسم  یباتک ، ریغ  ای  یباتک  رفاک ، جوز  هاگره  هلأسم 3 :
رظتنم رارقرب و  هقرفت  اهنآ  نیب  دـشاب  یکیدزن  لمع  زا  دـعب  رگا  و  ددرگیم ، خـسفنم  هلـصافالب  حاکن  دریگ  تروص  یکیدزن  لمع  زا  لبق 

یـضقنم هّدع  هچنانچ  و  دنام ، دهاوخ  یقاب  دوخ  لاحب  نانآ  حاکن  دروآ  مالـسا  هّدـع  ءاضقنا  زا  لبق  نز  هچنانچ  دـننامیم ؛ هدـعاق  ءاضقنا 
ءاقب هّدع و  ءاضقنا  ینعی  ددرگیم . خسفنم  جوز  ندش  ناملسم  نامز  زا  نانآ  حاکن  دنامب  یقاب  دوخ  نییآ  هب  درواین و  مالـسا  نز  ددرگ و 

«. 3  » ددرگیم راب  نامز  نامه  زا  یئادج  راثآ  دیامنیم و  جوز  ندش  ناملسم  نامز  زا  دقع  خاسفنا  زا  فشک  دوخ  نییآ  هب  هجوز 
یکیدزن زا  لبق  ندروآ  مالـسا  هک  یتروص  رد  دـنامب ، رفاک  وا  رهوش  دوش و  ناملـسم  هیباتک ، ریغ  ای  هیباتک  رفاک ، هجوز  هاـگره  هلأسم 4 :

. دوب دهاوخ  هّدع  ءاضقنا  رب  فّقوتم  حاکن  خاسفنا  دشاب  یکیدزن  زا  دعب  رگا  و  ددرگیم ، خسفنم  هلصافالب  حاکن  دشاب 
______________________________

ج 2 ص 285. هلیسولا ، ریرحت  ص 392 ؛ ج 1 ، ماهفالا ، کلاسم  ص 50 ؛ ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ( 1)
هرامش 663. ثیدح  ص 183 ، ج 3 ، راصبتسا ، ص 437 ؛ ج 5 ، یفاک ، لوصا  هب  دوش  عوجر  ( 2)

ص 50. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ص 286 ؛ ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 3)
158 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

یلو تفای ، دهاوخ  همادا  نانچمه  نانآ  حاکن  دوش  ناملـسم  درم  هّدع  نامز  رد  هچنانچ  ددرگیم ، رارقرب  یئادج  ناشنیب  لبق  دروم  دننام  و 
«. 1  » تسا هدش  خسفنم  نز  ندروآ  مالسا  نامز  زا  حاکن  هک  دوشیم  فشک  ددرگ ، یضقنم  هّدع  دنامب و  یقاب  دوخ  رفک  هب  رگا 

هب طوبرم  تسین ) زیاج  ملسم  ریغ  اب  هملـسم  حاکن   ) هّدام 1059 رهاظ  اریز  تسا  تکاس  قوف  دراوم  هب  تبـسن  یندـم  نوناق  دـسریم  رظنب 
. تسا تکاس  رفک ، رب  جوز  ءاقب  هجوز و  ندش  ناملسم  زا  سپ  حاکن ، دقع  خاسفنا  هب  عجار  تسا و  حاکن  ثودح 

نیجوز دادترا  ماکحا 

يرطف و دترم ، نانآ  يود  ره  ای  نیجوز  زا  دحا  یکیدزن  زا  لبق  هچنانچ  نآ ؛ زا  دعب  ای  دریگیم و  تروص  یکیدزن  لمع  زا  لبق  ای  دادترا 
ددرگ دـترم  يرطف  دادـترا  هب  جوز  هچنانچ  یکیدزن ، زا  سپ  دادـترا  دروم  رد  و  ددرگیم . خـسفنم  هلـصافالب  نانآ  حاکن  دـنوش  یلم ، اـی 
حاکن خسف  یلم ، هاوخ  يرطف و  هاوخ  ددرگ ، دترم  هجوز  ای  دـشاب و  یلم  وا  دادـترا  رگا  یلو  ددرگیم ؛ خـسفنم  حاکن  لبق  ضرف  دـننامه 

، دوشیم هبوت  ضرع  نانآ  رب  ددرگیم و  رارقرب  یئادج  نانآ  نیب  دادـترا ، هظحل  زا  ینعی  دوب . دـهاوخ  هبوت  مدـع  هّدـع و  ءاضقنا  هب  طونم 
دوخ دادترا  هب  دوش و  یضقنم  هّدع  رگا  یلو  تفای ، دهاوخ  همادا  ناکامک  تّحـص و  هب  موکحم  حاکن  دننک  هبوت  هّدع  ءاضقنا  زا  لبق  رگا 

«. 2  » دش دهاوخ  دادترا  نیح  زا  حاکن  نالطب  زا  فشک  دنشاب  یقاب 
نآ رب  « 3  » مکح راهچ  هکلب  دوشیمن ، لوبق  وا  هبوت  رگید  ددرگ ، دترم  يرطف  دادـترا  هب  درم  رگا  یهقف  رظن  زا  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال 
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نآ زا  یکی  هک  ددرگیم  راب 
______________________________

ص 49. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ذخأم ؛ نامه  ( 1)
. ذخأم نامه  ( 2)

. مادعا رسمه ، یئادج  هبوت ، لوبق  مدع  هثرو ، هب  وا  لاوما  لاقتنا  زا : دنترابع  هناگراهچ  ماکحا  ( 3)
159 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نانآ رب  دنـشابیم و  هبوت  لباق  دوش  دترم  يرطف  دادترا  هب  هک  ینز  زین  و  درم ، هچ  نز و  هچ  یلم ، دترم  یلو  تسوا  رـسمه  یئادج  ماکحا 
«. 1  » ددرگیم يراج  نانآ  رب  دترم  ماکحا  هنرگو  دنوشیم  هتفریذپ  دنبای  تدوع  مالسا  هب  رگا  ددرگیم ؛ هبوت  ضرع 

: هرکذت
هّدع ددرگ و  ادج  درم  زا  دیاب  نز  هلـصافالب  میتفگ ، هک  روطنامه  دـنامیم ، یقاب  مالـسا  هب  هجوز  ددرگیم و  دـترم  جوز  هک  يدراوم  رد 

تسا و تافو  هّدع  لداعم  نز  هّدـع  ددرگ ، يرطف  دـترم  جوز  رگا  دـشابیم ؛ هّدـع  ءاضقنا  هب  طونم  رگید  يدرم  اب  وا  جاودزا  دراد و  هگن 
«. 2  » دوب دهاوخ  قالط  هّدع  لداعم  ددرگ  یلم  دترم  رگا 

______________________________

ص 492. دودحلا ، باتک  ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 1)
ص 286. حاکنلا ، باتک  ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 2)

160 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

یجراخ هعبت  اب  یناریا  نز  جاودزا 

فرط زا  صوصخم  هزاجا  هب  لوکوم  درادـن  ینوناق  عنام  هک  مه  يدراوم  رد  هجراخ  هعبت  اب  یناریا  نز  جاودزا  : » یندـم نوناق  هّدام 1060 
«. تسا تلود 

رد ینعی  تسا . هّدام 1059  ياوتحم  درادن ، ینوناق  عنم  هک  يدراوم  زا  روظنم  تسا . یتکلمم  تاماظن  زا  هکلب  درادن  یهقف  هبنج  قوف  ةّدام 
، تلود فرط  زا  صوصخم  هزاجا  لیـصحت  زا  سپ  و  یناریا ، هملـسم  نز  اب  دناوتب  ات  دـشاب  ناملـسم  یتسیاب  یجراخ  درم  تسخن ، ۀـجرد 

. دیامن جاودزا 
صوصخم هزاجا  بسک  نودب  یناریا  ناملـسم  نز  اب  جراخ  هعبت  یناملـسم  درم  هچنانچ  یعرـش  عناوم  دقف  ضرف  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش 

هب ناگدـننک  مادـقا  دـنچ  ره  تسا ؛ ّبترتم  نآ  رب  حاکن  یعرـش  راـثآ  حیحـص و  جاودزا  دـیدرتیب  دـیامن  جاودزا  قوف  هداـم  رد  روکذـم 
. دنریگ رارق  ینوناق  درگیپ  تحت  یتکلمم  تاماظن  تاررقم و  بجوم 

161 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. هجراخ هعبت  نز  اب  یتلود  ناگدنیامن  نیرومأم و  نیلّصحم و  جاودزا 

جراخ هعبت  هک  ینز  اب  ار  یتلود  نیلّصحم  یمـسر و  نیرومأم  نیمدختـسم و  زا  یـضعب  جاودزا  دناوتیم  تلود  : » یندم نوناق  هّدام 1061 
«. دیامن صوصخم  هزاجا  هب  لوکوم  دشاب 

نانز اب  یناریا  نادرم  زا  یـضعب  جاودزا  هک  اجنآ  زا  تسا . یتکلمم  تاماظن  زا  افرـص  هتـشادن و  یهقف  هبنج  لبق  هدام  دـننامه  زین  هدام  نیا 
بناج زا  تسا  مزال  دنکیم و  ادیپ  دروخرب  یتکلمم  یمومع  تسایس  ای  ّتیثیح و  اب  يدراوم  رد  نانآ ، تمس  لغش و  رابتعاب  جراخ ، هعبت 
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تلود هب  تهج  نیا  رد  ار  مزال  رایتخا  هدام  نیا  ددرگ ، لومعم  اهجاودزا  هنوگنیا  رب  یلرتنک  تراـظن و  تلود  تکلمم و  نارازگتساـیس 
. تسا هداد 

دـشابیمن جاودزا  دـقع  نالطب  بجوم  هجو  چـیه  هب  دراد ، یماظتنا  هبنج  هک  تاررقم ، هنوگنیا  زا  فّلخت  هک  ددرگیم  يروآدای  اددـجم 
. دنریگ رارق  ینوناق  درگیپ  تحت  ناگدننک  مادقا  هک  دنچ  ره  ددرگیم ؛ ّبترتم  نآ  رب  هطوبرم  یعرش  راثآ  حیحص و  دقع  هکلب 

163 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

حاکن تحص  طئارش  مراهچ - لصف 

هراشا

لوبق باجیا و 
یلو طسوت  لوبق  باجیا و 

دقاع طئارش 
لوبق باجیا و  یلاوت 

لال نیدقاعتم 
نیجوز نییعت  رابتعا 

حاکن دقع  رد  زیجنت 
رهم دقع و  رد  رایخ  طرش 

هرکم دقع 
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لوبق باجیا و 

هراشا

«. دیامن جاودزا  دصق  رب  تلالد  احیرص  هک  یظافلاب  لوبق  باجیا و  هب  دوشیم  عقاو  حاکن  : » یندم نوناق  هّدام 1062 
رادروخرب ياهژیو  ّتیمها  زا  تسین و  یلومعم  يّداع و  يدادرارق  حاکن  نیملـسم ، یندـم  ماـظن  مالـسا و  یقوقح  متـسیس  رد  هک  اـجنآ  زا 

رد ار  دشاب  نانآ  یضارت  دصق و  هدننکنایب  هک  نانآ  يوس  زا  یلامعا  ماجنا  ای  نیفرط و  ةدارا  حیرص  نایب  فرص  راذگنوناق  اذل  دشابیم ،
اب لوبق  باجیا و  لامعا  نیفرط ، قفاوت  مالعا  رب  هوالع  جاودزا  نامیپ  داقعنا  رد  هّیماما  هقف  زا  يوریپ  هب  هکلب  هتسنادن ، یفاک  دادرارق  داقعنا 

قوف هّدام  بجوم  هب  رگید  ترابعب  تسا و  هتسناد  مزال  دیامن  نیبم  راکشآ و  ار  جاودزا  رب  نیفرط  هدارا  دصق و  احیرـص  هک  یظافلا  راهظا 
. دنیامن دقعنم  داجیا و  یظفل  لوبق  باجیا و  هلیسوب  ار  دوخ  جاودزا  نامیپ  ّتیجوز و  هطبار  هک  دنریزگان  نیجوز 

ره هکلب  هتـشادن  ظوحلم  ار  ياهژیو  ظفل  تغل و  ای  صاخ و  هغیـص  لوبق  باجیا و  يارب  یندـم  نوناق  هک  تسا  نیا  قوف ، ةّدام  زا  دافتـسم 
. تسا هتسناد  یفاک  دشاب  هتشاد  جاودزا  دصق  رب  حیرص  تلالد  هک  ار  ياهغیص  عون  ره  و  نابز )  ) تغل
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یهقف یسررب 
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نآ نودـب  هکلب  تسا ، يرورـض  مزال و  یظفل  لوبق  باجیا و  عوقو  اهنت  هن  حاکن  دـقع  ماجنا  رد  هک  دـنراد  رظن  قاّفتا  همه  مالـسا  ياهقف 
حاـکن نـالطب  رب  قاـّفتالاب  ءاـهقف  تسا و  رقتـسم  عاـمجا  بلطم  نیا  رب  ددرگیمن . بترتـم  نآ  رب  يرثا  دوشیمن و  داـجیا  ّتیجوز  هطبار 
الوصا دناهداد و  رظن  دشاب ) یظفل  لوبق  باجیا و  دـقاف  دوش و  هدنـسب  نیفرط  یـضارت  قفاوت و  مالعا  هب  افرـص  هک  یهاگن  ینعی   ) یتاطاعم

الثم تسین  نینچ  اهدادرارق  تالماعم و  ریاس  رد  یلو  «. 1  » تسا هتکن  نیمه  دوش ، ماجنا  یـضارت  هب  هک  یئانز  اب  حاکن  ياهتوافت  زا  یکی 
اب دـناوتیم  یظفل  لوـبق  باـجیا و  لامعتـسا  هب  زاـین  نودـب  دـشاب  لـصاح  نـمث  عیبـم و  رد  نـیفرط  قـفاوت  یـضارت و  هـک  نـیمه  عـیب  رد 

«. 2  » دنیوگ یتاطاعم  عیب  ار  یعیب  نینچ  یهقف  حالطصا  رد  هک  دوش  ماجنا  دتسوداد  ای  شورفودیرخ 
هب هک  تسا  ءاهقف  يوگتفگ  ثحب و  دروم  رگید  یتاهج  زا  هلأسم  نیا  یلو  درادـن ، دوجو  يرظن  فـالتخا  تشگ  ناـیب  هک  رادـقم  نیا  رد 

: دریگیم رارق  یسررب  دروم  لامجا 
ندوب یبرع  رابتعا  فلا )

؟ داد ماجنا  ناوتیم  زین  يرگید  نابز  ره  هب  هکنآ  ای  دوش  ماجنا  یبرع  نابز  هب  لوبق  باجیا و  امازلا  دیاب  حاکن  رد  ایآ 
ماجنا یبرع  نابز  هب  دیاب  امازلا  تروص  نیا  رد  دشاب ، رودقم  رّـسیم و  یبرع  ظفل  هب  حاکن  ماجنا  هچنانچ  هک  دندقتعم  اهقف  زا  يدایز  ةّدـع 

تروص رد  یّتح  دریگ و 
______________________________

ص 48. ج 1 ، يراسناوخ ، یفجن  ملق  هب  ینیئان  تاریرقت  بلاطلا ، ۀینم  ( 1)
(. دوش عقاو  زین  دتسوداد  هب  عیب  تسا  نکمم  م … ( : ةّدام 339 ق . ( 2)
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«. 1  » تسا لطاب  رگید  ظافلا  اب  حاکن  ماجنا  یبرع ، نابز  هب  یئانشآ 

یطاـیتحا هبنج  جاودزا  عوضوم  ّتیمها  اـب  هّجوت  اـب  رتشیب  هکلب  تسین  رادروخرب  ینادـنچ  تّوق  زا  دـناهدومن  هماـقا  هورگ  نیا  هک  یلئـالد 
يوتف حاکن  هغیص  نایب  رد  ّتیبرع  موزل  مدع  هب  هکنآ  نمـض  روبزم ، ّۀلدا  ّدر  هشدخ و  داریا  زا  سپ  اهقف  زا  يدایز  ةّدع  اذل  تسا و  هتـشاد 

. تسا هتسنادن  طرش  حاکن  هغیص  نایب  رد  ار  ّتیبرع  مه  یندم  نوناق  «. 2  » دناهتشاد رّرقم  زین  ار  طایتحا  بناج  تیاعر  دناهداد ،
صاخ هغیص  رابتعا  ب )

؟ تسا ربتعم  یّصاخ  هغیص  هژاو و  ظفل و  لوبق  باجیا و  نایب  يارب  ایآ 
حاکن لولدم  هدنناسر  هک  یظفل  ره  اب  هکلب  درادن  ترورض  حاکن  رد  یّـصاخ  هغیـص  هک  تسا  نآ  هّیماما  يامدق  نوتم  یـضعب  زا  دافتـسم 

زا زین  یندم  نوناق  و  « 3  » دناهتفریذپ ار  رظن  نیمه  امدق  زا  يوریپ  ّتیعبت و  هب  زین  نیرّخأتم  یـضعب  دریگ ، ماجنا  روبزم  دقع  دناوتیم  دـشاب 
خیش دریذپ . ماجنا  رما  نیا  یصاصتخا  هژیو و  ياههغیص  اب  حاکن  هک  تسا  مزال  اهقف  زا  يرایـسب  رظن  هب  یلو  تسا ، هدومن  يوریپ  رظن  نیا 
یفاک دشاب  دوصقم  رب  ّلاد  هک  یظفل  رهب  لوبق  «. 4 « » کتحکنا کتّجوز و  ظفل  ود  هب  رگم  دوشیمن  عقاو  مئاد  حاکن  : » دیوگیم یـسوط 

. تسا
دشاب و هتـشاد  تلالد  رما  نیا  رب  حیرـص  وحنب  هک  دریگ  ماجنا  یظفل  اب  تسیابیم  حاکن  دقع  دـیدرتیب  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ 

الثم دشابیمن . حیحص  تسا  كرتشم  رگید  روما  جاودزا و  لولدم  نیب  هک  یئاههغیص  ظافلا و  اب  نآ  ماجنا 
______________________________

طوسبم ص 68 ؛ لئاسملا ج 2 ، ضایر  ص 141 ؛ ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ص 582 ؛ ج 2 ، حاکن ، باتک  یّلح ، ۀماّلع  ءاهقفلا ، ةرکذـت  ( 1)
ص 194. ج 4 ، خیش ،

. نآ رب  یشاوح  حاکنلا و  باتک  یئابطابط ، مظاک  دّمحم  دّیس  جاح  یقثولا  ةورع  باتک  هب  دوش  عوجر  ( 2)

نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 104 
www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ص 31. ج 5 ، یگنس ، پاچ  ةرضانلا  قئادح  ( 3)
(. ۀیآ 22 ءاسن  ةروس  هیآ 37 ؛ بازحا  ةروس   ) تسا هدیدرگ  ذاختا  ادخ  باتک  زا  قوف  هژاو  ود  ص 193 ؛ خیش ج 4 ، طوسبم  ( 4)

168 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
حاکن لولدم  اب  قبطنم  یلولدم  نینچ  هک  اریز  تسا  لطاب  نامگیب  دیامن ، راذـگاو  جوز  هب  ار  عضب  کیلمت ، ای  هبه و  ۀغیـص  اب  هجوز  رگا 
دنراد دوخب  صوصخم  ياهزرم  دودـح و  دنتـسه و  ياهناگادـج  یقوقح  داهن  کی  ره  حاکن  کیلمت و  هبه و  تسین و  یئوشانز  نامیپ  و 

«. 1»
دوخ بوچراچ  دودـح و  رد  جاودزا  یقیقح  لولدـم  موهفم و  ةدـنناسر  اقیقد  هک  یظافلا  تیدودـحم  هب  تیانع  هتکن و  نیمه  هب  هّجوت  اـب 

هچنانچ ددرگ و  هدافتسا  جاوز  حاکن و  هژاو  ود  نیمه  تاّقتشم  زا  طقف  هک  دوش  یعـس  جاودزا  دقع  رد  دیاب  دندقتعم  اهقف  روهـشم  تسا ،
زین تلاکو  اب  هغیص  يارجا  دشاب و  هتـشادن  ناکما  مه  نآ  يریگارف  دشابن و  رّـسیم  نیفرط  يارب  یبرع  نابز  هب  نآ  يادا  ناکما  يدروم  رد 

اقیقد هک  دوش  هدافتـسا  یتـالمج  زا  دـیاب  اـمازلا  نکل  تخاـس ، يراـج  يرگید  ناـبز  هب  ار  هغیـص  ناوتیم  تروـص  نآ  رد  دوـشن  روـسیم 
نیا : » دیوگب یلو  الثم  دیوگیم : نابز  یـسراپ  ّیلو  دروم  رد  طوسبم  رد  خیـش  دـشاب . اهنآ  تاّقتـشم  جاوز و  حاکن و  ياههژاو  نیزگیاج 

. تسا حیحص  « 2 «، » ینز هب  متفریذپ  : » دیوگب جوز  و  ینز » هب  وتب  مداد  ار  نز 
لوبق رب  باجیا  مّدقت  موزل  ج )

؟ تسا یمازلا  لوبق  رب  باجیا  مّدقت  ایآ 
هدـش مّدـقم  لوبق  رب  باـجیا  ظـفل  م . ةّداـم 1062 ق . تراـبع  رد  هکنیا  دوـشیمن و  طابنتـسا  یمازلا  ترورـض و  نـینچ  یندـم  نوناـق  زا 

. تسا يّداع  دراوم  هب  رظان  افرص  راذگنوناق  نایب  قایس  ینوناق و  ترابع  میظنت  ةویش  اریز  دومن  جاتنتسا  ار  مّدقت  نیا  مازلا  ناوتیمن 
باجیا رب  لوبق  مّدقت  دوجو  اب  ار  حاکن  دقع  و  « 3 ، » دنرظن نیمه  رب  زین  اهقف  روهشم 

______________________________

ص 193 و 194. ج 4 ، خیش ، طوسبم  ( 1)
. لبق ذخأم  ( 2)

ص 140. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 3)
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دیوـگب هجوز  سپـس  و  مریذـپیم » ینز  هب  ار  وـت  نـم   » اـی کـتجّوزت »  » دـیوگب هـجوز  هـب  جوز  رگا  ـالثم  هچناـنچ  دـننادیم . حیحـص  زین 
. تسا حیحص  یفاک و  مدروآرد » وت  ینز  هب  ار  مدوخ   » ای کتجّوز » »

هک تسا  نانز  ءایح  عوضوم  اب  قبطنم  رتشیب  لوبق  رب  باجیا  مّدقت  موزل  مدع  دـنکیم ، لالدتـسا  روهـشم  ۀـّیرظن  دـییأت  رد  رهاوج  بحاص 
اب اـهقف  زا  یـضعب  یلو  «. 1  » تسا راوشد  یـسب  هفیفع  ناگزیـشود  هیحاـن  زا  ءادـتبا  هک  ارچ  دـشابیم  سّدـقم  عراـش  رظن  دروم  ناـمگیب 

«. 2  » دناهتسناد طرش  ار  لوبق  رب  باجیا  مّدقت  طایتحا  لصا  هب  کّسمت 
، رگید فرط  زا  حاکن  رد  لوبق  رب  باجیا  مّدـقت  موزل  رب  ّلاد  يربتعم  لیلد  مدـع  یفرط و  زا  ناگزیـشود  فافع  ءایح و  دوجو  هب  هّجوت  اـب 

. تسین هّجوم  نآ  رابتعا  حاکن  صوصخ  رد  مینادب  ربتعم  ار  یطرش  نینچ  مه  دوقع  ریاس  رد  رگا  یّتح  هک  دسریم  رظنب 
درم هژیو  لوبق  نز و  ّصتخم  باجیا  نوچ  هک  میوش  لئاق  ات  درادن  یصوصخم  لعاف  لوبق  باجیا و  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  هکنیا  هب  افاضم 

هک سک  ره  هکلب  دیامن ، لوبق  مالعا  درم  سپـس  باجیا و  هب  تردابم  نز  امازلا  دیاب  لوبق  رب  باجیا  مّدقت  لصا  شریذـپ  رب  انب  سپ  تسا 
لوبق لعاف  نز  باجیا و  لعاف  درم  اموزل  هکنیا  درم و  هاوخ  دشاب  نز  هاوخ  تسا  باجیا  لعاف  سک  نآ  مه  دـنک  دـصق  راهظا  هب  تردابم 

«. 3  » تسا نینچ  زین  حلص  رد  هک  هنوگنامه  تسین  شیب  یحالطصا  دشاب 
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هاوگ روضح  موزل  د )
؟ تسا حاکن  دقع  تّحص  طرش  هغیص  يارجا  ماگنه  رد  نیدهاش  روضح  ایآ 

قالط يارجا  سلجم  رد  نانآ  روضح  دننامه  دـقع  هغیـص  يارجا  نیح  رد  ار  لداع  دـهاش  ود  روضح  یکلام  هقرف  زجب  هّماع  ءاهقف  یمامت 
دقع تّحص  طرش  یمازلا و 

______________________________

ص 140. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
. حاکنلا باتک  دصاقملا ، عماج  ( 2)

ص 141. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 3)
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نودب جوز  رگا  اذل  دقع و  هغیـص  يارجا  ماگنه  رد  هن  تسا  ربتعم  فافز  ماگنه  رد  نیدهاش  روضح  هک  دندقتعم  نایکلام  یلو  دـننادیم .
«. 1  » ددرگیم حاکن  خسف  بجوم  نانآ  روضح  مدع  دیامن  فافز  هجوز  اب  دوهش ، روضح 

اب دنچ  ره  دینک  نالعا  ار  حاکن  مسارم  فّدلاب - ول  حاکنلا و  اونلعا  : » هلمج زا  تسا  ص )  ) هّللا لوسر  زا  هلوقنم  تایاور  هورگ  نیا  دنتـسم 
«. دوهش روضح  اب  رگم  تسین  حاکن  « 2 - » دوهشلاب ّالا  حاکن  و ال  دشاب ؛ فد 

زا يریگشیپ  رما  هب  تبسن  داشرا  یقالخا و  مسارم  ماجنا  بابحتسا و  رب  لمح  ار  تایاور  هدرک و  ّدر  ار  قوف  رظن  عامجالاب  هّیماما  ءاهقف  اّما 
. دناهتسنادن لطاب  ار  ینلع  ریغ  حاکن  هجو  چیه  هب  هدومن و  مصاخت  عازن و  عوقو 

______________________________

ص 31. اجن ، ناندع  دلاخ و  نسح  خیش  ۀّیصخشلا ، لاوحالا  ماکحا  ( 1)
ثیدح هعتم ، باوبا  زا  باب 7  لئاسو ، يریزجلا ؛ نمحرلا  دبع  فیلأت  هّیـصخش ، لاوحا  شخب  هعبرالا ، بهاذم  یلع  هقفلا  لبق ؛ ذخأم  ( 2)

.11
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یلو طسوت  لوبق  باجیا و 

دقع ّقح  انوناق  هک  یـصاخشا  فرط  زا  ای  دوش و  رداص  نز  درم و  دوخ  فرط  زا  تسا  نکمم  لوبق  باـجیا و  : » یندـم نوناـق  هّدام 1063 
«. دنراد

؟ دنتسه یناسک  هچ  هّدام  نیا  رد  دنراد  دقع  ّقح  انوناق  هک  یصاخشا  زا  روظنم 
يراج ار  دقع  هغیـص  دـنناوتیم  نانآ  يود  ره  ای  نیجوز  زا  یکی  فرط  زا  اتلاکو  هک  دنتـسه  یناسک  روظنم  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  یخرب 

ّداوم هدرک و  حرطم  مجنپ  لصف  رد  لقتـسم  روطب  ار  تلاکو  دروم  راذـگنوناق  اریز  دـشاب ، حیحـص  دـناوتیمن  تشادرب  نیا  یلو  دـنیامن ،
هک تسا  هدرک  نایب  اتحارص  هک  م . هدام 1071 ق . دافم  هب  هّجوت  اب  اذل  تسا و  هداد  صاصتخا  ثحب  نیا  هب  الک  ار  م . ات 1074 ق .  1071

، راذـگنوناق نایب  رد  هجوالب  رارکت  موزل  مدـع  هب  تیانع  اـب  و  دـنهد ، ریغ  هب  تلاـکو  حاـکن  دـقع  يارب  دـنناوتیم  نز  درم و  زا  کـی  ره 
فرط زا  اتلاکو  هک  دـشاب  یناسک  ةّدام 1063  رد  دنراد  دقع  داقعنا  ّقح  انوناق  هک  یـصاخشا  زا  راذگنوناق  روظنم  هک  تفریذـپ  ناوتیمن 

هک روطنامه  ینعی  دریگیم  ماجنا  ّیلو  طّسوت  حاکن  هک  تسا  يدروم  روظنم  هکلب  دـننک ، تردابم  دـقع  هغیـص  يارجا  هب  دـنناوتیم  اهنآ 
هغیص يرجم  دنناوتیم  اصخش  نیجوز 
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. دیامن ارجا  مه  ار  هغیص  دناوتیم  دراد  ار  حاکن  داقعنا  ذیفنت و  ّقح  انوناق  هک  زین  ّیلو  روط  نیمه  دنشاب ، حاکن 
هدزیـس زا  سپ  ار  يرتخد  تسناوتیم  یلو  هک  هدوب  يدروم  هب  رظان  دوش  حالـصا  لاـس 60  رد  م  ةّدام 1041 ق . هکنآ  زا  لبق  قوف ، ةّداـم 

رد يدرم  جاودزا  هب  ّنس  طرش  زا  ّتیفاعم  رودص  همکحم و  بیوصت  مومعلا و  یعّدم  داهنشیپ  اب  ینوناق  ّنس  هب  ندیـسر  زا  لبق  یگلاس و 
هب زاین  نودـب  هک  هدـش  قح  اطعا  یلو  هب  انوناق  نآ  لـیذ  ةرـصبت  بجوم  هب  لاس 60  رد  روبزم  ةّداـم  حالـصا  زا  سپ  نونکا  نکل  درواـیب ،

صخش حاکن  دقع  هب  ار  وا  غولب  زا  لبق  هیلع  ّیلوم  تحلصم  تیاعر  طرش  هب  هطـساوالب  امیقتـسم و  دناوتیم  همکحم  بیوصت  داهنـشیپ و 
«. 1  » دروآرد

طـسوت هک  يدروم  اب  دوشیم  ارجا  نانآ  ءایلوا  ای  اصخـش  نیجوز  طسوت  هک  یتلاح  رد  لوبق  باجیا و  يارجا  هوحن  هک  تشاد  هّجوت  دیاب 
اتلاصا نیجوز  تروص  نیا  رد  دنیامن  تردابم  هغیـص  يارجا  هب  نیجوز  صخـش  رگا  اریز  تسین . ناسکی  دریگیم  تروص  نیفرط  ءالکو 

باجیا و يرجم  مه  نانآ  ءایلوا  رگا  دنتـسه و  نانآ  دوخ  لعف  لعاف  دـنزاسیم و  دـقعنم  یئوشانز  نامیپ  امیقتـسم  مه  اـب  دوخ  يوس  زا  و 
مهیلع ّیلوم  رب  هک  یتیالو  هب  ءایلوا  رگید  ترابعب  دنروآیم . رد  جاودزا  هب  ار  شیوخ  دنزرف  هک  دـننانآ  اریز  تسا ، نینچ  زین  دنـشاب  لوبق 

مه اب  دننکیم و  جیوزت  يرگید  هب  ۀلاصالاب  امیقتسم و  ار  دوخ  نیجوز  زا  کی  ره  لّوا  تروص  رد  هک  روط  نامه  دننامیپ . فرط  دنراد 
______________________________

روکذ حاکن  مامت و  لاـس  ّنس 15  هب  ندیـسر  زا  لبق  ثانا  حاکن  : » هدوب حرـش  نیا  هب  لاس 1360  ۀیحالـصا  زا  لبق  م . ةّدام 1041 ق . ( 1)
بیوصت مومعلا و  یعّدـم  داهنـشیپ  اب  دـنک  ءاضتقا  یحلاصم  هک  يدراوم  رد  کلذ  عم  تسا  عونمم  مامت  لاـس  ّنس 18  هب  ندیـسر  زا  لبق 

زا 13 رتمک  هک  دوش  هداد  یثانا  هب  دناوتیمن  تیفاعم  نیا  لاح  ره  رد  یلو  دوش  ءاطعا  نس  طرش  زا  تیفاعم  ائانثتـسا  تسا  نکمم  همکحم 
.« دنراد مامت  لاس  زا 15  رتمک  هک  ددرگ  لماش  يروکذ  هب  مامت و  لاس 

« تسا عونمم  غولب  زا  لبق  حاکن   » هدش حالصا  حرش  نیا  هب  تصش  لاس  رد 
. هیلع ّیلوم  تحلصم  تیاعر  طرش  هب  تسا  حیحص  ّیلو  هزاجا  اب  غولب  زا  لبق  حاکن  دقع  هرصبت -
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دقع يارجا  دوخ  نیلّکوم  يوس  زا  اتلاکو  ءالکو  هکلب  تسین ، نینچ  تلاـکو  دروم  رد  هکنآ  لاـح  و  دـندنبیم ، جاودزا  ناـمیپ  هطـساوالب 

. دنشابیم دقع  فرط  نانآ  نیلّکوم  هکلب  دندقع  فرط  هک  دنتسین  ءالکو  نیا  تقیقح  رد  نیاربانب  دنیامنیم و 
174 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

دقاع طیارش 

هراشا

«. دشاب دصاق  غلاب و  لقاع و  دیاب  دقاع  : » یندم نوناق  هّدام 1064 
يراج ار  حاکن  دقع  هغیص  هک  تسا  یـسک  دقاع  زا  روظنم  تسا و  دقع  هملک  لعاف  مسا  دقاع  تسا . دقاع  طیارـش  نایب  ماقم  رد  هّدام  نیا 

: دیاب یسک  نینچ  دزاسیم و 
. تسا لطاب  دقع  دزاس  يراج  ار  هغیص  نونجم  صخش  هچنانچ  نیاربانب  دشاب ، لقاع  ( 1

. تسا لطاب  دقع  دزاس  يراج  ار  هغیص  يریغص  لفط  هچنانچ  نیاربانب  دشاب ، غلاب  ( 2
. تسا لطاب  رثاالب و  دقع  نیا  دزاس  يراج  ار  هغیص  یتسم  لاح  رد  ای  حازم و  يور  زا  یصخش  رگا  سپ  دشاب ، دصاق  ( 3

طـسوت یلوضف  روط  هب  ای  ناـنآ و  يوس  زا  اـتلاکو  تسا  نکمم  ددرگ و  يراـج  نیجوز  صخـش  طـسوت  تسا  نکمم  حاـکن  دـقع  هغیص 
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. دشاب قوف  طئارش  ياراد  هغیص ) يرجم   ) دقاع دیاب  تالاح  یمامت  رد  دوش و  ارجا  نارگید 
هب طوبرم  افرص  قوف  ةّدام  رد  راذگنوناق  رظن  دروم  عوضوم  هک  تشاد  هّجوت  دیاب 

175 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هجوز جوز و  هکنیا  رگید  ترابع  هب  و  دنشابیم ، جاودزا  نیفرط  هک  رظن  نآ  زا  نیجوز  صخش  هن  تسا  حاکن  دقع  هغیص  نایرجم  طئارش 
طئارـش زا  یکی  هک  تسا  دقع  نیفرط  ّتیلها  نامه  نیا  اریز  تسین  حرطم  اجنیا  رد  دنـشاب  نآ  لاثما  لقع و  غولب و  طئارـش  ياراد  یتسیاب 

اهنت ةّدام 1041  رد  یندم  نوناق  دـنچ  ره  و  «، 1  » هدیدرگ حرطم  دوخ  ياج  رد  البق  هک  دـشابیم  جاودزا  دـقع  هلمج  زا  تالماعم  تّحص 
. دشابیم غولب  فیدر  رد  مه  لقع  میتفگ  هک  روطنامه  یلو  هدرک  حرطم  ار  غولب  عوضوم 

دقاف دـقع  نیفرط  هک  تهج  نآ  زا  اهنت  هن  تسا ، لطاب  دـقع  دـنزاس  يراج  دوخ  يارب  حاکن  هغیـص  غلابان  يرـسپ  رتخد و  هچنانچ  نیاربانب 
زاب دنـشاب  هدناوخ  دقع  مه  ّیلو  هزاجا  اب  ود  نآ  رگا  هکنآ  لیلد  هب  دناهدوب . طئارـش  دـقاف  نیدـقاع  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دـناهدوب  طئارش 
دقع رظن  نیا  زا  هدوب و  مزال  طئارـش  زئاح  دـقع  نیفرط  تسا ، دوجوم  ّیلو  نذا  هکنآ  رظن  زا  تروص  نیا  رد  هک  دـنچ  ره  تسا  لـطاب  مه 

. تسا هدوب  لاکشا  الب 
مه دـقع ) هغیـص  يرجم   ) دـقاع جاودزا ، نیفرط  يارب  مزال  طئارـش  عیمج  دوجو  رب  هوالع  دـیاب  حاکن ، ره  رد  هّداـم  نیا  بجومب  نیارباـنب 

. دشاب قوف  طئارش  ياراد 
قوف ةّدام  لیذ  رد  نوناق  نیحراش  زا  یـضعب  طـسوت  هک  هریغـص  رب  لوخد  ندوب  هزب  عوضوم  هک  ددرگیم  نشور  قوف  بتارم  هب  هّجوت  اـب 

طابترا زا  یلاخ  دراد ، ریثأت  اهنآ  یحور  یمـسج و  ّتیعـضو  رد  حاکن  هک  هتکن  نیا  حرط  زین  و  «. 2  » دشابیم تبسانمیب  هدیدرگ ، حرطم 
. ددرگ حرطم  هجوز  ندوب  هریغص  ات  جاودزا  نیفرط  هن  تسا  دقاع  هب  طوبرم  عوضوم  اریز  تسا 

یهقف یسررب 

دقع اصخش  نیناجم  راغص و  هاگره  هک  دنراد  هدیقع  هّیماما  ياهقف  روهشم 
______________________________

م. ةّدام 190 ق . ( 1)
ص 259. ج 4 ، یماما ، رتکد  یندم  قوقح  ص 104 ؛ يدورگنل ، رتکد  هداوناخ  قوقح  ( 2)

176 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هکلب تسا  رابتعایب  لطاب و  دـقع  نآ  اهنت  هن  دنـشاب  لیکو  نارگید  يوس  زا  هکنآ  ای  دـشاب و  دوخ  يارب  هکنیا  زا  معا  دـننک  دـقعنم  حاکن 

دیوگیم دروم  نیا  رد  رهاوج  بحاص  دناهدروآ . رامش  هب  بهذم  تاّیهیدب  تاّیرورـض و  زا  دوقع  رد  ار  نانآ  ظافلا  يرابتعایب  نالطب و 
«. 1  » تسا مئاهب  تاوصا  دننام  دوقع  رد  اهنآ  ظافلا 

ناونعب « 2  » ددرگیم طابنتـسا  اهنآ  لولدم  زا  هتکن  نیا  هک  ار  تایاور  زا  یـضعب  ءاهقف  هدشن ، رکذ  اوتف  نیا  دنتـسم  يارب  یحیرـص  تیاور 
. دناهدرک رکذ  دنتسم 

هدومن دانتسا  تسا ) هدش  فیلکت  عفر  غولب  نامز  ات  ناکدوک  زا  « ) 3  » ملتحی یّتح  یبّصلا  نم  ملقلا  عفر  فورعم : ثیدح  هب  اهقف  زا  ياهراپ 
. تسا رثاالب  لافطا  یقوقح  تامادقا  هّیلک  هک  دناهدرک  طابنتسا  نینچ  ثیدح  نیا  زا  و 

. تسا هتسناد  لطاب  دوش  ماجنا  یبص  طّسوت  هک  ار  دقع  ۀغیص  هّیماما  ياهقف  روهشم  زا  يوریپ  هب  یندم  نوناق 
دـسریم رظنب  نکل  تسا ، هدـش  نآ  رب  عامجا  یعّدـم  رهاوج  بحاص  هک  اجنآ  ات  دـشابیم  رادروخرب  یفاک  ترهـش  زا  عوضوم  دـنچ  ره 

درادن و یبص  یقوقح  لامعا  ندوب  رثایب  رب  یتلالد  دانتـسا  دروم  تایاور  اریز  دـشابیمن . هّجوم  نادـنچ  هدـیدرگ  هماقا  نآ  رب  هک  ياّهلدا 
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هک تسا  نآ  زا  یکاح  درادـن و  طابترا  یقوقح  لـئاسم  هب  دـشاب و  یئازج  لـئاسم  رب  رظاـن  دـناوتیم  طـقف  هراـشا  دروم  فورعم  ثیدـح 
یحاکن هغیص  نالطب  رصاعم  ءاهقف  زا  يرایسب  اذل  و  دشاب . رثایب  وا  یقوقح  تامادقا  هکنآ  هن  تسین  بیقعت  لباق  یئازج  روما  رد  كدوک 

«. 4  » دناهداد رارق  دیدرت  دروم  دیامن  ارجا  اتلاکو  زیمم  ریغص  هک  ار 
______________________________

ص 143. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
ثیدح 2 و 3. هلقاعلا  باوبا  زا  باب 11  زین  ثیدح 2 و  تادابع  تامّدقم  باوبا  زا  باب 4  لئاسو  هب  دوش  عوجر  ( 2)

ثیدح 2. سفن ، صاصق  باوبا  زا  باب 21  لئاسو ، ( 3)
. نآ رب  یشاوح  هلأسم 3 و  دقع  هب  طوبرم  لصف  یقثولا  ةورع  هب  دوش  عوجر  ( 4)

177 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
: رّکذت

ای دور و  باوخب  باجیا ، ندـناوخ  زا  سپ  باجیا  فرط  هچنانچ  اذـل  دـشاب و  یقاب  هغیـص  يارجا  ۀـظحل  نیرخآ  ات  یتسیاب  دـقاع  طـئارش 
«. 1  » تسا لطاب  دیامن ، لوبق  تسا  نونج  هب  التبم  ای  باوخ و  رد  وا  لباقم  فرط  هکیلاحرد  لوبق  فرط  دوش و  هناوید 

«. 2  » تسا هتفاین  قّقحت  هدقاعم  يانعم  نوچ 
زا هغیص  يارجا  رد  دراذگن  رابخا  ءاشنا و  نایم  یقرف  دشابن و  دراو  ار  یبرع  تاّیبدا  الصا  دوشیم  عقاو  لوبق  فرط  هک  یسک  رگا  هلأسم -

؟» 3  » هن ای  دوشب  دناوتیم  لیکو  جوز  فرط 
«. 4  » دنادب ار  رابخا  ءاشنا و  نایم  قرف  دناوخب و  حیحص  ار  دقع  دقاع  دیاب  باوج -

______________________________

ص 394. ج 1 ، یناث ، دیهش  ماهفالا  کلاسم  ص 582 ؛ ج 2 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  ( 1)
ص 147. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ص 390 ؛ ج 14 ، ةورعلا ، کسمتسم  ( 2)

ص 157. ج 2 ، لئاسملا ، عمجم  ( 3)
حیحـص و دوشیم  رداص  نانآ  لیکو  اـی  نیجوز  هیحاـن  زا  هک  یظفل  هکنآ  روظنم  هب  جـیوزت  رما  حاـکن و  عوضوم  ّتیمها  هب  هّجوت  اـب  ( 4)

جرد هتشون  نیا  رخآ  میامـض  رد  هدافتـسا  تهج  هّیهت و  نآ  هلـصفم  غیـص  اذل  دیامن  تلالد  حاکن  رما  ءاشنا  رب  انیقی  دریگ و  ماجنا  طلغیب 
. دوش هعجارم  هرامش 1  ۀمیمض  هب  تسا . هدیدرگ 

178 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

لوبق باجیا و  یلاوت 

هراشا

«. تسا دقع  تّحص  طرش  لوبق  باجیا و  یفرع  یلاوت  : » یندم نوناق  هّدام 1065 
مئاق ای  هجوز و  طسوت  هک  یباجیا  زا  سپ  فراعتم  ریغ  ياهلـصاف  اب  لوبق  رگا  تسا . لوبق  باجیا و  نایم  نداـتفین  هلـصاف  ياـنعم  هب  یلاوت 

تّحص طرـش  هّدام  نیا  بجومب  هک  یفرع  یلاوت  اریز  تسا . لطاب  حاکن  دقع  تروص  نیا  رد  دریگ ، تروص  هدش  ماجنا  يو  ینوناق  ماقم 
. تسا هدشن  لصاح  دشابیم  دقع 

یهقف یسررب 
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نتفای قّقحت  يارب  هک  دوشیم  لالدتسا  نینچ  نآ  رب  دوریم و  رامشب  دوقع  هّیلک  تّحـص  طرـش  لوبق  باجیا و  یفرع  یلاوت  یهقف  رظن  زا 
. تسا ربتعم  هّیلاّصتا  تایه  دقع  موهفم 

. دسریمن رظنب  نآ  كرت  ّتلع  يارب  یهجو  و  هدربن ، مان  یلاوت  زا  تالماعم  یمومع  طئارش  رد  یندم  راذگنوناق 
فراعتم ياهلصاف  لوبق  باجیا و  نایم  رگا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ 

179 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. درادن یعنام  تسا ) باجیا  نآ  ربارب  رد  لوبق  نیا  هک  دوش  هتفریذپ  افرص  لوبق  مالعا  ماگنه  رد  هک  دشاب  ردق  نآ  هلصاف  ینعی   ) دشاب

یف لوبق  باجیا و  سلجم  تدـحو  دـندقتعم  ءاهقف  ریاس  یلو  هتـسناد ، ربتعم  ار  دـقع  سلجم  داّحتا  یلاوت ، راـبتعا  ياـجب  « 1  » یّلح هماّلع 
لباق دناوخب و  ار  باجیا  لباق ، هب  باطخ  باجیا  فرط  هچنانچ  اذـل  تسا و  یلاوت  نامه  تسا  ربتعم  هک  هچنآ  هکلب  درادـن  يرابتعا  هسفن 

رگیدکی يادص  هک  يوحنب  رود  هار  زا  هکنآ  لثم  دشابن . دحاو  سلجم  رد  هک  دنچ  ره  دوشیم ، دقعنم  دقع  دـنک  ارجا  ار  لوبق  هلـصافالب 
هغیص ینفلت  سامت  یط  دنناوتیم  رفن  ود  نفلت  ریظن  یطابترا  لئاسو  دوجوب  هّجوت  اب  ام  نامز  رد  «. 2  » دنناوخب لوبق  باجیا و  دنونشیم  ار 

. دنتسه تکلمم  ود  رد  هکیلاحرد  دنیامن  ارجا  ار  حاکن  دقع 
______________________________

ص 8. حاکن ، باتک  ج 1 ، يدنه ، لضاف  ماثللا  فشک  هماّلع و  دعاوق  ( 1)
ص 148. ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  هلأسم 10 ؛ حاکن ، دقع  لصف  یقثولا ، ةورع  ( 2)

180 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

لال نیدقاعتم 

هراشا

هکنیا رب  طورـشم  دوشیم  عقاو  زین  لال  فرط  زا  هراشا  هب  دـقع  دنـشاب  لال  ود  ره  ای  نیدـقاعتم  زا  یکی  هاگره  : » یندـم نوناق  هّدام 1066 
«. دشاب دقع  ءاشنا  زا  یکاح  حوضو  روطب 

رگا یّتح  تسین و  مزال  رما  نیا  یلو  دـنهد ، ماجنا  لیکو  طسوت  ار  حاکن  دـقع  يارجا  دـنناوتیم  یندـم  نوناـق  بجومب  نیجوز  دـنچ  ره 
دنک تلالد  اهنآ  ءاشنا  دـصق  رب  نشور  روطب  هک  ياهراشا  اـب  دـنناوتیم  دنـشابن  مّلکت  هب  رداـق  ندوب  لـال  ّتلعب  ود  ره  اـی  نیجوز  زا  یکی 

. تسین دقع  طیارش  ریاس  دوجو  موزل  رد  یّکش  هّتبلا  دنزاس . دقعنم  دوخ  نایم  یئوشانز  نامیپ  دنزاس و  يراج  ار  حاکن  دقع  هغیص 

یهقف یسررب 

الّوا هک  تسا  نیا  نانآ  لیلد  و  « 1  » دنراد رظن  قاّفتا  قوف  عوضوم  رد  هّیماما  ياهقف 
______________________________

هلأسم 2. دقع ، لصف  یقثولا ، ةورع  ص 7 ؛ حاکن ، ج 1  يدنه ، لضاف  ماثللا  فشک  ص 141 ؛ ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
181 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

دنچ ره  ایناث  و  دـشابیمن ؛ قّقحم  یعامجا  نینچ  گنگ  لـال و  صاخـشا  دروم  رد  تسا و  عاـمجا  دـقع  رد  ظـفل  يریگراـکب  موزل  لـیلد 
هوحن صوصخ  رد  هک  یتیاور  كالم  تدـحو  هب  دانتـسا  اب  ناوتیم  یلو  هتـشگن  دراو  لـال  صاخـشا  حاـکن  يارجا  صوصخ  رد  یتیاور 
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. درک طابنتسا  ار  نانآ  حاکن  يارجا  هوحن  مکح  هدش ، دراو  نانآ  قالط  يارجا 
: لیذ تیاور  لثم 

، درک لاؤس  تشادن  زین  یئاونـش  تردق  دـسیونب و  تسناوتیمن  هک  یلال  صخـش  قالط  يارجا  ّتیفیک  دروم  رد  ع )  ) اضر ماما  زا  یطنزب 
««. 1  » دشاب قالط  رگنایب  هک  يرادرک  لاعفا و  هلیسوب  : » دومرف خساپ  رد  ترضح  نآ 

تباتک اب  دقع  يارجا 

دقع دش  هتفگ  البق  هک  روطنامه  اریز  «. 2  » تسین حیحص  دنشابیم  ظّفلت  هب  رداق  هک  يدارفا  طسوت  نتشون  تباتک و  اب  دقع  هغیـص  يارجا 
هچنانچ دنـشابیم ، زجاع  ظّفلت  زا  ندوب  لال  ّتلعب  هک  يدارفا  یلو  داد . ماجنا  ناوتب  یلمع  هنوگ  ره  اب  اـت  تسین  دوقع  ریاـس  دـننام  حاـکن 

اهنت هن  دروم  نیا  رد  کش  نودب  اریز  درادن . یعنام  دشاب ، هتـشاد  دوجو  حاکن  دـصق  رب  ّلاد  ياهنیرق  هکیلاحرد  دنـسیونب  ار  حاکن  هغیص 
«. 3  » تساهنآ نیرتيوق  هکلب  ددرگ  بوسحم  تاراشا  زا  یکی  دناوتیم  نتشون  تباتک و 

______________________________

ثیدح 1. قالط ، تامدقم  باوبا  زا  باب 19  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
هلأسم 3. حاکن ، دقع  باب  یقثولا ، ةورع  ( 2)

.142 ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 3)
182 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نیجوز نییعت  رابتعا 

هراشا

حاکن تّحـص  طرـش  دـشابن  ههبـش  رگید  صخـش  رد  نیفرط  زا  کیچـیه  يارب  هک  يوحنب  رهوش  نز و  نییعت  : » یندـم نوناـق  هّدام 1067 
«. تسا

صاخ و طئارش  هب  الماک  نیفرط  یلصا  هزیگنا  ددرگیم و  رارقرب  نانآ  هژیو  ّتیصخش  هب  هّجوت  اب  نیجوز  نیب  امیف  حاکن  دقع  هک  اجنآ  زا 
دصق ار  نّیعم  صخش  ّتیجوز  دقع  ءاشنا  نیح  رد  دیاب  دقاع  اذل  تسا ، یکّتم  هتسباو و  نانآ  یـصاصتخا  ّتیوه  یجراخ و  دوجو  تانّیعت 

و دشاب ؛ هتشادن  دوجو  ياههبش  هجو  چیه  هب  ود  نآ  زا  کی  چیه  يارب  هک  دنک  صخـشم  ار  نیفرط  نانچ  هغیـص  يارجا  نیح  رد  و  دیامن ،
. تسا لطاب  دقع  تروص  نیا  ریغ  رد  ّالا 

ّتیصخش هک  يدروم  رد  رگم  دروآیمن  دراو  یللخ  هلماعم  تّحص  هب  فرط  صخـش  رد  هابتـشا  : » تسا هدروآ  ةّدام 201  رد  یندم  نوناق 
دقع رد  هدمع  ّتلع  فرط  ّتیصخش  هک  تسا  يدوقع  هتـسد  نآ  زا  حاکن  دقع  هک  تسین  يدیدرت  و  دشاب .» هدوب  دقع  هدمع  ّتلع  فرط 

. تسین نینچ  عیب  رد  هک  یلاح  رد  دشابیم 
هسلج رد  هچنانچ  ای  دریگ و  ماجنا  مان  رکذ  اب  تسا  نکمم  حاکن  نیفرط  نییعت 

183 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
ندروآ اـب  نیجوز  تبیغ  تروـص  رد  اـی  و  «، 1  » دریذـپ تروص  صوصخم  ریمـض  ندرب  راکب  ای  هراشا و  اـب  دـنراد  روضح  هغیـص  يارجا 

. دندرگ نّیعم  قیقد  تافیصوت 
ار ناـنآ  هک  يوحن  هب  تسا  ناـنآ  هژیو  ّتیوه  ّتیـصخش و  نییعت  جوز ، هجوز و  قیقد  نییعت  زا  روـظنم  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ 
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درادن یتلاخد  نانآ  نییعت  صیخـشت و  رد  هک  نانآ  ینیع  ّتیـصخش  زا  جراخ  تافـص  درادـن  یموزل  و  دـنزاس ، صّخـشم  زیامتم و  الماک 
یلع دنزرف  دیز  دنیوگب  تسین  مزال  الثم  دزاسیمن . دراو  یللخ  دقع  تّحص  هب  تشگ  تباث  نآ  فالخ  ادعب  دش و  نایب  رگا  و  دوش ، رکذ 

مولعم ادعب  دنک و  یفرعم  هیلاع  لغاشم  ياراد  يدرف  ار  شردپ  ای  دوخ و  شاهقالع  دروم  رسمه  هب  يرسپ  هاگره  اذل  و  لغـش . نالف  ياراد 
، نیفرط قفاوت  يراگتـساوخ و  زا  سپ  هچنانچ  لاثم  نیمه  رد  هکنآ  لاح  و  تسین ، لطاب  حاکن  دقع  دنتـسه ، هیناد  لغاشم  ياراد  هک  دوش 

جاودزا ءاشنا  دصق  دقع  رد  اریز  تسا ، لطاب  یّلکب  دقع  دشاب  هدرک  دادملق  یعقاو  صخش  ياجب  ار  دوخ  يرگید  صخـش  دقع  هسلج  رد 
. تسا هتشادن  دوجو  صخش  نیا  اب 

یهقف یسررب 

«. 2  » تسا هدش  زین  عامجا  يوعد  نآ  رب  هکلب  درادن  دوجو  يرظن  فالتخا  اهقف  نایم  اهنت  هن  هجوز  جوز و  نییعت  ترورض  صوصخ  رد 
دقاع هکنیا  دننام  تسا  دیدرت  وحنب  یهاگ  هجوز  ای  جوز و  ندوبن  نّیعم 

______________________________

هتـسناد لصاح  لیذ  هناـگهس  روما  زا  یکی  هب  ار  نیجوز  نییعت  مّود ص 584  دـلج  ءاهقفلا ، ةرکذـت  باتک  حاکن  باب  رد  یّلح  هماّلع  ( 1)
: تسا

. تسا نارگید  زا  وا  صیخشت  زیمت و  بجوم  هک  ياهژیو  تفص  رکذ  یصاصتخا ج ) مان  رکذ  هراشا ب ) فلا )
رهاوج ص 25 ؛ ج 5 ، یگنس ، پاچ  هرضاّنلا ، قئادحلا  ص 8 ؛ حاکن ، ج 1  ماثّللا ، فشک  ص 584 ؛ ج 2 ، یّلح ، هماّلع  ءاهقفلا ، ةرکذت  ( 2)

ص 478. دلج 2 ، یقارن ، دنتسم  ج 29 ص 149 ؛ مالکلا ،
184 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

یهاگ و  ب ؛)  ) و فلا )  ) نایم دّدرم  تسا  يدرف  هجوز  لاثم  نیا  رد  هک  مدروآ ، رد  وت  جاودزا  هب  ار  ای ب  فلا و  دـیوگب : جوز  هب  باطخ 
روکذم تروص  ود  ره  رد  تسا ؛ یّلک  هجوز  لاثم  نیا  رد  هک  مدروآ ، رد  وت  جاودزا  هب  ار  یمناخ  دیوگب : دقاع  هکنیا  دـننام  یّلک  وحن  هب 

. تسا لطاب  حاکن  دقع 
نینچ و  تشادنپ ، نمث  عیبم و  دننامه  ار  نیجوز  دومن و  سایق  عیب  ریظن  یتالماعم  هب  ار  حاکن  دـقع  دـیابن  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  راکذـت 
نیفرط زا  دحا  زین  حاکن  دقع  رد  رگا  سپ  تسا ، تسرد  هلماعم  دوش  رکذ  یّلک  وحنب  عیبم  رگا  عیب  دقع  رد  هک  روطنامه  هک  درک  طابنتسا 

: هک نایب  نیا  هب  تسا  توافت  قرف و  عیب  جیوزت و  لامعا  نایم  اریز  تسین ، لطاب  حاکن  دقع  دشاب  یّلک  وحن  هب 
رابتعا هک  روط  نامه  نخـس ، رگیدـب  و  دومن ، رابتعا  نّیعمان  رد  ناوتیمن  هک  تّوبا  تّوخا و  دـننامه  تسیاهفاضا  یفـسلف  رظن  زا  ّتیجوز 

ۀطبار نانآ  ناـیم  اـت  دنـشاب  هتـشاد  یجراـخ  دوجو  صخـشم  وحن  هب  رفن  ود  هک  نآ  رگم  تسین  نکمم  تّوبا  تّوخا و  لـیبق  زا  یمیهاـفم 
موهفم هک  هنوگ  نامه  و  دـش ، دـهاوخن  رارقرب  ياهطبار  نینچ  هفاضا ، نیفرط  دوجو  نودـب  و  ددرگ ، داـجیا  يدـنزرف  ردـپ و  اـی  يردارب و 

نیا زا  یموهفم  هک  زین  ّتیجوز  مه  روطنامه  دباییمن ، قّقحت  دشاب  هتـشاد  دوجو  یبورـضم  ای  یقوشعم و  هکنآ  نودـب  براض  ای  قشاع و 
. تسین نینچ  عیب  رد  هکیلاحرد  دوش ، رابتعا  هفاضا  فرط  ود  یعقاو  دوجو  نودب  دناوتیمن  تسا  لیبق 

185 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

حاکن دقع  رد  زیجنت 

هراشا
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«. تسا نالطب  بجوم  دقع ، رد  قیلعت  : » یندم نوناق  هّدام 1068 
دقع رد  ریخ ، ای  هتفریذپ  ار  ّقلعم  دـقع  « 1  » دوقع ریاس  رد  یندم  نوناق  هکنیا  زا  رظن  عطق  تسا . حاکن  دـقع  قوف ، ةّدام  رد  دـقع  زا  روظنم 

. دناهتسناد نالطب  بجوم  ار  یقیلعت  هنوگ  ره  اصوصخ  حاکن 

یهقف یسررب 

لطبم دـشاب ، ّقلعم  ءاشنا  هک  يوحنب  دوقع ، هّیلک  رد  ار  قیلعت  ءاهقف  اذـل  و  هدـش . رکذ  زیجنت  دـقع ، تّحـص  طئارـش  زا  یکی  هّیماما  هقف  رد 
نایب نیا  هب  تسا . هدش  هماقا  یقیلعت  دقع  نالطب  رب  زین  یلقع  یقطنم و  هیجوت  هدش ، رقتـسم  عامجا  هکنیا  رب  هوالع  رما ، نیا  رد  دناهتـسناد .

تروص ّقلعم  وحنب  داجیا  هک  تسا  لاحم  اذـل  دـشابیم ، مأوت  دوجو  اب  هراومه  زین  داجیا  تسا و  داجیا  یعون  دوخ  ءاشنا  هک  اـجنآ  زا  هک 
رد ام  کنیا  دریگ .

______________________________

. درک میهاوخ  ثحب  دوخ  ياج  رد  ام  و  تسا ، لّمأت  لحم  هدام 189  رد  روکذم  ّقلعم  دقع  نتفریذپ  صوصخ  رد  یندم  نوناق  رظن  ( 1)
186 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. تسا یهقف  تامّلسم  زا  عوضوم  عامجا  دوجو  هب  هّجوت  اب  اریز  «، 1  » میتسین رما  نیا  یسررب  دقن و  ماقم 

قّلعم دقع  روص 

: دریگ تروص  تسا  نکمم  یفلتخم  ياهلکش  هب  قیلعت  مینادیم  هک  روطنامه 
زا معا  تسا  لطاب  دیدرتیب  دـش ، هتفگ  هک  روطنامه  قیلعت  هنوگ  نیا  دـباییم ؛ قّقحت  هدـنیآ  رد  هک  تسا  يرما  رب  ّقلعم  دـقع ، یهاگ  ( 1
زا یـصخش  ندمآ  دننام   ) عوقولا لمتحم  ای  و  دیع ) ندیـسر  ارف  ای  باتفآ و  عولط  لثم   ) دـشاب عوقولا  قّقحم  يرهق ، روطب  روبزم  رما  هکنیا 

(. رفس
یکی ّنس  هکنآ  رب  دشاب  ّقلعم  دقع  هکنیا  لثم  تسین ؛ مولعم  نیفرط  يارب  رما  نآ  یلو  تسا  عوقو  نیح  رد  يرما  رب  ّقلعم  دـقع ، یهاگ  ( 1

. تسا لطاب  دقع  دشاب  لوهجم  نانآ  يارب  اعقاو  روبزم  عوضوم  هچنانچ  زین  لاثم  نیا  رد  دشاب ، لاس  الثم 30  دقع  عوقو  نیح  رد  نانآ  زا 
ماجنا زور  دـننادیم  هکیلاحرد  فرط  ود  ره  هکنآ  دـننام  دـشاب ، ّقلعم  تسا  مولعم  نیفرط  يارب  نآ  قّقحت  هک  يرما  رب  دـقع  هچناـنچ  ( 3

. تسا حیحص  دقع  اهقف  رظن  هب  تروص  نیا  رد  «، 2  » دشاب هعمج  زور  زورما  رگا  دنیوگب …  تسا  هعمج  دقع 
هدماین لمع  هب  دصق  رد  قیلعت  طرش ، قّقحت  رب  نیفرط  یهاگآ  هب  هّجوت  اب  دروم  نیا  رد  هک  تسا  نینچ  ریخا  تروص  تّحـص  رب  لالدتـسا 

. دناهدومن نایب  ّقلعم  روطب  ار  هغیص  دقع ، ندوب  زّجنم  هب  داقتعا  اب  هکلب 
عنام ۀطبار  دوجو  مدع  طرش  دننام  ددرگ ، ّقلعم  تّحص  طئارش  رب  دقع  هاگره  ( 4

______________________________

باتک مّود  دـلج  یّلح ، هماّلع  ءاهقفلا ، ةرکذـت  ص 380 ؛ ج 14 ، ةورعلا ، کسمتـسم  ج 11 ؛ يراصنا ، خیـش  بساـکم  هب  دوش  عوجر  ( 1)
ص 583. حاکنلا ،

و 143؛ ص 142  ج 29 ، مـالکلا ، رهاوـج  ص 317 ؛ دـلج 12 ، ةورعلا ، کسمتـسم  هلأـسم 11 ؛ حاـکن ، دـقع  لـصف  یقثولا ، ةورع  ( 2)
ص 382. ج 14 ، ةورعلا ، کسمتسم 
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لیـصفت مهزاب  دـسریم  رظنب  یلو  دـناهداد ، تّحـص  رب  رظن  قلطم  تروصب  یـضعب  دـنچ  ره  دراوم  هنوگ  نیا  رد  نیجوز ، نیب  امیف  حاـکن 
، تسین لطبم  قیلعت  دناهدوب ، تّحص  طرـش  دوجوب  ملاع  نیفرط  هغیـص  يارجا  نیح  رد  هچنانچ  تفگ  تشاد و  روظنم  دیاب  ار  شیپ  هلأسم 

. تسین لاکشا  زا  یلاخ  دقع  دناهدوب  دّدرم  اعقاو  رگا  یلو 
ۀحورشم قوقش  ناوتیمن  اذل  دشاب ، زّجنم  دصق  رد  هچ  رگا  هتـسناد  لطبم  دقع  رد  ار  قیلعت  هنوگ  ره  قلطم  روطب  یندم  نوناق  هک  اجنآ  زا 

. دومن طابنتسا  نآ  زا  ار  قوف 
. تسا دقع  لطبم  مسق  ود  ره  رد  قیلعت  تسین و  عطقنم  مئاد و  حاکن  نایم  یقرف  زیجنت  رابتعا  رد 

188 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رهم دقع و  رد  رایخ  طرش 

هراشا

تسا زیاج  قادص  هب  تبسن  رایخ  طرـش  مئاد  حاکن  رد  یلو  تسا  لطاب  حاکن  دقع  هب  تبـسن  خسف  رایخ  طرـش  : » یندم نوناق  هّدام 1069 
«. دشاب هدشن  رکذ  رهم  الصا  هک  تسا  نآ  لثم  خسف  زا  دعب  دشاب و  نّیعم  نآ  تّدم  هکنیا  رب  طورشم 

خـسف رایتخا  ود  ره  ای  نیفرط  زا  یکی  نّیعم  تّدـم  ات  هک  دـنیامن  طرـش  دـقع  نمـض  رد  نیدـقاعتم  هک  تسا  نآ  رایخ  طرـش  زا  روظنم  ( 1
حاکن رد  یلو  تسا ، هتفریذپ  ار  نآ  یندـم  نوناق  ةّدام 399  هک  روطنامه  تسا  حیحص  عیب  دقع  رد  یطرش  نینچ  دنـشاب ؛ هتـشاد  ار  حاکن 

. تسین رایخ  بجوم  رثایب و  یطرش  نینچ  ینعی  تسا . لطاب 
يارب دقع  نمض  رد  و  دنک ، نّیعم  رهم  ناونعب  ار  یئیش  جوز  هکنآ  لثم  درادن . یعنام  مئاد  حاکن  دقع  رد  قادص  هب  تبسن  رایخ  طرـش  ( 2

. دوش رایخ  طرش  روبزم  ءیش  خسف  هب  تبسن  ود  ره  ای  نیجوز  زا  یکی 
دنک خسف  ار  رهم  دیامن و  هدافتسا  شیوخ  ّقح  زا  رایخ  بحاص  رگا  ددرگ  ظوحلم  رهم  هب  تبسن  رایخ  طرـش  یحاکن  دقع  رد  هچنانچ  ( 3

دهاوخ لمع  ةّدام 1087  قبط  تروص  نیا  رد  دوش و  ماجنا  رهم  رکذ  نودب  حاکن  هک  تسا  يدروم  دننامه 
189 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دش
. تسا لطاب  هنرگو  دشاب ، نّیعم  تّدم  هب  دودحم  یتسیاب  رهم  هب  تبسن  رایخ  طرش  مئاد  حاکن  دقع  رد  ( 4

. تسا دقع  نالطب  بجوم  عطقنم  حاکن  دقع  رد  رهم  هب  تبسن  رایخ  طرش  ( 5
. تسا هدیدرگ  رکذ  حیرص  روطب  ةّدام 1095 ، رد  یلو  هدش ، حرطم  اموهفم  هّدام  نیا  رد  عوضوم  نیا 

یهقف یسررب 

تلالد بلطم  نیا  رب  اموهفم  هک  یتایاور  هب  عامجا ، رب  هوـالع  و  «. 1  » تسا یعامجا  يرما  حاکن  رد  خسف  رایخ  طرـش  نالطب  ءاهقف  رظن  زا 
«. 2  » تسا هدش  دانتسا  زین  دراد 

هلمج زا  دروخیم  مشچ  هب  حاکن  دـقع  رد  رایخ  طرـش  نالطب  رد  ینوگانوگ  یقطنم  تاهیجوت  ءاهقف  تارابع  رد  یهاـگ  هکنیا  هب  اـفاضم 
: هکنیا

. درادن ینعم  رایخ  طرش  تادابع  رد  و  تسا ، رتيوق  نآ  یناحور  دعب  يدابع و  هبنج  هکلب  تسین  هضواعم  کی  افرص  حاکن  فلا )
هک تسا  تراسخ  نیمه  ناربج  رطاخ  هب  اذـل  و  تسوا ، هب  يونعم  تراسخ  دورو  ببـس  اریز  تسا  هجوز  رّرـضت  بجوم  حاکن  خـسف  ب )
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. تسا هتشاد  رّرقم  هجوز  هب  ار  رهم  زا  یمین  تخادرپ  دوش ، ماجنا  یکیدزن  زا  لبق  قالط  هک  يدروم  يارب  سّدقم  عراش 
ات يدادرارق ، هن  دراد  يرما  هبنج  اذـل  و  دـقع ، نیفرط  هدارا  قوقح و  زا  هن  تسا  راذـگنوناق  عراش و  مکح  زا  یـشان  حاکن  دـقع  موزل  ج )

لئاز ار  نآ  موزل  رایخ  طرش  اب  ناوتب 
______________________________

يدنه لضاف  ماثللا  فشک  ص 404 ؛ ج 14 ، ةورعلا ، کسمتسم  هقرفتم ؛ لئاسم  لصف  یقثولا ، ةورع  ص 149 ؛ ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
ص 9. حاکن ، باتک  هماّلع ، دعاوق  و 

. بویع باوبا  زا  باب 1  لئاسو  هب  زین  روهم و  باوبا  زا  باب 20  لئاسو  هب  دوش  عوجر  ( 2)
190 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

دوقع رئاس  اب  الماک  تهج  نیا  زا  حاکن  دـقع  و  دوشیمن ، رّوصت  نآ  رد  زین  هلاـقا  هکنیا  اـمک  تسا  رثایب  یطرـش  نینچ  نیارباـنب  و  دومن ،
. تسا توافتم 

بوسحم لطبم  لطاب و  هجیتن  رد  و  نآ ، ياضتقم  فالخ  راـیخ  طرـش  و  تسا ، حاـکن  دـقع  تاذ  ياـضتقم  موزل ، لالدتـسا ، نیا  بجومب 
. ددرگیم

نامز هب  یهتنم  ّتقوم و  دودحم و  ّتیجوز  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  رایخ  طرـش  تسا و  دـقع  تاذ  عبط و  ياضتقم  مئاد  حاکن  رد  ماود  د )
دقع ياضتقم  فالخ  رایخ  طرـش  و  تسا ، هدش  نییعت  لجا  لماک  ياضقنا  ات  نآ  ءاقب  دقع  عبط  ياضتقم  زین  عطقنم  دقع  رد  دـشاب . خـسف 

. تسا
. تخادرپ میهاوخ  جاتنتسا  هب  هدنیآ  هلأسم  رد  هیجوت ، نیمه  دانتسا  هب  و  دسریم ، رظنب  روکذم  تاهیجوت  نیرتيوق  ریخا  هیجوت 

؟ دوشیم زین  دقع  نالطب  بجوم  تسا  لطاب  دوخ  هک  نیا  رب  هوالع  حاکن  دقع  رد  رایخ  طرش  ایآ  هلأسم -
بجوم ار  نآ  نانآ  زا  يرایـسب  نکل  و  هداد ، رظن  دـقع  نالطب  هب  ءاـهقف  روهـشم  دراد ؛ دوجو  رظن  ود  اـهقف  ناـیم  هلأـسم  نیا  صوصخ  رد 

«. 1  » دناهتسنادن نالطب 
نالطب رب  هوالع  یطرـش  نینچ  دـناهداد  رظن  اهقف  روهـشم  هک  روطنامه  دـیدرگ  نایب  اـقوف  هک  یهیجوت  نیرخآ  هب  هّجوت  اـب  دـسریم ، رظنب 

. دشابیم زین  دقع  داسف  بجوم 
: یندم نوناق  رظن 

الومعم دنچ  ره  یندم  نوناق  هتسنادن . لطاب  ار  دقع  هک  تسا  نآ  طبنتسم  تسا و  لطاب  طرش  هک  هتـشاد  رّرقم  ةّدام 1069  رد  یندم  نوناق 
روهشم رظن  فالخ  رب  « 2  » رصاعم نرق  ءاهقف  هلأسم  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  هدومن  يوریپ  ءاهقف  روهشم  ءارآ  زا 

______________________________

ریرحت ص 340 ؛ دلج 12 ، یقثولا ، ةورعلا  کسمتسم  یقثولا ؛ ةورع  رد  يدزی  مظاک  دّمحم  دّیـس  جاح  رئارـس ؛ باتک  رد  سیردا  نبا  ( 1)
ص 251. ج 2 ، هلیسولا ،

ریرحت رد  ینیمخ  ماـما  ص 237 ؛ ج 2 ، ةاـجنلا ، هلیـسو  رد  یناهفـصا  نسحلا  وبأ  دّیـس  یقثوـلا ؛ ةورع  رد  يدزی  مظاـک  دّـمحم  دّیـس  ( 2)
. هلیسولا

191 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. تسا هداد  حیجرت  ار  نانآ  زا  يوریپ  اذل  دناهداد  اوتف 

رهم رد  رایخ  طرش 
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لثملا رهم  هب  لیدبت  یّمـسملا  رهم  هکلب  تسین  لطاب  دقع  دوشن ، رکذ  رهم  یّلکب  يدـقع  رد  هچنانچ  تسین و  مزال  رهم  رکذ  مئاد  دـقع  رد 
. داد میهاوخ  حرش  ار  نآ  هدنیآ  رد  و  تسین ، نآ  رکذ  ماقم  اجنیا  هتبلا  هک  دوشیم 

رب اهقف  روهشم  یلو  دناهتـسنادن  لطاب  رهم  هب  تبـسن  ار  نآ  یلو  دنراد  رظن  قاّفتا  حاکن  دقع  لصا  رد  رایخ  طرـش  نالطب  رد  اهقف  هچ  رگا 
نآ خسف  رد  لاس  کی  تّدم  ات  هک  دنک  طرـش  دنک و  نّیعم  رهم  ناونعب  ار  ياهناخ  جوز  رگا  الثم  دشاب . مولعم  رایخ  تّدم  دـیاب  هک  دـننآ 

يارب يرایخ  نینچ  ینعی  تسا  رثایب  لطاب و  طرش  نآ  دنکن  نّیعم  ار  تّدم  هچنانچ  یلو  تسا . تسرد  یطرـش  نینچ  دشاب  هتـشاد  رایتخا 
«. 1  » ددرگیمن ّرقتسم  يو 

. دشابیمن یئالقع  هک  ددرگیم  یّلک  ماهبا  بجوم  قلطم  روطب  نییعت  كرت  هک  هدش  لالدتسا  نینچ  تّدم  نییعت  يارب 
طرـش نیاربانب  تسا  مزال  ًءاقب  اثودح و  عطقنم  دـقع  رد  رهم  هکنیا  هب  هّجوت  اب  اریز  تسا  لطاب  عطقنم  دـقع  رد  رهم  هب  تبـسن  رایخ  طرش 

. تسا لطاب  میتفگ  هک  درک  دهاوخ  دقع  لصا  رد  رایخ  طرش  هب  تشگزاب  عطقنم  دقع  رد  رهم  هب  تبسن  رایخ 
______________________________

دلج 12، یقثولا ، ةورعلا  کسمتسم  هلأسم 1 ؛ حاکن ، هقرفتم  لئاسم  یقثولا ، ةورع  ص 149 ؛ ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ( 1)
ص 341.
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هرکم دقع 

هراشا

رگم تسا  ذـفان  دـنک  هزاجا  ار  دـقع  هرک  لاوز  زا  دـعب  هرکم  هاگره  تسا و  دـقع  ذوفن  طرـش  نیجوز  ياضر  : » یندـم نوناق  هّدام 1070 
«. دشاب دصق  دقاف  دقاع  هک  هدوب  ياهجردب  هارکا  هکنیا 

هنرگو دریگن  رارق  هارکا  ریثأت  تحت  هک  تسا  ّرثؤم  یتقو  هدارا  و  «، 1  » تسا دقع  یساسا  طئارش  زا  نیفرط  تیاضر  هدارا و  دوقع  هّیلک  رد 
. دوب دهاوخ  رثا  دقاف 

ءاشنا دصق  و  دـشاب ، دـقاع  دوخ  هرکم ، صخـش  هک  تسا  رّوصتم  نینچ  هدـش و  کیکفت  رگیدـکی  زا  تیاضر  ءاشنا و  دـصق  هّدام  نیا  رد 
. تسا یفتنم  حاکن  هب  يو  تیاضر  یلو  دراد ، زین  ار  نآ  هجیتن  ظافلا و  یناعم  هب  هّجوت  یتح  دراد و  ار  لوبق  ای  باجیا 

ینعی دوقفم  نکر  اریز  دوب . دـهاوخ  حیحـص  دـقع  دـنک ، هزاـجا  ار  دـقع  هرک ، لاوز  زا  سپ  هچناـنچ  هرکم  صخـش  ناـعذا  نیا  بجوـمب 
، دنک بلس  دقع  يرجم  زا  زین  ار  ءاشنا  دصق  هغیص  يارجا  نیح  رد  هک  دشاب  ياهجرد  هب  هارکا  هچنانچ  یلو  تسا ، هتـشگ  لصاح  تیاضر 

یّلکب دقع  رثایب و  دصق ، دقاف  دقاع  يدعب  تیاضر  تروص  نیا  رد 
______________________________

م. ةّدام 190 ق . ( 1)
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ضرف دـشاب » دـصق  دـقاف  دـقاع  هک  هدوب  ياهجردـب  هکنیا  رگم   » دـیوگیم هک  هّدام  لیذ  روظنم  هک  میوشیم  رکذـتم  اددـجم  تسا . لطاب 
. دشاب هدش  زین  اهنآ  دصق  بلس  ثعاب  هارکا  تّدش  نکل  دنشاب  دقاع  دوخ  نیجوز  هک  تسا  يرگید 

یهقف یسررب 
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دقع تّحـص  رد  ینعی  دـشابیمن ، حیحـص  دـقع  ود  ره  عامتجا  نودـب  و  تسادـج ، مه  زا  تیاضر  ءاـشنا و  دـصق  عوضوم  هّیماـما  هقف  رد 
. دنکیمن تیافک  یضارت  نودب  ءاشنا  دصق  هکنیا  امک  تسین ، یفاک  ءاشنا  دصق  نودب  نیفرط  یضارت 

رّوصتم يداریا  رظن  نیا  زا  و  تسا ، یقوقح  لوصا  یموـمع و  دـعاوق  رب  ینتبم  تیاـضر ، لوـصح  هرک و  لاوز  زا  سپ  هرکم  دـقع  تّحص 
هتسناد رثایب  ار  هرک  يور  زا  هدش  ماجنا  لامعا  اوهرکتـسا ) ام  عفر  « ) 1  » عفر ثیدح  نوچ  هک  دوش  رّوصت  نینچ  تسا  نکمم  دـشابیمن .

زین هرکم  يوس  زا  هدش  ماجنا  دقع  نیاربانب  تسا ،) رثایب  يرارقا  نینچ  دـیدرتیب  هک  دـیامن  ینید  هب  رارقا  هرک  يور  زا  یـسک  هکنآ  لثم  )
. دنک هزاجا  هرک  لاوز  زا  سپ  هرکم  هک  دنچ  ره  تسا  رثایب  لطاب و  یّلکب 

سّدقم عرش  هک  ینعم  نیدب  تسا . عراش  فطل  زا  یشان  ینانتما و  عوضوم  کی  نّیبم  روبزم  ثیدح  اریز  تسا ، لطاب  يرّوصت  نینچ  یلو 
نکی مل  ناک  هدـش  ماجنا  لمع  دـشاب  يو  عفن  هب  هرکم  لعف  رثا  یفن  هک  هاگره  اذـل  هتـسناد و  رثایب  ار  يو  لامعا  هرکم  عفن  تیاعر  يارب 

. دیامن مالعا  نآ  هب  ار  دوخ  تیاضر  و  دریذپب ، ار  هدش  ماجنا  لمع  راثآ  هرک  لاوز  زا  سپ  دوخ  هرکم  هک  هاگنآ  هن  ددرگیم ، یّقلت 
______________________________

. سفن داهج  باوبا  زا  باب 56  لئاسو ، هب  دوش  عوجر  ( 1)
195 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

حاکن رد  تلاکو  مجنپ - لصف 

هراشا

هجوز يوس  زا  لیکوت  فلتخم  روص 
( یلوضف حاکن   ) تلاکو دودح  زا  لیکو  جورخ 

لیکو طسوت  تحلصم  تیاعر  مدع 
197 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

حاکن رد  تلاکو 

هراشا

«. دهد ریغ  هب  تلاکو  حاکن  دقع  يارب  دناوتیم  نز  درم و  زا  کی  ره  : » یندم نوناق  هّدام 1071 
جوز قوف  ةّدام  بجوم  هب  نیاربانب  دشاب . جراخ  حاکن  دقع  زا  هک  یثلاث  صخش  ای  دقع  رگید  فرط  زا  تسا  معا  قوف  ةّدام  رد  ریغ ، ۀملک 

هک دهد  تلاکو  جوز  هب  دناوتیم  هجوز  هکنیا  امک  دیامن ، لوبق  ار  حاکن  دقع  وا  بناج  زا  اتلاکو  يو  هک  دهد  تلاکو  هجوز  هب  دناوتیم 
هب يرگید  يوس  زا  اتلاکو  دوخ و  فرط  زا  اـتلاصا  لـیکو  صخـش  تروص  ود  ره  رد  هک  دزاـس  ارجا  يو  زا  تلاـکو  هب  ار  باـجیا  هغیص 

مادک ره  هکنآ  تروصب  هچ  دـنهد ؛ تلاکو  حاکن  ۀـطبار  زا  جراخ  دارفا  هب  دـنناوتیم  نیفرط  زین  و  دـنکیم . تردابم  دـقع  ۀغیـص  يارجا 
لیکو ود  تسخن  تروص  رد  هک  دنهد . تلاکو  دحاو  صخش  کی  هب  فرط  ود  ره  هک  تروص  نیاب  ای  دننک  لیکو  ار  یصخش  هناگادج 

ار باجیا  بیترت ، هب  فرط ، ود  ره  زا  یگدنیامن  هب  دحاو  صخش  نامه  ریخا  تروص  رد  دنیامنیم و  هغیـص  يارجا  دقع  نیفرط  يوس  زا 
. دزاسیم ارجا  لباق »  » فرط زا  ار  لوبق  و  بجوم »  » يوس زا 

هب م  ةّدام 1071 ق . زا  روکذم  روص  هچ  رگا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ 
198 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
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تسا نکمم  : » هک تسا  هتشاد  رّرقم  و  هدش ، قوف  لیصفت  رّکذتم  دوخ  ياج  رد  زین  یندم  نوناق  ةّدام 198  نکل  ددرگیم ، طابنتسا  یئاهنت 
لمعب ار  مادـقا  نیا  نیلماـعتم  فرط  زا  تلاـکوب  رفن  کـی  هک  تسا  نکمم  زین  دـیامنب و  مادـقا  ریغ  زا  تلاـکو  هب  اـهنآ  زا  یکی  اـی  نیفرط 

. دشاب هدارا  ود  رگنایامن  دناوتیم  دحاو  درف  فلتخم  ّتیثیح  ود  یندم  نوناق  رظن  زا  هک  تسا  طبنتسم  نینچ  هّدام  نیا  لولدم  زا  دروآ »

یهقف یسررب 

هطباض و  عنامالب ، يرگید  هب  نآ  ماجنا  تلاکو  ياطعا  هتفاین ، ّقلعت  نآ  هرـشابملاب  عوقو  رب  عراـش  ضرغ  هک  يروما  هّیلک  رد  یهقف  رظن  زا 
رظن نیفرط  ترـشابم  هب  عراـش  هک  تسا  يروما  نآ  زا  یکی  حاـکن  هغیـص  يارجا  نوـچ  و  تسا . هعّرـشتم  فرع  رظن  روـما  نیا  صیخـشت 

. دنهد تلاکو  يرگید  صخش  هب  نآ  ماجنا  يارب  دنناوتیم  نیجوز  اذل  درادن ،
زین ص )  ) هّللا لوسر  یلمع  ّتنـس  هب  تلاکو ، باب  تامومع  قوف و  لالدتـسا  رب  هوالع  حاکن ، دـقع  رد  لـیکوت  زاوج  صوصخ  رد  ءاـهقف 

زا شیوخ ، نارـسمه  زا  یکی  هبیبح ، ما  حاکن  لوبق  رد  ار  يرمـضلا  هّیما  نب  ةزمح  اصخـش  ترـضح  نآ  هکنیا  هلمج  زا  دـناهدومن . دانتـسا 
«. 1  » تخاس لیکو  دوخ  يوس 

؟ دونشب ار  وا  يادص  لّکوم  هک  دزاس  يراج  ار  هغیص  يروط  یتسیاب  دناوخب ، ار  دقع  هغیص  لّکوم  روضح  رد  لیکو  رگا  ایآ  هلأسم -
«. 2  » درادن یلاکشا  تسا و  عومسم  وا  لوق  تسا  هدناوخ  هک  دومن  مالعا  لیکو  رگا  باوج -

______________________________

ص 601 و 595. ج 2 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  ( 1)
ص 156. ج 2 ، لئاسملا ، عمجم  ( 2)

199 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هجوز يوس  زا  لیکوت  فلتخم  روص 

هراشا

هکنیا رگم  دنک  جـیوزت  دوخ  يارب  ار  هلّکوم  دـناوتیمن  لیکو  دوش  هداد  قالطا  روطب  تلاکو ، هک  یتروص  رد  : » یندـم نوناق  هّدام 1072 
«. دشاب هدش  هداد  وا  هب  احیرص  نذا  نیا 

: دهد تلاکو  لیکو  هب  لیذ  ياهتروص  زا  یکی  هب  دوخ  فرط  زا  دقع  هغیص  يارجا  يارب  تسا  نکمم  هجوز )  ) هلّکوم
. يروآرد فلا )  ) ياقآ حاکن  هب  ارم  هک  یلیکو  وت  دیوگب : هکنیا  لثم  دیقم - تروصب  فلا )

. يروآرد يدرم  حاکن  هب  ارم  هک  یلیکو  وت  ای  یهد  جیوزت  هب  ارم  هک  یلیکو  وت  دیوگب : هکنیا  لثم  قلطم - تروصب  ب )
مومع تاودا  زا  ره »  » ۀملک هک  يروآرد  یتسناد  حالـص  هک  يدرم  ره  حاکن  هب  ارم  هک  یلیکو  وت  دیوگب : هکنیا  لثم  مومع - تروصب  ج )

. تسا هدش  هفاضا  تروص  نیا  رد  هک  تسا 
. يروآرد تدوخ  یّتح  يدرم ، ره  حاکن  هب  ارم  هک  یلیکو  وت  دیوگب : هکنیا  لثم  حیرص - نذا  اب  د )

200 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هب قوف  ةّدام  زا  هچنآ  دـمآ و  دـهاوخ  دـعب  ةّداـم  رد  نآ  مکح  و  هدرک ، نّیعم  ار  یّـصاخ  صخـش  لّـکوم  هک  تسا  یـضرف  فلا ، تروص 
زا دافتسم  هکنآ  تهجب  دروآرد ، شیوخ  دقع  هب  ار  هلّکوم  دناوتیمن  لیکو  ب »  » تروص رد  هک  تسا  نآ  دوشیم  طابنتسا  هقف  زا  يوریپ 

شیوخ يارب  جـیوزت  د »  » تروص رد  و  «. 1  » تسا نیجوز  زا  ریغ  لـیکو  هک  تسا  نآ  رداـبتم  اریز  تسا ، ریغ  هـب  جـیوزت  رد  نذا  قـالطا ،
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«. 2  » تسا عنامالب 
اهنت یندـم  نوناـق  اریز  تسا  ب »  » تروص دـننام  هک  درک  طابنتـسا  ناوـتب  دـیاش  تسین و  روکذـم  احیرـص  نوناـق  رد  ج »  » تروـص مکح 

ضرف رد  هک  تسا  نآ  ج »  » تروص اب  ب »  » تروص نایم  توافت  دـنیوگیم  اهقف  یلو  تسا . هتـسناد  عناـمالب  ار  نذا ) دوجو  « ) د  » تروص
دناوتیم لیکو  اذـل  دراد و  ار  لیکو  دوخ  هلمج  زا  يدرف  ره  رب  لومـش  ّتیحالـص  هک  هتفرگ  رارق  یماع  ياـنعم  رب  تلاـکو  عوضوم  ریخا 

لیکو صخـش  زا  نیاربانب  و  تسا ، قلطم  تلاکو  هکلب  درادـن ، میمعت  تلاکو  عوضوم  ب »  » ضرف رد  هک  یلاح  رد  دـنک  دـقع  دوخ  يارب 
«. 3  » دشابیم فرصنم  تسا  لّکوم  بطاخم  هک 

راکنا ار  تروص  ود  نایم  توافت  هدومن و  تفلاخم  رظن  نیا  اب  گرزب  ياهقف  زا  ياهّدـع  یلو  تسا ، روهـشم  ۀـّیرظن  دـش  هتفگ  هچنآ  هّتبلا 
«. 4  » دیامن دقع  ار  هلّکوم  شیوخ  يارب  دناوتیم  لیکو  تروص  ود  ره  رد  هک  دنراد  لیامت  رظن  نیا  هب  هدرک و 

یسررب دقن و 

دسریم رظنب  نینچ  تالماعم  دوقع و  رد  هعلاطم  اهقف و  تارابع  رد  رظن  ناعما  اب 
______________________________

ص 122. ج 5 ، فجن ، پاچ  هعمل ، حرش  ( 1)
. لبق ذخأم  ( 2)

(. ص 37 هّیمالسا ، تسفا  پاچ  مّود ، دلج  هعمل ، حرش   ) هیقشمدلا ۀعمل  نتم  رد  لّوا  دیهش  ص 195 ؛ ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 3)
ص دلج 12 ، یقثولا ، ةورعلا  کسمتسم  مّود ص 601 ؛ دلج  ءاهقفلا  ةرکذـت  رد  یّلح  هماّلع  هعمل و  حرـش  کلاسم و  رد  یناث  دیهـش  ( 4)

.408
201 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

دوقع و هتـسد  کی  دناهتـسد ؛ ود  رب  دوقع  هک  تفگ  ناوتیم  اذـل  و  هدـیدرگن ، حرطم  عیب  ریظن  يدوقع  رد  حاکن  رد  روکذـم  لیـصفت  هک 
عیب دننام  تسین ، نینچ  هک  یتالماعم  دوقع و  مّود  ۀتسد  و  حاکن ، دننام  تسا  رگید  فرط  رظن  دروم  هلماعم  فرط  ّتیصخش  هک  یتالماعم 

هب هقلطم  تلاکو  رگا  لّوا  ۀتـسد  دوقع  رد  رادـیرخ . عیاب و  صخـش  هن  دـنراد  هلماعم  دروم  نمث  الاک و  رب  رظن  اهنت  نیفرط  زا  کـی  ره  هک 
دوقع رد  و  دشاب ، نایم  رد  حیرـص  نذا  ای  مومع و  رب  ّلاد  هیلاح  ۀنیرق  هکنیا  رگم  دـنک ، هلماعم  شدوخ  اب  دـناوتیمن  لیکو  دـنهدب  یـسک 

. دیامن هلماعم  شدوخ  هلمج  زا  سک  ره  اب  دناوتیم  لیکو  مّود  ۀتسد 
صخـش بهاو  اریز  دنانینچ . زین  اهنآ  لاثما  یتاباحم و  حلـص  هبه ، ریظن  یناسحا  دوقع  هکلب  درادـن ، حاکن  هب  صاصتخا  لّوا  هتـسد  دوقع 
شدوخ هچنانچ  نک ، میـسقت  ارقف  نایم  دـنیوگب  وا  هب  دـنهد و  یـسک  هب  ار  یلوپ  رگا  نیاربانب  و  ار ، سک  ره  هن  دراد  رظن  روظنم  ار  بهّتم 

. تسین مزال  ياهنیرق  عیب  رد  تلاکو  هب  تبسن  یلو  دشاب ، دوجوم  مومع  رب  ّلاد  ياهنیرق  هکنآ  رگم  تسا  فرصنم  وا  دوخ  زا  دشاب  ریقف 
202 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

تلاکو دودح  زا  لیکو  جورخ 

هراشا

تّحـص دنک  فّلخت  هدرک  نّیعم  رگید  تاّیـصوصخ  ای  رهم  ای  صخـش  هب  عجار  لّکوم  هک  هچنآ  زا  لیکو  رگا  : » یندـم نوناق  هّدام 1073 
«. دوب دهاوخ  لّکوم  ذیفنت  رب  فّقوتم  دقع 

نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 119 
www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


احیولت میدرک ، هراشا  البق  هک  رگید ، يّداوم  قوف و  ةّدام  بجوم  هب  یلو  هدرکن ، حرطم  ار  یلوضف  حاکن  تحارـصب  دنچ  ره  یندـم  نوناق 
. تسا هتسناد  هزاجا  هب  فوقوم  ار  نآ  ذوفن  هتفریذپ و  ار  نآ  تّحص 

یلوضف حاکن  فلتخم  روص  یهقف و  یسررب 

ار دقع  ماجنا  تالماعم ، ریاس  رد  هک  نانآ  یّتح  و  1 ؛»  » تسا هدش  هتفریذپ  اهقف  روهـشم  طسوت  یلوضف  عیب  دننامه  یلوضف  حاکن  هقف ، رد 
. دنرادن دیدرت  حاکن  رد  دناهداد ، رارق  دیدرت  دروم  یلوضف  تروصب 

______________________________

ص 487. ج 14 ، یقثولا ، ةورعلا  کسمتسم  ص 201 ؛ ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
203 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

تروص دـنچ  هب  رما  نیا  دـیامنب و  وا  يارب  يدّـهعت  ریغ ، يوس  زا  یگدـنیامن  نتـشاد  نودـب  یـسک  هک  تسا  نآ  یلوضف  حاکن  زا  روظنم 
: دوش ماجنا  تسا  نکمم 

نودـب دـیامن ، دـقع  شناتـسود  زا  یکی  يارب  ار  ینز  یـسک  هکنآ  لثم  دـشاب . یلوضف  جاودزا ، لصا  رد  تسا  نکمم  روبزم  دّـهعت  فلا )
نیا دوب . دهاوخ  ّرثؤم  دقع  نامز  زا  حیحـص و  دریگ ، رارق  ذـیفنت  دروم  رگا  يدـقع  نینچ  دـشاب . هداد  یتلاکو  يو  هب  البق  شتـسود  هکنآ 

. درک طابنتسا  ناوتیم  ثحب  دروم  ةّدام  زا  طانم  حیقنت  اب  یلو  هدشن  رکذ  احیرصت  یندم  نوناق  رد  تروص 
يارب ار  ینّیعم  نز  هک  دهد  تلاکو  يرگید  هب  یـصخش  هکنآ  لثم  دـشاب  یلوضف  صخـش ، هب  تبـسن  دّـهعت  داجیا  تسا  نکمم  زین  و  ب )

لّوا تروص  دـننام  زین  دـقع  نیا  دـنک ، جـیوزت  يو  يارب  ار  يرگید  صخـش  و  فّلخت ، روبزم  صخـش  زا  لیکو  یلو  دـیامن ، جاودزا  يو 
. دشابیم هزاجا  رب  فّقوتم  نآ  تّحص  تسا و  یلوضف 

هدش فّلخت  لّکوم  يوس  زا  هدش  نییعت  تاّیـصوصخ  رد  یلو  دشابن ، یفّلخت  لّکوم  رظن  دروم  صخـش  حاکن و  لصا  رد  تسا  نکمم  ج )
باختنا تسا ، هدرک  رکذ  اقیقد  هک  ینّیعم  يونعم  يّدام و  تاّیـصوصخ  اب  ياهجوز  هک  دنک  لیکو  ار  يرگید  یـصخش  هکنآ  دننام  دشاب .
فّقوتم دقع  تّحص  لبق  دروم  ود  دننام  زین  تروص  نیا  رد  دیامن ، باختنا  تاّیـصوصخ  نآ  فالخ  لیکو  یلو  دروآرد ، وا  جاودزا  هب  و 

. تسا لّکوم  ذیفنت  رب 
یـصخش هکنآ  لثم  دشاب . هدرک  فّلخت  رهم  رادقم  ای  سنج و  رظن  زا  طقف  لیکو  و  دشابن ، روکذـم  دراوم  زا  مادـک  چـیه  تسا  نکمم  د )

ار نز  نامه  مه  لیکو  دهد ، رارق  وا  ینوکـسم  هناخ  زا  گناد  ود  ار  وا  رهم  دنک و  جیوزت  وا  يارب  ار  ینّیعم  نز  هک  دنک  لیکو  ار  يرگید 
نیا یندم  نوناق  دـیامن ، يّدـعت  غلبم  نآ  زا  لیکو  یلو  دـنک ، دـیق  ار  یغلبم  لّکوم  هکنآ  ای  و  دـنک ، دـقع  يو  يارب  يدـقن  هیرهم  اب  نکل 

. تسا هتسناد  لّکوم  دیفنت  رب  فّقوتم  ار  دقع  تّحص  و  هدومن ، قحلم  نیشیپ  روص  هب  زین  ار  تروص 
یتسیاب لوصا  دعاوق و  رظن  زا  یلبق  روص  اب  تروص  نیا  مکح  هک  دندقتعم  یضعب 

204 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
رکذ رهم  یّلک  روطب  حاکن  رد  رگا  تهج  نیا  زا  و  تسا ، لقتسم  يرما  حاکن  رد  رهم  عوضوم  الوصا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  اریز  دشاب ؛ توافتم 

ذیفنت هب  لوکوم  هدـش  رکذ  رهم  نییعت  یلو  ذـفان ، حاکن  لصا  یتسیاب  هیف  نحن  ام  ضرف  رد  نیاربانب  تسا ، تّحـص  هب  موکحم  دـقع  دوشن 
رد لّکوم  بولطم  اریز  دسریمن ، رظنب  حیحص  ۀّیرظن  نیا  یلو  (. 1  ) دشاب هدوب  لّکوم  ذیفنت  رب  فّقوتم  دقع  تّحص  هکنآ  هن  دشاب ، لّکوم 

لـصا دشاب  هدادن  ماجنا  نّیعم  رهم  اب  حاکن  ماجنا  رب  ینبم  ار  لّکوم  بولطم  لیکو  هچنانچ  نیاربانب  دّدعتم ، هن  تسا  دحاو  شیوخ ، لیکوت 
. دشابیم ذیفنت  هب  طونم  دوب و  دهاوخ  یلوضف  دقع 
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لیکو طسوت  تحلصم  تیاعر  مدع 

هراشا

ار لّکوم  تحلـصم  تاعارم  لیکو  هدوب و  دـیق  نودـب  تلاکو  هک  تسا  يراج  زین  يدروم  رد  قوف  ةّدام  مکح  : » یندـم نوناق  هّدام 1074 
«. دشاب هدرکن 

تامادقا تافّرصت و  رد  دیاب  لیکو  دهد ، تلاکو  قلطم  روطب  نآ  ریغ  ای  جاودزا و  دقع  زا  معا  يرما  ماجنا  رد  يرگید  هب  یصخش  هاگره 
یلوضف و لیکو ، طسوت  هدـش  ماجنا  دـقع  لّکوم ، حالـص  هطبغ و  تیاعر  مدـع  تروص  رد  و  دـیامن ، تاعارم  ار  لّکوم  تحلـصم  دوخ ،

«. 1  » درادن یتوافت  تلاکو  دراوم  ریاس  اب  حاکن  رما  رد  تلاکو  هلأسم  نیا  رد  تسا . لّکوم  ذیفنت  رب  فقوتم 

یلوضف حاکن  رد  هرصبت  دنچ 

زا یلو  یلوضف  فرط  کی  زا  طـقف  تسا  نکمم  هک  ناـنچمه  دریگ ، تروص  یلوضف  روطب  نیفرط  يوس  زا  تسا  نکمم  حاـکن  دـقع  ( 1
لیصا روطب  رگید  فرط 

______________________________

ص 485. ج 14 ، یقثولا ، ةورعلا  کسمتسم  ( 1)
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لباقم فرط  هزاجا  ای  ّدر و  زا  لبق  دناوتیمن  لیـصا  و  تسا ، مزال  لیـصا  صخـش  فرط  زا  هدشن  ذیفنت  هک  مادام  ریخا  تروص  رد  دـشاب .
نیا هیجوت  رد  اهقف  «. 1  » دنک رهوش  يرگید  هب  جوز  هزاجا  ّدر و  زا  لبق  دناوتیمن  دشاب  هجوز  لیصا  صخش  هچنانچ  دنز و  مه  رب  ار  دقع 
رظن زا  هفرط  کی  مازتلا  دّهعت و  و  هتفای ، نایاپ  دّهعت  لیـصا  هیحان  زا  یلو  هدیدرگن  دقعنم  لماک  روطب  دقع  دـنچ  ره  هک  دـنیوگیم  بلطم 

«2 . » تسا هّجوم  الماک  یقطنم 
رد هکنآ  رطاخب  دراد ، قرف  لوبق  اب  رظن  نیا  زا  هزاجا  اریز  تسناد ، هسیاقم  لباق  لوبق  زا  لبق  باجیا  رودـص  تلاح  اـب  ار  دروم  دـیابن  هتبلا 
ود یتقو  هک  یلاح  رد  دشابن ، یصقن  هجو  چیه  هب  وا  ۀیحان  زا  دشاب و  لماک  لوضف  اب  وا  دادرارق  هک  تسا  دصق  نیا  رب  لیصا  یلوضف  دقع 

هکنآ هن  دزاس  مهارف  دّهعت  داجیا  يارب  ار  ياهنیمز  هک  تسا  نآ  افرص  بجوم ، صخش  ضرغ  دنزاسیم  ارجا  ار  لوبق  باجیا و  لیصا  رفن 
. دیآ دوجوب  وا  يارب  يدّهعت  لوبق ، زا  لبق 

رگا دشاب و  يروف  ّدر  ای  هزاجا  تسین  مزال   » دیوگیم ةّدام 252  رد  اریز  تسا  هتفریذپ  یلوضف  تالماعم  رد  ار  بلطم  نیا  زین  یندم  نوناق 
ریخأت و دراوم  رد  اهنت  لیصا  صخـش  هّدام  نیا  بجومب  دنزب » مهب  ار  هلماعم  دناوتیم  هیلا  راشم  دشاب ، لیـصا  فرط  رّرـضت  بجوم  ریخأت 

. تسا روکذم  دراوم  ریغ  رد  لالحنا  زاوج  مدع  نآ ، فلاخم  موهفم  هک  دراد ، ار  ندز  مه  رب  رایتخا  نآ ، زا  یشان  ررض 
رهاوخ اب  هزاجا  ای  ّدر و  زا  لبق  دـشاب ، درم  لیـصا  رگا  الثم  تسا ، راب  زین  ترهاصم  ماکحا  هّیلک  لیـصا  فرط  رب  هک  دـننکیم  هفاضا  اهقف 

«3 . » تسا مارح  يو  رب  شردام  زین  دنک و  جاودزا  دناوتیمن  تسا ، هدرک  جاودزا  يو  اب  لوضف  طسوت  هک  ینز 
______________________________

. دعب هب  ص 411  ج 12 ، یقثولا ، ةورعلا  کسمتسم  ص 259 ؛ ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 1)
ص 493. ج 2 ، یقارن ، دنتسم  ص 247 ؛ ج 1 ، بلاطلا ، ۀینم  یلوضف ؛ عیب  ثحب  خیش ، بساکم  هب  دوش  عوجر  ( 2)

. دعب هب  ص 439  ج 12 ، یقثولا ، ةورعلا  کسمتسم  يدزی ؛ مظاک  دّمحم  دّیس  جاح  یقثولا ، ةورع  ( 3)
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«. 1  » تسین شریذپ  لباق  رصاعم  نانادقوقح  یضعب  رظن  قوف  بتارم  هب  هّجوت  اب 

رطاخب هکنآ  ای  دشاب ، دقع  عوقوب  لهج  ّتلعب  ریخأت  هکنآ  هاوخ  درادن  یعنام  نآ  رد  رّخأت  و  «، 2  » تسین ربتعم  ّتیروف  ّدر ، هزاجا و  رد  ( 2
ةّدام 252  ) دنز مه  رب  ار  هلماعم  دـناوتیم  هیلا  راشم  دـشاب ، لیـصا  رّرـضت  بجوم  ریخأت  هچنانچ  یلو  دـشاب ، هدوب  يریگمیمـصت  دـیدرت و 

. دیامنیم ضقن  دش  هتفگ  الاب  روطس  رد  هک  ار  یموزل  ررض  هدعاق ال  اریز  یندم ) نوناق 
هزاجا رگا  هکنیا  امک  دنک ؛ هزاجا  اددجم  دـناوتیمن  رگید  دـنک  ّدر  ار  دـقع  هتفرگ ، ماجنا  یلوضف  دـقع  وا  يوس  زا  هک  یفرط  هچنانچ  ( 3
قّقحت زا  لبق  هکنانچمه  نیاربانب  و  تسا ، دقع  لوبق  ۀلزنم  هب  هزاجا  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  رب  لالدتسا  دیامن . ّدر  دناوتیمن  رگید  هدرک ،

یقاب دّدجم  هزاجا  يارب  یّلحم  دنک ، ّدر  هزاجا  زا  لبق  رگا  روط  نیمه  دیامن ، لوبق  دناوتیمن  رگید  دنک  ّدر  ار  دقع  لوبق  فرط  رگا  لوبق ،
«. 3  » تسا لوبق  زا  دعب  ّدر  دننامه  زین  هزاجا  زا  دعب  ّدر  دنام ، دهاوخن 

______________________________

ص 357. ج 4 ، یماما ، رتکد  یندم ، قوقح  ( 1)
ص 413. ج 12 ، یقثولا ، ةورعلا  کسمتسم  يدنه و  لضاف  ماثّللا  فشک  هماّلع و  دعاوق  هب  دوش  عوجر  ( 2)

.414 ص 413 ، ج 12 ، یقثولا ، ةورعلا  کسمتسم  ( 3)
209 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

عطقنم حاکن  رد  مشش - لصف 

هراشا

عطقنم حاکن  فیرعت 
تّدم نییعت 

عطقنم حاکن  رد  رهم  ثرا و  ماکحا 
211 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

عطقنم حاکن  فیرعت 

هراشا

«. دشاب هدش  عقاو  ینّیعم  تّدم  يارب  هک  تسا  عطقنم  یتقو  حاکن  : » یندم نوناق  هّدام 1075 
هاگدـید زا  نوناق  نیا  درادـن ، دوجو  اهروشک  ریاس  نیناوق  رد  یـسیسأت  نینچ  تسا و  ناریا  رد  هداوناخ  نیناوق  تاّصتخم  زا  عطقنم  حاـکن 

دازآ طباور  هب  ندیـشخب  لکـش  روظنمب  هک  بوسحم  مالـسا  ناشخرد  نیناوق  هلمج  زا  تسام ، روشک  یمـسر  بهذم  هک  يرفعج  بهذم 
. تسا هدیدرگ  لعج  ءاشحف  زا  هعماج  تنایص  ظفح و  عورشمان و  طباور  زا  يریگولج  درم و  نز و 

حاکن ب ) مئاد ، حاکن  فلا ) دریگ : تروص  دناوتیم  لکـش  ود  هب  حاکن  یندم  نوناق  بجوم  هب  دـش ، هراشا  باتک  زاغآ  رد  هک  روطنامه 
. عطقنم

حاکن فیرعت  تسا  عطقنم  حاکن  دروم  رد  هک  ةّدام 1075  هب  هّجوت  اب  یلو  هدرکن ، فیرعت  ار  مئاد  حاکن  تحارص  هب  راذگنوناق  دنچ  ره 
یلـصا توافت  يوهام و  زیامت  یلو  دـنراد ، توافت  رگیدـکی  اب  يدّدـعتم  راـثآ  رد  عطقنم  مئاد و  حاـکن  هچ  رگا  و  ددرگیم ، نشور  مئاد 
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لیام رگا  تّدم  نایاپ  زا  سپ  و  دننک ، جاودزا  مه  اب  ّتقوم  روطب  دنریگیم  میمـصت  درم  نز و  عطقنم  حاکن  رد  هک  تسا  نیا  ود  نآ  نایم 
یگـشیمه ماود و  مئاد ، حاکن  عبط  ياضتقم  هکیلاحرد  دـش . دـنهاوخ  ادـج  مه  زا  تّدـم  ءاضقنا  اـب  هنرگو  دـیدجت ، دـندوب  نآ  همادا  هب 

. تسا
212 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

ّداوم رد  هک  طئارـش ، هقفن و  رهم و  رظن  زا  دـنچ  یماکحا  راثآ و  زجب  دـنکرتشم  رگیدـکی  اب  راـثآ  ماـکحا و  رثکا  رد  عطقنم  مئاد و  حاـکن 
. تفرگ دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  یتآ  ثحابم  رد  و  هدیدرگ ، هراشا  اهنآ  هب  یندم  نوناق 

ظاحل زا  عطقنم  حاکن  رد  هک  دـیآیم  تسدـب  هتکن  نیا  تسا ، توافتم  عطقنم  مئاد و  حاکن  نایم  هک  یماکحا  طئارـش و  رد  رظن  ناعما  اـب 
ماـجنا هداوناـخ و  لیکـشت  هار  رد  هک  يداـصتقا  ياـهيراوشد  هب  هجوت  اـب  اذـل  و  دراد ، دوجو  يرتـشیب  يدازآ  طئارـش ، ینیبشیپ  ناـکما 
حاکن هناگیب ، ياـهگنهرف  تسرداـن  تاـغیلبت  ریثأـت  تحت  دـیابن  هدـش ، رتشیب  اـم  ناـمز  رد  صوصخب  هتـشاد و  دوجو  هشیمه  مئاد  جاودزا 

موش راـثآ  ناـیم  قیقد  هسیاـقم  کـی  قیرط  زا  یتسیاـب  هکلب  دومن ، یّقلت  روآمرـش  يداـهن  ناونعب  ار  نآ  اـی  تخاـس و  موـکحم  ار  عـطقنم 
هک يدارفا  يارب  تسا ، یمالـسا  هدـش  هیـصوت  ّتنـس  هک  جاودزا  هنوگ  نیا  یعامتجا  راثآ  و  ینونک ، ناهج  رد  یقالخا  ياهيرابودـنبیب 

. دریگ رارق  قیمع  یسررب  یبایزرا و  دروم  دنتسین ، مئاد  جاودزا  هب  رداق 
عامتجا خـیرات  لوط  رد  سّدـقم  داهن  نیا  زا  نارذـگشوخ  نادـنمتورث  نیفرتم و  یـضعب  زیگنافّسأت  ياههدافتـسا  ءوس  راـکنا  یپ  رد  اـم 

رد هک  تسا  نآ  ضرغ  هکلب  میتسین ، دـناهدرب ، راکب  نآ  یعاـمتجا  یقـالخا و  یناـبم  فـالخ  رب  ار  یقوقح  دـیهمت  نیا  هکنیا  و  یمالـسا ،
نامز ات  ناناوج  یسنج  زیارغ  ناروف  هطقن  غولب و  زاغآ  نامز  نایم  يدایز  هلـصاف  نوگانوگ ، لئالد  هب  هک  ام  ینونک  هعماج  دننام  یعماوج 

ناوتیم ینارحب  نارود  نیا  رد  ناـناوج  یـسنج  ناـفوط  لکـشم و  لـح  يارب  یهار  هچ  دراد ، دوـجو  یئوشاـنز  یگدـنز  لیکـشت  ناـکما 
ایآ دشاب ، نکمم  مه  يزیچ  نینچ  رگا  و  دومن ؟ قیرزت  نانآ  رد  ّتقوم  روط  هب  ار  ّتینابهر  حور  زردنا ، هظعوم و  اب  ناوتیم  ایآ  دیشیدنا ؟

لاحب ار  ناناوج  و  دریگب ، هدیدان  ار  نآ  راذگنوناق  دیاب  ای  تروص  نیا  رد  تسا  یفنم  خـساپ  رگا  تفریذـپ ؟ دـهاوخ  ار  نیا  رـشب  تعیبط 
یهابت یسنج و  مسینومک  داجیا  نانآ و  زیارغ  ءاضرا  یناسنا  ریغ  تابجوم  صوصخ  نیا  رد  دوخ  تلفغ  ای  توکـس و  اب  دراذگاو و  دوخ 

ای و  دنک ، روسیم  مهارف و  ار  درادن  رکذ  هب  زاین  هک  يراب  نایز  رامشیب  دسافم  ءاشحف و  و  لسن ،
213 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

؟ دیامن لرتنک  ار  شکرس  زئارغ  نیا  ياهدننک  دودحم  هژیو و  ینوناق  ياهبلاق  نتخاس  ررقم  ینیبشیپ و  اب  هکنآ 
ۀجرد رد  جاودزا  هنوگ  نیا  تسا . هتشاد  روظنم  لکـشم  نیا  لح  يارب  مالـسا  رونا  عرـش  هک  تسا  ياهدننک  دودحم  بلاق  ّتقوم  جاودزا 
دهاوخ زین  درم  ندش  دودحم  مزلتسم  نز  ندش  دودحم  هاوخان  هاوخ  دشابن و  رفن  ود  ۀجوز  نامز ، کی  رد  هک  دنکیم  دودحم  ار  نز  لّوا 

. درک دهاوخ  ادیپ  صاصتخا  نّیعم  نز  هب  مه  يدرم  ره  ارهق  دنک  ادیپ  صاصتخا  ینّیعم  درم  هب  ینز  ره  یتقو  دوب .

یهقف یسررب 

زاجم ار  نآ  یمالـسا  یهقف  بتاکم  ریاس  و  تسا ، يرفعج  هقف  ياهیگژیو  تاـصتخم و  زا  یکی  عطقنم  حاـکن  زاوج  میتفگ ، هک  روطناـمه 
. دننادیمن

و ع )  ) راهطا همئا  هّصاخ و  هّماـع و  قرط  زا  ص )  ) هّللا لوسر  زا  « 1  » هرتاوتم تایاور  رب  هوالع  عطقنم  حاکن  زاوج  لیلد  يارب  هّیماما  ياـهقف 
هک ار  ینانز  « 2 - » ًۀَضیِرَف َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف  : » دناهدومن هدافتسا  تحارـصب  زین  دیجم  نآرق  زا  یلمع  ةریـس  عامجا و 

«. دیزادرپب ار  نانآ  روجا  دینکیم  باختنا  عاتمتسا  يارب 
نهذ هب  لاؤس  نیا  دیاش  تسا . یمیدق  رایـسب  فالتخا  دروم  لئاسم  زا  یکی  عوضوم  نیا  هدشن و  هدرمـش  زاجم  ّتقوم  حاکن  هّماع  هقف  رد 
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: هک تسا  نیا  لاؤس  نیا  خساپ  تسا ؟ فلاخم  نآ  اب  هّماع  هقف  هنوگچ  نآرق  رد  ّتقوم  حاکن  زاوج  ّهلدا  دوجو  هب  هّجوت  اب  هک  دـنک  روطخ 
ناناملـسم نایم  رمع  نامز  رد  یتّدم  رکب و  یبأ  نامز  و  ص )  ) هّللا لوسر  نامز  ینعی  مالـسا  ردص  رد  ّتقوم  حاکن  هک  تسین  دیدرت  ياج 

لمع کی  ناونعب 
______________________________

ص 16، ج 9 ، يراخبلا ، دعب ؛ هب  ص 132  ج 4 ، حاکن ، باتک  ملسم ، حیحص  دعب ؛ هب  ص 436  ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  هب : دوش  عوجر  ( 1)
هلأسم 119. ص 179 ، ج 2 ، یسوط ، خیش  فالخ  ص 245 ؛ توریب ، پاچ  ج 5 ، هعمل ، حرش  لوکشم ؛ عبط 

ۀیآ 24. ءاسن ، ةروس  ( 2)
214 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هلمج نیا  هدیدرگ و  مالعا  عونمم  عطقنم  جاودزا  رمع )  ) مّود ۀـفیلخ  نامز  رد  هک  تسا  مّلـسم  هتکن  نیا  زین  و  «، 1  » تسا هدوب  جئار  زاجم 
هّللا لوسر  ناـمز  رد  هعتم  ود  « 2 - » امهیلع بقاعا  امهنع و  یهنا  انا  الالح و  ص )  ) هّللا لوسر  دـهع  یلع  اـتناک  ناـتعتم  : » تسوا هتفگ  نتم 

حاـکن هعتم  يرگید  و  جـح ، هعتم  ود  نآ  زا  یکی  میاـمنیم » تازاـجم  نآ  رب  منکیم و  عونمم  زورما  ار  ود  نآ  نم  هک  دوـب  لـالح  (ص )
. تسا هدوب 

و هتـشاد ، ناـیب  ار  نآ  ص )  ) هّللا لوسر  هک  يزاوج  مکح  لـباقم  رد  یناـث  هفیلخ  ساـسا  هچ  رب  هنوگچ و  هک  تسا  لاؤس  نیا  ياـج  لاـح 
ءاطغلا فشاک  موحرم  هک  تسا  نامه  هیجوت  نیرتهب  دـیامنیم ؟ نآ  ّتیعونمم  مـالعا  زاوج و  یفن  هب  ترداـبم  دراد  رارقا  نآ  هب  زین  دوخ 

تسنادیم نیملسم  یلو  ار  دوخ  نوچ  دیدیم و  هدرتسگ  رایـسب  ار  نیملـسم  یلو  تارایتخا  هرئاد  مّود  هفیلخ  هکنیا  نآ  و  3 ؛»  » هدومن هئارا 
، دهد رییغت  دوخ  تارایتخا  زا  هدافتسا  اب  راصعا  رد  دوجوم  دسافم  حلاصم و  ياضتقم  هب  ار  ادخ  ماکحا  دناوتیم  وا  هک  تشادنپیم  نینچ 

اهنآ طالتخا  ناناملـسم و  ندش  هدنکارپ  زا  ینارگن  لیلدب  شدوخ  نامز  رد  يو  اذـل  و  دراد ، مالعا  زاجم  ار  یمارح  ای  عونمم و  ار  یلالح 
شیپ ناـنآ  ياـهترفاسم  لوـط  رد  هک  تسنادیم  ّتقوـم  جاودزا  ار  طـالتخا  جازتـما و  نیا  لـماع  هکنآ  تـهجب  رگید ، لـلم  ماوـقا و  اـب 

، ّتیعونمم نیا  عقاو  رد  و  تشاد ، مـالعا  عونمم  ار  ّتقوم  جاودزا  یناـمز  عـطقم  نآ  لاوـحا  عاـضوا و  طئارـش  هب  هّجوـت  اـب  اذـل  دـمآیم ،
. دوب یتّقوم  یسایس و 

هویـش ّتیـصخش و  هژیو  ریثأت  اـصوصخ  و  دـعب ، ياـفلخ  يارب  مومع  روطب  نیخیـش  شور  ندـش  وگلا  هوسا و  ّتلعب  زین  مّود  هفیلخ  زا  سپ 
سیسأت نیا  یّلک  روطب  هک  اجنآ  ات  دندرک  دیدمت  ار  نوناق  نیا  ّتیعونمم  مه  اهنآ  نانآ ، يور  مّود  هفیلخ  يرادروشک 

______________________________

. توریب پاچ  دعب ، هب  ص 245  دلج 5 ، هعمل ، حرش  مق ؛ تسفا  ص 400 ، ج 1 ، یناث ، دیهش  ماهفالا ، کلاسم  ( 1)
ص 184. ج 2 ، صاصح ، نآرقلا  ماکحا  ص 206 ؛ ج 7 ، یقهیب ، ننس  ص 78 ؛ هعمل ، حرش  ( 2)

ص 48. يرهطم ، دیهش  مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  ( 3)
215 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. تفرگ رارق  یشومارف  ۀتوب  رد 
نامه دنزرف  نانآ  زا  یکی  هک  دنیامن  زاربا  ار  نآ  ّتیلح  تحارصب  هک  دناهتشاد  ار  تماهـش  نیا  نّنـست  لها  نارظن  بحاص  زا  یـضعب  هّتبلا 

. تسا یناث  هفیلخ 
: تفگ يو  درک ، لاؤس  ّتقوم  جاودزا  مکح  هب  عجار  يو  زا  ماش  لها  زا  يدرم  یتقو 

هّللا لوسر  هک  یلاح  رد  دـشاب ، هدومن  یهن  نآ  زا  نم  ردـپ  رگا  ایآ  تفگ : يو  هدومن ،! مارح  ار  نآ  تردـپ  تفگ : درم  نآ  تسا ، لـالح 
«1 « !؟ درک یهاوخ  نم  ردپ  زا  يوریپ  ینکیم و  اهر  ار  ص )  ) هّللا لوسر  ّتنس  وت  دشاب ، هتسناد  زاجم  ار  نآ  (ص )
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اب تخـس  دریگن ، رارق  حیحـصان  رییغت  ای  یئاـجباج و  دروم  هجوچـیه  هب  یهلا  ماـکحا  هک  دـندوب  نآ  رب  هراومه  هک  ع )  ) راـهطا تیب  لـها 
هکنآ اب  اریز  دوشیم . هدـهاشم  ناراوگرزب  نآ  زا  یفنم  هزرابم  هاگ  المع  هک  اجنآ  اـت  دـناهدومن ، تفلاـخم  ّتقوم  جاودزا  ندـش  كورتم 

جاودزا يوس  هب  ار  رادنز  نادرم  یتح  هاگ  روظنم ، نامه  هب  لاح  نیع  رد  دنتخانـشیم ، يرورـض »  » مادـقا کـی  ناونعب  ار  ّتقوم  جاودزا 
لـصا مادـقا  کی  ناونعب  ّتقوم  جاودزا  هک  تسین  نآ  مالـسا  رظن  هاگچـیه  هک  تسادـیپ  هتفگان  یلو  دـناهدومن ، قیوشت  بیغرت و  ّتقوم 
ناکما هک  یناـسک  دـنمزاین و  دارفا  يارب  اـهنت  ّتقوم  حاـکن  تسا و  مئاد  جاودزا  لـصا ، یئوشاـنز ، تلـصو و  رما  رد  هکلب  دوش ، هتخاـنش 

ناراوـگرزب نآ  هک  هدـش  هدـید  تاّرک  هب  هک  نآ  یعّدـم ، نـیا  دـهاش  تـسا . هدـیدرگ  عـضو  تـسین  رّـسیم  ناـنآ  يارب  هداوناـخ  لیکـشت 
هکنآ لاح  راکهچ و  هعتم  حاـکن  هب  ار  وت  : » دـیامرفیم نیطقی  نب  یلع  هب  ع )  ) مظاـک ماـما  دـناهدومن . عنم  ّتقوم  حاـکن  زا  ار  نارادرـسمه 

نیا زا  يرـسمه  نتـشاد  اب  ار  وا  دنوادخ  هک  تساور  یـسک  يارب  راک  نیا  : » دومرف يرگیدـب  و  تسا .» هدرک  زاینیب  نآ  زا  ار  وت  دـنوادخ 
دوخ رسمه  هب  یـسرتسد  هک  دنزب  تسد  راک  نیا  هب  دناوتیم  یماگنه  طقف  تسا ، رـسمه  ياراد  هک  یـسک  اّما  تسا و  هدرکن  زاینیب  راک 

«. درادن 2
______________________________

ص 64. نیدلا ، فرش  همهملا ، لوصفلا  توافت ؛) اب   ) ص 184 ج 3 ، يذمرت ، حیحص  ص 87 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرش  1 و 2 ) ( ) 1)
216 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

تّدم نییعت 

«. دوش نّیعم  الماک  دیاب  عطقنم  حاکن  تّدم  : » یندم نوناق  هّدام 1076 
هدش هتـسناد  ربتعم  هقف  رد  اذل  تسا  نآ  ّتیهام  تاذ و  ءزج  ندوب » یتّقوم   » جاودزا هنوگ  نیا  رد  هکنیا  و  عطقنم ، حاکن  تعیبط  هب  هّجوت  اب 

. دوش نّیعم  قیقد  لیصفت و  وحنب  تّدم  ایناث  و  دوش ، رکذ  تّدم  الوا  هک 
هک دندقتعم  یـضعب  دراد ؛ دوجو  رظن  فالتخا  ءاهقف  نایم  دـش ، دـهاوخ  هچ  دوشن  رکذ  تّدـم  عطقنم  حاکن  دـقع  رد  رگا  هکنیا  دروم  رد 

سپ تسا  طرش  تّدم  نییعت  عطقنم  حاکن  رد  اریز  «، 2  » تسا لطاب  دقع  هک  دنراد  هدیقع  ياهراپ  1 ؛»  » ددرگیم لّدبم  مئاد  هب  حاکن  دقع 
رما نیا  رب  زین  تایاور  صوصن و  یهگناو  دنشابیم ، ضارغا  دوصق و  عبات  دوقع  هراومه  و  تسا . لطاب  دشاب  طرـش  نیا  دقاف  دقع  هچنانچ 

هعتم دومرف : ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  ع )  ) قداص ترضح  زا  هرارز  هلمج ، زا  دنراد . حیرصت 
______________________________

ص ج 2 ، خیـش ، فالخ  ص 818 ؛) ج 2 ، هعمل ، حرش   ) داشرا حرش  رد  لوا  دیهـش  یـسوط و  خیـش  ص 290 ؛ ج 2 ، هلیـسولا ، ریرحت  ( 1)
ص 26. ج 2 ، هماّلع ، ماکحالا  ریرحت  هلأسم 119 ؛ ، 179

ص 88. ج 2 ، هعمل ، حرش  رد  یناث  دیهش  ( 2)
217 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. تسا نیزاوم  اب  قبطنم  رتشیب  مّود  لوق  دسریم  رظنب  «. 1  » نّیعم ترجا  نّیعم و  تّدم  رما ؛ ود  هب  رگم  دوشیمن 
یندم نوناق  رظن 

لومـش زا  دوشن  رکذ  تّدم  دقع  رد  رگا  نوچ  ار ، نآ  نالطب  هن  درک  طابنتـسا  ار  يدقع  نینچ  ماود  ناوتیم  یندـم ، نوناق  ةّدام 1075  زا 
. تسا یقاب  نآ  رب  حاکن  قالطا  یلو  دوشیم  جراخ  عطقنم  حاکن 

: رّکذت
یعّدم ود  نآ  زا  یکی  دوش ، فالتخا  عاطقنا »  » و ماود »  » رـس رب  هجوز  جوز و  نایم  دشاب و  دوجوم  تّدـم  رکذ  نودـب  ياهماندـقع  هاگره 
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نآ دیاب  نآ  فالخ  یعّدم  تسا و  حاکن  ماود  لصا ، تروص  نیا  رد  هدوب ، عطقنم  دقع  هک  دنک  اعّدا  يرگید  و  هدوب ، مئاد  دقع  هک  دشاب 
تروص نیا  رد  دشاب ، هدشن  نّیعم  الماک  تّدـم  رادـقم  دـنچ  ره  دوش ، حیرـصت  دـقع  ندوب  ّتقوم  ای  عطقنم  لصا  رگا  هتبلا  دـنک . تباث  ار 

. تسا مئاد  دقع  تفگ  ناوتیمن  رگید 
______________________________

ص 465. ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
218 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

عطقنم حاکن  رد  رهم  ثرا و  ماکحا 

هراشا

ررقم یتآ  لصف  رد  ثرا و  باب  رد  هک  تسا  نامه  وا  رهم  هب  نز و  تثارو  هب  عجار  ماکحا  عطقنم ، حاـکن  رد  : » یندـم نوناـق  هّدام 1077 
«. تسا هدش 

هّیلّوا لصا  زا  دـیدرگ  هماقا  توافت  رب  لیلد  هک  دروم  ره  رد  نیارباـنب  تسا ، هعطقنم  همئاد و  هجوز  ماـکحا  كارتشا  لـصا ، یهقف ، رظن  زا 
: زا دنترابع  هک  هدش  هراشا  قارتفا  دراوم  زا  دروم  ود  هب  طقف  قوف  ةّدام  رد  دوشیم . جراخ 

هک نیجوز  : » دـیوگیم نیجوز  ثرا  صوصخ  رد  م . ةّدام 940 ق . دربیمن . ثرا  جوز  زا  هعطقنم  هجوز  هعطقنم : ۀـجوز  ثراوت  مدـع  ( 1
رد نیجوز  ثراوت  مدـع  رب  هّدام  نیا  فلاخم  موهفم  هک  دـنربیم ،» ثرا  رگیدـکی  زا  دنـشابن  ثرا  زا  عونمم  هدوب و  یمئاد  اـهنآ  ّتیجوز 

. دراد تلالد  ّتقوم  جاودزا 
عطقنم حاکن  رد  یلو  تسین  لطاب  حاکن  دوش  طرـش  رهم  مدع  ای  دوشن  رهم  رکذ  هچنانچ  مئاد  حاکن  رد  رهم : دـقاف  عطقنم  حاکن  نالطب  ( 2

نآ فلاخم  موهفم  هک  هتشاد  نایب  ار  عوضوم  نیا  ةّدام 1087  رد  یندم  نوناق  «. 1  » تسا نالطب  بجوم  دقع  رد  رهم  مدع 
______________________________

. یندم نوناق  ةّدام 1095  ( 1)
219 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

حرطم اجنیا  رد  یندـم  نوناق  هک  دراد  توافت  مئاد  حاکن  اب  زین  يرگید  لئاسم  رد  عطقنم  حاکن  هّتبلا  دـشابیم . عطقنم  حاکن  مکح  رگناـیب 
. درک طابنتسا  ناوتیم  یتآ  داوم  زا  یلو  هتخاسن 

هّجوت لباق  بلطم  دنچ 

لماک و روطب  رهم  تّدم و  رکذ  هفاضاب  « 1  » هعتم جیوزت و  حاکن ، ةژاو  هس  زا  ناوتیم  عطقنم  حاکن  دـقع  رد  لوبق  باجیا و  نایب  يارب  ( 1
ای لیک و  ۀلیـسوب  دـیاب  لاحره  هب  یلو  دـشاب  یلام  قوقح  زا  یّقح  ای  تعفنم و  ای  یجراخ و  نیع  دـناوتیم  رهم  و  درک ، « 2  » هدافتسا قیقد 

«. 3  » دشاب یلاخ  ماهبا  هنوگ  ره  زا  قیقد  فیصوت  ای  هدهاشم و  ای  ددع و  ای  نزو و 
يو هب  هجوز  هبلاطم  تروص  رد  جوز  دـیاب  ددرگیم و  رهم  کلام  هجوز  دـقع  ماـجنا  ضحم  هب  مئاد  حاـکن  دـننامه  عطقنم  حاـکن  رد  ( 2

دیامن 4. تخادرپ 
جوز هیحان  زا  دادرارق  دروم  تّدـم  یکیدزن  زا  لبق  هچنانچ  تسا و  یکیدزن  ماجنا  زا  دـعب  رهم  یماـمت  رارقتـسا  مئاد  جاودزا  دـننامه  هّتبلا 

تّدـم زا  یکیدزن  زا  دـعب  رگا  یلو  دـنک  تخادرپ  هجوز  هب  ار  رهم  زا  یمین  هک  تسا  مزال  اـهنت  دـیامن ، فارـصنا  مـالعا  دوش و  هدیـشخب 
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اهلاس هتـشذگ و  یمک  رادقم  تّدم ، زا  هک  دنچ  ره  دشابیم ، رهم  یمامت  تخادرپ  هب  مزلم  هکلب  درادن  رهم  رد  يریثأت  دـیامن ، رظن  فرص 
. دشاب یقاب  نآ  زا 

زا دعب  هجوز  یلو  دنک  رظن  فرص  تّدم  یقبام  زا  جوز  هک  یتروص  رد  هّتبلا 
______________________________

ص مّود ، دلج  ءاهقفلا ، ةرکذـت  هحفص 108 ؛ دـلج 5 ، هعمل  حرـش   ) تسا فالتخا  دروم  مئاد ، دـقع  باجیا  رد  هعتم  ظفل  ندرب  راکب  ( 1)
(. 581

ص 26. مّود ، دلج  یّلح ، هماّلع  ماکحالا  ریرحت  ( 2)
. لبق ذخأم  3 و 4 ) ( ) 3)

220 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. دنک مک  رهم  زا  هدنام  یقاب  تّدم  تبسن  هب  دناوتیم  جوز  دیامنن  نیکمت  یکیدزن 

چیه هجوز  يوس  زا  روکذـم  تّدـم  لوط  رد  و  ددرگ ، یـضقنم  دـقع  رد  هدـش  نییعت  تّدـم  دریگ ، تروص  یکیدزن  هکنآ  نودـب  رگا  ( 3
. تسا جوز  هدهعب  رهم  یمامت  تخادرپ  دشاب ، هدزن  رس  دوش  جوز  عّتمت  عنام  هک  یلمع 

تّدم زاغآ  تروص  نیا  رد  ددرگن ، نییعت  تّدم  يادتبا  یلو  دشاب  هدش  نّیعم  لاس  ود  ای  هام و  کی  الثم  تّدم  دقع ، نمض  رد  هاگره  ( 4
هلـصاف اب  نکل  ار  ینّیعم  تّدـم  مه  قفاوت  اب  دـنناوتیم  عطقنم  حاکن  نیفرط  اـیآ  هکنیا  رد  و  دـش ؛ دـهاوخ  بوسحم  دـقع  ناـمز  ناـمه  زا 

ود ریخ ؟ ای  دننک  نییعت  هدنیآ  هام  لوا  زا  ار  نآ  تّدم  دننک و  دقعنم  ار  دقع  هام  همین  رد  الثم  دـنهد ، رارق  دـقع  خـیرات  زا  دـعب  یـصّخشم 
زا هک  دـنچ  ره  درادـن ، دوجو  نآ  نالطب  رب  یقطنم  لیلد  یلو  دـناهداد . رظن  يدـقع  نینچ  نالطب  هب  یـضعب  زاوج و  هب  یـضعب  تسا . لوق 

. دشابیم نآ  كرت  رب  رظن  طایتحا ، تهج 
لبق هاگره  دوش و  يراج  دقع  هغیـص  اددجم  تّدم  نتفای  نایاپ  زا  سپ  یتسیاب  مئاد  حاکن  هب  نآ  لیدبت  ای  عطقنم و  حاکن  دیدمت  يارب  ( 5
دوش ارجا  دقع  هغیـص  هرابود  دشخبب و  ار  تّدم  زا  ةدنامیقاب  رادقم  جوز  یتسیاب  دنوش  مّمـصم  نآ  دیدمت  ای  لیدـبت و  رب  تّدـم  مامتا  زا 

رّکذت هب  مزال  هّتبلا  دنیامن . دیدجت  ای  لیدـبت و  هب  تردابم  هدـنامیقاب ، تّدـم  شـشخب  نودـب  دـنناوتیمن  اّما  تسین  مزال  هّدـع  ءاضقنا  یلو 
دروم رد  یلو  ددرگ  يرپس  زین  هّدع  تّدم  یتسیاب  دنک  جاودزا  وناب  نآ  اب  دـهاوخب  جوز  زا  ریغ  يرگید  صخـش  هک  یتروص  رد  هک  تسا 

. درادن دوجو  یطرش  نینچ  جوز 
قفاوت نآ  ناکم  نامز و  تاـعّتمت و  فیک  مک و  اـب  هطبار  رد  یطرـش  هنوگ  ره  رب  دـقع  نمـض  رد  دـنناوتیم  نیجوز  عطقنم  حاـکن  رد  ( 6

«. 1  » دنیامن
______________________________

. دعب هب  ص 289  ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  دعب ؛ هب  ص 155  ج 5 ، قئادح ، دعب ؛ هب  ص 166  ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  هب : دوش  عوجر  ( 1)
221 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رهم رد  متفه - لصف 

هراشا

هیرهم عوضوم  ءیش 
دشاب مولعم  دیاب  رهم 
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رهم رادقم  رد  یضارت 
رهم هیدأت  مدع  ضرف  رد  حاکن  نالطب  طرش 

رهم کّلمت 
رهم طاسقا 

رهم بیع  فلت و 
هجوز عانتما  قح 
عانتما قح  طوقس 

رهملا هضوفم  عضبلا و  هضوفم 
لثملا رهم  نییعت  ةوحن 

یکیدزن زا  لبق  قالط  عوقو 
هعتملا رهم 

هعتملا رهم  نییعت  ةوحن 
عطقنم حاکن  رد  رهم  رکذ  مدع 

هعطقنم هجوز  توم 
تّدم لذب  تروص  رد  هیرهم  مکح 

یکیدزن زا  لبق  حاکن  نالطب  فشک 
یکیدزن زا  دعب  حاکن  نالطب  فشک 

ریغ کلم  شزرایب و  لوهجم ، رهم 
یکیدزن زا  لبق  خسف ، اب  رهم  طوقس 

223 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

: رهم هژاو 

. دشابیم ارجا  هضیرف و  هلحن ، قادص ، یبرع ، رد  نآ  فدارتم  رگید  تاغل  و  دنیوگ ، نیباک  ار  نآ  یـسراف  رد  یبرع و  تسا  ياهملک  رهم 
: تسا نآرق  رد  رهم  یهقف  يانبم  ریز  تایآ  هدش . هدافتسا  نآ  لداعم  تاغل  زا  هکلب  هتفرن  راکب  رهم  هژاو  دیجم  نآرق  رد 

هیآ نیا  زا  « 3  » هلحن و  « 2  » قادص ياههژاو  دیئامن ،) تخادرپ  شـشخب  ناونعب  ار  نانز  ياهقادص  « ) 1  » ًۀَلِْحن َّنِِهتا�قُدَـص  َءا�سِّنلا  اُوتآ  َو  ( 1
. تسا هدیدرگ  ذاّختا 

دیداد قالط  يرتسبمه  زا  لبق  ار  نانز  هاگره  « ) 4  » ُْمتْـضَرَف ا�م  ُفِْصنَف  ًۀَضیِرَف  َّنَُهل  ُْمتْـضَرَف  ْدَق  َو  َّنُهوُّسَمَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  ْنِإ  َو  ( 2
. تسا هدیدرگ  ذاّختا  هیآ  نیا  زا  هضیرف  ةژاو  دینک .) تخادرپ  ار  نانآ  رهم  زا  یمین 

عطقنم حاکن  رب  هیآ  نیا  دینک . تخادرپ  ار  نانآ  رجا  دیربیم  عاتمتسا  هک  نانز  زا  ینعی  « - 5  » َّنُهَروُجُأ َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف  ( 3
. تسا هدیدرگ  قالطا  دزم )  ) رجا عطقنم  حاکن  هیرهم  رب  اذل  هدش و  ریسفت 

______________________________

ۀیآ 4. ءاسن ، ةروس  ( 1)
نآ زا  تسا  قدـص  هقدـصا و  نآ  عمج  هک  داص ) رـسک  ای  حـتف و  هب   ) قادـص ینعی  فاق ) حـتف  لاد و  مض  هب   ) هقدـص عمج  تاقدـص  ( 2)
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هناشن هکنآ  رطاخ  هب  اـی  ص 469 ) ج 1 ، يرـشخمز ، فاشک   ) تسا درم  هقالع  ندوب  هناقداص  هناـشن  هک  دـنیوگ  قادـص  ار  نیباـک  تهج 
(. بغار تادرفم   ) تسا نامیا  قدص 

هبنج رهم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هژاو  نیا  نتفر  راـک  هب  رطاـخ و  تیاـضر  سفن و  بیط  يور  زا  شـشخب  ینعی  نوـن ) رـسک  هب   ) هلحن ( 3)
. دراد هیده  هّیطع و  یشکشیپ و  یئادها و 

هیآ 237. هرقب ، ةروس  ( 4)
ۀیآ 24. ءاسن ، ةروس  ( 5)

224 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هّیرهم عوضوم  ءیش 

هراشا

«. داد رارق  رهم  ناوتیم  دشاب  زین  کّلمت  لباق  هتشاد و  ّتیلام  هک  ار  يزیچ  ره  : » یندم نوناق  هّدام 1078 
بلاطم قوف  ةّدام  ياوتحم  میزادرپیم . لیلحت  هب  هدیدرگ  حرطم  هقف  رد  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  ام  اذل  هدش و  ذـخا  یهقف  نوتم  زا  قوف  ةّدام 

: تسا ریز 
نیجوز و  درادن ، يدودحم  فقـس  رثکا  دـح  تهج  زا  یّمـسملا ) رهم   ) ددرگیم نّیعم  نیفرط  قفاوت  اب  دـقع  داقعنا  نیح  رد  هک  يرهم  ( 1

دح تهج  زا  یلو  دوب ، دهاوخ  تخادرپ  هب  مزلم  جوز  دقع  داقعنا  قفاوت و  زا  سپ  و  دـنیامن ، قفاوت  دنـشاب  لیام  هک  هزادـنا  رهب  دـنناوتیم 
ةرطق کی  ای  مدنگ و  هّبح  کی  نیاربانب  دریگ . رارق  هّیرهم  دـناوتیم  دـشاب ، کّلمت  لباق  دوشب و  نآ  رب  لام  قدـص  يزیچ  هک  اجنآ  ات  ّلقا 

«. 1  » دنکیمن قدص  نآ  رب  لام  اریز  ددرگ ، نییعت  رهم  ناونعب  دناوتیمن  تسین  یلام  شزرا  ياراد  هک  بآ 
ءیش ندوب  کّلمت  لباق  ریغ  دشاب . کّلمت  لباق  دیاب  دادرارق  دروم  هّیرهم  ( 2

______________________________

. سداسلا دصقملا  ص 31 ، مّود ، دلج  یّلح ، هماّلع  ماکحالا  ریرحت  ( 1)
225 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

تـسین لاقتنا  لقن و  صاصتخا و  لباق  الـصا  ای  و  كوخ ، رمخ و  وهل و  تالآ  دـننام  تسا  طقاس  شزرا  زا  ای  اعرـش  هک  تسا  نآ  رطاـخب 
. تاکرتشم یمومع و  لاوما  تافوقوم و  دننام 

یناسنا يورین  راک و  دشاب . رکذلا  قوف  طرـش  ود  دجاو  هکنآ  طرـش  هب  دریگ  رارق  هّیرهم  دـناوتیم  اقلطم  یلام  قوقح  عفانم و  نایعا و  ( 3
هک دریگ  هدهع  رب  جوز  هکنآ  لثم  دشاب ، جوز  دوخ  راک  هک  دـنچ  ره  دریگ ، رارق  هّیرهم  دـناوتیم  تسا ، بوسحم  تعفنم  هک  اجنآ  زا  زین 

«. 1  » دهد شزومآ  نونف  زا  یّنف  ای  مولع  زا  یملع  هب  ار  هجوز 

یهقف یسررب 

زواجت رانید ، هاجنپ  لداعم  مهرد ، دـصناپ  زا  دـیابن  رهم  هک  دـندقتعم  یـضعب  دراد ، دوجو  رظن  ود  هّیماما  هقف  رد  رهم  رادـقم  صوصخ  رد 
نآ هب  دناهدیمان ، هنّسلا » رهم   » احالطـصا ار  رادقم  نیا  درک . دهاوخ  تشگرب  رادقم  نیمه  هب  ددرگ  ررقم  نآ  زا  شیب  هچنانچ  و  « 2  » دیامن

«. 3  » تسب نیباک  رادقم  نیمه  هب  ار  شیوخ  نارسمه  یمامت  ص )  ) هّللا لوسر  هک  تهج 
هتـشادنپ هدرک و  یفرعم  هّیماما  هژیو  ياواتف  زا  راصتنا  باتک  رد  ار  نآ  یـضترم  دیـس  هکنآ  تفگـش  دـنقفاوم و  یمک  هورگ  هّیرظن  نیا  اـب 
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يدایز یمک و  رظن  زا  هّیرهم  رادقم  هک  دندقتعم  ءاهقف  روهشم  هکیلاحرد  « 4  » دننآ رب  هّیماما  ياهقف  یمامت  هک  تسا 
______________________________

ص 31. مّود ، دلج  یّلح ، هماّلع  ماکحالا ، ریرحت  روهم ؛ باوبا  زا  باب 8  حاکن ، باتک  لئاسو ، هب : دوش  عوجر  ( 1)
. دشابن رتشیب  رادقم  نیا  زا  هک  هتسناد  بحتسم  هلأسم 1  ص 297 ، مّود ، دلج  هلیسولا ، ریرحت  ( 2)

ص 47. ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  روهم ؛ باوبا  زا  باب 4  ۀعیشلا ، لئاسو  ص 98 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرش  ( 3)
امف ارانید  نوسمخ  اهتمیق  ادایج  مهرد  ۀئامـسمخ  رهملاب  زواجتی  ّهنا ال  هیماـمالا  هب  تدرفنا  اـمم  و   ) ص 124 یضترم ، دیـس  راصتنالا ، ( 4)

(. کلذ یف  نوفلاخی  ءاهقفلا  یقاب  هنّسلا و  هذه  یلا  ّدر  کلذ  یلع  داز 
226 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

«. 1  » دشاب هدوب  کّلمت  لباق  هتشاد و  ّتیلام  هک  دشاب  يزیچ  یتسیاب  یمک  هیحان  زا  اهنت  درادن ، یتّیدودحم 
ار يدودحم  نّیعم و  نازیم  دوجو  دیجم  نآرق  زا  ياهیآ  هب  دانتسا  اب  و  هدرک ، ّدر  ار  نآ  روهـشم  هک  « 2  » تسا یتیاور  یضترم  دیس  دنتسم 

««. 3  » ًارا�ْطِنق َّنُها�دْحِإ  ُْمْتیَتآ  َو  : » تسا نینچ  روبزم  هیآ  دناهدومن . راکنا  رهم  يالعا  ّدح  يارب 
ار نآ  دـجنملا  رد  و  تسا ، هتـسناد  الط  رانید  رازه  اههد  لداعم  ار  راطنق  سوماـق  رد  تسا و  میظع  لاـم  ياـنعم  هب  فاـق ، رـسک  هب  راـطنق ،

زین تسا  مرگ  دوخ 2564  لطر  ره  هک  لـطر  هب 100  و  دوشیم ، ّریغتم  ماّیا  لّوحت  هب  درادـن و  یتباث  رادـقم  هک  هتـسناد  ینزو  زا  تراـبع 
هک یتیاور  نامه  هب  دانتسا  اب  و  درادن ، ینّیعم  دح  يدایز  تهج  زا  رهم  هک  دناهتفگ  رکذلا  قوف  هیآ  هب  لالدتسا  اب  ءاهقف  ددرگیم . قالطا 

«. 4  » تسا هدیدنسپان  هورکم و  ۀّنسلا ) رهم   ) روکذم هزادنا  زا  شیب  دادرارق  هک  دناهدرک ، هفاضا  تسا  هدرک  رکذ  یضترم  دیس 

[ اهبریش شزرا - دقاف  رهم  رب  نیجوز  قفاوت  حاکن ، دقع  رد  رهم  هاگیاج  : ] تارّکذت

دوشن و رکذ  الوصا  دـناوتیم  تهج  نیمه  هب  تسین  يداع  تالماعم  رد  ضوع  هلزنم  هب  حاـکن  رد  رهم  حاـکن - دـقع  رد  رهم  هاـگیاج  ( 1
«. 5  » دریگ رارق  جوز  هدهع  هب  لثملا  رهم  یکیدزن  زا  سپ  ای  دنیامن و  قفاوت  يرما  رب  نیجوز  دقع  زا  سپ 

بارش و ینز  رهم  هکنآ  دننام  دنیامن ، قفاوت  رهم  ناونع  هب  دریگ  رارق  رهم  دناوتیمن  هک  یئایشا  رب  نیجوز  هاگره  قوف  هتکن  هب  هّجوت  اب  ( 2
رهم دوش  هداد  رارق  كوخ  ای 

______________________________

هلأسم 1. ص 297 ، مّود ، دلج  هلیسولا ، ریرحت  ( 1)
. روهم باوبا  زا  باب 8  حاکن ، باتک  لئاسو ، هب : دوش  عوجر  ( 2)

ۀیآ 20. ءاسن ، ةروس  ( 3)
ص 297. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 17 ؛ ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  ص 97 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرش  هب : دوش  عوجر  ( 4)

ص 298. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  هب : دوش  عوجر  ( 5)
227 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

«. 1  » دش دهاوخ  لمع  هدشن  رکذ  رهم  دقع  رد  الصا  هک  يدروم  دننام  و  تسین ، لطاب  حاکن  یلو  تسا  لطاب 
، دنهد رارق  هّیرهم  كوخ  دننام  درادن  یـشزرا  مالـسا  عرـش  رظن  زا  هک  ار  يزیچ  دوخ  حاکن  دقع  رد  یحیـسم  ای  يدوهی  رفن  ود  هاگره  ( 3

تخادرپ هب  مزلم  دنوش  ناملـسم  نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  تخادرپ  زا  لبق  رگا  یلو  دوب ، دـهاوخ  تخادرپ  هب  مزلم  جوز  حیحـص و  رهم  نآ 
«. 2  » دوب دنهاوخ  نارفاک  دزن  نآ  تمیق 

یسوم ناتـساد  رد  نآرق  زا  رگا  و  داد . رارق  وا  ردام  ردپ و  يارب  ار  رهم  ناوتیمن  دوش و  هداد  رارق  هجوز  يارب  دیاب  رهم  حاکن  دقع  رد  ( 4
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تفگ دیاب  تسا ، هتفرگ  رارق  هّیرهم  هجوز  ردپ  يارب  جوز  راک  بیعش ، رتخد  هیرهم  نایرج ، نآ  رد  هک  دوش ، هدافتـسا  نینچ  « 3  » بیعش و 
هک تسا  موسرم  اـههداوناخ  یـضعب  رد  اـم  ناـمز  رد  هچنآ  تسا . هدومن  خوسنم  ار  نآ  مالـسا  هدوب و  نیـشیپ  ناـیدا  رد  یمـسر  نینچ  هک 
هک ینعم  نیا  هب  دریگ ، رارق  رهم  ءزج  رگا  و  دوش . بوسحم  رهم  ءزج  دـناوتیمن  دـنهدیم ، رارق  وا  ناـسک  يارب  اهبریـش  ناوـنعب  ار  یغلبم 

یمازلا جوز  لطاب و  یقبام  بوسحم و  رهم  ناونعب  هدش  نّیعم  هجوز  يارب  هک  يرادقم  طقف  دنـشاب ، هدرک  کیرـش  رهم  رد  ار  ردام  ردپ و 
اتلاعج ای  هیده و  ناونعب  هجوز  ناگتسب  رطاخ  هیـضرت  يارب  رطاخ  بیط  يور  زا  جوز  هچنانچ  تروص  نیا  رد  یلو  «. 4  » درادن تخادرپ  هب 
رطاخ بیط  جوز  رگا  اما  تسا . لاکـشاالب  لالح و  هدـنریگ  يارب  دـیامن ، تخادرپ  یهجو  جاودزا  رما  رد  هدـش  ماجنا  تامحز  لباقم  رد 
ۀیدأت ای  یهجو  تخادرپ  هب  راچان  جاودزا  ماجنا  زا  ناگتـسب  تمحازم  عفر  رطاخب  اهنت  رتخد ، رطاـخ  تیاـضر  لوصح  مغریلع  هتـشادن و 

«. 5  » دوب دهاوخ  مارح  اعرش  یتفایرد  هجو  ددرگ  یلام 
______________________________

. شیپ عبانم  ( 1)
ص 36. هماّلع ، دعاوق  ص 305 ؛ ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  ص 97 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرش  ص 9 ؛ ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ( 2)

. صصق ةروس  زا  هیآ 27  هب  هراشا  ( 3)
ص 29. ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  ( 4)
ص 298. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 5)

228 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رهم نییعت  موزل 

«. دشاب مولعم  دوشب  اهنآ  تلاهج  عفر  هک  يّدح  ات  نیفرط  نیب  دیاب  رهم  : » یندم نوناق  هّدام 1079 
نآ هب  لالخا  اذـل  تسین و  بوسحم  نیـضوع  زا  یکی  ناونع  هب  ای  حاـکن و  دـقع  ناـکرا  زا  ینکر  رهم  دـنچ  ره  دـش ، هتفگ  هک  روطناـمه 
دوش رکذ  رهم  حاکن  دـقع  رد  هچنانچ  دـشابیم و  تالماعم  ماکحا  دـعاوق و  عبات  مکح  رظن  زا  یلو  دزاسیمن ، دراو  دـقع  لصا  رد  یللخ 

. دشاب يّربم  قلطم  ماهبا  تلاهج و  زا  یتسیاب  یمسملا ) رهم  )
ّتیلاـم رهم و  هب  تلاـهج  هـک  هتـشاد  ررقم  و  هدرک ، رکذ  هّدام 1100  رد  ار  نآ  نتـشادن  ّتیلاـم  اـی  رهم و  ندوب  لوهجم  رثا  یندـم  نوناـق 

عفر هک  يّدح  ات  دیاب  رهم  دشاب . هدشن  رکذ  رهم  هک  تسا  یتروص  دننام  لطاب و  رهم  هکلب  دش  دـهاوخن  حاکن  نالطب  بجوم  نآ  نتـشادن 
تاضواعم ریاس  اب  رظن  نیا  زا  و  تسین ، مزـال  تحاـسم  لـیک و  نزو ، رظن  زا  رهم  قیقد  نییعت  نیارباـنب  دـشاب ، مولعم  دوش  نیفرط  تلاـهج 

الط ياهعطق  ای  هناـخ و  اـی  غاـب و  رهم ، هک  اـجنآ  دـننام  تسا  تلاـهج  عفار  یجراـخ  نیع  ةدـهاشم  عقاوم  زا  يرایـسب  ـالثم  دراد . تواـفت 
دروم ای  دـشابن و  نیع  رهم  رگا  و  دـمآ ، دـهاوخن  مزـال  ررغ  ددرگیم و  عفر  قلطم  تلاـهج  هدـهاشم  اـب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  دـشابیم 

دشابن هدهاشم 
229 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نآرق شزومآ  هّیرهم  رگا  هکنآ  لثم  دـشاب . تلاهج  عفار  ات  هدـیدرگ  فیـصوت  ّتیفیک  ّتیمک و  رظن  زا  نآ  تاّیـصوصخ  دـیاب  لاحره  هب 
افیک امک و  نآرق  ياههروس  اریز  ددرگ  نّیعم  اقیقد  زین  اـههروس  و  نآ ، ياـههروس  زا  یـضعب  اـی  نآرق و  همه  هک  ددرگ  نّیعم  دـیاب  دـشاب 

«. 1  » تسا توافتم  فلتخم و 
غلبم هب  جاودزا  نامز  تمیق  هب  رایع  هدجیه  يالط  لاقثم  داتـشه  تسیود و  رادـقم  یمـسملا  رهم  هدـش ، هتـشون  ياهماندـقع  رد  هلأسم 1 -

؟ لوپ ای  تسا  الط  تروص  نیا  رد  هیرهم  ایآ  لایر ، رازه  دصتفه 
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داتشه تسیود و  نامه  دیاب  دهدب ، ار  هیرهم  العف  دهاوخب  رگا  نیاربانب  تسا  الط  لاقثم  داتشه  تسیود و  هیرهم  هلأسم  ضرف  رد  باوج -
«. 2  » دهدب ار  نآ  تمیق  ای  الط  لاقثم 

هد ای  دزادرپب ، دیاب  ار  دـقع  عقوم  ناموت  هد  نامه  جوز  هیلاح  تسا ، لایر  دـص  هک  ناموت  هد  قادـص  دناهتـشون  ياهماندـقع  رد  هلأسم 2 -
؟ تسا یلیصفت  هلأسم  رد  ای  و  ار ، یلعف  ناموت 

جئار هجو  نآ  زا  یصاخ  عون  هدوب  ددعتم  رگا  ای  هدوبن  رتشیب  هرقن  لوپ  الثم  یـصاخ  عون  کی  یتکلمم  جئار  هجو  دقع  عقوم  رگا  باوج -
نآ تمیق  ای  هدوب  نّیعم  ای  هدش  دیق  هک  نامز  نآ  جئار  دقن  صاخ  عون  نامه  دیاب  هدش  دیق  یهاش  نیدلا  رـصان  هرقن  هکـس  الثم  هدـش  دـیق 

صاخ عون  مه  هماندقع  رد  هریغ ، هرقن و  لوپ  مه  هدوب و  سانکسا  مه  الثم  هدوب  ددعتم  دقع  عقوم  جئار  دقن  عون  رگا  یلو  دوش ، تخادرپ 
«. 3  » تسا یفاک  یلعف  جیار  لایر  دص  ای  ناموت  هد  تروص  نیا  رد  جئار ، ناموت  هد  ای  لایر  دص  هدش  هتشون  طقف  الثم  هدشن  دیق 

______________________________

ص 297. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 30 ؛ ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
ص 179. ج 2 ، لئاسملا ، عمجم  ( 2)

ص 183. ج 2 ، لبق ، ذخأم  ( 3)
230 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رهم رادقم  رد  یضارت 

«. تسا نیفرط  یضارتب  طونم  رهم  رادقم  نییعت  : » یندم نوناق  هّدام 1080 
نیجوز صخـش  تقفاوم  نودـب  دـنیامن  قفاوت  يرما  رب  نانآ  ناـسک  هچناـنچ  و  ددرگ ، نّیعم  هجوز ) جوز و   ) نیفرط قفاوت  اـب  دـیاب  هیرهم 

. دسرب نانآ  ءاضما  هب  تیاهن  رد  دیاب  تروص  نیا  رد  دشابیمن و  حیحص 
ناسک هن  دـنریگب  میمـصت  رهم  رما  رد  دـیاب  نانآ  دنـشابیم و  هجوز  جوز و  حاکن  دـقع  نیفرط  اریز  تسا  نشور  الماک  هلأسم  نیا  ياـنبم 

. رگید
ياراد ریغص  هچنانچ  دیامن ، جاودزا  شریغـص  رـسپ  يارب  ردپ  هک  یتروص  رد  هّدام 1041 ، هرـصبت  رد  جردنم  زاوج  هب  هّجوت  اب  هلأسم 1 -

«. 1  » دوب دهاوخ  ردپ  هدهعب  درادن  يزیچ  ریغص  رگا  تسا و  دنزرف  دوخ  هدهعب  رهم  تسا ، لاوما 
تـسا نکمم  ریخ ؟ ای  دهد  رارق  شیوخ  هدـهعب  ار  رهم  دـناوتیم  ایآ  دـیامن  جاودزا  هب  مادـقا  شریبک  رـسپ  يارب  يردـپ  هاگره  هلأسم 2 -

سایق اب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  یضعب 
______________________________

هلأسم 23. ص 302 ، دلج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 1)
231 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

کّلمت رد  عضب  حاکن ، دقع  ماجنا  اب  هک  لالدتـسا  نیا  اب  دـنهد ؛ عنم  هب  رظن  « 1 . » م هّدام 197 ق . هب  دانتـسا  عیب و  ریظن  یتالماعم  هب  حاکن 
رظن دروم  ضرف  رد  و  رگید . صخـش  هن  دوش  جراـخ  رهوش  ّتیکلم  زا  دـیاب  تسا  رهم  هک  ضوع  نیارباـنب  دریگیم و  رارق  جوز  يراـبتعا 

«. 2  » دنک دوخ  نز  رهم  ار  نآ  رسپ  سپس  دیامن و  لقتنم  دوخ  رسپ  هب  ار  لام  حاکن  دقع  زا  لبق  دیاب  دهاوخب  ردپ  هچنانچ 
و دریگیمن ، رارق  عضب  لـباقم  رد  رهم  دـش ، هتفگ  اررکم  هک  روطناـمه  اریز  تسا  هّجوـم  ریغ  عـیب  هب  حاـکن  ساـیق  هک  دـسریم  رظنب  یلو 

هدهعب هجوز  جوز و  زا  ریغ  یثلاث  صخـش  ار  رهم  حاکن  دقع  رد  هک  درادن  یعنام  هجو  چـیه  هب  اذـل  و  دـشابیمن ، يداع  ياهضواعم  حاکن 
«. 3  » دناهداد زاوج  هب  اوتف  مزج  روطب  هدومن و  حیرصت  رما  نیا  هب  تبسن  زین  رصاعم  ءاهقف  زا  یضعب  دریگ .
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______________________________

«. دوب دهاوخ  نیع  بحاص  يارب  هلماعم  نآ  دشاب  ریغ  هب  قلعتم  نیع  هلماعم  نمثم  ای  نمث  هک  یتروص  رد  . » م هّدام 197 ق . ( 1)
ص 387. ج 4 ، یماما ، یندم ، قوقح  ( 2)
هلأسم 1352. ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  ( 3)

232 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رهم هیدأت  مدع  ضرف  رد  حاکن  نالطب  طرش 

حاکن و دوب  دهاوخ  لطاب  حاکن  نّیعم  تدم  رد  رهم  هیدأت  مدع  تروص  رد  هک  دوش  طرـش  حاکن  دقع  رد  رگا  : » یندـم نوناق  هّدام 1081 
«. تسا لطاب  طرش  یلو  حیحص  رهم 

، تسا حیحـص  خسف  رایخ  طرـش  رهم ، هب  تبـسن  هک  دنچ  ره  «، 1  » تسا لطاب  حاکن  دـقع  رد  خـسف  رایخ  طرـش  هنوگ  ره  هک  میتفگ  ـالبق 
خـسف رایخ  هجوز  دوشن  تخادرپ  رگا  ددرگ و  تخادرپ  ینّیعم  خیرات  ات  دیاب  هّیرهم  هک  دوش  طرـش  حاکن  دـقع  نمـض  رد  هاگره  نیاربانب 

رهم هن  درک و  دهاوخ  يرایخ  ار  دقع  هن  ینعی  تسا . زّجنم  حیحص و  ود  ره  رهم  دقع و  یلو  دوب ، دهاوخ  لطاب  یطرش  نینچ  دشاب ، هتـشاد 
زّجنم حیحـص و  ود  ره  نیاربانب  هتـشادن  دقع  رد  يریثأت  ندوب  لطاب  ّتلع  هب  نوچ  و  رهم ، هن  هدوب  دقع  ندـش  يرایخ  رب  نانآ  رظن  اریز  ار ،

. دنشابیم
هکنآ رب  هوالع  نآ ، دنتسم  و  تسا . اهقف  روهشم  ياوتف  اب  قباطم  قوف  مکح 

______________________________

. یندم نوناق  هدام 1069  ( 1)
233 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رهم نالطب  هب  رظن  کلاسم  رد  یناـث  دیهـش  دـعاوق و  رد  هماـّلع  هّتبلا  «. 1  » دـشابیم هلـصاو  تایاور  تسا ، نینچ  دـعاوق  لوصا و  ياضتقم 
لالدتسا نیا  یلو  ددرگ ، لطاب  مه  رهم  دیاب  دوش  لطاب  طرش  رگا  سپ  تسا  رهم  هب  هدش  هفاضا  يزیچ  طرش  هک  لالدتسا  نیا  اب  دناهداد ؛

«. 2  » تسا هدش  در  رگید  ءاهقف  طسوت 
______________________________

. روهم باوبا  لئاسو ، ( 1)
ص 98. ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)

234 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رهم کّلمت 

هراشا

«. دیامنب نآ  رد  دهاوخب  هک  یفّرصت  عون  ره  دناوتیم  دوشیم و  رهم  کلام  نز  دقع  دّرجم  هب  : » یندم نوناق  هّدام 1082 
رگید لماوع  ای  و   ) یکیدزن اب  دوشیم و  رهم  فصن  کلام  اهنت  دـقع  ماجنا  اب  نامزمه  هجوز  هک  تسا  دـقتعم  هّیماـما  ياـهقف  زا  یفاکـسا 

«2  » ددرگیم رهم  یمامت  کلام  نز  دقع  ماجنا  اب  هک  دندقتعم  ءاهقف  روهشم  یلو  «. 1  » ددرگیم کلام  ار  نآ  یمامت  رهم ) هدنهد  رارقتسا 
. دش دهاوخ  رقتسم  نآ  یمامت  رگید  لماوع  ای  یکیدزن  لمع  ماجنا  اب  و  لزلزتم ، روطب  یلو 
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، دیامن فّرـصت  رهم  یمامت  رد  رگید  لماوع  ای  یکیدزن و  زا  لبق  دناوتیمن  نز  روهـشم  ریغ  رظن  بجوم  هب  هک  تسا  نآ  رظن  ود  نیا  ةرمث 
هجوز دتفیب  قاّفتا  قالط  لوخد  زا  لبق  هاگره  هیرظن  نیا  بجوم  هب  و  دـنک ، فّرـصت  دـناوتیم  رهم  یمامت  رد  نز  روهـشم  رظن  رب  انب  یلو 

نآ زا  یمین  هتشاد ، تفایرد  ار  رهم  یمامت  هچنانچ  هک  تسا  فّظوم 
______________________________

ص 108. ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  یئابطابط ؛ لئاسملا  ضایر  ( 1)
ص 107. ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  ص 100 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرش  ( 2)

235 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
ضحم هب  نز  قوف  هّدام  بجوم  هب  تشاد . دـهاوخ  قاقحتـسا  ار  نآ  زا  یمین  طقف  هدـشن ، تخادرپ  رهم  زونه  رگا  دـنادرگرب و  جوز  هب  ار 
روهشم رظن  زا  هّدام 1082  رد  یندم  نوناق  دیامن . فّرـصت  هتفرگ و  رهوش  زا  ار  نآ  و  هدومن ، مادقا  رهم  یمامت  ذخا  تهج  دناوتیم  دـقع 

. تسا هدرک  ّتیعبت 

یهقف یسررب 

هک دشابیم ، « 2  » ًۀَلِْحن َّنِِهتا�قُدَص  َءا�سِّنلا  اُوتآ  َو  هفیرـش  ۀیآ  هلـصاو ، « 1  » تایاور عامجا و  رب  هوالع  قوف ، هلأسم  رد  اـهقف  روهـشم  دنتـسم 
. تسین دّیقم  یکیدزن  زا  دعب  ای  لبق  هب  تسا و  قلطم  هیآ  نیا  مکح 

هاوخ «، 3  » دیامنب نآ  رد  یفّرـصت  هنوگ  ره  دـناوتیم  وا  نیاربانب  دوشیم  رهم  یمامت  کلام  دـقع  ماجنا  اب  نامزمه  هجوز  میتفگ  هک  لاح 
. دراد ءاضتقا  نینچ  طیلست  هدعاق  تسوا و  لام  رهم  اریز  دشاب . هدشن  ماجنا  ضبق  زونه  ای  هداد  وا  ضبق  هب  جوز 

رهم رارقتسا  لماوع 

: تسا ریز  رارق  هب  رهم  رارقتسا  لماوع 
. ددرگیم طابنتسا  هدام 1092  زا  یلو  هدشن ، عوضوم  نیا  ضّرعتم  تحارص  هب  یندم  نوناق  ربد . زا  هاوخ  لبق و  زا  هاوخ  یکیدزن ، ( 1

ای جوز و  هچنانچ  هک  دندقتعم  هّیماما  ياهقف  روهشم  هجوز ، ای  جوز  توف  ( 2
______________________________

هلأسم 15. ص 300 ، مّود ، دلج  هلیسولا  ریرحت  ص 32 ؛ مّود ، دلج  یّلح ، هماّلع  ماکحالا  ریرحت  روهم ؛ باوبا  زا  باب 34  لئاسو ، ( 1)
هیآ 4. ءاسن ، ةروس  دیجم ، نآرق  ( 2)

(. تافّرصتلا عاونا  نم  تءاش  ام  هبهلا و  عیبلاب و  هضبق  لبق  هیف  فرصتت  نا  اهل  و   ) ص 32 مّود ، دلج  هماّلع ، دعاوق  ( 3)
236 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

«. 1  » ددرگیم رقتسم  هجوز  عفن  هب  یّمسملا  رهم  یمامت  دنریمب ، یکیدزن  زا  لبق  هجوز 
: تسا هدمآ  نینچ  هلیسولا  ریرحت  رد  «. 2  » دنهدیم اوتف  روهشم  فالخ  رصاعم  نرق  ياهقف  رثکا  یلو 

هک يدروم  اصوصخ  ددرگ ، فیـصنت  یّمـسملا  رهم  قالط ، دروم  دننامه  هک  تسا  نآ  يوقا  دریمب ، یکیدزن  زا  لبق  نیجوز  زا  یکی  رگا  »
«. جوز توم  تروص  رد  اصوصخ  دوش ، هحلاصم  ناشنایم  هک  تسا  نآ  طایتحا  یلو  دشاب ، هدنز  جوز  دنک و  توف  هجوز 

رقتـسم يو  عفن  هب  رهم  یمامت  یلو  دوش ، ادـج  يو  زا  دـیاب  هلـصافالب  هجوز  ددرگ ، دـترم  یکیدزن  زا  لبق  جوز  هاـگره  جوز ، دادـترا  ( 3
«. 3  » دنرظن نیا  رب  اهقف  روهشم  ددرگیم ؛
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نز دقع  دّرجم  هب  تسا  هتشاد  رّرقم  هک  هّدام 1082  هب  هّجوت  اب  یلو  هدرکن  حرطم  تحارص  هب  دنچ  ره  ار  دروم  ود  نیا  مکح  یندم  نوناق 
صوصخ نیا  رد  یندم  نوناق  هک  دومن  طابنتسا  نآ  موهفم  زا  ناوتیم  اذل  هدرک ، ءانثتسا  ار  قالط  دروم  طقف  هکنیا  دوشیم و  رهم  کلام 

. دشابیمن فیصنت  هب  لئاق  دادترا  توف و  رد  هدومن و  يوریپ  روهشم  زا  زین 

([ هیرهم دیسررس  زا  لبق  قالط  عوقو   ) هلأسم ]

جوز ۀثرو  زا  دناوتیم  هجوز  دـیدرتیب  دـیامن ، توف  جوز  هرّرقم  تّدـم  ندیـسر  ارف  زا  لبق  و  دـشاب ، رادتدـم  هجوز  رهم  هاگره  هلأسم -
لاح ار  نید  نویدـم ، توف  هک  دراد ، دوجو  هدـعاق  نیا  هلّجؤم  نوید  یماـمت  رد  هکنیا  اـمک  دـنک ، هبلاـطم  هلـصافالب  ار  دوخ  رهم  یماـمت 

خیرات هک  مادام  دنناوتیمن  وا  هثرو  و  تسین ، تروص  نیدب  هّیـضق  دیامن  توف  هرّرقم  تّدـم  ندیـسر  ارف  زا  لبق  هجوز  رگا  یلو  دـنکیم ،
ار رهم  دسرن ، رس  هدش  نّیعم 

______________________________

ص 100. ج 2 ، میدق ، پاچ  هعمل ، حرش  ص 618 ؛ مالسالا ، رئاعش  ( 1)
هلأسم 14. ص 300 ، مود ، دلج  هلیسولا ، ریرحت  هلأسم 1350 ؛ نیحلاصلا ، جاهنم  ( 2)

ص 100. ج 2 ، هعمل ، حرش  ( 3)
237 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دنیامن هبلاطم 
لاـح نید  جوز  توف  دـننامه  هک  دـندقتعم  یـضعب  تسا : لوق  ود  هقف  رد  ریخ ؟ اـی  ددرگیم  لاـح  نید  اـیآ  روطچ ؟ قـالط  دروم  رد  اـّما 
ینبم هرّرقم  لجا  ندیسر  ارف  زا  لبق  نآ  تخادرپ  مدع  هب  تیاضر  دقع و  نمض  رد  رهم  يارب  تّدم  نداد  رارق  هک  هیجوت  نیا  اب  ددرگیم ،

«. 1  » ددرگیم لاح  نید  هتفای  عوقو  یئادج  قالط و  هک  کنیا  هدوب و  ّتیجوز  ءاقب  رب 
لباـق نادـنچ  قوف  هیجوت  اریز  دـسریم ، رظنب  رتيوـق  رظن  نیا  «. 2  » ددرگیمن نید  ندـش  لاـح  بجوـم  قـالط  هک  تسا  نـیا  رگید  رظن 

. دشابیمن شریذپ 
______________________________

ص 190. ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  ( 1)
. نید باتک  هلیسولا ، ریرحت  ص 90 ؛ ج 2 ، یناهفصا ، ةاجنلا  هلیسو  ( 2)

238 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رهم رد  طاسقا 

«. داد رارق  یطاسقا  ای  تّدم  ناوتیم  رهم  زا  یتمسق  ای  مامت  هیدأت  يارب  : » یندم نوناق  هّدام 1083 
: ددرگیم دافتسم  ریز  بلاطم  قوف  هّدام  زا 

. داد رارق  لجا  هّیرهم  یمامت  تخادرپ  يارب  دقع  نمض  رد  ناوتیم  هکلب  ددرگ ، تخادرپ  اجکی  هّیرهم  تسین  مزال  ( 1
. داد رارق  لجا  یقبام  تخادرپ  يارب  دشاب و  لاح  هّیرهم  زا  یتمسق  دناوتیم  ( 2

. ددرگ تخادرپ  طاسقا  روطب  نآ  زا  یتمسق  ای  رهم  یمامت  هک  دوش  قفاوت  نینچ  دناوتیم  ( 3
مینکیم هدنسب  رادقم  نیمه  هب  العف  اذل  هّدام 1085  دافم  حرش  يارب  تسا  ياهمّدقم  ناونعب  ابیرقت  هّدام  نیا  زا  دافتسم  بلاطم  هک  اجنآ  زا 

. درک میهاوخ  ثحب  رتلّصفم  هدنیآ  تاحفص  رد  دوخ  ياج  رد  و 
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239 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رهم بیع  فلت و 

بویعم و میلست  زا  لبق  دقع و  زا  دعب  ای  هدوب و  بویعم  دقع  زا  لبق  ددرگ  مولعم  دشاب و  نّیعم  نیع  رهم ، هاگره  : » یندم نوناق  هّدام 1084 
«. تسا فلت  بیع و  نماض  رهوش  دوش  فلت  ای 

: ددرگیم حرش  بلطم  دنچ  رکذ  نمض  هدیدرگ ، میظنت  هّیماما  هقف  زا  يوریپ  هب  هک  قوف  هّدام 
اما نید ، ای  تعفنم و  ای  دشاب ، نیع  رهم  هکنیا  زا  معا  تسا ، نآ  نماض  هدومنن  هجوز  میلـست  ار  رهم  جوز  هک  مادام  هک  تسین  يدـیدرت  ( 1
رظن فالتخا  هّیماما  هّماع و  ناهیقف  نایم  صوصخ  نیا  رد  تسا ؟ دی  نامض  قیداصم  زا  ای  تسا  یضواعم  نامض  لیبق  زا  روبزم  نامض  ایآ 

. دنلئاق ریخا  هّیرظن  هب  هّیماما  ياهقف  روهشم  دندقتعم و  لّوا  هّیرظن  رب  هّماع  ياهقف  زا  ياهراپ  تسا .
لک  » فورعم هدعاق  دانتسا  هب  اهقف  تسا . حرطم  یضواعم  یلام  تالماعم  هیلک  رد  عیب و  رد  هک  تسا  ینامض  یضواعم ، نامـض  زا  روظنم 

توعد يرتشم  هب  دـیاب  نمث  دـننادیم و  خـسفنم  ار  هلماعم  ضبق  زا  لبق  عیاب  دزن  عیبم  فلت  اـب  هعیاـب » لاـم  نم  وهف  هضبقلا  لـبق  فلت  عیبم 
هّدام رد  ار  عوضوم  نیا  مکح  هّیماما  هقف  زا  يوریپ  هب  یندم  نوناق  دبای .

240 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
«. 1  » تسا هدش  رّکذتم  ، 387

ریصقت هنوگ  چیه  نودب  يوامس  تافآ  هب  هدوب و  یجراخ  نیع  عیبم  هک  دراد  يدروم  هب  صاصتخا  نامض  هنوگنیا  اهقف  روهـشم  رظنب  هّتبلا 
تمیق ای  لثم و  نماض  عیاب  دشاب ، هدش  فلت  يو  ریـصقت  روصق و  اب  عیاب و  طسوت  هچنانچ  یلو  دـشاب ، هدـش  فلت  عیاب  فرط  زا  یلامها  و 

«. 2  » دشاب نمث  هداعا  هب  فّظوم  عیاب  خسفنم و  عیب  هکنآ  هن  تسا  نآ 
زا ضبق  هکنیاب  هجوت  اب  اریز  تسا ، لصا  فالخ  یمکح  میلـست ، زا  لبق  عیبم  فلت  اب  هلماعم  خاسفنا  دـینکیم  هظحـالم  هک  روطناـمه  ( 2

ریـصقت لامها و  نودب  عیبم  هچنانچ  هک  دوب  نآ  لصا ، ياضتقم  دریذپیم ، ماجنا  هلماعم  اب  نامز  مه  لاقتنا  و  تسین ، هلماعم  یلـصا  ناکرا 
. دشاب هدش  فلت  يرتشم  لام  زا  هکلب  دشابن  يزیچ  عیاب  هدهع  رب  ددرگ ، فلت  عیاب 

ره دننادیم ، عیبم  هب  رـصحنم  مه  نآ  عیب و  هب  صتخم  ار  قوف  مکح  اهقف  زا  يرایـسب  قوف ، مکح  ندوب  لصا  فالخ  هب  تیانع  اب  نیاربانب 
نمث رد  هکلب  هتسنادن  مه  عیبم  رد  رصحنم  و  هداد ، يّرـست  دشاب  لام  نآ  رد  دوصقم  هک  مه  يدوقع  ریاس  هب  ار  نآ  رگید  یـضعب  هک  دنچ 

. دناهدومن يراج  ار  مکح  نیمه  زین  ضوع  ای 
دزن رد  میلـست  زا  لبق  رهم  هچنانچ  هک  دننآ  رب  اذـل  و  تسا ، هدـعاق  نیا  زا  حاکن  جورخ  دـشابیم ، مّلـسم  هّیماما  ياهقف  رثکا  نایم  رد  هچنآ 

جوز هکلب  دوش  لثملا  رهم  هب  لیدبت  ات  ددرگیمن  لطاب  زین  قادص  هکلب  دوشیمن ، خسف  حاکن  اهنت  هن  دوش ، فلت  جوز 
______________________________

درتسم يرتشم  هب  دـیاب  نمث  خـسفنم و  عیب  دوش  فلت  عیاب  فرط  زا  لامها  ریـصقت و  نودـب  میلـست  زا  لبق  عیبم  رگا  : » م هدام 387 ق . ( 1)
.« دوب دهاوخ  يرتشم  لام  زا  فلت  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدومن  عوجر  وا  ماقم  مئاق  ای  مکاح  هب  میلست  يارب  عیاب  هکنیا  رگم  ددرگ 

. دعب هب  ص 189  یندم ، شخب  هدنراگن ، رثا  هقف  دعاوق  باتک  هب  دوش  عوجر  قوف  هدعاق  دروم  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  ( 2)
241 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

یـضواعم نامـض  لیبق  زا  رهم  هب  تبـسن  ار  جوز  نامـض  هک  اـجنآ  زا  هّماـع  ءاـهقف  یلو  «. 1  » تسا یّمـسملا  رهم  تمیق  ای  لـثم  هب  نماـض 
هک تفای  دهاوخ  ار  يدروم  مکح  و  خسفنم ، یّمسملا  رهم  هک  دنلئاق  نینچ  ضبق  زا  لبق  ندش  فلت  ای  ندمآرد و  بویعم  اب  اذل  دننادیم ،

«. 2  » دوب دهاوخ  جوز  هدهع  هب  لثملا  رهم  یکیدزن  زا  سپ  و  هتشادن ، یّمسملا  رهم  حاکن ،
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هک حیضوت  نیا  اب  دشابیم ؛ « 3  » دیلا یلع  ةدعاق  نآ  دنتسم  هک  تسا  دی  نامض  عون  زا  هّیماما  ءاهقف  هدیقعب  رهم ، هب  تبسن  جوز  نامـض  ( 3
ار نآ  هک  تسا  نماـض  دـی  هدـعاق  بجوم  هب  جوز  نیارباـنب  ددرگیم ، رهم  یماـمت  کـلام  هجوز  دـقع  عوقو  ضحم  هب  هکنآ  هب  هّجوت  اـب 

فلت ای  بویعم و  دقع  زا  دعب  ای  و  هدوب ، بویعم  دقع  زا  لبق  نیع  هک  دوش  مولعم  لیوحت  زا  سپ  هچنانچ  و  دـهد ، شبحاص  لیوحت  املاس 
. تسا تراسخ  ناربج  نماض  جوز  ددرگ ،

: دوش عقاو  لیذ  ياهتروص  زا  یکی  هب  تسا  نکمم  دقع  زا  سپ  رهم  نیع  ندش  فلت  بویعم و  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
. دشاب جوز  دوخ  روصق  ای  ریصقت و  زا  یشان  بیع  ای  فلت و  فلا )

. دشاب هجوز  طسوت  بیع  ای  فلت و  ب )
. دشاب ثلاث  صخش  یبنجا و  طسوت  بیع  ای  فلت و  ج )

. دشاب يرهق  روطب  یضرا و  ای  يوامس  تفآ  ببس  هب  بیع  ای  فلت و  د )
. دشابیمن جوز  هدهع  رب  ینامض  هدش و  ماجنا  هجوز  طسوت  ضبق  هک  تسا  نآ  مکح  رد  ب ،»  » تروص

بیبست فالتا و  نامض  هب  دانتسا  اب  دی ، نامض  رب  هوالع  فلا »  » تروص رد 
______________________________

ص 32. مود ، دلج  یّلح ، هماّلع  ماکحالا ، ریرحت  ( 1)
. روهم لصف  خیش ، فالخ  هحفص 416 ؛ مّود  ج  دصاقملا ، عماج  ص 430 ؛ ج 1 ، مق ، تسفا  دیهش ، ماهفالا  کلاسم  هب : دوش  عوجر  ( 2)

. هیدؤت یتح  تذخا  ام  دیلا  یلع  ( 3)
242 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

ناربـج هدـهع  زا  تاـّیمیق  رد  تمیق  تاـّیلثم و  رد  لـثم  تخادرپ  اـب  دـیاب  جوز  اذـل  و  دومن ، یقوـقح  هیجوـت  ار  جوز  نامـض  ناوـتیم  زین 
. دیآرب تراسخ 

تروص رد  و  دیامن ، هعجارم  جوز  دوخ  هب  هکنآ  ای  دـنک ، هعجارم  یبنجا )  ) هدـننکفلت هب  امیقتـسم  هک  تسا  ّریخم  هجوز  ج »  » تروص رد 
. دنک هعجارم  هدننکفلت  هب  بیبست  فالتا و  نامض  دانتسا  هب  دناوتیم  جوز  تراسخ ، هبلاطم  جوز و  هب  عوجر 

. دشابیم تراسخ  تخادرپ  هب  مزلم  جوز  دی  نامض  هب  ادنتسم  هک  تسا  فلا  تروص  دننامه  زین  د »  » تروص
دی نامـض  هب  دانتـسا  اب  دقع ، زا  سپ  نآ  رد  هلـصاح  بیع  ای  رهم و  نیع  فلت  صوصخ  رد  هّیماما  ياهقف  رظن  دش ، هراشا  هک  روطنامه  ( 4

، دی نامض  اب  ات  تسا  هیجوت  لباق  رتشیب  یضواعم  نامـض  اب  هدوب ، دوجوم  دقع  زا  لبق  دوش  مولعم  هک  یبیع  نامـض  یلو  تسا  هیجوت  لباق 
نآ لیدبت  و  رهم ، خسف  ای  و  دقع ، خسف  ۀجیتن  دوش  هیجوت  یضواعم  نامـض  اب  عوضوم  هچنانچ  دش  ثحب  هک  يروط  هب  رگید  فرط  زا  اما 

ای لثم و  هب  نامض  هدرک ، يوریپ  نآ  زا  هّدام 1084  رد  یندم  نوناق  هک  هّیماما  ياوتف  هک  یلاح  رد  تشاد ، دهاوخ  یپ  رد  ار ، لثملا  رهم  هب 
لوصا دعاوق و  فالخ  رب  عامجا ، هب  دانتسا  اب  اهقف  ارهاظ  و  دشابیمن ، قبطنم  دعاوق  اب  روبزم  مکح  هک  تفگ  دیاب  نیاربانب  و  تسا ، تمیق 

«. 1  » دناهداد اوتف  یقوقح 
: رّکذت

شرا ۀبلاطم  تراسخ ، ناونع  هب  دناوتیم  هجوز  دشاب ، هدـش  لصاح  نآ  زا  دـعب  ای  دـقع و  زا  لبق  هکنیا  زا  معا  بیع ، دوجو  دراوم  رد  ( 1
دروم هّدام  رد  یندم  نوناق  مکح  «. 2  » دیامن هبلاطم  ار  نآ  تمیق  ای  ملاس و  لثم  و  دنک ، در  ار  بویعم  نیع  هکنآ  ای  و  دیامن ،

______________________________

ص 371. یناقمم ، نیقتملا  جهانم  ص 41 ؛ ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)

ص 372. یناقمم ، نیقتملا  جهانم  ص 41 ؛ ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)
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243 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هدشن نماض  هّمذ  تئارب  هوحن  رّکذتم  اذل  تسا و  نامـض  نایب  ماقم  رد  طقف  هّدام  نیا  رد  راذگنوناق  اریز  درادـن  هتکن  نیا  اب  یتافانم  ثحب 

. تسا
؟ دقع داقعنا  ای  هبلاطم ؟ ای  فلت ؟ نامز  دوش ؟ هتفرگ  رظن  رد  دیاب  ینامز  هچ  تمیق  نآ ، تمیق  تخادرپ  موزل  رهم و  نیع  فلت  دروم  رد  ( 2

زور تمیق  هک  تسا  نآ  دـعاوق  ياضتقم  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا و  حرطم  دـی  نامـض  رد  هک  تسا  یثحب  نامه  نیا  تمیق ؟ نیرتالاب  ای 
«. 1  » دریگ رارق  هبساحم  رایعم  دیاب  تخادرپ 

______________________________

حیجرت ار  فلت  زور  تمیق  ص 32  مّود ، دلج  ماکحالا  ریرحت  رد  یّلح  هماّلع  ص 97 ؛ هدنراگن ، رثا  هقف ، دعاوق  باتک  هب  دوش  عوجر  ( 1)
. تسا هداد 

244 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هجوز عانتما  ّقح 

هراشا

هکنیا رب  طورـشم  دنک  عانتما  دراد  رهوش  لباقم  رد  هک  یفئاظو  ءافیا  زا  هدشن  میلـست  وا  هب  رهم  ات  دناوتیم  نز  : » یندـم نوناق  هّدام 1085 
«. دوب دهاوخن  هقفن  ّقح  طقسم  عانتما  نیا  دشاب و  لاح  وا  رهم 

دنک و هبلاطم  ار  هیرهم  دـقع  زا  سپ  هلـصافالب  دـناوتیم  هجوز  دـشاب  لاح  هیرهم  رگا  دـشاب  لّجؤم  ای  لاح  دـناوتیم  رهم  هک  میتفگ  البق 
تبسن یکیدزن  هنوگ  ره  زا  لبق  دناوتیم  هجوز  دنک  يراددوخ  میلـست  زا  جوز  هچنانچ  دیامن . هیدأت  گنردیب  هک  تسا  فّظوم  زین  جوز 

هکیلاحرد درک  دـهاوخن  طقاس  جوز  هدـهع  زا  ار  يو  هقفن  ّقح  هجوز  نیکمت  مدـع  تلاح  نیا  رد  دـیامنن و  نیکمت  جوز  تاعاتمتـسا  هب 
. دوب طقاس  يو  هقفن  ّقح  درکیم  يراددوخ  نیکمت  زا  هیرهم  تخادرپ  اب  رگا 

نیکمت زا  اـی  هبلاـطم و  ار  رهم  دـناوتیمن  هجوز  ینعی  تـسین  يراـج  قوـف  مـکح  لـجا  ندیـسر  ارف  زا  لـبق  دـشاب  لّـجؤم  ۀـیرهم  هاـگره 
. دنک يراددوخ 

یهقف یسررب 

: مینکیم لیلحت  ریز  بلاطم  رکذ  نمض  ار  قوف  هلأسم  یهقف  يانبم 
245 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. ددرگ رکذ  رهم  نآ  رد  هکنآ  صوصخب  تسا  قحلم  اهنآ  هب  یلو  دوریمن ، رامشب  یقیقح  تاضواعم  هلمج  زا  دنچ  ره  حاکن  ( 1
هچنانچ و  «. 1  » دیامن يراددوخ  میلـست  زا  هدومنن  میلـست  ار  ضوع  لباقم  فرط  هک  مادام  دنراد  ّقح  نیفرط  زا  کی  ره  تاضواعم ، رد  ( 2

لئاق یمدقت  کیچیه  يارب  دومن و  دـهاوخ  رابجا  ینیفرط  ضباقت  هب  ار  ود  ره  مکاح  ددرگ  رجنم  هعفارم  هب  دریگن و  ماجنا  ضابقا  ضبق و 
. درادن دوجو  یتیولوا  اریز  دش ؛ دهاوخن 

رد و  دـش ، دـهاوخ  طقاس  وا  كاسما  ّقح  دـیامن  میلـست  هب  تردابم  لباقم ، فرط  ضبق  نودـب  نیفرط  زا  یکی  هچنانچ  تاـضواعم ، رد  ( 3
تساوخرد هاگداد  هب  هعجارم  اب  هکلب  دیامن  هداعتسا  ار  هدش  میلست  لام  دناوتیمن  رگید  ضوع ، میلست  زا  لباقم  فرط  يراددوخ  تروص 

. دومن دهاوخ  ضوع  میلست  هب  رابجا 
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. دوشیم رقتسم  یکیدزن  اب  رهم  هب  تبسن  يو  تیکلام  و  ددرگیم ، کلام  ار  رهم  یمامت  هجوز  حاکن ، دقع  ماجنا  اب  ( 4
. تسا هدش  ماجنا  ضبق  دریگ ، تروص  مه  رابجا  اب  هچنانچ  تسین و  ربتعم  ضبق  ماجنا  ققحت و  رد  تیاضر  ( 5

طقاس مکح  نیا  رگید  نآ  ندوب  لجؤم  تروص  رد  یلو  دـشاب ، لاح  نیـضوع  هک  تسا  یتروص  صوصخ  رد  ضباقت ، هب  نیفرط  مازلا  ( 6
میلـست زا  رگید  فرط  ضابقا  مدـع  دانتـسا  هب  دـناوتیمن  و  تسا ، میلـست  هب  مزلم  لباقم  نیفرط  دـشاب ، لجؤم  ود  نآ  زا  یکی  رگا  تسا و 
ناکما زین  تسا و  تاحـضاو  زا  حاکن  دقع  رد  رهم  ندوب  لجؤم  ناکما  دشابیمن . لاح  لباقم  فرط  يوس  زا  ضوع  هک  اریز  دنک ، عانتما 
دوجوم عاتمتـسا  عناوم  زا  يرگید  عنام  ای  دشاب و  هریغـص  هجوز  هک  تسا  ینامز  نآ  تسا و  رّوصتم  زین  هجوز  يوس  زا  عتمت  ندوب  لجؤم 

. دشاب
دقتعم يو  هک  هدش  تیاکح  یّلح  سیردا  نبا  زا  هّیماما ، ياهقف  نایم  رد  ( 7

______________________________

. دوشیم هتفگ  سبح  قح  هقف  حالطصا  رد  ( 1)
246 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نیکمت زا  هجیتـن  رد  هبلاـطم و  ار  رهم  دـناوتیمن  هجوز  دـشاب ، رـسعم  رهم  تخادرپ  زا  جوز  هچناـنچ  رهم  ندوب  لاـح  تروص  رد  هک  هدوب 
یلو ددرگیم  وا  مازلا  هجوز و  هبلاطم  عنام  دنچ  ره  هجوز  راسعا  هک  لالدتسا  نیا  اب  اهقف ، روهشم  طسوت  هدیقع  نیا  یلو  دنک . يراددوخ 

. تسا هدش  در  «، 1  » دشاب نیکمت  هب  فّظوم  هجوز  هک  تسین  نآ  مزلتسم  عوضوم  نیا 
هیرهم تخادرپ  زا  راـسیا  لاـح  رد  جوز  رگا  هک  تسا  نینچ  ناـنآ  هّیرظن  داـفم  هک  دوش  هتفگ  تسا  مزـال  اـهقف ، روهـشم  رظن  حیـضوت  رد 

هدشن و طقاس  زین  يو  هقفن  ّقح  هک  یلاح  رد  دیامن  يراددوخ  نیکمت  زا  دناوتیم  هجوز  ایناث  تسا و  هدرک  تیصعم  الوا  دنک ، يراددوخ 
هب ار  وا  هذخاؤم و  یعرش  هفیظو  ماجنا  مدع  هب  تبـسن  ار  جوز  هاگداد  و  هعجارم ، هحلاص  هاگداد  هب  دناوتیم  شیوخ  قوقح  نتفرگ  يارب 

نیکمت هب  مزلم  مه  هـجوز  اـما  تـفرگ ، دـهاوخن  تروـص  وا  مازلا  دـنچ  ره  جوز ، راـسعا  تروـص  رد  یلو  دـیامن ، مزلم  هـیرهم  تـخادرپ 
. دنک يراددوخ  نیکمت  زا  دراد  قح  وا  هکلب  دش  دهاوخن 

مدـع هکنیا  لـیلد  هب  تسا  طـقاس  هقفن  تروص  نیا  رد  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  ریخ ؟ اـی  تسا  طـقاس  هقفن  تلاـح  نیا  رد  مینیبب  لاـح 
هجوز نیکمت  مدع  هک  تسا  طقاس  یتقو  هقفن  دـسریم  رظنب  یلو  دوب ، دـهاوخ  هقفن  طقـسم  سپ  تسا ، رودـقم  ریغ  يرما  لولعم  نیکمت 

نیا دوجو  اب  یلو  هدوبن ، یعرش  ریغ  مه  رهم  تخادرپ  مدع  هیف  نحن  ام  رد  دنچ  ره  و  دشاب ، هتفرگ  تروص  ینوناق  یعرـش و  زّوجم  نودب 
مدع هکنیا  ّتلع  هب  زاب 

______________________________

یئاضق یلاـع  ياروش  یقوقح  نویـسیمک  زا  هدـش  ماـجنا  خـساپ  لاؤس و  هب  مق ؛ تسفا  ص 421 ، ج 1 ، یناث ، دیهـش  ماهفالا  کـلاسم  ( 1)
: دیئامرف هجوت 

روط هب  قوقح  زا  ندومن  رـسک  و  دقن ، تروص  هب  هیرهم  تخادرپ  زا  جوز  تردق  مدع  اب  دـشاب  لاح  هجوز  هیرهم  هک  یتروص  رد  لاؤس -
؟ ریخ ای  دراد  هقفن  قح  عانتما ، تروص  رد  و  دراد ، نیکمت  زا  عانتما  قح  هیرهم  هّیلک  لوصو  ات  هجوز  ایآ  طاسقا ،

تالاؤس ةوزج  لوا  هرامش  . ) دراد یندم  نوناق  هدام 1085  هب  هجوت  اب  ار  هقفن  قاقحتـسا  نیکمت و  زا  عانتما  قح  هیرهم  لوصو  ات  باوج -
(. ص 30

247 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. دوب دهاوخن  هقفن  طقسم  اذل  هتفرگ  تروص  ینوناق  زّوجم  اب  نیکمت 

صوصخ رد  زین  حاکن  و  هدیدرگ ، ذاّختا  تاضواعم  رب  مکاح  دعاوق  زا  دنچ  ره  قوف  ماکحا  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزال  ثحب  نیا  همتاخ  رد 
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رد یـساسا  یلـصا و  یهقف  دنتـسم  هضّوعم  تالماعم  ریاس  اب  حاکن  يوهام  تازیامت  هب  هجوت  اب  یلو  تسا  قحلم  یلاـم  تاـضواعم  هب  رهم 
«. 1  » تسا عامجا  هلأسم  نیا 

ریخ ای  دنک  يراددوخ  رهم ، تخادرپ  زا  شیپ  ات  هدرک ، نّیعم  وا  يارب  جوز  هک  ینکـسم  رد  ندیزگ  ینکـس  زا  دناوتیم  هجوز  ایآ  هلأسم -
؟ دیامن هبلاطم  شیوخ  هقفن  ءزج  ار  عانتما  تدم  يانکس  ّقح  دناوتیم  ایآ  زاوج  تروص  رد  و 

يراددوخ هدومن  هّیهت  رهوش  هک  ینکسم  رد  تنوکس  زا  تسا  هتشادن  تفایرد  ار  رهم  هک  مادام  دناوتیم  دنچ  ره  هجوز  هک  دسریم  رظنب 
هجوز هک  دوشیمن  نآ  بجوم  رما  نیا  یلو  دنک ، یچیپ  رس  هقفن  يادا  زا  دناوتب  جوز  ات  دوشیمن  بوسحم  هزـشان  درک  نینچ  رگا  دنک و 

( رهم نتفرگ  يارب  یئوشانز  فئاظو  زا  عانتما   ) تدـم نیمه  رد  هک  تسا  نآ  دـننامه  اریز  دـیامن ، هبلاـطم  ار  شیوخ  يانکـس  ّقح  دـناوتب 
یهیدب و  دیامن ، هقفن  هبلاطم  ادعب  دـنکن و  فرـصم  وا  یلو  دراذـگب  وا  رایتخا  رد  ار  هجوز  ۀـقفن  دراوم  ریاس  سابل و  اذـغ و  هیمهـس  جوز 

ات دوشیمن  بوسحم  زوشن  دـنچ  ره  رهم  تخادرپ  زا  لبق  هجوز  نیکمت  مدـع  رگید  ترابع  هب  تشاد و  دـهاوخن  ار  یّقح  نینچ  هک  تسا 
سپس دنکن و  فرـصم  دناوتیم  وا  داهن  وا  رایتخا  رد  ار  هقفن  جوز  رگا  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  هتکن  نیا  یلو  ددرگ ، هقفن  طوقـس  بجوم 

. دیامن تراسخ  ناربج  هبلاطم 
هیتآ هدام  لومشم  ات  دوشیمن  بوسحم  نیکمت  دیامن ، لزنم  هدرک  نیعم  رهوش  هک  ینکسم  رد  هجوز  هچنانچ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  انمض 

رد تاعاتمتسا  يارب  ار  نتشیوخ  هجوز  هکنآ  زا  تسا  ترابع  هدمآ  یهقف  نوتم  رد  هک  نیکمت  زا  روظنم  اریز  ددرگ 
______________________________

. دعب هب  ص 41  ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  دعب ؛ هب  ص 421  مق ، تسفا  ج 1 ، ماهفالا ، کلاسم  هب  دوش  عوجر  ( 1)
248 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هاگتماقا رد  روضح  فرـص  اذل  و  تسا ، ینعم  نیمه  هب  یئوشانز ) فئاظو  ماجنا   ) هدمآ زین  یندم  نوناق  رد  هچنآ  دهد و  رارق  جوز  رایتخا 
تـسا ّمعا  زوشن  مدع  هکلب  تسین ، زوشن  لباقم  هطقن  نیکمت  موهفم  هک  تفگ  میهاوخ  هدنیآ  رد  ام  دش . دـهاوخن  بوسحم  نیکمت  رهوش 

. نیکمت زا 
249 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

عانتما ّقح  طوقس 

هراشا

دناوتیمن رگید  دومن ، مایق  دراد  رهوش  لباقم  رد  هک  یفئاظو  ءافیا  هب  دوخ  رایتخا  هب  رهم  ذـخا  زا  لبق  نز  رگا  : » یندـم نوناق  هّدام 1086 
«. دش دهاوخن  طقاس  دراد  رهم  هبلاطم  يارب  هک  یّقح  کلذ  عم  دنک ، هدافتسا  لبق  هدام  مکح  زا 

، دنک يراددوخ  مّلـست  زا  رگید  فرط  دریگ و  ماجنا  میلـست  نیفرط  زا  یکی  بناج  زا  هچنانچ  هک  میتفگ  هرامش 3  رد  یلبق  هّدام  حرـش  رد 
زا میلـست  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  یلو  دراد ، نایرـس  مه  حاکن  رد  عوضوم  نیا  هدعاق ، قبط  دـش . دـهاوخ  طقاس  وا  كاسما  سبح و  ّقح 

؟ دباییم قّقحت  زیچ  هچ  هب  هجوز  هیحان 
ضوع مامت  مات و  میلـست  ضبق  زا  روظنم  تاضواعم  ریاس  نوچ  مه  هکنیا  لّوا  ددرگ : نایب  تسا  نکمم  لـیلحت  ود  هتکن  نیا  صوصخ  رد 

رد جوز  دی  تحت  عضب  ددرگیمن و  قّقحم  میلست  یکیدزن  راب  کی  اب  اذل  دوش ، میلست  دیاب  هک  تسا  يزیچ  عضب  حاکن  رد  نوچ  و  تسا ،
. دیآیمن

نیکمت زا  يراددوخ  قح  هدرکن  تفایرد  ار  رهم  زونه  هچنانچ  راب ) دـنچ  اـی  راـب و  کـی   ) یکیدزن زا  سپ  یّتح  هجوز  لـیلحت  نیا  قباـطم 
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دیفم و خیش  زین  طوسبم و  هیاهن و  رد  یسوط  خیش  دیامن . رهم  میلست  هب  لوکوم  ار  دوخ  نیکمت  دناوتیم  دراد و 
250 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

«. 1  » دناهدیقع نیا  رب  امدق  زا  رگید  یضعب 
رارقتـسا رهم  یکیدزن  اب  اذل  و  تسا ، تاضواعم  ریاس  رد  ضبق  هلزنمب  حاکن  رد  یطو  هک  تسا  نیا  دـسریم ، رظنب  رتيوق  هک  مّود  لیلحت 

. دباییم
یکیدزن راب  کـی  زا  سپ  هجوز  تسا ، هدومن  يوریپ  نآ  زا  زین  یندـم  نوناـق  و  دشابیم 2 ، اهقف  روهـشم  رظن  دروم  هک  لیلحت  نیا  قباطم 

. دیامن هدافتسا  سبح  قح  زا  دناوتیمن  رگید 

([ یطاسقا رهم  لجؤم ، رهم  يرهق ، یکیدزن  ضورف  رد  عانتما  قح  تیعضو   ) هلأسم دنچ  ]

هاوخ دـنچ  ره  هک  دـسریم  رظنب  دـش ؟ دـهاوخ  طقاس  هجوز  سبح  قح  ایآ  دریگ  ماجنا  جوز  دـیدهت  راـبجا و  اـب  یکیدزن  رگا  هلأسم 1 -
هک تسا  يراثآ  لیبق  زا  سبح  ّقح  هک  تفگ  ناوتیمن  یلو  هیرهم ، رارقتسا  دننام  ددرگیم ، ّبترتم  یکیدزن  رب  راثآ  هلـسلس  کی  هاوخان 

دوش 3. طقاس  رابجاب  یکیدزن  ماجنا  اب 
عقوم نیا  رد  دسر ، ارف  لجا  ات  دیامن  يراددوخ  نیکمت  زا  انایصع  هجوز  لجا  ندیـسر  ارف  زا  لبق  یلو  دشاب ، لجؤم  رهم  هاگره  هلأسم 2 -

؟ ریخ ای  دنک  يراددوخ  نیکمت  زا  دناوتیم  هجوز  ایآ 
نیا زا  و  هدرک ، فّلخت  یئوشانز  فئاظو  ماجنا  زا  هجوز  رهم ، ندـش  لاح  لجا و  ندیـسر  ارف  زا  لبق  دـنچ  ره  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 

، دروم نآ  دـننامه  هجوز  نیاربانب  دـشاب و  لاح  هیرهم  هک  تسا  يدروم  دـننام  ینونک ، ّتیعقوم  رد  لاحره  هب  یلو  هدومن ، نایـصع  تهج 
. تشاد دهاوخ  سبح  قح 

تـسا هدومن  طقاس  شیوخ  زا  ار  عانتما  زا  هدافتـسا  ّقح  رهم ، لیجأت  لوبق  اب  هجوز  اریز  تسا  شودخم  قوف  لیلحت  هک  دسریم  رظنب  یلو 
. درادن دوجو  نآ  دّدجم  توبث  يارب  یبجوم  و 

تیاـعر رد  جوز  طاـسقا  یـضعب  رد  هچناـنچ  دـنک و  يراددوخ  نیکمت  زا  دـناوتیمن  هجوز  دـشاب ، یطاـسقا  روطب  رهم  هاـگره  هلأسم 3 -
. دیامن يراددوخ  فئاظو  ماجنا  زا  هدومن ، نیکمت  البق  هکنآ  زا  سپ  دناوتیمن  هجوز  دزرو  فّلخت  هدش  نییعت  ياهتّدم 

______________________________

ص 432. ج 1 ، یناث ، دیهش  ماهفالا ، کلاسم  ص 45 ؛ ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  1 و 2 و 3 ) ( ) 1)
251 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رهملا ۀضّوفم  عضبلا و  ۀضّوفم 

هراشا

زا دعب  دنناوتیم  نیفرط  تسا و  حیحص  حاکن  دشاب  هدش  طرـش  رهم  مدع  ای  هدشن  رکذ  رهم  مئاد  حاکن  رد  رگا  : » یندم نوناق  هّدام 1087 
«. دوب دهاوخ  لثملا  رهم  قحتسم  هجوز  دوش  عقاو  یکیدزن  اهنآ  نیب  نّیعم  رهم  رب  یضارت  زا  لبق  رگا  دننک و  نّیعم  یضارت  هب  ار  رهم  دقع 

يرهم هنوگچیه  قحتسم  نز  دریمب  یکیدزن  زا  لبق  رهم و  نییعت  زا  لبق  نیجوز  زا  یکی  رگا  لبق  هدام  دروم  رد  : » یندم نوناق  هّدام 1088 
«. تسین

ثلاـث صخـش  اـی  رهوش  تروص  نیا  رد  دوش  هداد  یثلاـث  صخـش  اـی  رهوـشب  رهم  نییعت  راـیتخا  تسا  نکمم  : » یندـم نوناـق  هّدام 1089 
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«. دنک نّیعم  دهاوخب  ردق  ره  ار  رهم  دناوتیم 
«. دیامن نّیعم  لثملا  رهم  زا  رتشیب  دناوتیمن  نز  دوش  هداد  نز  هب  رهم  نییعت  رایتخا  رگا  : » یندم نوناق  هّدام 1090 

252 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. دریگیم رارق  لیلحت  دروم  اجکی  قوف  هّدام  راهچ  تاعوضوم ، طابترا  هب  رظن 
. تسین لطاب  رهم  رکذ  نودب  حاکن  اذل  دشابیمن ، یلصا  نکر  حاکن  رد  رهم 

: تسا رّوصت  لباق  لیذ  ّقش  هس  اعومجم  بلطم  نیا  لوبق  اب 
. دیدرگ نایب  لبق  دراوم  رد  تروص  نیا  مکح  یّمسملا ) رهم   ) دوش هداد  رارق  دقع  نمض  رد  هیرهم  فلا )

هّداـم 1087 رد  تروـص  نیا  مکح  دـنیوگ . عـضبلا » ۀـضّوفم   » ار ياهجوز  نینچ  هک  دـشاب  هدـشن  رکذ  یّلکب  دـقع  نمـض  رد  هـیرهم  ب )
نیا رد  هک  دننک  نّیعم  رگیدکی  قفاوت  اب  ار  هیرهم  حاکن  دقع  ماجنا  زا  دعب  دنناوتیم  نیفرط  عضبلا » ۀـضّوفم   » دروم رد  دـشابیم . روکذـم 

. دوب دهاوخ  یّمسملا  رهم  هدش  نّیعم  رهم  تروص 
نیمه هّدام 1088  لولدم  دوب ؛ دهاوخن  زیچ  چیه  قحتـسم  نز  دتفا  قاّفتا  توف  ّتلع  هب  یئادج  یکیدزن  زا  لبق  رهم و  نییعت  زا  لبق  هاگره 

. تسا هدیدرگ  نایب  هدام 1093  رد  قالط  ّتلع  هب  یئادج  تسا ؛ بلطم 
. دنمان رهملا » هضّوفم   » ار ینز  نینچ  دشاب  هدش  هداد  رارق  ثلاث  صخش  ای  هجوز و  ای  جوز  رایتخا  رد  رهم  نییعت  ج )

و تشاد ، دهاوخن  رثکا  دح  لقا و  دح  رظن  زا  یتّیدودحم  رهم  نییعت  يارب  وا  دشاب  هدش  هداد  رارق  ثلاث  صخش  ای  جوز  رایتخا  هب  رهم  رگا 
صخـش ای  رهوش  هب  ار  رایتخا  نیا  شدوخ  نوچ  تسا و  هجوز  قح  رهم  اریز  دریگ . رارق  رهم  دـناوتیم  دـشاب  هتـشاد  ّتیلاـم  هک  يزیچ  ره 

نآ هب  هدومن و  مادـقا  شدوخ  هجوز  هک  تسا  يررـض  دـیامن ، نییعت  لثملا  رهم  زا  رتمک  رادـقم  هب  ار  رهم  هچناـنچ  اذـل  تسا ، هداد  ثلاـث 
. تسا هدرک  قفاوت 

هّدام 1090 رد  یندم  نوناق  رثکا  دـح  رظن  زا  نکیل  درادـن ، یتّیدودـحم  لقا  دـح  رظن  زا  وا  دوش  هداد  هجوز  هب  رهم  نییعت  رایتخا  رگا  یلو 
دوشیم هدید  ءاهقف  ياواتف  رد  هچنآ  اّما  دیامن ، نییعت  لثملا  رهم  زا  شیب  دناوتیمن  هجوز  هک  هتشاد  رّرقم 

253 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
«. 1  » تسا مهرد  دصناپ  ینعی  هنسلا ، رهم  ضرف  نیا  رد  هجوز  رایتخا  رثکا  دح 

نایم توافت  تیاور  نیا  بجوم  هب  ع )  ) رقاـب ترـضح  تسا . عوضوم  نیمه  رب  ّلاد  زین  هرارز  تیاور  دـنراد ، عاـمجا  هلأـسم  نیا  رد  اـهقف 
ۀّنـسلا رهم  هب  دودحم  رثکا  دح  رد  هک  دـشاب ، هجوز  رواد  هک  یتلاح  اب  تسا ، دازآ  رادـقم  نییعت  رد  هک  دـشاب ، جوز  رهم  رواد  هک  یتلاح 

رارق ّتنـس  ص ،)  ) هّللا لوسر  هک  يرادقم  زا  دـناوتیمن  دـهد  رارق  رهم  رواد  ار  نز  رهوش  یتقو  دـناهدومن … ، هیجوت  نینچ  ار  دـشابیم ،
نّیعم وا  هک  ار  هچنآ  ره  دیاب  دهد ، رارق  رواد  ار  رهوش  نز ، رگا  یلو  دـیامن ؛ زواجت  هدرک  جاودزا  رادـقم  نامه  اب  ار  شیوخ  نانز  هداد و 

. تسا هدیدرگ  دقعنم  ءاهقف  عامجا  قوف  تیاور  لولدم  رب  و  «. 2  » دریذپب دایز  ای  مک  دنکیم ،

یسررب دقن و 

لاؤس نیا  ياج  هدرکن و  يوریپ  ۀّنـسلا ) رهم   ) دـناهدومن نّیعم  ءارآ  قاـّفتاب  اـهقف  هک  هچنآ  زا  تهج  هچ  هب  یندـم  نوناـق  هک  تسین  مولعم 
اهقف ياوتف  زا  تسد  هجیتن  رد  مینادـب و  شودـخم  ار  اهیلا  راشم  تیاور  تلـالد  و  هتـشادن ، عاـمجا  لولدـم  هب  يدـنبیاپ  هچناـنچ  هک  تسا 

ءاضتقا ار  نآ  فالخ  یقوقح  لوصا  دـعاوق و  هک  یلاح  رد  میراذـگ ، تواـفت  رکذـلا  قوف  تلاـح  ود  ناـیم  هک  دراد  یتهج  هچ  میرادرب ،
؟ دراد

رادـقم رهوش  رگا  دـنک ، نّیعم  لثملا  رهم  زا  شیب  يو  دـشاب و  رهم  نییعت  رد  رواد  هجوز  هچنانچ  یندـم ، نوناق  بجوم  هب  لاحره  هب  یلو 
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هب دریذپن و  ار  نآ  رگا  اّما  دزادرپب . یّمسملا  رهم  ناونع  هب  هتفریذپ  هک  ار  نامه  دیاب  دروآ و  دهاوخن  دوجوب  یلکشم  دریذپب  ار  هدش  نّیعم 
مزلم جوز  هداد و  لیلقت  ار  رهم  رادقم  نامه  هب  نّیعم و  ار  لثملا  رهم  سانشراک ، نییعت  اب  هّدام 1090  دانتساب  هاگداد  دوش ، هعجارم  هاگداد 

نامه تخادرپ  هب 
______________________________

لصف ینیمخ ، ماما  هلیسولا ، ریرحت  هحفص 372 ؛ مق ، تسفا  یناقمم ، نیقتملا  جهانم  ص 68 ؛ ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ( 1)
ص 99. مّود ، دلج  هعمل ، حرش  رهم ؛

. روهم باوبا  زا  باب 21  حاکن ، باتک  لئاسو ، ( 2)
254 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دوب دهاوخ  رادقم 

[ هلأسم دنچ  ]

، دبای ماجنا  قالط  رهم  نییعت  زا  دعب  هچنانچ  رهملا ،) ۀضّوفم   ) ددرگ راذگاو  ثلاث  صخش  ای  هجوز  ای  جوز  هب  رهم  نییعت  هاگره  هلأسم 1 -
دیاب جوز  ار  نآ  یمامت  نآ ، زا  دعب  فصن و  یکیدزن  زا  لبق  ینعی  دش ، دهاوخ  لمع  هدوب  یّمـسملا  رهم  ياراد  دـقع  هک  يدروم  دـننامه 

هدومن و نییعت  ار  رهم  قالط  زا  سپ  رواد  هکلب  و  ددرگیمن ، لطاب  يرواد  دریگ  ماجنا  قالط  رهم  نییعت  زا  لـبق  رگا  اـما  دـیامن . تخادرپ 
«. 1  » درک دهاوخ  مازلا  ار  وا  هاگداد  دزرو ، عانتما  شیوخ  هفیظو  ماجنا  زا  رواد  هچنانچ  و  ددرگیم ، لمع  شیپ  تروص  دننامه  سپس 

هن تسا  عضبلا » هضّوفم   » هب طوبرم  دش  دهاوخ  حرطم  هدنیآ  رد  هک  هّدام 1093  لولدم  هتشادن و  نایب  یندم  نوناق  ار  قوف  تروص  مکح 
. دشابیم هیف  نحن  ام  رد  ضورفم  هک  رهملا » هضّوفم  »

، دشاب هتـشادن  دوجو  وا  مازلا  ناکما  رگا  دـنکیم و  مازلا  ار  وا  هاگداد  دزرو ، عانتما  يرواد  زا  دـشاب و  رهم  رواد  هجوز  هچنانچ  هلأسم 2 -
هلأسم 1 مکح  قباطم  دـبای  عوقو  قالط  نییعت ، زا  لـبق  رگا  هّتبلا  دـش . دـهاوخ  هجوز  نییعت  هب  لوکوم  دـنام و  دـهاوخ  فوقوم  رهم  نییعت 

. دوشیم لمع 
یماقم مئاق  هب  هاگداد  هجوز  هبلاطم  تروص  رد  ددرگن ، رّـسیم  يو  مازلا  رگا  هدومن و  مازلا  ار  وا  هاگداد  دشاب  رهم  رواد  جوز  هچنانچ  یلو 

«. 2  » دومن دهاوخ  نّیعم  ار  رهم  جوز 
توف رهم  نییعت  زا  لبق  یکیدزن و  زا  لبق  رواد  هچنانچ  دشاب ، هدـیدرگ  راذـگاو  هجوز  ای  جوز و  هب  رهم  يرواد  هک  یتروص  رد  هلأسم 3 -

رواد توف  یکیدزن  زا  دعب  هک  یتروص  رد  ددرگیم و  ررقم  هعتملا  رهم  « 3  » ملسم نب  دمحم  تیاور  هب  ادنتسم  دیامن ،
______________________________

ص 99. ج 2 ، هعمل ، حرش  ص 372 ؛ نیقّتملا ، جهانم  ( 1)
هحفص 372. یناقمم ، نیقّتملا ، جهانم  ( 2)

ص 99. ج 2 ، هعمل ، حرش  روهم ؛ باوبا  زا  باب 21  حاکن ، باتک  لئاسو ، ( 3)
255 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هدوب رواد  هجوز  رگا  یلو  ددرگیم ، ررقم  لثملا » رهم   » هدوب جوز  رواد  رگا  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هدـشن  نییعت  رهم  زونه  دـتفا و  قاـفتا 
. تسا ءاهقف  روهشم  ياوتف  نیا  1 ؛»  » دوشیم رّرقم  ۀّنسلا » رهم  »

ّتلع هب  حاـکن  لـالحنا  زا  سپ  تسا  فّـظوم  رواد  دـنک ، توـف  رگید  فرط  رواد ، طـسوت  رهم  ندـش  نییعت  زا  لـبق  رگا  ضرف  نیمه  رد 
، نخـس رگید  هب  و  دراد ، قـالطا  رظن  نیا  زا  هکلب  هدوـبن  لـباقم  فرط  روـضح  هب  دـّیقم  وا  يرواد  مکح  اریز  دـیامن  نـییعت  ار  رهم  توـف ،
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و ددرگ ، وا  رایتخا  نالطب  بجوم  دـناوتیمن  لـباقم  فرط  گرم  و  هتفرگ ، ماـجنا  حاـکن  دـقع  نمـض  رد  رواد  هب  رهم  نییعت  قح  ضیوفت 
«. 2  » دنکیم اضتقا  ار  عوضوم  نیمه  زین  باحصتسا  ةدعاق 

هّدام 1088 بجوم  هب  ار  عضبلا » هضّوفم   » دروم رد  رهم  نییعت  زا  لبق  یکیدزن و  زا  لبق  گرم  ّتلعب  یئادـج  تروص  مکح  یندـم  نوناـق 
رد اریز  تسناد ، دـننامه  ار  تروص  ود  ره  مه  ناوتیمن  و  تسا ، هدوـمن  رازگرب  توکـس  هب  رهملا » هضّوـفم   » دروـم رد  یلو  هتـشاد  ناـیب 

. تسا هدرک  نّیعم  رواد  رهم  نییعت  يارب  ریخا  تروص  رد  هکنآ  لاح  هدومن و  میلست  اناجم  ار  دوخ  نز  نیتسخن ، تروص 
هیرهم رب  ار  یغلبم  قـفاوت  اـب  نیفرط  یتدـم  نتـشذگ  زا  سپ  و  دـشاب ، هدـش  نـییعت  رهم  ناوـنعب  یغلبم  دـقع ، نمـض  رد  هاـگره  هلأسم 4 -

؟ تسا یمازلا  جوز  طسوت  روبزم  غلبم  تخادرپ  ایآ  دنیازفیب ،
ار نآ  هک  دـشاب  هدـش  دـهعتم  جوز  همزال  دوقع  زا  یکیب  هکنآ  رگم  درادـن  هبلاـطم  قح  هدـش  رکذ  دـقع  رد  هچنآ  رب  دـئاز  هجوز  باوج -

«. 3  » دشاب هدومن  دّهعت  دراد  ّتیلام  هک  يزیچ  لباقم  رد  ای  دزادرپب 
______________________________

ص 304. مّود ، دلج  نیحلاصلا ، جاهنم  ( 1)
ص 99. مّود ، دلج  هعمل ، حرش  ( 2)

ص 179. دلج 2 ، لئاسملا ، عمجم  ( 3)
256 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

لثملا رهم  نییعت  ةوحن 

لثاما و هب  تبسن  وا  ّتیعضو  تافص و  ریاس  یگداوناخ و  تفارش  ثیح  زا  نز  لاح  دیاب  لثملا  رهم  نییعت  يارب  : » یندم نوناق  هّدام 1091 
«. دوش هتفرگ  رظن  رد  هریغ  لحم و  لومعم  نینچمه  براقا و  نارقا و 

و دریگیم ، رارق  رظن  تیاـنع و  دروـم  لـثملا  رهم  نییعت  رد  تـسا ، فرع  رد  نآ  مدـع  تـبغر و  ۀـیام  هّجوـت و  بـلج  بجوـم  هـک  هـچنآ 
. درادن یّصاخ  نیوانع  هب  صاصتخا 

هتخاس یفتنم  نآ  زا  ار  رصح  دح و  هریغ »  » هملک و اب  راذگنوناق  اذل  و  تسا ، نآ  قیداصم  زا  یخرب  قوف  هّدام  نتم  رد  هدش  هراشا  نیوانع 
. تسا

نیمه براـقتم  رگید  تیاور  دـنچ  و  « 1 « » اهءاسن قادـص  اهل  نومـضم … «  هب  هلـصاو  تایاور  زج  يزیچ  لـثملا  رهم  نییعت  یهقف  ياـنبم 
نانز رهم  هزادـنا  هب  وا  رهم  دـنهد  قالط  ار  وا  یکیدزن  زا  سپ  هچنانچ  هدـش  دـقع  یّمـسملا  رهم  نودـب  هک  ینز  ینعی  دـشابیمن . تراـبع 

رد هک  دناهداد  رظن  نینچ  قوف  نومضم  دانتساب  اهقف  تسوا . نارقا  لثامم و 
______________________________

. روهم باوبا  زا  باب 12  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
257 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

، نس ینامـسج ، ياهرایعم  اـی  يرنه و  یملع و  كرادـم  نتـشاد  رظن  زا  یملع  ياهـشزرا  یگداوناـخ و  یقـالخا و  ياـهیگژیو  رهم  نییعت 
. دریگ رارق  نابایزرا  رظن  دروم  دیاب  تسا ، نآ  شهاک  ای  رهم و  شیازفا  ۀیام  لحم  فرع  رد  هک  هچنآ  هرخالاب  تراکب و  یئابیز ،

رگید لوق  و  «، 1  » هدومن ّتیعبت  ءاهقف  نایم  دوجوم  لوق  ود  زا  یکی  زا  تهج  نیا  رد  هدرکن و  نّیعم  یفقـس  لثملا  رهم  يارب  یندـم  نوناـق 
زاربا گرزب  ياـهقف  زا  يرایـسب  طـسوت  مّود  لوق  نوچ  و  «، 2  » دـیامن زواجت  مهرد ) دـصناپ   ) ۀّنـسلا رهم  زا  دـیابن  لثملا  رهم  هک  تسا  نآ 

«. 3  » تسا دازام  هحلاصم  رد  طایتحا  اذل  هدیدرگ ،
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رایعم دـیامن  توافت  لثملا » رهم   » تاهج زا  یتهج  هب  هلـصاف  نیا  رد  دـشاب و  هلـصاف  یکیدزن  ناـمز  دـقع و  ناـمز  ناـیم  هچناـنچ  هلأـسم -
؟ تسا ینامز  هچ  یبایزرا 

: تسا حرطم  هقف  رد  رظن  هس  اعومجم 
. یکیدزن نامز  ات  دقع  نامز  زا  رادقم  نیرتالاب  ( 1

. دقع نامز  ( 2
. یکیدزن نامز  ( 3

هک تسا  ینامز  یکیدزن  نامز  هک  هیجوت  نیا  اـب  «، 4  » دراد رظن  مّوس  لوق  رب  رهاوج » بحاـص  « ؛ تسا بستنم  هّماـع » ياـهقف   » هب لّوا  لوق 
. تسا هتسناد  شجنس  رایعم  ار  دقع  زور  « 5  » ماکحالا دعاوق  رد  یّلح » ۀماّلع   » و ددرگیم ؛ تباث  جوز  هّمذ  رد  رهم 

، دـشاب رایعم  نامز  نامه  دـیاب  سپ  دوشیم ، کلام  ار  رهم  یماـمت  دـقع  نیح  رد  هجوز  هک  دوش  هتفگ  هماـّلع  رظن  دـییأت  رد  تسا  نکمم 
لالدتسا نیا  دسریم  رظنب  یلو 

______________________________

ص 98. دلج 2 ، هعمل ، حرش  نتم و  یناث ، دیهش  لوا و  دیهش  ( 1)
ص 54. دلج 31 ، مالکلا ، رهاوج  عیارش و  نتم  رهاوج ، بحاص  ققحم و  ( 2)

ص 298. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 3)

ص 53. ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  ( 4)
ص 53. ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  زا  لقن  هب  ( 5)

258 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هیمـست و دروم  دقع  رد  رهم  هچنانچ  هک  تسا  نآ  دراد  نآ  رب  تلالد  صوصن  هچنآ  اریز  دشابیم . يوقا  رهاوج  بحاص  لوق  شودـخم و 

رهم دروم  رد  رهم  یمامت  هب  تبسن  هجوز  ندش  کلام  رگید ، ترابع  هب  و  ددرگیم ، نآ  یمامت  کلام  دقع  نامز  زا  هجوز  دشاب ، دادرارق 
رب یلیلد  هتفرگ ، ماجنا  یکیدزن  قفاوت  یـضارت و  زا  لبق  هدشن و  هداد  رارق  دـقع  نمـض  رد  هّیرهم  هک  يدروم  رد  و  تسا ، مّلـسم  یّمـسملا 

بجوم رهم  نییعت  زا  لبق  یکیدزن  هک  درک  طابنتـسا  ناوتیم  هلـصاو  صوصن  زا  سکعلاب  و  درادـن ، دوجو  دـقع  نامز  زا  هجوز  ّتیکلاـم 
. دشاب یکیدزن  نامز  رایعم  دیاب  اذل  تسا و  لثملا  رهم 

تسا نآ  رگنایب  هّدام 1087  لیذ  و  دراد ، یّمسملا  رهم  رد  روهظ  هّدام 1082  اریز  درک ، طابنتسا  ار  رظن  نیمه  ناوتیم  زین  یندم  نوناق  زا 
یکیدزن نامز  هک  تسا  نآ  راذـگنوناق  رظن  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نیا  زا  و  تسا ، لـثملا  رهم  بجوم  رهم  نییعت  زا  لـبق  یکیدزن  هک 

. تسا نامض  داجیا  نامز  یّمسملا ، رهم  دروم  ریغ  رد 
259 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

یکیدزن زا  لبق  قالط  عوقو 

زا شیب  رهوش  رگا  دوب و  دـهاوخ  رهم  فصن  قحتـسم  دـهد  قالط  ار  دوخ  نز  یکیدزن  زا  لبق  رهوش  هاـگره  : » یندـم نوناـق  هّدام 1092 
«. دنک دادرتسا  اتمیق  ای  الثم  ای  انیع  ار  فصن  زا  دازام  دراد  قح  دشاب  هداد  البق  ار  رهم  فصن 

زا یمین  دریگ  تروص  یکیدزن  زا  لبق  قالط  هچنانچ  و  ددرگیم ، رهم  یمامت  کلام  هجوز  دـقع  ماجنا  اـب  دـش ، هتفگ  ـالبق  هک  روطناـمه 
، قالط نامز  رد  رگا  دش و  دـنهاوخ  کیرـش  اعاشم  هفـصانملاب  دـشاب  عاشم  کلم  رگا  و  ددرگیم ، درتسم  جوز  ّتیکلم  هب  یّمـسملا  رهم 

. دوب دهاوخ  نآ  زا  یمین  هب  نویدم  جوز  هدیدرگن  تخادرپ  زونه  رهم 
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هدـش هداد  رارق  یثلاث  صخـش  ای  هجوز و  ای  جوز و  رایتخاب  هک  يدروم  ای  دوشیم و  هداد  رارق  قفاوت  یـضارت و  اب  دـقع  زا  دـعب  هک  يرهم 
تـسا يرهم  دننامه  رظن  نیا  زا  دـشاب ، هتفای  عوقو  یکیدزن  هکنآ  نودـب  دوش  ماجنا  قالط  روبزم  عجارم  زا  کی  ره  نییعت  زا  دـعب  هچنانچ 

. تسا هدیدرگ  نّیعم  دقع  نیح  رد  هک 
لقتنم يرگید  هب  وا  ّتیکلم  زا  اـی  فلت و  هجوز  تسد  رد  رهم  ناونع  هب  هدـش  میلـست  نیع  هچناـنچ  قوف  ضرف  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 

، قالط ماجنا  زا  سپ  دشاب ، هدش 
260 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دیامن تخادرپ  جوز  هب  ار  نآ  فصن  تمیق  تایمیق ، رد  و  ار ، نآ  لثم  زا  یمین  تاّیلثم  رد  تسا  فّظوم  هجوز 
جاتن دـننام  لصفنم  تائامن  زا  يزیچ  تسا و  مولعم  لصفنم  تائامن  مکح  دـش ، هراشا  اقوف  هک  ینایب  هب  هّجوت  اـب  رهم : تاـئامن  هرصبت 1 -

نیاربانب تسا . هتفرگ  رارق  هجوز  ّتیکلم  رد  دقع  نیح  زا  رهم  یمامت  اریز  دریگیمن ، ّقلعت  جوز  هب  لزنم  هراجا  ای  نآ و  ریش  ای  دنفسوگ و 
لـصا طقف  ینعی  تسا ، هتـشاد  تفایرد  دقع  نامز  رد  هک  يزیچ  نامه  زا  یمین  قالط  اب  تسا و  هجوز  هب  ّقلعتم  هلـصاح  هلـصفنم  تائامن 

زین هلـصّتم  تائامن  ددرگیمزاب و  رهوش  هب  نیع  نامه  زا  یمین  لصتم ) تائامن   ) تسا هدش  قاچ  ناویح  رگا  یلو  دهدیم . سپ  ار ، هیرهم 
. دریگیم رارق  جوز  مهس  هارمه  مین  تبسن  هب  اعبط 

ّریغتم میلـست  نامز  ات  دقع  نامز  زا  نآ  لاثما  تمیق  دـشاب و  هدـش  لقتنم  وا  ّتیکلم  زا  ای  فرـصم و  هجوز  طسوت  هیرهم  هاگره  هرصبت 2 -
هدهعب نامز ، ود  نیا  هلـصاف  لوط  رد  نآ  خرن  نیرتلزان  باستحا  اب  رهم  تمیق  زا  یمین  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هتـشاد  لّزنت  ای  یّقرت  هدوب و 

. دوب دهاوخن  نآ  زا  شیب  نماض  يو  تسا و  بوسحم  وا  نآ  زا  اذل  هدش و  داجیا  هجوز  کلم  رد  شیازفا  اریز  دشابیم ؛ هجوز 
. ددرگیم درتسم  جوز  هب  فصن  شرا »  » ۀمیمض هب  بویعم  نیع  زا  یمین  دشاب  هدش  بویعم  هجوز  دی  رد  نیع  هاگره  هرصبت 3 -

دنک هبلاطم  ار  رهم  زا  یمین  دناوتیم  جوز  قالط  عوقو  زا  سپ  دشاب ، هدومن  يرب  یلکب  ار  جوز  همذ  قالط  زا  لبق  هجوز  هاگره  هرصبت 4 -
جوز هب  اجکی  ار  نآ  و  هدوب ، رهم  یمامت  کلام  ءاربا ، ماگنه  هجوز  اریز  تسا  نشور  هلأسم  نیا  هیجوت  تسا . هتخادرپن  يزیچ  هک  دنچ  ره 

«. 1  » رهم فصن  هب  تبسن  جوز  ّتیکلام  يارب  تسا  يدیدج  بجوم  قالط  و  هدومن ، راذگاو 
______________________________

، مّود دلج  يدلج ، ود  هعمل  حرـش  دعب ؛ هب  ص 80  ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  هب : دوش  عوجر  قوف  لـئاسم  هب  تبـسن  رتشیب  حیـضوت  يارب  ( 1)
ص 481. یمق ، تاتشلا  عماج  دعب ؛ هب  هحفص 100 

261 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هعتملا رهم 

قحتـسم نز  دهد  قالط  ار  دوخ  نز  رهم  نییعت  یکیدزن و  زا  لبق  رهوش  دشاب و  هدشن  رکذ  دقع  رد  رهم  هاگره  : » یندم نوناق  هّدام 1093 
«. دوب دهاوخ  لثملا  رهم  قحتسم  دهد  قالط  نآ  زا  دعب  رگا  تسا و  هعتملا  رهم 

ۀـضوفم  » ضّرعتم طقف  ینعی  دشابیم ، یندـم  نوناق  هّداـم 1087  عوضوم  اـهنت  قوف  هّداـم  ياوتحم  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  اتمّدـقم 
هّدام اب  نآ  تسناجم  هّدام و  نیا  ترابع  نتم  زا  هکنیا  امک  درادن ، لومش  هدام 1089  عوضوم  رهملا  هضّوفم  هب  تبسن  تسا و  هدش  عضبلا »

: میزادرپیم هّدام  حرش  هب  کنیا  و  ددرگیم . مولعم  یبوخب  هتکن  نیا   1087
: تسا رّوصت  لباق  ضرف  راهچ  عضبلا ) هضّوفم   ) هدشن رکذ  رهم  وا  جاودزا  رد  هک  ینز  قالط  دروم  رد 

. دوش عقاو  قالط  رهم  نییعت  زا  دعب  یکیدزن و  زا  دعب  فلا )
. دوش عقاو  قالط  رهم  نییعت  زا  لبق  یکیدزن و  زا  دعب  ب )
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. دوش عقاو  قالط  رهم  نییعت  زا  لبق  یکیدزن و  زا  لبق  ج )
262 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دوش عقاو  قالط  رهم  نییعت  زا  دعب  یکیدزن و  زا  لبق  د )
نیا مکح  نایب  ماقم  رد  هّدام  نیا  هّتبلا  هک  دـشابیم ، هدرک  نّیعم  هک  هچنآ  یماـمت  تخادرپ  هب  مزلم  قـالط  زا  سپ  جوز  فلا ، تروص  رد 

. تسین ضرف 
. تسا روکذم  قوف  هّدام  لیذ  رد  تروص  نیا  مکح  تخادرپ ، دهاوخ  لثملا » رهم   » جوز تروص ب ، رد 

. تسا هدش  نایب  ثحب  دروم  ةّدام  رد  زین  تروص  نیا  مکح  دومن ، دهاوخ  تخادرپ  هعتملا » رهم   » جوز تروص ج ، رد 
ثحب دروم  هّدام  رد  زین  تروص  نیا  دوب ، دهاوخ  دـناهدرک  نّیعم  رهم  ناونعب  هچنآ  فصن  میلـست  ای  تخادرپ  هب  مزلم  جوز  تروص د ، رد 

. دوش تخادرپ  هدش  نّیعم  رادقم  فصن  دیاب  ینعی  تسا ؛ شیپ  هدام  رد  لخاد  اکالم  هدیدرگن و  حرطم 
رواد رایتخا  قالط  ماجنا  اب  ام  رظنب  رهملا  هضّوفم  دروم  رد  تسا و  عضبلا  ۀضّوفم  دروم  رد  هّدام  نیا  مکح  هک  میدرگیم  رّکذـتم  ادّدـجم 

و یکیدزن ، زا  لـبق  قـالط  عوقو  تروص  رد  ار  نآ  زا  یمین  جوز  نییعت و  ار  رهم  رواد  قـالط ، ماـجنا  زا  سپ  دـیاب  اذـل  دوـشیمن و  بلس 
قالط دـنک و  توف  رهم  نییعت  زا  لبق  رواد  هچنانچ  هّتبلا  هلأسم 1 .) هب ص 254  دوش  عوجر  . ) دنک تخادرپ  یکیدزن  زا  دـعب  ار  نآ  یمامت 

(. هلأسم 3 ص 254   ) ددرگ رّرقم  هعتملا  رهم  عضبلا ، هضّوفم  دننامه  ائانثتسا  دتفا ، قاّفتا  یکیدزن  زا  لبق 
263 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هعتملا رهم  نییعت  ةوحن 

هراشا

«. دوشیم هظحالم  رقف  انغ و  ثیح  زا  درم  لاح  هعتملا  رهم  نییعت  يارب  : » یندم نوناق  هّدام 1094 
رارق درم  هدـهعب  یکیدزن  زا  لـبق  رهم و  نییعت  زا  لـبق  قـالط  عوـقو  ضرف  رد  هک  تسا  يرهم  هعتملا » رهم  ، » لـبق هّداـم  داـفم  هب  هّجوـت  اـب 
جوز هّمذ  رب  يرهم  نینچ  دریگ  ماجنا  خـسف  اـی  توف  قیرط  زا  یئادـج  هچناـنچ  دراد و  قـالط  قیرط  زا  یئادـج  هب  صاـصتخا  و  دریگیم ،

«. 1  » دمآ دهاوخن 
رارق كـالم  رقف  اـنغ و  رظن  زا  درم  لاـح  تفرگیم ، رارق  یباـیزرا  دروـم  نز  لاـح  هک  لـثملا  رهم  سکع  تسرد  هـعتملا ، رهم  نـییعت  رد 
. دوب دهاوخ  تمیق  نازرا  یئیش  لیوحت  هب  مزلم  دشاب  دنمتسم  هچنانچ  دهدیم و  دنمشزرا  يزیچ  دشاب  نّکمتم  يدرف  هچنانچ  دریگیم .

یهقف یسررب 

هب یلو  تسا ، یمازلا  هّیماما  ياهقف  رظن  هب  جوز  هیحان  زا  هعتملا  رهم  تخادرپ 
______________________________

ص 57. ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ( 1)
264 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دشابیم هرتاوتم  ّتنس  باتک و  يوتف  نیا  يارب  یماما  ءاهقف  دنتسم  «. 1  » تسا بحتسم  يرما  هّماع  ياملع  رظن 
: هدش کّسمت  ریز  هفیرش  ۀیآ  هب  ادخ  باتک  زا 

ِفوُْرعَْملِاب ًاعا�تَم  ُهُرَدَق  ِِرتْقُْملا  یَلَع  َو  ُهُرَدَق  ِعِسوُْملا  یَلَع  َّنُهوُعِّتَم  َو  ًۀَضیِرَف  َّنَُهل  اوُضِْرفَت  َْوأ  َّنُهوُّسَمَت  َْمل  ا�م  َءا�سِّنلا  ُُمتْقَّلَط  ْنِإ  ْمُْکیَلَع  َحا�نُج  ا�ل 
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«. 2  » َنِینِسْحُْملا یَلَع  اقَح 
رب کین  یعاتم  اب  ار  نانآ  دـیهد  هعتم  دـیهد و  قالط  هیرهم ، نداد  رارق  زا  لبق  یکیدزن و  زا  لـبق  ار  ناـنز  رگا  امـش  رب  تسین  یهزب  ینعی :

. ناراکوکین رب  تسا  ياهفیظو  رما  نیا  شیوخ ، هزادنا  هب  دنمتسم  رب  شیوخ و  هزادنا  هب  نّکمتم  صخش 
«. 3  » دشابیم ضیفتسم  لقاال  دشابن  رتاوتم  دحب  رگا  هک  هدش ، کّسمت  يدایز  رایسب  تایاور  هب  زین  ّتنس  زا 

رهم نییعت  زا  لبق  هجوز  توف 

ماما زا  یتیاور  يوتف  نیا  دنتـسم  درادـن . هعتملا  رهم  هبلاـطم  قح  هجوز  دـنک ، توف  هدـشن  نییعت  رهم  هک  ماداـم  یکیدزن  زا  لـبق  جوز  رگا 
«. 4  » تسا نومضم  نیمه  نّمضتم  هدرک و  لقن  ترضح  نآ  زا  یبلح  هک  تسا  ع )  ) قداص

البق یلو  دنشابیم ، لثملا  رهم  موزل  هب  لئاق  « 5  » هدش لقن  ص )  ) هّللا لوسر  زا  هک  یفیعض  تیاور  هب  ادنتـسم  دروم  نیمه  رد  هّماع  ياملع 
هّماـع رظن  اذـل  و  ددرگیمن ، ررقم  جوز  هدـهع  هب  لـثملا  رهم  هتفاـین  عوقو  یکیدزن  هک  ماداـم  تسا و  لـثملا  رهم  بجوم  یکیدزن  میتـفگ 

. تسا دودرم 
______________________________

ص 364. یناقمم ، نیقتملا ، جهانم  ص 51 ؛ ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
هیآ 236. هرقب ، ةروس  ( 2)

. روهم باوبا  زا  ياهباب 48 و 49 و 50  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 3)
. روهم باوبا  زا  باب 58  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 4)

ص 244. ج 7 ، یقهیب ، ننس  هب  دوش  عوجر  ( 5)
265 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هب يزیچ  ریخا  تروص  رد  هک  عضبلا ،» هضّوفم   » دروم رد  توف  هلیـسوب  یئادـج  تلاح  اب  قالط  هلیـسوب  حاکن  لـالحنا  ناـیم  تواـفت  سپ 
تخادرپ موزل  حیرص  روطب  هک  تسا  تایاور  صوصن و  دوجو  الوا  دشابیم ، جوز  هدهعب  هعتملا  رهم  یلبق  تلاح  رد  تسین و  جوز  هدهع 
ياهلئـسم هعتملا  رهم  تخادرپ  موزل  ایناث  و  دش ،) هراشا  اقوف  هک  یبلح  تیاور   ) تسا هدومن  یفن  توف  اب  یئادج  عوقو  تلاح  رد  ار  يزیچ 

نایمب گرم  اب  یئادـج  زا  یمان  و  هرقب 236 )  ) تسا هدـش  رّکذـتم  ار  نآ  قالط  عوقو  تروص  رد  اهنت  دـیجم  نآرق  تسا و  لصا  فـالخ 
. تشاد دهاوخن  یموزل  رگید  دراوم  هدوب و  ءادالا  مزال  هعتملا  رهم  حّرصم  صوصنم و  دروم  اذل  هدرواین .

رد طقف  هّداـم 1093  رد  و  هدوـمن ، یفن  ار  هعتملا  رهم  گرم ، تروـص  رد  هدام 1088  رد  هّیماـما  هقف  زا  يوریپ  هب  مه  ناریا  یندـم  نوناـق 
. تسا هتشاد  رّرقم  هعتملا  رهم  قالط  دروم 

266 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

عطقنم حاکن  رد  رهم  رکذ  مدع 

«. تسا نالطب  بجوم  دقع  رد  رهم  رکذ  مدع  عطقنم  حاکن  رد  : » یندم نوناق  هّدام 1095 
حاکن رد  یلو  تسین  یلصا  نکر  مئاد  حاکن  رد  رهم  هک  تسا  نیا  مئاد  حاکن  اب  عطقنم  حاکن  یلصا  ياهزیامت  زا  یکی  هک  دش  هتفگ  البق 
تسا نیا  زیامت  هجو  نیا  یهقف  ینابم  تسا . لطاب  حاکن  دوشن  رکذ  رهم  عطقنم  دقع  رد  هچنانچ  اذل  و  تسا ، بوسحم  یلصا  نکر  عطقنم 

یلو تسا  تواـفتم  هراـجا  اـب  یتاـهج  زا  تسین و  هراـجا  قیداـصم  زا  دـنچ  ره  هلـصاو ، صوصن  تاـیاور و  بجوم  هب  عطقنم ، حاـکن  هک 
ع)  ) ماما هکنآ  هلمج  زا  تسا . تحـص  طرـش  نیاربانب  تسا و  هراجا  رد  ضوع  هلزنم  هب  نآ  رد  رهم  اذـل  و  دراد ، هراجا  اب  يدایز  تهباشم 
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يدّدعتم تایاور  نومضم  نیا  هب  و  دناهدش . ریجا  ییوگ )  ) دنیآیم رد  عطقنم  حاکن  هب  هک  ینانز  ینعی  « - 1  » تارجأتسم ّنّهنا  دیامرفیم :
«. 2  » تسا هدش  دراو 

______________________________

ثیدح 2. هعتم ، باوبا  زا  باب 4  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
ص 162. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  هب  دوش  عوجر  ( 2)

267 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هعطقنم هجوز  توم 

رخآ ات  رهوش  رگا  تسا  نینچمه  دوشیمن و  رهم  طوقـس  بجوم  تّدـم  ءاـنثا  رد  نز  توم  عطقنم  حاـکن  رد  : » یندـم نوناـق  هّدام 1096 
«. دنکن یکیدزن  وا  اب  تّدم 

رگا هکنیا  مّود  دوشیمن ؛ رهم  طوقـس  بجوم  تّدـم  ءاـنثا  رد  نز  توم  عـطقنم  حاـکن  رد  هکنیا  لّوا  تسا : شخب  ود  يواـح  قوـف  ةّداـم 
. دوب دهاوخ  رهم  یمامت  تخادرپ  هب  مزلم  مهزاب  دنکن  یکیدزن  نز  اب  مه  تّدم  رخآ  ات  رهوش 

نوناـق زا  هوزج  نیا  هحفـص 235  رد  هچنآ  هب  هّجوت  اـب  و  ددرگیم ، مه  یکیدزن  زا  لـبق  نز  توم  لـماش  تسا و  قـلطم  لّوا  شخب  داـفم 
یمامت رارقتسا  بجوم  یکیدزن  زا  لبق  درم  ای  نز و  توم  مئاد  حاکن  رد  هکنیا  رب  ینبم  میدرک  طابنتسا  ءاهقف  روهـشم  ياوتف  قباطم  یندم 

. درادن یتوافت  مئاد  حاکن  اب  عطقنم  حاکن  نیاربانب  ددرگیم ، هیرهم 
نیا زا  هک  دسریم  رظن  هب  یلو  هدومنن ، حرطم  ار  رهوش  توم  هدیدرگ و  رّکذتم  ار  نز  توم  صوصخ  اجنیا  رد  یندم  نوناق  هکنیا  تیاهن 
رهم طوقس  بجوم  نز  گرم  هچنانچ  هکنیا  افاضم  تسا ، هتشادنپ  ضورفم  مّلـسم و  ار  نآ  راذگنوناق  اریز  درادن ، فلاخم  موهفم  تهج 

رکذ هب  مزال  هتبلا  دوب . دهاوخ  نینچ  یلوا ، قیرط  هب  درم ، گرم  ددرگن ،
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بجوم یکیدزن  زا  سپ  رهم و  فیـصنت  بجوم  یکیدزن  زا  لبق  تّدـم  ءانثا  رد  ار  نز  گرم  عطقنم  حاکن  رد  ءاهقف  زا  يرایـسب  هک  تسا 
ءاـهقف زا  يرایـسب  ياوتف  هب  یکیدزن  زا  لـبق  رهوش  اـی  نز  گرم  مئاد  حاـکن  دروم  رد  هکنیا  اـمک  1 ؛»  » دناهتـسناد نامز  تبـسن  هب  طوقس 

رب عطقنم  حاکن  صوصخ  رد  هک  ءاهقف  زا  هتـسد  نآ  دـش .) تبحـص  هلأسم  نیا  صوصخ  رد  ـالبق  «. ) 2  » تسا رهم  فیـصنت  بجوم  یماما 
حاکن هک  تسا  نآ  رب  ناشرظن  دناهتـسناد  هدـنام  یقاب  ناـمز  تبـسن  هب  رهم  طوقـس  بجوم  تّدـم  ءاـنثا  رد  ار  نز  گرم  روهـشم  فـالخ 

، دش هراشا  البق  هک  روطنامه  یلو  دنکیم . يوریپ  روبزم  دقع  ماکحا  زا  تسا و  هراجا  دقع  قیداصم  زا  هلـصاو  صوصن  بجوم  هب  عطقنم 
زا هک  هراجا  یعقاو  قیداصم  زا  ار  نآ  ناوتیمن  حاکن  یناـحور  هبنج  هب  هجوت  اـب  یلو  هدـمآ  يرایـسب  تاـیاور  رد  نومـضم  نیا  دـنچ  ره 

. تسناد يراج  نآ  رد  ار  هراجا  طباوض  هّیلک  تشاد و  بوسحم  تسا  یضواعم  دوقع 
عوقو ضحم  هب  مئاد  حاکن  دننامه  عطقنم  حاکن  رد  هجوز  هک  دیآیمرب  نینچ  هّیعرـش  صوصن  ّهلدا و  زا  هک  تسا  نآ  مّود ، شخب  دنتـسم 

ۀبه لیبق  زا  دشابیم . جوز  هب  هیرهم  زا  یشخب  ای  مین و  تشگرب  بجوم  هک  تسا  ياهژیو  لماوع  اهنت  و  ددرگیم ، رهم  یمامت  کلام  دقع 
يزّوجم دراوم  هنوگنیا  ریغ  رد  نیارباـنب  و  هّجوم ، رذـع  نودـب  یکیدزن  زا  سپ  هجوز  نیکمت  مدـع  اـی  و  یکیدزن ، زا  لـبق  تّدـم  یماـمت 

«. 3  » درادن دوجو  جوز  هب  هیرهم  زا  یشخب  تشگزاب  تهج 
ددرگ يرپس  عطقنم  حاکن  دقع  رد  هدش  نّیعم  تّدم  هچنانچ  هک  تسا  هتـشاد  رّرقم  قوف  هّدام  لیذ  رد  هّیماما  هقف  زا  يوریپ  هب  یندـم  نوناق 

. دیامن تخادرپ  ار  رهم  یمامت  هک  تسا  مزلم  جوز  دنزبرـس ، هجوز  هیحان  زا  یتعنامم  هکنآ  نودب  دنکن ، یکیدزن  نز  اب  رهوش  هکیلاحرد 
دوقع مکح  رد  ار  عطقنم  حاکن  هچنانچ  هکنیا  زا  هتشذگ 
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______________________________

ص 169. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
. ینیمخ ماما  هلیسولا ، ریرحت  ( 2)

. لبق ذخآم  ( 3)
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اب تهج  نیا  زا  عطقنم  حاـکن  نیارباـنب  دوشیمن . هجوز  قح  طوقـس  بجوم  دوخ  قح  زا  جوز  ندربن  هدافتـسا  میئاـمن  هبـساحم  یـضواعم 
. دراد توافت  مئاد  حاکن 

هلأسم نیا  هیجوت  رد  اهقف  ددرگیم . رسک  تّدم  تبسن  هب  رهم  رادقم  زا  دوش  هزشان  تّدم  ینایاپ  زا  لبق  یکیدزن  زا  دعب  نز  هاگره  رّکذت :
رخآ ات  نز  هکنآ  هب  تسا  طورـشم  وا  ّتیکلام  یلو  ددرگیم ، رقتـسم  رهم  یمامت  یکیدزن  ماجنا  اب  عطقنم  دقع  رد  دنچ  ره  هک  دنیوگیم 

«. 1  » دیامنن يراددوخ  جوز  لباقم  رد  نیکمت  هب  تبسن  دّهعت  ماجنا  زا  تّدم 
______________________________

ص 166. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
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تّدم لذب  تروص  رد  هّیرهم  مکح 

«. دهدب ار  رهم  فصن  دیاب  دشخبب  ار  حاکن  تّدم  مامت  یکیدزن  زا  لبق  رهوش  هاگره  عطقنم  حاکن  رد  : » یندم نوناق  هّدام 1097 
دوقع زا  هک  هبه  طباوض  ماکحا و  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  یلو  هدـیدرگ  ذاّختا  هقف  زا  هبه »  » هژاو لباقم  رد  قوف  ةّداـم  رد  ندیـشخب »  » هملک
یّقح جوز  هک  تسا  نآ  ندیشخب  ای  هبه و  زا  روظنم  هکلب  دشاب  هتشاد  لوبق  هب  يزاین  دسریمن  رظنب  اذل  دشابیمن و  يراج  اجنیا  رد  تسا 

. رجأتسم طسوت  ریجا  هراجا  تّدم  زا  يرادقم  ءاربا  ریظن  دیامنیم . ءاربا  ای  طاقسا و  تسا  هتشاد  هک  ار 
، دـقع خـیرات  زا  تّدـم  مامت  هن  هبه  نامز  زا  تسا  هدـنام  یقاب  تّدـم  یمامت  ندیـشخب  یکیدزن ، زا  لـبق  تّدـم  ماـمت  ندیـشخب  زا  روظنم 

لومـشم مهزاب  دشخبب  ار  هدنامیقاب  تدم  تسا  هداتفین  قاّفتا  یکیدزن  هک  مادام  دقع  زا  سپ  یتّدـم  ءاضقنا  زا  سپ  یتح  هچنانچ  نیاربانب 
رهم زا  يزیچ  دـشخبب  ار  تّدـم  یقب  ام  جوز  یکیدزن  زا  دـعب  رگا  هک  تسا  نآ  رگنایب  یکیدزن  زا  لـبق  دـیق  و  «، 1  » دوب دـهاوخ  هّدام  نیا 

. دوشیمن رسک 
«2 . » تسا هدومن  دیدرت  هلأسم  رد  دصاقملا » عماج   » بحاص یلو  دنرادن  يدیدرت  بلطم  نیا  رد  اهقف  روهشم 

______________________________

ص 502. ج 1 ، یناث ، دیهش  ماهفالا ، کلاسم  ص 166 ؛ ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
ص 167. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)
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یکیدزن زا  لبق  حاکن  نالطب  فشک 

رگا درادـن و  رهم  قح  نز  هدـشن  عقاو  یکیدزن  هدوب و  لطاب  عطقنم  ای  مئاد  زا  معا  حاکن  دـقع  هک  یتروص  رد  : » یندـم نوناق  هّدام 1098 
«. دیامن دادرتسا  ار  نآ  دناوتیم  رهوش  هتفرگ  ار  رهم 

هجوز هک  دوش  راکـشآ  هکنآ  دـننام  تسا  هدوب  لـطاب  دـقع  تاـهج  زا  یتهج  هب  هک  دوش  مولعم  دـقع  ماـجنا  زا  دـعب  تسا  نکمم  یهاـگ 
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یکیدزن زا  لبق  حاکن  دـقع  نالطب  هچناـنچ  دراوم  هنوگنیا  رد  تسا ، هدوب  عونمم  وا  اـب  جاودزا  هک  تسا  یناـسک  زا  اـی  جوز و  نز  رهاوخ 
هدـش ماـجنا  مه  لـیبقت  دـننام  یکیدزن  زا  ریغ  تاـعتمت  هک  دـنچ  ره  نآ ، ریغ  هن  یّمـسملا و  رهم  هن  درادـن ، رهم  قح  نز  ددرگ ، فوشکم 

. دراد درتسم  یتسیاب  هدرک  تفایرد  ار  هیرهم  هجوز  رگا  و  دشاب ،
تسا و حیحص  دقع  ۀمزال  رهم  اریز  دراد ، ءاضتقا  ار  رما  نیمه  زین  دعاوق  دشابیم و  بوسحم  تامّلـسم  ءزج  یعطق و  اهقف  دزن  هلأسم  نیا 

. دمآ دهاوخن  جوز  هدهع  رب  رهم  ناونع  هب  يزیچ  اذل  هدوب  لطاب  دقع  نوچ 
دهاوخ هبلاطم  ار  نآ  تمیق  ای  لثم  جوز  هدیدرگ  فلت  هجوز  دزن  رد  دقع  نالطب  فشک  زا  لبق  رهم  هچنانچ  هک  تسا  نآ  دعاوق  ياضتقم 

(. 1  ) درک
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یکیدزن زا  دعب  حاکن  نالطب  فشک 

هراشا

«. تسا لثملا  رهم  قحتسم  نز  یکیدزن  عوقو  حاکن و  داسف  هب  نز  لهج  تروص  رد  : » یندم نوناق  هّدام 1099 
: تسا رّوصتم  ضرف  ود  اجنیا  رد 

. تسا هدومن  جاودزا  هب  تردابم  املاع  هتشاد و  دقع  داسف  هب  ملع  نز  فلا )
. تسا هدوب  لهاج  هتشادن و  دقع  داسف  هب  ملع  نز  ب )

نیا مکح  دراد . لثملا  رهم  هبلاطم  قح  نز  ب »  » تلاح رد  و  دـشابیمن ؛ راکبلط  يرهم  ددرگیم و  بوسحم  راکانز  نز  فلا »  » تلاـح رد 
هتـشاد و نایب  هّدام  نیا  رد  اقوطنم  ار  تلاح ب  مکح  نانآ  زا  تعباتم  هب  یندـم  نوناق  دـشابیم و  هّیماما  روهـشم  ياوتف  قباـطم  تلاـح  ود 

. تسا هدناسر  ار  فلا  تلاح  مکح  اموهفم 
نز هک  هچنآ  ددرگ  فوشکم  دقع  نالطب  یکیدزن  زا  دعب  هاگره  هک  تسا  دـقتعم  روهـشم ، فالخ  رب  هیاهن ، بیذـهت و  رد  یـسوط  خـیش 

دنتـسم لهاج ، ای  هدوب  ملاع  نز  هاوخ  تشاد ، دهاوخن  هبلاطم  قح  هدشن  تفایرد  هظحل  نآ  ات  هچنآ  دش و  دـهاوخن  درتسم  هتـشاد  تفایرد 
نیمه يواح  هک  « 1  » تسا ع )  ) قداص ماما  زا  صفح  تیاور  ناشیا 

______________________________

(. ثیدح 1 هعتم  باوبا   ) ص 482 ج 14 ، لئاسو ، ( 1)
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. دشابیم نومضم 
. دناهدومن تابثا  ار  دوخ  هّیرظن  یسوط ، خیش  هیرظن  در  نمض  رکذلا ،) لیذ   ) لئالد هتسد  دنچ  هب  دانتسا  اب  روهشم  یلو 

. درادن رهم  انز  « - 1  » یغبل رهم  ال  تسا : هدش  دراو  نومضم  نیدب  هک  یتایاور  لّوا - ۀتسد 
. دشابیمن رهم  نودب  انز ، تروص  ریغ  رد  عضب ، هک  تسا  نآ  رگنایب  هک  ياّهلدا  مّود - ۀتسد 

هک يدقع  ره  هک  تسا  نآ  ةدـنناسر  دـنکیم  میکحت  ار  هدـسافب » نمـضی  هحیحـصب  نمـضی  ام   » فورعم هدـعاق  هک  ياّهلدا  مّوس - ۀتـسد 
. دراد لومش  ثحب  دروم  رب  هدعاق  نیا  مومع  دشابیم . روآنامض  زین  نآ  دساف  تسا ، روآنامض  نآ  حیحص  تروص 

، درادن رهم  هبلاطم  قح  دیامن  جاودزا  هب  مادقا  دـقع  داسف  هب  املاع  هک  ینز  الوا  هک  دـنریگیم  هجیتن  هدـش  هئارا  لئالد  هب  هّجوت  اب  روهـشم 
ریغ رد  لاح  رهب  هدش و  ماجنا  ههبـش  تروصب  یطو  هک  اریز  دراد ، هبلاطم  لهج  تروص  رد  ایناث  و  درادن ؛ رهم  انز  تسا و  راکانز  هک  اریز 
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هک لاح  دوب  عضب  نماض  درم  دشیم  عقاو  حیحـص  تروص  هب  دـقع  رگا  هک  اجنآ  زا  یهگناو  دـشابیمن ، شزرا  نودـب  عضب  انز ، تروص 
. دشاب رهم  نودب  دناوتیمن  نیاربانب  هدش  ماجنا  ادساف 

و عـطقنم ، مئاد و  زا  تسا  معا  هکلب  درادـن ، مئاد  دـقع  هب  یـصاصتخا  ثحب  دروـم  هّداـم  مکح  هکنیا  تسا  هجوـت  لـباق  هلأـسم  رد  هـچنآ 
زا هک  دنچ  ره  دراد  ار  لثملا  رهم  هبلاطم  قح  نز  نیجوز ، ندش  ادـج  دـقع و  نالطب  ندـش  فوشکم  زا  سپ  مه  عطقنم  دـقع  رد  نیاربانب 

نیع هراجا ، تّدـم  ءانثا  رد  رگا  اریز  دـنکیمن ؛ يوریپ  هراجا  ماکحا  زا  عطقنم  دـقع  تهج  نیا  رد  و  دـشاب ، یقاـب  يداـیز  رادـقم  تّدـم ،
خسفنم هدش  فلت  رادقم  هب  تبسن  فلت  نامز  زا  هراجا  دوش  فلت  اضعب  ای  الک  ياهثداح  هطساو  هب  هرجأتسم 

______________________________

(. تسا نامه  نومضم  یلو  تسا  فلتخم  تارابع  هّجوت :  ) ص 6 ج 6 ، یقهیب ، ننس  ( 1)
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(. یندم نوناق  هّدام 483  هب  دوش  عوجر   ) دوشیم
عـضب زا  مارح  تروص  ریغ  هب  هک  یـصخش  هدهع  هب  سّدـقم  عرـش  هک  تسا  نینچ  ّهلدا  زا  دافتـسم  هک  تسا  نآ  توافت ، نیا  یهقف  هیجوت 

رظن نیا  فلاخم  لوق  ءاهقف  نایم  هتبلا  دـشاب . هتفرگن  تروص  مه  راب  کی  زا  شیب  یکیدزن  دـنچ  ره  هداد  رارق  لثملا  رهم  هدومن ، هدافتـسا 
«. 1  » دراد دوجو  زین 

: رّکذت

زا ددرگ ، فشک  دـقع  نالطب  یکیدزن  زا  سپ  هچنانچ  دـشاب ، هدرک  لوصو  ار  نآ  یمامت  هجوز  هدـش و  نیعم  رهم  دـقع  نیح  رد  هاـگره 
لثملا رهم  زا  رتشیب  رگا  ددرگ ، تقباطم  لثملا  رهم  اب  هدش  نییعت  رادقم  دیاب  اذـل  تسا  لثملا  رهم  راکبلط  هجوز  تروص  نیا  رد  هک  اجنآ 

«. 2  » دیامن لیمکت  ار  نآ  یقب  ام  جوز  تسا  رتمک  رگا  ددرگ و  درتسم  رهوش  هب  دازام  تسا 
______________________________

ص 356. یناقمم ، نیقتملا ، جهانم  ص 172 ؛ ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
ص 290. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 2)
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ریغ کلم  شزرایب و  لوهجم ، رهم 

هراشا

نز مّود  لّوا و  تروص  رد  دشاب  ریغ  کلم  ای  دشاب  هتشادن  ّتیلام  ای  دشاب  لوهجم  یّمسملا  رهم  هک  یتروص  رد  : » یندم نوناق  هّدام 1100 
«. دیامن هزاجا  لام  بحاص  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخ  نآ  تمیق  ای  لثم  قحتسم  مّوس  تروص  رد  دوب و  دهاوخ  لثملا  رهم  قحتسم 

لاح دشاب . مولعم  دوشب  نیفرط  تلاهج  عفر  هک  يّدح  ات  هتـشاد و  ّتیلام  دیاب  رهم  هک  میتفگ  داوم 1077 و 1078  ةرابرد  ثحب  لیذ  البق 
اهنآ رب  ّبترتـم  یقوقح  راـثآ  یلو  تسا ، لـطاب  رهم  اـهنآ  همه  رد  هک  هدـیدرگ  ضرف  تلاـح  هس  اـجنیا  رد  لـبق ، ةرّرقم  داوم  هب  هّجوت  اـب 

. تسین تخاونکی 
ار نآ  نیفرط  هکنآ  ای  هناخ و  لحم  رکذ  ای  تحاسم و  نودـب  ار  ياهناخ  هکنآ  لـثم  دـشاب ، لـطاب  ندوب  لوهجم  ّتلع  هب  یّمـسملا  رهم  ( 1

. دنهد رارق  رهم  دنشاب  هدرک  هدهاشم 
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. دنهد رارق  هیرهم  ار  بارش  ای  كوخ و  ناملسم  رهوش  نز و  هکنآ  لثم  دشاب ، لطاب  نتشادن  ّتیلام  ّتلع  هب  یّمسملا  رهم  ( 2
تیاضر نآ  کلام  و  هدوب ، رهوش  ریغ  ّتیکلم  رد  هکنآ  ّتلع  هب  یّمسملا  رهم  ( 3

276 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. دشاب لطاب  تسا ، هدادن 

هتـسناد یّمـسملا  رهم  تمیق  ای  لـثم و  قحتـسم  ار  وا  مّوس  تروص  رد  لـثملا و  رهم  قحتـسم  ار  نز  مّود ، لّوا و  تروص  رد  یندـم  نوناـق 
. تسا

رد هک  تسا  هتفگ  قلطم  روطب  دوش ، لئاق  یلیـصفت  نآ  زا  دـعب  یکیدزن و  زا  لبق  نایم  هکنآ  نودـب  یندـم ، نوناـق  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
دروم نیا  نایم  راذـگنوناق  هک  ددرگیم  طابنتـسا  نینچ  هّدام  نیا  رهاظ  زا  و  دوب ، دـهاوخ  لـثملا  رهم  قحتـسم  هجوز  مّود  لّوا و  تروص 

یلو دوب  لثملا  رهم  یکیدزن  زا  سپ  هجوز  يارب  دراوم  هنوگ  نآ  رد  هکنآ  مغریلع  هدـش و  لئاق  توافت  عضبلا » ۀـضوفم   » اب رهم ) نالطب  )
ام دروم  رد  دوب ، هعتملا  رهم  تخادرپ  هب  مزلم  جوز  دشیم  عقاو  یکیدزن  زا  لبق  قالط  رگا  اهنت  دوبیمن و  کلام  ار  يزیچ  نز  نآ  زا  لبق 

. تسا هتسناد  لثملا  رهم  قحتسم  اقلطم  دقع  ماجنا  اب  ار  هجوز  هیف  نحن 
هداهنن و عضبلا » هضوفم   » دراوم اب  هدوب  لطاب  رهم  هک  يدراوم  نایم  یتوافت  ءاهقف  هک  دـهدیم  ناشن  یهقف  عبانم  رد  هدـش  ماجنا  عّبتت  یلو 
؛ دشابیمن يزیچ  تفایرد  قحتـسم  هجوز  نآ ، زا  لبق  و  دریگیم ، رارق  جوز  هدهع  هب  لثملا  رهم  یکیدزن ، اب  هک  دناهتفگ  دراوم  یمامت  رد 

هدام یتسیاب  نوناق  عبانم  هب  هجوت  اب  اذـل  «. 1  » دوب دـهاوخ  هعتملا  رهم  تخادرپ  هب  مزلم  جوز  دوش  ماجنا  یکیدزن  زا  لبق  قـالط  هچناـنچ  و 
. میراد بوسحم  دشاب  هدیدرگن  نّیعم  يرهم  دقع  رد  هک  يدروم  دننامه  ار  نآ  زا  لبق  و  مینک ، لمح  یکیدزن  زا  دعب  دروم  هب  ار   1100

یهقف یسررب 

: دشاب ریز  تاهج  لولعم  دناوتیم  یمسملا  رهم  داسف  هقف ، رظن  زا 
ای كوخ و  ناملسم  ود  نیب  جاودزا  رد  هکنآ  دننام  نتشادن - ّتیلام  فلا )

______________________________

، نیقتملا جهانم  هلأسم 7 ؛ هلأسم 2 و 3 و ص 298  ص 297  ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 31 ؛ ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارـش  ( 1)
ص 318. یناقمم ،

277 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
رهم داسف  هب  نارگید  و  «، 1  » دندقع داسف  هب  لئاق  یضعب  دراد ؛ دوجو  اهقف  نایم  رد  رظن  ود  تروص  نیا  دروم  رد  دریگ . رارق  هیرهم  بارش 
هکلب تسین ، حاـکن  یلـصا  نکر  رهم  هک  دـننکیم  هیجوت  نینچ  ار  ناـشرظن  دـنقفاوم و  مّود  هیرظن  اـب  روهـشم  «. 2  » دناهداد رظن  یّمـسملا 

. دوب دهاوخن  يدیدرت  دقع  داسف  مدع  رد  اذل  دنتسه ، نیجوز  صخش  حاکن  ناکرا 
ررقم جوز  هدـهع  هب  لـثملا  رهم  یکیدزن  عوـقو  تروـص  رد  هک  دـندقتعم  دروـم  نیا  رد  اـهقف  روهـشم  دـننکیم  هفاـضا  هیرظن  نیا  ناوریپ 

یکیدزن اب  اّما  تسین ، جوز  هدـهع  رب  يزیچ  یکیدزن  زا  لبق  سپ  تسا  هیمـست  نالطب  بجوم  یّمـسم  نـالطب  هک  هیجوت  نیا  اـب  ددرگیم ،
نتـشگزاب هچنانچ  دنادرگزاب و  ار  ضّوعم  هک  تسا  فّظوم  لباقم  فرط  دوش  لطاب  نیـضوع  دـحا  یتقو  اریز  ددرگیم ، رّرقم  لثملا  رهم 

نتشگزاب حاکن  دقع  تّحص  ّتلع  هب  نوچ  هدوب و  لطاب  قادص  هیف  نحن  ام  رد  و  ددرگ ، لیوحت  دیاب  نآ  تمیق  دشابن  ریذپناکما  ضّوعم 
. ددرگ تخادرپ  تسا ، لثملا  رهم  هک  نآ ، تمیق  دیاب  نیا  رب  انب  تسین  ریذپناکما  عضب )  ) ضوع

هراشا دروم  هک  ار  یقودنـص  تایوتحم  هکنآ  لثم  هتـشادن ، ّتیلام  هک  ددرگ  مولعم  ادـعب  دـنهد و  رارق  رهم  هراشا  اب  ار  يزیچ  رگا  هلأسم -
زین تروص  نیا  رد  تسا ، یلکلا  تابورـشم  نآ  نورد  هک  ددرگ  مولعم  فرـصم  ماگنه  و  دـنهد ، رارق  رهم  شزرا  اـب  عاـتم  ناونع  هب  هدوب 
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. دریگیم رارق  جوز  هدهع  هب  یکیدزن  ماجنا  زا  سپ  لثملا  رهم  تسا و  يراج  الاب  ضرف  مکح 
دقع ءیـش ) زیچ - ریظن   ) دـننک رکذ  ار  هیرهم  مهبم  تاـملک  اـب  هکنآ  دـننام  دوـش ، ماـجنا  یلوـهجم  رهم  رب  جاودزا  هاـگره  تلاـهج - ب )
ررقم لثملا  رهم  جوز  هدـهع  رب  یکیدزن  لمع  زا  سپ  نیارباـنب  تسین و  میوقت  لـباق  لوهجم  اریز  تسا ، لـطاب  هیمـست  یلو  تسا  حـیحص 

. ددرگیم
______________________________

(. دئاوفلا ج 3 ص 201 حاضیا  زا  لقن  هب   ) حالصلا وبا  جارب و  نبا  هعنقم و  رد  دیفم  هیاهن و  رد  یسوط  خیش  ( 1)
(. قوف ذخأم   ) دئاوفلا حاضیا  رد  نیققحملا  رخف  دعاوق و  رد  هماّلع  فالخ ؛ رد  یسوط  خیش  دینج ؛ نبا  ( 2)

278 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هزاجا لام  بحاص  هچنانچ  تسا ، هدوبن  وا  لام  هک  دوش  مولعم  ادعب  دـیامن و  نّیعم  هّیرهم  ناونعب  ار  یلام  جوز  هاگره  ندوب - ریغ  لام  ج )

. دش دهاوخ  ذیفنت  لام  بحاص  هزاجا  اب  هک  تسا  یلوضف  عیب  دننامه  اریز  تسا  لاکشا  الب  حیحص و  یّمسملا  رهم  دقع و  نامگیب  دنک ،
نایم ددرگیم  ررقم  جوز  هدهع  رب  زیچ  هچ  هکنیا  رد  یلو  تسا ، لطاب  یّمسملا  رهم  حیحـص و  دقع  دهدن ، تیاضر  نآ  بحاص  رگا  یلو 

. دراد دوجو  رظن  ود  اهقف 
هیجوـت نینچ  «، 1  » دـننآ رب  رثـکا  هک  رظن ، نیا  دـش . دـهاوخ  رّرقم  تاـّیمیق  رد  تـمیق  و  تاـّیلثم ، رد  یّمـسملا  رهم  لـثم  دـندقتعم  یـضعب 

تمیق ای  لثم  یتسیاب  تسین  لیوحت  لباق  ریغ  تیکلام  ّتلع  هب  نآ  نیع  العف  نوچ  هدـش و  ماجنا  ینّیعم  کـلم  يور  رب  دـقع  هک  ددرگیم 
. دشاب هدش  فلت  هئرم  ضبق  زا  لبق  دقع  زا  دعب  هک  تسا  نآ  دننامه  انیع  و  ددرگ ، لیوحت  نآ 

لام نداد  رارق  قادص  هدوب و  يرگید  هدـش  نّیعم  لام  کلام  هک  اجنآ  زا  اریز  ددرگیم ، ررقم  لثملا  رهم  هک  « 2  » دندقتعم رگید  یهورگ 
. ددرگ ررقم  لثملا  رهم  دیاب  تسا و  شیپ  ياهتروص  دننام  سپ  تسا ، لطاب  یّمسملا  رهم  اذل  تسین ، زئاج  ریغ 

. تسا هدرک  يوریپ  نیتسخن  هّیرظن  زا  یندم  نوناق 
______________________________

، یناهفصا هاجنلا ، هلیسو  ص 193 ؛ ققحم ، مالسالا ، عیارـش  ص 202 ؛ ج 3 ، دـئاوفلا ، حاضیا  هب : دوش  عوجر  زین  و  دـعاوق ؛ رد  هماـّلع  ( 1)
ص 265.

ص 33. ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  هب  دوش  عوجر  ( 2)
279 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

یکیدزن زا  لبق  خسف ، اب  رهم  طوقس 

هراشا

خـسف بجوم  هک  یتروص  رد  رگم  درادن ، رهم  قح  نز  دوش  خسف  یتهج  هب  یکیدزن  زا  لبق  حاکن  دقع  هاگره  : » یندـم نوناق  هّدام 1101 
«. تسا رهم  فصن  قحتسم  نز  حاکن ، خسف  دوجو  اب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ننع 

ره رد  و  هدام 1121 ) عوضوم   ) بویع ّتلع  هب  یهاـگ  و  هّدام 1128 ) عوضوم   ) تسا فصو  ای  طرـش و  فّلخت  ّتلع  هب  هاگ  حاکن  خـسف 
ماجنا یکیدزن  زا  لبق  خـسف  ای  دراوم  هّیلک  رد  هجوز ، ياـضاقت  هب  یهاـگ  دوشیم و  ماـجنا  جوز  ياـضاقت  هب  خـسف  هاـگ  مسق  ود  زا  کـی 

. نآ زا  دعب  ای  و  دوشیم ،
هب حاکن  هکنآ  زا  تسا  ترابع  نآ  هک  تروص  کی  زج  هب  درادـن ، رهم  قح  نز  دوش ، خـسف  یکیدزن  زا  لبق  حاـکن  هک  يدراوم  عیمج  رد 
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. تسا رهم  فصن  قحتسم  نز  تروص  نیا  رد  هک  ددرگ  خسف  جوز ) یسنج  یناوتان   ) ننع دوجو  ّتلع 
و تسا . هتشادن  نایب  ار  یکیدزن  زا  سپ  خسف  روص  مکح  تسا و  رادقم  نیمه  هتشاد  نایب  قوف  هّدام  قوطنم  بجوم  هب  یندم  نوناق  هچنآ 

. میدرگیم رّکذتم  الامجا  یهقف  عبانم  هب  هجوت  اب  کنیا 

یکیدزن زا  سپ  حاکن  خسف 

ماجنا نز  بیع  ّتلع  هب  جوز  طسوت  هچنانچ  یکیدزن  زا  سپ  حاکن  خسف  ( 1
280 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. تسا هدش  لصاح  دروم  نیا  رد  تسا و  رهم  رارقتسا  بجوم  یکیدزن  اریز  ددرگیم . رقتسم  يو  هدهع  رب  یّمسملا  رهم  یمامت  دوش ،
ار خـسف  راـیخ  درم  هچناـنچ  ددرگ ، فقاو  راـیخ  بجوم  بوـیع  هب  یکیدزن  زا  سپ  درم  و  دـهد ، بیرف  جاودزا  رد  ار  درم  نز  هاـگره  ( 2
، حاکن لالحنا  رایخ و  لامعا  تروص  رد  یلو  دزادرپب ، ار  رهم  یمامت  یتسیاب  دـهد ، حـیجرت  ار  یئوشاـنز  حاـکن و  ءاـقب  دـیامنن و  لاـمعا 

«. 1  » دراد درتسم  دناوتیم  هدومن  تخادرپ  البق  رگا  و  دشابیمن ، هیرهم  قحتسم  هجوز 
هبلاطم هدنهد  بیرف  زا  ار  نز  هب  هتخادرپ  هیرهم  دناوتیم  درم  دشاب  رگید  ياهطـساو  ای  وا و  ناسک  هکلب  دشابن  نز  هدنهد  بیرف  هاگره  ( 3

رارق نیمه  زا  هّیـضق  زین  رهم  زا  ریغ  تاراـسخ  دروـم  رد  تسا . باـب  نیا  رد  « 3  » هلـصاو تایاور  و  « 2  » رورغ هدعاق  مکح ، دنتـسم  دیامن .
. دراد لومش  زین  رگید  تاراسخ  هب  تبسن  مکح  دنتسم  اریز  تسا 

: رّکذت
، دـیامن فیـصوت  یتمالـس  هب  دراد  وا  اب  جاودزا  هب  میمـصت  هک  یـسک  يارب  ار  وا  يرگید  اـی  ار و  دوخ  ینز  هکنیاـب  دـباییم  قّقحت  بیرف 

زین نایب  ماقم  رد  توکس  اب  نداد  بیرف  یهاگ  و  دیامن ؛ جاودزا  هب  تردابم  یتمالس  نامگ  اب  دروخب و  لوگ  رما  نیا  رد  درم  هک  ياهنوگب 
تاّیـصوصخ یمامت  هک  تسین  مزال  وا  ناسک  هجوز و  رب  دراد و  خـسف  رایخ  بجوم  بویع  هب  صاـصتخا  رما  نیا  هّتبلا  ددرگیم ؛ لـصاح 

«. 4  » دننک رکذ  دقع  ماگنه  رد  ار  نز 
______________________________

ص 295. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ج 2 108 ؛ هعمل ، حرش  ص 362 ؛ ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  هب : دوش  عوجر  ( 1)
. هدنراگن ياهثحب  هقف ، دعاوق  باتک  هب  دوش  عوجر  ( 2)

. دعب هب  ص 595  ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  هب  دوش  عوجر  ( 3)
ص 296. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 4)

281 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رگیدکیب تبسن  نیجوز  فیلاکت  قوقح و  رد  متشه - لصف 

هراشا

هّدع رد  هقفن  هقّلطم  ۀقفن  هقفن  طوقـس  هقفن  دودح  هنیزه  نیمأت  هداوناخ  تسرپرـس  تیبرت  هفیظو  ترـشاعم  نسح  قوقح  ّتیجوز و  هطبار 
عنم هاگداد  طسوت  تنوکـس  لـحم  نییعت  هجوز  يارب  ررـض  فوخ  نکـسم  باـختنا  قح  هعطقنم  هقفن  هقفن  تخادرپ  زا  فاکنتـسا  تاـفو 

حاکن دقع  نمض  طورش  دوخ  یئاراد  رد  هجوز  فّرصت  قح  لاغتشا  زا  هجوز 
283 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
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قوقح تّیجوز و  ۀطبار 

رد نیجوز  فیلاکت  قوقح و  و  دوجوم ، نیفرط  نیب  ّتیجوز  طباور  دـش ، عقاو  تّحـص  روطب  حاکن  هک  نیمه  : » یندـم نوناـق  هّدام 1102 
«. دوشیم رارقرب  رگیدمه  لباقم 

ینوناق یعرـش و  هربتعم  طئارـش  ۀّیلک  اب  حاکن  هک  یتروص  رد  یلو  دـنکیمن ، داجیا  ار  یفیلکت  قح و  ای  هطبار و  هنوگ  چـیه  دـساف  حاکن 
: دقع عوقو  ضحم  هب  دوش ، عقاو 

یـسنج طابترا  رگیدـکی  اب  دـنناوتیم  هدـش و  بوسحم  وا  رهوش  درم  درم و  هجوز  نز  ددرگیم . داجیا  نیفرط  نیب  ّتیجوز  ۀـطبار  فلا )
ّتیجوز ۀقلع  یئوشانز و  هطبار  نیا  رب  انوناق  اعرـش و  هک  یماکحا  ۀّیلک  ّتیجوز  طباور  يرارقرب  اب  دنیوج . عاتمتـسا  رگیدمه  زا  رارقرب و 

نانآ ناگتسب  ناشیوخ و  زا  هتسد  نآ  اهنآ و  نایم  زین  نیجوز و  دوخ  نیب  ّتیمرحم  توبث  دننام  ددرگیم . رقتسم  تباث و  دشابیم ، ّبترتم 
. تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  نوناق  رد  هک 

وـسکی زا  هراومه  ینعی  تسا ، لباقتم  ۀطبار  عون  زا  فیلکت  قح و  نایم  ۀـطبار  دوشیم . رارقرب  نیجوز  نایم  لباقتم  فیلاکت  قوقح و  ب )
فیلکت رگید  يوس  زا  قح و 
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رّرقم جوز  يارب  قوقح  هتسد  کی  نآ  زا  سپ  ّداوم  رد  دعب . ّداوم  يارب  تسا  ياهمّدقم  رکذ  افرـص  راذگنوناق  ضرغ  قوف  ةّدام  رد  تسا .

. تسا جوز  زا  ّتیعبت  تعاطا و  هب  فّظوم  هجوز  هک  هداوناـخ  رد  جوز  تساـیر  ّقح  دـننام  تساـهنآ . تیاـعر  هب  فّلکم  هجوز  هک  هدـش 
(. 1  ) تعجاضم هقفن و  ّقح  دـننام  تسا . اهنآ  ماـجنا  هب  فّظوم  ـالباقتم  جوز  هدـش و  هداد  رارق  هجوز  يارب  هک  تسا  یقوقح  رگید  ۀتـسد 

هداوناخ و ینابم  تیوقت  دییـشت و  رد  یعـس  دـننام  دنـشابیم . نآ  تیاعر  ماجنا و  هب  فّظوم  اکرتشم  ود  ره  هک  تسا  یفئاظو  مّوس  ۀتـسد 
. تفرگ دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  هدنیآ  رد  هک  نآ  لاثما  ترشاعم و  نسح 
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ترشاعم نسح 

«. دنرگیدکی اب  ترشاعم  نسح  هب  فّلکم  رهوش  نز و  : » یندم نوناق  هّدام 1103 
قوقح زا  الباقتم  زین  رهوش  نز و  زا  کی  ره  دراد ، رگید  دارفا  هب  تبسن  ناملسم  درف  ره  هک  یفئاظو  قوقح و  رب  هوالع  یمالسا  میلاعت  رد 

. تشاد دهاوخ  لباقم  فرط  ةدهع  رب  یفیلاکت  مهب  تبسن  رادروخرب و  ياهژیو 
ْنِم ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتـا�یآ  ْنِم  َو  : » تسا هتـشاد  ناـیب  ار  یبلاـج  تاریبـعت  یئوشاـنز  دـنویپ  هطبار و  هب  تبـسن  فلتخم  دراوم  رد  دـیجم  نآرق 
نانآ اب  هک  دـیرفآ  ینانز  امـش  يارب  هک  تسا  نآ  دـنوادخ  ياههناشن  زا  ًۀَـمْحَر - َو  ًةَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَـعَج  َو  اـ�ْهَیلِإ  اُونُکْـسَِتل  ًاـجا�وْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ 

اب ِفوُْرعَْملِاب - َّنُهوُرِـشا�ع  : » دـیامرفیم ترـشاعم  نسح  دروم  رد  زین  و  ««. 1  » تخاس رارقرب  یناـبرهم  قشع و  امـش  ناـیم  دـیبای و  شمارآ 
««. 2  » دیئامن ترشاعم  وکین  قالخا  اب  ناتنارسمه 

______________________________

هیآ 21. مور ، ةروس  ( 1)
ۀیآ 19. ءاسن ، ةروس  ( 2)
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نیرتلماک مهئاسنل - مکراـیخ  مکراـیخ  اـقلخ و  مهنـسحا  اـنامیا  نینمؤملا  لـمکا  : » تسا هدومرف  نینچ  صوصخ  نیا  رد  ص )  ) هّللا لوسر 
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رد ترضح  «. 1 « » دنرتراتفرشوخ ناشیاهنز  اب  هک  دنتـسه  یئاهنآ  امـش  نیرتهتـسیاش  و  تساهنآ ، نیرتقلخشوخ  نامیا  ثیح  زا  نانمؤم 
«. 2 « » تسا يرادرهوش  بوخ  نز  داهج  لّعبتلا - نسح  ةأرملا  داهج  : » دناهدومرف زین  لزنم  رد  نانز  يراتفرشوخ  دروم 

______________________________

ش 1477. هحاصفلا ، جهن  ( 1)
. داهج باوبا  ۀعیشلا  لئاسو  ( 2)
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تیبرت ۀفیظو 

.« دنیامن تدضاعم  رگیدکیب  دوخ  دالوا  تیبرت  هداوناخ و  ینابم  دییشت  رد  دیاب  نیجوز  : » یندم نوناق  هّدام 1104 
تروص رد  هک  تسا ، ینوناق  یئارجا  تنامض  ياراد  هدوبن و  یقالخا  روتـسد  کی  افرـص  قوف  ةّدام  هک  دنرادنپیم  نانادقوقح  زا  یخرب 

«. 1  » ددرگیم بوسحم  زوشن  هجوز  فرط  زا  فّلخت 
افرص هدیدرگ و  صخشم  الماک  زوشن  قیداصم  هقف  رد  اریز  دسریمن ، رظنب  حیحـص  بلطم  نیا  یندم ، نوناق  یهقف  عبانم  هب  هّجوت  اب  یلو 

. تسا هدـش  بوسحم  زوشن  یهقف  رظن  زا  بجاو ، روما  رد  رهوش  زا  نز  تعاطا  مدـع  ای  اوران  لامعا  باکترا  راتفر و  ءوس  لیبق  زا  یلاـعفا 
تیریدم لزنم و  تامدخ  ماجنا  نوچ  نیاربانب  دـیآیمن . باسحب  زوشن  تسین  بجاو  يو  رب  هک  يروما  ماجنا  زا  يراددوخ  رگید  ترابعب 

هزـشان دزرو  عاـنتما  شیوخ  دـنزرف  تیبرت  زا  نز  هچناـنچ  اذـل  تسا ، هدـماین  باـسحب  نز  یعرـش  فیاـظو  زا  دـالوا  تیبرت  یّتح  هناـخ و 
ثحب تناـضح  تیـالو و  ياـنعمب  تیبرت  هّتبلا  تسا . هدومن  حرطم  ار  تیبرت  یقـالخا  ۀـبنج  روـبزم  ةّداـم  هجیتـن  رد  ددرگیمن . بوـسحم 

. دمآ دهاوخ  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  يرگید 
______________________________

ص 161. يدورگنل ، رتکد  هداوناخ ، قوقح  ( 1)
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هداوناخ تسرپرس 

.« تسا رهوش  صئاصخ  زا  هداوناخ  تسایر  نیجوز  طباور  رد  : » یندم نوناق  هّدام 1105 
ای يرگید  ّقح  هب  زواجت  هب  زاجم  مادکچیه  و  دنراد ، رگیدکی  هب  تبسن  یقوقح  درم  نز و  زا  کی  ره  یمالسا  تامیلعت  بجومب  هچ  رگا 

کی دوخ  هک  هداوناخ  يارب  لاح  نیع  رد  اّما  دنتـسین ، شیوخ  تارایتخا  دودح  زا  يّدعت  ای  دوخ و  فیلاکت  فئاظو و  ماجنا  زا  يراددوخ 
. تسا هدش  ءاطعا  درم  هب  ناونع  تمس و  نیا  هک  هدیدرگ  نّیعم  تسرپرس  سیئر و  تسا ، یکچوک  هعماج 

َو دـیامرفیم … « : زین  و  « 1 .« » دـنراد یتسرپرـس  نانز  رب  نادرم  ِءا�سِّنلا - یَلَع  َنُوما�ّوَق  ُلاـ�جِّرلا  : » دـیامرفیم صوصخ  نیا  رد  دـیجم  نآرق 
««. 2  » دنراد ياهبتر  نانز  هب  تبسن  نادرم  ٌۀَجَرَد - َّنِْهیَلَع  ِلا�جِّرِلل 

هدومن صّخـشم  راذـگنوناق  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هدوب  نآ  حـلاصم  تاعارم  هداوناخ و  روما  رد  یئاهن  يریگمیمـصت  تساـیر ، زا  روظنم 
ینیبشیپ نوناـق  هک  يدراوم  اـّما  تسا . رهوـش  تاراـیتخا  زا  نآ  رئاـظن  و  « 4  » نز لغـش  باختنا  «، 3  » تنوکـس لحم  باختنا  ـالثم  تسا .

. دوشیم لامعا  صّخشم و  یئالقع  ۀّیور  تداع و  فرع و  قباطم  هدرکن 
______________________________

هیآ 34. ءاسن ، ةروس  ( 1)
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ۀیآ 228. هرقب ، ةروس  ( 2)
. یندم نوناق  ةّدام 1114 ، ( 3)
. یندم نوناق  ةّدام 1117 ، ( 4)
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هنیزه نیمأت 

.« تسا رهوش  هدهعب  نز  هقفن  مئاد  دقع  رد  : » یندم نوناق  هّدام 1106 
هّتبلا درادن . یتّیلوئـسم  هنوگچـیه  رظن  نیا  زا  نز  و  تسا ، درم  هدـهعب  نز  یـصخش  جراخم  هلمج  زا  هداوناخ و  هنیزه  نیمأت  مالـسا  رظن  زا 

تورث ياراد  يو  رگا  یّتح  هکلب  دشاب  زجاع  نآ  نیمأت  زا  نز  هک  درادن  يدروم  هب  صاصتخا  رهوش  طسوت  نز  یصخش  ياههنیزه  نیمأت 
هقف و تامّلسم  ءزج  هقفن  بوجو  دیامن . نیمأت  ار  نتشیوخ  جاتحیام  جراخم و  دوخ  یـصخش  لاوما  زا  هک  درادن  یمازلا  دشاب ، مه  ینالک 

. دشابیم ینتبم  هلصاو  « 2  » تایاور و  « 1  » تایآ رب  و  تسا ، یمالسا  قوقح 
: تسا زیچ  ود  هقفن  بوجو  طرش 

حاکن ندوب  مئاد  - 1
. هجوز نیکمت  - 2

. تفگ میهاوخ  نخس  لیصفت  هب  هدنیآ  داوم  رد  طرش  ود  نیا  زا  کی  ره  ۀنیمز  رد 
______________________________

ۀیآ 7. قالط ، هروس  ۀیآ 232 ؛ هرقب ، ةروس  ( 1)
. تاقفن باوبا  زا  باب 1  ۀعیشلا ، لئاسو  هب  دوش  عوجر  ( 2)
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هقفن دودح 

هراشا

و دشاب ، بسانتم  نز  ّتیعـضو  اب  فراعتم  روطب  هک  تیبلا  ثاثا  اذـغ و  هسبلا و  نکـسم و  زا  تسا  ترابع  هقفن  : » یندـم نوناق  هّدام 1107 
«. ءاضعا ناصقن  ای  ضرم  ۀطساوب  وا  جایتحا  ای  مداخ  نتشاد  هب  نز  تداع  تروص  رد  مداخ 

: تسا هدش  يدنبهتسد  زیچ  تشه  رد  هجوز  ۀقفن  یهقف  بتک  رد 
اب بسانتم  هتـشاد و  یگتـسب  تداع  فرع و  نز و  نوئـش  هب  ّتیفیک  ّتیمک و  رظن  زا  و  دوش ، ریـس  هک  يرادـقم  هب  شروخ  نان و  و 2 -  1

. دشابیم ناکم  نامز و 
. دراد لحم  تداع  فرع و  هب  یگتسب  رادقم  سنج و  رظن  زا  هک  سابل ، - 3

. تسا تحارتسا  لئاسو  زادناریز و  روظنم  هک  شارف ، - 4
. فراعتم بسانتم و  يزپشآ  رازبا  تاودا و  خبط و  لئاسو  - 5

ةرابرد یلو  دناهدرک . رکذ  هقفن  ءزج  ار  مرک )  ) نهد دـننام  يداوم  هناش و  دـننام  یلئاسو  دروم  نیا  رد  اهقف  شیارآ ، فیظنت و  لئاسو  - 6
زا یخرب  دناهدومن . حیرصت  نآ  موزل  مدع  هب  تاجهمرس ، تاّیرطع و  دننام  دراد  یفاضا  نییزت  ۀبنج  هک  یمزاول 
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ءزج تفاظن  جرخ  هک  تسانعم  نآ  هب  هن  عوضوم  نیا  هک  دوشن  هابتـشا  اّما  «. 1  » دناهدرک یفن  هقفن  ناونعب  زین  ار  ماّمح  ۀـنیزه  جرخ و  اهقف 

صاخ و ۀقبط  صوصخم  ماّمح  هب  نتفر  دناهدرکیم و  وشتـسش  لزنم  رد  دارفا  هک  هدوب  لوادتم  نینچ  اقباس  هک  اجنآ  زا  هکلب  تسین ، هقفن 
رهاظلا یلع  یلعف  فرع  رد  نیاربانب  تسا . هدشیم  بوسحم  یفاضا  جراخم  ءزج  ماّمح  جراخم  اذل  هدوب ، یـصوصخب  ياهتلاح  رد  اهنت  ای 

«. 2  » دشابیم بجاو  هقفن  ءزج  فیظنت  يارب  ای  دشاب  لسغ  يارب  هکنآ  زا  معا  ماّمح  جراخم 
بسانتم یفاک  قفارم  نتشاد  رظن  زا  نینچمه  ّلحم و  رظن  زا  هجوز  تاجایتحا  نوئش و  اب  هک  يراعتسا ، ای  يراجیتسا و  ای  یکلم  نکسم  - 7

. دشاب
يراـمیب هب  ءـالتبا  ّتلعب  اـی  و  هدوب ، مداـخ  ياراد  شردـپ  لزنم  رد  یگداوناـخ  تفارـش  نوئـش و  تهج  زا  هجوز  هچناـنچ  راکتمدـخ ، - 8

جئاوح دزیخرب و  نز  تمدخ  هب  دوخ  هکنآ  ای  و  دنک ، ریجا  ار  یمداخ  هک  تسا  ّریخم  درم  تروص  نیا  رد  دشابیم . راکتمدخ  هب  دـنمزاین 
درادن ار  مداخ  ۀقفن  هبلاطم  ّقح  نز  ریخا  تروص  رد  هک  دـهد . ماجنا  ار  دوخ  هب  طوبرم  ياهراک  هنابلطواد  شدوخ  نز  ای  و  دروآرب ، ار  وا 

«. 3»
؟ تسا ود  نآ  زا  کیمادک  اب  نیجوز  نایم  قفاوت  مدع  تروص  رد  مداخ  درف  نییعت  ّقح 

یّلح قّقحم  یلو  دهد . ماجنا  ار  وا  تمدخ  دناوتیم  یسک  هچ  هک  دنادیم  رتهب  يو  اریز  تسا ، مّدقم  نز  رظن  هک  تسا  دقتعم  یّلح  ۀماّلع 
«. 4  » تسا درم  اب  نییعت  رایتخا  هک  دندقتعم  یناث  دیهش  و 

انایحا مه  يرگید  ياهزاین  رگا  و  درادـن ، رکذـلا  قوف  هناگتـشه  روما  هب  صاصتخا  هقفن  دـسریم  رظنب  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ 
تخوس لثم  دراد  دوجو 

______________________________

ص 335. ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
ص 316. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 2)

ص 122. ج 2 ، هعمل ، حرش  ص 337 ؛ ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  نتم  رد  مالسالا  عیارش  ( 3)
ص 122. ج 2 ، هعمل ، حرش  ص 337 ؛ ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  ( 4)

292 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
ياوادـم هنیزه  اهقف  هجلاعم ، جراخم  دروم  رد  اّما  تسا . بوسحم  هقفن  ءزج  اـنیقی  دـشابیمن ، لـخاد  قوف  ياههتـسد  رد  هک  امرـس  لـصف 

. دناهتسناد هقفن  ءزج  ار  يداع  ضارما 
«1 . » دناهدومن دیدرت  تسا  نیگنس  ياههنیزه  مزلتسم  هک  جالعلا  بعص  ضارما  نامرد  جراخم  هب  تبسن  یلو 

: تاظحالم

: دریگیم تروص  قیرط  ود  هب  نز  هب  هقفن  ۀیدأت  لاصیا و  - 1
. ددرگیم نیمأت  رهوش  طسوت  هریغ  ماعط و  زا  یگدنز  هنیزه  و  دنکیم ، یگدنز  تداع  فرع و  بسح  رب  رهوش  هناخ  رد  نز  فلا -

. دیامنیم میلست  يو  هب  هناگادج  ار  هّیموی  هقفن  رهوش  و  دنکیم ، هبلاطم  هنازور  ار  دوخ  هقفن  نز  ب -
دیامن مازلا  تسخن  هوحن  لّبقت  هب  ار  نز  دناوتیمن  رهوش  و  تسا ، نز  اب  قوف  ةوحن  ود  زا  یکی  باختنا  نییعت و  هک  دندقتعم  هّیماما  ياهقف 

«. 2»
هاگداد ات  دـنیامن ، هعجارم  هاگداد  هب  یگداوناخ  فالتخا  ّتلعب  رهوش  نز و  هکنآ  زا  لبق  هک  تسا  نآ  ّتنـس  لها  ءاهقف  زا  یخرب  رظن  اّما 
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. دیامن تساوخرد  مّود  تروصب  ار  هقفن  تخادرپ  شیوخ  رهوش  زا  دـناوتیمن  نز  دـنک ، صّخـشم  ار  نآ  تخادرپ  هوحن  هقفن و  نز  يارب 
«. 3  » دنک تقفاوم  لّوا  ةوحن  نامه  هب  یتسیاب  هکلب 

زا هنازور  ياههنیزه  نیمأت  اب  نز  و  دیامن ، میلـست  نز  هب  ار  هتفه  کی  هقفن  اجکی  رهوش  الثم  هچنانچ  نیاربانب  تسا ، هقفن  کلام  هجوز  - 2
اّما دیامن . دادرتسا  ار  روبزم  غلبم  دناوتیمن  رهوش  دنک ، زادناسپ  ار  یغلبم  یئوجهفرص  تعانق و  ای  رگید و  قیرط 

______________________________

ص 317. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 1)
ص 276. ج 2 ، یناهفصا ، نسحلا  وبا  دیس  ةاجنلا  ۀلیسو  ( 2)

ص 130. نانبل ، یتفم  دلاخ  نسح  خیش  اجن و  ناندع  ۀیمالسالا ، ۀعیرشلا  یف  ۀیصخشلا  لاوحالا  ص 327 ؛ ثلاثلا ، ءزجلا  ریدقلا ، حتف  ( 3)
293 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دراد درتسم  ار  هقفن  دیاب  زوشن  ماّیا  هب  تبسن  ددرگ  هزشان  نز  هتفه  نایاپ  زا  لبق  رگا 
نیمأت ار  نآ  يراعتـسا ، ای  يراجیتسا  سابل  اب  هچ  و  شدوخ ، لام  زا  یـسابل  اب  هچ  تسیاـبیم  رهوش  دـشابیم . هقفن  ءزج  نز  كاـشوپ  - 3

. دیامن
لاوما زا  دشاب ، یقاب  زونه  هچنانچ  هجوز  تافو  زا  دعب  اذل  و  دیآرد ، نز  ّتیکلم  رد  هک  تسا  ماعط  دننامه  سابل  هک  تشادنپ  نینچ  دیابن 

لیبق نیمه  زا  دـشابیمن ، نآ  نیع  ندـش  مودـعم  بجوم  نآ  زا  هدافتـسا  هک  یئایـشا  هّیلک  و  شرف ، باوخ ، لئاسو  تسا . بوسحم  رهوش 
«. 1  » دشاب هدرک  کیلمت  هجوز  هب  جوز  هکنآ  رگم  تسا .

. دوشیمن طقاس  وا  هقفن  دنک ، ترفاسم  یعرش  بجاو  ماجنا  رطاخب  هجوز  هاگره  - 4
( هجلاعم يارب  ترفاسم  دـننام   ) دـشاب یتایح  روما  يارب  هچنانچ  رفـس  جراخم  اّما  دـیامن . تخادرپ  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  جوز  رب  نیاربانب 

ماجنا بجاو ) ّجـح  ترفاـسم  دـننام   ) یعرـش ضئارف  زا  ياهضیرف  يادا  رطاـخب  هک  یترفاـسم  جراـخم  تخادرپ  یلو  تسا ، رهوش  هدـهعب 
«. 2  » تسین بجاو  رهوش  رب  دوشیم 

هقفن رب  صخـش  دوخ  هقفن  هکنیا  اـمک  هریغ . رداـم و  ردـپ ، دـالوا ، دـننامه : تسا . مّدـقم  هقفنلا  بجاو  دارفا  ریاـس  هقفن  رب  هجوز  هقفن  - 5
. دیامن تیاعر  دش  هتفگ  هک  يوحن  هب  ار  مّدقت  ّقح  دیاب  هاگداد  جوز ، راسعا  رقف و  تروص  رد  نیاربانب  «. 3  » دراد مّدقت  هجوز 

لاوما زا  هاگداد  هب  هعجارم  نودب  دناوتیم  هجوز  دنک ، يراددوخ  هقفن  يادا  زا  هقفن  تخادرپ  رب  تردـق  رـسی و  تلاح  اب  جوز  هاگره  - 6
«. 4  » دیامن تشادرب  اصاقت  وا 

نوید ریاس  دننامه  دریگیم و  رارق  جوز  هّمذ  رب  نید  تروصب  هتـشذگ  ماّیا  هقفن  دزادرپن ، ار  هجوز  هقفن  جوز  درذگب و  یتّدـم  هاگره  - 7
ءادا و اب  رگم  ددرگیمن  طقاس 

______________________________

ص 276. یناهفصا ، نسحلا  وبا  دیس  ةاجنلا  هلیسو  ( 1)
ص 316. ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  ( 2)

ص 313. لبق ، ذخأم  ( 3)
ص 321. ج 2 ، ریدقلا ، حتف  ( 4)

294 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
تـسین یتوافت  زین  هلأسم  نیا  رد  ددرگیم . لقتنم  هثرو  هب  وا  ياهبلط  ریاس  دننام  دیامن ، توف  نآ  تفایرد  زا  لبق  هجوز  هچنانچ  ءاربا . ای 

و وا ، ندوب  رسعم  جوز و  ندوب  رسوم  ای  و  نآ ، مدع  هاگداد و  هب  هعجارم  نیب  نینچمه  ریخ ، ای  دشاب  هدرک  هبلاطم  ار  هقفن  هجوز  هکنآ  نیب 
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هب جوز  راـسعا ، تروـص  رد  دـنامن  هتفگاـن  هّتبلا  ریخ . اـی  دـشاب  هدرک  رداـص  یمکح  نآ  رادـقم  هقفن و  هب  تبـسن  هاـگداد  هکنیا  نـیب  زین 
«. 1  » دوشیمن مازلا  هقفن  تخادرپ 

؛» 2  » دـنقفاوم رظن  نیا  اب  ّتنـس  لها  هعبرا  ياملع  زا  کلام  دـمحا و  یعفاش و  صوصخ  نیا  رد  تسا . هّیماـما  ياـهقف  رظن  دـش  رکذ  هچنآ 
هوالع هک  تسا  نآ  فیعـض  نید  زا  يو  روظنم  تسا . فیعـض  نید  هکلب  تسین ، نوید  ریاس  دننامه  هقفن  هک  تسا  دـقتعم  هفینح  وبا  یلو 
هاگداد هب  البق  هجوز  هکنآ  رگم  ددرگیم . طقاس  زین  گرم  ای  و  يراط ، زوشن  توف ، قالط ، اـب  دوشیم ، طـقاس  ءادا  اـی  ءاربا و  اـب  هکنآ  رب 

دوب دـهاوخ  نوید  ریاس  دـننام  تسا و  يوق  نید  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ؛ هدرک  رداص  مکح  هقفن  تخادرپ  هب  تبـسن  هاگداد  هعجارم و 
«. 3»

یلغـش هکنآ  رگم  دیامن  نیمأت  ار  هقفن  دـنک و  راک  هک  تسا  فّظوم  دـشاب ، هتـشادن  یلام  شیوخ  نز  هقفن  تخادرپ  يارب  درم  هاگره  - 8
هب مزلم  راسی  عقوم  رد  دش و  دهاوخ  لمع  لبق  هلأسم  دننام  نویدم و  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، هتشادن  دوجو  وا  تاّیثیح  نوئش و  اب  قباطم 

. تسا ناربج 
. هتشذگ ماّیا  ای  رضاح و  زور  هب  تبسن  هّتبلا  دیامن ، طاقسا  جوز  هدهع  زا  ار  هقفن  ّقح  دناوتیم  نز  - 9

؟ روطچ تسخن  زور  زا  دقع  نمض  طرش  وحنب  ای  هدنیآ و  ماّیا  دروم  رد 
______________________________

ص 313. ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  ص 276 ؛ ج 2 ، یناهفصا ، نسحلا  وبا  دیس  ةاجنلا  هلیسو  هب : دوش  عوجر  ( 1)
ص 332. ج 3 ، ریدقلا ، حتف  ( 2)

ص 138. اجن ، ناندع  نانبل و  یتفم  دلاخ  نسح  ۀیصخشلا ، لاوحالا  ( 3)
295 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

طرـش رگید  یهورگ  رظنب  یلو  دـیامن ، طاقـسا  ار  هدـنیآ  هقفن  دـناوتیمن  هجوز  الوصا  هدوب و  لطاب  یطرـش  نینچ  اـهقف  زا  يرایـسب  رظنب 
«. 1  » دشابیم لاکشا  الب  زین  هدنیآ  ماّیا  هب  تبسن  نآ  طاقسا  و  حیحص ، روبزم 

. دسریم رظنب  يوقا  مّود  لوق 
______________________________

ص 315. ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  ( 1)
296 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هقفن طوقس 

هراشا

.« دوب دهاوخن  هقفن  قحتسم  دنک  عانتما  ّتیجوز  فئاظو  يادا  زا  عورشم  عنام  نودب  نز  هاگره  : » یندم نوناق  هّدام 1108 
دنچ ره  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، یعرـش  رذـع  ياراد  هجوز  هکنیا  رگم  تسا ، هجوز  نیکمت  هب  طورـشم  مئاد  دـقع  رد  هقفن  قاقحتـسا 

. دشابیم هقفن  ّقحتسم  کلذ  عم  یلو  دنکیم ، يراددوخ  یئوشانز  فئاظو  يادا  زا  هجوز 
: میزادرپیم نآ  حیرشت  هب  الیذ  کنیا  تسا ؛ هدادن  حیضوت  ّتیجوز  فئاظو  يادا  زین  عورشم و  عنام  دروم  رد  یندم  نوناق 

تّیجوز فئاظو  زا  عانتما 
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هراشا

ره يوس  زا  هک  «، 1  » تسا یـشکرس  عافترا و  يانعم  هب  تغل  رد  زوشن  تسا . هقف  رد  زوشن  هژاو  لداـعم  م . ةّدام 1108 ق . رد  قوف  ناونع 
تروص دناوتیم  نیجوز  زا  کی 

______________________________

. يدابآزوریف طیحملا ، سوماق  اهجوز » یلع  تصعتسا  ةارملا  تزشن  ( » 1)
297 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. تسا جوز  لباقم  رد  هجوز  زوشن  دشابیم ، حرطم  هقفن  قاقحتسا  لاوز  بجوم  ناونعب  هّدام  نیا  رد  هک  هچنآ  یلو  دریگ ،
یتسیاب تاعاتمتـسا ، لباقم  رد  نیکمت  رب  هوالع  هزـشان  ریغ  نز  تسا . نآ  زا  معا  یموهفم  هکلب  تسین ، نیکمت  افرـص  زوشن  لباقم  موهفم 

«. 1  » ددرگن جراخ  هناخ  زا  مه  شیوخ  نیدلاو  تدایع  يارب  یّتح  وا  هزاجا  نودب  و  دشاب . زین  جوز  مامت  مات و  عیطم 
. دزاسیم هزشان  ار  وا  هجوز  يوس  زا  يراتفردب  ای  يراگزاسان و  هنوگره  رتعماج  ترابعب 

عورشم عنام 

ضیح و تلاح  دننام  تسا . روذعم  اعرش  فئاظو  ماجنا  زا  اهنآ  دوجو  اب  نز  هک  دوشیم  قالطا  یعرش  ياهرذع  لیبق  نآ  هب  عورشم  عنام 
هتخاس عونمم  شزیمآ  زا  ار  وا  کشزپ  هک  یتلاـسک  اـی  و  دـشاب ، ّقیـضم  نآ  تقو  هک  یبجاو  لـمع  هنوگ  ره  ماـجنا  بجاو ، ةزور  ساـفن ،

. تسا

یهقف یسررب 

هک یقیقد  ثحب  اّما  تسا . هقف  تامّلسم  زا  رما  نیا  هتشادن و  دوجو  اهقف  نایم  يدیدرت  تسین ، هقفن  ّقحتـسم  زوشن  تلاح  رد  نز  هکنیا  رد 
طقـسم عنام و  زوشن  و  ددرگیم ، بجاو  جوز  رب  دقع  تازاوم  هب  رهم  دـننامه  زین  هقفن  ایآ  هک  نیا  تسا ، حرطم  هقف  رد  صوصخ  نیا  رد 

؟ دقع اب  هن  دنکیم  ادیپ  بوجو  نیکمت  دوجو  اب  هقفن  الوصا  هکنآ  ای  و  تسا ؟ نآ 
لماک نیکمت  ار  هقفن  بوجو  طرش  دندقتعم و  ار  مّود  ۀّیرظن  اهقف  روهشم 

______________________________

ص 200. ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  نتم  رد  مالسالا  عیارش  ص 112 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرش  ص 302 ؛ ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 1)
298 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

: دوشیم هراشا  نآ  زا  یئاههنومن  هب  هک  ددرگیم  ّبترتم  يریثک  عورف  تارمث و  قوف  ۀّیرظن  ود  زا  کی  ره  رب  هّتبلا  «. 1  » دناهتسناد
لئاـق ار  لّوا  لوق  هچناـنچ  دـشاب ، نآ  رکنم  جوز  نیکمت و  یعّدـم  هجوز  دنـشاب و  هتـشاد  عازن  نیکمت  عوضوم  رد  نیجوز  هاـگره  فلا -

. دوشیمن طقاس  هقفن  ددرگن ، تابثا  زوشن  ات  هدش و  تباث  دقع  اب  هقفن  هّیرظن  نآ  بجوم  هب  اریز  دـیامن . تابثا  ار  زوشن  دـیاب  جوز  میوش ،
ار طرش  نآ  لوصح  هجوز  ات  تسا و  هقفن  توبث  طرش  نیکمت  اریز  دنک . تابثا  ار  نیکمت  دیاب  هجوز  میـشاب ، روهـشم  ۀّیرظن  وریپ  رگا  اّما 

. دش دهاوخن  تباث  وا  بلط  دنکن ، تابثا 
یتفـص زوشن  رگید  ۀّیرظن  رب  انب  هک  یلاح  رد  دوش . عقاو  جوز  هیحان  زا  یتسیاب  و  تسا ، يدوجو  یتفـص  نیکمت  روهـشم  ۀّیرظن  رب  انب  ب -
هچنانچ نیاربانب  تسا . نآ  ماجنا  زا  هجوز  یچیپرس  رهوش و  تساوخرد  مزلتـسم  زوشن  رگید  ترابعب  تسا . فاکنتـسا  يانعم  هب  یمدع و 
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دهاوخن هقفن  ّقحتـسم  هجوز  روهـشم  ۀـّیرظن  قباطم  دـنکن ، یگدامآ  راهظا  زین  هجوز  دـیامنن و  فافز  هبلاطم  هجوز  زا  جوز  دـقع ، زا  سپ 
. دوب

«. 2  » تسا رهم  ّقحتسم  نز  زوشن  عوقو  مدع  هب  هّجوت  اب  هک  رگید  ۀّیرظن  فالخ  هب 

: هلأسم دنچ 

. تسا هتفرگن  تروص  لماک  نیکمت  اریز  تسین . بجاو  جوز  رب  هجوز  هقفن  فافز  ماـجنا  دـقع و  عوقو  ناـیم  لـصاف  ناـمز  تّدـم  رد  - 1
. دشابیم رظن  نیا  دّیؤم  زین  یمالسا  عماوج  رد  هیراج  ۀّیور  هّرمتسم و  هریس 

هشیپ تعاطا  اددجم  زوشن  زا  سپ  و  ددرگ ، هزشان  تسخن  ینز  هاگره  - 2
______________________________

ماکحالا دعاوق  ص 304 ؛ ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  نتم  رد  مالسالا  عیارش  تاقفن ؛ ثحبم  یناث ، دیهش  ماهفالا ، کلاسم  هب : دوش  عوجر  ( 1)
ج 267. ص 3 ، دئاوفلا ، حاضیا  نتم  رد  یّلح  هماّلع 

. لبق عبانم  ( 2)
299 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. تسین هقفن  ّقحتسم  هدومنن  تعاطا  میلست و  راهظا  هک  مادام  دیامن ،
ماجنا هجوز  هیحاـن  زا  نیکمت  هک  اریز  «، 1  » تسین بجاو  جوز  رب  هقفن  اهقف  زا  يرایـسب  رظنب  دـشاب ، ریغـص  هجوز  ریبک و  جوز  هاگره  - 3

سپ هدوب ، ددرگیم  بوسحم  یعرـش  يرذـع  هک  رغـص  رطاخب  هجوز  نیکمت  مدـع  نوچ  هک  دـندقتعم  يرگید  هورگ  یلو  تسا . هتفرگن 
. تساراد ار  هقفن  تفایرد  قاقحتسا  هجوز 

. دسریم رظنب  رتيوق  هّیرظن  نیا 
تروص نز  هیحان  زا  نیکمت  هک  اریز  تسا ؛ بجاو  جوز  رب  هقفن  دـندقتعم  اهقف  زا  ياهّدـع  دـشاب ، هریبک  هجوز  ریغـص و  جوز  هاـگره  - 4

هقفن بوجو  ّهلدا  باطخ  هک  لالدتسا  نیا  اب  دراد ؛ هقفن  بوجو  مدع  هب  هدیقع  و  « 3  » هدوب رظن  نیا  فلاخم  یسوط  خیش  «. 2  » تسا هتفرگ 
. تسین راغص  جاوزا  هّجوتم  اذل  و  تسا ، ریبک  ياهجوز 

دوجو زین  یلو  هب  تبسن  تاباطخ  لومش  رب  یلیلد  تسا ، هّمذ  تئارب  لصا  هکنآ  رب  هوالع  اریز  دسریم ، رظنب  يوق  خیـش  موحرم  لالدتـسا 
. دشاب هتفرگ  هدهعب  دوخ  ار  هقفن  دقع  نمض  رد  یلو  هکنیا  رگم  درادن ،

______________________________

. تاقفن ثحبم  ماهفالا ، کلاسم  ص 312 ؛ ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
ص 110. حاکن ، باتک  ماثللا ، فشک  ص 163 ؛ ج 2 ، لئاسملا ، ضایر  ص 311 ؛ ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)

. حاکن باتک  هّیمامالا ، هقف  یف  طوسبملا  ص 327 ؛ ج 2 ، فالخلا ، ( 3)
300 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هقّلطم ۀقفن 

هراشا

نکیل دشاب . هدش  عقاو  زوشن  لاح  رد  قالط  هکنیا  رگم  تسا ، رهوش  هدهع  رب  هّدع  نامز  رد  هّیعجر  هقّلطم  هقفن  : » یندـم نوناق  هّدام 1109 
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نامز ات  تروص  نیا  رد  هک  دوخ  رهوش  زا  لمح  تروص  رد  رگم  درادن ، هقفن  قح  نز  دشاب ، نئاب  قالط  ای  حاکن  خسف  تهج  زا  هّدع  رگا 
.« تشاد دهاوخ  هقفن  ّقح  لمح  عضو 

: هدیدرگ حرطم  ریز  روص  ماکحا  قوف  ةّدام  رد 
. تسا هدش  هقّلطم  یعجر  قالط  اب  زوشن  مدع  لاح  رد  هجوز  فلا -

. تسا هدش  هقّلطم  یعجر  قالط  اب  زوشن  تلاح  رد  هجوز  ب -
. تسا هدش  هقّلطم  نئاب  قالط  اب  لمح  تلاح  رد  هجوز  ج -

. تسا هدش  هقّلطم  نئاب  قالط  اب  لمح  تلاح  ریغ  رد  هجوز  د -
. تسین هلماح  دنارذگیم و  ار  خسف  ةّدع  هجوز  هدش ، خسف  حاکن  ه -

. تسا رادراب  نز  هدش و  خسف  حاکن  و -
تروص رد  تسین ، جوز  هدـهعب  هّدـع  ماّیا  رد  هقفن  و ه ، لاد ، ياـهتروص ب ، رد  تسا ، جوز  هدـهعب  هّدـع  ماـّیا  رد  هقفن  فلا ، تروص  رد 

. تسا جوز  هدهعب  هقفن  لمح  عضو  نامز  ات  واو ، میج و 
301 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

یهقف یسررب 

هراشا

بوجو هلمج  زا  هجوز  ماکحا  زا  يرایـسب  نیاربانب  دراد ، ار  هجوز  مکح  یهقف  رظن  زا  دـنارذگیم ، ار  یعجر  قالط  هّدـع  نارود  هک  ینز 
درادـن دوجو  یفالتخا  اهقف  نیب  هلأسم  نیا  رد  تسین . نآ  مدـع  نز و  ندوب  رادراب  نایم  یقرف  تهج  نیا  زا  و  دـشابیم ، ّبترتم  وا  رب  هقفن 

: هلمج زا  تسا ، هدش  لصاو  نومضم  نیمه  هب  هک  تسا  يرایسب  تایاور  مکح  نیا  دنتسم  «. 1»
هدـش هقّلطم  یعجر  قالط  اب  هک  ینز  ۀـقفن  تسین . جوز  هدـهع  رب  وا  ۀـقفن  هقالط  هس  نز  انامه   » دـنکیم لقن  ع )  ) رقاـب ترـضح  زا  هرارز 

«. 2 « » تسا جوز  هدهعب 
. دوریمن رامشب  نآ  ءزج  و  هدش ، ینثتسم  هقفن  زا  شیارآ  لئاسو  هلمج  زا  روما  زا  یضعب  دراوم  نیا  رد  هک  دندقتعم  اهقف  زا  يرایـسب  هّتبلا 

دانتـسا تسا  نومـضم  نیا  يواح  هک  تایاور  زا  یـضعب  هب  هورگ  نیا  دریگیمن . رارق  رهوش  عافتنا  دروم  روبزم  لئاسو  تّدـم  نآ  رد  اریز 
«. 3  » دناهدومن

نینچ ناوتیم  تاقالطا  هب  هجوت  اب  اذـل  دروخیمن ، مشچ  هب  نومـضم  نیا  رب  ینـشور  صن  نانآ  دانتـسا  دروم  تایاور  رد  هک  اجنآ  زا  اـّما 
. تسناد دودرم  ار  یئانثتسا 

: هدع ماّیا  رد  زوشن 

هقفن قحتسم  هزشان  هجوز  دننامه  هدش ، بوسحم  هزشان  هّدع  ماّیا  فئاظو  كرت  اب  قالط  زا  سپ  ای  هدوب و  هزشان  قالط  ماگنه  رد  هک  ینز 
ۀقّلطم اریز  «. 4  » دوب دهاوخن 

______________________________
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ص 114. ج 2 ، یقثولا ، ةورع  ص 317 ؛ ج 3 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
ثیدح 1. تاقفن ، باوبا  زا  باب 8  ۀعیشلا ، لئاسو  ۀعجر » اهیلع  اهجوزل  یتّلل  کلذ  اّمنا  اهجوز ، یلع  هقفن  اهل  سیل  اثالث  ۀقّلطملا  ّنا  ( » 2)

ص 276 و 365. ج 5 ، ةرضانلا ، قئادحلا  هب  دوش  عوجر  ( 3)
ص 346. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  هلأسم 1 ؛ ص 114 ، تاقحلم )  ) ج 2 یقثولا ، ةورع  ( 4)

302 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. دنشابیم ناسکی  رظن  نیا  زا  تسا و  هقّلطم  ریغ  هجوز  مکح  رد  هّیعجر 

هّدع نامز  رد  ررقم  فیاظو  زا  جورخ  ّتلعب  هک  ار  ینز  مکح  ارچ  تسین  مولعم  و  تسا ، زوشن  تلاح  رد  قالط  ضرعتم  اهنت  یندم  نوناق 
! تسا هدشن  ضرعتم  هدیدرگ  هزشان 

: هنیاب هقلطم  هقفن 

وا ّتیجوز  هطبار  هک  اجنآ  زا  دنارذگیم ، ار  هّدع  مایا  هدش و  لصاح  یئادج  شرهوش  وا و  نایم  حاکن  خسف  اب  ای  نئاب و  قالط  اب  هک  ینز 
. دشابیمن شرهوش  هدهع  رب  يو  ۀقفن  اذل  درادن ، زین  يو  زا  یلمح  هدش و  عطق  الماک  شرهوش  اب 

تلالد نومـضم  نیا  رب  زین  « 1 ( » ع  ) قداص ترـضح  زا  نانـس  نبا  تیاور  هلمج  زا  ياهرتاوتم  صوصن  تسا . قّقحم  عاـمجا  هلأـسم  نیا  رب 
. دراد

: تسا لوق  ود  دنزرف  ای  ردام  هب  نآ  ّقلعت  دروم  رد  دریگیم ، ّقلعت  لمح  ماّیا  رد  هنیاب  ۀقّلطم  هب  هک  ياهقفن 
«. 3  » تسا لمح  نآ  زا  هقفن  هک  دندقتعم  وا  زا  يوریپ  هب  یهورگ  و  « 2  » یسوط خیش  - 1

«. 4  » تسا ردام  نآ  زا  هقفن  هک  دنراد  هدیقع  رگید  ياهّدع  - 2
: میئامنیم هراشا  اهنآ  زا  یئاههنومن  هب  الیذ  هک  ددرگیم ، ّبترتم  یعورف  تارمث و  قوف  رظن  ود  زا  کی  ره  رب 

______________________________

ص 114. تاقحلم )  ) ج 2 یقثولا ، ةورع  ثیدح 5 ؛ تاقفن ، باوبا  زا  باب 8  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
. حاکن باتک  ۀیمامالا ، هقفن  یف  طوسبملا  ( 2)
ص 277 و 281. ج 5 ، ةرضانلا ، قئادحلا  ( 3)

ص 116. تاقحلم )  ) ج 2 یقثولا ، ةورع  یناث ؛ دیهش  ماهفالا ، کلاسم  ص 362 ؛ ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  ( 4)
303 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

دنک ءاـضق  ار  نآ  دـیاب  دزادرپـن  جوز  یتّدـم  هچناـنچ  و  دریگیم ، رارق  جوز  هّمذ  رب  هک  تسا  ینید  هجوز  ۀـقفن  هکنیا  هب  هّجوـت  اـب  فـلا -
هچنانچ نیاربانب  تسا ، تیـصعم  مرج و  باکترا  بجوم  اهنت  هقفن  تخادرپ  مدع  تسین و  نینچ  نیوبا و .. دالوا ، براقا ، ۀقفن  هکیلاحرد 

نآ ياضق  مّود  ۀـّیرظن  بجومب  هکنآ  لاح  و  تسین ، بجاو  نآ  ءاـضق  لّوا  لوق  رب  اـنب  دزادرپن ، یتّدـم  ار  هلماـح  هقّلطم  ۀـجوز  هقفن  جوز 
. تسا بجاو 

تسا نینچمه  تسین . بجاو  مّود  رظن  قباطم  بجاو و  جوز  رب  هقفن  لّوا  رظن  رب  انب  دشاب ، هدش  هداد  قالط  زوشن  لاح  رد  نز  هچنانچ  ب -
. ددرگ هزشان  قالط  زا  دعب  رگا 

. تسا طقاس  جوز  توف  اب  هقفن  ریخا  لوق  بجوم  هب  یلو  ددرگیمن . طقاس  هقفن  جوز  توف  اب  لّوا  لوق  ربانب  ج -
«. 1  » تسین نینچ  مّود  ۀـّیرظن  رب  انب  یلو  ددرگیم  درتسم  هدـش  تخادرپ  ياـههنیزه  لّوا  لوق  رب  اـنب  دـیایب ، اـیند  هب  هدرم  نینج  هاـگره  د -
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. دناهدومن دییأت  ار  مّود  ۀّیرظن  اهقف  روهشم 
هک لیلد  نیا  هب  تسا . هدومن  يوریپ  روهـشم  لوق  زا  هک  تفگ  ناوتیم  یلو  هدرکن ، هراشا  عوضوم  هب  تحارـص  هب  یندـم  نوناـق  هچ  رگا 

م. ةّدام 1109 ق . رد  هچنآ 
هقفن ّقح  دـشاب  هلماح  هک  یتروص  رد  نز  هک  اـنعم  نیا  هب   … رگم )  درادـن  هقفن  ّقح  نز  لـمح … ( ؛ هن  تسا  هجوز  هقفن  هدـش  ینثتـسم 

. شدنزرف هن  دراد  قح  شدوخ  هک  تسا  نیا  شرهاظ  و  دراد ،
نامه لمح  تّدم  هیعجر  ۀـقّلطم  دروم  رد  هک  اریز  ریغال ، تسا و  رّوصتم  هنئاب  هقّلطم  دروم  رد  طقف  فالتخا  نیا  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزال 

تّدم نیا  رد  اذل  تسوا ، هّدع 
______________________________

. دعبب ص 500  ج 1 ، یناث ، دیهش  ماهفالا  کلاسم  ج 2 ص 164 ؛ لئاسملا ، ضایر  ج 31 ص 322 ؛ مالکلا ، رهاوج  هب : دوش  عوجر  ( 1)
304 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دشابیم ّتیجوز  ماکحا  هب  موکحم  عقاو  رد  و  تسا ، هقّلطم  ریغ  هجوز  مکح  رد  رادراب و  ریغ  ۀقّلطم  دننامه 
، دشاب هدش  هدیشخب  جوز  هیحان  زا  هکنآ  ای  هتفای و  نایاپ  دوخب  دوخ  نآ  تّدم  هکنآ  زا  معا  دشاب ، عطقنم  حاکن  هّدع  رد  رادراب  نز  هاگره 

«. 1  » درادن هقفن  ّقح  نز  تروص  ود  ره  رد 
______________________________

ج 2 ص 315. هلیسولا ، ریرحت  ( 1)
305 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

تافو هّدع  رد  هقفن 

.« درادن هقفن  ّقح  نز  تافو  ةّدع  رد  : » یندم نوناق  هّدام 1110 
رد یلو  تسین . جوز  ۀّمذ  رب  هّدع  ماّیا  رد  هقفن  هک  دندقتعم  قاّفتالاب  اهقف  دـشابن ، هلماح  دوخ  رهوش  زا  هدرک و  توف  شرهوش  ینز  هاگره 

: دراد دوجو  لوق  ود  اهقف  نیب  لمح ، تروص 
تخادرپ نینج  هیمهـس  زا  هجوز  ۀـقفن  لمح  ماّیا  رد  هک  تسا  هتـشاد  راهظا  « 1  » ینانک حابصلا  یبا  تیاور  دانتسا  هب  یـسوط  خیـش  فلا -

. ددرگیم
توف شرهوش  هک  ياهلماح  نز  دندقتعم  تسا ، خیش  دنتـسم  فالخ  رب  اهنآ  لولدم  هک  « 3  » يرگید تایاور  دانتسا  هب  « 2  » اهقف رثکا  ب -

. دنزرف هیمهس  زا  هن  رهوش و  ۀکرت  زا  هن  درادن ، هقفن  هدرک 
ریغ ای  دشاب  رادراب  هکنیا  زا  معا  درادن ، هقفن  ّقح  نز  تافو  ةّدع  رد  تسا  هتفگ  قلطم  روطب  هدرک و  يوریپ  ریخا  هّیرظن  زا  زین  یندم  نوناق 

. رادراب
______________________________

ثیدح 1. تاقفن ، باوبا  زا  باب 10  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
ج 2 ص 315. هلیسولا ، ریرحت  ماکحالا ؛ دعاوق  رد  یّلح  هماّلع  مالسالا ؛ عیارش  رد  یّلح  قّقحم  ( 2)

.6 - 3 ثیدح 2 - تاقفن ، باوبا  زا  باب 10  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 3)
306 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هقفن تخادرپ  زا  فاکنتسا 
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هقفن تخادرپ  زا  فاکنتسا 

هراشا

نازیم همکحم  تروص  نیا  رد  دنک ، عوجر  همکحم  هب  هقفن  نداد  زا  رهوش  فاکنتـسا  تروص  رد  دناوتیم  نز  : » یندم نوناق  هّدام 1111 
.« درک دهاوخ  موکحم  نآ  نداد  هب  ار  رهوش  و  نّیعم ، ار  هقفن 

ماجنا زا  يراددوخ  ای  قافنا و  كرت  ددرگ ؛ زشان  دناوتیم  زین  درم  هکلب  درادن ، نز  هب  صاصتخا  هک  تسا  یتفص  زوشن  هک  دش  هتفگ  البق 
. دـیامن هعجارم  هاـگداد  هب  دـناوتیم  نز  تلاـح  نیا  رد  ددرگیم ؛ درم  زوـشن  بجوـم  تسنآ ، يادا  هب  فـّلکم  درم  هک  يرگید  فئاـظو 
ار جوز  نّیعم و  ار  هقفن  نازیم  هتفرگ ، تروص  لماک  نیکمت  نز  هیحان  زا  هک  ددرگ  زارحا  هچناـنچ  هدرک و  یگدیـسر  عوضوم  هب  هاـگداد 

. درک دهاوخ  نآ  تخادرپ  هب  موکحم 

یهقف یسررب 

نویدـم و وا  و  بجاو ، جوز  رب  هقفن  يادا  اریز  دـشابیم . دـعاوق  اب  قبطنم  هّیماما و  ياهقف  رظن  قاـّفتا  دروم  هدـمآ  قوف  ةّداـم  رد  هک  هچنآ 
نآ تخادرپ  هب  فّظوم 

307 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
دهاوخ مزلم  تخادرپ  هب  ار  نویدم  مکاح  دوش  تساوخرد  هبلاطم و  نیاد  يوس  زا  هک  یتروص  رد  نوید  ریاس  دننامه  نید  نیا  دـشابیم .

. درک
و دزادرپب ؛ ار  شاهجوز  هقفن  هک  دهدیم  روتسد  جوز  هب  تسخن  مکاح  هک  دناهتـشاد  نایب  نینچ  دروم  نیا  رد  مکاح  مکح  ةوحن  رد  اهقف 

رایتخا رد  ذخا و  وا  لاوما  زا  هجوز  ۀقفن  هزادـنا  هب  مکاح  هاگنآ  دـیامنن ، تخادرپ  دـنک و  فّلخت  مکاح  روتـسد  يارجا  زا  مهزاب  هچنانچ 
«. 1  » دنک ریزعت  تیصعم  باکترا  رطاخب  ار  جوز  دناوتیم  مکاح  تسا ، یهلا  یصاعم  زا  قافنا  كرت  نوچ  هتبلا  دهدیم . رارق  هجوز 

قافنا كرت 

یندـم هاگداد  ینوناق  هحیال  هب  یقاحلا  نوناق  هب  هّجوت  اب  و  تسا ، مرج  هجوز  قاـفنا  كرت  یمالـسا  تاریزعت  نوناـق  ةّدام 105  بجوم  هب 
. تسا صاخ  یندم  هاگداد  نامه  قافنا ، كرت  عوضوم  یئازج  رما  هب  یگدیسر  لحم  لاس 60  بّوصم  صاخ 

. دزاسیم موکحم  هرّرقم  تازاجم  هب  ار  جوز  هقفن ، يادا  هب  جوز  ندومن  موکحم  یقوقح و  رما  هب  یگدیسر  نمض  روبزم  هاگداد 
.« دش دهاوخ  راتفر  ةّدام 1129  قباطم  دشابن  نکمم  لبق  ةّدام  رد  روکذم  مکح  ءارجا  رگا  : » یندم نوناق  هّدام 1112  *** 

. دش دهاوخ  ثحب  داوم 1129 و 1130  لیذ  رد  هّدام  نیا  نوماریپ 
______________________________

ج 2 ص 306. ۀلیسولا ، ریرحت  ص 112 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرش  ج 31 ص 207 ؛ مالکلا ، رهاوج  ( 1)
308 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هعطقنم ۀقفن 

هراشا
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.« دشاب هدش  يراج  نآ  رب  ینبم  دقع  هکنآ  ای  هدش  طرش  هکنیا  رگم  درادن ، هقفن  ّقح  نز  عاطقنا  دقع  رد  : » یندم نوناق  هّدام 1113 
. هجوز لماک  نیکمت  دقع ، ندوب  مئاد  تسا : زیچ  ود  هقفن  بوجو  طرش  تشذگ  هچنانچ 

. درادن دوجو  یفلاخم  لوق  هنوگ  چیه  و  « 1  » تسا قّقحم  عامجا  هلأسم  نیا  رب 
طرـش نیا  دوش ، يراج  ینبم  نیا  رب  زین  دقع  و  دشاب ، هدـش  قفاوت  رما  نیا  رب  دـقع  زا  لبق  ای  و  هدـش ، طرـش  هقفن  دـقع  نمـض  رد  هچنانچ 

. دقع ياضتقم  فالخ  هن  تسا و  عرش  فلاخم  هن  روبزم  طرش  هک  نیا  هلأسم  نیا  رد  یهقف  هیجوت  تسا . ءافولا  مزال  حیحص و 

ثراوت طرش 

زا سپ  هک  دننک  طرش  عاطقنا  دقع  نمض  رد  نیجوز  رگا  هک  نیا  صوصخ  رد 
______________________________

ج 31 ص 303. مالکلا ، رهاوج  ( 1)
309 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

ءافولا مزال  حیحـص و  یطرـش  نینچ  هک  دندقتعم  « 1  » نانآ روهـشم  هکلب  اهقف  زا  يرایـسب  دـشاب ، رارقرب  ثراوت  ناشنایم  کـی ، ره  گرم 
ءافو موزل  دقع  نمـض  طرـش  ياضتقم  هک  دـندقتعم  ایناث  و  «، 2  » تسا نومـضم  نیا  رب  ّلاد  هلـصاو  تایاور  ـالّوا  هورگ  نیا  دنتـسم  تسا .

نالطب رب  تسخن ، هورگ  دانتـسا  دروم  تایاور  دنـس  تلالد و  رب  هشدخ  داریا  نمـض  اهقف  زا  « 3  » يرگید هورگ  لباقم ، رد  یلو  دـشابیم .
. دناهداد رظن  روبزم  طرش 

ثراوت طرش  هکیلاحرد  دشاب ، دهعتم  قوقح  ةدودحم  رد  هک  تسا  حیحص  یتقو  دقع  نمض  طرـش  اریز  دسریم ؛ رظنب  رتيوق  مّود  لوق 
ّتیـصو رگید  عـفن  هب  دـنناوتیم  نیجوز  زا  کـی  ره  هّتبلا  «. 4  » دـنک طرـش  يرگید  هیلع  دـناوتیمن  سکچـیه  تسا و  ثراو  هیلع  دّـهعت 

. دوب دهاوخ  ثلث ) ّدح  ات   ) ّتیصو تارّرقم  عبات  هک  دنیامن ،
______________________________

. عطقنم حاکن  ثحبم  مالسالا  عیارش  ج 2 ص 89 ؛ نآ ، حرش  هعمل و  نتم  ج 2 ص 117 ؛ یئابطابط ، لئاسملا  ضایر  ( 1)
. هعتم باوبا  زا  باب 32  ۀعیشلا ، لئاسو  هب  دوش  عوجر  ( 2)

حاکنلا ص 52. باتک  ماثللا ، فشک  ماکحالا ص 26 ؛ دعاوق  ج 2 ص 291 ؛ هلیسولا ، ریرحت  ج 31 ص 194 ؛ مالکلا ، رهاوج  ( 3)
ج 3 ص 132. نیققحملا ، رخف  دئاوفلا  حاضیا  حرش  ص 26 و  دعاوق ، نتم  هب  دوش  عوجر  ( 4)

310 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نکسم باختنا  قح 

هدـش هداد  نز  هب  لزنم  نییعت  راـیتخا  هکنآ  رگم  دـیامن ، ینکـس  دـنکیم  نییعت  رهوش  هک  یلزنم  رد  دـیاب  نز  : » یندـم نوناـق  هّدام 1114 
«. دشاب

زا عوضوم  نیا  هتبلا  تسا . تماقا  هب  فّظوم  هجوز  دـنکیم ، باختنا  رهوش  هک  ار  یلزنم  ره  تسا و  رهوش  اب  نکـسم  لـحم  نییعت  راـیتخا 
نیا رد  هک  دـشاب ، هجوز  اب  نکـسم  نییعت  راـیتخا  هک  دـننک  طرـش  دـقع  نمـض  رد  دـنناوتیم  نیفرط  اذـل  دوشیم ، بوسحم  جوز  قوقح 

. دیامن هّیهت  لزنم  دیاب  جوز  دنک  نّیعم  هجوز  هک  اج  ره  تروص 
یلزنم رهوش  رگا  الثم  دیامن . يراددوخ  كرتشم  لزنم  رد  تماقا  زا  زین  طرـش  تروص  ریغ  رد  دناوتیم  هجوز  اهقف  زا  يرایـسب  رظنب  یلو 

هب فّـظوم  نز  دـیامنیم ، توـعد  نآ  رد  تنوکـس  هب  ار  نز  دـنراد و  تنوکـس  نآ  رد  يو  رداـم  ردـپ و  اـی  شرگید و  هـجوز  هـک  دراد 
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: تسا ریز  تایآ  ءاهقف  نیا  رظن  دنتسم  «. 1  » دیامن یصاصتخا  لزنم  تساوخرد  دناوتیم  هکلب  تسین ؛ نتفریذپ 
______________________________

ج 3 ص 273. دئاوفلا ، حاضیا  ص 53 ؛ ماکحالا ، دعاوق  ج 31 ص 339 ؛ مالکلا ، رهاوج  ( 1)
311 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

«. 1 « » دیئامن ترشاعم  یکین  اب  نانز  اب  ِفوُْرعَْملِاب - َّنُهوُرِشا�ع  »
«. 2 « » ددرگ گنت  نانآ  رب  یگدنز  ات  دیناسرن  نایز  نانز  هب  َّنِْهیَلَع - اوُقِّیَُضِتل  َّنُهوُّرآُضت  ا�ل  َو  : » زین و 

لزنم رد  یگدـنز  اب  نز  نوئـش  تداع و  فرع و  هچناـنچ  اریز  داد . رارق  نز  نوئـش  تداـع و  فرع و  دـیاب  ار  راـیعم  دـسریم ، رظنب  یلو 
هکنیا رگم  دش . لئاق  هجوز  يارب  ار  یّقح  نینچ  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  رئاشع ،) نانز  دـننام   ) دـشاب راگزاس  هتـشادن و  تافانم  كرتشم 
تسین دیعب  ررض  ةدعاق ال  بجوم  هب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، هجوز  نایز  ررـض و  بجوم  كرتشم  هناخ  رد  تنوکـس  یتاهج  للع و  هب 

. ددرگ اراد  نز  ار  يرایتخا  نینچ  هک 
______________________________

هیآ 19. ءاسن  ةروس  ( 1)

هیآ 6. قالط  ةروس  ( 2)
312 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هجوز يارب  ررض  فوخ 

نز دـشاب ، نز  يارب  یتفارـش  ای  یلاـم  اـی  یندـب  ررـض  فوخ  نّمـضتم  لزنم  کـی  رد  رهوش  اـب  نز  ندوب  رگا  : » یندـم نوناـق  هّدام 1115 
. داد دهاوخن  رهوش  لزنم  هب  تشگزاب  مکح  همکحم  روبزم ، ررض  ۀّنظم  توبث  تروص  رد  و  دنک ، رایتخا  هدحیلع  نکسم  دناوتیم 

«. دوب دهاوخ  رهوش  هدهع  رب  هقفن  تسا ، روذعم  روبزم  لزنم  هب  نتشگزاب  رد  نز  هک  مادام 
رهوش زا  تعاطا  نوچ  اجنیا  رد  دوشیم . هتـشادرب  هّیلّوا  تامومع  ماکحا و  نآ  بجومب  هک  تسا ، ررـض  هدـعاق ال  قوف  ةّدام  یهقف  يانبم 

. ددرگیم عفر  تعاطا  بوجو  مومع  تسا ، هجوز  رب  ررض  دورو  ثعاب  هدید  كرادت  رهوش  هک  یلزنم  رد  تنوکس  صوصخ  رد 
: تسا هدش  ررض  عون  هس  ضرعتم  قوف  ةّدام  رد  یندم  نوناق 

. دشاب فئاخ  وا  ناسک  ای  رهوش و  حرج  برض و  زا  نز  هکنآ  دننام  یندب ؛ ررض  فلا -
ار وا  لاوما  وا  ناسک  ای  جوز و  دشاب  فئاخ  نز  هکنآ  دننام  یلام ؛ ررض  ب -

313 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. دنیابرب اهرک 

ّتیثـیح تفارـش و  زا  وا ، ینوکـسم  لزنم  هب  جوز  باـبان  ناتـسود  دـمآ  تفر و  ترـشاعم و  ّتلعب  هجوز  هکنآ  دـننام  یتفارـش ؛ ررـض  ج -
. دشاب فئاخ  شیوخ 

هب هعجارم  هب  يزاین  و  دوش ، جراخ  لزنم  زا  دناوتیم  هلـصافالب  ررـض  دوجو  ماگنه  هجوز  هک  ددرگیم  طابنتـسا  نینچ  قوف  ةّدام  رهاظ  زا 
تفایرد تهج  هب  هجوز  دـنک و  يراددوخ  هقفن  تخادرپ  زا  جوز  هچنانچ  لزنم  زا  نز  جورخ  زا  سپ  یلو  درادـن . زّوجم  بسک  هاگداد و 

زا سپ  هاـگداد  دـهد ، تساوخداد  هاـگداد  هب  شیوخ  هجوز  تشگزاـب  يارب  جوز  هکنآ  اـی  دـیامن ، میدـقت  تساوـخداد  هاـگداد  هب  هقفن 
لزنم زا  هجوز  جورخ  اریز  دزاسیم . مزلم  هقفن  تخادرپ  هب  ار  جوز  هدومنن و  تشگزاب  هب  مکح  ررض  فوخ  توبث  تروص  رد  یگدیسر 

. دراد هقفن  تفایرد  ّقح  هدشن و  بوسحم  هزشان  نیاربانب  هتفرگ ، تروص  ینوناق  زوجم  اب 
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هیحان زا  اهنت  نز  هکنآ  هب  درادن  صاصتخا  اذل  هدرکن ، صخشم  ار  ررـض  میب  داجیا  فرط  أشنم و  یندم  نوناق  نوچ  هک  تشاد  هّجوت  دیاب 
هک يرگید  لماع  ره  ای  وا و  ناسک  ای  هتـشاد و  تراسخ  داریا  ضّرعت و  دصق  رهوش  صخـش  هکنآ  زا  تسا  معا  هکلب  دشاب ، فئاخ  رهوش 

. ددرگ عفر  روبزم  لزنم  زا  نز  جورخ  اب 
314 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هاگداد طسوت  تنوکس  ّلحم  نییعت 

نّیعم نیفرط  یـضارت  هب  نز  يانکـس  لحم  هتفاین ، همتاخ  نیجوز  نیب  ۀـمکاحم  هک  ماداـم  قوف  ةّداـم  دروم  رد  : » یندـم نوناـق  هّدام 1116 
هک یتروـص  رد  دوـمن و  دـهاوخ  نّیعم  ار  نز  لزنم  نیفرط ، کـیدزن  ياـبرقا  رظن  بلج  اـب  همکحم  یـضارت  مدـع  تروـص  رد  دوـشیم و 

«. درک دهاوخ  نّیعم  ار  ینانیمطا  دروم  لحم  همکحم  دوخ  دنشابن  یئابرقا 
تسا هزادنا  نیا  ات  روبزم  ةدعاق  یئاراک  هک  تسناد  دیاب  یلو  تسا ، ررض  ةدعاق ال  م . ةّدام 1115 ق . یهقف  يانبم  دش  هتفگ  هک  روطنامه 

مکح عفر  اب  هک  تسین  نینچ  اّما  دزاسیم ، عفترم  هدـش  كرادـت  لزنم  رد  تنوکـس  دروم  رد  ار  رهوش  زا  تعاـطا  بوجو  هّیلوا  مکح  هک 
تارایتخا زا  هک  ینوکسم  لزنم  لحم  نییعت  رایتخا  مهزاب  هکلب  دریگ . رارق  نز  تسدب  اقلطم  نکسم  نییعت  رایتخا  تعاطا ، بوجو  یمازلا 

رد تسین ؛ بجاو  نز  رب  ررـض  میب  دوجو  ّتلعب  یلبق  هدش  نّیعم  لزنم  رد  تنوکـس  اهنت  و  ددرگیمن ، بلـس  يو  زا  تسوا و  اب  دوب  رهوش 
هدادن هلصیف  ار  عوضوم  هاگداد  هک  مادام  دش ، رجنم  هاگداد  هب  راک  دیدرگ و  جراخ  هدش  نییعت  لزنم  زا  ررض  ّتلع  هب  نز  یتقو  هجیتن 

315 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
یلام و ررـض  مدـع  رظن  زا  هک  ار  يرگید  لزنم  تسا  فّظوم  جوز  نیاربانب  دریگ . ماـجنا  قفاوت  اـب  دـیاب  مه  زاـب  نز  يانکـس  لـحم  نییعت 
م. ةّدام 1116 ق . لیذ  قباطم  همکحم  دندیـسرن  قفاوت  هب  هچنانچ  و  دهد ، رارق  وا  رایتخا  رد  هدومن و  هّیهت  دـشاب  هجوز  لوبق  دروم  یتفارش 

. درک دهاوخ  مادقا 
تسا یمادقا  هکلب  دشابیمن ، رهوش  نز و  عزانت  اوعد و  ّتیهام  هب  یگدیسر  روبزم  ةّدام  عوضوم  رد  همکحم  مادقا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

تنوکس لحم  دروم  رد  هتفاین ، همتاخ  عازن  لصا  هب  تبـسن  نیجوز  همکاحم  هک  مادام  يوهام و  یگدیـسر  هیـشاح  رد  همکحم  هک  یتّقوم 
. دهدیم ماجنا 
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لاغتشا زا  هجوز  عنم 

عنم دشاب ، نز  ای  دوخ  تایثیح  ای  یگداوناخ  حلاصم  یفانم  هک  یتعنـص  ای  هفرح  زا  ار  دوخ  نز  دناوتیم  رهوش  : » یندـم نوناق  هّدام 1117 
«. دنک

نیاربانب «. 1  » دریذـپ ماجنا  رهوش  تقفاوم  اب  یتسیاب  دـشاب  هک  يروظنم  رهب  هناـخ  زا  نز  جورخ  ـالوصا  یهقف  رظن  زا  دـش  هراـشا  هچناـنچ 
هنوگ ره  هب  لاغتـشا  زا  ار  نز  اقلطم  دـناوتیم  رهوش  هتفرگن ، ماجنا  جاودزا  لاغتـشا  طرـش  اب  هدوبن و  لغاش  جاودزا  ماگنه  رد  نز  هچنانچ 
بلج اب  دـیاب  زین  لزنم  لخاد  رد  یّتح  دـشاب  جوز  تاعاتمتـسا  اـب  یفاـنم  هک  یئاـههفرح  هب  لاغتـشا  هّتبلا  دـنک ؛ عنم  هناـخ  نوریب  رد  هفرح 

. دشاب رهوش  تقفاوم 
، دـشاب هتـشاد  تافانم  رهوش  یگداوناخ  ّتیثیح  حـلاصم و  اب  هچنانچ  لزنم ) جراخ  ای  لخاد و  زا  معا   ) زین یفاـنم  ریغ  تالاغتـشا  هب  تبـسن 

. دریگ رارق  تعنامم  دروم  دناوتیم 
. دش دهاوخ  بوسحم  هزشان  هجوز  تعاطا ، مدع  تروص  رد  هک  تسا  حضاورپ  نیاربانب 
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جوز دـشاب ، هدـش  طرـش  دـقع  نمـض  رد  ای  و  هتفرگ ، ماجنا  نآ  همادا  رب  ینبم  يرـسمه  دـقع  هدوب و  لغاش  نز  جاودزا  ماگنه  رد  هاگره 
. دیامن عنم  لغش  همادا  زا  ار  وا  دناوتیمن 

______________________________

ج 2 ص 314. نیحلاصلا ، جاهنم  ( 1)
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دوخ یئاراد  رد  هجوز  فّرصت  قح 

«. دنکب دهاوخیم  هک  ار  یفّرصت  ره  دوخ  یئاراد  رد  دناوتیم  القتسم  نز  : » یندم نوناق  هّدام 1118 
لخد و هنوگ  ره  دوخ  یـصخش  لاوما  رد  دـناوتیم  و  دراد ، لماک  يدازآ  لالقتـسا و  يداصتقا  یلام و  لـئاسم  رد  نز  مالـسا  هقف  رظن  زا 

. نآ زا  دعب  ای  و  دشاب ، هدمآ  تسدب  جاودزا  زا  لبق  لاوما  نآ  هکنیا  زا  معا  دشاب . مزال  رهوش  تقفاوم  بسک  هکنآ  نودب  دیامن ، یفّرصت 
یئوشانز نامیپ  زا  لبق  هکنیا  زا  معا   ) نز لاوما  هّیلک  ندرک  هرادا  هفیظو  قح و  هسنارف  هلمج  زا  یئاـپورا  ياـهروشک  زا  یـضعب  قوقح  رد 

هک برغ  نّدـمتم  يایند  نیناوق  مالـسا و  نوناق  نیب  یلامجا  هسیاقم  اـب  «. 1  » تسا هدـیدرگ  لّوحم  درم  هب  نآ ) زا  سپ  ای  هدـش و  لیـصحت 
يدازآ و نز و  تارایتخا  دودح  ياهّدـع  رّوصت  فالخ  رب  تفگ  ناوتیم  دـشاب ، هسنارف  یندـم  نوناق  اهنآ  نیرتلماک  نیرتلّصفم و  دـیاش 

یئاهزرم نآ  زا  رتشیب  رتعیسو و  بتارم  هب  مالسا  یقوقح  ماظن  تعیرش و  رد  يداصتقا  یقوقح و  طباور  یلام و  روما  ماجنا  رد  وا  لالقتسا 
. تسا هدش  هتخانش  نز  يارب  نّدمت  یعّدم  ياهروشک  یقوقح  ياهماظن  رد  هک  تسا 

______________________________

ص 187. ردص ، نسح  اپورا  مالسا و  رد  نز  قوقح  هسنارف ؛ یندم  نوناق  ةّدام 1428  هب  دوش  عوجر  ( 1)
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حاکن دقع  نمض  طورش 

هراشا

ای جاودزا  دقع  نمـض  رد  دشابن ، روبزم  دقع  ياضتقم  اب  فلاخم  هک  یطرـش  ره  دنناوتیم  جاودزا  دقع  نیفرط  : » یندم نوناق  هّدام 1119 
رب ای  دیامن ، قافنا  كرت  ای  دوش ، بیاغ  ینّیعم  تّدم  رد  ای  دریگب ، رگید  نز  رهوش  هاگره  دوش  طرـش  هکنیا  لثم  دیامنب . رگید  مزال  دـقع 

لیکوت رد  لیکو  لیکو و  نز  دوش ، لّمحت  لباق  ریغ  رگیدکی  اب  اهنآ  یناگدنز  هک  دیامن  يراتفر  ءوس  ای  دنک ، دـصق  ءوس  نز  تایح  هیلع 
«. دزاس هقلطم  ار  دوخ  یئاهن ، مکح  رودص  همکحم و  رد  طرش  قّقحت  تابثا  زا  سپ  هک  دشاب 

صوصخ نیا  رد  میدـید  مزال  اذـل  تسا ، یقوقح  دـئاوف  ياراد  ءالتبا و  دروم  ثحابم  زا  حاکن  دـقع  نمـض  رد  طورـش  ثحب  هک  اجنآ  زا 
. مینک ثحب  رتحورشم  یکدنا 

یندم نوناق  یلا 246  داوم 232  رد  هک  دـقعلا  نمـض  طئارـش  یّلک  ماکحا  رب  یهاگن  راصتخا  هب  حاکن  دـقع  نمـض  طئارـش  نایب  زا  لـبق 
. دسریم رظنب  يرورض  تسا  هدش  حرطم 
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طرش هژاو 
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ای رگید و  زیچ  رب  يزیچ  ندرک  ّقلعم  ناـمیپ ، دـهع و  رورـض ، بجاو ، هویـش ، مسر ، لـیبق  زا  تسا  يدّدـعتم  یناـعم  ياراد  تغل  رد  طرش 
. دراد یصاخ  یناعم  طرش  زین  لوصا  هقف و  وحن ، تمکح ، رد  نآ . لاثما  يزیچ و  هب  لعف  ای  لوق  نتسباو 

نآ ماسقا  طرش و  فیرعت 

ینعم هب  ار  نآ  ناوتیم  دوشیم ، طابنتـسا  طرـش  هب  طوبرم  ّداوم  زا  هک  هچنآ  هب  انب  یلو  هدـشن ، یفیرعت  نآ  زا  دـنچ  ره  یندـم  نوناـق  رد 
هک تسا  طبترم  دقع  اب  نانچنآ  یطرـش  نینچ  دوشیم . داجیا  یلـصا  دّهعت  رانک  رد  نّیعم و  دقع  نمـض  هک  تسناد  یعبت  يدّهعت  مازتلا و 

: تسا مسق  هس  طرش  دش . دهاوخ  یفتنم  اعبت  زین  طرش  ددرگ ، لحنم  تاهج  زا  یتهج  هب  دقع  رگا 
. تسا هلماعم  دروم  ّتیمک  ای  ّتیفیک  هب  عجار  هک  تفص  طرش  - 1

بابـسا تافیرـشت و  رب  فّقوتم  روبزم  ۀـجیتن  لوصح  رگا  هک  تسا . جراخ  رد  هجیتن  تروصب  يرما  قّقحت  طارتشا  نآ  هجیتن و  طرـش  - 2
. دوشیم قّقحم  لصاح و  جراخ  رد  هجیتن  دقع ، نمض  رد  نآ  ندرک  طرش  ضحم  هب  دشابن ، صاخ 

. دشابیم مّوس  مسق  نیمه  لوادتم  یعقاو و  موهفم  هب  دقع  نمض  طرش  زا  روظنم  تقیقح  رد  هک  كرت ، ای  لعف  زا  معا  لعف  طرش  - 3
. دشابن دساف  هک  تسا  روآمازلا  یتروص  رد  قوف  ۀناگهس  طئارش 

: تسا مسق  ود  رب  هک  هدش  نایب  یندم  نوناق  نیتّدام 232 و 233  رد  دساف  طورش 
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: زا دنترابع  تسین و  دقع  لطبم  هک  یلطاب  طورش  فلا -
فیلأت و کیزیف  رد  یباتک  هرشابملاب  نیدقاعتم  زا  یکی  هک  دننک  طرـش  دقع  نیفرط  رگا  الثم  تسا . رودقم  ریغ  نآ  ماجنا  هک  یطرـش  - 1

تّحص هب  نالطب  نیع  رد  یطرـش  نینچ  دشاب . هتـشادن  ندناوخ  نتـشون و  زج  يداوس  هیلع  طورـشم  هکیلاحرد  دنک ، ءادها  رگید  فرطب 
. لهاج ای  دنشاب  ملاع  طرش  ندوب  رودقم  ریغ  هب  اهنآ  زا  یکی  ای  نیفرط  هاوخ  دنزیمن ، ياهمطل  دقع 

زا بآ  ولد  کی  يزور  لاس  کی  تّدمب  هیلع  طورشم  هک  دوش  طرش  دقع  نمض  هکنیا  لثم  دشابن . نآ  رد  ياهدئاف  عفن و  هک  یطرـش  - 2
نالطب بجوم  یلو  لطاب ، تسین  یئالقع  هدـئاف  عفن و  نّمـضتم  هک  یطرـش  نینچ  دـنک . یلاخ  هاچ  نامه  رد  ار  نآ  هرابود  و  دـشکب ، هاچ 

. دش دهاوخن  دقع 
. ینوناق ّتیعونمم  ای  یعرش  تمرح  زا  معا  دشاب ، عورشمان  هک  یطرش  - 3

ۀمانیهاوگ نتشاد  نودب  دشاب  فّلکم  ای  دشاب ، هتشادن  زامن  ۀماقا  ّقح  هام  شش  تّدمب  هیلع  طورشم  هک  دوش  طرش  دقع  نمـض  هکنیا  لثم 
یللخ دقع  تّحـص  هب  نکل  لطاب ، زین  یطرـش  نینچ  دریگب . هدهعب  اصخـش  ار  هل  طورـشم  لیبموتا  یگدننار  ینّیعم  تّدـم  يارب  یگدـننار 

. دزاسیمن دراو 
ار دقع  خسف  ّقح  طرش ، نالطب  تروص  رد  هل  طورشم  ایآ  هکنیا  تسا  یسررب  لباق  هنیمز  نیا  رد  هک  هچنآ  دسفم : ریغ  دساف  طورـش  راثآ 

؟ دراد
ای ءزج  ناونعب  ناوتیم  ار  طرش  ماجنا  تقیقح  رد  و  هتفای ، قّقحت  روبزم  طرش  ندش  ظوحلم  اب  دقع  داقعنا  رد  نیفرط  ياضر  دصق و  نوچ 

اتقیقح هتـشگ و  رابتعا  دقاف  نیـضوع  ای  ضوع  زا  یتمـسق  طرـش  نالطب  اب  بیترت  نیدب  تسناد ، اهنآ  يود  ره  ای  نیـضوع  زا  یکی  لّمکم 
لئاق نودـب  ناوتیمن  دـقع  تّحـص  هب  مکح  دوجو  اب  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هداتفا  ّتیلام  زا  هلماعم  دروم  زا  یتمـسق  هک  تسا  نآ  هباثمب 

فیلکت نییعت  باب  نیا  رد  احیرـص  یندم  نوناق  هکنآ  هصالخ  تشذگ . عوضوم  رانک  زا  توافتیب  يدقع ، نینچ  رد  خـسف  ّقح  هب  ندـش 
. تسا هدرکن 
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: دش فیلکت  هب  لئاق  یتآ  حرشب  دیاب  قوف  طورش  دروم  رد  دسریم  رظنب 
. دشاب هتشاد  خسف  ّقح  دیابن  تسا ، هدرک  دوخ  ررضب  مادقا  اصخـش  نوچ  دشاب  هتـشاد  طرـش  داسف  هب  ملع  هل  طورـشم  هک  يدروم  رد  الّوا 
هب ملع  اب  رّرضتم  هک  يدروم  رد  و  دوش ، يریگولج  ررض  دورو  زا  نآ  لامعا  اب  هک  دوشیم  روظنم  تهج  نیا  زا  خسف  تفگ  ناوتیم  اریز 

. دشابیم دوخ  مادقا  هب  ذوخأم  دشاب  هدرک  يرما  هب  مادقا  ررض  دوجو 
رظن رد  شرا  ای  ءازا  هب  ام  تفایرد  تسیابیم  روظنم  نیا  يارب  اریز  تسین ؛ ررـض  ناربج  رطاـخب  خـسف  ّقح  داـجیا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 

هعومجم کی  داجیا  يارب  نیفرط  یـضارت  نوچ  هک  تسا  نیا  دراوم  نیا  رد  خـسف  ّقح  نتفرگ  رظن  رد  ّتلع  نیاربانب  خـسف ؛ هن  دوش  هتفرگ 
خـسف رایتخا  تهج  نیمه  هب  دوشیمن ، لصاح  لماک  روطب  دقع  زا  نیدقاعتم  دوصقم  هعومجم  زا  یئزج  نتفر  نیب  زا  اب  و  هتفرگ ، تروص 

. ددرگیم ظوحلم 
روطب نیفرط  دوصقم  ۀـعومجم  هک  نیمه  اریز  ددرگیمن ، یفتنم  ررـض  عوضوم  زین  قوف  لالدتـسا  لوبق  اب  یّتح  تفگ  ناوتیم  خـساپ  رد 

یلع هدرک  مادقا  لمع  نیا  هب  املاع  هک  یسک  اّما  تسا . مزال  خسف  ّقح  ياطعا  نآ  ناربج  يارب  هک  تسا  يررض  دوخ  دشن ، لصاح  لماک 
. دشاب رادروخرب  نآ  زا  هدافتسا  ّقح  زا  دیابن  هدعاقلا 

. دومن طابنتسا  زین  م . ةّدام 240 ق . زا  ار  عوضوم  نیا  مکح  ناوتب  دیاش 
وا عفن  رب  طرـش  هک  یـسک  تسا ، هدوب  عنتمم  دقعلا  نیح  هک  دوش  مولعم  ای  دوش ، عنتمم  طرـش  ماجنا  دقع  زا  دـعب  رگا  : » هّدام نیا  بجومب 

«. دشاب هل  طورشم  لعف  هب  دنتسم  عانتما  هکنیا  رگم  تشاد . دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  رایتخا  تسا  هدش 
دقعلا نیح  روبزم  طرش  هک  هتـشاد  ملع  هل  طورـشم  رگا  هک  تسا  نیا  تسا » هدوب  عنتمم  دقعلا  نیح  هک  دوش  مولعم  ای   » ترابع زا  دافتـسم 

. تشاد دهاوخن  خسف  ّقح  رگید  هدوب ، عنتمم 
فذح هک  ارچ  دوب . دهاوخن  خسف  بجوم  زین  طرش  داسف  هب  هل  طورشم  لهج  دشاب ، هتشادن  یئالقع  عفن  هدئاف و  هک  یطرش  دروم  رد  ایناث 

يررض درادن  یعفن  هک  يزیچ 
322 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هتفرگ رظن  رد  خـسف  ّقح  عوضوم  مه  هعومجم  داجیا  ضرف  ساـسا  رب  رگا  دوش . داـجیا  خـسف  ّقح  نآ  ناربج  يارب  اـت  دروآیمن  دوجو  هب 
. دوش مک  دادعا  پچ  فرط  زا  هک  يرفص  دننامه  دهدیمن . هعومجم  شزرا  رد  يرییغت  هعومجم  زا  هدئافیب  دئاز و  زیچ  رسک  زاب  دوش ،

ندوبن رودقم  ینعی  طرش  داسف  هب  هل  طورـشم  دقع ، زا  سپ  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب ، رودقم  ریغ  نآ  ماجنا  هک  یطرـش  هب  تبـسن  لهج  اثلاث 
ةّدام 240 زا  عوضوم  نیا  مکح  نیاربانب  تسا ، نآ  ندوب  عنتمم  ینعم  هب  طرش  ماجنا  ندوبن  رودقم  هک  تسا  حضاو  دوش ، علطم  نآ  ماجنا 

. هل طورشم  يارب  خسف  ّقح  داجیا  ینعی  دیآیم . تسدب  تشذگ ، نآ  حرش  هک  م . ق .
یفرط زا  دشاب ، لهاج  دـقع  نیح  طرـش  ندوب  عورـشمان  هب  هل  طورـشم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دـشاب ، عورـشمان  هک  یطرـش  هب  لهج  اعبار 

اذل القع  عنتمملاک  اعرش  عونمملا  دناهتفگ  هکنانچ  دشابن ، نآ  ماجنا  رب  تردق  هک  تسا  يرما  مکح  رد  دشاب  عونمم  انوناق  هک  يرما  نوچ 
. دیامن خسف  ار  دقع  دناوتیم  م . ةّدام 240 ق . كالم  هب  هّجوت  اب  هل  طورشم  نیاربانب  تسا ، رودقم  ریغ  طرش  هب  طرش  نیا  تشگزاب 

: دناهتسد ود  زین  طورش  نیا  تسا . دقع  لطبم  لطاب و  هک  یطورش  ب -
. دقع ياضتقم  فالخ  طورش  - 1

هک يرثا  و  دناهدیزرو ، تردابم  دقع  داقعنا  هب  نآ  لوصح  دـصق  هب  نیفرط  هک  ياهجیتن  تسا ، نآ  میقتـسم  رثا  هجیتن و  دـقع  ره  ياضتقم 
کلام عیاب  عیبم و  کلام  يرتشم  دـقع  عوقو  ضحم  هب  هک  تسا  نیا  عیب  دـقع  ياضتقم  ـالثم  تسا ، ّبترتم  دـقع  نآ  رب  هرمآ  نیناوق  قبط 

رب هوالع  هدوب و  عیب  دـقع  ياضتقم  فـالخ  طرـش  نیا  دـیاین ، رد  يرتشم  ّتیکلم  هب  عیبم  هک  دوش  طرـش  عیب  رد  رگا  لاـح  دوشیم ، نمث 
طوقـس هب  رجنم  عیب ، ةدنروآدوجوب  دصق  طرـش و  دجوم  دـصق  نایم  ضراعت  اریز  دوشیم ؛ زین  عیب  نالطب  بجوم  تسا  لطاب  دوخ  هکنیا 
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. ددرگیم دقع  طرش و  نالطب  بجوم  هجیتنلاب  دصق و  ود  ره 
323 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دوشیم نیضوع  هب  لهج  بجوم  اهنآ  هب  لهج  هک  یلوهجم  طورش  - 2
هلماعم دروم  نامه  ای  نیضوع و  زا  یکی  هک  تسا  لطاب  یتروص  رد  دقع  هکلب  تسین  دقع  نالطب  يارب  یفاک  طرش  ندوب  لوهجم  فرص 
فـصن لداعم  ار  هلماعم  نمث  درخب و  ار  ياهناخ  یـسک  الثم  ددرگ . لوهجم  طرـش  ندوب  لوهجم  ّتلعب  دقع ) ندوبن  ضّوعم  تروص  رد  )
توفلا نیح  یئاراد  فصن  نازیم  هب  ارـصحنم  رادیرخ  ثّروم  توف  زا  سپ  نمث  هک  دننک  طرـش  نیفرط  و  دنک ، نییعت  دوخ  ثّروم  یئاراد 

هب نآ  هب  لهج  و  تسا ، لوهجم  افیک  اّمک و  ثّروم  توفلا  نیح  یئاراد  نوچ  اجنیا  رد  دوش ، تخادرپ  عیاـب  هب  وا  ثرـالا  مهـس  زا  ثّروم 
تّحص طئارش  زا  یکی  ةّدام 190  دنب 3  هب  رظان  م . ةّدام 216 ق . ربارب  نوچ  و  دنکیم ، تیارس  زین  تسا  نیـضوع  زا  یکی  هک  هلماعم  نمث 

. دوشیم دقع  تّحص  مدع  بجوم  نمث  ماهبا  اذل  تسا ، هلماعم  دروم  ندوبن  مهبم  دوقع 
یـسک هکنیا  دـننام  دوب . دـهاوخ  لطاب  طرـش  اهنت  حیحـص و  دـقع  دوش ، نیـضوع  هب  لهج  بجوم  هکنآیب  دـشاب  لوهجم  طرـش  رگا  اّما 

یکاروخ هّدام  ولیک  رادـیرخ 100  هک  دـننک  طرـش  نیفرط  یلو  دـنک ، تفایرد  ار  هلماعم  نمث  دـشورفب و  لایر  نویلیم  کی  هب  ار  ياهناخ 
، تسا نوگانوگ  عونتم و  زین  یکاروخ  ّداوم  هدشن و  نّیعم  یکاروخ  عون  نوچ  اجنیا  رد  دهد ، لیوحت  هدنـشورفب  ای  درخب ، هدنـشورف  يارب 

. دشابیم لطاب  لوهجم و  یطرش  نینچ  اذل 
ياضر دصق و  اب  و  دراد ، دّهعت  دروم  و  هل ، دّهعتم  دّهعتم ، دقع  دننامه  هک  تسا  ینمض  دّهعت  دوخ  طرش  هک  تسا  نیا  طرش  نالطب  ّتلع 

دوجو نآ  رد  تالماعم  تّحـص  طئارـش  تسیابیم  هدوب و  تالماعم  دوقع و  تایـصوصخ  دجاو  طرـش  رظن  نیا  زا  دـباییم  قّقحت  نیفرط 
هجیتنلاب دوقفم و  یعبت  دّهعت  نیا  تّحـص  طئارـش  زا  یکی  دّهعت ، دروم  ندوب  مهبم  اب  نیاربانب  دوش ؛ یّقلت  حیحـص  طرـش  ات  دـشاب ، هتـشاد 

رودقم و ریغ  طرش  نالطب  هک  روطنامه  دسریم  رظنب  و  هدوب ، عورـشمان  رودقم و  ریغ  طرـش  مکح  رد  یطرـش  نینچ  و  تسا ؛ لطاب  طرش 
، یطرش نینچ  داسف  هب  هل  طورشم  لهج  هب  هّجوت  اب  زین  لوهجم  طرـش  رد  تسا ، رایخ  بجوم  طرـش ، داسف  هب  هل  طورـشم  لهج  اب  عونمم ،

يارب رایخ  ّقح 
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. دشاب تباث  يو 
یلا ّداوم 235  رد  طورـش  نیا  ماکحا  دوب . دهاوخ  هحیحـص  طورـش  دشاب ، هدساف  طورـش  نیوانع  زا  جراخ  هک  دقع  نمـض  طورـش  ریاس 

. دوشیم يراددوخ  نآ  حرش  زا  بانطا  لیصفت و  زا  بانتجا  يارب  هک  هدش  نایب  یندم  نوناق   246
زا فّلخت  تروص  رد  تشاد . دهاوخ  خسف  رایخ  هل  طورشم  تفص ، طرش  زا  فّلخت  تروص  رد  هک  ددرگیم  يروآدای  هراشا  ناونعب  اهنت 

، دشاب رّسیم  يرگید  صخش  هلیسوب  لعف  ماجنا  یلو  دشابن  رودقم  وا  رابجا  رگا  و  دوشیم ، طرـش  ءافو  هب  رابجا  هیلع  طورـشم  لعف ، طرش 
هلمج زا  طورـشم  لعف  زین  نکممان و  هیلع  طورـشم  رابجا  رگا  اّما  دـنکیم ، مهارف  ار  طرـش  ماـجنا  تاـبجوم  هیلع  طورـشم  جرخب  مکاـح 

. تشاد دهاوخ  ار  دقع  خسف  ّقح  هل  طورشم  دوش ، رّسیم  نآ  ماجنا  ریغ  هلیسوب  هک  تسین  یلامعا 
. دراد ار  دقع  خسف  رایتخا  هدربمان  دشابن ، هل  طورشم  لعف  هب  دنتسم  عانتما  نیا  و  دشاب ، عنتمم  طرش  ماجنا  هک  یتروص  رد  نینچمه 

قّقحت دـقع  داقعنا  اب  هک  هجیتن  طرـش  فالخ  هب  دراد ، ار  طرـش  طاقـسا  ّقح  لعف  تفـص و  طرـش  رد  هل  طورـشم  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
. تشاد دهاوخن  دوجو  طرش  طاقسا  يارب  يدروم  دباییم و 

ای دراد  خسف  رایخ  عفن  يذ  يراددوخ  ضحم  هب  ایآ  دیامن ، يراددوخ  دقع  نمض  حیحص  طرـش  ماجنا  زا  هیلع  طورـشم  هاگره  ۀلئسم 1 -
؟ دنک خسف  ار  هلماعم  دناوتیم  رابجا  ناکما  مدع  مکاح و  هب  عفن  يذ  ۀعجارم  طرش و  ماجنا  زا  وا  عانتما  زا  سپ  هکنآ 

رایخ اریز  دسریم . يوق  رظنب  هجو  نیا  هک  «، 1  » دناهداد رظن  لّوا  هجوب  اهقف  زا  يرایسب  یلو  ددرگیم . طابنتـسا  ریخا  ّقش  یندم  نوناق  زا 
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ارجا ار  روبزم  طرش  مکاح  رابجا  همکحم و  هب  هعجارم  اب  عفن  يذ  تسا  نکمم  دنچ  ره  و  تسا ، ررض  ناربج  يارب 
______________________________

ۀلئسم 167. ج 2  نیحلاصلا ، جاهنم  ( 1)
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. دشابیمن ررض  زا  یلاخ  دوخ  تسین و  یناسآ  راک  یهاوخداد  همکحم و  هب  ۀعجارم  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  یلو  دیامن ،
هبلاطم و ار  طرـش  ءازاب  ام  هلماعم  خسف  ياجب  دـناوتیم  هل  طورـشم  ایآ  طرـش ، ماجنا  زا  هیلع  طورـشم  نّکمت  مدـع  تروص  رد  ۀلئسم 2 -

؟ دیامن تساوخرد 
. درادن ار  یّقح  نینچ  عفن  يذ  هک  دسریم  رظنب 

حاکن دقع  نمض  طئارش 

هدیـشوپ یـسک  رب  دوقع  ریاس  نایم  رد  نآ  زاتمم  ّتیعقوم  هژیو و  رابتعا  ّتیمها و  یلو  تسا ، رامـشب  هنّیعم  دوقع  هلمج  زا  حاـکن  دـنچ  ره 
؛ هتشاد لوذبم  نآ  هب  تبسن  یصاخ  هّجوت  راذگنوناق  اذل  تسا ، راوتسا  جاودزا  رب  هداوناخ  ناینب  هداوناخ و  رب  هعماج  داینب  هک  ارچ  تسین ،

نیا رب  ّداوم ) ياهراپ  رد  ای   ) حاکن باب  رد  اصاصتخا  دوقع ، همه  يارب  نآ  یّلک  مکح  نایب  دوجو  اب  دقعلا  نمض  طورـش  دروم  رد  هکنانچ 
هراشا حاـکن  رد  تلاـکو  حاـکن و  دـقع  تّحـص  طئارـش  هب  ناوتیم  هلمج  نم  تسا . هدومن  ناـیب  ار  نآ  لیـصفت  هب  هدرک و  هیکت  عوضوم 

. تسا هدوب  لئاق  حاکن  يارب  راذگنوناق  هک  تسا  یتّیمها  ناشن  دوخ  نیا  دومن .
و تسین . تسا ، هدش  نایب  يرگید  مکح  اتحارـص  هک  يدراوم  رد  زج  یّلک  دعاوق  زا  حاکن  جورخ  ینعم  هب  راذـگنوناق  نایب  دـیدجت  هّتبلا 

دجاو زین  حاکن  دقع  نمـض  طئارـش  اذـل  تسا ، يراج  نآ  ةرابرد  دـقع  نمـض  طئارـش  هب  عجار  ماکحا  تسا و  دوقع  زا  یکی  حاکن  نوچ 
. دشابیم رّرقم  نآ  یّلک  ماکحا  رد  هک  تسا  یتایصوصخ  نامه 

. تسا قداص  زین  دقع  نیا  رد  حیحص  دسفم و  دساف و  هب  طئارش  میسقت  نیاربانب 
: تسیابیم حاکن  دقع  نمض  طئارش  هجیتن  رد 

. دنزیمن همطل  دقع  تّحص  هب  نآ  نالطب  یلو  لطاب ، دشاب  رودقم  ریغ  طرش  رگا  دشابن . رودقم  ریغ  الّوا 
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. تسین دقع  لطبم  یلو  لطاب  طرش  زاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب . یئالقع  هدئاف  عفن و  ياراد  ایناث 
. دوب دهاوخن  دقع  دسفم  یلو  دساف ، هرمآ  نیناوق  فالخ  ای  عرش و  فالخ  طرش  دشابن . عورشمان  اثلاث 

ای دهد  رییغت  ار  نآ  دناوتیمن  دارفا  هدارا  هدـش و  عضو  عامتجا  مظن  يارب  هک  تسا  ینیناوق  دوشیم ، هدـیمان  مکح  هقف  رد  هک  هرمآ  نیناوق 
ّقح رهوش  هک  دوش  طرش  دقع  نمض  رگا  الثم  دوش . لصاح  رظن  فالتخا  تسا  نکمم  نانادقوقح  نیب  نآ  صیخشت  رد  هاگ  دنک . ریـسفت 

رهوش زا  ّقح  نیا  بلـس  دهد ، قالط  ار  نز  دناوتیم  دـهاوخب  رهوش  تقو  ره  هک  تسا  نیا  مکح  هک  اجنآ  زا  دـهد ؛ قالط  ار  نز  درادـن 
لیکو درم  فرط  زا  وا  دریگب ، يرگید  نز  رهوش  هک  یتروص  رد  هک  دـنک  طرـش  دـناوتیم  نز  اـّما  تسا . لـطاب  هرمآ و  نیناوـق  فلاـخم 

. دزاس هقّلطم  ار  دوخ  هاگداد  رد  نآ  تابثا  زا  سپ  هک  تسا 
طرـش داسف  هب  لهاج  هل  طورـشم  هچ  رگا  تسین ؛ خسف  ّقح  هل  طورـشم  يارب  حاکن  رد  تسین ، دقع  دـسفم  هک  يدـساف  طورـش  دروم  رد 
دـساف طرـش  زا  رگا  یلو  تسا . هدشن  هداد  حاکن  خـسف  هزاجا  دراوم  نآ  رد  زج  هدوب و  نّیعم  نوناق  رد  حاکن  خـسف  دراوم  هک  ارچ  دـشاب .

. دراد ار  ّببسم  هب  هعجارم  ّقح  بیبست  تهج  زا  هدید  نایز  دوش ، دراو  ینایز 
هک دوش  طرـش  دـقع  نمـض  رگا  نیاربانب  دـشابیم ، حاکن  دـقع  لطبم  لطاب و  یطرـش  نینچ  دـشابن . دـقع  ياضتقم  فـالخ  طرـش  اـعبار 
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. تسا دساف  زین  دقع  لطاب و  طرش  نیا  ددرگن ، لصاح  حاکن  دقع  ياضتقم  ینعی  ّتیجوز 
نیـضوع هب  لهج  بجوم  نآ  هب  لهج  هک  یلوهجم  طرـش  اذـل  دـنک ، ادـیپ  قادـصم  نآ  رد  نیـضوع  هک  تسین  يدـقع  حاکن  دـقع  نوچ 

دوخ ارـصحنم  دـشاب ، لوهجم  طرـش  رگا  اضرف  نیاربانب  درادـن ؛ یناونع  مئاد  حاکن  رد  تسا ، نـالطب  بجوم  دوقع  ریاـس  رد  هک  دوشیم 
. تسا لطاب  طرش 
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لوهجم طرـش  رگا  و  تسا ؛ ضوع  رهم  عطقنم  حاکن  رد  اریز  تسا . دـقع  نالطب  بجوم  رّوصت و  لباق  یطرـش  نینچ  عطقنم  حاکن  رد  اّما 

. ددرگیم لطاب  زین  دقع  رهم  طوقس  اب  طقاس و  رهم  دوش ، رهم  هب  لهج  بجوم 

. دوب دهاوخ  حیحص  دقع  نمض  طئارش  ریاس  دش ، رکذ  اقوف  هک  یطئارش  زا  ریغ 
. تسا هدیدرگ  حرطم  حیحص  طئارش  ياههنومن  زا  یضعب  یندم  نوناق  ةّدام 1119  رد 

زا عون  نیا  عویـش  باب  نم  لاثم  ناونعب  لعف  طرـش  باختنا  یلو  تسا ، هدش  نایب  لعف  طرـش  اهنت  هدش  رکذ  ۀـلثما  اب  روبزم  ةّدام  رد  هچرگ 
م. ق . ةّداـم 1128  رد  هکناـنچ  دراد . ار  فصو  نیمه  زین  هجیتن  طرـش  تفـص و  طرـش  نیارباـنب  تسین . رـصح  دـیفم  اذـل  و  هدوب ، طورش 

: درادیم رّرقم  هدش و  نایب  تفص  طرش  مکح  احیرص 
فرط يارب  هدوب ، دوصقم  فصو  دقاف  روکذم  فرط  هک  دوش  مولعم  دقع  زا  دعب  هدش و  طرش  یّصاخ  تفـص  نیفرط  زا  یکی  رد  هاگره  »

. دوب دهاوخ  خسف  ّقح  لباقم 
«. دشاب هدش  عقاو  نآ  رب  اینابتم  دقع  ای  هدش  حیرصت  دقع  رد  روکذم  فصو  هاوخ 

رکذ اب  ار  طورش  ریاس  و  هتسناد ، لطاب  ار  دقع  ياضتقم  فالخ  طرش  اهنت  راذگنوناق  هّدام 1119  تحارصب  هک  دوش  رّوصت  تسا  نکمم 
قبط نآ  يانثتـسم  اهنت  تسا و  یّلک  تاودا  زا  ره »  » ةژاو هک  لیلد  نیا  هب  تسا . هتفریذـپ  روبزم » دـقع  ياضتقم  اب  فلاخم  هک  یطرـش  ره  »

. تسا دقع  ياضتقم  فالخ  طرش  هّدام  نیا 
زا ار  ثبع  لعف  هن  و  دـهدیم ، ار  هرمآ  نیناوق  هب  زواجت  ةزاـجا  هن  راذـگنوناق  مّلـسم  روطب  اریز  تسا ، دودرم  لـقع  تهادـب  هب  رّوصت  نیا 

نایب م . ةّدام 1069 ق . رد  نوناق  فالخ  طرـش  نالطب  هکنانچ  دنکیم . زیوجت  یئالقع  عفن  هدئاف و  دقاف  طرـش  رودـقم و  ریغ  طرـش  لیبق 
: تسا هدش 

نآ تّدم  هکنیا  رب  طورشم  تسا ، زیاج  قادصب  تبسن  رایخ  طرش  مئاد  حاکن  رد  یلو  تسا ، لطاب  حاکن  دقع  هب  تبسن  خسف  رایخ  طرش  »
تریاغم خسف  طرش  نالطب  ّتلع  نیاربانب  دشاب » هدشن  رکذ  رهم  الصا  هک  تسا  نآ  لثم  خسف  زا  دعب  دشاب و  نّیعم 

328 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
روبزم ّداوم  اب  رایخ  طرش  و  تسا ، هدش  نّیعم  یندم  نوناق  یلا 1132  ّداوم 1121  رد  حاکن  خـسف  دراوم  هک  ارچ  تسا . هرمآ  نیناوق  اب  نآ 

. دراد تریاغم  دنشابیم ، هرمآ  نیناوق  زا  هک 
: تسا هدش  ررقم  م . ةّدام 1081 ق . رد  نینچمه 

طرـش یلو  حیحـص  رهم  حاکن و  دوب ، دهاوخ  لطاب  حاکن  نّیعم  تّدم  رد  رهم  ۀیدأت  مدع  تروص  رد  هک  دوش  طرـش  حاکن  دقع  رد  رگا  »
«. تسا لطاب 

هدـش نّیعم  نآ  دراوم  هک  خـسف  قالط و  اب  اهنت  حاکن  لالحنا  نوچ  تسا . نوناق  اب  تریاغم  ّتلعب  نآ  داسف  ظاـحلب  زین  طرـش  نیا  نـالطب 
. تسین حاکن  لالحنا  دراوم  زا  رهم  تخادرپ  مدع  سپ  دوب ، دهاوخ  تسا 

نز هک  دوش  طرـش  دقع  رد  رگا  هلمج : زا  تسا ، لمأت  دروم  هرمآ  نیناوق  اب  طرـش  تریاغم  مدع  ای  دوجو  هک  دوشیم  حرطم  يدراوم  هاگ 
فیلکت مئاد  حاـکن  رد  نز  هقفن  نوـچ  دـندقتعم  نانادـقوقح  زا  یخرب  دـیامن ، يرب  هقفن  تخادرپ  زا  ار  درم  هدرک و  طـقاس  ار  دوـخ  هقفن 
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. تسا لطاب  طرش  هرمآ و  نیناوق  فالخ  نآ  طاقسا  تسا ، رهوش 
تسا ینامز  ات  فیلکت  نیا  یلو  تسا ، رهوش  فیلکت  هقفن  هک  تسا  تسرد  نوچ  دشاب . لاکـشا  الب  یطرـش  نینچ  لوبق  دسریم  رظنب  اّما 

. دـنام دـهاوخن  یفیلکت  رهوش  يارب  دومن  طقاس  رظن  نیا  زا  ار  دوخ  ّقح  نز  رگا  نیاربانب  دـنکن . رظن  فرـص  هقفن  تفاـیرد  ّقح  زا  نز  هک 
. تسناد عورشمان  طرش  ناوتیمن  ار  یطرش  نینچ  سپ 

. تسا حیحص  طرش  دنکن ، یکیدزن  نز  اب  رهوش  هک  دوش  طرش  دقع  رد  رگا  دناهتفگ  زین  و 
ّتیجوز و حاکن  زا  دوصقم  فده و  هک  ارچ  تسا . دـقع  ياضتقم  فالخ  المتحم  هکلب  نوناق ، ریاغم  اهنت  هن  یطرـش  نینچ  دـسریم  رظنب 
، نآ فالخ  طرـش  نیاربانب  تسا ، عورـشم  یکیدزن  حاکن  زا  فده  تسا و  یکیدزن  ّتیجوز  ۀمزال  سپ  اولـسانت ؛) اوحکانت   ) تسا لسانت 

. تسا لطاب  هرمآ و  نوناق  فالخ  امّلسم  دشابن ، مه  اضتقم  فالخ  اضرف  رگا  و  دوب . دهاوخ  دقع  ياضتقم  فالخ 
329 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

حاکن دقع  نمض  رد  لعف  طرش  یئارجا  تنامض 

عقاو رد  تسا . هتشادن  روظنم  یصّخشم  یئارجا  تنامض  هدیدرگ ، ظوحلم  لعف  طرش  تروص  هب  هک  دقع  نمض  طورش  يارب  یندم  نوناق 
، دشابن هاگداد  مازلا  لباق  دراوم  زا  و  دنیامن ، ظاحل  لعف  طرش  تروصب  ار  یطرش  حاکن  دقع  نمض  رد  نیجوز  الثم  رگا  هک  تسین  مولعم 

؟ دش دهاوخ  داجیا  یقوقح  ۀجیتن  هچ 
رایخ طرش  بحاص  يارب  دشابن ، مازلا  لباق  هچنانچ  حاکن  دقع  رد  ظوحلم  طئارـش  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  « 1  » رصاعم نانادقوقح  زا  یخرب 

. ددرگیم داجیا  خسف 
رّرقم و 239  ّداوم 237  بجومب  تالماعم  ریاس  رد  یندـم  نوناق  هک  هچنآ  دـناهدومن و  سایق  تـالماعم  ریاـس  هب  ار  حاـکن  رگید  تراـبعب 

. دناهتسناد يراج  حاکن  دروم  رد  «، 2  » تسا هتشاد 
ءاضقنا خسف ، قالط ، هب  دودحم  صّخشم و  تعیرش  رد  درم  نز و  یئادج  لماوع  یهقف  رظن  زا  اریز  دسریم ؛ رظنب  شودخم  لالدتسا  نیا 
. تسا هدیدرگن  روظنم  تعیرش  رد  دّهعت  ماجنا  فّلخت  زا  هلصاح  رایخ  بجومب  خسف  نایم  نیا  رد  و  تسنآ ؛ لاثما  لذب و  ای  تّدم و 

. تسا هدادـن  رارق  نیفرط  دـحا  يارب  ار  يرایخ  نینچ  هدرک و  صّخـشم  اقیقد  ار  حاـکن  لـالحنا  لـماوع  هقف  زا  يوریپ  هب  زین  یندـم  نوناـق 
. داد يرظن  نینچ  نیتّدام 237 و 239  زا  طابنتسا  هب  و  دومن ، سایق  تالماعم  ریاس  هب  ار  حاکن  ناوتیمن  نیاربانب 

______________________________

ص 194 و 228. يدورگنل ، رتکد  هداوناخ  قوقح  ( 1)
ار نآ  دیاب  تسا  هدش  طرش  ماجنا  هب  مزتلم  هک  یـسک  ایفن ، ای  اتابثا  دشاب  لعف  طرـش  دقع  نمـض  رد  طرـش  هاگره  .: » م ةّدام 237 ق . ( 2)
.: م ق . ةّدام 239  دـیامنب .» طرـش  ءافوب  رابجا  ياـضاقت  هدومن  عوجر  مکاـحب  دـناوتیم  هلماـعم  فرط  فّلخت  تروص  رد  و  درواـیب . اـجب 
زا دـناوتب  يرگید  هک  دـشابن  یلامعا  هلمج  زا  مه  طورـشم  لعف  و  دـشابن ، نکمم  طورـشم  لعف  ماجنا  يارب  هیلع  طورـشم  راـبجا  هاـگره  »

«. تشاد دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  ّقح  لباقم  فرط  دزاس ، عقاو  وا  بناج 
330 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

دّدجم جاودزا  مدع  طرش 

؟ دراد یمکح  هچ  طرش  نیا  دریگن ، يرگید  نز  جوز  هک  دنک  طرش  حاکن  دقع  نمض  رد  هجوز  هاگره 
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: ددرگیم هراشا  هدمع  ۀّیرظن  هس  هب  هک  هدیدرگ ، هئارا  فلتخم  تاّیرظن  هقف  رد  یطرش  نینچ  صوصخ  رد 
. تسا دقع  دسفم  دساف و  یطرش  نینچ  فلا -

«. 1  » تسین دقع  دسفم  شندوب  دساف  دوجو  اب  روبزم  طرش  ب -
«. 2  » دشابیمن لطاب  ددجم  جاودزا  دیامن ، جاودزا  اددجم  دزرو و  فّلخت  جوز  هچنانچ  یلو  تسا . حیحص  روبزم  طرش  ج -

لطاب روبزم  جاودزا  دیامن ، جاودزا  ادّدـجم  جوز  هچنانچ  اذـل  دـیامنیم ، يریگولج  دّدـجم  جاودزا  زا  تّحـص  رب  هوالع  روبزم  طرـش  د -
. تسا

: دیوگیم نیحلاصلا » جاهنم   » رد هارث  باط  میکح  هللا  تیآ  موحرم  اهنت  رصاعم  ياهقف  نایم  میاهتفاین ، امدق  بتک  رد  ار  ریخا  ۀّیرظن 
- هجیوزت ّحصی  مل  جّوزت  ول  لب  هب  لمعلا  جوّزلا  مزلی  اهیلع و  جّوزتی  نا ال  هریغ  وا  حاکّنلا  دقع  یف  جوّزلا  یلع  ۀجوّزلا  طرتشت  نا  زوجی  «و 

مزلم یطرـش  نینچ  رب  جوز  دیامنن ، يرگید  جاودزا  درم  هک  رگید  يدقع  ای  حاکن  دقع  رد  جوز  هیلع  دـنک  طرـش  هجوز  هک  تسا  زئاج  و 
«. تسا لطاب  وا  دّدجم )  ) جاودزا دیامن ، جاودزا  هچنانچ  هکلب  تسا .

خیراـت اـت  یلو  دـسریم ، رظنب  نآ  هیجوت  يارب  یهوجو  دـنچ  ره  ریخا  ۀـّیرظن  دروـم  رد  تسا . نشور  ـالماک  یلبق  تاـّیرظن  یهقف  هیجوـت 
. دیدرگن رظن  روظنم  شریذپ  لباق  هشدخ و  نودب  هجو  روطس  شراگن 

______________________________

ص 302. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 1)
ص 305. ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  ( 2)

331 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

دقع نمض  رد  تلاکو  طرش 

؟ تسا قّقحت  بجوم  حیحص و  زئاج ، ای  مزال  دقع  نمض  رد  هجیتن  طرش  وحنب  تلاکو  طارتشا  ایآ 
«. 1  » دباییمن قّقحت  رگید  دقع  نمض  رد  طارتشا  اب  نیاربانب  تسا ، لقتسم  ءاشنا  هب  جاتحم  تلاکو  تسا  دقتعم  رهاوج  بحاص 

یـصخش رگا  نیاربانب  ددرگیم . قّقحم  دـنک  نآ  رب  تلالد  هک  يرما  رهب  تلاکو  دـناهتفگ  و  هدـش ، ّدر  رّخأـتم  ياـهقف  طـسوت  ۀـّیرظن  نیا 
شورف رد  لیکو  وا  دنکن  افو  ار  نید  نّیعم  تّدم  سأر  ات  هچنانچ  هک  دنک  طرش  نهر  دقع  نمض  رد  و  دهد ، نهر  يرگید  هب  ار  شاهناخ 

«. 2  » ددرگیم قّقحم  تلاکو  حیحص و  طرش  نیا  دشاب ، دوخ  بلط  تشادرب  لزنم و 
یلو تسا ، لزع  لباق  هدش و  قّقحم  زئاج  وحنب  تلاکو  ددرگ ، ظوحلم  زئاج  دقع  نمض  رد  روبزم  طرـش  هچنانچ  ءاهقف  زا  هتـسد  نیا  رظنب 

«. 3  » دوب دهاوخن  لزع  لباق  هتفای و  قّقحت  مزال  وحنب  تلاکو  دشاب ، هدش  روظنم  مزال  دقع  نمض  رد  هچنانچ 
. تسا هدومن  يوریپ  ریخا  ۀتسد  ءاهقف  ۀّیرظن  زا  ةّدام 1119  رد  یندم  نوناق 

دقع نمض  رد  قالط  رب  تلاکو  طارتشا 

رّکذـتم عوضوم  یهقف  یـسررب  نمـض  هّدام  نامه  لیذ  رد  ام  تسا . هتفریذـپ  ار  قالط  ماجنا  رب  تلاکو  ةّدام 1138  بجومب  یندـم  نوناق 
جوز درادن . دوجو  وا  ریغ  هجوز و  لیکوت  نایم  یقرف  دوش  هتفریذپ  قالط  رد  تلاکو  لصا  هچنانچ  هک  دش  میهاوخ 

______________________________

. نهرلا باتک  مالکلا ، رهاوج  ( 1)
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ص 120. ج 2 ، یقثولا ، ةورع  ( 2)
ص 122. لبق ، ذخأم  ( 3)

332 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
نیفرط زین  و  دراد . دوـجو  نارگید  هب  تبـسن  وا  يارب  راـیتخا  نیا  هک  هنوگناـمه  دزاـس ، لـیکو  قـالط  رما  رب  ار  شیوـخ  ۀـجوز  دـناوتیم 

. دشابن لزع  لباق  هتفای و  قّقحت  مزال  وحنب  حاکن  دقع  عبت  هب  ات  دنهد  رارق  دقع  نمض  رد  ار  تلاکو  دنناوتیم 
ای تبیغ  ای  قافنا  كرت  لیبق  زا  يرما  هب  دـّیقم  تلاـکو  قوف ، دروم  رد  تسین  مزـال  یمالـسا  هقف  رظن  زا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ 

روطب تلاکو  قالط  يارب  نز  هب  مزال  جراخ  دقع  ای  حاکن  دقع  نمـض  هچنانچ  هکلب  دشاب ، هریغ  راتفر و  ءوس  ای  نز  تایح  هیلع  دصق  ءوس 
نآ رد  يرگید  داریا  هن  عورـشمان و  هن  تسا و  دقع  تاذ  ياضتقم  فالخ  هن  روبزم  طرـش  اریز  تسا . لاکـشا  الب  ذـفان و  دوش  هداد  قلطم 

. تسا رّوصتم 
. تسا هتشاد  ظوحلم  ار  روکذم  دویق  هداوناخ  حلاصم  هظحالم  تهج  هب  اهنت  یندم  نوناق 

طئارش تابثا 

رودـص همکحم و  رد  طرـش  قّقحت  تاـبثا  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  دوش ، هداد  تلاـکو  قـالط  يارب  نز  هب  هّدام 1119  رد  روکذـم  وحنب  هاگره 
هاگداد هب  دیاب  تسخن  هکلب  دیامن  هعجارم  قالط  ماجنا  تهج  هناخرتفد  هب  امیقتـسم  دناوتیمن  هجوز  اذـل  هدـیدرگ ، ظوحلم  یئاهن ، مکح 

دنیبب قّقحم  ار  روبزم  طئارـش  هچنانچ  لئالد  هب  یگدیـسر  زا  سپ  هاگداد  دهد ، هئارا  روبزم  دویق  دوجو  رب  ینبم  كرادـم  لئالد و  هعجارم 
. درک دهاوخ  رداص  تلاکو  ماجنا  تهج  یئاهن  مکح 

هدـش هداد  تلاکو  قالط  يارب  نز  هب  قلطم  روطب  هکلب  نوناق  رد  روکذـم  وحن  هب  هن  رگید  مزال  دـقع  اـی  حاـکن و  دـقع  نمـض  رد  هاـگره 
. تسا یسررب  لباق  هلأسم  صاخ  یندم  هاگداد  لیکشت  ینوناق  ۀحیال  هب  هّجوت  اب  اّما  تسین . مزال  هاگداد  هب  عوجر  یهقف  رظن  زا  دشاب ،

نیب هک  يدراوم  تسا : هدمآ  اهیلا  راشم  ةرـصبت  رد  دشابیم . روبزم  ۀحیال  ةّدام 3  ةرـصبت 2  قیداصم  زا  دروم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
قالط هب  عجار  نیجوز 

333 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
لـصاح قفاوت  قالط  هب  نیجوز  نایم  قالط  يارب  قلطم  تلاکو  طرـش  اـب  عقاو  رد  و  «. 1  » تسین مزال  هاگداد  هب  هعجارم  دشاب  هدـش  قفاوت 

. تسین مزال  هاگداد  هب  هعجارم  نیاربانب  هدش و 
ةدارا يدادرارق  یط  نیجوز  هک  تسا  نآ  هدمآ  روبزم  ةرصبت  رد  هک  قفاوت  ةژاو  رهاظ  زا  دافتـسم  اریز  دسریم . رظنب  شودخم  راتفگ  نیا 
قالط رب  تلاکو  تسین . یفاک  قفاوت  نیا  قّقحت  يارب  دـقع  نمـض  قالط  رب  نز  لیکوت  فرـص  دـنیامن و  مالعا  قالط  ماجنا  يارب  ار  دوخ 

نآ زا  هک  تسا  هرّرقم  روما  لوصح  هب  لوکوم  رما  نیا  یلو  دزاس  هقلطم  ار  دوخ  رهوش  يوس  زا  هک  دهدیم  ار  رایتخا  نیا  هجوز  هب  افرص 
. دشابیم قالط  دروم  رد  تقفاوم  نیفرط و  هدارا  لیصحت  نیفرط و  قفاوت  هلمج 

عوجر مکح  قالط و  عون 

نیا رد  هک  دیامنب  زین  ار  جوز  ۀیحان  زا  ءادف  لذـب  لوبق  رد  تلاکو  قالط ، رد  تلاکو  طرـش  رب  هوالع  حاکن  دـقع  نمـض  دـناوتیم  هجوز 
نیا دزاـسیم . هقّلطم  ار  دوخ  جوز  زا  تلاـکوب  لوبق و  جوز  يوس  زا  هدومن و  لذـب  جوز  هب  ار  یلاـم  یـضتقم  ماـگنه  رد  هجوز  تروـص 

. تشاد دهاوخن  عوجر  قح  جوز  دنکن  عوجر  لوذبم  هب  هجوز  هک  مادام  دوب و  دهاوخ  نئاب  قالط 
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یضواعم دوقع  زا  علخ  نوچ  دوش ، هداد  رارق  قالط  رد  تلاکو  طرش  هجوز  يارب  قلطم  روطب  دقع  رد  هچنانچ  ینعی  قوف ، تروص  ریغ  رد 
ماجنا زا  سپ  دناوتیم  جوز  دوب و  دهاوخ  یعجر  عون  زا  دهدیم  ماجنا  هک  یقالط  نامگیب  درادن  ار  ءادـف  لوبق  رد  تلاکو  هجوز  تسا و 

. دنک عوجر  اددجم  قالط 
ار دوخ  اددـجم  دـقع  نمـض  رد  هطورـشم  تلاکو  نامه  زا  هدافتـسا  اب  دـناوتیم  هجوز  ایآ  ضرف  نیا  رد  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  لاح 

ماجنا اب  هکنآ  ای  دزاس ، هقلطم 
______________________________

ص 180. لاس 58 ، نیناوق  ۀعومجم  ( 1)
334 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

؟ درادن دوجو  هجوز  يارب  یتلاکو  هراب  رگید  هعفدکی ، يارب  تلاکو 
مل ناک  ار  هدـش  ماـجنا  قـالط  عوجر ، لـمع  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تخاـس ؛ حرطم  ناوتیم  لـباقتم  هیجوت  ود  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 

نیاربانب تسا ، هدوب  نتـشیوخ  قالط  رد  لیکو  يو  دـقع ، نآ  رد  نوچ  تسا و  هدومن  تشگزاب  قباس  حاکن  دـقع  هب  هجوز  هتخاس و  نکی 
ّقح زین  هجوز  دـنک  هدافتـسا  عوجر  ّقح  زا  جوز  زین  رگید  راب  رگا  و  دزاس . هقّلطم  ار  دوخ  طرـش  نامه  زا  هدافتـسا  اـب  دـناوتیم  وا  کـنیا 
مارح جوز  رب  هجوز  نئاب و  مّوس  قـالط  دوش و  رارکت  عوجر  راـب  ود  زا  سپ  قـالط  لـمع  راـب  هس  هکنآ  اـت  تشاد  دـهاوخ  قـالط  ماـجنا 

. ددرگ
ماجنا ار  تلاکو  ّقلعتم  هجوز  هک  تسین  يدـیدرت  دـباییم و  نایاپ  لیکو  طسوت  نآ  ّقلعتم  ماجنا  اب  تلاـکو  هک  تفگ  ناوتیم  لـباقم  رد 

. دراد دیدج  لیکوت  هب  زاین  دّدجم  تلاکو  تسا و  هداد 
علخ لوبق  طارتشا  هجوز  هدش  رکذ  تروص  هب  تسا  رتهب  تالکـشم  زا  يریگولج  يارب  یلو  دـسریم  رظنب  يوقا  نیتسخن  هیجوت  دـنچ  ره 

. دشابن جوز  تسدب  عوجر  رایتخا  ات  دزاس  يراج  علخ  ۀنوگب  ار  قالط  دیامن و  هفاضا  ار 
335 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

تّدم لذب  قالط . خسف . حاکن  دقع  لالحنا  مّود  باب 

هراشا

337 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

حاکن دقع  لالحنا 

«. دوشیم لحنم  عاطقنا  دقع  رد  تّدم  لذب  هب  ای  قالط ، هب  ای  خسف  هب  حاکن  دقع  : » یندم نوناق  هّدام 1120 
تّدم نایاپ  اب  زین  یعاطقنا  دـقع  هک  رظن  نیا  اذـل  دـشاب . هتـشاد  همادا  ياضتقا  هک  یلحم  رد  تسا ؛ ّتیجوز  هطبار  عطق  لالحنا  زا  دوصقم 

یتّیجوز رگید  تّدم  ياضقنا  زا  سپ  و  هدوب ، دودحم  لّوا  زا  ّتیجوز  عطقنم  راد و  تّدـم  دـقع  رد  اریز  تسین ، حیحـص  ددرگیم ، لحنم 
. ددرگ لحنم  ات  درادن  دوجو 

تـسا نآ  خاسفنا  زا  روظنم  تسا . هدومنن  حرطم  ار  خاسفنا  دراوم  و  هدش ، خـسف  دراوم  ضرعتم  اهنت  یتآ  ۀحورـشم  داوم  رد  یندـم  نوناق 
. دنلسگب ار  دنویپ  خسف ، رایخ  لامعا  اب  هجوز  ای  جوز و  هک  تسانعم  نیا  هب  خسف  لباقم ، رد  ددرگ . لحنم  دوخبدوخ  حاکن  هک 

: ددرگیم خسفنم  ریز  دروم  ود  رد  حاکن 
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دنزرف نز  ردام  حاـکن  دـقع  زا  سپ  هکنآ  دـننام  دـندرگ . مارح  رگیدـکی  رب  نیجوز  یثداـح  رما  تلعب  جاودزا  زا  سپ  هک  يدراوم  فلا -
ود ره  دهد ، ریش  ار  هریغص  هریبک  هجوز  هچنانچ  تسا ، هریبک  يرگید  هریغص و  یکی  هجوز  ود  ياراد  یصخش  هکنآ  ای  دهد . ریش  ار  جوز 

. ددرگیم خسفنم  جاودزا 
ثحب دروم  نیا  رد  حورشم  روطب  م  ةّدام 1059 ق . لیذ  رد  البق  دندرگ . جراخ  مالـسا  زا  حاکن  دقع  زا  دعب  نیجوز  دحا  هک  يدروم  ب -

. دش
339 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

حاکن خسف  ناکما  دراوم  ّلوا - لصف 

هراشا

هب درم  ءالتبا  بیع  هب  ملع  اـب  راـیخ  طوقـس  دـقع  زا  سپ  درم  ننع  نونج و  نز  بویع  فلتخم  روص  نز  بویع  درم  بویع  نیجوز  نونج 
رایخ ّتیروف  جرح  رـسع و  ّتلع  هب  قالط  وا  زجع  ای  هقفن  يادا  زا  رهوش  فاکنتـسا  فاصوا  نادقف  ضرف  رد  خـسف  رایخ  یتبراقم  ضارما 

قالط خسف و  توافت  خسف 
341 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نیجوز نونج 

هراشا

بجوم لباقم  فرط  يارب  دشاب ، يراودا  ای  رمتـسم  هکنیا  زا  معا  رارقتـسا ، طرـش  هب  نیجوز ، زا  کی  ره  نونج  : » یندم نوناق  هّدام 1121 
«. تسا خسف  قح 

: تسا مسق  ود  خسف  بجوم  بویع  هک  تسناد  دیاب 
صتخم بویع 
كرتشم بویع 

هچ رگا  تسا . لباقم  فرط  يارب  رایخ  شیادـیپ  بجوم  ددرگ  تفاـی  نیجوز  زا  کـی  ره  رد  هچناـنچ  هک  تساـنعم  نیدـب  كرتشم  بیع 
رد هک  دـشابیم ؛ نیجوز  رد  كرتشم  بویع  قادـصم  اهنت  نونج  یلو  تسا ، تواـفتم  کـی  ره  رب  هّبترتم  ماـکحا  رظن  زا  درم  نز و  نونج 

. دش دهاوخ  ثحب  هیتآ  روطس 

نونج ماسقا  فیرعت و 

م. ةدام 1128 ق . رد  يراط  نونج  مکح  و  تسا ، دقع  رب  قباس  نونج  هدـیدرگ  حرطم  هدام  نیا  رد  هچنآ  يراط . ای  تسا و  قباس  ای  نونج 
. دش دهاوخ  حرطم 

. دیامن خسف  ار  دقع  دناوتیم  رگید  فرط  تسا ، هدوب  نونجم  دقع  نیح  رد  نیجوز  دحا  هک  ددرگ  مولعم  دقع  زا  سپ  هچنانچ 
342 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

: دناهدومن صخشم  نینچ  ار  هملک  نیا  موهفم  قیقد  روطب  ءاهقف  یلو  هدرکن  فیرعت  ار  نونج  یندم  نوناق 

نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 181 
www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


نونج عرـص ، يراـمیب  زین  و  یناـهگان ، تاـناجیه  زا  یـشان  ياهیـشوهیب  لاوّزلا ، عیرـس  ياهنایـسن  نیارباـنب  لـقع ؛ لـالتخا  ینعی  نوـنج 
و هدـش ، لداـعتمان  شیوخ  هنازور  یلومعم  يداـع و  فئاـظو  ماـجنا  رد  صخـش  هک  تسنآ  لـقع  لـالتخا  زا  روظنم  ددرگیمن . بوسحم 

«. 1  » دنزب رس  وا  زا  فده  نودب  لامعا 
هب هاگ  دنچ  ره  هک  ياهنوگب  تسا . یلصف  یمـسوم و  ياهیگناوید  يراودا  نونج  زا  روظنم  یقابطا ؛ یهاگ  تسا و  يراودا  یهاگ  نونج 
. تسا خسف  رایخ  بجوم  روکذم  عون  ود  ره  دشابیم . رمتسم  یگناوید  هک  یقابطا  نونج  فالخب  دهد ، تسد  یگناوید  تلاح  صخش ،

: هلمج زا  دشابیم ، هدّدعتم  هلصاو  رابخا  ررض ، ةدعاق ال  عامجا و  رب  هوالع  هلأسم  یهقف  دنتسم 
دوشیم خـسف  حاکن   … نونجلا و -  ماذـجلا و  صربلا و  نم  حاکّنلا  ّدری  اّمنا  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  ع ،)  ) قداـص ماـما  زا  یبلح  تیاور 

«. 2 …  « » نونج و ماذج ، صرب ، يرامیب  اب  اهنت 
. دراد لومش  یقابطا  يراودا و  هب  تبسن  هک  تسا  نونج  قلطم  تاعامجا  دقاعم  ثیداحا و  زا  دافتسم 

رارقتسا طرش 

ياهیشوهیب ای  لاوّزلا و  عیرس  ياهنایـسن  یفن  روظنم  رگا  تسیچ ؛ نونج  رارقتـسا  طرـش  زا  راذگنوناق  روظنم  هک  تسین  صخـشم  اقیقد 
ضرم ای  تاناجیه و  زا  یشان 

______________________________

ص 318. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
ص 594. ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 2)

343 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
لباق یناهگان و  ّتقوم و  ياهنونج  یفن  روظنم  رگا  یلو  دناهتـشادن ، بوسحم  نونج  الوصا  ار  نآ  اـهقف  دـش  هراـشا  هچناـنچ  دـشاب ، عرص 

«. 1  » تسا ثحب  لّمأت و  لحم  یهقف  رظن  زا  دشاب ، هجلاعم 
یشوهیب تلاح  ندش  ضراع  اب  ای  لاوّزلا و  عیرس  وهـس  اب  خسف  رایخ  دیوگیم … « : نینچ  بویع  ندرمـش  رب  زا  سپ  یّلح  قّقحم  موحرم 

««. 2  » دباییم توبث  رارقتسا  تروص  رد  اهنت  دروم  نیا  رد  رایخ  انامه  دوشیمن ، تباث  ءارفص  هبلغ  زا  یشان 
رد رهاوج  بحاص  تسا . رظن  فالتخا  عیارش  نیحراش  نایم  یشوهیب  ءامغا  هب  ای  تسا  عجار  نونج  هب  دروم ) نیا  رد   ) هیف ریمض  هکنیا  رد 

صوصن و رظن  زا  اریز  تسا ، دودرم  دـشاب ، نونج  هب  عـجار  هکنیا  لاـمتحا  تسا و  ءاـمغا  هب  عـجار  ریمـض  : » دـیوگیم قوـف  نتم  حیرـشت 
.3 دنکیم » قدص  ود  ره  رب  زین  نونج  ناونع  هکیلاحرد  درادن ؛ دوجو  یتوافت  رقتسم  ریغ  رقتسم و  نایم  یهقف  ياواتف 

رگید دشاب و  ّتقوم  هچنانچ  لقع  ندش  لئاز  و  نونج ؛ رارقتسا  تسا  طرش  يرآ  دیوگیم … « : عیارش  نتم  حرش  ماقم  رد  یناث  دیهش  اّما 
««. 4 …  » دنیوگیمن نونجم  یصخش  نینچ  هب  افرع  اریز  دشابیمن . رایخ  بجوم  دنکن  دوع 

. تسا هدومن  يوریپ  یناث  دیهش  ریسفت  اب  یلو  قّقحم  رظن  زا  تهج  نیا  رد  یندم  نوناق  ارهاظ 
هچنانچ نیاربانب  تسا . شریذپ  لباق  رتشیب  دناهدومن ، طابنتـسا  یهقف  صوصن  نوتم و  زا  یندم  نوناق  ناگدنـسیون  هک  هچنآ  دسریم  رظنب 

هدمآ و شیپ  یتحاران  ای  كوش و  ضورع  ّتلعب  روبزم  تلاح  هک  دهد  صیخشت  کشزپ  ددرگ و  نونج  هب  ءالتبم  یناهگان  روطب  یصخش 
. دنادیمن خسف  لباق  ار  حاکن  هاگداد  تسا ، هجلاعم  لباق 

______________________________

ص 175. ج 3 ، دئاوفلا ، حاضیا  نآ  حرش  و  ص 32 ؛ ماکحالا ، دعاوق  نتم  هب : دوش  عوجر  ( 1)
ص 331. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ( 3  ) و ( 2 ( ) 2)
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. مق تسفا  ص 420 ، ج 1 ، مالسالا ، عیارش  حرش  یف  ماهفالا  کلاسم  ( 4)
344 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

درم بویع 

هراشا

: دوب دهاوخ  نز  يارب  خسف  ّقح  جوم  دشاب ، یئوشانز  هفیظو  ءافیا  زا  عنام  هک  درم  رد  لیذ  بویع  : » یندم نوناق  هّدام 1122 
. دوشن عفر  مکاحب ، نز  عوجر  خیرات  زا  لاس  کی  تّدم  نتشذگ  زا  دعب  هکنیا  طرش  هب  ننع  - 1

. ءاصخ - 2
«. یلسانت تلآ  ندوب  عوطقم  - 3

: تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  کیاکی  هک  دراد ؛ صاصتخا  درم  هب  قوف  بویع 

ننع

هراشا

. ددرگیم زجاع  یکیدزن  لمع  زا  هجیتن  رد  و  دوشیمن ، رـشتنم  درم  تلآ  نآ  ۀطـساوب  هک  ییرامیب  عون  کی  لّوا ) نون  نیع و  حـتفب   ) ننع
يرامیب نیا  دشاب . مأوت  زین  لیامت  توهش و  دوجو  اب  قوف  تلاح  اسب  هچ  و  تسین ، ظوحلم  نانز  هب  لیامت  توهش و  مدع  ننع  فیرعت  رد 

. دشاب زین  نوسفا  ای  یناور و  ياهشنک  لولعم  تسا  لمتحم  دشاب  یعیبط  تسا  نکمم  هک  روطنامه 
345 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

زا دراد  تلالد  عوضوم  نیا  رب  زین  يدایز  تایاور  «. 1  » تسا رقتسم  اهقف  عامجا  ددرگیم ، خسف  رایخ  بجوم  دقع  رب  قباس  ننع  هکنیا  رد 
: هلمج

هب هدش و  یسنج  یناوتان  هب  التبم  شرهوش  هک  ینز  ایآ   ) هک لاؤس  نیا  خساپ  رد  ترـضح  نآ  ع ؛)  ) قداص ترـضح  زا  ریـصب  یبا  تیاور 
يرایسب تایاور  نومضم  نیدب  و  ««. 2  » دهاوخب رگا  يرآ  : » دندومرف دوشیم )؟ ادج  وا  زا  تسین ، یئوشانز  لمع  ماجنا  رب  رداق  هجو  چیه 

. دشاب هلأسم  نیا  دنتسم  دناوتیم  زین  ررض » ال   » ةدعاق دننام  یّلک  دعاوق  تامومع و  هّتبلا  تسا . هدش  دراو 

هاگداد هب  هعجارم 

راـیخ تروص  نیا  رد  دـهد  همادا  ار  یناگدـنز  دـیامن و  لّـمحت  ار  رهوش  يراـمیب  نز  هچناـنچ  ددرگ ، زارحا  رهوش  ننع  نز  يارب  هاـگره 
، دنک خسف  ار  حاکن  كرت و  ار  رهوش  هدرک و  اهر  ار  یگدنز  دناوتیمن  اصخـش  دـشابن ، یگدـنز  همادا  هب  لیام  هچنانچ  یلو  تسا . طقاس 
، لاحضرع میدقت  خیرات  زا  هاگداد  هاگنآ  دهدب ؛ لاح  ضرع  هدومن و  هعجارم  هاگداد  هب  بیع  هب  یهاگآ  زا  سپ  هلـصافالب  یتسیاب  هکلب 

یکیدزن يرگید  نز  ای  نز  نآ  اب  دروآ و  تسدب  یسنج  یئاناوت  درم  تّدم  نیا  رد  هچنانچ  دیامنیم ، لجا  برـض  لماک  لاس  کی  تّدم 
لامعا رد  هچنانچ  اّما  دنک . خسف  رایخ  لامعا  هلـصافالب  دـناوتیم  نز  تروص  نیا  ریغ  رد  تشاد ، دـهاوخن  خـسف  رایخ  ّقح  هجوز  دـیامن ،

رذـع لهج  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، نآ  ّتیروف  ای  رایخ و  هب  لهج  زا  یـشان  ریخأت  هکنآ  رگم  ددرگیم ، طقاس  رایخ  دـیامن ، ریخأت  نآ 
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. دوب دهاوخ  یقاب  رایخ  هتشگ و  بوسحم 

یهقف یسررب 

هب الیذ  هک  تسا ، هلصاو  تایاور  عامجا  رب  هوالع  قوف  لئاسم  یهقف  يانبم 
______________________________

ص 651. رئاعش ، ص 66 ؛ ج 2 ، ماثللا ، فشک  ص 324 ؛ ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ( 1)
. بویع باوبا  زا  باب 14  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 2)

346 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
: دوشیم هراشا  نآ  زا  یئاههنومن 

تشاد دهاوخن  خسف  رایخ  رگید  دشاب ، یـضار  یگدنز  ماود  هب  شیوخ  رهوش  ننع  زا  یهاگآ  زا  سپ  نز  هاگره  : » قودص ۀلـسرم  فلا -
««. 1»

و ددرگیم ، طقاس  ننع  هب  ملع  زا  سپ  وا  تیاضر  تروص  رد  نز  راـیخ  ـالّوا  هک  دـناهدرک  طابنتـسا  نینچ  اـهقف  زا  یخرب  قوف  تیاور  زا 
«. 2  » دیامن هعجارم  هاگداد  هب  اروف  یتسیاب  نز  یگدنز  ماود  هب  لیامت  مدع  تروص  رد  ایناث 

. دشابیم لّمأت  لباق  مّود  تهج  اّما  تسا ، نشور  لّوا  تهج  هک  دسریم  رظنب 
اب نز  هک  تسنآ  نقیتم  یلو  تسا ، يروف  رایخ  لامعا  دـیدرتیب  دـنچ  ره  و  يو ؛ تیاـضر  زا  تسا  معا  هاـگداد  هب  نز  هعجارم  مدـع  اریز 

تروص نیا  ریغ  رد  دیامن ، تردابم  رایخ  ّقح  لامعا  هب  اعیرـس  یتسیاب  خسف  هب  لیامت  تروص  رد  هعجارم  زا  سپ  لاس  کی  تّدم  ءاضقنا 
. درادن دوجو  بیع  رب  یهاگآ  زا  سپ  هعفارم  هب  تردابم  موزل  رب  یلیلد  لاح  نیا  اب  و  دش ؛ دهاوخ  طقاس  يو  ّقح 

هب دـهاوخب  رگا  شاهجوز  نآ  زا  سپ  و  دوشیم ، هداد  تلهم  لاس  کی  نینع  هب  (: » ع  ) رقاـب دّـمحم  ماـما  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  تیاور  ب -
««. 3  » دوشیم ادج  تروص  نیا  ریغ  رد  دهدیم و  همادا  يو  اب  یگدنز 

هک دوشیم ، هداد  تلهم  لاس  کی  هعفارم  خیرات  زا  نینع  هب  تسا : هدومرف  ع )  ) یلع : » هک دنکیم  لقن  ع )  ) رقاب دّمحم  ماما  زا  يرتخب  ج -
یگدنز و يو  اب  یتّدم  هک  دوش  یـضار  نز  هچنانچ  و  ددرگیم ، ریذپناکما  هقرفت  تشگن ، هدـهاشم  يدوبهب  راثآ  هچنانچ  تّدـم  نیا  رد 

«. دش 4 دهاوخ  طقاس  يو  رایخ  ّقح  دوش ، ادج  ادعب 
ننع هک  دناهدرک  طابنتسا  اهقف  رگید ، ثیداحا  يرایسب  قوف و  تایاور  زا 

______________________________

. بویع باوبا  زا  باب 14  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
ص 358. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)

ص 360. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  بویع ؛ باوبا  زا  باب 14  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 4  ) و ( 3 ( ) 3)
347 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

«. 1  » دیآیمن دیدپ  خسف  رایخ  هاگداد  هب  هعفارم  هعجارم و  نودب  هک  تسا  یبیع  اهنت 

ننع تابثا  هقیرط 
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هنّیب اب  ار  شیوخ  ياعّدم  دیاب  نز  مالـسا ، یئاضق  لوصا  قباطم  رکنم ؛ جوز  تسا و  هیعّدـم  هجوز  درم ، ياهيرامیب  هب  طوبرم  يواعد  رد 
. درک دهاوخ  در  ار  یعّدم  يوعد  نیمی  اب  رکنم  تروص  نیا  ریغ  رد  دناسر . تابثا  هب 

ناگمه رظنم  یئرم و  رد  راکـشآ و  ضارما  ریاس  دـننام  تسا و  هیفخ  بویع  زا  روبزم  يرامیب  هک  اجنآ  زا  ننع ، يرامیب  صوصخ  رد  اـّما 
بیع نیا  رب  ار  دـهاش  هّیماما  ياهقف  اذـل  تسین ، زارحا  لـباق  صاخـشا  دوخ  قیرط  زا  زج  هک  تسا  يروما  زا  یهقف  حالطـصا  هب  و  تسین ،

: ددرگیم تباث  ریز  قیرط  هس  زا  یکی  هب  ننع  ياوعد  هک  دندقتعم  هتفریذپن و 
. جوز رارقا  - 1

. نانآ دزن  ننع  هب  جوز  رارقا  رب  دوهش  تداهش  - 2
. دنک در  یعّدم  هب  ار  دنگوس  ای  دیامن و  لوکن  دنگوس  زا  رکنم  هک  یتروص  رد  یعّدم  دنگوس  - 3

ماجنا اب  دناوتیم  جوز )  ) رکنم دناسر ، تابثا  هب  راعـشالا  قوف  ياههار  زا  یکی  هب  ار  شیوخ  ياعّدـم  دـناوتن  هجوز )  ) ننع یعّدـم  هاگره 
یسک نیاربانب  تسا ؛ دارفا  تمالـس  لصا ، ياضتقم  اریز  دبای . همتاخ  هعفارم  هلیـسو  نیدب  در و  ار  يوعد  شیوخ ، يرامیب  یفن  رب  دنگوس 

صوصخ رد  هلـصاو  صوصن  ددرگیم . یّقلت  رکنم  دـیوگب  نخـس  نآ  اب  قباطم  هک  سک  نآ  یعّدـم و  دـشاب  نآ  فلاـخم  شراـتفگ  هک 
«. 2  » دراد تلالد  هّیور  نیمه  هب  زین  هلأسم 

، هدیدرگ هئارا  اهقف  زا  یضعب  طّسوت  هک  رابختسا  ياههار  قوف  بتارمب  هّجوت  اب 
______________________________

ص 204. ج 5 ، یگنس ، پاچ  ةرضانلا ، قئادح  دعب ؛ هب  ص 358  ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
. بویع باوبا  زا  باب 15  ۀعیشلا ، لئاسو  ص 352 ؛ ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)

348 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
نیا رد  زین  یندـم  نوناق  «. 1  » تسا هدـشن  هتفریذـپ  یهقف  رظن  زا  روبزم ، يرامیب  یگژیو  هب  هجوت  اب  زین  کشزپ  رظن  تسین . شریذـپ  لـباق 

. تسا تکاس  هراب 

ءاصخ

هراشا

. دنیوگ ّیصخ  دشاب  هتشاد  ار  یتفص  نینچ  هک  يدرم  هیصخ ، ندش  هدیشک  ینعی  باتک ) نزو  رب  ءاخ  رسک  هب   ) ءاصخ
هدافتسا یصخ  ینعی  نآ  یلعاف  تلاح  زا  ءاصخ ، هژاو  ندروآ  ياجب  درم  رد  دوجوم  بویع  رکذ  ماگنه  رد  یندم  نوناق  ارچ  تسین  مولعم 

هدش حیحـصت  ءاصخ  هب  هژاو  نیا  یمالـسا  ياروش  سلجم  یئاضق  نویـسیمک  طسوت   61 / 10 خـیرات 8 / رد  تهج  نیمه  هب  تـسا . هدرک 
. تسا

. تسا رایخ  بجوم  بویع  زا  اهقف  روهشم  رظنب  نکیل  و  تسین ، یسنج  تبراقم  زا  یناوتان  مزلتسم  هکنیا  اب  روبزم  يرامیب 

یهقف یسررب 

: هلمج نآ  زا  دشابیم . هضافتسا  دح  رد  هربتعم  رابخا  « 2  » ررض هدعاق ال  رب  هوالع  هلأسم  یهقف  دنتسم 
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، تسا هداد  بیرف  ار  وا  هلیسو  نیدب  دیامن و  راهظا  ار  شیوخ  بیع  هکنآ  نودب  هدومن  جاودزا  ینز  اب  هک  یصخ  يدرم  دروم  رد  ع )  ) ماما
««. 3  » دشابیم يو  ةدهعب  رهم  فصن  ّالا  رهم و  یمامت  دشاب  هدش  ماجنا  یکیدزن  هچنانچ  و  دنوش ، ادج  رگیدکی  زا  دنناوتیم  : » دندومرف

______________________________

. لبق عبانم  ( 1)
ص 322. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)

. بویع باوبا  زا  باب 13  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 3)
349 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دناهدومن تفلاخم  روهـشم  رظن  اب  « 2  » یّلح ۀماّلع  و  « 1  » یسوط خیـش  یئاوتف ، همیظع  ترهـش  ربتعم و  رامـشیب و  تایاور  دوجو  مغریلع 
ینم لازنا  هک  دنچ  ره  تسین و  یکیدزن  زا  عنام  روبزم  بیع  اریز  دشابیمن ، بوسحم  رایخ  ۀـبجوم  بویع  هلمج  زا  ءاصخ  دـندقتعم  نانآ 

. ددرگیمن خسف  رایخ  بجوم  لازنا  ناکما  مدع  یلو  دشابیمن ، ریذپناکما  بیع  نیا  هطساوب 
سیلدـت رطاخب  ار  روکذـم  رایخ  اذـل  تسا . هدـش  هدرمـش  سیلدـت  روبزم  يرامیب  نامتک  هلـصاو  رابخا  رد  هک  دـندقتعم  روهـشم  نیفلاخم 

. تسا دقع  موزل  لصا ، ياضتقم  نیاربانب  ءاصخ ؛ ندوب  بیع  هن  دناهتسناد 
هدوب و بیع  ءاصخ  نامگیب  سپ  تسا ، ناوتان  رما  نیا  زا  یـصخ  نوچ  تسا و  لسانت  حاکن  دصاقم  ّمها  هک  دناهتفگ  خـساپ  رد  ياهّدـع 

. دشابیم خسف  رایخ  بجوم 
هک یناسک  ای  دـنلازنا و  مدـع  هب  التبم  هک  یـصخ  ریغ  دارفا  دروم  رد  تسیابیم  دـشاب  نینچ  رگا  هک  ارچ  تسین  هدـننکعناق  خـساپ  نیا  اّما 

. تسین نینچ  هکیلاحرد  دوب ؛ خسف  رایخ  هب  لئاق  دنمورحم  ندش  رادهچب  زا  هفطن  رد  یعیبط  صقن  دوجو  ّتلعب 
ياج روهشم  نیفلاخم  يارب  و  دراد ، حیرصت  ءاصخ  ندرمش  بیع  رد  هربتعم  تایاور  صوصن و  هک  تسنآ  هدننکعناق  خساپ  دسریم  رظنب 

. تسین يدیدرت  هنوگچیه 
اب هک  یّـصن  مه  نآ  تسا ؛ ّصن  لباقم  رد  داهتجا  هلأسم  نیا  رد  روهـشم  فلاخم  راـتفگ  تسا  دـقتعم  ضاـیر »  » بحاـص لـصا ، نیا  يور 

«. 3  » دز دهاوخ  صیصخت  ار  دقع  موزل  لصا  دیدرتیب  هک  هدیدرگ  تیبثت  تیوقت و  باحصا  لمع 
. تسین مزال  زین  بیرف  رصنع  دوجو  زارحا  درادن و  دوجو  رایخ  نز  یهاگآ  تروص  رد  هک  تسین  کش  ياج  هّتبلا 

______________________________

هلأسم 141. ص 186 ، ج 2 ، فالخلا ، ص 63 و 64 ؛ ج 4 ، هیمامالا ، هقف  یف  طوسبملا  ( 1)
ص 556. سیلدت ، بویع و  رد  مراهچ  لصف  ۀعیشلا ، فلتخم  ( 2)

ص 133. ج 2 ، یئابطابط ، لئاسملا  ضایر  ( 3)
350 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رّخأتم ءاصخ 

، هدـیدرگ دراو  روبزم  لـصا  رب  هک  تسا  یـصیصخت  ءاـصخ  ندوب  بیع  ّهلدا  و  تسا ، موزل  دـقع  رد  لـصا  هکنیا  قوف و  بتارمب  هّجوت  اـب 
رد و  تسا ، دقع  رب  قباس  ءاصخ  هلصاو  صوصن  ّهلدا و  زا  نقیتم  ردق  دومن ؛ ءافتکا  نقیتم  دراومب  ّقیضم  ریـسفت  اب  یتسیاب  هراومه  نیاربانب 
زا زین  یندم  نوناق  دناهتـسنادن . بیع  ار  رّخأتم  ءاصخ  هدومن و  لصا  هب  لمع  اهقف  روهـشم  دـشابیم . توافتم  اهقف  رظن  رّخأتم  ءاصخ  دروم 

. تسا هدرک  یفن  ار  نآ  ندوب  بیع  ةّدام 1125  موهفم  هب  هدومن و  يوریپ  رظن  نیا 
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یلسانت تلآ  ندوب  عوطقم 

ّتلعب حاکن  دـقع  خـسف  رد  اهقف  دـشابیم . تسا  یهقف  حالطـصا  هک  میج ) حـتف  هب   ) بج لداعم  روبزم  بیع  یلـسانت ، تلآ  ندوب  عوطقم 
ءاصخ و ّۀلدا  زا  طبنتسم  هب  هّجوت  اب  اهقف  روهشم  یلو  درادن . دوجو  نآ  دروم  رد  یّصاخ  ّصن  تایاور  نایم  رد  اریز  « 1  » دنراد دیدرت  بج 

«. 2  » دناهتسناد رایخ  بجوم  ار  دقع  رب  قباس  بج  ررض ، هدعاق ال  زین  ننع و 
رگید ياج  رد  و  دراد ، رایخ  مدع  هب  داقتعا  دـقع  موزل  لصا  هب  دانتـسا  اب  طوسبم  باتک  زا  یئاج  رد  خیـش  دـقع ، زا  رّخأتم  بج  دروم  رد 

«. 3  » تسا رایخ  هب  دقتعم 
. دنکیم خسف  رایخ  دوجو  هب  لیامت  راهظا  ررض  ةدعاق ال  هب  کّسمت  اب  زین  رهاوج  بحاص 

راوشد شرمع  رخآ  ات  نز  يارب  يررـض  نینچ  لّمحت  هدوب و  حیحـص  لالدتـسا  هچرگ  هک  تسا  یقاب  نخـس  نیا  ياج  دسریم  رظنب  یلو 
یئاناوت ّتلعب  ار  ءاضخ  رما  هکنآ  رگم  دناهتفریذپن ؟ ماقم  نآ  رد  ار  يرما  نینچ  اهقف  هک  تسا  بجو  ءاصخ  نایم  یتوافت  هچ  اّما  دشابیم ،

. مینادب لهسا  شزیمآ  رب 
______________________________

. حاکنلا باتک  مالسلا ، عیارش  ( 1)
ص 328. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)

. قباس ذخأم  ( 3)
351 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نز بویع 

هراشا

: دوب دهاوخ  درم  يارب  خسف  ّقح  بجوم  نز  رد  لیذ  بویع  : » یندم نوناق  هّدام 1123 
. نرق - 1

. ماذج - 2

. صرب - 3
. ءاضفا - 4

. يریگنیمز - 5
«. مشچ ود  ره  زا  یئانیبان  - 6

نرق

هراشا

فالتخا نآ  يانعم  رد  هیاهنلا  تسین ؛ یفالتخا  تسا  رایخ  بجوم  روبزم  بیع  هکنیا  رد  یهقف  رظن  زا  ءار ،) حتف  ای  نوکس  فاق و  حتف  هب  )
زا عناـم  و  دـیوریم ، ناـنز  جرف  رد  هک  دـننادیم  یناوختـسا  ار  نآ  یـضعب  تسا . تغل  باـبرا  فیراـعت  فـالتخا  زا  یـشان  هک  دـناهدرک 
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دیوریم جرف  رد  هک  هتسناد  یتشوگ  هّدغ  ار  نآ  یخرب  دناهدرک ؛ هیبشت  نادرم  هضیب  داب  نوچمه  یمرو  هب  رگید  ۀتسد  ددرگیم ؛ تبراقم 
عنام و 

352 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
«. 1  » دنهدیم حیجرت  رتشیب  ار  ریخا  فیرعت  رابخا  نوتم  زا  يوریپ  هب  هّیماما  ياهقف  ددرگیم . یکیدزن 

زین رابخا  زا  هچنانچ  دوشیم ؛ بوسحم  بیع  نآ  عاونا  ۀمه  لاح  نیا  اب  دشاب و  هتـشاد  فلتخم  ماسقا  تسا  نکمم  نرق  الّوا  دـسریم  رظنب 
بیع نیا  ندش  رهاظ  هکلب  ددرگ ، تبراقم  زا  عنام  هک  دشاب  يّدح  هب  روبزم  تفآ  هک  تسین  مزال  ایناث  ددرگیمن . طابنتسا  نآ  ّصاخ  عون 

. دشابیم رایخ  بجوم  بوسحم و  بیع  تسا ، رّفنت  بجوم  هک  اجنآ  زا 
. تسا هتسنادن  ربتعم  زین  ار  دشاب  تبراقم  زا  عنام  هکنآ  طرش  هدومنن و  نرق  يارب  یّصاخ  فیرعت  یندم  نوناق 

: یهقف یسررب 

: دشابیم ریز  حرش  هب  ینانک  حاّبصلا  یبا  ربخ  هلمج  زا  هلصاو  تایاور  نرق ، يرامیب  ندمآ  دیدپ  اب  رایخ  شیادیپ  یهقف  دنتسم 
دناوتیم دـندومرف … : ترـضح  تسا . هتفاـی  « 2  » ءاـنرق ار  نآ  هاـگنآ  هدوـمن  جاودزا  ینز  اـب  يدرم  مدیــسرپ : ع )  ) قداـص ترــضح  زا  »

««. 3 …  » دنادرگرب شاهداوناخ  هب  ار  وا  شرهوش 

ماذج

دنتـسم هدوب و  درم  يارب  خـسف  رایخ  بجوم  بیع  نیا  دزیریم . نآ  رثا  رد  رامیب  ندـب  تشوگ  کشخ و  ءاضعا  هک  تسا  يرامیب  یعون  ، 
. دشابیم هلصاو  تایاور  هب 

صرب

زا یتمسق  رد  یهایس  رب  يدیفس  هبلغ  بجوم  هک  تسا  يرامیب  یعون  ، 
______________________________

ص 261. ج 2 ، یناهفصا ، نسحلا  وبا  دّیس  ةاجنلا  ۀلیسو  ص 332 ؛ ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ( 1)
. تسا نرق  يرامیب  ياراد  هک  ینز  ( 2)

. بویع باوبا  زا  باب 1  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 3)
353 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

اهقف زا  یخرب  دشاب . زین  سکعلاب  تسا  نکمم  ناکـشزپ  رظن  هب  یلو  «. 1  » دروخیم مشچب  یهقف  صوصن  رد  فیرعت  نیا  ددرگیم . ندـب 
ياضتقم دنچ  ره  دـشاب ، صرب  ناونع  قدـص  رد  يدـیدرت  هچنانچ  لاحره  هب  «. 2  » دناهتـسناد بوسحم  صرب  ماـسقا  زا  ار  عوـن  ود  ره  زین 

. تسا یقاب  دوخ  ّتیمومع  رب  ررض  هدعاق ال  یلو  تسا ، دقع  موزل  لصا 
راچد اهیرامیب  هنوگ  نیا  هب  تسا  نکمم  زین  نادرم  درادن و  نانز  هب  صاصتخا  ماذج  صرب و  يرامیب  هک  تسا  یقاب  نخـس  نیا  ياج  هّتبلا 

یلو دناهدرمشن ، نادرم  بویع  ءزج  ار  ماذج  صرب و  دقع ، موزل  لصا  هب  هّجوت  اب  صاخ  ّصن  دوجو  مدع  دانتـسا  هب  اهقف  روهـشم  دندرگ .
تامومع زا  الّوا  هکنیا  هب  دانتـسا  اـب  «. 3  » دناهتـشاد بوسحم  كرتـشم  بویع  وزج  ار  يراـمیب  ود  نیا  جارب  نبا  هلمج  زا  ءاـهقف  زا  یـضعب 
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زج یهار  نیاربانب  دبای ، یئاهر  نآ  زا  دناوتب  نز  ياهنوگب  تسیابیم  تسا و  يرسم  ضارما  هنوگنیا  ایناث  و  دومن ، لومش  طابنتسا  ناوتیم 
. تسین خسف  رایخ  ّقح 

نیا هچنانچ  ررض ، هدعاق ال  ّتیمکاح  مومع و  رب  هوالع  اریز  تسا ؛ یمالـسا  هقف  حور  نیزاوم و  اب  قبطنم  الماک  ّتیلقا  لوق  دسریم  رظنب 
ّقح درم  رگا  اضرف  اریز  دـشاب . هتـشاد  دوجو  زین  نآ  سکع  دـیاب  تیولوا  رب  اـنب  دـشاب ، نادرم  يارب  راـیخ  بجوم  ناـنز  رد  ضارما  هنوگ 

يارب یهار  هجو  چـیه  هـب  دـشابن ، اراد  ار  یّقح  نـینچ  نز  رگا  یلو  تـسا ، دوـجوم  وا  يارب  قـالط  ّقـح  دـشاب ، هتـشادن  مـه  خـسف  راـیخ 
. درادن صالختسا 

ءاضفا

«. 4  » دشابیم نآ  زا  یکاح  زین  تایاور  تسا . رایخ  بجوم  بویع  ءزج  اهقف  عامجا  هب  هک  ضیح  لوب و  جرخم  ندش  یکی  ینعی  ، 
______________________________

ثیدح 3. سیلدت  بویع و  باوبا  زا  باب 3  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
. مق تسفا  ص 420 ، ج 1 ، یناث ، دیهش  ماهفالا  کلاسم  ( 2)

ص 420. ج 1 ، یناث ، دیهش  ماهفالا ، کلاسم  ص 330 ؛ ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 3)
ص 483. تاتشلا ، عماج  ص 335 ؛ ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ثیدح 1 ؛ بویع  باوبا  زا  باب 2  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 4)

354 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

يریگنیمز

اّما تسین . رایخ  بجوم  دسرن ، قلطم  يریگنیمز  ّدح  هب  هک  مادام  یگنل  « 2  » اهقف زا  رگید  يرایسب  یّلح و  قّقحم  و  « 1  » یّلح ۀماّلع  رظنب  ، 
. تسا خسف  رایخ  بجوم  نز  ندوب  ریگنیمز 

. تسا هدومن  يوریپ  هّیرظن  نیا  زا  یندم  نوناق 
. دشاب هدیسرن  يریگنیمز  ّدح  هب  هک  دنچ  ره  دناهتسناد ، رایخ  شیادیپ  رد  یفاک  ار  شحاف  یگنل  « 3  » ناهیقف زا  يرایسب 

هدومن صیـصنت  یگنل )  ) جرع رب  يدّدعتم  تایاور  هکنیا  هب  افاضم  تسا . رتيوق  هّیرظن  نیا  ررـض  ةدعاق ال  مومع  هب  هّجوت  اب  دسریم  رظنب 
«. 4  » دنشاب هدومن  يریگنیمز  هب  دّیقم  ار  نآ  هکنآ  نودب 

مشچ ود  زا  یئانیبان 

عاـمجا يوـعد  نآ  رب  هینغ  باـتک  رد  هرهز  نبا  راـصتنا ، باـتک  رد  یـضترم  دّیـس  دناهتـسناد . راـیخ  بجوـم  ار  بیع  نیا  اـهقف  روهـشم  ، 
فلاخم لوق  اّما  دـنراد . تلالد  رما  نیا  رب  ع )  ) رقاب ماما  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  و  ع )  ) قداص ماما  زا  ناحرـس  نب  دواد  تیاور  «. 5  » دناهدومن

«. 6  » تسا ردان  ذاش و 
اهنآ هب  تبـسن  اهقف  هک  تسا  بیع  دـنچ  نیب  نیا  رد  تسا . نایم  رد  یفلاخم  رظن  رتمک  ای  تسا و  اهقف  قاّفتا  دروم  ای  دـش  رکذ  هک  یبویع 

: دنراد رظن  فالتخا 
. تسین نایم  رد  یلکشم  نادنچ  اذل  تسا و  نرق  زا  یعون  تفگ  ناوتیم  هک  ءات ) ءار و  حتف  هب  ، ) قتر فلا -

______________________________
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ص 117. ج 3 ، نآ ، رب  دئاوفلا  حاضیا  حرش  ماکحالا ، دعاوق  ( 1)
ص 335. ج 3 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ( 2)

ص 337. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ص 293 ؛ ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 262 ؛ ج 2 ، یناهفصا ، نسحلا  وبا  دیس  ةاجنلا  ۀلیسو  ( 3)
. بویع باوبا  زا  باب 12  لئاسو  ع )  ) قداص ماما  زا  نمحّرلا  دبع  تیاور  هب  دوش  عوجر  ( 4)

ص 339. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 5)
. بویع باوبا  زا  باب 2  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 6)

355 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
نیا رد  درم  هک  تسا  هداد  اوتف  یفیعـض  تیاور  دانتـسا  هب  قودـص  دوخ ، ینوناـق  رهوش  اـب  یکیدزن  زا  لـبق  یبنجا  درم  اـب  نز  ياـنز  ب -

«. 1  » دیامن خسف  ار  حاکن  دناوتیم  تروص 
لباق لباقم  فرط  طسوت  حاکن  دنز  رـس  انز  لمع  درم  ای  نز  زا  هچنانچ  هک  تسا  دـقتعم  دـینج  نبا  نز ، زا  هچ  درم و  زا  هچ  انز  قلطم  ج -

تسا 2. خسف 
خـسف رایخ  ّقح  جوز  تلاح  نیا  رد  دناهدوب  دقتعم  باحـصا  يامدق  رثکا  هک  تسا  هدمآ  کلاسم  رد  دروخب ، دـح  انز  رطاخب  هک  ینز  د -

«. 3  » تسا رتدب  يریگنیمز  ای  يروک و  ریظن  یبویع  زا  و  تسا ، درم  رّفنت  بجوم  يونعم  بیع  نینچ  اریز  دراد .

یئازان هلأسم -

. دوب دهاوخن  رایخ  بجوم  درم  ای  دشاب  نز  زا  یشان  هکنآ  زا  معا 
______________________________

ص 340. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  1 و 2 ) ( ) 1)
ص 421. ج 1 ، ماهفالا ، کلاسم  ( 3)

356 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نز بویع  فلتخم  روص 

«. دشاب هتشاد  دوجو  دقع  لاح  رد  روبزم  بیع  هک  تسا  درم  يارب  خسف  ّقح  بجوم  یتروص  رد  نز  بویع  : » یندم نوناق  هّدام 1124 
: ددرگیم نایب  بیترت  هب  کی  ره  ماکحا  هک  تسا  رّوصتم  تلاح  هس  نز  بویع  صوصخ  رد 

هلـصاو صوصن  عامجا و  میدید  هک  روطنامه  و  تسا ، درم  يارب  رایخ  بجوم  هک  تسین  يدیدرت  دشاب  دوجوم  دـقع  لاح  رد  هچنانچ  - 1
. دراد تلالد  نآ  رب 

یطو الّوا  هک  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  رایخ  بجوم  هک  دـندقتعم  ءارآ  قاّفتا  هب  ءاهقف  ددرگ ، داجیا  یکیدزن  ماجنا  دـقع و  زا  سپ  هچناـنچ  - 2
اثلاث تسنآ ، ءاقب  باحصتسا  ياضتقم  و  هتفرگ ، ماجنا  موزل  تروص  هب  دقع  ایناث  تسا ، بیع  تهج  هب  ّدر  زا  عنام  هک  هدوب  فّرصت  هلزنمب 

«. 1  » دراد صیصنت  رما  نیا  رب  ع )  ) قداص ماما  زا  نمحّرلا  دبع  تیاور 
. تسا رظن  ود  اهقف  نیب  درم  يارب  رایخ  ّقح  شیادیپ  هب  تبسن  ددرگ ، داجیا  نز  بویع  زا  یبیع  یکیدزن  زا  لبق  دقع و  زا  سپ  هچنانچ  - 3

. دناهداد رایخ  مدع  هب  رظن  باحصتسا  موزل و  لصا  هب  کّسمت  اب  اهقف  روهشم  و  رایخ ، هب  لئاق  ّتیلقا 
تروص 2 و 3 لماش  هک  هتسنادن  رایخ  بجوم  ار  دقع  زا  سپ  هدّدجتم  بویع  قالطا  روطب  هدومن و  ّتیعبت  روهشم  ۀّیرظن  زا  یندم  ینوناق 

. ددرگیم
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______________________________

ص 594. ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
357 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

دقع زا  سپ  درم  ننع  نونج و 

«. دوب دهاوخ  نز  يارب  خسف  ّقح  بجوم  دوش ، ثداح  مه  دقع  زا  دعب  هاگره  درم  رد  ننع  نونج و  : » یندم نوناق  هّدام 1125 
: دراد ضرف  هس  درم  رد  نونج 

. تسا رایخ  بجوم  دیدرتیب  هک  دش  هتفگ  م . ةّدام 1121 و 1122 ق . رد  ضرف  نیا  مکح  دقع ؛ زا  لبق  دوجوم  - 1
. یطو زا  لبق  دقع و  زا  سپ  ثداح  - 2

. درادن دوجو  رایخ  شیادیپ  رد  یفلاخم  نادنچ  زین  مّوس  مّود و  ضرف  رد  یطو ؛ زا  دعب  ثداح  - 3
روهـشم هکنیا  اب  مّوس ) ضرف   ) یطو زا  دعب  ثداح  ننع  صوصخ  رد  اّما  تسا . رّوصتم  رکذلا  قوف  ضرف  هس  نونج  دـننامه  زین  ننع  يارب 

«. 1  » دناهداد رایخ  ّقح  هب  رظن  دیفم  خیش  هرهز و  نبا  یلو  دنتسه ، رایخ  مدع  هب  لئاق 
. تسا هدـش  لئاق  نز  يارب  رایخ  ّقح  دـقع  زا  سپ  قلطم  روطب  دروم  ود  ره  رد  و  هدومن ، فطع  رگیدـکی  هب  ار  ننع  نونج و  یندـم  نوناق 
زا راذگنوناق  هک  میئوگب  دـیاب  دـنادیم ، رایخ  بجوم  مه  ار  یطو  زا  دـعب  ننع  یندـم  نوناق  هک  میئامن  جاتنتـسا  هّدام  نتم  قالطا  زا  رگا 

، دـشابیم اهقف  روهـشم  زا  يوریپ  هراومه  یندـم  نوناق  شور  هکنیا  هب  هّجوت  اب  یلو  تسا ؛ هدومن  تعباـتم  دـیفم  خیـش  هرهز و  نبا  ۀـّیرظن 
. تسین یناسآ  راک  یطابنتسا  نینچ 

______________________________

ص 326. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
358 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

بیع هب  ملع  اب  رایخ  طوقس 

خـسف ّقح  دـقع  زا  دـعب  هدوب ، رگید  فرط  رد  هروکذـم  ضارما  هب  ملاع  دـقع  زا  لـبق  هک  نیجوز  زا  کـی  ره  : » یندـم نوناـق  هّدام 1126 
«. تشاد دهاوخن 

هچنانچ نیاربانب  تسا ، ررـض  یفن  يانبم  رب  هروکذـم ) بویع  دوجو  ضرف  رد   ) نیجوز يارب  راـیخ  ّقح  دـش ، هراـشا  اررکم  هک  روطناـمه 
دهاوخن دوجوب  وا  يارب  یّقح  اذل  هدومن و  مادقا  نآ  رب  دوخ  هک  تسا  يررـض  دیامن ، جاودزا  هب  مادقا  بیع  دوجو  هب  ملع  اب  لباقم  فرط 

. دمآ
، نز ملع  یهاگآ و  ضرف  رد  یّتح  درم  ننع  صوصخ  رد  اهنت  ّتنس  لها  ياهقف  زا  یضعب  یلو  تسا . هّیماما  هقف  تامّلسم  زا  عوضوم  نیا 

«. 1  » دناهداد خسف  هزاجا 
مه قالط  یفرط  زا  دوشن و  هداد  نز  هب  حاکن  خسف  هزاجا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هچنانچ  هک  حرش  نیدب  تسا . ناسحتسا  نانآ  ياوتف  دنتـسم 

. دندرگ التبم  قالخا  داسف  هب  نانز  هک  دوریم  نآ  میب  دشابیم ، جوز  رایتخا  رد 
. درادن رابتعا  هعیش  هقف  رظن  زا  لئالد  هنوگ  نیا  اّما 

______________________________

ص 344. یطویس ، رئاظنلا ، هابشالا و  ( 1)
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359 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

یتبراقم ضارما  هب  درم  ءالتبا 

وا اب  یکیدزن  زا  هک  تشاد  دهاوخ  ّقح  نز  ددرگ ، یتبراقم  ضارما  زا  یکی  هب  التبم  دقع  زا  دعب  رهوش  هاگره  : » یندـم نوناق  هّدام 1127 
«. دوب دهاوخن  هقفن  ّقح  عنام  روبزم  ّتلعب  عانتما  و  دیامن ، عانتما 

مدع و  تسا ، مزال  ضرف و  نز  رب  وا  هب  تبسن  قلطم  نیکمت  رهوش و  زا  تعاطا  هک  حرش  نیا  هب  تسا  ررـض  ةدعاق ال  رب  ینتبم  قوف  مکح 
، دوش هجوز  هب  تاراسخ  دورو  بجوم  رگید  للع  ای  یتبراقم و  ضارما  ّتلعب  هچناـنچ  یلو  دوب ، دـهاوخ  هقفن  ّقح  بلـس  بجوم  تعاـطا 

هنوگ نیا  رد  هجوز  تعاطا  مدـع  هکنآ  نودـب  درادیمرب ؛ ار  تعاطا  بوجو  هدز و  صیـصخت  ار  تعاـطا  بوجو  مومع  ررـض  ـال  ةدـعاق 
. دیامن بلس  ار  هقفن  ّقح  دراوم 

360 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

فاصوا نادقف  ضرف  رد  خسف  رایخ 

هراشا

فصو دقاف  روکذم  فرط  هک  دوش  مولعم  دقع  زا  دعب  هدش و  طرـش  یّـصاخ  تفـص  نیفرط  زا  یکی  رد  هاگره  : » یندم نوناق  هّدام 1128 
«. دشاب هدش  عقاو  نآ  رب  انیابتم  دقع  ای  هدش  حیرصت  دقع  رد  روکذم  فصو  هاوخ  دوب . دهاوخ  خسف  ّقح  لباقم  فرط  يارب  هدوب ، دوصقم 

: دریگ تروص  حاکن  دقع  نمض  ریز  ۀناگهس  ياهضرف  زا  یکی  هب  تسا  نکمم  نیجوز  دحا  طسوت  تفص  طارتشا 
كرادم ياراد  لباقم  فرط  هک  دـننک  طرـش  هجوز  ای  جوز  هکنیا  لثم  دوش ؛ طرـش  یّـصاخ  تفـص  حیرـص  روطب  دـقع  نمـض  رد  فلا -

. دشاب صّخشم  یلیصحت 
تافـص زا  یتفـص  هب  دـقع  هغیـص  يارجا  نیح  رد  ار  لـباقم  فرط  هجوز  اـی  جوز  یلو  دوشن ، طرـش  دـقع  نمـض  رد  حیرـص  روـطب  ب -
 … رتکد ياقآ  اب  مدرک  حاکن  دیوگب : نز  هکنآ  لثم  دزاس . يراج  صاخ  تفص  هب  فصّتم  درف  رب  ار  دقع  هغیص  و  دیامن ، فیصوت 

هب نیفرط  دحا  یلبق ، ياهوگتفگ  يراگتساوخ و  ماگنه  رد  دقع  زا  لبق  ج -
361 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دوش عقاو  تفص  نامه  رب  ینتبم  دقع  و  دوش ، صّخشم  تافص  زا  یتفص 
خـسف رایخ  ّقح  لباقم  فرط  هدوب ، دوقفم  رظن  دروم  تفـص  هک  دوش  مولعم  ادعب  هچنانچ  هناگهس  ضورف  یمامت  رد  یندم  نوناق  بجومب 

. دراد

یهقف یسررب 

ّتقد لّمأت و  لباق  يدودح  ات  هّدام  یهقف  هیجوت  اذـل  و  هدـیدرگن ، حرطم  احیرـص  هدـمآ  قوف  ةّدام  رد  هک  يوحن  هب  هلأسم  یهقف  نوتم  رد 
. تسا

تسا لکـشم  نانآ  يارب  یئوگ  هتـشاد و  ّیبأت  الومعم  نآ  رد  خسف  رایخ  نایرج  زا  حاکن  دقع  رد  دوجوم  یگژیو  هب  هّجوت  اب  مارک  ياهقف 
. دنریذپب ار  خسف  رایخ  هنوگ  ره  حاکن  دقع  رد  یناسآ  هب 

رایخ صوصخ  رد  یلو  درادن ، نایرج  حاکن  دـقع  رد  طرـش ، رایخ  دـننام  تارایخ  زا  یـضعب  دـیدرتیب  دـش  ثحب  البق  هک  روطنامه  هّتبلا 
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. تسا فالتخا  دیدرت و  دروم  عوضوم  هدننکزیوجت ، صوصن  دوجو  ّتلعب  تفص  طرش  فّلخت 
زا ددرگیم ؛ طابنتـسا  جاودزا ، رد  بیرف  سیلدت و  رـصنع  دوجو  تروص  رد  رایخ  ّبترت  هلـصاو  تایاور  صوصن و  یـضعب  رد  یفرط  زا 
ره هکلب  دشابیمن ، سیلدت  دوجو  مزلتـسم  هراومه  تفـص  رب  اینتبم  دقع  ماجنا  ای  صاخ و  تفـص  طارتشا  هک  تسا  حـضاورپ  رگید  يوس 
زا یکی  رب  ینتبم  دـقع  ای  دوشیم و  طرـش  نیفرط  دـحا  طسوت  صاـخ  یتفـص  زین  عقاوم  زا  يرایـسب  لـباقم  رد  تسا ؛ نینچ  یهاـگ  دـنچ 

. دشاب هدز  رس  یبیرف  سیلدت و  هجوچیه  هب  لباقم  فرط  زا  هکنآ  نودب  ددرگیم ، عقاو  فاصوا 
. تسا هدیدرگ  اهقف  تاملک  بارطضا  بجوم  عوضوم  قوف ، بتارم  هب  هّجوت  اب 

مه نآ  یّلک  ماع و  روطب  تفص  طرش  فّلخت  رایخ  زا  و  « 1  » هدش سیلدت  رایخ  هب  لئاق  حاکن  دقع  رد  تایاور ، دانتسا  هب  اهقف  زا  يرایـسب 
. دناهدربن یمان  نیفرط  زا  کی  ره  يارب 

______________________________

. مق تسفا  ص 630 ، ج 1 ، یناث ، دیهش  ماهفالا ، کلاسم  ( 1)
362 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

طورش رگا  هک  دناهدش  رکذتم  هدرب و  مان  اصوصخ  ار  ّتیرح  تراکب و  دننام  یّصاخ  تافـص  سیلدت ، دراوم  رکذ  زا  سپ  نانآ  زا  یخرب 
رایخ بجوم  قلطم  روطب  ار  سیلدت  یـضعب  تسا . رایخ  بجوم  فّلخت  تروص  رد  ددرگ ، ظوحلم  ءانثتـسا  ای  طرـش  وحنب  دقع  رد  روبزم 

«. 1  » دناهدش رایخ  هب  لئاق  طارتشا  دوجو  تروص  رد  هکلب  دناهتسنادن 
رد ای  بیع ، رد  سیلدـت  هکنآ  زا  معا  دـشابیم . دـقع  نمـض  رد  طارتشا  اب  مأوت  سیلدـت  رایخ  تسا ، ملـسم  هقف  رد  هچنآ  هکنآ ، هصـالخ 
ره تسا ، مّلـسم  یهقف  رظن  زا  ّتیرح  دننام  تافـص  زا  یـضعب  رد  تفـص  طرـش  فّلخت  رایخ  اّما  دشاب . بسن  بسح و  ای  و  لامک ، تفص 

. دشاب هتشادن  دوجو  مه  سیلدت  رصنع  هک  دنچ 
يراج حاکن  رد  ماع  یّلک و  روطب  ار  فصو  فّلخت  رایخ  روکذـم ، فاصوا  زا  ّتیـصوصخ  ءاغلا  كالم و  تدـحو  ذاّختا  اب  ناوتیم  هّتبلا 

«. 2  » دناهداد يوتف  نآ  رب  هدومن و  طابنتسا  نینچ  رصاعم  نرق  ياهقف  زا  يرایسب  هکنیا  امک  تسناد .
دقع نمـض  رد  نیجوز  طسوت  هک  یطرـش  هنوگ  ره  هدـش و  تفـص  طرـش  فّلخت  رایخ  هب  لئاق  رـصاعم  ياهقف  زا  يوریپ  هب  یندـم  نوناـق 

«. 3  » تسا هتسناد  رایخ  بجوم  فّلخت  تروص  رد  دشاب ، هدش  حاکن 
______________________________

ص 321. ج 2 ، فجن ، پاچ  مالسالا ، عیارش  ( 1)
ص 302. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 267 ؛ ةاجنلا ، ۀلیسو  ( 2)

: میئامنیم بلج  یئاضق  یلاع  ياروش  تائاتفتسا  نویسیمک  خساپ  هب  ار  امش  هّجوت  ( 3)
نآ فالخ  دعب  و  دیامن ، یفرعم  سدنهم  ای  رتکد و  ای  هیسناسیل و  ای  دنمراک و  عقاو  فالخ  رب  ار  دوخ  جاودزا  زا  لبق  درم  رگا  (- 6  ) ۀلئسم

هکنیا ای  و  دشاب ؛ هدوب  جالعلا  بعص  ضارما  ای  عرص و  ياهیرامیب  هب  التبم  هکیلاحرد  دنک ، یفرعم  ملاس  ار  دوخ  هکنیا  ای  و  دوش ؛ فشک 
هجوز يارب  خـسف  ّقح  توبث  سیلدـت و  قدـص  بجوم  روما  نیا  اـیآ  هدوـب ؛ لـیعم  هک  دوـش  موـلعم  دـعب  و  دـیامن ، یفرعم  دّرجم  ار  دوـخ 

؟ ریخ ای  دشابیم 
: تسا هداد  باوج  نینچ   1363 / 2 خیرات 30 / رد  یئاضق  یلاع  ياروش  تائاتفتسا  نویسیمک  قوف  شسرپ  ةرابرد 

- لیذ هظحالم  اب  اصوصخم  هلیسولا ، ریرحت  دلج 2  ۀحفص 295  هرامش 13  ۀلئسم  هب  هّجوت  اب  »
. تسا دوجوم  خسف  ّقح  و  دنکیم ، قدص  سیلدت  لّوا  دروم  ود  رد  هحفص 296  هلأسم 14  فلاخم  موهفم  هب  تایانع  اب  و  هلأسم ، نیمه  - 

بوسحم لامک  تافـص  زا  اـفرع  هدرک ، یفرعم  تافـص  نآ  دـجاو  ار  دوخ  جوز  هک  هروکذـم  تافـص  زا  کـی  ره  لّوا  لاـثم  رد  هک  اریز 
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. تسا هدش  عقاو  اهیلع  اینبم  زین  جاودزا  دقع  دوشیم و 
جازم تمالس  اب  دوخ  یفرعم  ۀنیرقب  اعبط و  زین  جاودزا  دقع  و  تسا ، صقن  افرع  جالعلا  بعص  نمزم و  ضرم  عرـص و  زین  مّود  لاثم  رد  و 

. دراد دوجو  خسف  ّقح  جاودزا  زا  لبق  تمالس  ءافتنا  تروص  رد  هک  تسا ، هدیدرگ  عقاو  اهصقن  نآ  مدع  رب  ینبم 
14 ۀلئـسم 13 - دانتـسا  هب  هجوز  تروص  نیا  رد  دوشب ، بوسحم  لامک  تافـص  زا  ندوب » دّرجم   » تفـص افرع  رگا  مّوس  لاـثم  دروم  رد  و 

دعب ای  دنک ، یفرعم  درجم  ار  دوخ  ائادتبا  درم  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  و  دراد . ار  خسف  ياضاقت  ّقح  هلیـسولا ، ریرحت  مّود  دلج  ۀحفص 295 
. لاؤس شسرپ و  زا 

صیخـشت رظن و  هب  لوکوم  فوقوم و  هیـضق  لح  هار  نیاربانب  تسا ؛ مولعم  ریغ  فرع  رظن  هب  درجت  ندوب  بوسحم  لاـمک  تفـص  نکیل  و 
.« دنهد صیخشت  یتروص  هچ  هب  ات  هک  تسا  حالصيذ  یئاضق  تاماقم 

364 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

وا زجع  ای  هقفن  يادا  زا  رهوش  فاکنتسا 

هراشا

نز هقفن  نداد  هب  وا  مازلا  همکحم و  مکح  ءارجا  ناـکما  مدـع  و  هقفن ، نداد  زا  رهوـش  فاکنتـسا  تروـص  رد  : » یندـم نوناـق  هّدام 1129 
نداد زا  رهوش  زجع  تروص  رد  تسا  نینچمه  دیامنیم . قالط  هب  رابجا  ار  وا  رهوش  مکاح  دنک و  عوجر  مکاح  هب  قالط  يارب  دـناوتیم 

«. هقفن
: تسا هدیدرگ  حرطم  هلأسم  ود  مکح  قوف  ةّدام  رد 

. هقفن نداد  زا  رهوش  فاکنتسا  - 1
. هقفن يادا  زا  رهوش  زجع  - 2

: میهدیم رارق  ثحب  دروم  ار  مادک  ره  هناگادج  روطب  بیترت و  هب  یهقف ، لیلحت  رظن  زا  کی  ره  مکح  فالتخا  هب  هّجوت  اب 
تروص نیا  رد  هک  دناهتسناد  مّلـسم  اهقف  دشابیم . جوز  زوشن  قیداصم  زا  تلاح  نیا  یهقف  رظن  زا  هقفن : يادا  زا  رهوش  فاکنتـسا  فلا -

يادا زا  دناوتیمن  هجو  چیه  هب  و  « 1  » دیامنب ار  شیوخ  قوقح  تساوخرد  هدومن و  هعجارم  هاگداد  هب  دناوتیم  طقف  هجوز 
______________________________

ج مق ، پاچ  یناهفصا ، نسحلا  وبأ  دّیس  ةاجنلا  ۀلیـسو  ص 376 ؛ نیقتملا ، جهانم  ص 207 ؛ ج 31 ، مالسالا ، عیارـش  مالکلا و  رهاوج  ( 1)
ص 216. ، 2

365 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
زا دـناوتیم  درم  ّتیجوز  فئاظو  يادا  زا  هجوز  عانتما  تروص  رد  نوچ  هک  تشادـنپ  نینچ  دـیابن  عقاو  رد  دزرو  عانتما  ّتیجوز  فئاظو 

عانتما یئوشانز  فئاظو  ماجنا  زا  دناوتب  مه  هجوز  دنک ، يراددوخ  هقفن  يادا  زا  درم  هچنانچ  زین  سکعلاب  سپ  دنک ، يراددوخ  هقفن  يادا 
. دشابیم هاگداد  هب  هعجارم  هار  اهنت  نیاربانب  دزرو .

نآ تخادرپ  هب  مزلم  ار  جوز  و  نّیعم ، سانـشراک  طـسوت  ار  هجوز  هقفن  رادـقم  فاکنتـسا ، تاـبثا  تروص  رد  یگدیـسر  زا  سپ  هاـگداد 
ریزعت ار  وا  دنزیم ، زابرـس  یعرـش  هفیظو  ماجنا  زا  راسی )  ) یلام تاناکما  نتـشاد  اب  جوز  هک  ددرگ  تباث  هاگداد  يارب  هچنانچ  دیامنیم .

اب یلو  تسا ، يرفیک  مکاحم  ّتیحالـص  رد  هلاصالاب  و  «، 2  » تسا یمومع  ياهتازاجم  ءزج  دنچ  ره  ریزعت  مکح  رودـص  «. 1  » دیامنیم
حرطم نآ  رد  یقوقح  هدـنورپ  هک  صاخ ) یندـم   ) یقوقح هاگداد  ناـمه  طـسوت  ریزعت  مکح  « 3  » لاس 61 بّوصم  ةدـحاو  ةّدام  هب  هّجوت 
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. دش دهاوخ  رداص  تسا ،
یفرعم وا  ناـسک  اـی  هجوز و  طـسوت  هک  وا  لاوـما  لـحم  زا  دـهد ) همادا  عاـنتما  هـب  جوز  هچناـنچ   ) دـناوتیم تازاـجم  رب  هوـالع  هاـگداد 

. دیامن مادقا  دناوتیم  زین  جوز  لاوما  شورف  هب  دشاب  مزال  هچنانچ  و  دهد . رارق  هجوز  رایتخا  رد  هدومن و  تشادرب  ددرگیم ،
هاگداد درک ، يراددوخ  قالط  يارجا  زا  هچنانچ  دـیامنیم . قالط  هب  روبجم  ار  جوز  هاگداد  دـشابن ، نکمم  هاگداد  مکح  يارجا  هاـگره 

قالط عنتمم  رب  تیالو  هب 
______________________________

. لبق عبانم  ( 1)
ۀقفن ۀیدأت  زا  ای  و  دهدن ، نیکمت  تروص  رد  ار  دوخ  نز  ۀقفن  یلام  تعاطتسا  نتشاد  اب  سک  ره  : » یمالـسا تازاجم  نوناق  ةّدام 105  ( 2)

«. دیامن موکحم  هبرض  ات 74  قالش  هب  ار  وا  دناوتیم  هاگداد  دیامن ، عانتما  هقفنلا  بجاو  صاخشا  ریاس 
دـنب 5: بـالقنا - ياروش   1358 / 7 بّوصم 1 / صاـخ  یندـم  هاـگداد  ینوناـق  ۀـحیال  ةّداـم 3  هـب  دـنب 5 )  ) دـنب کی  قاـحلا  نوناـق  ( 3)
، دـنکیم ادـیپ  میقتـسم  طاـبترا  هاـگداد  نآ  رد  هحورطم  یقوقح  يواـعد  اـب  هک  یئازج  روـما  رد  دـنناوتیم  صاـخ  یندـم  ياـههاگداد  »

«. دنیامن رداص  تاررقم  قبط  ار  یضتقم  مکح  هدومن  یگدیسر 
366 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

تارّرقم ماـکحا و  رثـالا  دوـقفم  بیاـغ  رد  هّتبلا  تسین . بیاـغ  رـضاح و  جوز  ناـیم  یقرف  تـهج  نـیا  رد  «. 1  » تخاس دـهاوخ  يراـج  ار 
. ددرگ تیاعر  دیاب  هک  تسا  يرگید 

. دشابیمن جاودزا  تّحص  طرش  هقفن  يادا  هب  تبسن  جوز  نّکمت  جاودزا ، ماگنه  رد  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  هقفن : يادا  زا  رهوش  زجع  ب -
اراد هدیدرگ  حرطم  هقف  رد  هک  وفک  زا  روظنم  هکلب  درادن . زین  یعرـش  وفک  قدص  رد  یتلاخد  ینّکمت  نینچ  اهقف  روهـشم  رظنب  هکنیا  امک 

«. 2  » یلام يّدام و  لئاسم  هن  تسا ، یقالخا  یبهذم و  طئارش  ندوب 
دهاوخن ضارتعا  تیاکـش و  هنوگچیه  ّقح  دیدرتیب  دیامن ، حاکن  هب  تردابم  رهوش  یلام  نّکمت  مدـع  هب  هّجوت  اب  هجوز  هچنانچ  نیاربانب 

، دزاس دومناو  راسی  نّکمت و  هب  ار  دوخ  جاودزا  ماگنه  رد  جوز  هچنانچ  یلو  تسا . هدومن  مادقا  نادب  دوخ  هک  تسا  يررض  اریز  تشاد ،
. دشابیم م . ةّدام 1128 ق . ماکحا  رد  لـخاد  دـسریم  رظنب  تسا ، هدوب  زجاـع  لّوا  ناـمه  زا  هقفن  يادا  زا  هک  ددرگ  مولعم  نآ  زا  سپ  و 

هعجارم هاـگداد  هب  دـناوتیم  نیارباـنب  تشاد . دـهاوخ  خـسف  راـیخ  ّقح  هجوز  و  تسا ، فصو  فّلخت  سیلدـت و  دراوم  زا  رگید  تراـبعب 
. دیامن خسف  ار  نانآ  حاکن  هاگداد  هدومن و 

زجع هلأسم  یهقف  یسررب 

رایتخا دروم  رد  ةّدام 1129 ،) عوضوم   ) ددرگ ناوتان  نآ  يادا  زا  یتّلع  هب  سپس  هدوب ، رداق  هقفن  تخادرپ  رد  جاودزا  ماگنه  جوز  هاگره 
: درک يدنبهتسد  ریز  بیترت  هب  ناوتیم  اعومجم  هک  دراد ، دوجو  ینوگانوگ  تاّیرظن  اهقف  نایم  ضرف  نیا  رد  هجوز 

دنتسم دوشیم ، هدافتـسا  هّیرظن  نیا  دییأت  « 5  » یناث دیهش  رهاوج 4 و  بحاص  و  « 3  » یّلح قّقحم  مالک  زا  دنک ؛ لّمحت  دـیاب  هجوز  فلا -
نانآ
______________________________

ۀلئسم 1406. نیحلاصلا ، جاهنم  ( 1)
ص 103. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ص 85 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرش  ( 2)

ص 105. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ( 4  ) و ( 3 ( ) 3)
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ص 398. ج 1 ، مق ، تسفا  ماهفالا ، کلاسم  ( 5)
367 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

ناـشیا دومن ، فیلکت  بسک  درک و  تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  شرهوش  راـسعا  زا  هک  ینز  خـساپ  رد  ع )  ) یلع ترـضح  زا  تسا  یتـیاور 
هدـعاق رگید  فرط  زا  دـندادن . یئادـج  هزاجا  ترـضح  هرخـالاب  و  تسا » یناـسآ  تالکـشم  ناـیاپ  « - 1  » ارـسی رـسعلا  عم  ّنا  : » دـندومرف

. دراد ار  ءاضتقا  نیمه  زین  باحصتسا 
. دنک خسف  ار  شدوخ  حاکن  شدوخ  تشادن  دوجو  مکاح  رگا  و  دیامن ، خسف  ار  نانآ  حاکن  مکاح  هعجارم و  مکاح  هب  دراد  قح  نز  ب -

ٍنا�سْحِِإب ٌحیِرْـسَت  َْوأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكا�ْسمِإَف  : » دیامرفیم دیجم  نآرق  هک  تسا  هدومن  لالدتـسا  نینچ  هتفریذپ و  ار  هّیرظن  نیا  « 2  » يدنه لضاف 
«. دینک اهر  ناسحا  اب  ار  نانآ  ای  دینک و  يرادهگن  یکین  اب  ای  ار  نانز  « - 3»

. تسین یکین  اب  يرادهگن  هقفن ، تخادرپ  نودب  يرادهگن  هک  تسا  حضاو  رپ 
هدش دراو  ریصب  ابا  تیاور  بجومب  ع )  ) رقاب دّمحم  ماما  زا  یحیرص  ّصن  یهگناو  تسا ، جرح  ررـض و  مزلتـسم  نز  يارب  لّمحت  یفرط  زا 

««. 4  » دنکفا یئادج  نانآ  نایم  هک  تسا  ماما  رب  : » دناهدومرف ضرف  نیمه  رد  ترضح  نآ  هک  تسا 
قالط هب  مادـقا  دوخ  دادـن  قالط  رگا  و  دـنک ، قالط  هب  مازلا  ار  جوز  يو  اـت  هعجارم  مکاـح  هب  دـناوتیم  هکلب  درادـن . خـسف  ّقح  نز  ج -

. دومن دهاوخ 
طـسوت هدش  هماقا  ّۀلدا  یّتح  تسا . رتهّجوم  رتيوق و  لوق  نیا  هقف ، رب  مکاح  دـعاوق  لوصا و  رما و  بناوج  همه  هب  هّجوت  اب  دـسریم  رظنب 

زین دناهدومن  حرطم  ار  هلأسم  هک  رـصاعم  نرق  رد  اوتف  نابحاص  زا  یـضعب  دهدیم . ار  هجیتن  نیمه  مه  شیوخ  هّیرظن  عفن  هب  يدـنه  لضاف 
«. 5  » دناهدرک باختنا  ار  هّیرظن  نیا 

______________________________

ثیدح 5. تاقفن  باوبا  زا  باب 1  يرون  یجاح  لئاسولا ، كردتسم  ( 1)
ص 15. حاکنلا ) باتک   ) ج 1 ماثللا ، فشک  ( 2)

ۀیآ 229. هرقب ، ةروس  ( 3)
ثیدح 2. تاقفن  باوبا  زا  باب 1  لئاسولا  ( 4)

ۀلئسم 1406. نیحلاصلا ، جاهنم  ( 5)
368 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. تسا هدومن  يوریپ  ار  هّیرظن  نیمه  زین  یندم  نوناق 

هتشذگ ماّیا  هقفن 

. دوب یتآ  ماّیا  ۀقفن  هب  طوبرم  قالط ، تیاهن  رد  جوز و  مازلا  تساوخرد  مکاح و  هب  هعجارم  دراوم  رد  دش  هتفگ  هچنآ 
هلأسم مکح  هک  دـسریم  رظنب  دـهد ، تساوخداد  هتـشذگ  نامز  ۀـقفن  ۀتـساوخ  هب  تبـسن  دـیامن و  هعجارم  هاـگداد  هب  هجوز  هچناـنچ  اـّما 

دناوتیمن هبلاطم ، دروم  ۀقفن  تخادرپ  رب  ینبم  هاگداد  مکح  ءارجا  مدـع  تروص  رد  هجوز  هک  انعم  نیا  هب  دـشاب . هتـشاد  توافت  یکدـنا 
تخادرپ هب  مزلم  راسی  تلاح  رد  هک  تروص  نیدـب  تسا . نوید  ریاـس  دـننامه  هجوز  ۀتـشذگ  ماـّیا  ۀـقفن  اریز  دـیامن . قـالط  تساوخرد 

راسی و ضرف  رد  هچنانچ  اّما  دـیامن . تخادرپ  هعاطتـسالا  دـنع  ات  دـنام  دـهاوخ  وا  هّمذ  رب  نوید  ریاس  دـننامه  راـسعا  تروص  رد  و  تسا ،
ةّدام 1129 ق. زا  تروص  نیا  تفگ  ناوتیم  ارهاظ  دوب . دهاوخن  يو  قالط  زوجم  رما  نیا  دشابن ، نکمم  هاگداد  مکح  يارجا  تعاطتسا 

. تسا جراخ  م .
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ضرف رد  هک  تسا  نآ  رطاخب  یتآ  ماّیا  ۀقفن  زا  زجع  ای  فاکنتـسا و  دروم  رد  قالط  رب  جوز  رابجا  هک  تسا  نآ  هلأسم  نیا  یقوقح  هیجوت 
نحن ام  ضرف  هلأسم و  رد  یلو  دهدیمن ، هزاجا  ار  نآ  سّدقم  عرش  هک  دوب  دهاوخ  ررض  تمحز و  جرح و  رسع و  رد  هجوز  قالط ، مدع 

وا هدنیآ  جراخم  تخادرپ  هب  تبسن  یلو  دزرویم ، يراددوخ  هتفرگ  رارق  وا  ۀّمذ  رد  هتخادرپن و  یتّدم  هک  هجوز  ۀقفن  يادا  زا  درم  هک  هیف 
. دوب دهاوخن  یتّقشم  ررض و  تسا ، میلست  الماک 

توف جوز  هچنانچ  و  دوب ، دهاوخ  رقتـسم  جوز  ۀّمذ  رد  هک  تسا  نوید  ریاس  مکح  رد  هتـشذگ  تّدم  هب  تبـسن  هجوز  ۀقفن  هکنآ  هصالخ 
. دش دهاوخ  جراخ  میسقت  زا  لبق  وا  ۀکرت  زا  نوید  ریاس  دننام  دنک 

369 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هقفن تنامض 

و دریگیم ، رارق  جوز  هدهعب  جیردت  هب  هقفن  اریز  دریگب ؛ نماض  جوز  زا  هدـنیآ  ماّیا  ۀـقفن  هب  تبـسن  دـناوتیمن  هجوز  دـندقتعم  اهقف  رثکا 
هدـهعب هک  يزیچ  تنامـض  ینعی  بجی  مل  اـم  نامـض  دراوم  زا  حالطـصا  هب  دوش . نماـض  یـسک  اـت  هتفرگن  رارق  جوز  هدـهعب  يزیچ  ـالبق 

. تسا لطاب  اعرش  دشابیم و  هدماین ،
یضتقم ببـس و  هکنیا  لیلدب  دشابیم . روآمازلا  حیحـص و  یتنامـض  نینچ  هک  دنراد  هدیقع  رـصاعم  نرق  ياهقف  ناگرزب  زا  یهورگ  یلو 

«. 1  » دشابیم یفاک  تنامض  زاوج  رد  رادقم  نیمه  و  تسا ، قّقحتم  زوشن  مدع  ّتیجوز و  زا  تسا  ترابع  هک  نامض 
«. 2  » تسا رّوصتم  الماک  مه  نآ  تنامض  تسا ، لاکشا  الب  دیدرتیب  هدنیآ  هقفن  طاقسا  هک  هنوگنامه  یهگناو 

ام و  درادن ، یقطنم  لیلد  نادنچ  بجی  مل  ام  نامـض  نالطب  هلأسم  لصا  هکنآ  اصوصخ  تسا . هّجوم  الماک  هّیرظن  نیا  دسریم  رظنب  نینچ 
«. 3  » میاهدش رکذتم  نامض  ثحب  نمض  دوخ  ياج  رد 

______________________________

. نامض باب  ءاطغلا ، فشاک  ةاجنلا  ۀنیفس  نامض ؛ لئاسم  زا  ۀلئسم 35  يدزی ، مظاک  دّمحم  دّیس  جاح  یقثولا ، ةورع  ( 1)
. تاقفنلا یف  رشانلا  لصف  ج 2 ، میکح ، نسحم  دّیس  جاح  نیحلاصلا ، جاهنم  ( 2)

(. قوقح ةدکشناد  زا  ریثکت   ) نامض دروم  رد  هدنراگن  ياهثحب  هب  دوش  عوجر  ( 3)
370 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

جرح رسع و  تّلع  هب  قالط 

هراشا

: دیامن قالط  ياضاقت  هعجارم و  عرش  مکاح  هب  دناوتیم  نز  ریز  دروم  رد  : » یندم نوناق  هّدام 1130 
ار جوز  جرح  ررض و  زا  يریگولج  يارب  دناوتیم  تسا ، جرح  رسع و  بجوم  ّتیجوز  ماود  هک  دوش  تباث  همکحم  يارب  هک  یتروص  رد 

«. دوشیم هداد  قالط  عرش  مکاح  نذا  هب  ندشن  رّسیم  تروص  رد  و  دیامن . قالط  هب  رابجا 
. تسا هدیدرگ  حالصا  یلعف  تروصب  یمالسا  ياروش  سلجم  یئاضق  نویسیمک  طسوت   61 / 10 خیرات 8 / رد  قوف  ةّدام 

: تسا هدوب  لیذ  حرش  هب  البق  هّدام  نیا 
: تسا يراج  زین  لیذ  دراوم  رد  لبق  ةّدام  مکح  »

. دشابن نکمم  ءافیا  رب  مه  وا  رابجا  و  دنکن ، افو  ار  نز  هبجاو  قوقح  ریاس  رهوش  هک  يدراوم  رد  - 1
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. دزاس لّمحت  لباق  ریغ  وا  اب  ار  نز  یناگدنز  همادا  هک  يّدح  هب  رهوش  ترشاعم  ءوس  - 2
371 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

«. دشاب هرطاخم  بجوم  نز  يارب  یئوشانز  ماود  جالعلا  بعص  هیرسم  ضارما  ۀطساوب  هک  یتروص  رد  - 3
دیدش یتحاران  تّقشم و  بجوم  هجوز  يارب  یگدنز  ماود  هاگره  هّدام  نیا  بجومب  تسا . دیدش  قیض  تّقـشم و  يانعم  هب  جرح  رـسع و 
نیفرط اب  هرکاذـم  یگدیـسر و  زا  سپ  هاگداد  دـنک . قـالط  تساوخرد  هدومن و  هعجارم  هاـگداد  هب  دـناوتیم  دـشاب ، لّـمحت  لـباق  ریغ  و 

. دهدیم قالط  اسار  دوخ  هاگداد  جوز  فاکنتسا  تروص  رد  دنکیم و  قالط  هب  مازلا  ار  جوز  ددرگن  حالصا  هب  قفوم  هچنانچ 
هاگره هک  تسا  نآ  دشابیم ، « 1  » جح ةروس  ۀیآ 78 ، نآ  یلصا  دنتـسم  هک  هدعاق  نیا  لولدم  تسا . جرح  ةدعاق ال  هب  دنتـسم  مکح  نیا 

ام رد  ددرگیم . عفر  مکح  نآ  دیامن ، لّمحت  لباق  ریغ  تخـس و  دیدش و  تّقـشم  داجیا  يدرف  يارب  سّدقم  عرـش  ۀّیلّوا  ماکحا  زا  یمکح 
هک دروم  ره  رد  یلو  دزاس . روبجم  ار  وا  دـناوتیمن  سکچـیه  و  دـشاب ، جوز  تسدـب  قالط  راـیتخا  هک  تسا  نآ  هّیلّوا  مکح  زین  هیف  نحن 

. دوشیم قالط  هب  مزلم  جوز  هتشگ و  بلس  روبزم  رایتخا  ددرگ ، هجوز  رب  جرح  بجوم  يرایتخا  نینچ 

یسررب دقن و 

: دسریم رظن  هب  ریز  بلاطم  نآ ، یحالصا  ةدشماجنا  تارییغت  هچ  ریخا و  ۀّیحالصا  زا  لبق  نتم  هچ  هّدام ، ترابع  رد  رظن  ناعما  اب 
 …  «، مکاح هب  دناوتیم  نز  ریز  دروم  رد   » هک تسا  هتفگ  هّدام  ردـص  اریز  تسا . صقان  یبدا  رظن  زا  یلعف  تروصب  هّدام  نتم  ترابع  - 1

زاوج هاگچیه  اریز  تسین ، روظنم  دوش ، تباث  همکحم  يارب  هک  یتروص  تسا  یهیدب  تسا ؟ مادـک  ریز »  » تروص زا  روظنم  تسین  مولعم 
اب قابطنا  لباق  هکنآ  نودـب  هدـنام ، یقاب  یلبق  تروص  نامه  هب  ناکامک  هّدام  ردـص  ارهاـظ  ددرگیمن . همکحم  رد  تاـبثا  رب  ّقلعم  عوجر 

هب هّدام  لیذ 
______________________________

«. تسا هدشن  هداد  رارق  یجرح  نید  نیا  رد  امش  رب  ٍجَرَح - ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ا�م  ( » 1)
372 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دشاب یلعف  تروص 
نـشور يارب  اجنیا  رد  تسا  مزال  تسا . هدیدرگ  حرطم  تسا ، اّزجم  رگیدـکی  زا  الماک  هک  هلأسم  دـنچ  هقف  رد  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  - 2

: دوش رکذ  لیذ  حرش  هب  نآ ، یهقف  ینابم  لیلحت  هّدام و  موهفم  ندش 
دروم نیا  رد  دناوتیم  هجوز  و  هدـش ، حرطم  هقف  رد  اصوصخ  هک  تسا  يدراوم  زا  یکی  هقفن  يادا  زا  وا  زجع  ای  جوز و  فاکنتـسا  فلا )
نوناق زین 1111 و 1112  ةّدام 1129 و  رد  هک  تسا  نامه  عوضوم  نیا  دـیامن . قالط  تیاـهن  رد  مازلا و  تساوخرد  هعجارم و  هاـگداد  هب 

. میاهدرک ثحب  نآ  هب  عجار  دوخ  ياج  رد  البق  ام  هک  تسا ، هدیدرگ  رکذ  یندم 
رسع و هب  عرفتم  قالط  هب  تبسن  هاگداد  مازلا  هک  ددرگیم  طابنتـسا  نینچ  «، 1  » دناهدیدرگ هلأسم  نیا  ضرعتم  هقف  رد  هک  ینوتم  رهاظ  زا 

دـشابیم عنتمم  یلو  مکاح  هک  تسا  نآ  رطاخب  دوشیم ، ماـجنا  هاـگداد  دوخ  طـسوت  اـتیاهن  هک  یقـالط  عقاو  رد  دـشابیمن ؛ هجوز  جرح 
دمآرد لحم  زا  جوز  قافنا  مدع  تروص  رد  هجوز  هچنانچ  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  هجوز ؛ جرح  رـسع و  رطاخب  هن  عنتمملا ) ّیلو  مکاحلا  )

نینچ دـشاب  جرح  رـسع و  دوجو  رب  ّقلعم  رگا  هکیلاحرد  دـیامن ؛ قالط  تساوخرد  دـناوتیم  مهزاب  ددرگ ، نیمأت  وا  ناسک  اـی  شیوخ و 
. دوب دهاوخن  حیحص  یتساوخرد 

هاگداد هب  دـناوتیم  هجوز  اـهقف  رظنب  تسا ، ّتیجوز  فئاـظو  قلطم  ماـجنا  زا  يراددوخ  فّلخت و  روظنم  هک  جوز  زوشن  تروص  رد  ب )
يرـسمه هفیظو  يادا  زا  مه  زاب  رگا  و  دـیامنیم ، مازلا  فئاظو  ماجنا  هب  ار  جوز  یگدیـسر  زا  سپ  هاـگداد  دـیامن . یهاوخداد  هعجارم و 
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«. 2  » دیامنیم ریزعت  ار  وا  دنز  زابرس 
______________________________

ج 2، فجن ، پاچ  یئوخ ، مساقلا  وبأ  دّیـس  نیحلاصلا  جاهنم  فجن ؛ پاـچ  ص 200 ، ج 1 ، میکح ، نسحم  دّیـس  نیحلاصلا ، جاهنم  ( 1)
ص 75 و 76. تاقحلم )  ) ج 2 يدزی ، مظاک  دّمحم  دّیس  جاح  یقثولا  ةورع  ص 314 ؛

-؛ ص 376 یناقمم ، نیقتملا  جهانم  ص 207 ؛ ص 31 ، ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ( 2)
373 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

دنکن و انتعا  ّتیجوز ، فئاظو  ماجنا  رب  ینبم  هاگداد ، مازلا  مکح  هب  جوز  هچنانچ  هک  دننکیم  هفاضا  اهقف  زا  یضعب  جوز  زوشن  هلأسم  رد 
«. 1  » دهدیم قالط  اسأر  قالط  زا  فاکنتسا  تروص  رد  و  دیامنیم ؛ مازلا  قالط  هب  ار  وا  هاگداد  دهد ، همادا  شیوخ  زوشن  هب 

مازلا مکح  هجوز ، طسوت  قالط  تساوخرد  زین  هلأسم  نیا  رد  هک  ددرگیم  طابنتـسا  نینچ  شیپ  هلأسم  دـننامه  ءاـهقف  هتـسد  نیا  نوتم  زا 
جوز و زوشن  دوجو  هکلب  تسین ، فّقوتم  جرح  رـسع و  دوجو  رب  هجو  چیه  هب  مادکچیه  قالط ، ماجنا  يارب  هاگداد  مادقا  اتیاهن  و  هاگداد ،

هکنآ زا  معا  دشابیم ؛ هاگداد  يدعب  تامادقا  قالط و  تساوخرد  زّوجم  یئوشانز ، فئاظو  ماجنا  هب  تبـسن  مکاح  رماوا  زا  تعاطا  مدـع 
. ریخ ای  دشاب  دیدش  تّقشم  رسع و  رد  جوز  زوشن  تهج  زا  هجوز 

تسا يدراوم  زا  یگمه  دنب 3 ، يانثتسا  هب  قباس  تروصب  ةّدام 1130  رد  جردنم  دراوم  هک  ددرگیم  هظحالم  قوف  بتارم  هب  هّجوت  اب  ج )
ینعی دناهتـشاد . ظوحلم  یندم  نوناق  ناگدننک  میظنت  هک  تسنامه  اهقف  رظن  زا  نآ  مکح  هک  2 ؛»  » دـنمانیم جوز  زوشن  ار  نآ  هقف  رد  هک 

!، نآ لاثما  جرح و  دعاوق ال  ریظن  هّیوناث  نیوانع  هن  تسا  هّیلّوا  نیوانع  لولدـم  یمکح  نینچ  قالط و  هب  هاگداد  مازلا  هجوز و  تساوخرد 
. دناهداد رییغت  یلعف  تروص  هب  قباس  تلاح  زا  ار  نآ  یندم  نوناق  ناگدننک  حالصا  ارچ  هک  تسین  مولعم  نیب  نیا  رد  و 

جرح رـسع و  عوضوم  اـهنت  قـالط  زّوجم  هدوبن و  زوـشن  دراوـم  زا  جـالعلا ) بعـص  هیراـس  ضارما  دوـجو   ) دـنب 3 هک  دـنامن  هتفگان  هّتبلا 
. دشابیم
______________________________

ص 216. ج 2 ، مق ، پاچ  یناهفصا ، نسحلا  وبأ  دّیس  ةاجنلا  ۀلیسو  - 
ص 307. ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  ( 1)

ص 523. یمق ، يازریم  تاتشلا ، عماج  ص 250 و 251 ؛ ج 5 ، میدق ، پاچ  ةرضانلا ، قئادحلا  ( 2)
374 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

خسف رایخ  تّیروف 

هراشا

وا رایخ  دنکن  خسف  ار  حاکن  خسف ، ّتلعب  عالّطا  زا  دعب  دراد  خسف  ّقح  هک  یفرط  رگا  تسا و  يروف  خسف  رایخ  : » یندـم نوناق  ةّدام 1131 
رظنب هدوب  مزال  رایخ  زا  هدافتسا  ناکما  يارب  هک  یتّدم  صیخشت  دشاب . هتشاد  نآ  ّتیروف  خسف و  ّقحب  ملع  هکنیا  طرش  هب  دوشیم ؛ طقاس 

«. تسا تداع  فرع و 
: تسا ریز  بلاطم  يواح  قوف  ةّدام 

طقاـس وا  ّقح  دزرو  حـماست  لـّلعت و  یهاـتوک و  نآ  لاـمعا  رد  هّجوم  رذـع  نودـب  راـیخ  بحاـص  هچناـنچ  سپ  خـسف ؛ راـیخ  ّتیروف  - 1
. دوشیم
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زا هدافتـسا  بیع ) دننام   ) رایخ بجوم  دوجوب  یهاگآ  مدع  ّتلعب  هچنانچ  نیاربانب  عوضوم ،) هب  لهج   ) تسا رذع  رایخ  ّتلع  هب  لهج  - 2
. دش دهاوخن  طقاس  رایخ  ّقح  دتفا ، ریخأتب  روبزم  ّقح 

ای جوز  هچنانچ  ینعی  ّتیروف ؛ هب  لهج  يرگید  راـیخ و  لـصا  هب  لـهج  یکی  دراد  ضرف  ود  هک  تسا  هّجوم  رذـع  زین  مکح  هب  لـهج  - 3
خـسف راـیخ  ّقح  بجوم  روبزم  بیع  دوجو  هکنآ  رب  ینبم  نوناـق  زا  عـالّطا  یهاـگآ و  مدـع  ّتلعب  بیع  دوـجو  هب  یهاـگآ  زا  سپ  هجوز 

. دش دهاوخن  طقاس  رایخ  ّقح  دنیامنن ، رایخ  لامعا  هب  تردابم  روبزم  رایخ  ّتیروف  هب  لهج  ای  تسا ،
. تسا فرع  رظنب  هدوب ، مزال  روبزم  ّقح  زا  هدافتسا  يارب  یتّدم  هچ  هکنیا  نآ و  مدع  ریخأت و  عوقو  صیخشت  - 4

375 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

یهقف یسررب 

لـصا فالخ  يرما  حاکن  دقع  رد  خسف  رایخ  ضورف  الّوا  اریز  1 ؛»  » درادن دوجو  یفلاخم  رظن  اهقف  نایم  رد  روکذـم  بلاطم  صوصخ  رد 
هب رایخ  بحاص  هک  تسا  يدروم  خسف  زاوج  نقیتم  ردق  درک ، قیـضم  ریـسفت  حالطـصا  هب  و  دومن ، افتکا  نقیتم  رادقم  هب  دیاب  اذـل  تسا ،

تروص رد  رایخ  ماود  ایناث  دوب . دهاوخ  یقاب  دوخ  لاحب  موزل  لصا  رگید  ضورف  رد  نیاربانب  دشاب ، هدرک  هدافتسا  شیوخ  ّقح  زا  ّتیروف 
. تسا قّقحم  هلأسم  رد  عامجا  اثلاث  دشابیم . هنع  یهنم  تعیرش  رد  هک  تسا ، ررض  بجوم  لباقم  فرط  يارب  ریخأت 

: تارّکذت

ار فصو …  سیلدـت ، بیع ، رایخ  هلمج  زا  حاکن  رد  هلـصاح  تارایخ  یمامت  هکلب  درادـن ، یـصاخ  راـیخ  هب  صاـصتخا  قوف  هلأـسم  - 1
. دوشیم لماش 

هک تسا  رکذ  هب  مزـال  یلو  دـیامن ، راـیخ  لاـمعا  هاـگداد  هب  هعجارم  نودـب  دـناوتیمن  هجوز  ننع  دروـم  رد  هکنیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  - 2
حاکن دناوتیم  هجوز  تّدـم  ياضقنا  اب  لجا  برـض  هعجارم و  زا  سپ  اذـل  خـسف ؛ يارب  هن  دـشابیم  لجا  برـض  يارب  هاگداد  هب  هعجارم 
تروص رد  و  دـیامن ، تیاعر  ار  ّتیروف  لجا  برـض  تهج  هاـگداد  هب  هعجارم  رد  یتسیاـب  هجوز  هلأـسم  نیا  رد  دـیامن . خـسف  ار  شیوخ 

. دوب دهاوخ  طقاس  وا  ّقح  عوضوم  مکح و  هب  عالطا  ملع و  اب  حماست  لّلعت و 
دننامه یـضعب  رظنب  یلو  تسا ، اهقف  روهـشم  ياوتف  نیا  تسین . هاگداد  هعجارم  هب  جاتحم  خسف  رایخ  لامعا  روکذم ، دراوم  زا  ریغ  رد  - 3

«. 2  » دریگ تروص  هاگداد  قیرط  زا  دیاب  خسف  دراوم  یمامت  رد  یسوط  خیش 
______________________________

ص 293. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  حاکن ؛ باتک  ج 1 ، یناث ، دیهش  ماهفالا ، کلاسم  ص 343 ؛ ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ( 1)
ص 294. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  لبق ؛ عبانم  ( 2)

376 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

قالط خسف و  توافت 

«. تسین طرش  تسا  رّرقم  قالط  يارب  هک  یتابیترت  تیاعر  حاکن  خسف  رد  : » یندم نوناق  هّدام 1132 
دراوم دـنراد . توافت  مه  اب  ماکحا  زا  يرایـسب  رد  نکل  دنتـسه ، ناسکی  هّدـع  نتـشاد  ثیح  زا  هچ  رگا  اذـل  و  تسین ؛ قالط  حاـکن  خـسف 

: تسا ریز  حرش  هب  ود  نآ  توافت 
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. تسین نینچ  خسف  رد  اّما  تسا ، مزال  هغیص  ءاشنا  قالط  رد  - 1
هجوز هب  هیرهم  یّلک  روطب  لوخد  زا  لبق  خـسف  رد  هکیلاحرد  ددرگیم ، فیـصنت  هیرهم  دریگ ، ماجنا  لوخد  زا  لـبق  هچناـنچ  قـالط  - 2

. درادن یتوافت  قالط  اب  دروم  نیا  رد  یکیدزن  زا  سپ  خسف  اّما  تسا . صاخ  يدروم  هک  ننع  رد  زج  دریگیمن ، ّقلعت 
نینچ خسف  رد  هک  یلاح  رد  دـشاب ، هعقاوم  ریغ  رهط  رد  دـیاب  هکنآ  دـننام  تسا ، نز  رد  صاخ  طئارـش  دوجو  هب  طونم  قالط  تّحـص  - 3

. تسین حرطم  یطرش 
. تسین مزال  یطرش  نینچ  دوجو  هک  خسف  فالخب  تسا ، مزال  نانآ  عامتسا  نیلدع و  روضح  قالط  رد  - 4

«. 1  » تسین یفالتخا  دروم  نیا  رد  تسا و  هقف  مّلسم  لئاسم  زا  دراوم  نیا 
______________________________

ص 344. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  مالسالا و  عیارش  ( 1)
377 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

قالط رد  ّمود - لصف 

تایلک لّوا - ثحبم 

هراشا

طئارـش عطقنم  دـقع  لالحنا  قالط  رد  تلاکو  قالط  رب  تیالو  هدـنهد  قالط  طئارـش  قالط  رد  زیجنت  طرـش  قالط  طئارـش  قالط  رایتخا 
دوشیمن تداع  هک  ینز  قالط  هعقاوم  ریغ  رهط  رد  قالط  عوقو  هقلطم 

379 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

قالط رایتخا 

هراشا

«. دهد قالط  ار  دوخ  نز  دهاوخب  هک  تقو  ره  دناوتیم  درم  : » یندم نوناق  هّدام 1133 
زا تسترابع  دـقع  هک  تسا  نیا  عاقیا  دـقع و  نایم  توافت  مینادیم ، هچنانچ  دـشابیم . « 1 « » عاقیا  » قـالط هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ 

فرط يوس  زا  صوصخم  ءاشنا  رب  هک  تسا  یظفل  عاقیا  اّما  دنک ، تلالد  فرط  ود  يوس  زا  صوصخم  ءاشنا  رب  هک  یظفل  لوبق  باجیا و 
. تسا لوبق  زا  زاینیب  عاقیا  و  لوبق ، باجیا و  دنمزاین  دقع  ترابع ، رگید  هب  دراد . تلالد  دحاو 

. تسا قالط  ثحبم  اهنآ  زا  یکی  هک  دناهدومن  حرطم  تاعاقیا  ناونع  تحت  ار  ثحبم  هدزای  اهقف 

: قالط فیرعت 

. مئاد حاکن  دقع  لالحنا  زا  تسترابع  قالط 
______________________________
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. دوشیم یقوقح  رثا  أشنم  فرط  کی  ياضر  ءاشنا و  دصق  فرص  هب  هک  تسا  یفرط  کی  ییاضق و  یلمع  عاقیا ، ( 1)
380 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

: هلمج زا  تسا ؛ هدش  رکذ  يدّدعتم  یناعم  قالط  هژاو  يارب  تغل ، بتک  رد 
ار موق  موقلا - تقلط  : » ترابع ای  و  اهر » دازآ و  ۀقان  قلاط - ۀقان  : » دوشیم هتفگ  الثم  نتـشاذگاو و …  ندرک ، كرت  ندرک ، دازآ  یئاهر ،

«. مدرک كرت 
هغیـص اب  حاکن  دـنویپ  دـیق و  ندومن  لئاز  قالط  ۀـصوصخم - ۀغیـصب  حاکّنلا  دـیق  ۀـلازا  : » زا تسا  ترابع  قالط  یعرـش  حالطـصا  رد  اّما 
جراخ قالط  فیرعت  زا  حاکن  خسف  فیرعت  هک  تسا  تهج  نیا  هب  قوف  فیرعت  رد  صوصخم » ۀغیـص   » دـیق رکذ  « 1 .« » تسا یصوصخم 

فیرعت رد  یهاگ  تسین . صوصخم  ۀغیص  هب  يزاین  رگید  دوشیم  خسف  بیع  ای  سیلدت و  ّتلع  هب  حاکن  دقع  هک  يدراوم  رد  اریز  دوش ،
قالط لاحره  هب  دنیامن . ادـج  زیامتم و  قلطم  قالط  زا  ار  تارابم  علخ و  هلیـسو  نیدـب  ات  دـناهدرک  هفاضا  زین  ار  ضوع » ریغب   » دـیق قالط ،

. هژیو تافیرشت  تیاعر  صوصخم و  هغیص  اب  یمئاد  حاکن  دقع  لالحنا  ینعی 

[ قالط ناکرا  ]

: زا دنترابع  هک  تسا  نکر  راهچ  ياراد  قالط 
؛ هدنهد قالط  ّقلطم - ( 1

؛ هدش هداد  قالط  هقّلطم - ( 2
؛ قالط ۀغیص  ( 3

. قالط سلجم  رد  لداع  دهاش  ود  روضح  داهشا - ( 4
مجنپ نکر  ناونعب  زین  ار  هاگداد  تقفاوم  بسک  رگا  دوشیمن ، عقاو  هاگداد  تقفاوم  نودـب  قالط  نونکا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دـسریم  رظنب 

. تفر دهاوخ  نخس  صوصخ  نیا  رد  لیصفت  هب  دوخ  ياج  رد  هتبلا  دشابن . هجویب  نادنچ  میروآ  رامشب  قالط 
______________________________

ص 113. ج 1 ، ماثللا ، فشک  ص 2 ؛ ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
381 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

قالط طئارش 

هراشا

«. ددرگ عقاو  دنونشب  ار  قالط  هک  لداع  درم  رفن  ود  لقاال  روضح  رد  قالط و  هغیص  هب  دیاب  قالط  : » یندم نوناق  هّدام 1134 
نامیپ مکحم و  دـقع  کی  ناونع  هب  دـیاب  نآ ، یعرـش  قّقحت  عوقو و  زا  سپ  حاکن  مکح  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  ینخـس ، ره  زا  لـبق 

یقاب دوخ  تّوقب  نامیپ  نیا  هدماین  دوجوب  هدننکلیاز  لماع  کی  هک  ینامز  ات  ددرگ و  لمع  نآ  ياضتقم  هب  هدش و  باحصتسا  مکحتسم 
. تسا

یعرـش و طباوض  طیارـش و  یمامت  تیاعر  اب  جاودزا  دقع  دش و  عقاو  یحیحـص  حاکن  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  لصا  رگید ، ترابع  هب 
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هب باحـصتسا  لصا  هب  ادنتـسم  حاکن  نیا  مکح  ینوناق ، یعرـش و  مّلـسم  هدـننکلحنم  لماع  کی  شیادـیپ  نامز  ات  تفای ، داقعنا  ینوناـق 
. دشابیم اراد  ار  دوخ  یعرش  ینوناق و  راثآ  هّیلک  تسا و  یقاب  دوخ  قباس  تّوق 

؟ تسیچ حاکن  شخب  لالحنا  هدننکلیاز و  لماع  نآ  هک  دید  دیاب  لاح 
 … قالط هغیص  هب  دیاب  قالط   ) دیآیم تسدب  هّدام  ترابع  ردص  زا  هچنآ 

درم ود  لقاال  روضح  رد  هک  تسا  یقالط  ۀغیص  لماع ، نآ  هک  تسا  نیا  ددرگ ) عقاو 
382 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

، یعرـش حیحـص و  وحنب  قالط  هغیـص  عوقوب  لماک  نانیمطا  نیقی و  لوصح  ات  نیاربانب  دوش . ءارجا  مزال  طیارـش  ریاس  تیاعر  اب  لداـع و 
یئادـج و فرـصب  ناوتیمن  لصا ، نیا  يور  میئامنیم . ناعذا  نآ  تّحـص  ءاقب و  هب  هدومن و  باحـصتسا  ناکامک  ار  قباـس  حاـکن  مکح 

. داد رظن  نآ  یقوقح  ّتیعضو  راثآ و  عفر  حاکن و  لالحنا  هب  نیجوز ، یکیزیف  قارتفا 

قالط ۀغیص 

هراشا

ار يدایز  ثحابم  ددرگ  حاکن  دقع  لالحنا  بجوم  دوش و  یّقلت  حیحـص  قالط  هغیـص  کی  دـناوتیم  يزیچ  هچ  هکنیا  صوصخ  رد  اهقف 
نیا رد  ار  یترابع  احیرص  سّدقم  عرش  ات  و  دسرب ؛ امب  عراش  هیحان  زا  تسیابیم  قالط  ۀغیص  هکنیا  تسا  مّلسم  هک  هچنآ  دناهدومن . حرط 
راثآ میرب و  راکب  روظنم  نیا  يارب  هدومن و  عادـبا  دوخ  يوس  زا  ار  یتارابع  تـالمج و  ظاـفلا و  میناوتیمن  دـشاب ، هدرکن  ناـیب  صوصخ 

. میزاس يراج  نآ  رب  ار  قالط 
هذـه « ؛» قلاط تنا  : » زا تسترابع  دوشیم ، عقاو  نآ  اب  قـالط  هدیـسر و  اـمب  عاـمجا  قیرط  زا  اـی  اـصوصنم  قـالط  ۀغیـص  ناونعب  هک  هچنآ 
. دیایب قلاط »  » هملک زا  لبق  هدوب و  هجوز  ةدننک  نییعت  هک  یظفل  هلمج و  ای  ترابع  ره  هکنآ  ای  و  قلاط » یتجوز  « ؛» قلاط هنالف  « ؛» قلاط

: هلأسم دنچ 

رگید ظافلا  قالط و  هژاو  رگید  تاّقتشم  زا  روظنم  نیا  يارب  ناوتیم  هکنآ  ای  دوش ، ماجنا  قلاط )  ) ةژاو اب  دیاب  افرـص  قالط  هغیـص  ایآ  ( 1
؟ درک هدافتسا  زین 

قالط رد  حیرـص  دیفم و  دوش  رکذ  قلاط »  » ظفل هارمه  هک  ار  ینّیعم  ترابع  طقف  عامجا  هدراو و  صوصن  تفر ، تراشا  البق  هک  روطنامه 
وا  ) ۀنالف وا  هذه  وا  تنا  هلوق : یه  ةدحاو  هظفل  اندنع  قالّطلا  حیرص  : » دیوگیم دروم  نیا  رد  یّلح  هماّلع  دناهتسناد .

383 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
يرابتعا تاـقّلطملا ) نم  تنا   ) اـی قـالط ) تنا  : ) هک تسا  هتـشاد  ناـیب  نینچ  رگید  یئاـج  رد  و  « …  « 1  » قلاط نییعّتلا ) ظافلا  نم  اـهریغ 

«. 2  » دوشیمن عقاو  قالط  نآ  اب  هتشادن و 
وا ۀّیلخ ؛ یّنم  تنا  : » دیوگب شنز  هب  قالط  ماگنه  يدرم  رگا  هک  دش  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  یبلح 

؟ ریخ ای  دوشیم  بوسحم  قالط  نیا  ایآ  نآ ، لاثما  یتسه و  ادج  یتسه ؛ دازآ  نم  هیحان  زا  وت   … مارح -  وا  نئاب ؛ وا  ۀلتب ؛ وا  ۀّتب ؛ وا  ۀّیرب ؛
«. 3  » دناهتشادن بوسحم  قالط  غیص  زا  ار  ظافلا  نیا  ع )  ) ماما عقاو  رد  هک  ءیشب » سیل  : » دندومرف خساپ  رد  ترضح  نآ 

تسا 4. هدرک  لقن  ع )  ) قداص ترضح  زا  ملسم  نب  دّمحم  نومضم  نیمه  هب  زین  يرگید  تیاور 
لعاف مسا  ظفل  زا  طقف  ءاهقف  رظن  ربانب  ایناث  و  دشاب ، نآ  تاّقتشم  قالط و  هژاو  زا  افرـص  قالط  هغیـص  دیاب  الّوا  هک  دش  صّخـشم  نیاربانب 
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. ددرگ عقاو  دیفم  ات  دوش  هدافتسا  تسیابیم  تسا ، قلاط »  » هک قالط ، ۀملک 
؟ دریذپ ماجنا  تسا  نکمم  زین  یبرع  ریغ  نابزب  هکنیا  ای  دوش ،؟ نایب  یبرع  نابز  هب  قالط  هغیص  دیاب  ایآ  ( 2

: دراد دوجو  هّیرظن  ود  دروم  نیا  رد 
ار قالط  هغیـص  يارجا  یئاناوت  ّقلطم  هک  یتروص  رد  هک  دـناهدومن  حیرـصت  رئارـسلا »  » باتک رد  سیردا  نبا  هلمج  زا  اهقف  روهـشم  فلا )

«. 5  » دیامن نایب  یبرع  ریغب  هک  تسین  زیاج  دشاب ، هتشاد  یبرع  نابزب 
ناشیا زا  ّتیعبت  هب  مه  ياهّدع  و  ۀیاهنلا »  » باتک رد  « 6  » یسوط خیش  ب )

______________________________

ص 53. ج 2 ، یّلح ، هماّلع  ماکحالا ، ریرحت  ( 1)
ص 53. ج 2 ، ماکحالا ، ریرحت  ص 63 ؛ ج 2 ، یّلح ، هماّلع  ماکحالا ، دعاوق  ( 2)

. قالط تامدقم  باوبا  زا  باب 16  ۀعیشلا ، لیاسو  3 و 4 ) ( ) 3)
ص 585. یّلح ، هماّلع  ۀعیشلا ، فلتخم  ( 5)

. لبق ذخأم  ( 6)
384 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

اب هکنآ  طرـش  هب  تسا ، تسرد  حیحـص و  دریذـپ  ماجنا  يرگید  نابز  ره  اـب  یبرع  ناـبزب  هوـالع  قـالط  هغیـص  يارجا  هک  دـنراد  داـقتعا 
هک تسا  دقتعم  خیش  یّتح  دشاب . نآ  قیقد  يانعم  موهفم و  هدنناسر  و  قلاط ) تنا   ) هغیص اب  فدارم  اقیقد  هک  دوش  نایب  یتارابع  تاملک و 

مّلکت ظّفلت و  هب  رداق  صخـش  هک  یتروص  رد  هکلب  دنیبب ، یبرع  نابز  شزومآ  روظنم  نیا  يارب  هدـنهد  قالط  صخـش  تسین  مزال  اهنت  هن 
. دیامن تردابم  قالط  هغیص  يارجا  هب  یبرع  ریغ  نابز  هب  دناوتیم  دشاب ، زین  یبرع 

: تسا هدومن  لالدتسا  هنوگ  ود  دوخ  هّیرظن  هیجوت  رد  یسوط  خیش 
عـضو دوصقم  نآ  رب  تلالد  يارب  افرـص  ظافلا  و  تسا ، قالط  موهفم  ینعم و  نامه  قالط  زا  یقیقح  تاّذلاب و  دوصقم  هک  اجنآ  زا  لّوا -

. دومن ارجا  ار  قالط  هغیص  ناوتیم  دشاب  دوصقم  نیا  هدنناسر  هک  یظفل  ره  اب  سپ  دناهدیدرگ ،
. تسا هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  بهو  نبا  بهو  هک  یتیاور  مّود -

نیا رگید  ياهقف  یلو  تسا » قالط  ینابز  ره  اب  یقالط  ره  وهف - ناسل  ّلکب  قالط  ّلک  : » دناهدومرف ع )  ) یلع ترـضح  زا  لقن  هب  ع )  ) ماما
. دناهتسناد دودرم  ار  خیش  رظن  و  طوبرم ، یبرع  مّلکت  زا  زجع  دراوم  هب  طقف  ار  خیش  دانتسا  دروم  تیاور 

. ددرگ تعباتم  هلأسم  نیا  رد  روهشم  لوق  تسیابیم  یئاضق  رظن  زا 
؟ دومن ءارجا  یبتک  روطب  ار  قالط  هغیص  ناوتیم  ایآ  ( 3

ارجا تباتک  اب  ار  قالط  ۀغیص  ناوتیمن  هک  تسا  نیا   … دنونشب »  ار  قالط  هک  لداع  درم  رفن  ود  لقاال  روضح  اب  ترابع … «  زا  دافتسم 
ظّفلت و تروصب  هغیص  يارجا  طقف  راذگنوناق  روظنم  هک  دیآیمرب  نینچ  م . ةّدام 1134 ق . ترابع  رد  دنونشب »  » ۀملک دیق  زا  اریز  درک .

. تسا هدوب  یهافش 
، دشابیم رثایب  لطاب و  تسا ، ظّفلت  مّلکت و  هب  رداق  هک  یصخش  طسوت  تباتک  هب  قالط  ۀغیص  يارجا  هک  دنراد  رظن  قاّفتا  ءاهقف  روهـشم 
نایب و زا  يو  زجع  ّتلع  هب  هک  دناهداد  رظن  اهقف  دشاب ، زجاع  قطن  زا  ّقلطم  رگا  اّما  درادن . يریثأت  رما  نیا  زیوجت  رد  زین  يو  بایغ  یتح  و 

دوخ ءاشنا  دصق  دناوتیم  ظّفلت  رب  وا  تردق  مدع 
385 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. تسین هراشا  زا  رتمک  تباتک  شزرا  لاح  ره  رد  اریز  دنک . نایب  تباتک  اب  ار 
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ترابع هب  ای  و  دشاب ، هلـصاف  هجوز  جوز و  نایم  هک  یتروص  رد  دنراد  داقتعا  ناشیا  زا  يوریپ  هب  اهقف  زا  ياهّدـع  یـسوط و  خیـش  موحرم 
ظّفلت و اب  قالط  هغیـص  تسیابیم  تروص  نیا  ریغ  رد  اّما  دیامن . ارجا  نایب و  ار  قالط  هغیـص  تباتک  اب  دـناوتیم  دـشاب  بیاغ  جوز  رگید 

. دشاب مّلکت 
ياهقف رگید و  ياهّدع  رهاوج و  بحاص  یلو  تسا . هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ترضح  زا  یلامث  هزمح  وبا  هک  تسا  یتیاور  یسوط  خیش  دنتسم 
دناهتفگ هدومن و  هیقت  رب  لمح  زین  ار  هروکذم  تیاور  تسا . طرـش  ظّفلت  قالط  رد  هک  دناهداد  اوتف  هتـسناد و  دودرم  ار  خیـش  رظن  رـضاح 

هتسناد ربتعم  اهافش  ار  قالط  هغیـص  يارجا  احیرـص  هک  یتایاور  نآ  اب  دناوتیمن  اذل  دراد ، تقفاوم  هّماع  کلـسم  اب  تیاور  نیا  نوچ  هک 
. دنک تمواقم 

. دسریم رظنب  یقطنم  لالدتسا  نیا  تسا ؛ حّجرم  تایاور  نآ  حیجرت ، ماقم  رد  نیاربانب 

داهشا

هراشا

عوضوم نیا  زا  دشابیم . قالط  هغیـص  يارجا  ماگنه  رد  لداع  درم  رفن  ود  روضح  تسا ، حرطم  ثحب  دروم  ةّدام  رد  هک  يرگید  عوضوم 
 … دیاب قالط  : » دیوگیم م . ةّدام 1134 ق . دوشیم . ثحب  داهشا »  » ای نیلدع » روضح   » نیوانع تحت 

«. ددرگ عقاو  دنونشب  ار  قالط  هک  لداع  درم  رفن  ود  لقاال  روضح  رد 
. دیآیم رامشب  قالط  ناکرا  زا  یکی  دشابیم ، قالط  عوقو  رب  لداع  درم  رفن  دنچ  ای  ود  نتفرگ  دهاش  يانعمب  هک  داهشا 

داهشا موزل  هّلدا 

: زا دنترابع  ّهلدا  نیا 
َةَدا�هَّشلا اوُمِیقَأ  َو  ْمُْکنِم  ٍلْدَع  َْيَوذ  اوُدِهْشَأ  َو  دیامرفیم … «  میرک  نآرق  فلا )

386 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
.« دینک رضاح  لداع  دهاش  رفن  ود  قالط  ماگنه  رد  « - 1 …  » ِّلل

�
ِه

دراو يدرم  دیوگیم : هک  ملسم  نبا  دّمحم  ربخ  هلمج : زا  دنراد ؛ حیرـصت  رما  نیا  رب  هک  تسا  دراو  صوصخ  نیا  رد  يدایز  تایاور  ب )
رما دنوادخ  هک  روطنامه  ایآ  : » دندومرف ترـضح  ماهداد » قالط  ار  منز  : » تفگ دیـسر و  ع )  ) یلع ترـضح  روضح  هب  هدـش و  هفوک  رهش 
دایز تایاور  «. 2 « » تسا شزرایب  وت  قالط  اریز  درگزاب  : » دـندومرف ترـضح  ریخ » : » تفگ دـندوب » رـضاح  لداع  دـهاش  ود  تسا  هدرک 

تسا 3. هتفرگ  رارق  ءاهقف  دانتسا  دروم  هک  هدش  دراو  نومضم  نیمه  هب  زین  يرگید 
. تسا رقتسم  زین  اهقف  عامجا  رما  نیا  رب  ّتنس ، باتک و  رب  هوالع  ج )

تداهش تّیفیک 

ترابع عامتسا  و  دنکیمن ، تیافک  قالط  عوقو  تّحـص  يارب  نیدهاش  نیلدع  روضح  فرـص  ياهّدع ، رّوصت  فالخ  رب  هغیـص - عامتـسا 
لقن هک  رـصن  یبا  نبا  دّـمحم  تیاور  هلمج  زا  تسا . هدـش  هیکت  رما  نیا  رب  يداـیز  صوصن  رد  هک  ارچ  دـشابیم . يرورـض  قـالط  هغیص 

( همالک نوعمسی  موق  « ) دنونشب ار  جوز  مالک  هک  دنشاب  هتشاد  روضح  يدارفا  دیاب  قالط  ماگنه  رد  دندومرف : ع )  ) اضر ترضح  : » دنکیم
«. 4»
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هب هک  تسین  مزال  هتبلا  دنشاب . هتشاد  یلامجا  تخانش  هقلطم  ۀجوز  هب  تبسن  قالط  سلجم  رد  رضاح  دوهش  تسا  مزال  یلامجا - تخانش 
مولعم نانآ  رب  یفرعم و  نانآ  هب  هقلطم  قالط  سلجم  رد  هکنیمه  دنشاب ، هاگآ  وا  يدرف  تاصّخـشم  تاّیئزج و  یمامت  هب  تبـسن  لیـصفت 

یلیصفت تخانش  هب  يزاین  هدوب و  یفاک  رادقم  نیا  دنک ، هراشا  وا  هب  ای  دربب و  ار  هجوز  مان  روبزم  سلجم  رد  درم  رگا  الثم  تسیفاک . دوش 
«. 5  » دشابیمن يو  تیوه 

______________________________

ۀیآ 2. قالط ، ةروس  ( 1)
ص 283. ج 15 ، ۀعیشلا ، لئاسو  2 و 3 ) ( ) 2)

ص 175. ج 2 ، لئاسملا ، ضایر  ص 64 ؛ ماکحالا ، دعاوق  ص 331 ؛ ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 4)
ص 175. ج 2 ، لئاسملا ، ضایر  ( 5)

387 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هب دنـشاب ، هتـشاد  روضح  قالط  سلجم  رد  مه  اب  نامزمه و  دهاش  ود  ره  دـیاب  هک  نیا  دوش  رکذ  دـیاب  هک  رگید  بلطم  نامزمه - روضح 

«. 1  » تسا لطاب  قالط  تروص  نیا  ریغ  رد  ّالا  و  دنونشب . ار  نآ  هدوب و  رضاح  ود  ره  هغیص  يارجا  ماگنه  رد  هک  يوحن 
سلجم رد  ای  دـنک ، كرت  ار  سلجم  دونـشب و  ار  قالط  هغیـص  دوش و  رـضاح  سلجم  رد  ود  نآ  زا  یکی  تسخن  هک  تسین  حیحـص  ـالثم 

سّدـقم و عراـش  رظن  هکلب  دونـشب . مه  وا  اـت  دـننک  تـئارق  ار  هغیـص  اددـجم  دوـش و  رـضاح  رگید  دـهاش  سپـس  دـشاب و  هتـشاد  روـضح 
. دنیامن عامتسا  ار  قالط  هغیص  نامزمه  رضاح و  سلجم  رد  اقفّتم  اعمتجم و  ود  ره  هک  تسا  نیا  راذگنوناق 

قالط تّحـص  طرـش  نیدهاش  یقاّفتا  یعامتجا و  عامتـسا  روضح و  دـقع و  هغیـص  يارجا  نایم  یناکم  ینامز و  تنراقم  رگید  ترابع  هب 
هک انعم  نیا  هب  دنک  رارقا  لداع  دهاش  دزن  رد  سپـس  و  دنک ، ارجا  ار  قالط  ۀغیـص  نیلدع  روضح  نودب  تسخن  يدرم  رگا  نیاربانب  تسا .

. دشابیم رثالا  یغلم  لطاب و  یقالط  نینچ  دهدب ، ءاشنا  زا  رابخا 
. دراد روهظ  رما  نیا  رب  دش  حرطم  ثحب  نیا  علطم  رد  هک  زین  نآرق  ۀفیرـش  ۀیآ  دنراد ، تیاکح  بلطم  نیا  رب  هک  يدایز  تایاور  رب  هوالع 

. تسا قالط  هغیص  ءاشنا  ماگنه  رد  نیدهاش  یعامتجا  روضح  اودهشا »  » ۀملک روهظ  هک  ینعم  نیدب 

قالط نادهاش  تافص 

. دنشاب درم  دیاب  قالط  نادهاش  فلا )
هک یقالط  یندم  نوناق  رظنب  نیاربانب  دوش . عقاو  درم  ود  لقاال  روضح  رد  قالط  دـیاب  هک  دراد  حیرـصت  ثحب  دروم  ةّدام  رد  یندـم  نوناق 

. دوب دهاوخ  لطاب  دوش ، عقاو  نز  دنچ  ای  ود  درم و  کی  ای  فعاضم  دادعت  هب  یّتح  نانز  روضح  رد 
رد یفلاخم  هتشاد و  رظن  قاّفتا  دنشاب ، درم  نیدهاش  دیاب  هک  نیا  رد  زین  اهقف 

______________________________

. لبق عبانم  ( 1)
388 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

همئا زا  هک  ياهریثک  تاـیاور  دوجوم و  ۀضیفتـسم  صوصن  رب  هوـالع  رظن  نیا  دنتـسم  «. 1  » تسا هدـشن  هدـهاشم  نانآ  نایم  صوصخ  نیا 
دـنویپ و کی  حاکن  نوچ  هک  ینعم  نیدـب  میدومن . حرطم  قالط  ثحب  زاـغآ  رد  هک  تسا  یلـصا  ناـمه  «، 2  » تسا هدـش  لقن  نیموصعم 

حاکن مکح  تسیابیم  دیاین ، دوجوب  یعرش  عطاق  مّلسم و  ةدننک  لحنم  لماع  کی  هک  ینامز  ات  اذل  دوریم ، رامـشب  مکحم  مهم و  نامیپ 
ای درم  ریغ  دهاش  ود  تداهش  تّحـص  رد  نوچ  زین  رظن  دروم  هلأسم  رد  تسناد . یقاب  دوخ  تّوقب  ار  نآ  دومن و  باحـصتسا  ار  قباس  ملاس 
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زیهرپ و حاکن  نامیپ  لالحنا  هب  ندرک  مکح  زا  دراوم  نیا  رد  هدومن و  افتکا  نقیتم  ردق  هب  نیاربانب  تسا ، دـیدرت  لقاال  نز  ود  درم و  کی 
. میئامنیم ءاقبا  ار  حاکن  تّحص 

. دنشاب لداع  دیاب  قالط  نادهاش  ب )
راذـگنوناق رظنب  نیاربانب  دوش . عقاو  لداع  درم  رفن  ود  لقاال  روضح  رد  قالط  دـیاب  هک  هدومن  حیرـصت  ثحب  دروم  ةّدام  رد  یندـم  نوناق 

. تسا رثا  دقاف  لطاب و  نانآ  روضح  رد  هدش  ماجنا  قالط  دنشاب ، تلادع  تفص  دقاف  قالط  نادهاش  رگا 
هدومن ار  هفیاط  عامجا  ياعّدا  بلطم  نیا  رب  یضترم  دّیس  هکلب  دنراد ، رظن  قاّفتا  اهنت  هن  قالط  نادهاش  نتسناد  لداع  رد  زین  هّیماما  ياهقف 

«. 4 « » ْمُْکنِم ٍلْدَع  َْيَوذ  اوُدِهْشَأ  َو  : » دراد حیرصت  رما  نیا  رب  زین  میرک  نآرق  عامجا ، رب  هوالع  «. 3  » تسا
. درب مان  دش ، هراشا  نادب  داهشا  ثحب  رد  هک  ار  « 5  » ملـسم نبا  دمحم  تیاور  ناوتیم  هلمج  زا  تسا . بلطم  نیا  دّیؤم  زین  يدایز  تایاور 

هک تسا  مزال  تایاور ، عامجا و  باتک و  هب  ادنتسم  هّیماما  ءاهقف  رظن  زا  مه  یندم و  نوناق  رظن  زا  مه  نیاربانب 
______________________________

ص 54. ج 2 ، ماکحالا ، ریرحت  ص 64 ؛ ج 2 ، ماکحالا ، دعاوق  ( 1)
. لبق عبانم  ( 2)

ص 128. یضترم ، دّیس  راصتنالا ، ( 3)
هیآ 2. قالط ، ةروس  ( 4)

. ۀعیشلا لئاسو  ( 5)
389 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دنشاب تلادع  تفص  ياراد  قالط  نادهاش 

تلادع موهفم 

هکلم نآ  زا  تسترابع  تلادع  « - 1  » يوقالا یلع  رئاغّصلا  لب و  رئابکلا  باکترا  نع  ۀعنام  يوقّتلا  ۀمزالم  یلع  ۀثعاب  ۀّیناسفن  ۀلاح  ۀلادعلا  »
«. دوشیم هریبک …  مئارج  ناهانگ و  باکترا  زا  عنام  يوقت و  ّرمتسم  تیاعر  ثعاب  هک  صخش  یناسفن  تلاح  و 

هریغـص مئارج  رب  رارـصا  هریبک و  ناهانگ  ندش  بکترم  زا  دـنک و  هشیپ  يوقت  هدوب ، تلادـع  هکلم  ياراد  هک  تسا  یـسک  لداع  نیاربانب 
. دیامن زیهرپ 

. دناهدرک فیرعت  هنوگ  نیمه  ار  تلادع  مالکلا و …  رهاوج  مالسالا و  عیارش  هلمج  زا  هیهقف  بتک  رثکا  رد 
هب ملع  مدع  زین  ار  رهاظ  نسح  تسیفاک . رهاظ  نسح  نتـشاد  ندوب و  ناملـسم  دـندقتعم  هتـساک و  فیرعت  دّدـعتم  دویق  زا  اهقف  زا  یـضعب 

دـشاب ناملـسم  رهاظب  دـهاش  صخـش  هک  ردـق  نیمه  دـندقتعم  رگید  یخرب  و  « 2  » یسوط خیـش  موحرم  اّما  دناهتـسناد . صخـش  تیـصعم 
نآ رب  هوالع  و  دنکیمن ، تیافک  ندوب  ناملـسم  فرـص  دندقتعم  هک  ارچ  دـشابیم ؛ هّیرظن  ود  نیا  فالخ  رب  روهـشم  رظن  یلو  تسیفاک .

. تسا يرورض  زین  تلادع  ندوب  اراد 

؟ یعقاو ای  يرهاظ  تلادع 

ترابعب دـشاب ؟ رادروخرب  یعقاو  تلادـع  زا  دـیاب  ای  تسیفاک ، دـهاش  يرهاظ  تلادـع  ایآ  هکنیا  نآ  و  تسا ؛ حرطم  لاؤس  کی  اـجنیا  رد 
؟ یعقاو ای  تسا  طرش  يرهاظ  تلادع  دهاش  رد  ایآ  رگید ،

رکذ هب  تسا  مزال  هدش ، حرطم  لاؤس  نیا  خساپ  رد  هک  یتارظن  نایب  زا  لبق 
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______________________________

ص 274. ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 1)
ص 510. مق ، تسفا  ۀیاهّنلا ، ( 2)

390 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هچنانچ هکنیا  دـیآیم  تسدـب  هک  ياهجیتن  دـنکیم ، تیافک  دـهاش  صخـش  رد  يرهاظ  تلادـع  میریذـپب  رگا  میزادرپب . ثحب  نیا  ةرمث 

نیا رد  دـناهدوب ، دـساف  دـهاش  ود  ره  اـی  کـی  هک  ددرگ  مولعم  نآ  زا  سپ  دوش و  ماـجنا  دـنلداع  ارهاـظ  هک  يدرف  ود  روضح  رد  قـالط 
عوقو زا  سپ  هاگره  مینادب ، ربتعم  ار  یعقاو  تلادع  رگا  اّما  دوب . دهاوخ  حیحـص  قالط  هدماین و  دراو  هدش  ماجنا  قالط  هب  یللخ  تروص 

. دوب دهاوخ  لطاب  قالط  تروص  نیا  رد  دناهدوب ، هملک  یقیقح  يانعمب  تلادع  تفص  دقاف  قالط  نادهاش  هک  دوش  راکشآ  قالط 
: میزادرپیم تسا ، هدش  حرطم  یعقاو  ای  يرهاظ  تلادع  ندوب  طورشم  دروم  رد  هک  یتارظن  هب  تشگ ، نّیبم  ثحب  ةرمث  هک  لاح 

، یعقاو تلادع  ندوب  طورشم  ۀمزال  هک  دناهدومن  لالدتـسا  نینچ  و  تسیفاک ، يرهاظ  تلادع  نامه  هک  دنراد  داقتعا  اهقف  روهـشم  فلا )
نیارباـنب تساـسرفتقاط . لکـشم و  سب  يرما  یعقاو  تلادـع  هب  ملع  لوصح  اریز  تسا  قاـطی  ـال  اـم  فیلکت  هب  صخـش  ندومن  فّلکم 

«. 1  » درادن دوجو  یعقاو  تلادع  زارحا  يارب  نکمم  هار  چیه  اریز  دوشن . عقاو  حیحص  روطب  یقالط  زگره  هک  تسنآ  هجیتن 
هن تسا  یقیقح  تلادع  تسا ، هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  لدعلا » يوذ   » زا روظنم  هک  دـندقتعم  رگید  ياهّدـع  تسخن  هورگ  لباقم  رد  ب )

. يرهاظ
ود دنادب  هدنهد  قالط  صخش  رگا  هک  تسا  هدرک  هفاضا  نکل  هدرک ، هدیقع  راهظا  يرهاظ  تلادع  تیافک  هب  « 2  » یّلح ۀماّلع  موحرم  ج )

نیا رد  دنقساف ، تسا  راکشآ  وا  رب  هک  یلیلد  هب  اّما  دنشابیم ، لدعلا  رهاظ  نارگید  يارب  دندهاش ، رضاح و  قالط  سلجم  رد  هک  يدهاش 
. دوب دهاوخ  لطاب  روبزم  قالط  تروص 

هتسارآ يرهاظ  زا  نانچ  قالط  نادهاش  رگا  هک  تسا  نیا  هماّلع  روظنم 
______________________________

ص 96. ینایتشآ ، ءاضقلا ، باتک  ص 89 ؛ یئابطابط ، مظاک  دّمحم  دّیس  بساکم ، ۀیشاح  ( 1)
ص 64. ج 2 ، ماکحالا ، دعاوق  ( 2)

391 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
، دـناهدوب قساـف  اـهنآ  هک  دوش  مولعم  قـالط  عوقو  زا  سپ  یلو  دوش ، زارحا  ناـگمه  يارب  ود  نآ  يرهاـظ  تلادـع  هک  دنـشاب ، رادروخرب 
ملع و ود  نآ  داسف  هب  ّقلطم  هدوب و  زرحم  نارگید  يارب  اهنت  اهنآ  يرهاظ  تلادع  هک  یتروص  رد  اّما  دـشابیم . حیحـص  هدـش  عقاو  قالط 

. دوب دهاوخن  حیحص  هدش  عقاو  نانآ  روضح  رد  هک  یقالط  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتشاد  عالطا 
هب ار  تلادع  صیخشت  سّدقم  عرش  الّوا  اریز  دنکیم . تیافک  نیدهاش  رد  يرهاظ  تلادع  دندقتعم ، روهـشم  هک  روطنامه  دسریم ، رظنب 

. درادـن رایتخا  رد  دـیایب ، تسا ) یبلق  ینورد و  هلأسم  کی  هک   ) یعقاو تلادـع  زارحا  راکب  هک  ياهلیـسو  مه  فرع  و  هدرک ، لّوحم  فرع 
عوقو زا  سپ  رگا  اریز  تسا ، دارفا  یگدـنز  ياهناینب  یناریو  ثعاب  و  تسا ، یعاـمتجا  يدرف و  رّـسعت  بجوم  یعقاو  تلادـع  فشک  اـیناث 
تابثا دوش ، تباث  اهنآ  داسف  قسف و  هدـیدرگ ، زارحا  نانآ  یعقاو  تلادـع  تّقـشم  نارازه  اب  هظحل  نآ  ات  هک  ینادـهاش  روضح  رد  قـالط 

عوقو زا  سپ  هک  ار  يدراوم  دـینک  رّوصت  لاح  دزاسیم . رثاالب  لـطاب و  ار  نآ  هدرک و  تیارـس  هدـش  عقاو  قـالط  تّحـص  هب  ناـنآ  داـسف 
نادهاش قسف  داسف و  دیدج  ةداوناخ  لیکـشت  زا  سپ  هدومن و  جاودزا  يرگید  اب  هرّرقم  ةّدـع  تّدـم  ندرک  يرپس  اب  هقّلطم  ۀـجوز  قالط ،

!؟ تساوخ دهاوخرب  ياهماگنه  هچ  دشاب  هتفای  زین  هعسوت  دراوم  نیا  رگا  دمآ !؟ دهاوخ  شیپ  هچ  هاگنآ  دوش ، راکشآ  يو  قباس  قالط 
ار يرهاظ  تلادـع  نامه  درادـن ، دوجو  نیرفآ  ترـسع  ياهيریگتخـس  لیبق  نیا  مالـسا  رونا  عرـش  رد  هکنیا  هب  خـسار  داقتعا  اب  نیاربانب 
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اریز درادن ؛ یّلح  ۀماّلع  رظن  اب  یتافانم  روهـشم  رظن  لوبق  هکنیا ، افاضم  میهدیم . حیجرت  ار  روهـشم  رظن  هتـسناد ، سّدقم  عراش  رظن  روظنم 
هب هدنهد  قالط  هک  یتروص  رد  : » دیوگیم هماّلع  هکنیا  دشابیم . نآ  رب  دیزم  روهشم و  رظن  لّمکم  هک  تسا  یضرف  هماّلع  حورشم  ضرف 

.« دننادب لدعلا  رهاظ  ار  اهنآ  نارگید  دنچ  ره  تسا  لطاب  روبزم  قالط  دراد ، ملع  قالط  نادهاش  داسف 
هب رما  هک  نآرق ، رد  سّدقم  عراش  باطخ  دروم  اریز  تسا ؛ بئاص  تسرد و  يرظن 

392 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هاـگره لدـع - يوذ  اودهـشا  ّنهوـقّلطف … و  ءاـسّنلا  مـتقّلط  اذا  : » دـشابیم هدـنهد  قـالط  صخــش  دـیامنیم ، لداـع  دـهاش  ود  نـتفرگ 

«. دیریگ تداهشب  ار  لداع  رفن  ود  ار … و  اهنآ  دیهد  قالط  سپ  دیهد ، قالط  ار  دوخ  نانز  دیهاوخیم 
مّظعم عراش  روتسد  فالخ  دناوخارف ، دوخ  قالط  تداهـش  هب  ار  ود  نآ  نیدهاش  داسف  قسف و  هب  ملع  دوجو  اب  هدنهد  قالط  رگا  نیاربانب 

هک یلاح  رد  دشاب ، هتـشاد  نانیمطا  رفن  ود  تلادع  هب  هدنهد  قالط  رگا  سکعلاب  هکنیا  امک  تسا . تّحـص  دقاف  شلمع  هجیتن  رد  راتفر و 
موحرم هچنانچ  تسا ، راکشآ  هماّلع  رظن  تّوق  اذهیلع  ءانب  دوب . دهاوخ  حیحص  روبزم  قالط  دسریم  رظنب  دننادن ، لداع  ار  نانآ  نارگید 

«. 1  » تسا هدیقع  نیا  رب  زین  یناقمام 
______________________________

ص 386. نیقتملا ، جهانم  ( 1)
393 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

قالط رد  زیجنت  طرش 

هراشا

«. تسا لطاب  طرشب  ّقلعم  قالط  دشاب و  زّجنم  دیاب  قالط  : » یندم نوناق  هّدام 1135 
: دناهدومن میسقت  مسق  ود  هب  ار  ّقلعم  قالط  ءاهقف 

. طرش هب  ّقلعم  قالط  ( 1
. تفص رب  ّقلعم  قالط  ( 2

. دشاب عوقولا  نکمم  هدنیآ  رد  هک  تسا  يرما  طرش ، حالطصا  زا  ءاهقف  روظنم 
ّقلعم یطرـش  نینچ  هب  قالط  رگا  لاح  دشاب . هتـشاد  ناکما  ود  ره  يواسم و  شمدع  عوقو و  تبـسن  هدنیآ  رد  هک  يرما  رگید ، ترابع  هب 

. دوب دهاوخ  لطاب  امّلسم  دوش 
هب هجوز  لوخد  ای  دیز و  ندمآ  رب  ار  قالط  هک  راّدلا » تلخد  نا  قلاط  تنا   » ای دیز » ءاج  نا  قلاط  تنا  : » دیوگب هدنهد  قالط  هکنیا  دـننام 

. دنیآیمن رامشب  مّلسم  هّیعطق و  روما  زا  هدوب و  عوقولا  نکمم  رما  ود  ره  هک  یلاح  رد  دیامن ، ّقلعم  هناخ 
عوقولا یعطق  هدنیآ  رد  نکل  درادـن ، دوجو  قالط  نیح  هک  تسا  يرما  تفـص  زا  روظنم  و  تسا ، یهقف  حالطـصا  کی  تفـص  حالطـصا 

. دیامن ّقلعم  دیشروخ  عولط  رب  ار  قالط  هک  سمّشلا » تعلط  نا  قلاط  تنا  : » دیوگب هدنهد  قالط  هکنآ  دننام  دشابیم .
394 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. عوقولا یمتح  تسیرما  هدش ، ّقلعم  نآ  رب  قالط  هک  دیشروخ ، عولط  نکل  دشاب ، هدوب  بش  ترابع  نیا  نایب  نامز  هچ  رگا 
ره رد  و  تسا . نآ  زیجنت  قالط ، تّحـص  طرـش  اریز  تسا ؛ لطاب  اهنآ  يود  ره  بوسحم و  ّقلعم  قالط  دـش  رکذ  هک  یقیلعت  مسق  ود  ره 

. تسا هدیدرگ  ّقلعم  تفص  ای  طرش  هب  هدوبن و  زّجنم  قالط  دش  هداد  حرش  هک  يدروم  ود 
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طرـش و زا  معا  هّدام  نتم  رد  طرـش »  » ۀـملک هک  ارچ  تسا ؛ رکذـلا  قوف  قیلعت  مسق  ود  ره  طرـشب  ّقلعم  قالط  زا  زین  یندـم  نوناـق  روظنم 
. تسا یهقف  حالطصا  رد  تفص 

نآ بجومب  تسا . هدش  دانتـسا  هراشا و  نآ  هب  رّرکم  نونک  ات  قالط  ثحب  يادـتبا  زا  هک  تسا  یلـصا  نامه  الوا  بلطم  نیا  یهقف  يانبم 
دّیؤم هلـسرم ، تایاور  صوصن و  ایناث  دـشاب ؛ زّجنم  هک  تسا  یقالط  نقیتم  حیحـص و  قالط  تفگ  تسیاـبیم  رظن  دروم  ثحب  رد  لـصا ،
بلطم نیا  رب  دـناهدومن  اعّدا  « 4  » سیردا نبا  و  « 3  » یناث دیهش  «، 2  » نیققحملا رخف  « 1  » یضترم دیـس  هک  روطنامه  اثلاث  دنتـسه ؛ رما  نیا 

. تسا رقتسم  عامجا 

تّحص طیارش  رب  قالط  قیلعت 

دننام دناهتفرگن . یلاکـشا  قالط  هنوگنیا  رب  هتـسناد و  حیحـص  دشاب ، ّقلعم  دوخ  تّحـص  طیارـش  زا  یکی  رب  هک  ار  یقالط  ءاهقف  زا  یخرب 
. دیامن ّقلعم  تسا ، قالط  تّحص  طیارش  زا  یکی  هک  یگنانز ، تلاح  رد  يو  ندوبن  رب  ار  دوخ  ۀجوز  قالط  یصخش  هکنیا 

______________________________

ص 127. راصتنالا ، ( 1)
ص 310. ج 3 ، دئاوفلا ، حاضیا  ( 2)

ص 54. ج 2 ، هماّلع ، ریرحت  ص 127 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرش  ( 3)
. قالط باتک  رئارس ، ( 4)

395 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
: دراد تلاح  ود  تّحص  طیارش  رب  قیلعت  میدرک ، ثحب  احورشم  ّقلعم  حاکن  ثحبم  رد  البق  هک  روطنامه  دسریم ، رظنب  یلو 

نامه هب  ّقلعم  ار  قالط  دراد ، نیقی  طرـش  لوصح  هب  قالط  ۀغیـص  يارجا  ماگنه  رد  هکنآ  نمـض  هدنهد  قالط  صخـش  هک  یتلاح  فلا )
. دیامنیم طرش 

. دشاب هتشاد  دیدرت  دنکیم ، ّقلعم  نآ  هب  ار  قالط  هک  یطرش  لوصح  هب  قالط  هغیص  يارجا  نیح  رد  هدنهد  قالط  درم  هک  یتلاح  ب )
ارچ تسا ، لصاح  هغیص  يارجا  نیح  رد  هک  هدش  ّقلعم  یطرشب  قالط  اریز  تسا ؛ حیحص  تسخن  تلاح  رد  تّحص  طرش  هب  ّقلعم  قالط 

تسا لصاح  تّحص  طرش  ایآ  هک  تسین  مولعم  اریز  دشاب ؛ حیحص  دناوتیمن  مّود  تلاح  رد  قالط  اّما  دراد . نیقی  شلوصح  هب  ّقلطم  هک 
«. 1  » دربیم رسب  دیدرت  رد  هتشادن و  ملع  نادب  ّقلطم  هک  اجنآ  زا  ریخ ؟ ای 

______________________________

ص 185. حاکن ، دقع  رد  زیجنت  ثحب  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  حوضو  يارب  ( 1)
396 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هدنهد قالط  طئارش 

هراشا

«. دشاب راتخم  دصاق و  لقاع و  غلاب و  دیاب  هدنهد  قالط  : » یندم نوناق  هّدام 1136 
: زا دنترابع  هک  هدش  لئاق  طرش  راهچ  هدنهد  قالط  يارب  قوف  ةّدام  رد  راذگنوناق 
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غولب ( 1

هراشا

ریغ ای  دشاب  ّزیمم  هکنیا  زا  معا  یبص  نیاربانب  دشاب . هدیـسر  یعرـش  غولب  دـح  هب  یّنـس  رظن  زا  دـیاب  هدـنهد  قالط  صخـش  هک  انعم  نیدـب 
. دوب دهاوخ  رثاالب  لطاب و  قالط  دیامن  تردابم  لمع  نیا  هب  رگا  و  دهد ؛ قالط  ار  دوخ  هجوز  دناوتیمن  ّزیمم ،

هلأسم نیا  رد  اذل  دشابیم ، هرتاوتم  رابخا  رظن  نیا  دنتـسم  هک  اجنآ  زا  تسا . هدـش  هدرمـش  هدـنهد  قالط  طئارـش  زا  یکی  غولب  زین  هقف  رد 
«. 1  » دناهتسناد ربتعم  ار  طرش  نیا  ردن ) ّذش و  ّالا   ) اهقف روهشم 

______________________________

ص 4. ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  ص 384 ؛ ج 5 ، میدق ، پاچ  ةرضانلا ، قئادحلا  ( 1)
397 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

دـشاب هدیـسر  یگلاس  هد  ّنس  هب  هک  ار  یـصخش  قالط  یتیاور ، دانتـساب  «، 1  » مّدقتم ياهقف  زا  یخرب  دـیفم و  خیـش  یـسوط و  خیـش  هّتبلا 
هدومرف ترـضح  نآ  هک  نیا  رب  ینبم  هدش  لقن  ع )  ) قداص ترـضح  زا  هک  تسا  تیاور  دنچ  ناراوگرزب  نیا  دنتـسم  دناهتـسناد . حـیحص 

«. 2 « » دهد قالط  ار  دوخ  ۀجوز  دناوتیم  هلاسهد  كدوک  : » تسا
اب تیاور  تفلاخم  دنـس و  فعـض  نوچمه  یلئالدـب  اهقف  روهـشم  نکل  دناهتـسناد ، اور  ار  تیاور  نیا  دافم  هب  لمع  ناـگرزب  نیا  هچ  رگا 

. دناهدادن يوتف  ار  نآ  دافم  هب  لمع  هتسناد و  دودرم  ار  نآ  یهقف ، ۀّیلک  لوصا  هّیلوا و  دعاوق  هّیعرش و  لوصا 

ریغص یلو  طسوت  قالط  مکح 

. دشاب عرش  مکاح  ای  يردپ و  ّدج  ای  ردپ  یلو  نیا  هاوخ  دننادیمن ؛ حیحص  دوش ، ماجنا  ریغص  جوز  یلو  يوس  زا  هک  ار  یقالط  اهقف 
: هب تسا  هدش  دانتسا  عوضوم  نیا  يارب 

تیالوب نیاربانب  تسا ؛» عضب ) بحاص   ) رهوش دوخ  تسدـب  قـالط  قاّـسلاب - ذـخا  نم  دـیب  قـالّطلا  : » نومـضم هب  هلـصاو  تاـیاور  فلا )
. داد قالط  ناوتیمن 

«. 3  » دشابیم رقتسم  هلأسم  نیا  رد  زین  اهقف  عامجا  هدش ، دراو  صوصخ  نیا  رد  هک  يرابخا  تایاور و  رب  هوالع  ب )

لقع ( 2

. تسا لقع  هدش  لئاق  هدنهد  قالط  يارب  م . هّدام 1136 ق . هک  یمّود  طرش 
رد هک  دراد  توافت  شمکح  يراودا  نونجم  اّما  دهد ؛ قالط  ار  دوخ  ۀجوز  دـناوتیمن  تسا ، طرـش  نیا  دـقاف  هک  یمئاد  نونجم  نیاربانب 

هّدام 1137 حرش  نمض  دوخ ، ياج 
______________________________

. لبق عبانم  ( 1)
. قالط تامدقم  باوبا  زا  باب 32  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 2)

. لبق ذخأم  ( 3)
398 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. درک میهاوخ  ثحب 
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«. 1  » تسا هدیدرگ  رکذ  یئاور  بتک  رد  هک  تسا  يرامشیب  تایاور  هدنهد  قالط  رد  لقع  طرش  رابتعا  دنتسم 

دصق ( 3

هراشا

دیوگیم و هچ  هک  دنادب  رگید ، ترابع  هب  دشاب . دصاق  قالط  ۀغیص  ظفل و  يادا  رد  هدنهد  قالط  صخش  هک  تسنآ  طرش  نیا  زا  روظنم 
، يّدج هغیص  يارجا  رد  و  دیامنن ، هدنسب  ظّفلت  ةوحن  هب  اهنت  دشاب . هتشاد  لماک  فوقو  دنکیم  ظّفلت  هک  یتارابع  یعقاو  موهفم  ینعم و  رب 

. دشاب هاگآ  نآ  راثآ  جیاتن و  زا  و 
: زا تسترابع  رظن  نیا  یهقف  دنتسم  انبم و  دنراد . رظن  قاّفتا  هلأسم  نیا  رد  زین  اهقف 

نب دحاولا  دبع  تیاور  هلمج  زا  تسا . هدیدرگ  لقن  مالسلا  امهیلع  قداص  رفعج  رقاب و  دّمحم  نیماما  زا  هک  يدایز  رابخا  تایاور و  الّوا -
رگم دوشیمن  عقاو  قالط  قالّطلا - دارا  نمل  ّالا  قالط  ال  : » دومرف ع )  ) قداص ترـضح  هک  نومـضم  نیا  هب  ماشه  ربخ  يراـصنا و  راـتخم 

««. 2  » دشاب هتشاد  قالط  هدارا  دصق و  هدنهد  قالط  هکنآ 
ارجا ار  نآ  یخوشب  ای  دـشاب و  هدرک  ءادا  هابتـشا  ار  قالط  هغیـص  هک  ياهدـنهدقالط  نیاربانب  دراد . دوجو  زین  عامجا  هلأسم  نیا  رد  ایناث -

. دوب دهاوخن  حیحص  شقالط  دشاب ، دصق  دقاف  هدومن و 

یهقف یسررب 

، قالط ۀغیص  رد  نآ  ندوب  یمازلا  دصق و  ۀلئسم  یسررب  لیلحت و  يارب 
______________________________

. قالط تامدقم  باوبا  زا  باب 34 و 36  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
. قالط تامدقم  باوبا  زا  باب 11  ۀعیشلا ، لئاسو  هب  دوش  عوجر  ( 2)

399 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
: داد رارق  رظن  دروم  دومن و  حرطم  تسا  رّوصتم  نآ  مدع  دصق و  يارب  هک  يروص  تسیابیم 

نآ ياجب  اهابتـشا  یلو  غلاب » تنا  : » دیوگب دهاوخیم  هک  یـسک  دـننام  درادـن . دوجو  انعم  رد  هدوب و  ظفل  هب  رـصحنم  دـصق  یهاگ  فلا )
. تسا هدوبن  دوصقم  نآ  يانعم  نکیل  هدش ، دصق  ظفل  تروص  نیا  رد  دیوگیم ؛ قلاط » تنا  »

صخـش هک  تسا  یئاـج  رد  تروص  نیا  تسین . دوـجوم  دـصق  ظـفل  رد  یلو  دراد ، دوـجو  دـصق  موـهفم  ینعم و  رد  سکعب  یهاـگ  ب )
هک ار  يرگید  ظـفل  اهابتـشا  دزاـس ، ناـیب  ار  دوـصقم  موـهفم و  نیا  هک  درب  راـکب  یظفل  هکنآ  ياـجب  یلو  هدرک ، دـصق  ار  قـالط  ياـنعم 

: دیوگب هکنآ  ياجب  الثم  دیامنیم . ظّفلت  تسین  روظنم  نیا  ةدنناسر 
«. غلاب تنا  : » دیوگیم قلاط » تنا  »

راـکب دوخ  هژیو  دـصاقم  ناـیب  رد  هرمزور  روطب  دارفا  هک  یتاراـبع  بلغا  دـننامه  دراد . دوجو  دـصق  ود  ره  موهفم  ظـفل و  رد  یهاـگ  ج )
. دنیامنیم میهفت  نارگید  هب  ار  دوخ  دوصقم  دنربیم و 

نابز رب  طئارـش  زا  یـضعب  رد  ضیرم  دارفا  هک  یتارابع  دـننام  درادـن . دوجو  دـصق  انعم  ظفل و  زا  مادـکچیه  رد  هکنآ  مراهچ  تروص  د )
. تسا موسوم  نایذه  هب  هّماع  حالطصا  رد  هک  دنزاسیم ، يراج 

هدنهد قالط  مّوس  تروص  دننامه  تسیابیم  دوش ، ماجنا  تسرد  حیحـص و  قالط  هدش و  قّقحتم  دصق  دوجو  طرـش  هکنآ  يارب  نیاربانب 
. نآ ینعم  موهفم و  دصاق  مه  دشاب و  قالط  ظفل  دصاق  مه 
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دـصق نودب  اهابتـشا و  هک  دنک  راهظا  قالط  يارجا  زا  سپ  یتّدم  جوز  رگا  تسا ، یبلق  ینورد و  رما  کی  دصق  هکنیا  هب  هّجوت  اب  هلأسم -
؟ داد رظن  قالط  نالطب  هب  تفریذپ و  ار  شیاعّدا  ناوتیم  ایآ  تسا ، هتخاس  يراج  ار  قالط  ۀغیص 

صخـش دوخ  ياعّدا  راهظا و  زج  یهار  هکنیا  دـصق و  ندوب  یبلق  دانتـسا  هب  یخرب  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  هلأسم  نیا  هب  تبـسن  هقف  رد 
هب و  تسین ، نآ  تابثا  يارب 

400 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
نیا دانتسا  هب  رگید  ياهدع  لباقم ، رد  «. 1  » دناهدش دقتعم  روبزم  قالط  نالطب  جوز و  ياعدا  لوبق  هب  تسا ، دصق  مدع  لصا  هکنیا  دانتسا 
نینچ ياعّدا  ندوب  عومـسم  ریغ  قالط و  تّحـص  هب  دوشیم ، عقاو  دـصق  يور  زا  راتخم  لـقاع و  لـعاف  لـئاق و  لـعف  لوق و  ره  هک  لـصا 

. دناهداد رظن  یصخش 
نآ رـضحم  رد  و  دناوخیم ، ارف  داهـشا  هب  ار  لداع  دهاش  ود  لقاال  هک  يراتخم  لقاع و  مدآ  لاح  رهاظ  اریز  دیآیم ؛ رتیوق  رظنب  مّود  لوق 

يراج لماک  هّجوت  اب  دـصق و  يور  زا  ار  هغیـص  هک  دراد  روهظ  رما  نیا  رب  دـهدیم ، قالط  ار  شیوخ  ۀـجوز  مزال  طیارـش  تیاعر  اـب  ود 
هب ار  دوخ  ياعّدا  ات  بوسحم و  یعّدم  کی  افرص  دنک ، اعّدا  ار  شیوخ  ندوبن  دصاق  قالط  عوقو  زا  سپ  هک  یسک  نیاربانب  تسا . هتخاس 

. دوب دهاوخ  یقاب  دوخ  تّحص  هب  قالط  دناسرن ، تابثا 
دـصق رب  ياهراـما  هغیـص ، يارجا  يارب  هعوضوم  ظاـفلا  تاـعاقیا  دوقع و  یماـمت  رد  ارهاـظ  و  دـسریم ، رتيوـق  رظنب  دـنچ  ره  لوـق  نیا 

دوشیم هتفریذپ  جوز  لوق  رهاظ  رظن  زا  دناهتفگ  هداد و  يوتف  نیتسخن  هّیرظن  رب  روهـشم  نکل  ددرگ ، تباث  شفالخ  هکنیا  رگم  دنـشابیم 
. تسا شیوخ  ّتین  نویدم  جوز  انطاب  یلو 

رایتخا ( 4

هراشا

. تسا رایتخا  هدش  رکذ  هدنهد  قالط  يارب  م . ةّدام 1136 ق . رد  هک  یطرش  نیمراهچ 
رب هوالع  دنراد . رظن  قاّفتا  هلأسم  نیا  رب  همه  هتـشادن و  دوجو  یفالتخا  ءاهقف  نایم  دـشاب ، هدـش  عقاو  هارکا  يور  زا  هک  یقالط  نالطب  رد 

نآ ّماع  صوصن  زا  روظنم  دنشابیم . هلأسم  نیا  دّیؤم  زین  صوصخ  مومع و  روطب  هدراو  صوصن  روکذم ، عامجا 
______________________________

ص 20. ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  ص 384 ؛ یناقمام ، نیقتملا ، جهانم  ص 289 ؛ ج 5 ، میدق ، پاچ  ةرضانلا ، قئادحلا  ( 1)
401 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

صاخ صوصن  زا  دوصقم  لباقم ، رد  دـنراد . تلالد  دوش ، عقاو  هرک  يور  زا  هک  لمع  ره  نالطب  رب  یّلک  روطب  الوصا  هک  تسا  یئاهصن 
تـسا یکاـح  هک  هرارز  تیاور  دـننامه  تسا . هدومن  ناـیب  دوـش ، عـقاو  هارکا  يور  زا  هک  ار  یقـالط  نـالطب  هک  تسا  یتاـیاور  لـیبق  نآ 

دبع تیاور  و  «« 1  » تسین قالط  هرکم  قالط  قالطب - هقالط  سیل  : » تسا هدومرف  هرکم  صخـش  قالط  دروم  رد  ع )  ) رفعج یبا  ترـضح 
هارکا لاح  رد  قالط  هارکتـسالا - یف  قالّطلا  زوجی  ال  : » دـندومرف ترـضح  نآ  دـنکیم  لقن  هک  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  نیـسح  نبا  هّللا 

«. تسین 2 حیحص 

نآ هدنهد  لیکشت  رصانع  هارکا و  فیرعت 

دیدهت يارب  یعضوم  لمع  نآ  دشاب و  هدننکهارکا )  ) هرکم یئاناوت  رد  لمع  نآ  ماجنا  هک  یلمع  هب  ناسنا  ندش  دیدهت  زا  تسترابع  هارکا 
: هک تسا  مزال  دبای ، قّقحت  هارکا  هکنآ  يارب  نیاربانب  دشاب .
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. دشاب رودقم  هدننکهارکا  يارب  رما  نآ  ماجنا  هک  دیامن  دیدهت  يرما  هب  ار  هرکم  هدننکهارکا  فلا )
یهدن قالط  ار  تنز  رگا   » هک دنک  دیدهت  ار  يرگید  یصخش  هکنیا  دننام  دشاب . هتشادن  دوجو  هرکم )  ) هدنوش هارکا  يارب  يرارف  هار  ب )

يارب هاچ  رد  طاقـسا  ای  نتـشک  هتـشادن و  يرارف  هار  هدـنوش  دـیدهت  تروص  نیا  رد  منکیم » باـترپ  هاـچ  نورد  هب  ارت   » اـی مشکیم » ارت 
. دشابیم رودقم  هدننکدیدهت 

. درک دهاوخ  دیدهت  ار  وا  يّدج  يرطخ  هدننکهارکا ، هتساوخ  ماجنا  مدع  تروص  رد  هک  دشاب  هتشاد  يوق  ّنظ  ای  ملع  هدنوش  هارکا  ج )
تشز و ای  رطخ  شناسک  ناگتـسب و  ای  هرکم و  صخـش  هب  تبـسن  دنکیم ، دیدهت  نادب  ار  هدنوش ) هارکا   ) هرکم هدننکهارکا  هک  هچنآ  د )

تردپ هب  ینکن ، مادقا  تاهجوز  قالط  هب  تبسن  هچنانچ  : » دیوگب هرکم  هب  هرکم  رگا  الثم  دوش . بوسحم  مومذم 
______________________________

. قالط تامّدقم  باوبا  زا  ياهباب 37 و 18  ۀعیشلا ، لئاسو  1 و 2 ) ( ) 1)
402 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

یتادیدهت نآ  دننامه  حرج و  لتق و  لیبق  زا  یئاهدیدهت  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  هّتبلا  منکیم ». تراغ  ار  تردـپ  لام  ای  مناسریم ، بیـسآ 
. تسین ناسکی  اونیب  لّومتم و  دارفا  هب  تبسن  نآ  قدص  یلام  تادیدهت  رد  نکل  تسا ، ربارب  يواسم و  ناگمه  هب  تبسن  نآ  رثا  هک  تسا 

403 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

قالط رب  تیالو 

«. دهد قالط  ار  وا  نز  هیلع  ّیلوم  تحلصم  تروص  رد  دناوتیم  یمئاد  نونجم  یلو  : » یندم نوناق  هّدام 1137 
دناوتیمن یبص  یلو  هکنیا  هلمج  زا  تسا . تواـفت  یمئاد  نونجم  یبص و  ناـیم  یهقف  رظن  زا  میدومن ، ناـیب  زین  نیا  زا  شیپ  هک  روطناـمه 

تایاور نامه  انیع  عرف  نیا  دنتـسم  دـهد . قالط  ار  یمئاد  نونجم  ۀـجوز  دـناوتیم  عرـش  مکاح  ای  یلو  نکل  دـهد ، قـالط  ار  يو  ۀـجوز 
. دش هراشا  نادب  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  هلأسم  رد  هدراو 

؛ دهد قالط  ار  وا  هجوز  دناوتیمن  يراودا  نونجم  یلو  ای  عرـش  مکاح  هک  دیآیم  رب  نینچ  قوف  ةّدام  رد  روکذم  یمئاد » نونجم   » هژاو زا 
وا نونج  تلاح  هک  ینامز  ات  دنک  ربص  دیاب  وا  یلو  اذل  تسین ، یمئاد  یگـشیمه و  يراودا  نونجم  رد  نونج  اریز  تسا ، صّخـشم  شتّلع 

. دریگب میمصت  صوصخ  نیا  رد  هقافا  تلاح  رد  نونجم  دوخ  و  دوش ، عفترم  اتّقوم 
هب دنـشاب . ینوناق  تاـماقم  اـی  مکاـح  يرهق  یلو  ندوبن  تروص  رد  هکنآ  اـی  و  دـشاب ، يرهق  یلو  ناـمه  تسا  نکمم  یمئاد  نونجم  ّیلو 

قالط ار  وا  نز  هیلع  ّیلوم  ۀـطبغ  تحلـصم و  تیاعر  طرـش  هب  دـناوتیم  مکاح ، ای  دـشاب  يرهق  هکنآ  زا  معا  یمئاد  نونجم  یلو  لاحره 
. دهد

نیا رد  زین  یندم  نوناق  رظن  زا  درادـن . دوجو  یتوافت  دوش ، ضراع  ادـعب  هک  ینونج  اب  دـشاب  لصّتم  غولب  هب  هک  ینونج  نایم  یهقف  رظن  زا 
. ددرگیمن ساسحا  یقرف  صوصخ 

404 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

قالط رد  تلاکو 

هراشا
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«. دومن ارجا  لیکو  طسوتب  ار  قالط  ۀغیص  تسا  نکمم  : » یندم نوناق  هّدام 1138 
ای هتشاد و  روضح  قالط  يارجا  مسارم  رد  جوز  هاوخ  دومن ، ارجا  ریغ  هب  تلاکو  ياطعا  اب  ار  قالط  ۀغیص  ناوتیم  « 1  » ءاهقف روهشم  رظنب 

دیاب دشاب  رـضاح  شنز  دزن  درم  هک  یتروص  رد  دندقتعم  « 3  » هّماع ياهقف  زا  ياهراـپ  هّیماما 2 و  زا  یسوط  خیـش  موحرم  اّما  دشاب ، بیاغ 
تیاور ءاهقف  زا  هّدع  نیا  دنتسم  دوب . دهاوخن  حیحص  لیکو  قیرط  زا  نآ  ماجنا  نیاربانب  دیامن ، تردابم  قالط  ماجنا  هب  امیقتسم  يو  دوخ 

زوجی ال  : » دـناهدومرف قـالط ، رد  تلاـکو  زاوج  مدـع  اـی  زاوج  زا  لاؤس  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  هرارز 
شاهجوز دزن  جوز  هک  يدروم  رب  طقف  ار  تیاور  نیا  دافم  خیـش  موحرم  هّتبلا  تسین » زیاـج  تلاـکو  قـالط  رد  « - 4  » قالّطلا یف  ۀلاکولا 

. تسا هدرک  لمح  دشاب  رضاح 
______________________________

ص 4. قالط ، باتک  ج 2 ، ماهفالا ، کلاسم  ص 384 ؛ ج 5 ، میدق ، پاچ  ةرضانلا ، قئادحلا  ص 6 ؛ مالکلا ، رهاوج  1 و 2 ) ( ) 1)
. دعبب ج 4 ص 370  يریزجلا ، هعبرالا  بهاذم  یلع  هقفلا  ( 3)

. قالط تامدقم  باوبا  زا  باب 35  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 4)
405 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

یهقف یسررب 

: قالط رد  تلاکو  زاوج  دنتسم 
. ددرگیم ریذپتباین  روما  مامت  لماش  هک  دشابیم  تلاکو  ّهلدا  قالطا  الّوا -

دوخ طـسوت  اترـشابم  امیقتـسم و  رما  نآ  هک  دـشاب  هتفرگن  ّقلعت  نآ  رب  یلکـش  هب  عراـش  رظن  هک  تسا  يروما  تباـین  لـباق  روما  زا  روظنم 
. داد ماجنا  تلاکو  اب  ار  نآ  ناوتیم  هک  قالط  دننامه  دوش ؛ ماجنا  صخش 

بجوم هب  هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا  هک  « 1  » یثیدح هلمج  زا  دراد . دوجو  صوصخ  نیا  رد  هک  تسا  یصاخ  تیاور  ایناث -
هب ار  منز  قـالط  راـیتخا  نم  هک  دیـشاب  دـهاش  هتفگ  هدرک و  راذـگاو  يرگید  هب  ار  شنز  قـالط  رما  هک  يدرم   » دروم رد  ترـضح  زا  نآ 

. درادن یعنام  تسا و  حیحص  یلب  تسا : هدومرف  ترضح  نآ  و  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  رما  نیا  ایآ  هک  هدش  لاؤس  مداد » سک  نالف 
خساپ ماقم  رد  ترضح  نآ  اریز  درادن ، قالط  رما  رد  لیکوت  زاوج  رد  يریثأت  رهوش ، بایغ  ای  روضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 

نیا رب  لیلد  لاصفتسا ، كرت  نیمه  یهقف  حالطصا  هب  تسا ، هدیسرپن  نوچ  و  ریخ ؟ ای  هدوب  شنز  دزن  درم  ایآ  هک  هدیسرپن  يو  زا  لئاسم ،
. درادن یعنام  اقلطم  هک  تسا 

صوـصخ نیا  رد  زین  ةّدام 1119  لیذ  رد  البق  تسا . هتفریذـپ  ار  قالط  رد  تلاکو  هّیماـما ، روهـشم  رظن  زا  يوریپ  هب  ناریا ، یندـم  نوناـق 
. دش ثحب 

قالط رد  هجوز  تلاکو 

ات دـهد  تلاکو  دـناوتیم  مه  هجوز  دوخ  هب  دـهد ، تلاکو  هناگیب  ثلاث و  صخـش  هب  دـناوتیم  قالط  ماجنا  يارب  هک  روطنامه  جوز  اـیآ 
؟ دیامن هقّلطم  ار  دوخ 

______________________________

نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 215 
www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ص 333. ثیدح 1 ، قالط ، باوبا  زا  باب 39  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
406 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

: دراد دوجو  رظن  ود  هقف  رد 
تلاکو نز  هب  ناوتیم  مه  قالط  رد  درک ، يراک  نینچ  ناوتیم  تاعاقیا  دوقع و  ریاس  رد  هک  روطناـمه  دـندقتعم ، هّیماـما  روهـشم  لّوا -

ظاحل زا  نز  و  تسا ، رادربتباین  روما  زا  یکی  قالط  کـشیب  و  تسا ، تباـین  لـباق  لاـعفا  رد  لـیکوت  زاوج  تاـمومع  نآ  لـیلد  و  داد ،
«. 1  » دوش لیکو  دناوتیم  هدوب و  لماک  یقوقح 

، دشاب بیاغ  درم  هک  يدروم  رد  یّتح  داد ، تلاکو  هجوز  دوخ  هب  ناوتیمن  اقلطم  قالط  رد  هک  تسا  دـقتعم  یـسوط  خیـش  موحرم  مّود -
هب ایناث  دـشاب ؛ دـناوتیمن  هدـننکلمع  دـنکیم  لوبق  ار  قالط  دوخ  هک  هجوز  و  دـشاب ، لعاف  دـناوتیمن  لباق ، الّوا  هک  تسا  نیا  يو  لیلد 

تسا 2. هدرک  دانتسا  قاسلاب » ذخا  نم  دیب  قالطلا   » تیاور
: دناهتسناد دودرم  ریز  لیلدب  ار  خیش  لالدتسا  روهشم ،

اذـل و  تسین ، قداص  يرابتعا »  » روما دروم  رد  تسا و  حیحـص  یعقاو »  » روما رد  طـقف  دـشاب ، لـعاف  دـناوتیمن  لـباق  ینعی  لّوا ، لـیلد  ( 1
دحاو صخـش  هکنیا  امک  دشاب ، لباق  تسا  لّکوم  هجوز  هکنیا  تهج  زا  و  دـشاب ، لعاف  تسا  لیکو  هکنیا  رابتعاب  هجوز  هک  درادـن  یعنام 

. دشاب لوبق  فرط  مه  باجیا و  فرط  مه  دناوتیم 
تـسدب قالط  یّلک  رایتخا  هک  تسنآ  تیاور  نیا  موهفم  هک  تفگ  دیاب  قاسلاب » ذخا  نم  دـیب  قالطلا   » تیاور هب  دانتـسا  صوصخ  رد  ( 2

دوخ لیکو  قالط  رد  ار  هجوز  جوز ، یتقو  اریز  درادـن ، تیاور  نیا  اب  یتاـفانم  نز  هب  قـالط  يارجا  تلاـکو  ياـطعا  نیارباـنب  تسا ، درم 
ةّدام زین  هّدام و  نیا  رد  هّیماما  روهـشم  زا  يوریپ  هب  ناریا  یندم  نوناق  اذـل  و  هدرک . ضیوفت  هجوز  هب  ار  دوخ  قالط  رایتخا  ینعی  دـنکیم ،

. تسا هتسناد  ربتعم  هتفریذپ و  ار  هجوز  تلاکو   1119
______________________________

ص 24. ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  ص 290 ؛ ج 6 ، ةرضانلا ، قئادح  ص 4 ؛ ج 2 ، یناث ، دیهش  کلاسم  هب : دوش  عوجر  1 و 2 ) ( ) 1)
407 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

عطقنم دقع  لالحنا 

هراشا

جراخ ّتیجوز  زا  رهوش ، فرط  زا  نآ  لذب  ای  تّدم  ءاضقنا  هب  هعطقنم  نز  و  تسا ، مئاد  دقع  صوصخم  قالط  : » یندم نوناق  هّدام 1139 
«. دوشیم

. دوشیمن عقاو  هعطقنم  نز  هب  تبسن  قالط  نیاربانب  دشاب ، مئاد »  » دقع هک  تسا  نیا  قالط  تّحص  رد  هربتعم  طیارش  زا  یکی 
هب ار  قالط  هک  زین  یصوصن  دراد ؛ تقفاوم  یهقف  یّلک  لوصا  اب  مکح  نیا  هوالع ، هب  تسا ؛ قّقحم  نآ  رب  عامجا  هدوب و  یقاّفتا  هلأسم  نیا 

، هدـش دراو  عطقنم  حاکن  صوصخ  رد  هک  مه  ياهژیو  صوصن  زا  دافتـسم  رگید  فرط  زا  تسا ؛ بلطم  نیا  رب  لاد  هدرک ، روصحم  حاکن 
قالط نودب  تسا  هعطقنم  هک  ياهجوز  ایآ  هک  دناهدرک  لاؤس  ع )  ) قداص ترضح  زا  تسیکاح  هک  یتیاور  هلمج ، زا  تسا . بلطم  نیمه 

««. 1  » دباییم همتاخ  حاکن  اریز  دوشیم  ادج  نآ  ءاضقنا  ای  تّدم  لذب  اب  : » دناهدومرف ترضح  دوشیم ؟ ادج 
______________________________
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،- ج 2 یّلح ، هماّلع  ءاهقفلا ، ةرکذت  ص 165 ؛ ج 5 ، ةرضانلا ، قئادح  ص 10 ؛ ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
408 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

تّدم لذب 

، هدومن هراشا  نآ  هب  ةّدام 1139  رد  زین  و  هدرمش ، تّدم  لذب  ار  عطقنم  حاکن  لالحنا  لماوع  زا  یکی  ةّدام 1120  رد  دنچ  ره  یندم  نوناق 
: میزادرپیم دراوم  نیا  حرش  هب  « 1  » هّیهقف بتک  زا  جارختسا  اب  اذل  تسا ؛ هدرکن  رکذ  ار  نآ  لئاسم  ماکحا و  یلو 

نیا رد  دیامن . يرب  ار  وا  رگید  ریبعت  هب  و  دشخبب ، هجوز  هب  ار  عطقنم  حاکن  تّدم  زا  هدنام  یقاب  دشاب  لیام  هک  عقوم  ره  دناوتیم  جوز  ( 1
. ددرگیم زاغآ  هّدع  و  هدیدرگ ، لحنم  عطقنم  حاکن  تروص 

رگا الثم  تسا . نالطب  بجوم  طارتشا  هنوگ  ره  و  دوش ، ماجنا  ازّجنم  تسیابیم  اذـل  دـیآیم ، باسحب  عاـقیا »  » تّدـم ءاربا  اـی  لذـب و  ( 2
. تسا لطاب  ءاربا  ینکن ،» جاودزا  سک  نالف  اب  هکنآ  طرش  هب  مدرک  ءاربا  ار  تّدم  نم  : » دیوگب شیوخ  ۀعطقنم  هجوز  هب  جوز 

، هجیتن طرش  وحن  هب  هکنآ  لباقم  رد  دیامن ، میدقت  جوز  هب  ار  يزیچ  هجوز  الثم  دوش . ماجنا  حلص  کی  نمـض  رد  دناوتیم  تّدم  ءاربا  ( 3
ءاربا هب  مزلم  ریخا ، تروص  رد  جوز ، حیحـص و  هحلاصم  نیا  دهاوخب . ار  شیوخ  تّدـم  یقبام  ءاربا  دـناوتیم  زین  و  دـشاب ، يرب  تّدـم  زا 

رد و  دـیامنیم ؛ رابجا  ار  جوز  هاگداد  هدومن و  تساوخرد  ار  دّـهعت  يارجا  هاگداد  زا  دـناوتیم  هجوز  دزرو  عاـنتما  هچناـنچ  و  دـشابیم ؛
. درک دهاوخ  ءاربا  رب  مادقا  اسأر  مکاح  دّدجم ، عانتما  تروص 

هب مزلم  هیلع  طورشم  تروص  نیا  رد  دنهد ، رارق  ار  یطورش  ای  طرش و  حلص ، دقع  نمض  رد  دنناوتیم  هجوز  جوز و  شیپ ، ضرف  رد  ( 4
نینچ هکنیا  اب  هتبلا  دنکن ، جاودزا  درم  نالف  اب  هک  دنک  طرش  هجوز  رب  جوز  هکنیا  لثم  دوب ، دهاوخ  نآ  ماجنا 

______________________________

. قالط باتک  - 
ص 297. ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  ( 1)

409 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
رظنب نآ  نـالطب  رب  یهیجوت  جاودزا  عوقو  تروص  رد  اـّما  درک ، دـهاوخ  يریگولج  دّدـجم  جاودزا  زا  زین  هاـگداد  هدوب و  حیحـص  یطرش 

. دسریمن
و تسا ؛ دّهعت  ماجنا  هب  مزلم  هجوز  دیامن ، جاودزا  يو  اب  ادّدجم  یئادج  زا  سپ  هجوز  هک  دنک  طرش  حلـص  دقع  نمـض  رد  جوز  هچنانچ 

دهاوخ يراج  ار  جاودزا  دـقع  اـسأر  مکاـح  دزرو ، عاـنتما  رما  نیا  زا  هک  یتروص  رد  دـنکیم . راـبجا  ار  يو  هاـگداد  دـهدن ، ماـجنا  رگا 
. تخاس

؟ دیامن لذب  ار  وا  ۀعطقنم  ۀجوز  تّدم  دناوتیم  ریغص  یلو  ایآ  ( 5
«. 1  » دراد ار  يرایتخا  نینچ  ریغص  حالص  هطبغ و  تروص  رد  دسریم  رظنب 

______________________________

هرامش 5 همیمض  يرون ، یلع  الم  خساپ  رد  قوف  هلأسم  صوصخ  رد  یمق  يازریم  ياهلالدتسا  هب  دوش  عوجر  ( 1)
410 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هقّلطم طیارش 
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زا لبق  قالط  ای  دشاب  لماح  نز  هکنیا  رگم  تسین  حیحص  سافن  لاح  رد  ای  یگنانز  تداع  تّدم  رد  نز  قالط  : » یندم نوناق  هّدام 1140 
«. دنک لصاح  دناوتن  نز  ندوب  یگنانز  تداع  زا  عالّطا  هک  يروطب  دشاب  بیاغ  رهوش  ای  دوش  عقاو  نز  اب  یکیدزن 

، دوش عقاو  قالط  تالاح  نیا  رد  هچنانچ  نیاربانب  دـشابن . سافن  ضیح و  لاح  رد  نز  هک  تسا  نیا  قالط  تّحـص  طیارـش  زا  رگید  یکی 
. دوب دهاوخ  لطاب 

: ددرگیم دافتسم  ریز  بیترت  هب  سافن  ای  ضیح  تالاح  زا  یکی  رد  قالط  نالطب  طیارش  قوف ، ةّدام  موهفم  زا 
. دشاب هلوخدم  نز  ( 1

. دشابن هلماح  ( 2
. دشاب هتشاد  روضح  وا  دزن  رد  شرهوش  ( 3

قوف طیارـش  زا  یکی  رگا  و  دوب . دهاوخ  لطاب  سافن  ای  ضیح  تلاح  رد  هدـش  ماجنا  قالط  دـشاب ، دوجوم  طرـش  هس  نیا  هک  یتروص  رد 
سافن ای  ضیح  لاح  رد  قالط  و  دشاب ) بیاغ  رهوش  ای  دشاب  هلماح  ای  دشابن  هلوخدم  نز   ) دشاب هتشادن  دوجو  رکذلا 

411 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
: هکنیا حیضوت  تسین . ّبترتم  هدش  ماجنا  قالط  رب  یلاکشا  دوش ، عقاو 

وا یگنانز  تداع  اب  هجاوم  هک  دنچ  ره  تسا ، زئاج  اقلطم  هلوخدـم ) ریغ   ) تسا هدرکن  یکیدزن  يو  اب  شرهوش  هک  ياهجوز  قالط  فلا )
. ددرگ

ددرگ وا  ضیح  اب  هجاوم  هلماح  نز  قالط  هچنانچ  اذـل  تسا  عوقولا  نکمم  يرما  لـمح ، لاـح  رد  ناـنز  ندـش  ضئاـح  هک  اـجنآ  زا  ب )
. دشابیم حیحص 

رد یتسیاب  دزاس  هقّلطم  ار  وا  دهاوخب  هچنانچ  دنـشابن  لزنم  کی  رد  دنچ  ره  دـننک  یگدـنز  رهـش  کی  رد  شرـسمه  اب  يدرم  هاگره  ج )
دربیم رـسب  يو  زا  يرود  هلـصاف  رد  هچناـنچ  یلو  دـیامن ، قـالط  هب  ترداـبم  ناـنیمطا  زا  سپ  دـنک و  قیقحت  يو  یگناـنز  تداـع  دروم 

«. 1  » ددرگ وا  سافن  ای  ضیح و  ماّیا  اب  هجاوم  هک  دنچ  ره  تسا ؛ عنامالب  قالط  ماجنا  دنک ، عالّطا  بسک  دناوتن  هک  يروطب 
دـشاب هتـشذگ  هام  کی  لقا  دح  یتسیاب  تبیغ  تّدـم  زا  دـناهتفگ  ياهراپ  تسین ؛ یفاک  نز  درم و  هلـصاف  تبیغ و  قلطم  هّیماما  ءاهقف  رظنب 

زا هچنانچ  یّتح  هّیرظن  نیا  بجومب  دـناهداد . رارق  عالّطا  یبایتسد و  ناکما  رب  ار  راـیعم  هدومنن و  حرطم  ار  یّـصاخ  تّدـم  ارثکا  یلو  «، 2»
دهد قالط  رگا  دهد و  قالط  تیاعر ، نودب  دناوتیمن  دیامن ، لیـصحت  ار  شیوخ  ۀـجوز  سافن  ای  تداع و  ماّیا  دـناوتب  تابـساحم  قیرط 

شیارب عالطا  لیـصحت  هچنانچ  رـضاح  درم  الباقتم  و  «. 3  » دوب دـهاوخ  لطاب  قالط  سافن  ای  ضیح و  ماّیا  اـب  ندـش  فداـصم  تروص  رد 
«. 4  » تسا بیاغ  مکح  رد  دشاب  راوشد 

______________________________

ص 282. ج 2 ، یناهفصا ، ةاجنلا ، ۀلیسو  ( 1)
ص 512. یسوط ، خیش  هیاهنلا ، ( 2)

ص 384. یناقمام ، نیقتملا ، جهانم  ص 129 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرش  ( 3)
. لبق عبانم  ( 4)

412 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هعقاوم ریغ  رهط  رد  قالط  عوقو 

«. دشاب لماح  ای  هسئای  نز ، هکنیا  رگم  تسین  حیحص  هعقاوم  رهط  رد  قالط  : » یندم نوناق  هّدام 1141 

نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 218 
www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


رد هقّلطم  هک  تسا  ربتعم  اهنت  هن  قالط  تّحـص  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  ياـیوگ  و  نیـشیپ ، ةّداـم  داـفم  رب  تسا  یلیمکت  هّداـم  نیا  ياوتحم 
روظنم و  دـشاب . هعقاوم  ریغ  رهط  یتسیاب  دوشیم  عقاو  نآ  رد  قالط  هک  يرهط  هکلب  دـشابن ، سافن  ای  ضیح و  لاـح  رد  هدوب و  رهط  لاـح 

تسا یغلاب  ۀجوز  هب  طوبرم  طرش  نیا  دشاب . هدرکن  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  راب  چیه  قالط  ماگنه  ات  نز  ندش  كاپ  زا  سپ  هک  تسا  نآ 
. تسا حیحص  اقلطم  يو  قالط  دشاب  هسئای  ای  هلماح و  ای  هریغص و  رگا  و  هسئای ، هن  تسا و  هلماح  هن  هک 

نیا رب  تلالد  تحارص  هب  هک  تسا  یتایاور  نآ  دنتسم  و  «. 1  » درادن دوجو  هّیماما  ياهقف  نایم  رد  يرظن  فالتخا  هنوگچیه  هلأسم  نیا  رد 
الیذ هنومن  ود  هب  دراد . رما 

______________________________

ج مالکلا ، رهاوج  ص 384 ؛ یناقمم ، نیقتملا ، جهانم  قالط ؛ باتک  ج 2 ، یناث ، دیهش  ماهفالا ، کلاسم  ص 129 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرش  ( 1)
ص 29. ، 32

413 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. دوشیم هراشا 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  نیعا  نب  ریکب  ( 1
نآ رد  هک  دهد  قالط  يرهط  رد  ار  شنز  درم  هک  تسا  نآ  قالط  ینعی  «« 1 …  » عامج ریغ  نم  رهط  یلع  ةأرملا  لجّرلا  قلطی  نا  قالّطلا  »

. تسا هدرکن  یکیدزن 
: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  رباج  نب  لیعامسا  ( 2

يو زا  شرهوش  هک  ینز  هلوخدم ؛ ریغ  نز  هدیدرگ ؛ نشور  وا  لمح  هک  ياهلماح  نز  داد ؛ قالط  ناوتیم  لاح  ره  رد  ار  نانز  هتـسد  جـنپ 
«. 2  » هسئای نز  و  غلابان )  ) تسا هدشن  ضیح  زونه  هک  ینز  تسا ؛ بئاغ 

. ددرگیم جاتنتسا  رظن  دروم  ياوتف  یبوخب  قوف  تایاور  هتسد  ود  نیماضم  نتفرگ  رظن  رد  اب 
______________________________

. قالط تامّدقم  باوبا  زا  باب 9  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
. قالط تامّدقم  باوبا  زا  باب 25  شیپ ، ذخآم  ( 2)

414 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

دوشیمن تداع  هک  ینز  قالط 

هراشا

یکیدزن نیرخآ  خیرات  زا  هک  تسا  حیحص  یتقو  دوشیمن  یگنانز  تداع  ّنس  ياضتقا  دوجو  اب  هک  ینز  قالط  : » یندم نوناق  هّدام 1142 
«. دشاب هتشذگ  هام  هس  نز  اب 

ره هژاو  نیا  دنیوگ . « 1 « » هبارتسم  » ار وا  هقف  حالطـصا  رد  دـنیبیمن  ضیح  یلو  هسئای ) هن  تسا و  غلاـبان  هن   ) تسا ضیح  ّنس  رد  هک  ینز 
ّتلع هب  هک  ینانز  رب  تایاور ، زا  يوریپ  هب  یهقف ، بتک  رد  یلو  دنتـسه  لمح  هب  كوکـشم  هک  ددرگ  قالطا  ینانز  رب  دـیاب  اتقیقح  دـنچ 

«. 2  » دنشابیم قوف  مکح  لومشم  تسا و  هدش  قالطا  زین  دنریگ  رارق  یتلاح  نینچ  رد  رگید  بابسا  للع و  ای  ضرم و  ای  عاضر و 
ع)  ) قداص ماما  زا  هک  تسا  راطع  هلـسرم  هلمج  زا  دـشابیم . قوف  دافم  يایوگ  يدّدـعتم  تایاور  و  دـنراد ، عاـمجا  قوف  مکح  رد  ءاـهقف 
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ياهبارتسم نز  درک  لاؤس 
______________________________

. تسا کش  يانعم  هب  بیر  هشیر  زا  ( 1)
ص 40؛ ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  قالط ؛ باـتک  ج 2 ، یناث ، دیهـش  ماهفالا ، کلاسم  قالط ؛ باتک  ج 2 ، یئابطابط ، لئاسملا ، ضاـیر  ( 2)

ص 388. یناقمم ، نیقتملا ، جهانم 
415 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

، دشاب هدرک  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  هچنانچ  دنوشیمن ، یـضعب  دـنوشیم و  هلماح  یـضعب  وا  نالاسمه  هک  یلاح  رد  دـنیبیمن ، ضیح  هک 
؟ دوشیم هداد  قالط  هنوگچ 

. دهد قالط  ار  وا  هاگنآ  دریگب و  هلصاف  وا  زا  هام  هس  ینعی  « 1 « » اهقلطی ّمث  رهشا  هثالث  اهنع  کسمیل  داد … « : خساپ  ترضح  نآ 

: هرکذت

، دشابیمن م ). هداـم 1142 ق . عوضوم   ) هبارتسم مکح  رد  دـنیبیم  ضیح  هاـم  هس  زا  شیب  لـصاوف  رد  هک  تسا  نیا  رب  شتداـع  هک  ینز 
ماجنا نودب  ندش ، كاپ  ندش و  ضیح  زا  سپ  ینالوط ، لصاوف  نیا  هب  هجوت  نودـب  دـیاب  هک  تسا ؛ بوسحم  هداعلا » تاذ   » نانز زا  هکلب 

«. 2  » دریگ تروص  قالط  یکیدزن ،
______________________________

ص 235. ج 15 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
ص 5. ج 2 ، یناث ، دیهش  ماهفالا ، کلاسم  ( 2)

417 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

قالط ماسقا  رد  مّود - ثحبم 

هراشا

عوجر هوحن  عوجر  قح  یعجر - قالط  تارابم  قالط  علخ  قالط  نئاب  قالط  قالط  ماسقا 
419 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

قالط ماسقا 

هراشا

«. یعجر نئاب و  تسا : مسق  ود  رب  قالط  : » یندم نوناق  هّدام 1143 
«. یّنس  » و یعدب »  » قالط هب  دوشیم  میسقت  ائادتبا  قالط  ءاهقف  رظن  زا 

زا دارم  تسا . لطاب  دوش ، عقاو  رگا  قالط  عون  نیا  و  دشاب ؛ هتفرگ  ماجنا  تعیرش  رد  هرّرقم  طیارش  فالخ  هک  تسا  یقالط  یعدب ، قالط 
. تسا هدیدرگ  رکذ  لبق  ثحبم  رد  هک  دشابیم  یطیارش  نامه  یعرش  طیارش 
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: تسا مسق  ود  رب  دوخ  و  دشاب . هدش  ماجنا  یعرش  طیارش  لماک  تیاعر  اب  تاررقم و  قباطم  هک  تسا  یقالط  یّنس ، قالط  زا  روظنم 
. نئاب قالط  فلا )
. یعجر قالط  ب )

420 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

نئاب قالط  لوا - مسق 

هراشا

«. تسین عوجر  قح  رهوش  يارب  نئاب  قالط  رد  : » یندم نوناق  هّدام 1144 
: تسا نئاب  قالط  لیذ  دراوم  رد  : » یندم نوناق  هّدام 1145 

. دوش عقاو  یکیدزن  زا  لبق  هک  یقالط  ( 1
. هسئای قالط  ( 2

. دشاب هدرکن  ضوع  هب  عوجر  نز  هک  مادام  تارابم  علخ و  قالط  ( 3
«. دیدج حاکن  هجیتن  رد  ای  دشاب  عوجر  هجیتن  رد  تلصو  هکنیا  زا  معا  دیآ  لمعب  یلاوتم  تلصو  هس  زا  دعب  هک  قالط  نیمّوس  ( 4

و نئاـب ، قـالط  عاونا  رکذ  هب  ـالیذ  تسین . عوجر  قح  رهوش  يارب  ددرگیم و  عـطق  ّتیجوز  هطبار  نآ  رد  هک  تسا  یقـالط  نئاـب ، قـالط 
: میزادرپیم اهنآ  زا  کی  ره  هب  طوبرم  ماکحا 

تباـنج لـسغ  بجوم  هک  تسا  يوحن  هب  یکیدزن  لوـخد ، زا  دارم  دـشاب . هدرک  توـلخ  يو  اـب  دـنچ  ره  هلوخدـم ، ریغ  هجوز  قـالط  ( 1
دشاب و لبق  زا  هاوخ  ددرگ ،

421 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
«. 1  » دیآیم مزال  هّدع  رهم و  لوخد ، اب  دناهتفگ  قلطم  روطب  صوصن  اریز  دنراد  عامجا  هلأسم  نیا  رب  اهقف  ربد . زا  هاوخ 

هّیهقف بتک  رد  اهقف  هک  یحرش  هب  دنیبیمن ؛ ضیح  هک  « 3  » ياهلاس تصش  ای  هاجنپ و  نز  زا  تسا  ترابع  هسئای  نز  «، 2  » هسئای قالط  ( 2
. دناهدرک ثحب  صوصخ  نیا  رد  تراهط  ثحبم 

(. هلاس زا 9  رتمک   ) هریغص ۀجوز  قالط  ( 3
حیضوت . ) دوشیم یعجر  هب  لّدبم  قالط  دنک ، عوجر  هچنانچ  و  دشاب ؛ هدرکن  عوجر  ضوع  هب  نز  هک  مادام  تارابم  علخ و  قالط  4 و 5 )

(. دمآ دهاوخ  م . داوم 1146 و 1147 ق . لیذ  رد  هناگادج و  روطب  قالط ، عون  ود  نیا  دروم  رد  لماک 
. تسا هدش  هلصاف  نآ  نایم  رد  عوجر  ود  هک  ياهقالط  هس  ( 6

. تسا یعجر  قالط  دریگ ، تروص  قوف  روص  زا  جراخ  هک  یئاهقالط 
دناوتیم هلـصافالب  نز  ددرگیم و  عطق  ّتیجوز  هطبار  قالط  عوقو  ضحم  هب  اذل  و  درادن ؛ دوجو  هّدع  نئاب  قالط  زا  ماسقا 1 و 2 و 3  رد 

درم نز و  نآ  هچنانچ  و  درادن ؛ ینعم  عوجر  اذل  درادن  دوجو  هّدع  هناگهس  ياهقالط  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  و  دـنک ؛ جاودزا  رگید  يدرم  اب 
. دنیامن تردابم  دیدج  يدقع  داقعنا  هب  امازلا  یتسیاب  دننک  جاودزا  رگیدکی  اب  اددجم  دنهاوخب 

هب دراد و  دوجو  هّدـع  قالط  عون  نیا  رد  دـنچ  ره  اذـل  و  تسا ، نئاب  ضوع ، هب  هجوز  عوجر  زا  لبق  مجنپ  مراهچ و  ياهتروص  رد  قـالط 
هاگره دوخ  رایتخا  هب  دناوتب  درم  هک  تسین  ینعم  نادب  هدع  دوجو  نکل  دیامن ، جاودزا  رگید  يدرم  اب  هلـصافالب  دـناوتیمن  نز  ّتلع  نیا 

. دنک عوجر  هّدع  نامز  تّدم  لوط  رد  تساوخ 
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______________________________

ص 120 ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
هب دنوشیمن ، ضئاح  لاس  ّنس و  نآ  رد  وا  لاثما  ریاظن و  نانز  هک  تسا  يّدح  رد  لاس  ّنس و  رظن  زا  هک  دوشیم  هتفگ  ینز  هب  هسئای  ( 2)

. تسا دیماان  سویأم و  ندش  رادراب  زا  رگید  ترابع 
. دنوشیم هسئای  یگلاس  ّنس 60  رد  یشرق  نانز  و  یگلاس ، هاجنپ  ّنس  رد  یشرق  ریغ  نانز  ( 3)

422 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
دنک جاودزا  رگید  يدرم  اب  هّدع  ءاضقنا  زا  سپ  هک  تسا  نآ  هب  طونم  وا  ندـش  لالح  ددرگیم و  مارح  درم  رب  نز  مشـش ، عون  قالط  رد 

جاودزا شیوخ  قباس  رهوش  اب  اددـجم  دـناوتیم  نز  دـنوش ، ادـج  رگیدـکی  زا  جوز  توم  اـی  قـالط و  اـب  هچناـنچ  یکیدزن  زا  سپ  و  « 1»
. دش ثحب  الصفم  هنیمز  نیا  رد  ةّدام 1057  لیذ  رد  البق  دیامن .

: رّکذت
«. 2  » دناهدرک رکذ  نئاب  ياهقالط  ءزج  ار  نآ  اهقف  یلو  هدیدرگن ، رّکذتم  ار  هریغص  هجوز  قالط  یندم  نوناق  ( 1

اب هکنآ  نودـب  حاکن ، عوقو  زا  سپ  جوز  هک  تسا  ياهجوز  هلوخدـم ؛ ریغ  زا  روظنم  هکلب  تسین ، هرکاب  يانعم  هب  اـموزل  هلوخدـم  ریغ  ( 2
هدوب و هلوخدـم  رهوش  نیمه  زا  هکنآ  ای  هتـشاد و  يرگید  رهوش  البق  هجوز  هچنانچ  نیاربانب  دـشاب . هداد  قـالط  ار  وا  دـنک ، یکیدزن  يو 

درادن هّدع  تسا و  بوسحم  هلوخدم  ریغ  دوش  هداد  قالط  یکیدزن  زا  لبق  هچنانچ  لاح  هدرک ، جاودزا  وا  اب  اددجم  سپـس  هدـش و  هقّلطم 
. دوریم رامشب  نئاب  زین  روکذم  قالط  و 

ریغ هقّلطم ، نیا  دهد  قالط  ار  يو  اددجم  یکیدزن  زا  لبق  و  دنک ، عوجر  دوخ  هّیعجر  هقلطم  هب  يدرم  رگا  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال  هتبلا 
هلوخدـم البق  هجوز  نوچ  ددرگیمن و  بوسحم  دـیدج  جاودزا  تسا و  لبق  یگدـنز  همادا  عوجر  اریز  دـش  دـهاوخن  بوسحم  هلوخدـم 

«. 3  » دیآیم رامشب  هلوخدم  زین  ریخا  تروص  رد  اذل  هدوب 
***
______________________________

ینعی لـّلحم »  » یهقف حالطـصا  رد  دـنکیم ، دـقع  ار  نز  نآ  شقباـس  رهوش  رب  هقـالط  هس  نز  ندـش  لـالح  يارب  هک  يدرم  نینچ  هب  ( 1)
. دوشیم قالطا  هدننکلالح ،

دیهش ص دعاوق  ص 386 ؛ یناقمام ، نیقتملا  جهانم  ص 311 ؛ ج 5 ، میدق ، پاچ  ةرـضانلا  قئادح  ص 120 ؛ ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)
.183

ص 392. یناقمام ، نیقّتملا  جهانم  ص 106 ؛ تاقحلم )  ) ج 12 یقثولا ، ةورع  ( 3)
423 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

علخ قالط 

هراشا

دهدیم رهوش  هب  هک  یلام  لباقم  رد  دراد  دوخ  رهوش  زا  هک  یتهارک  هطـساو  هب  نز  هک  تسا  نآ  علخ  قـالط  : » یندـم نوناـق  هّدام 1146 
«. دشاب رهم  زا  رتمک  ای  رتشیب و  ای  نآ و  لداعم  ای  رهم  نیع  روبزم  لام  هکنیا  زا  معا  دریگب  قالط 

سابل ۀلزنم  هب  ار  رهوش  نز و  دیجم  نآرق  نوچ  تسا . هدمآ  ندنک  ندرک و  ادـج  يانعم  هب  ءاخ  حـتف  هب  علخ  زا  حلـص »  » نزو رب  علخ  ةژاو 
«. 2  » تسا هدش  هیبشت  سابل  ندنک  هب  نآرق  نایب  رد  رهوش  نز و  یئادج  اذل  « 1 ( » َّنَُهل ٌسا�ِبل  ُْمْتنَأ  َو  ْمَُکل  ٌسا�ِبل  َّنُه   ) هتسناد رگیدکی 
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. تسا لام  لذب  لباقم  رد  هجوز  نتخاس  اهر  يانعم  هب  علخ  قوقح ، هقف و  حالطصا  رد 
: تسا رصنع  ود  رب  ینتبم  علخ  قالط  هدیدرگ ، حیرصت  قوف  ةّدام  نتم  رد  هک  روط  نامه 

. رهوش زا  نز  نتشاد  تهارک  فلا )
. دنیوگ هیدف »  » ار نآ  هک  قالط ؛ ماجنا  لباقم  رد  درم  هب  نز  يوس  زا  یلام  نداد  ب )

______________________________

هیآ 187. هرقب ، ةروس  ( 1)
ج هعمل ، حرش  علخ ؛ باتک  مالکلا ، رهاوج  قالط ؛ باتک  یئابطابط ، لئاسملا  ضایر  قالط ؛ باتک  ج 2 ، یناث ، دیهش  ماهفالا  کلاسم  ( 2)

ص 147. ، 2
424 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

جوز هب  تبسن  هجوز  تهارک 

حیحـص علخ  قالط  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب و  هتـشاد  تهارک  جوز  هب  تبـسن  هجوز  هک  تسا  نآ  علخ  قالط  رد  مزـال  رـصانع  زا  یکی 
یهاگ علخ ، قالط  رد  مزال  تهارک  جوز . طقف  ۀـیحان  زا  ای  نیفرط و  زا  هن  دـشاب ، هجوز  هیحان  زا  اهنت  تهارک  نیا  یتسیاب  اموزل  و  تسین ؛
تسا یضراع  یهاگ  و  نآ ، لاثما  يو و  قلخ  ءوس  هرهچ و  یتشز  لیبق  زا  تسا ، جوز  تاّیصوصخ  زا  یـشان  هک  یتهارک  لثم  تسا  یتاذ 

دناوتیم عـلخ  قـالط  تهارک  عوـن  ود  نیا  زا  کـی  ره  دوـجو  اـب  تسا . رّفنتم  يو  زا  شرهوـش  دّدـجم  جاودزا  رطاـخب  هجوز  هکنآ  لـثم 
رطاخب نز  دـیامن و  فّلخت  یئوشانز  فیاظو  ماجنا  زا  اـی  دـیوگ و  ازـسان  ار  وا  اـی  دـهد  رازآ  ار  شنز  رهوش ، هچناـنچ  اـّما  دریگ . تروص 

تسا و لـطاب  علخ  و  مارح ، درم  رب  روبزم  لاـم  نتفرگ  دـنک ، قـالط  تساوخرد  و  لذـب ، ار  یلاـم  اـی  رهم و  وا  تسد  زا  یئاـهر  تاـجن و 
«. 1  » دوب دهاوخ  یعجر  دتفا ، قاّفتا  قالط  طئارش  نیا  اب  هچنانچ 

«. 2  » تسا رتاوتم  ّدح  رد  صوصن  ایناث  عامجا و  الّوا  تهارک ، موزل  یهقف  دنتسم 
هک ددرگ  مامـشتسا  نینچ  يو  رادرک  راتفگ و  زا  هک  دشاب  يّدـح  هب  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاک  هجوز  تهارک  قلطم  اهقف ، زا  يرایـسب  رظنب 

هرقب هروس  ۀفیرش 229  هیآ  زا  ار  هتکن  نیا  «. 3  » ددرگیم هزشان  لقاال  دش و  دهاوخ  تیصعم  بکترم  دهدن ، قالط  ار  وا  شرهوش  هچنانچ 
(. ِِهب ْتَدَْتفا  اَمِیف  ا�مِْهیَلَع  َحا�نُج  ا�لَف  ّللا 

�
ِه َدوُدُح  ا�میُِقی  ّلَأ 

�
ا ُْمتْفِخ  ْنِإَف  دناهدومن … ( . طابنتسا 

ار قوف  ّدح  زارحا  هتسناد و  یفاک  ار  تهارک  راهظا  فرص  اهقف  روهشم  یلو 
______________________________

ج 2 ص هعمل ، حرـش  ج 2 ص 352 ؛ هلیـسولا ، ریرحت  ج 5 ص 379 ؛ میدق ، پاچ  ةرـضانلا ، قئادح  ج 33 ص 41 ؛ مـالکلا ، رهاوج  ( 1)
.152

باب 1. تارابم  علخ  ۀعیشلا ، لئاسو  ج 33 ص 41 ؛ مالکلا ، رهاوج  ( 2)
. شیپ عبانم  ( 3)

425 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
«. 1  » دننادیمن مزال 

هیدف

يزیچ و  دشاب ، هتـشاد  ّتیلام  دیاب  رهم  دننامه  هیدف  دـنیوگ . ءادـف »  » ای هیدـف » ، » دـنکیم میلـست  رهوش  هب  قالط  لباقم  رد  نز  هک  یلام  هب 
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هکلب دـشاب ، حاـکن  رهم  رادـقم  هب  اـی  رهم و  نیع  هک  تسین  مزـال  هتبلا  داد . رارق  رهم  ار  نآ  ناوتب  هک  دوـش  هداد  هیدـف  ناوـنع  هب  دـناوتیم 
ینعی « 2 « » ریثک وا  لیلق  نم  هیلع  ایـضارت  امب  اهعلخی  : » دـیامرفیم هنیمز  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما  دـشاب . نآ  زا  رتدایز  ای  رتمک  تسا  نکمم 

«. دایز هاوخ  دشاب و  مک  هاوخ  دنسرب  یضارتب  هک  هچ  ره  لباقم  رد  دنکیم ، علخ  ار  نز  درم  »
رارق هیدف  ار  قودنـص  رد  دوجوم  لام  رگا  الثم  تسا ، یفاک  نآ  یلامجا  ندوب  مولعم  هکلب  دـشاب ، مولعم  لیـصفت  هب  هیدـف  هک  تسین  مزال 

. تسا حیحص  دنهد ،
نّیعم تّدم  رد  دنزرف  نداد  ریش  ترجا  ای  تسا و  رهوش  هّمذ  رد  هک  هقفن  ای  هیرهم و  نیاربانب  دشاب . تعفنم  ای  و  نید ، نیع ، دناوتیم  هیدف 

«. 3  » دریگ رارق  هیدف  دناوتیم 

یهقف یسررب 

دروم قالط  عون  نیا  و  دشابیم ، « 6  » هلصاو تایاور  زین  و  « 5  » ءاسن ةروس  ۀیآ 4  و  « 4  » هرقب ةروس  هیآ 229  علخ ، قالط  ّتیعورشم  دنتسم 
. تسا یمالسا  یهقف  بتاکم  یمامت  لوبق 

______________________________

. شیپ عبانم  ( 1)
(. تارابم علخ و   ) باب 4 ج 15 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 2)

ص 148. ج 2 ، هعمل ، حرش  ص 350 ؛ ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 19 ؛ ج 33 ، مالکلا ، رهاوج  ( 3)
. ْتَدَْتفا اَمِیف  ا�مِْهیَلَع  َحا�نُج  ا�لَف  ّللا 

�
ِه َدوُدُح  ا�میُِقی  ّلَأ 

�
ا ُْمتْفِخ  ْنِإَف  ( 4)

. ًائیِرَم ًائِینَه  ُهُولُکَف  ًاسْفَن  ُْهنِم  ٍءْیَش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِإَف  ( 5)
. دعب هب  ص 487  ج 15 ، تارابم ، علخ و  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 6)

426 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

: دریگ رارق  ثحب  دروم  دیاب  ریز  بلاطم  علخ  قالط  دروم  رد 

علخ قالط  هغیص  ( 1

اریز تسا ، مزال  زین  نز  تقفاوم  رهوش ، ةدارا  رب  هوـالع  یلومعم  ياـهقالط  فـالخ  رب  علخ  رد  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  اتمّدـقم 
: تسا فرط  ود  ةدارا  هب  جاتحم  دقع  دننام  علخ  اذل  دریگیم ؛ ماجنا  دشخبیم  نز  هک  یلام  لباقم  رد  قالط 

. لام ندیشخب  تهج  رد  نز  هدارا  فلا )
. قالط ماجنا  روبزم و  لام  لوبق  تهج  رد  رهوش  هدارا  ب )

: دراد دوجو  رظن  ود  هقف  رد  علخ  هغیص  صوصخ  رد  هک  میئوگیم  قوف ، همّدقم  رکذ  زا  سپ 
قالط ارم  هک  مهدیم  وت  هب  ار  لام  نیا  دیوگیم : نز  تسخن  هلحرم  رد  تسا ؛ ياهلحرم  ود  علخ  هغیـص  يارجا  هک  « 1  » دندقتعم یهورگ 

(، شیپ يوگتفگ  زا  سپ  ، ) مّود ۀـلحرم  رد  و  مدرک ) علخ  لام  نآ  لباقم  رد  ار  وت   ) اذـک یلع  کتعلخ  دـیوگیم : باوج  رد  درم  و  یهد ،
(. یتسه اهر  وت   ) قلاط تنا  دیوگیم : ینعی  دزاسیم . يراج  ار  قالط  ۀغیص  درم 

لابق رد  هک  ددرگیم  دّـهعتم  رهوش  دـهدیم و  یلاـم  نز  دریگیم ؛ ماـجنا  رهوش  نز و  ناـیم  هک  تسا  يدـقع  علخ  هّیرظن ، نیا  بجوم  هب 
تروص نیا  ریغ  رد  هنرگو  ددرگ  يراج  قالط  ۀغیـص  روبزم  دّـهعت  ماجنا  تهج  هب  نآ  بقاعتم  یتسیاـب  اذـل  دـیامن و  عقاو  ار  قـالط  نآ ،

«2 « » قالّطلا اهعبتی  ۀعلتخملا  : » دومرف هک  تسا  ع )  ) مظاک ماما  زا  ریکب  نب  یـسوم  تیاور  هّیرظن ، نیا  دنتـسم  دش . دهاوخن  لصاح  یئادج 
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. ددرگ يراج  قالط  هغیص  علخ  زا  سپ  یتسیاب  ینعی 
______________________________

ص 147. ج 2 ، هعمل ، حرش  ( 1)
ص 490. ج 15 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 2)

427 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
: دومن ارجا  ار  علخ  ناوتیم  ریز  تروص  ود  هب  و  درادن ؛ رتشیب  هلحرم  کی  علخ  هک  دندقتعم  « 1  » رگید یهورگ 

یلع کتعلخ  : » دیوگیم باوج  رد  درم  و  یهد ، قالط  ارم  هک  مشخبیم  وت  هب  ار  لام  نیا  نم  دـیوگیم : نز  تسخن  هکنیا  لّوا ، تروص 
نز باوج  رد  دـناوتیم  رهوش  هکنانچ  مه  تسین . شیب  يدـیکأت  دـیوگب : رگا  و  قلاط » تنا  : » دـیوگب اددـجم  تسین  مزال  رگید  و  اذـک ،»

«. اذک یلع  قلاط  تنا  : » دیوگب امیقتسم  هکلب  دیوگن ، اذک » یلع  کتعلخ  »
ندروآ اددجم  زین  تروص  نیا  رد  دنک ، لوبق  باوج  رد  نز  و  اذک » یلع  کتعلخ  دیوگب : نز ) زا  لبق   ) ائادتبا رهوش  هکنیا  مّود ، تروص 

. تسین مزال  قالط  هغیص 
. تسین مزال  هعلتخم » تنا   » ندروآ رگید  و  دنک ، لوبق  نز  و  اذک » یلع  قلاط  تنا  : » دیوگب دناوتیم  رهوش  ائادتبا  هکنانچ  مه 

فرط و  هتفرگ ، ماجنا  هجوز  هیحان  زا  هک  تسا  یـششخب  لذب و  دقع ، فرط  کی  تسا ؛ دوقع  عاونا  زا  علخ  قالط  مّود ، هّیرظن  بجوم  هب 
کی زا  ّتیجوز  طاقسا  رب  هجوز  جوز و  نایم  هک  تسا  یحلص  یئوگ ، وت  رگید  ترابع  هب  و  جوز . طسوت  حاکن  یئادج )  ) ۀنابا نآ  رگید 

. تسا هدیدرگ  دقعنم  رگید  يوس  زا  هیدف  کیلمت  و  يوس ،
قالط رد  ایآ  دنکیم : لاؤس  ع )  ) اضر ترضح  زا  هک  تسا  عیزب  نب  لیعامسا  تیاور  هلمج ، زا  هلـصاو  هدّدعتم  تایاور  هّیرظن  نیا  دنتـسم 

«2  » يرآ دیوگیم : احیرص  خساپ  رد  ترضح  نآ  ددرگیم ؟ لصاح  یئادج  قالط ، ۀغیص  يارجا  نودب  علخ ،
. تسا ّرقتسم  رظن  نیمّود  رب  زین  رضاح  ياهقف  ياوتف  و  تسا ، فیعض  تسخن  هورگ  دنتسم  و  يوقا ، ریخا  لوق  تادنتسم  دسریم  رظنب 

______________________________

ص 594. فلتخملا ، ص 51 ؛ ج 2 ، ماکحالا ، ریرحت  رد  یلح  همالع  ج 2 ص 347 ؛ ءاهقفلا ، ةرکذت  ( 1)
ص 490. ج 15 ، تارابم ، علخ و  ۀعیشلا ، لئاسو  ( 2)

428 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

؟ تسا قالط  ماسقا  زا  علخ  ( 2

؛ ددرگیم قالط  هغیـص  يارجا  هب  یهتنم  لاحره  هب  اریز  تسا ، قالط  ماسقا  زا  علخ  دـیدرتیب  رکذـلا ، قوف  لوق  ود  زا  نیتسخن  لوق  رب  انب 
ای قـالط  رب  ینبم  علخ ، هجیتن  دروم  رد  دوریمن ، راـکب  دوشیم و  فذـح  قـالط  هژاو  یّلکب  هک  اـجنآ  صوصخب  مّود ، ۀـّیرظن  رب  اـنب  یلو 
زا «. 1  » دناهدومن هدیقع  راهظا  نآ  ندوب  قالط  هب  ارثکا  یلو  تسا ، خسف  هک  دندقتعم  یـضعب  دراد ؛ دوجو  ءارآ  فالتخا  نآ ، ندوب  خـسف 

قالط راب  ود  ینز  هاگره  نیاربانب  و  هدومن ، بوسحم  قـالط  ماـسقا  زا  یکی  ار  علخ  اریز  تسا ، دافتـسم  ریخا  رظن  نیمه  زین  یندـم  نوناـق 
، قالط تّحص  رد  هربتعم  طیارـش  هّیلک  زین  و  تسا ، لّلحم  هب  جاتحم  شندش  لالح  و  ددرگیم ، مارح  شرهوش  رب  مّوس  راب  دوش  هداد  علخ 

. دشابیم ربتعم  زین  علخ  رد  دش ، هتفگ  لبق  ّداوم  رد  هک 

لیکو طسوت  ءادف  ( 3

لیکو تروص  نیا  رد  هک  دنک ، مادقا  راک  نیا  هب  لیکو  طسوت  دـناوتیم  هکنانچمه  دـیامن ، هیدـف  لذـب  اصخـش  شدوخ  دـناوتیم  هجوز 
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. داد دهاوخ  رارق  وا  هّمذ  رد  هکنآ  ای  درک ، دهاوخ  هیدف  وا  بناج  زا  ار  یلام 

لیکو يوس  زا  علخ  قالط  هغیص  ( 4

: ینعی هنالف » یتلّکوم  قلطت  نا  یلع  اذک  کل  تلذب  : » دیوگیم هجوز  لیکو 
کتلّکوم ای  قلاط  هنالف  کتلّکوم  : » دـیوگیم جوز  لیکو  و  ار ،» ینالف  ماهلّکوم  یهد  قالط  هکنیا  ربارب  رد  ار  زیچ  نآ  وت  هب  مدرک  لذـب  »

وت هلّکوم   » ینعی هعلتخم ،» هنالف 
______________________________

ص 147. ج 2 ، هعمل ، حرش  ص 373 ؛ ج 5 ، میدق ، پاچ  ةرضانلا ، قئادح  ص 9 ؛ ج 33 ، مالکلا ، رهاوج  هب : دوش  عوجر  ( 1)
429 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

«. تسا هعلتخم  ینالف  وت  هلّکوم  ای  تسا  قلاط  ینالف 

یعربت ءادف  ( 5

حیحـص دـیامن ، ار  وا  هجوز  قالط  تساوخرد  و  دـنک ، لذـب  جوز  هب  ار  یلام  یعربت  وحنب  تیالو ، اـی  تلاـکو و  نودـب  یـصخش  هاـگره 
نآ علخ  ۀـّلدا  زا  دافتـسم  ایناث  دریگ و  رارق  ضوعم  بحاـص  ریغ  يارب  ضوع  دـناوتیمن  تسا و  یـضواعم  دوقع  زا  علخ  ـالّوا  اریز  تسین .

. درادن یعرش  زاوج  رگید  صخش  طسوت  لام  تخادرپ  و  دریگ ، ماجنا  وا  لیکو  ای  هجوز و  طسوت  هیدف  لذب  هک  تسا 
قالط دـسریم  رظن  هب  دـهد ، قالط  ار  شیوخ  نز  رهوش  دوش و  قـالط  يارب  هزیگنا  یبنجا ، صخـش  طـسوت  لاـم  تخادرپ  هچناـنچ  هتبلا 

«. 1  » علخ هن  دوب  دهاوخ  یعجر  قالط  نیا  یلو  تسا ، حیحص 
قالط دریذپب و  رهوش  هچنانچ  شرهم ؛ لباقم  رد  هد  قالط  ار  وا  دیوگب  وا  رهوش  هب  نز  ردپ  هک  هاگنآ  دوب  دـهاوخ  ضرف  نیمه  مکح  رد 
هیرهم ندیـشخب  ّقح  ردـپ  اریز  دـشابیمن  فاعم  مه  هیرهم  تخادرپ  زا  و  دوب ؛ دـهاوخ  یعجر  عاونا  زا  یلو  تسا ، حیحـص  قـالط  دـهد ،

. درادن ار  شرتخد 

لطاب هیدف  ( 6

ناونعب یلکلا  تابورـشم  يرطب  دنچ  هکنآ  لثم  دشابن ، کّلمت  لباق  اعرـش  دـنکیم ، لذـب  ءادـف  ناونعب  ناملـسم  هجوز  هک  ار  یلام  هاگره 
؟ تشاد دهاوخ  یمکح  هچ  دیآرد ، ریغ  لام  یلو  هدوب  نّیعم  نیع  ءادف  ای  دوش ، هداد  رارق  هیدف 

دهاوخ تمیق  ای  لثم و  تخادرپ  نماـض  هجوز  و  « 2  » تسا حیحـص  علخ  هک  دندقتعم  یـضعب  تسه ؛ رظن  فالتخا  هقف ، رد  هلأسم ، نیا  رد 
دندقتعم رگید  یهورگ  دوب و 

______________________________

ص 334. ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  ص 352 ؛ ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 26 ؛ ج 33 ، مالکلا ، رهاوج  ج 2 ص 148 ؛ هعمل ، حرش  ( 1)
- خیش فالخ   ) دنرظن نیمه  رب  یعفاش  هفینح و  وبا  هعمل ج 2 ص 151 ؛) حرش   ) هعمل رد  لّوا  دیهش  ( 2)

430 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
«. 1  » تسا یعجر  قالط  هدش  ماجنا  قالط  لطاب و  علخ  هک 

دعاوق عبات  ار  نآ  و  هدرواین ، رامـش  هب  یقیقح  ۀـضواعم  ار  علخ  تسخن ، هورگ  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  هلأسم  نیا  رد  دوجوم  رظن  فـالتخا 
هـضواعم ار  علخ  مّود  هورگ  یلو  دـناهدرکن ، بوسحم  علخ  نالطب  بجوم  ار  هیدـف  نـالطب  هجیتن  رد  و  دناهتـسنادن ، تاـضواعم  رب  مکاـح 
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ار قالط  اتیاهن  هداد و  هضواعم  نالطب  هب  رظن  ضوع ، نالطب  اـب  هجیتن  رد  هداد و  رارق  علخ  ّتیهاـم  ءزج  ضوع ، ناونعب  ار  هیدـف  هتـسناد و 
هداد قالط  هیدف  داسف  هب  ملع  اب  جوز  هچنانچ  هک  دندقتعم  تسین ، یقیقح  ۀـضواعم  علخ  هکنآ  نتفریذـپ  اب  رگید  یخرب  دـننادیم . یعجر 

کّلمت لباقم  رد  دـیاب  هک  علخ ، قالط  هدارا  هیدـف  نالطب  هب  ملع  اب  رهوش  عقاو  رد  اریز  ددرگیم . یعجر  قالط  تسا و  لطاب  علخ  دـشاب ،
. دشابیم نآ  تمیق  ای  لثم و  ّدر  هب  نماض  هجوز  و  « 2  » تسا حیحص  دشاب  هدرک  مادقا  الهاج  هچنانچ  یلو  هدرکن ، دشاب ، هیدف 

نیفرط هدارا  هب  جاتحم  یـضواعم  دوقع  دننامه  هچ  رگا  علخ  قالط  اریز  دشاب . هیجوت  لباق  رتشیب  یقوقح  رظن  زا  لّوا  لوق  دـسریم  رظن  هب 
تفایرد يو  هدارا  هزیگنا  هک  دـنچ  ره  دریگیم ، ماجنا  رهوش  هدارا  اـب  هراومه  تسا و  تاـعاقیا  زا  هکلب  تسین  هضواـعم  اـعقاو  یلو  تسا 

یقیقح هضواعم  کـی  علخ  قـالط  و  قـالط . ضوع  هن  تسا ، علخ  قـالط  رد  رهوش  هزیگنا  هیدـف  رگید  تراـبع  هب  دـشاب و  هجوز  زا  لاـم 
، دزاسیمن لطاب  ار  علخ  نآ ، ندوب  ریغ  لام  ای  هیدـف و  نالطب  هک  تسا  نینچ  طابنتـسا  اذـل  ددرگ ، لطاب  نّیعم  ضوع  نالطب  اـب  اـت  تسین 

. دزادرپب ار  نآ  تمیق  ای  لثم و  دروم ، بسح  دیاب  تسا و  ناربج  هب  نماض  هجوز  و  حیحص ، علخ  هکلب 
______________________________

(. ص 430 ج 2 ، یسوط ، - 
ص ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 151 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرـش  علخ ؛ باتک  ج 2 ، ماهفالا ، کلاسم  رد  یناث  دیهش  فالخ ؛ رد  یـسوط  خیـش  ( 1)

هلأسم 1489. نیحلاصلا ، جاهنم  352 ؛
ج 2، هلیسولا ، ریرحت  مق ؛ تسفا  ص 80 ، ماکحالا ، دعاوق  رد  یّلح  هماّلع  مالسالا ؛ عیارش  رد  قّقحم  ص 36 ؛ ج 33 ، رهاوج ، بحاص  ( 2)

ص 352.
431 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

ضبق زا  لبق  هیدف  فلت  ( 7

رد  ) لـثم هب  نماـض  هجوز  هکلب  ددرگیمن  لـطاب  علخ  دوش ، فلت  جوز  هب  میلـست  زا  لـبق  علخ و  زا  سپ  دـشاب و  نّیعم  نیع  هیدـف  هاـگره 
. دوب دهاوخ  تایمیق ) رد   ) نآ تمیق  ای  و  تایلثم )

یندم نوناق  « 2  » ةّدام 387 دافم  اذـل  و  1 ؛»  » یـضواعم نامـض  هن  تسا ، دی  نامـض  قیداصم  زا  دروم  نیا  رد  نامـض  هک  نیا  هلأسم  هیجوت 
. دش دهاوخن  لامعا 

مّوس ضرف  رد  هیاهّنلا  یبنجا ، طسوت  ای  و  يوامـس ، تفآ  هب  ای  دـشاب ، هدـش  ماجنا  هجوز  صخـش  طسوت  فلت ، هک  درادـن  یتوافت  نیاربانب 
هب دـناوتیم  وا  درک  هعجارم  هجوز  هب  هچناـنچ  دـیامن و  هعجارم  تراـسخ  ۀـبلاطم  تهج  هدـننکفلت  هـب  اـی  هـجوز و  هـب  دراد  قـح  رهوـش 

. دنک هعجارم  هدننکفلت 
«. 3  » دوب دهاوخ  شرا  تخادرپ  هب  مزلم  هجوز  بیع ، لوصح  تروص  رد 

یقالخا قفاوت  ماگنه  رد  علخ  قالط  ( 8

هداد ضوع  ربارب  رد  قالط  لاح  نیع  رد  و  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  هجوز  هیحان  زا  یتهارک  رارقرب و  یقالخا  قفاوت  رهوش  نز و  نایم  هاگره 
؟ دوب دهاوخ  هچ  قالط  مکح  دوش ،

، هتسناد یعجر  ریغ  حیحص و  ار  یقالط  نینچ  یناث  دیهش  اهقف ، نایم  رد 
______________________________

(. ضبق زا  لبق  عیبم  فلت   ) و ص 190 دی ) نامض  ةدعاق   ) ص 75 هدنراگن ، رثا  هقف ، دعاوق  باتک  هب  دوش  عوجر  ( 1)
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درتسم يرتشم  هب  دـیاب  نمث  خـسفنم و  عیب  دوش  فلت  عیاب  فرط  زا  لامها  ریـصقت و  نودـب  میلـست  زا  لبق  عیبم  رگا  : » م ةّدام 387 ق . ( 2)
«. دوب دهاوخ  يرتشم  لام  زا  فلت  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدومن  عوجر  وا  ماقم  مئاق  ای  مکاح  هب  میلست  يارب  عیاب  هکنیا  رگم  ددرگ ،

. علخ باتک  ماهفالا ، کلاسم  ج 33 ص 31 ؛ مالکلا ، رهاوج  ص 148 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرش  هب  دوش  عوجر  ( 3)
432 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. تسا هداهن  مان  ضوع » هب  قالط   » نآ رب  هکلب  هدیمانن  علخ  قالط  ار  نآ  هک  دنچ  ره 
تسا هدرک  يوریپ  ناشیا  زا  یمق  يازریم  نیرصاعم  زا  «. 1  » تسا نئاب  قالط  عاونا  زا  علخ  قالط  دـننامه  ضوعب » قالط   » ناشیا رظنب  هتبلا 

ددرگیم و عقاو  یعجر  دشاب ، هجوز  تهارک  رـصنع  دـقاف  قالط  هچنانچ  دـندقتعم  هتفریذـپن و  ار  ضوع  هب  قالط  اهقف  روهـشم  یلو  «. 2»
«. 3  » دش دهاوخن  لذب  کلام  جوز 

. تسا هدرکن  رکذ  نئاب  ياهقالط  ماسقا  زا  ار  یقالط  نینچ  روهشم  زا  يوریپ  هب  یندم  نوناق 

علاخم طیارش  ( 9

، نونجم ریغـص ، طّسوت  علخ  دشاب . اراد  ار  دصق ) رایتخا ، لقع ، غولب ،  ) هضواعم ّتیلها  ۀـناگراهچ  طئارـش  دـیاب  هدـننکعلخ ) جوز   ) علاخم
«. 4  » تسین حیحص  هتشگ ، بلس  وا  زا  دصق  هک  هدش  یلوتسم  يو  رب  نانچ  نآ  مشخ  هک  یصخش  ای  لزاه و  هرکم ،

؟ دزاس هعلتخم  ار  شیوخ  هجوز  ّیلو ، نذا  نودب  دناوتیم  تسا  روجحم  یگتسکشرو  ای  هفس و  رطاخب  هک  یصخش  ایآ  هلأسم -
لطاب دـشاب  رتمک  هچنانچ  و  تسا ، حیحـص  دـشاب  لثملا  رهم  هزادـنا  هب  هیدـف  هک  یتروص  رد  « 5  » دـندقتعم یـضعب  تسا ؛ لوق  ود  هقف  رد 

«. 6  » دشاب رتمک  هاوخ  لثملا و  رهم  هزادنا  هب  هیدف  هاوخ  تسا ، حیحص  اقلطم  دندقتعم  رگید  ةّدع  تسا ؛
______________________________

ص 147. ج 2 ، هعمل ، حرش  علخ ؛ باتک  ج 2 ، ماهفالا ، کلاسم  ( 1)
هدیدرگ عبط  تاتـشلا  عماج  رد  هک  هدومن  فیلأت  ضوعب  قالط  صوصخ  رد  ياهلاسر  یمق  يازریم  دـعب ؛ هب  ص 528  تاتشلا ، عماج  ( 2)

. تسا
ص 352. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 55 ؛ ج 33 ، مالکلا ، رهاوج  ( 3)

. مق تسفا  ص 53 ، ج 2 ، ماهفالا ، کلاسم  ص 380 ؛ ج 5 ، ةرضانلا ، قئادح  ص 39 ؛ ج 33 ، مالکلا ، رهاوج  ( 4)
. علخ باتک  دعاوق ، رد  یّلح  هماّلع  ( 5)

ص 47. ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  ( 6)
433 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

، هوالع هب  تسا . لاـم  بسک  بجوم  هکلب  دـشاب  عناـم  رجح  اـت  تسین  لاـم  لذـب  مزلتـسم  روبزم  مادـقا  اریز  دـسریم  رظنب  يوقا  مّود  لوق 
دیاب یلوا  قیرطب  علخ  نیاربانب  تسا ، لاکـشا  الب  نیروجحم  هنوگ  نیا  زا  هرداص  یناّجم  قالط  هک  اجنآ  زا  دـش ، هتفگ  البق  هک  روطناـمه 

. دهد لیوحت  وا  ّیلو  هب  یتسیاب  هکلب  دیامن  میلست  روجحم  صخش  هب  ار  ضوع  دناوتیمن  هجوز  هّتبلا  دشاب . حیحص 
. دشاب عنامالب  ّیلو  نذا  نودب  هیفس  علخ  زین  یندم  نوناق  رظن  زا  دسریم  رظنب 

یلام تخادرپ  مزلتـسم  نوچ  یلو  تسا  قالط  ربارب  رد  کّلمت  علخ  هک  دنچ  ره  ایناث  و  هدیدرگن ، رکذ  تّحـص  طئارـش  رد  دـشر  الّوا  اریز 
فّرصت زا  طقف  هیفس  ةّدام 1207  رد  زین  و  تسا .) ذفان  مه  هزاجا  نودب  ضوع  الب  تاکلمت   ) دشابیم ةّدام 1214  لیذ  لومشم  اذل  تسین 

. تسین روبزم  ناونع  ود  زا  کی  چیه  قیداصم  زا  علخ  هک  هدش ، عونمم  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد 

هعلتخم طئارش  ( 10
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ّداوم رد  روکذـم  نئاب ، ریغ  قالط  رد  مزـال  طئارـش  هّیلک  ّتیدـجاو  رب  هوـالع  دـیاب  دوشیم ) هداد  قـالط  علخ  قـالط  هب  هک  ینز   ) هعلتخم
«. 1  » دشاب اراد  زین  ار  تاضواعم  ّتیلها  طئارش  هک  تسا  مزال  1140 و 1141 ،

مه دـیامن . علخ  قالط  تساوخرد  شرهوش  زا  هیدـف  میدـقت  اب  یلو  نذا  نودـب  دـناوتیمن  دـشاب ، هروجحم  هفـس  رطاخ  هب  هعلتخم  هاگره 
«. 2  » داد دهاوخ  هیدف  تسین  ناراکبلط  ّقح  ّقلعت  دروم  هک  یلام  دنک  طرش  هکنآ  رگم  دشاب ، هتسکشرو  رگا  تسا  نینچ 

ناهاوگ روضح  ( 11

اب تسا  ربتعم  زین  علخ  قالط  رد  یعجر ، قالط  دروم  دننامه  هاوگ  ود  روضح 
______________________________

ص 54. ج 2 ، ماهفالا ، کلاسم  ص 40 ؛ ج 33 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
ص 49. ج 33 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)

434 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. هطوبرم لئاسم  طئارش و  عیمج 

عامج و ریغ  نم  ةأرملا  نم  رهط  یلع  ّالا  ةاراـبم …  ـال  علخ و  ـال  دومرف … « : هک  تسا  هدرک  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم 
. دشاب عمج  نیدهاش  روضح  یکیدزن و  نودب  یکاپ  لیبق  زا  قالط  طیارش  هکنآ  رگم  دریگیمن  ماجنا  تارابم  علخ و  ینعی  «. 1 « » نیدهاش

يارجا ماگنه  رد  نیدهاش  روضح  هک  دنراد  هدیقع  روبزم  ثیداحا  دانتسا  هب  اهقف  تسا ؛ هدیدرگ  دراو  يدّدعتم  تایاور  قوف ، نومضم  هب 
. ریخ ای  دوش  بوسحم  قالط  قیداصم  زا  علخ  هکنآ  زا  معا  تسا  ربتعم  علخ  هغیص 

لوذبم هب  عوجر  ( 12

. ددرگیم یعجر  قالط  دنک ، عوجر  هچنانچ  دشاب و  هدرکن  عوجر  لوذبم  ءیـش  هب  هجوز  هک  مادام  تسا  نئاب  علخ ، قالط  هک  دـش  هتفگ 
. دیامن عوجر  لوذبم  هب  دناوتیم  هجوز  یطئارش  هچ  رد  مینیبب  لاح 

: لوذبم هب  عوجر  طیارش 
. درادن عوجر  ّقح  هّدع  ءاضقنا  زا  سپ  و  دشاب ، هدشن  یضقنم  هّدع  ( 1

ریغ ای  هسئای و  هجوز  هچنانچ  نیاربانب  و  دنک . عوجر  دـناوتب  دـهاوخب ، جوز  رگا  لوذـبم ، هب  هجوز  عوجر  ضرف  رد  هک  دـشاب  يدراوم  ( 2
. تسین مهارف  جوز  يارب  عوجر  ناـکما  روبزم  ضورف  رد  اریز  دـنک ، عوـجر  لوذـبم  هب  دـناوتیمن  دـشاب ، مّوـس  قـالط  رد  اـی  هلوخدـم و 
زا سپ  رگا  زین  و  «. 2  » تسا لطاب  عوجر  دناسرن ، جوز  عالطا  هب  هّدع  نامز  ءاضقنا  زا  لبق  ات  دنک و  عوجر  لوذـبم  هب  هجوز  رگا  نینچمه 

هتفر تسد  زا  جوز  يارب  عوجر  ناکما  اریز  درادـن  ار  لوذـبم  هب  عوجر  ّقح  هجوز  رگید  دـنک  جاودزا  هجوز  رهاوخ  اـب  جوز  علخ  قـالط 
. تسا
______________________________

ص 497. ج 15 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
ص 352. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 483 ؛ ج 5 ، ةرضانلا ، قئادح  ص 63 ؛ ج 33 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)

435 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. ددرگیم لدـبم  یعجر  هب  جراخ و  ندوب  نئاب  تلاح  زا  قالط  دـنک ، عوجر  لوذـبم  هب  هجوز  قوف  طیارـش  تیاعر  اب  هچنانچ  لاـحره  هب 
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. هقّلطم رهاوخ  اب  جاودزا  زاوج  مدع  ثراوت ، هقفن ، ّقح  لیبق  زا  دوشیم ؛ راب  نآ  رب  یعجر  ماکحا  هّیلک  تروص  نیا  رد  ینعی 
***

تارابم قالط 

هراشا

«. دشابن رهم  نازیم  رب  دئاز  دیاب  ضوع  تروص  نیا  رد  یلو  دشاب  نیفرط  زا  تهارک  هک  تسا  نآ  تارابم  قالط  : » یندم نوناق  هّدام 1147 
(. هتقراف یکیرش - تأراب   ) تسا تقرافم  يانعم  هب  هلعافم  باب  ردصم  تارابم 

: تهج هس  رد  رگم  درادن ، یقرف  چیه  ّتیهام  رظن  زا  علخ  قالط  اب  تارابم  قالط 
هربتعم صوصن  عامجا ، رب  هوالع  تسا . هجوز  يوس  زا  اهنت  تهارک  علخ ، رد  هک  یلاح  رد  تسا  نیفرط  زا  تهارک  تاراـبم  قـالط  رد  ( 1

«. 1  » دراد تلالد  هلأسم  نیا  رب  زین 
یطرـش نینچ  علخ  رد  هکیلاحرد  نآ ، لداعم  هاوخ  دشاب  رهم  نیع  هاوخ  دشاب ، رهم  رادقم  زا  شیب  هیدف  تسین  زئاج  تارابم  قالط  رد  ( 2

«. 2  » درادن دوجو 
البق و  تشاد ، دوجو  رظن  فالتخا  علخ  قالط  رد  هک  یلاح  رد  ددرگ ، قالط  هغیـص  هب  یهتنم  دـیاب  اموزل  تارابم  قالط  هغیـص  يارجا  ( 3

دش 3. ثحب  نآ  هرابرد 
______________________________

ص 89. ج 33 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
. دعب هب  ص 90  ج 33 ، مالکلا ، رهاوج  2 و 3 ) ( ) 2)

436 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
«. قلاط تناف  اذک  یلع  کتأراب  : » دیوگیم جوز  تسا ، نینچ  تارابم  هغیص 

. تسا ضوع » هب  قالط   » قیداصم زا  هکلب  تسین ، تارابم  روبزم  ۀغیـص  اذکب ،» قلاط  تنا   » دـیوگب کتأراب  هژاو  ندروآ  نودـب  هچنانچ  و 
ضوع هب  قالط  تسا  دـقتعم  رهاوج  بحاص  هتفریذـپ و  ار  نآ  یمق  يازریم  یناث و  دیهـش  دـننام  یلیلق  ةّدـع  اهقف  نایم  رد  میتفگ  البق  هک 

«. 1  » تسا تارابم  علخ و  نامه  انیع 

تارابم ماکحا  طئارش و 

جوز و  دـشابیم ، نئاب  تارابم ، قالط  نیاربانب  تسا و  علخ  قالط  دـننامه  نآ ، رب  ۀـّبترتم  ماکحا  تّحـص و  طئارـش  رظن  زا  تارابم  قالط 
. دش دهاوخ  یعجر  هب  لّدبم  قالط  دنک ، عوجر  لوذبم  هب  هّدع  نامز  رد  هجوز  هچنانچ  یلو  درادن  عوجر  ّقح  ائادتبا 

______________________________

ص 92. ج 33 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
437 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

عوجر قح  یعجر - قالط  مّود - مسق 

هراشا
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«. تسا عوجر  ّقح  هّدع  تّدم  رد  رهوش  يارب  یعجر  قالط  رد  : » یندم نوناق  هّدام 1148 
، مّوس قالط  ریغ  رد  دریگ ، ماجنا  ضوع  نودـب  هسئای ، ریغ  ۀـلوخدم  ۀـجوز  قالط  هچنانچ  نیاربانب  تسا و  یعجر  دـشابن  نئاب  هک  یقـالط 

دهاوخ لّدبم  یعجر  قالط  هب  تروص  نآ  رد  دـنک ، عوجر  ضوع  هب  هجوز  تارابم  علخ و  قالط  رد  رگا  نینچمه  و  دوب . دـهاوخ  یعجر 
اب ار  دوخ  ّتیجوز  هطبار  قالط ، هب  عوجر  اب  دناوتیم  دراد و  دوجو  عوجر  قح  رهوش  يارب  هدع  تّدم  رد  قالط ، عون  نیا  رد  و  دـیدرگ .

. دهد همادا  هجوز 
هّبترتم ماکحا  هّیلک  اتجیتن  هتـسسگ و  شرهوش  وا و  نایم  یئوشانز  دنویپ  قالط  عوقو  هظحل  نامه  زا  دوشیم  هقّلطم  نئاب  قالط  هب  هک  ینز 

: هلمج زا  دوشیم ، عفترم  زین  ّتیجوز  رب 
«(. 1  » دش ثحب  دروم  نیا  رد  لیصفت  هب  البق  . ) دشاب هلماح  هکنآ  رگم  درادن ، هقفن  قاقحتسا  هقّلطم  نز  فلا )

______________________________

. دعب هب  ص 300  هوزج ، نیمه  ( 1)
438 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. تسین رارقرب  اهنآ  نایم  ثراوت  ۀطبار  ب )
. دنک جاودزا  وا  رهاوخ  اب  هّدع  ماّیا  رد  دناوتیم  درم  ج )

. دیامن ناذیتسا  جوز  زا  شراتفر  لامعا و  رد  تسین  مزال  تسا و  شدوخ  تسدب  الماک  وا  رایتخا  د )
عطقنم شرهوـش  يو و  ناـیم  یئوشاـنز  دـنویپ  هطبار و  هدـشن ، يرپـس  يو  ةّدـع  هک  ماداـم  دوـشیم ، هقّلطم  یعجر  قـالط  هب  هک  ینز  اـّما 

: الباقتم نیاربانب  تسا و  هجوز  مکح  رد  هیعجر ، هقّلطم  یهقف  حالطصا  هب  و  ددرگیمن ،
. دراد هقفن  قاقحتسا  فلا )

. تسا رارقرب  اهنآ  نایم  ثراوت  ب )
. دنک جاودزا  وا  رهاوخ  اب  هّدع  ماّیا  رد  دناوتیمن  درم  ج )

هجوز رب  هک  یماکحا  ۀیّلک  هرخالاب  و  دوشیم . بوسحم  هزـشان  تروص  نیا  ریغ  رد  دیامن و  ناذیتسا  رهوش  زا  دیاب  لزنم  زا  جورخ  رد  د )
. دوب دهاوخ  ّبترتم  زین  وا  رب  تسا ، ّبترتم  همئاد 

یعجر ياهقالط  عوقو  تروص  رد  هک  هدیدرگ  ذاّختا  یبیترت  اذل  تسا ، ضوغبم  مومذم و  یلمع  یئادج  قالط و  نوچ  مالسا  عرش  رظن  زا 
قالط هیآ  لـیذ  رد  هک  اـجنآ  تسا ؛ هدـش  حیرـصت  دـیجم  نآرق  رد  هتکن  نیا  و  دـشاب . حوتفم  یئوشاـنز  ۀـمادا  هار  دّدـجم و  یتشآ  قیرط 

«. دیامن عوجر  هبترم  ود  دوش و  نامیشپ  شیوخ  لمع  زا  جوز  دیاش  « - 1  » ًاْرمَأ َِکل�ذ  َدَْعب  ُثِدُْحی  ّللا 
�

َه َّلََعل  : » دیامرفیم
«. 2  » دنک هضرع  رهوش  هب  ار  نتشیوخ  هدومن و  شیارآ  هّدع  ماّیا  رد  دناوتیم  هّیعجر  ۀقّلطم  هک  تسا  هدمآ  زین  رابخا  تایاور و  رد 

: دیامرفیم هک  تسا  نآرق  حیرص  ّصن  دافم  هّدع  ماّیا  رد  عوجر  زاوج  مکح 
______________________________

هیآ 1. قالط ، ةروس  ( 1)
. هّدع باب  یسوط ، خیش  بیذهت  هب  دوش  عوجر  ( 2)

439 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
یتروص رد  دنتـسه  اهنآ  ندنادرگزاب  يارب  رتراوازـس  هقلطم  نانز  نارهوش  « - 1  » ًاحا�لْـصِإ اُودا�رَأ  ْنِإ  َِکل�ذ  ِیف  َّنِهِّدَِرب  ُّقَحَأ  َّنُُهَتلوُُعب  َو  »

«. دنشاب حالصا  شزاس و  هب  لیام  هک 
دننام عوجر  ّقح  رظن  زا  طقف  ایآ  دنک ، عوجر  ضوع  هب  هچنانچ  هدیدرگ ، هقّلطم  تارابم  ای  علخ و  قالط  هب  نز  هک  يدراوم  رد  هلأسم 1 -
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؟ تسنآ هیبش  زین  هریغ  هقفن و  قاقحتسا  لیبق  زا  ماکحا  یمامت  رد  هکنآ  ای  تسا  هّیعجر  هقّلطم 
هب ادنتـسم  ماکحا ، یقبام  اذـل  تسا ، هّصاـخ  صوصن  دوجو  رطاـخ  هب  عوجر  زاوج  هک  نآ  هب  رظن  دـندقتعم  یـضعب  تسا ؛ رظن  ود  هقف  رد 
رب قالط  عون  نیا  ماکحا  هّیلک  نیاربانب  تسا و  هّیعجر  هقّلطم  قیداصم  زا  ینز  نینچ  هک  تسنآ  مّود  لوق  تسا ؛ یقاب  ناکامک  باحصتسا ،

«. 2  » ددرگیم ّبترتم  وا 
یقبام هدیدرگ و  ءاصحا  نئاب  ياهقالط  ینوناق ، هّدام  نیا  رد  هک  اریز  تسا . مّود  لوق  زا  يوریپ  یندم ، نوناق  ةّدام 1145  دنب 3  زا  طبنتسم 

نئاب ياهقالط  ءزج  هدرکن  عوجر  ضوع  هب  هقّلطم  هک  مادام  تارابم  علخ و  قالط  روکذـم  ةّدام  هس  دـنب  قفو  نوچ  و  دوب . دـهاوخ  یعجر 
رب ةّدام 1109  رد  هک  ياهقفن  نیاربانب  و  دش ؛ دـهاوخ  یعجر  قالط  عوجر ، زا  سپ  روبزم ، دـنب  فلاخم  موهفم  ربانب  سپ  هدـش ، بوسحم 

. تفرگ دهاوخ  ّقلعت  زین  درف  نیا  هب  هدیدرگ  ّبترتم  هیعجر  هقّلطم 
هب لّدـبم  قالط  میتفگ  هک  نانچ  مه   ) ددرگیم لطاب  ضوع ، نالطب  دـننام  تاهج ، زا  یتهج  هب  تاراـبم  علخ و  هک  مه  يرگید  دراوم  رد 

. دش دهاوخ  راب  نآ  رب  یعجر  قالط  ماکحا  هّیلک  ینعی  تسا ، رارق  نیمه  هب  هلأسم  مکح  دوشیم ) یعجر 
طاقسا دوخ  زا  مزال ، دقع  نمض  رد  ای  احلص و  ای  ائادتبا و  ار  هّیعجر  ةّدع  رد  عوجر  قح  دناوتیم  جوز  ایآ  عوجر - ّقح  طاقسا  هلأسم 2 ،

؟ دیامن
زا عوجر  نوچ  هک  دناهتشادنپ  هداد و  ار  یلامتحا  نینچ  یضعب  هقف  رد  دنچ  ره 

______________________________

ۀیآ 228. هرقب ، ةروس  ( 1)
ص 114. تاقحلم )  ) ج 2 یقثولا ، ةورع  ( 2)

440 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
یعرـش یمکح  هّیعجر  هقّلطم  هب  جوز  عوجر  زاوج  هک  دسریم  رظن  هب  یلو  «، 1  » دوب دهاوخ  مه  طاقـسا  لباق  نیاربانب  تسا ، جوز  قوقح 

«. 2  » تسا ّرقتسم  ینعم  نیمه  رب  زین  رضاح  ياهقف  ياواتف  دشابیم . طاقسا  لباق  ریغ  و 
______________________________

ص 114. تاقحلم )  ) ج 2 یقثولا ، ةورع  ( 1)
. نآ رب  دوجوم  یشاوح  هّیلک  یناهفصا و  ةاجنلا  ۀلیسو  هب  دوش  عوجر  ( 2)

441 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

عوجر هوحن 

هب نورقم  هکنیا  رب  طورـشم  دـنک ، عوجر  رب  تلالد  هک  دوشیم  لصاح  یلعف  ای  ظـفل  ره  هب  قـالط  رد  عوجر  : » یندـم نوناـق  هّدام 1149 
«. دشاب عوجر  دصق 

«. قباس حاکن  هب  تسا  هّدع  رد  هک  ياهقّلطم  ندنادرگزاب  : » هدش فیرعت  نینچ  و  تسا ، تاعاقیا  زا  عوجر 
نم ای  وت ، هب  مدرک  عوجر  دـیوگب  يرگید  نابز  اـی  یـسراف و  هب  هکنآ  دـننام  یظفل  عوجر  یلعف .»  » یهاـگ تسا و  یظفل »  » یهاـگ عوجر 

. دشاب یگدنز  همادا  هب  لیامت  رگنایب  هک  يرگید  هلمج  ره  ای  و  متسه ، یگدنز  هب  لیام 
. تسا عونمم  نز  اب  رهوش ، ریغ  يارب  هک  یلمع  هنوگره  ماجنا  زا  تسا  ترابع  یلعف  عوجر 

عوجر  ) مّود مسق  رد  تسا . یفاک  ظافلا  یناـعم  هب  هّجوت  افرـص  هکلب  «، 1  » تسین مزال  صاـخ  ّتین  دـیدرتیب  یظفل ) عوجر   ) لّوا مسق  رد 
رّوصتم ضرف  دنچ  یلعف )
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______________________________

ص 133. ج 2 ، هعمل ، حرش  ( 1)
442 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

: تسا
اب یتسم  ای  باوخ و  تلاح  رد  هکنآ  لثم  دشابن ، لعف  رد  دصاق  جوز  رگید  ترابعب  و  دنزب ، رـس  جوز  زا  دصق  هجوت و  نودـب  یلمع  فلا )

ضرف نیا  رد  زین  فلاـخم  لوق  و  دوشیمن . بوسحم  عوجر  یلمع  نینچ  دـیامن ، لـمع  دوخ  هقّلطم  ریغ  هجوز  دـننام  هّیعجر  هقّلطم  هجوز 
. درادن دوجو 

هکنآ لایخ  هب  اهابتشا  ار  دوخ  هقّلطم  هجوز  هکنآ  لثم  دشاب  هدش  ماجنا  اهابتشا  هجوز  هب  تبـسن  یلو  دنزب ، رـس  دصق  هّجوت و  اب  لمع  ب )
. تسا هدیدرگن  هدهاشم  فلاخم  لوق . مه  ضرف  نیا  رد  دوشیمن . بوسحم  عوجر  زین  لمع  نیا  دیامن ، سمل  تسوا  رگید  ۀجوز 

جوز عوجر ، دصق  هب  هکنآ  لثم  دـیامن . عوجر  دـصق  دوخ  لمع  اب  جوز  دـهدن و  خر  مه  یهابتـشا  دـنز و  رـس  دـصق  هّجوت و  اب  لمع  ج )
نیا مکح  ریخ . ای  دشاب  ذاذتلا  دصق  هب  هکنآ  زا  معا  تسا ؛ بوسحم  عوجر  امّلسم  لمع  نیا  دیامن ، سمل  ار  شیوخ  هّیعجر  هقّلطم  رـسمه 

. دشاب یظفل  راتفگ  هب  قوبسم  یلمع  مادقا  هک  تسین  مزال  هدیدرگن و  هئارا  یفلاخم  رظن  تسا و  مّلسم  مه  ضرف 
ای دـیامن و  سمل  ار  هّیعجر  هقّلطم  عوجر ، ةدارا  نودـب  هکنآ  لثم  دـشاب  عوجر  دـصق  دـقاف  جوز  یلو  دـنزب  رـس  دـصق  هّجوت و  اب  لمع  د )
هک دـننآ  رب  روهـشم  ارهاظ  تسا ؛ لوق  ود  ریخ ، ای  دوش  بوسحم  عوجر  دـناوتیم  یلمع  نینچ  ایآ  هک  نیا  رد  دـشاب ، نآ  هب  لهاج  الوصا 

ربتعم تسا  لعف  ۀجیتن  هک  مه  ار  عوجر  دـصق  لعف ، دـصق  رب  هوالع  هک  یهورگ  و  تسا ، یفاک  لعف  دـصق  و  « 1  » تسین مزال  عوجر  دصق 
نوناق «. 2  » دنتّیلقا رد  دناهتسناد 

______________________________

ص ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 295 ؛ ج 2 ، یناهفـصا ، ةاجنلا  ۀلیـسو  تعجر ؛ لصف  قالط ، باتک  یّلح ، هماـّلع  ریرحت  هب : دوش  عوجر  ( 1)
هماّلع دـعاوق  دـننام  نوتم  یـضعب  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ص 180 . ج 33 ، مـالکلا ، رهاوج  ص 387 ؛ یناقمام ، نیقتملا  جـهانم  347 ؛

هن تسا  لعف  دصق  نامه  روظنم  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  دعب ، لبق و  تالمج  هب  هجوت  اب  یلو  هدش  حیرـصت  دـصق  طرـش  دـنچ  ره  یّلح 
(. ص 325 ج 3 ، دئاوفلا ، حاضیا  نتم   ) عوجر دصق 

ص 330. ج 5 ، ةرضانلا ، قئادحلا  ص 134 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرش  ( 2)
443 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. تسا هدومن  يوریپ  رظن  نیا  زا  هلأسم  نیا  رد  زین  یندم 
هورگ و نیا  دنتسم  «. 1  » تسا بوسحم  عوجر  هک  دندقتعم  يرایـسب  ضرف  نیا  رد  دوش ، لعف  بکترم  عوجر ، مدع  هب  میمـصت  اب  جوز  ه )

: تسا ریز  تیاور  قالطا  یّلک  روطب  عوجر  ّتین  رابتعا  مدع  ۀّیرظن  نینچمه 
زا لبق  هچنانچ  دش و  دهاوخ  يراج  يو  رب  انز  ّدح  دـنک  یکیدزن  هّدـع  ءاضقنا  زا  سپ  شیوخ  هقّلطم  هجوز  اب  سک  ره  (: » ع  ) قداص ماما 

««. 2  » تسا بوسحم  عوجر  یکیدزن  لمع  دیامن ، یکیدزن  هّدع  ءاضقنا 
______________________________

ص 47. ج 1 ، ینیئان ، يازریم  بلاطلا ، ۀینم  یناهفصا ؛ ةاجنلا  ۀلیسو  مق ؛ تسفا  ص 126 ، ج 1 ، يدنه ، لضاف  ماثللا  فشک  ( 1)
ج 18 ص 400. ۀعیشلا ، لئاسو  ذخأم ؛ نامه  ( 2)

445 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هّدع رد  مّوس - ثحبم 
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هراشا

هجوز هّدع  هسئای  هلوخدم و  ریغ  هّدع  تافو  هّدع  هلماح  نز  هّدع  عطقنم  حاکن  رد  هّدع  لئاح  نز  رد  خسف  قالط و  هّدع  تّدم  هّدع  فیرعت 
ههبش هب  یکیدزن  هّدع  رثالا  دوقفم 

447 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هّدع فیرعت 

رگید رهوش  دناوتیمن  تسا  هدش  لحنم  وا  حاکن  دقع  هک  ینز  نآ  ياضقنا  ات  هک  یتّدم  زا  تسا  ترابع  هّدـع  : » یندـم نوناق  هّدام 1150 
«. دنک رایتخا 

هک یتّدم  زا  تسترابع  یهقف  حالطـصا  رد  و  تسا . ددع  هشیر  زا  هدش  هتفرگ  دادتعا و  ردصم  مسا  دّدشم ، لاد  حتف  نیع و  رـسک  هب  هّدع ،
قالط یئادج  ّتلع  دنکیمن  قرف  لاح  تسا ؛ راظتنا  تلاح  رد  هدرک  یکیدزن  وا  اب  اهابتشا  هک  یـسک  ای  رهوش  زا  یئادج  زا  سپ  دازآ  نز 

، هدـش لحنم  وا  ّتیجوز  هطبار  هک  ینز  يارب  هّدـع  نتـشادهگن  تلع  و  نآ . ياضقنا  اـی  تّدـم و  لذـب  اـی  توم  اـی  حاـکن  خـسف  اـی  دـشاب 
. تسا بسن  طالتخا  زا  يریگولج 

َنْـصَّبَرَتَی ُتـا�قَّلَطُْملا  َو   ) تسا هدـش  ریبـعت  نادـب  ناـنز  هّدـع  صوصخ  رد  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  ّصبرت  ةژاو  لداـعم  راـظتنا ، زا  روظنم 
. دناهدومن ریسفت  محر  ندش  كاپ  ای  دّدجم و  جاودزا  راظتنا  هب  و  « 1 ( » ٍءوُُرق َۀَثا�َلث  َّنِهِسُْفنَِأب 

هّدع ههبـش  هب  یطو  یلو  «، 2  » دشاب هلماح  دنچ  ره  درادـن ، هّدـع  انز  زا  یـشان  یکیدزن  هک  دـیدرگ  مولعم  دـش ، هّدـع  يارب  هک  یفیرعت  زا 
یطاو 3. فرط  زا  ای  دشاب  ینیفرط  ههبش  هاوخ  و  ریخ ، ای  دشاب  هتشاد  رهوش  هاوخ  دراد ،

______________________________

هیآ 228. هرقب ، ةروس  ( 1)
ص 344. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 264 ؛ ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  2 و 3 ) ( ) 2)

448 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

لئاح نز  رد  خسف  قالط و  ةّدع  تّدم 

هراشا

نیا رد  هک  دنیبن  یگنانز  تداع  ّنس  ياضتقا  اب  نز  هکنیا  رگم  تسا ، رهط  هس  حاکن  خـسف  ةّدـع  قالط و  ةّدـع  : » یندـم نوناق  هّدام 1151 
«. تسا هام  هس  وا  هّدع  تروص 

: دریگ رارق  ثحب  دروم  ریز  بلاطم  هک  تسا  مزال  قوف ، ةّدام  دروم  رد 

هثالث ءامد  ( 1
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تسا ياهناگادج  راثآ  ماکحا و  ياراد  اهنآ  زا  کی  ره  و  تسا . روهـشم  هثالث » ءامد   » هب هقف  رد  هک  دوشیم  جراخ  نوخ  عون  هس  نانز  زا 
: زا دنترابع  هک 

دـشاب هداتعم  نز  هچنانچ  و  ددرگیم ، جراخ  نز  زا  نآ  زا  سپ  یکدـنا  ای  هلـصافالب و  لمح  عضو  ماـگنه  هک  تسا  ینوخ  ساـفن - فلا ،
. دراد توافت  ضیح  اب  تهج  نیا  زا  درادن و  لقا  دح  سافن  نوخ  دوب . دهاوخ  ضیح  ماّیا  ةزادنا  هب  وا  سافن  ماّیا  دادعت 

عفد یمارآ  هب  تسا و  ضیح  نوخ  زا  رتقیقر  يدرز و  هب  لیام  شگنر  درادـن و  ار  ضیح  نوخ  تافـص  هک  تسا  ینوخ  هضاحتـسا - ب ،
. دوشیم

449 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
عفد یـصوصخم  نوخ  اهنآ  زا  یلاوتم  زور  دنچ  یهاگ ، زا  ره  یگـسئای ، هب  ندیـسر  زا  لبق  ات  غولب  نس  زا  نانز  یعیبط ، روطب  ضیح - ج ،

یـصاخ یمرگ  شزوس و  اب  هایـس و  ابلاغ  ضیح  نوخ  دـنیوگیم . ضئاح  ماّیا  نآ  رد  ار  نانز  تسا و  موسوم  ضیح  نوخ  هب  هک  دوشیم 
ضیح ماّیا  رد  نانز  نانآ  هلمج  زا  دـشابیم . ّبترتم  نآ  رب  یقوقح  يداـبع و  فلتخم  راـثآ  ماـکحا و  مالـسا  تعیرـش  رد  و  دوشیم ، عفد 

نآ رد  قالط  عوقو  عونمم و  ماّیا  نیا  رد  نانآ  اب  تبراقم  یکیدزن و  دنوشب و  دـیابن  دجـسم  دراو  دـنریگیمن و  هزور  دـنناوخیمن و  زامن 
تسا و…  لطاب 

«. 1  » دشابیمن نآ  ماکحا  راثآ و  ياراد  دوشیمن و  قالطا  ضیح  دوش  عفد  نز  زا  ندش  هسئای  زا  دعب  ای  غولب و  زا  لبق  هک  ینوخ  هب 
. تسا زور  هد  نآ  رثکا  دح  زور و  هس  ضیح  هب  نانز  ءالتبا  نامز  لقا  دح 

نیاربانب «، 2  » تسا دودـحمان  نآ  رثکا  زور و  هد  رهط  تلاح  لقا  دـح  دـنمانیم . یکاپ )  ) رهط ماّیا  تسین  ضیح  لاح  رد  نز  هک  ار  یتلاح 
نوخ راب  کی  طقف  رتشیب  ای  هاـم  ود  فرظ  رد  تسا  نکمم  زین  و  دـننیبب ، ضیح  راـب  ود  هاـم  کـی  فرظ  رد  ناـنز  زا  یـضعب  تسا  نکمم 

. دننیبب
: دنوشیم میسقت  هتسد  هس  هب  ضیح  رظن  زا  نانز 

. دنناوخ هئدتبم »  » ار نانآ  هک  دناهدید  ضیح  نوخ  راب  نیتسخن  يارب  هک  ینانز  ( 1
نانآ دشابن ، گنهامه  ناسکی و  ءالتبا  تّدم  لوط  خیرات و  رظن  زا  نانآ  ءالتبا  تاعفد  یلو  دناهدید ، ضیح  راب  کی  زا  شیب  هک  ینانز  ( 2

. دنناوخ هبرطضم »  » ار
نیا یگدعاق  یناسکی  يدننامه و  دـنراد . مان  هداعلا » تاذ   » ای هداتعم »  » دـناهدید نوخ  ناسکی  دـننامه و  اّما  یلاوتم  هعفد  ود  هک  ینانز  ( 3

زا طقف  یهاگ  نانز  هتسد 
______________________________

ص 133 و 135. ج 1 ، دیدج ، پاچ  یناث ، دیهش  ماهفالا  کلاسم  ( 1)
باتک یقثولا ، ةورع  دـعب ؛ هب  ص 254  ج 1 ، ةرـضانلا ، قئادـحلا  تسفا ؛ پاچ  ص 41  ج 1 ، هعمل ، حرـش  اجنامه ؛ ماهفالا ، کـلاسم  ( 2)

. هراهطلا
450 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رد هکنآ  لثم  ماّیا  دادعت  رظن  زا  طقف  یهاگ  و  هیتقو ،) هداتعم   ) تسا هدش  زاغآ  ضیح  هام  مجنپ  زور  راب  ود  ره  هکنآ  لثم  تسا  خیرات  رظن 
دنتسه دننامه  رظن  ود  ره  زا  مه  یهاگ  و  هّیددع ،) هداتعم   ) تسا هتـشاد  همادا  زور  تّدم 6  راب  ره  نکل  هدش  ضیح  هباشم  ریغ  ياهخیرات 

«. 1 ( » هّیددع هّیتقو  هداتعم  )
یقبام ضیح و  رب  لومحم  نآ  زور  هد  اـت  دـننیبب ، نوخ  شیوخ  تداـع  ماـّیا  نازیم  زا  شیب  یتّدـم  رد  یهاـگ  هچناـنچ  هداـتعم  ناـنز  عرف :

. تسا هضاحتسا  رب  لومحم 
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یگسئای غولب و  ّنس  یگسئای - ( 2

نینچ هب  هسئای و  دشاب ، سویأم  مه  ندش  هلماح  زا  دوشن و  ضئاح  رگید  یعیبط  روطب  هک  دشاب  هدیـسر  يّدـح  هب  یّنـس  رظن  زا  هک  ینز  هب 
. دنیوگ یگسئای »  » یتلاح

رد یلو  درادـن ، دوجو  یهّجوت  لباق  رظن  فالتخا  ءاهقف  نایم  صوصخ  نیا  رد  هدـش و  نییعت  یگلاس  نانز 9  غولب  نس  زاغآ  تعیرش ، رد 
«. 2  » دـناهدرک نّیعم  ار  یگلاـس  ياهراـپ 60  یگلاـس و  یـضعب 50  تسا ، داـیز  رظن  فـالتخا  یگـسئای  ّنس  قـیقد  نازیم  نییعت  صوـصخ 

. تسا هنیمز  نیا  رد  هلصاو  تایاور  دافم  فالتخا  زا  یشان  روبزم  فالتخا 
نانز دـناهتفگ : هریغ  یـشیرق و  هب  نانز  کیکفت  زا  سپ  هدرک و  عمج  قوف  رظن  ود  نایم  « 3  » ریمع یبا  نبا  تیاور  دانتسا  هب  ءاهقف  روهـشم 

شیرق هریت  هب  نز  باستنا  هچنانچ  رظن  نیا  بجوم  هب  دـنوشیم . هسئاـی  یگلاـس  هاـجنپ  رد  ناـنآ  ریغ  یگلاـس و  تصـش  رد  « 4 « » یشیرق »
تابثا لیلد  مدع  تروص  رد  تسا و  یگلاس  ّنس 60  نامه  رایعم  دوش  تابثا 

______________________________

ص ج 1 ، دیدج ، پاچ  یناث ، دیهش  ماهفالا ، کلاسم  ص 19 ؛ یناقمام ، نیقتملا  جهانم  يدزی ؛ مظاک  دّمحم  دّیس  جاح  یقثولا ، ةورع  ( 1)
.133

ص 335. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  لبق ؛ ذخآم  ( 2)
ص 580. ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  شیرق ؛ نم  نوکت  نا  الا  ةرمح  رت  مل  نیسمخ  ةارملا  تغلب  اذا  ریمع : یبا  نبا  هلسرم  ( 3)

هریت نیا  زا  مه  ص )  ) هللا لوـسر  دنتـسه و  داژن  نیا  زا  ياهریت  مشاـه  ینب  دـسرب . هناـنک  نب  رـضن  هب  وا  داژن  هـک  تـسا  یـسک  هیـشیرق  ( 4)
. دنشابیم

451 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
«. 1  » تسا یگلاس  رایعم 50  هجیتن  رد  و  باستنا ، مدع  لصا  هدننک ،

ناراد هام  نارادکاپ و  ( 3

هراشا

: دنوشیم میسقت  هتسد  ود  هب  نتسبآ ) ریغ   ) لئاح نانز 

. دننیبیم مّظنم  روطب  یگنانز  تداع  هک  ینانز  فلا )

هس نانآ  ةّدع  تّدم  و  دوشیم . هّیتقو  افرص  ای  هّیددع و  هّیتقو و  ةداتعم  لماش  هک  دنمانیم . ضیحلا » ۀمیقتـسم   » ءاهقف حالطـصا  رد  ار  نانآ 
. تسا یکاپ ) « ) 2  » رهط

ای رتشیب و  ای  راب  ود  یهام  ای  راب  کی  یهام  تسا  نکمم  نانز  هنوگنیا  دنمانیم . نارادـکاپ »  » یـسراف هب  ای  ءارقالا » تاوذ   » ار نانآ  هقف  رد 
ۀتـسد رد  لخاد  هّدع  مکح  رظن  زا  دـشاب ، رتشیب  ای  هام  هس  نانآ  ضیح  ود  هلـصاف  هک  ینانز  هّتبلا  دـننیبب . نوخ  مّظنم  روطب  راب  کی  هام  ود 

«. 3  » دنشابیم يدعب 
: تسا ریز  حرش  هب  رهط  هس  باستحا 

ات قالط  عوقو  ینامز  هلـصاف   ) روبزم تّدم  ضیح ، نیلوا  اب  هدشن ، عقاو  نآ  رد  یکیدزن  هک  يرهط  تلاح  رد  قالط  عوقو  موزل  هب  هّجوت  اب 
ضیح زاغآ  ضحم  هب  زاغآ و  مّود  رهط  ضیح ، نایاپ  زا  سپ  و  دوشیم ، بوسحم  رهط  کی  دشاب ، هاتوک  هک  مه  دنچ  ره  ضیح ،) نیلوا 
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هتـشگ و لـیمکت  مّوس  رهط  مّوس  ضیح  زاـغآ  ضحم  هب  هرخـالاب  ددرگیم و  عورـش  مّوس  رهط  ضیح  ناـیاپ  زا  سپ  و  بوسحم ، رهط  ود 
. دسریم ارف  هّدع  نایاپ 

. تسا هظحل  ود  زور و  نانز 26  هتسد  نیا  رد  هّدع  ماّیا  لقا  دح  دناهتفگ  اهقف 
زور هس  ءاضقنا  اب  تسا ، زور  هس  ضیح  لقا  دـح  نوچ  دوش و  عورـش  ضیح  هظحل  کی  زا  سپ  قالط  ماـجنا  زا  سپ  هک  باـسح  نیا  اـب 

زور هد  رهط  ّلقا  نوچ  زاغآ و  مّود  رهط 
______________________________

ص 133. ج 1 ، ماهفالا ، کلاسم  ( 1)
تداع زا  تسا ، زور  هد  نآ  لقا  دـح  هک  تدـم ، نیا  رد  نز  نوچ  و  دریگیم ، رارق  یگنانز  تداع  ود  نیب  هک  دـنیوگ  یتدـم  هب  رهط  ( 2)

. دنیوگیم رهط  ار  نآ  دشابیم  كاپ  یگنانز 
ص 348. ج 5 ، ةرضانلا ، قئادحلا  ص 389 ؛ نیقتملا ، جهانم  ص 326 ؛ ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 125 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرش  ( 3)

452 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هظحل کی  ءاضقنا  ضیح و  زاغآ  اب  زور  هد  زا  سپ  زاغآ و  مّوس  رهط  زور  هس  زا  سپ  ددرگ و  عورـش  مّود  ضیح  زور  هد  ءاضقنا  اب  تسا 

. تسا هظحل  ود  زور و  اعومجم 26  هک  دوشیم ، مامت  هّدع 
؛ دریگیم تروص  هّدع  ءاضقنا  مّوس  ضیح  نوخ  تیؤر  اب  هک  لالدتـسا  نیا  اب  هتـسناد  هّدع  ءزج  مه  ار  ریخا  ۀـظحل  یـسوط  خیـش  موحرم 

نوخ تیؤر  هظحل  نیاربانب  دـباییم و  ماجنا  رهط  نایاپ  اب  هّدـع  نایاپ  دـناهتفگ  ناشیا  خـساپ  رد  هتفریذـپن و  ار  لالدتـسا  نیا  روهـشم  یلو 
. ددرگیمن بوسحم  هّدع  ءزج  نیاربانب  تسا و  تابثا  همدقم  باب  زا  ضیح ،

دریگ تروص  مّوـس  ضیح  لّوا  هظحل  نیح  رد  عوـجر  هچناـنچ  یـسوط  خیـش  ۀـّیرظن  رب  اـنب  هک  تسا  نآ  قوـف  ۀـّیرظن  ود  رب  ّبترتـم  ةرمث 
«. 1  » تسین نینچ  روهشم  هّیرظن  رب  انب  هکیلاحرد  دوب ، دهاوخ  حیحص 

سافن سپس  دوش و  عقاو  سافن  نوخ  جورخ  زا  لبق  لمح و  عضو  زا  سپ  قالط  هچنانچ  نیاربانب  تسا ، ضیح  دننامه  سافن  نوخ  رّکذت :
رهط سافن  زا  ندش  كاپ  زا  سپ  ددرگیم و  بوسحم  رهط  کی  سافن  نوخ  جورخ  لمح و  عضو  نایم  هدش  هلصاف  نامز  ددرگ ، لصاح 

«. 2  » ددرگیم زاغآ  مّود 

. دننیبیمن ضیح  نوخ  یگسئای ) ّنس  زا  لبق   ) نس ياضتقا  دوجو  اب  هک  ینانز  ب )

يرامیب ّتلع  هب  ای  و  ددرگیم ، زاغآ  یگنانز  تداع  یلومعم  ّنس  زا  رترید  هک  دـشاب  نانآ  ّصاخ  تعیبط  لولعم  تسا  نکمم  ناـیرج  نیا 
تاوذ  » هقف رد  ار  نانآ  تسا و  هام  هس  ياضقنا  اب  نانز  هتـسد  نیا  رد  حاکن  خـسف  قـالط و  ةّدـع  دـندرگن ؛ ضئاـح  لـفط  نداد  ریـش  اـی  و 

. دنمانیم ناراد » هام   » یسراف رد  و  روهشلا »
هک وحن  نیدب  دنوش ؛ لّوا  مسق  رد  لخاد  دنناوتیم  زین  هبرطضم  هئدتبم و 

______________________________

ص 341. ج 5 ، ةرضانلا ، قئادحلا  ص 388 ؛ یناقمام ، نیقتملا  جهانم  ص 236 ؛ ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
ص 23. یناقمام ، نیقتملا  جهانم  ( 2)

453 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
تروص نیا  رد  هک  دنزاس ، صّخشم  ار  ضیح  تّدم  ضیح  نوخ  تافص  هب  عوجر  اب  هبرطضم  و  ناکیدزن ، ناگتـسب و  هب  عوجر  اب  هئدتبم 

دوب دنهاوخ  مّود  ۀتسد  دننام  صّخشم ، تافص  ندوبن  ناکیدزن و  ناگتسب و  نادقف  تروص  رد  و  دوشیم ؛ یـضقنم  رهط  هس  اب  هّدع  تّدم 
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«. 1»
ود هّدع  لیمکت  يارب  دـیاب  ددرگ ، هسئای  سپـس  دـنیبب و  ضیح  راب  کی  ندـش  هقلطم  زا  سپ  تسا  ءارقالا  تاذ  هک  ینز  هاگره  هلأسم 1 -

ضیح ود  ندـید  زا  سپ  هک  يدروم  رد  دراد . تحارـص  نومـضم  نیا  رب  هک  تسا  یتیاور  مکح  نیا  دنتـسم  درادـهاگن . هّدـع  رگید  هاـم 
«. 2  » درادهاگن هّدع  رگید  هام  کی  یتسیاب  دروم  نیا  رد  هک  تسنآ  هدعاق  ياضتقم  یلو  تسا ، رظن  فالتخا  ددرگ  هسئای 

تـسا جوز  هدهعب  ءاضقنا  تابثا  دیدرتیب  دشاب ، ءاضقنا  مدع  یعّدم  نز  دننک و  فالتخا  هّدع  ءاضقنا  رد  هجوز  جوز و  هاگره  هلأسم 2 -
«. 3»

نوناق عبانم  هب  هّجوت  اب  یلو  هدرکن ، صّخـشم  ار  رایعم  یندـم  نوناق  دـنچ  ره  تسا ، هام  هب  هّدـع  هک  يدراوم  رد  تسا - یلاله  هام  نازیم ،
دـشاب و زور  یـس  هاوخ  یپردیپ ، یلاله  هام  هس  ارهق  دوش ، عقاو  هام  لّوا  قالط  هچنانچ  لاح  دریگ . رارق  هبـساحم  دروم  یلـاله  هاـم  دـیاب 
هک هدش  هتفگ  یفلتخم  تالامتحا  درک ؟ هبـساحم  دیاب  هنوگچ  دـتفا  قاّفتا  قالط  هام  نیب  رد  رگا  اّما  دـش . دـهاوخ  تاعارم  زور ، هاوخ 29 
درک دـهاوخ  لیمکت  مراهچ  هام  ار  لّوا  هام  ناصقن  تسا و  یلاله  مّوس  مّود و  ياـههام  هک  تسنآ  يوقا  رـصاعم  ياـهقف  زا  يرایـسب  رظنب 

«. 4»
______________________________

رهاوج ص 348 ؛ ج 5 ، ةرـضانلا ، قئادحلا  ص 389 ؛ نیقتملا ، جـهانم  ص 326 ؛ ج 2 ، هلیـسولا ، ریرحت  ص 125 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرـش  ( 1)
ص 236. ج 32 ، مالکلا ،

(. تاقحلم  ) ص 53 ج 2 ، یقثولا ، ةورع  ص 347 ؛ ج 5 ، ةرضانلا ، قئادحلا  ( 2)
ۀلئسم 1442. نیحلاصلا ، جاهنم  هدع ؛ لصف  قالط  باتک  ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ص 126 ؛ ج 1 ، ماثللا ، فشک  شیپ ؛ ذخأم  ( 3)

(. تاقحلم  ) ص 53 ج 2 ، یقثولا ، ةورع  ( 4)
454 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

قالط هدع  نامز  رد  حاکن  خسف 

راثآ توافت  هب  هّجوت  اب  و  تسا . یقاب  هّدـع  ناـمز  رد  نیفرط  يارب  خـسف  ّقح  اذـل  دـشابیم ، هجوز  مکح  رد  هّیعجر  هقّلطم  هک  یئاـجنآ  زا 
هدافتـسا روبزم  ّقح  زا  خـسف  تابجوم  روهظ  تروص  رد  هّدـع ، یماـمت  ءاـضقنا  زا  لـبق  قـالط و  زا  سپ  اـسب  هچ  قـالط ، خـسف و  یقوقح 

. دنیامن
ّتیعـضو دریگ ، تروص  خـسف  قالط ، هّدـع  نامز  زا  یتمـسق  ءاضقنا  یعجر و  قالط  زا  سپ  هچنانچ  هک  ددرگیم  حرطم  هلأسم  نیا  لاح 

؟ دش دهاوخ  هچ  هّدع 
: تسا هدش  هداد  لامتحا  هجو  هس  ءاهقف  طسوت  هلأسم  نیا  صوصخ  رد 

رب هک  ياّهلدا  هک  لالدتـسا  نیا  اب  تسا . یفاک  قالط  هّدـع  نامه  ددرگیمن و  ظوحلم  يدـیدج  هّدـع  صاخ  دروم  نیا  رد  خـسف  يارب  ( 1
«. 1  » تسا فرصنم  دتفا  قاّفتا  قالط  هّدع  نمض  رد  هک  يدروم  زا  دنراد ، تلالد  خسف  عوقو  تروص  رد  هّدع  موزل 

شخب اب  خسف  هّدع  قالط ، ةّدع  تّدم  زا  یتمـسق  ءاضقنا  زا  سپ  خسف  عوقو  ضرف  رد  یلو  درادـهاگن ، هّدـع  القتـسم  خـسف  يارب  دـیاب  ( 2
ةّدع خیرات  دتفا  قاّفتا  خسف  قالط ، ةدـع  نتفای  نایاپ  زا  لبق  هام  کی  هچنانچ  الثم  دومن 2 . دنهاوخ  لخادت  قالط  هدع  تّدم  زا  هدـنامیقاب 

. ددرگیم بوسحم  ود  ره  ءزج  قالط  ةّدع  زا  هدنامیقاب  هام  کی  زاغآ و  نامز  نامه  زا  خسف 
و تسا ، تابّبـسم  دّدعت  یـضتقم  بابـسا  دّدعت  هک  لالدتـسا  نیا  اب  درادهاگن . ار  خسف  هّدع  نآ  زا  سپ  دنک و  مامت  ار  قالط  هّدع  دیاب  ( 3
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. تسا لصا  فالخ  لخادت 
«. 3  » دش دهاوخ  لقتسم  هّدع  ود  بجوم  خسف ) قالط -  ) ببس ود  هیف  نحن  ام  رد  و 

. تسا طایتحا  قباطم  مّوس  لوق  یلو  دسریم  رظنب  يوقا  لّوا  لوق 
______________________________

ص 112. تاقحلم ، ج 2  یقثولا ، ةورع  1 و 2 ) ( ) 1)
ص 192. ج 1 ، نآ ، رب  ماثللا  فشک  حرش  و  یّلح ، هماّلع  ماکحالا  دعاوق  ( 3)

455 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

عطقنم حاکن  رد  هّدع 

نز هکنیا  رگم  تسا  رهط  ود  لماح  ریغ  رد  عطقنم  حاکن  دروم  رد  نآ  ءاضقنا  تّدم و  لذب  حاکن و  خسف  ةّدـع  : » یندـم نوناق  هّدام 1152 
«. تسا زور  تروص 45  نیا  رد  هک  دنیبن  یگنانز  تداع  نس  ياضتقا  اب 

توافت قالط  اب  نآ  ةّدع  یلو  تسا  هّدع  بجوم  مئاد ، حاکن  رد  قالط  دننامه  نآ ، ءاضقنا  تّدم و  لذـب  حاکن و  خـسف  عطقنم ، حاکن  رد 
: تسا ریز  رارقب  نآ  حرش  و  دراد .

«. 1  » تسین بجاو  يو  رب  هّدع  نتشادهاگن  دشاب  هسئای  ای  هلوخدم و  ریغ  ای  هریغص و  هچنانچ  هعطقنم  هجوز  فلا )
. دمآ دهاوخ  نآ  لماک  حیضوت  دعب  هدام  رد  تسا . لمح  عضو  ات  هدع  تدم  دشاب  هلماح  هچنانچ  هلوخدم ، هریبک  هعطقنم  هجوز  رب  ب )

رد هکنآ  مغریلع  ینعی   ) دشابن ءارقالا  تاذ  رگا  هلماح  ریغ  هعطقنم  ۀجوز  ج )
______________________________

ص 53. تاقحلم ، ج 2  یقثولا ، ةورع  هب  دوش  عوجر  ( 1)
456 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. تسا زور  وا 45  هّدع  دوشیمن ) ضیح  تسا  یگدعاق  نس 
اعومجم هک  دراد ؛ دوجو  ءاهقف  نایم  رد  يدیدش  رایـسب  رظن  فالتخا  وا  هّدع  دروم  رد  دشاب  ءارقالا  تاذ  رگا  هلماح  ریغ  هعطقنم  ۀجوز  د )

: تسا رظن  راهچ 
. تسا تیاور  دنچ  نآ  دنتسم  و  ضیح ، کی  ( 1

«. 1  » تسا جاجح  نبا  تیاور  ناشیا  دنتسم  تسا و  رظن  نیا  هب  لئاق  هعنقم  رد  قودص  مین ، ضیح و  کی  ( 2
ود هب  حیرصت  اهنآ  رد  هک  تسا 2  هرارز  تیاور  لضف و  نب  لیعامسا  تیاور  نانآ  دنتسم  دنرظن . نیا  رادفرط  اهقف  روهـشم  ضیح ، ود  ( 3

. تسا هدش  ضیح 
ةّدع یکی  رد  هک  تسا  تیاور  ود  رظن  نیا  دنتسم  دناهدومن . دییأت  ار  رظن  نیا  یناث  دیهـش  هماّلع و  یلح و  سیردا  نبا  دیفم و  رهط ، ود  ( 4

هب تیاور  ود  نیا  مامضنا  اب  تسا . هتسناد  ءرق  ود  ار  ناکزینک  ةّدع  هک  يرگید  تیاور  هدش و  هتخانـش  ناکزینک  ةّدع  دننامه  هعطقنم  نانز 
«. 3  » تسا هدش  تیوقت  قوف  هّیرظن  رهط ، يانعمب  ءرق  ریسفت  رگیدکی و 

. تسا هدرک  يوریپ  دشابیمن  نآ  هناوتشپ  مه  یمکحم  نادنچ  لیلد  روهشم و  ریغ  هنافـسأتم  هک  ریخا  ۀّیرظن  زا  هلأسم  نیا  رد  یندم ، نوناق 
«. 4  » تسا راوتسا  مّوس  ۀّیرظن  رب  رصاعم  ياهقف  ياوتف 

______________________________

ص 484. ج 15 ، ۀعیشلا ، لئاسو  1 و 2 ) ( ) 1)
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. هدع لصف  قالط ، باتک  ماهفالا ، کلاسم  ( 3)
ص 88. تاقحلم ) ، ) ج 2 یقثولا ، ةورع  هلأسم 1310 ؛ ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  قالط ؛ هدع  لصف  ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 4)

457 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هلماح نز  ةّدع 

«. تسا لمح  عضو  ات  هلماح  نز  دروم  رد  نآ  ءاضقنا  تّدم و  لذب  حاکن و  خسف  قالط و  ةّدع  : » یندم نوناق  هّدام 1153 
لمح عضو  هب  يو  ةّدـع  ددرگ ، یـضقنم  ای  لذـب و  ار  وا  تّدـم  هعطقنم ) رد   ) ای دـهد و  قالط  ار  وا  شرهوش  دـشاب و  هلماح  ینز  هاـگره 
يرپس هّدـع  لمح  جورخ  اـب  لاـحره  هب  دوش . جراـخ  هغـضم  هقلع و  تروصب  لـفط  هکنآ  اـی  دریگ و  تروص  یعیبط  ناـمیاز  هاوخ  تسا ؛
بـسح هلماح  نز  رد  هّدع  تّدم  باسح  نیا  يور  تسا . مزال  هدوب  یمدآ  أدبم  هدـش  جراخ  ءیـش  هکنیا  زارحا  دـیدرتیب  هّتبلا  ددرگیم ؛

«. 1  » تسا لیوط  یهاگ  كدنا و  رایسب  هاگ  دنکیم  توافت  دروم 
: تسا ریز  حرش  هب  هفیرش  هیآ  هلأسم ، یهقف  دنتسم 

«. تسا نانآ  لمح  عضو  هب  رادراب  نانز  ةّدع  « - 2  » َّنُهَلْمَح َنْعَضَی  ْنَأ  َّنُُهلَجَأ  ِلا�مْحَْألا  ُتا�لوُأ  َو 
______________________________

ج 32، مالکلا ، رهاوج  ص 389 ؛ یناقمام ، نیقتملا  جهانم  ص 439 ؛ ج 5 ، ةرضانلا ، قئادحلا  ص 60 ؛ تاقحلم ) ، ) ج 2 یقثولا ، ةورع  ( 1)
ص 285.

ۀیآ 4. قالط ، ةروس  ( 2)
458 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

قیرط زا   ) دـشاب هدـش  هلماح  عورـشم  قیرط  زا  هک  تسا  ینز  هب  طوبرم  دـش ، هتفگ  هلماح  نز  ةّدـع  رد  هچنآ  دـشاب - عورـشم  دـیاب  لـمح 
زا سپ  ینز  هاگره  نیاربانب  دوب . دـهاوخن  راب  يو  رب  اقلطم  قوف  ماکحا  دـشاب  هلماح  انز  قیرط  زا  هچناـنچ  و  ههبـش ) هب  یطو  اـی  جاودزا و 

نانز دننامه  يو  ةّدع  دوش ، هلماح  انز  زا  هّدع  ندـنارذگ  نیح  رد  قالط  زا  سپ  هکنآ  ای  دـهد ، قالط  ار  وا  شرهوش  انز ، زا  ندـش  هلماح 
ره دـنک  رهوش  دـناوتیم  روبزم  تّدـم  ءاضقنا  اب  و  دوب ، دـهاوخ  روهـشلا ) تاذ  رد   ) هام هس  ای  و  ءارقالا ) تاذ  رد   ) رهط هس  هب  رادراـب  ریغ 

مارتحا انز  زا  هدش  دقعنم  ۀفطن  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  مکح  نیا  دـناهتفگ  عوضوم  نیا  هیجوت  رد  ءاهقف  «. 1  » دشاب هدرکن  لمح  عضو  دنچ 
. درادن

؟ تساهنآ ۀمه  عضو  رب  فّقوتم  هّدع  ءاضقنا  هکنآ  ای  ددرگیم ، یضقنم  هّدع  اهنآ ، نیلّوا  عضو  اب  ایآ  دشاب ، دّدعتم  لمح  هاگره  هلأسم -
رثکا یلو  تسا ؛ یضقنم  هّدع  دنزرف  نیلّوا  ندمآ  اب  هک  دراد  هدیقع  هدیدرگ  دراو  عوضوم  صوصخ  رد  هک  یتیاور  دانتسا  هب  یسوط  خیش 

. دننادیم نز  لماک  نامیاز  اب  ار  تّدم  ياضقنا  « 2  » هّیماما ياهقف 
لمح عضو  اب  هّدع  ياضقنا  هک  دـننآ  رب  ّلاد  هدراو  صوصن  تایاور و  زین  رکذـلا و  قوف  هفیرـش  ۀـیآ  اریز  تسا  هّجوم  ءاهقف  روهـشم  رظن 

. دباییم قادصم  لماک  نامیاز  اب  لمح  عضو  دریگیم و  ماجنا 
______________________________

ص 263. ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)

ص 258. ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  ( 2)
459 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
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تافو ةّدع 

هراشا

هک دشاب  لماح  نز  هکنیا  رگم  تسا ، زور  هد  هام و  راهچ  لاح  ره  رد  عطقنم  رد  هچ  مئاد و  رد  هچ  تافو  ةّدـع  : » یندـم نوناق  هّدام 1154 
رتشیب زور  هد  هام و  راهچ  زا  لمح  عضو  رهوش و  توف  نیب  هلصاف  هکنیا  رب  طورشم  تسا ، لمح  عضو  عقوم  ات  تافو  ةّدع  تروص  نیا  رد 

«. دوب دهاوخ  زور  هد  هام و  راهچ  نامه  هّدع  تّدم  ّالا  دشاب و 
هّدع زور  هد  هام و  راهچ  تّدمب  هک  تسا  بجاو  يو  رب  دشابن  هلماح  هچنانچ  عطقنم ، هاوخ  مئاد و  هاوخ  دنکیم ، تافو  شرهوش  هک  ینز 

و « 1  » صوصن هوالعب  تسا ، ققحم  عامجا  صوصخ  نیا  رد  درادن . دوجو  هلوخدم  ریغ  هلوخدـم و  نایم  یقرف  تافو  ةّدـع  رد  درادـهاگن .
: دراد تحارص  ریز  حرش  هب  زین  میرک  نآرق  هدیدرگ و  لصاو  يدّدعتم  رابخا 

« - 2  » ًارْشَع َو  ٍرُهْشَأ  َۀََعبْرَأ  َّنِهِسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ًاجا�وْزَأ  َنوُرَذَی  َو  ْمُْکنِم  َنْوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  َو  »
______________________________

ص 451. قالطلا ، باتک  ج 15 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
هیآ 234. هرقب ، ةروس  ( 2)

460 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
«. دنرادهاگن هّدع  زور  هد  هام و  راهچ  یتسیاب  دنامیم  یقاب  نانز  نانآ  زا  دننکیم و  توف  امش  زا  هک  یناسک 

هک قیرط  نیدب  تسا ؛ تّدم  ود  نیرتینالوط  ینعی  نیلجالا » دعبا   » ءاهقف حالطـصاب  وا  ةّدـع  تّدـم  دـشاب ، هلماح  هدرم ، رهوش  نز  هاگره 
قاّفتا تّدم  زا  دعب  هچنانچ  و  تفای ، دـهاوخ  همادا  هّدـع  روبزم  تّدـم  نایاپ  ات  دـتفا ، قاّفتا  زور  هد  هام و  راهچ  زا  لبق  لمح  عضو  هچنانچ 

ۀیآ 4 يرگید  رکذلا و  قوف  هیآ  یکی  تسا ، هفیرش  ۀیآ  ود  زا  جاتنتسا  هلأسم  نیا  یهقف  دنتـسم  ددرگیم . يرپس  هّدع  لمح  عضو  اب  دتفا ،
«. تسا نانآ  لمح  عضو  هب  رادراب  نانز  هّدع  « - 1  » َّنُهَلْمَح َنْعَضَی  ْنَأ  َّنُُهلَجَأ  ِلا�مْحَْألا  ُتا�لوُأ  َو  ریز : حرش  هب  تسا  قالط  هروس  زا 

: هرصبت

هّیعجر ةّدع  لاح  رد  توف  ( 1

هقّلطم هک  اریز  دیامن ؛ ذاّختا  تافو  ةّدع  دنک و  اهر  ار  هّیعجر  ةّدع  دیاب  دنک ، توف  شرهوش  دنارذگیم  ار  هّیعجر  هّدـع  هک  ینز  هاگره  - 
ياههّدـع عامتجا  دراوم  ریاس  رد  هک  یناسک  یّتح  اذـل  تسا و  هلـصاو  هّصاخ  صوصن  اوتف  نیا  دنتـسم  «. 2  » تسا هجوز  مکح  رد  هـّیعجر 

«. 3  » دناهداد رظن  هنوگ  نیمه  دروم  نیا  رد  دنتسه ، لخادت  مدع  هب  لئاق  فلتخم 

نئاب ةّدع  لاح  رد  توف  ( 2

نئاب قـالط  هک  اریز  تسین ؛ بجاو  يو  رب  تاـفو  ةّدـع  دـنک ، توف  شرهوش  دـنارذگیم  ار  نئاـب  قـالط  ةّدـع  نارود  هک  ینز  هاـگره  - 
«. 4  » تسا هدرک  عطق  یّلکب  ار  ود  نآ  نایم  طابترا 

______________________________

ص 60. تاقحلم )  ) ج 2 یقثولا ، ةورع  ( 1)
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ص 389. یناقمام ، نیقتملا  جهانم  ( 2)
ص 463. ج 15 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 108 ؛ تاقحلم )  ) ج 2 یقثولا ، ةورع  ( 3)

. اجنامه یقثولا ، ةورع  ( 4)
461 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هسئای هلوخدم و  ریغ  ةّدع  مکح 

، حاکن خسف  ةّدع  هن  دراد و  قالط  ةّدع  هن  هسئای ، نز  نینچمه  هدشن و  عقاو  یکیدزن  شرهوش  وا و  نیب  هک  ینز  : » یندم نوناق  هّدام 1155 
«. دوش تیاعر  دیاب  دروم  ود  ره  رد  تافو  ةّدع  یلو 

: تسا ریز  بلاطم  يواح  قوف  ةّدام 
رابخا نآ  دنتـسم  درادـن و  دوجو  هقف  رد  یفالتخا  هلأسم  نیا  رد  تسین . بجاو  حاـکن  خـسف  قـالط و  ةّدـع  هلوخدـم ، ریغ  هجوز  رب  فلا )

زا هجوز  هچناـنچ  نیارباـنب  ددرگیم و  لـماش  ار  ربد  اـی  لـبق و  زا  معا  لوخد  هنوگ  ره  تسا و  قلطم  راـبخا  لولدـم  «. 1  » دشابیم هلصاو 
. دراد هاگن  هّدع  یتسیاب  دوش  خسف  يو  حاکن  ای  هقّلطم و  دشاب و  هلوخدم  ربد  ای  لبق و  قیرط 

: ددرگیم بجاو  رما  ود  زا  یکی  هب  هّدع  هک  تسنآ  رابخا  زا  ءاهقف  طابنتسا 
؛ دریگ تروص  ینم  لازنا  نودب  دنچ  ره  یکیدزن ، ( 1

«. 2  » دوش ماجنا  یکیدزن  نودب  دنچ  ره  محر ، رد  ینم  دورو  ( 2
. دیدرگ ثحب  البق  هلأسم  یهقف  تادنتسم  یگسئای و  نس  درادن . قالط  ةّدع  دسریم  یگسئای  نس  هب  هک  ینز  ب )

. دشابیمن نآ  عفار  زیچ  چیه  تسا و  بجاو  تالاح  یمامت  رد  تافو  ةّدع  ج )
______________________________

ص 403. ج 15 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)
ص 135. ج 2 ، هعمل ، حرش  مّوس ؛ لصف  قالط ، باتک  ج 5 ، ةرضانلا ، قئادحلا  ص 53 ؛ تاقحلم )  ) ج 2 یقثولا ، ةورع  ( 2)

462 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

رثالا دوقفم  ۀجوز  هّدع 

هراشا

تافو ةّدـع  قالط ، خـیرات  زا  دـیاب  دـشاب  هداد  قالط  ار  وا  مکاح  هدوب و  رثالا  دوقفم  بیاغ  وا  رهوش  هک  ینز  : » یندـم نوناـق  هّدام 1156 
«. درادهاگن

: تسا هتشاد  رّرقم  ریز  حرش  هب  ار  وا  قالط  مکح  رثالا  دوقفم  بیاغ  لصف  رد  یندم  نوناق 
تیاعر اب  تروص  نیا  رد  دـنک  قالط  ياضاقت  دـناوتیم  وا  نز  دـشاب  رثالا  دوقفم  بیاغ  مامت  لاس  راـهچ  یـصخش  هاـگره  : » ةّدام 1029

«. دهدیم قالط  ار  وا  مکاح  ةّدام 1023 
یلو دراد  عوجر  ّقح  قالط  هب  تبـسن  دیامن ، تعجارم  هّدع  تّدـم  ءاضقنا  زا  لبق  قالط و  عوقو  زا  سپ  بیاغ  صخـش  رگا  : » ةّدام 1030

«. درادن عوجر  ّقح  روبزم  تّدم  ءاضقنا  زا  دعب 
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[ یهقف لیلحت  ]

: میزادرپیم قوف  ّداوم  یهقف  لیلحت  هب  کنیا 
ربخ لوصو  خیرات  زا  شاهجوز  دوش ، تباث  شگرم  هچنانچ  دوشیمن ، لصاو  يربخ  يو  زا  يدیدم  تّدم  ددرگیم و  بیاغ  هک  یصخش 

ذاّختا تافو  هّدع  توف ،
463 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

«. 1  » دیامن باختنا  يرگید  رهوش  دناوتیم  هّدع  نایاپ  زا  سپ  و  دشاب . هتشذگ  يو  توف  زا  مه  لاس  دنچ  هک  دنچ  ره  دنکیم ؛
. دوش گرم  ای  قالط و  هب  یهتنم  ات  هک  دنک  ربص  دیاب  شاهجوز  تساجک ، رد  هک  دشابن  مولعم  یلو  دوش ، لصاو  تایح  ربخ  هچنانچ 

، دـنک قازترا  نآ  زا  دـناوتب  هجوز  هک  دراد  یلاوما  بیاغ  جوز  هچنانچ  دوشن ، لصاو  يو  تایح  ای  گرم و  زا  يربخ  هجو  چـیه  هب  هاگره 
اهقف روهشم  رظن  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دنک ؛ ربص  دیاب  هجوز  دنکیم ، نیمأت  ار  وا  جراخم  دراد و  دوجو  جوز  هیحان  زا  یـسک  هکنآ  ای 

رد هک  دنکیم ، نییعت  لجالا  برـض  لاس  راهچ  وا  تساوخرد  خیرات  زا  مکاح  دیامن و  قالط  تساوخرد  هعجارم و  همکحم  هب  دـناوتیم 
تافو ةّدع  نز  دـهدیم و  قالط  ار  هجوز  مکاح  دـماین  تسدـب  يو  زا  يربخ  هچنانچ  و  دـیآ ، لمعب  مزال  يوجتـسج  صحف و  تّدـم  نیا 

. درادیم هاگن 
خیرات زا  مکاح  تسین  مزال  هک  دـندقتعم  تاـیاور  زا  یـضعب  دانتـساب  قئادـح  بحاـص  هلمج  زا  ءاـهقف  زا  یخرب  روهـشم ، لوق  لـباقم  رد 

لاس راهچ  جوز  ندـش  دوقفم  خـیرات  زا  هچنانچ  هکلب  دـهد ، قالط  ار  نز  ات  درذـگب  لاس  راهچ  اموزل  دـیامن و  لـجا  برـض  يو  هعجارم 
هجوز هک  نامز  ره  رد  روهـشم  رظن  بجوم  هب  اریز  تسا ، دوهـشم  ـالماک  لوق  ود  تواـفت  دـهد . قـالط  دـناوتیم  مکاـح  دـشاب  هتـشذگ 

، دشاب هتشذگ  جوز  ندش  دوقفم  زا  لاس  نیدنچ  هک  دنچ  ره  درک  دهاوخ  لجا  برض  اموزل  مکاح  خیرات  نامه  زا  دیامن ، قالط  ياضاقت 
نوناق «. 2  » تسا ندش  دوقفم  خیرات  رایعم  هکلب  دوشیمن  عورـش  جوز  ياضاقت  زا  سپ  مکاح  لجا  برـض  مّود  لوق  بجومب  هکیلاحرد 

. تسا هدرک  يوریپ  ریخا  ۀّیرظن  زا  رهاظلا  یلع  یندم 
قالط ار  وا  مکاح  هک  رثالا  دوقفم  هجوز  هک  دننآ  رب  هّیماما  ياهقف  روهشم 

______________________________

. ءاسنلا ةّدع  باب  یسوط ، خیش  بیذهت ، ص 77 ؛ تاقحلم )  ) ج 2 یقثولا ، ةورع  ( 1)
ص ج 2 ، نیحلاصلا ، جاـهنم  ص 340 ؛ ج 2 ، هلیـسولا ، ریرحت  ص 139 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرـش  ص 77 ؛ تاقحلم )  ) ج 2 یقثوـلا ، ةورع  ( 2)

ص 288. ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  326 ؛
464 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

زا سپ  دـناهدومرف  ع )  ) همئا اهنآ  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  تیاور  دـنچ  نانآ  دنتـسم  قالط . هّدـع  هن  درادـهاگن  تافو  هّدـع  دـیاب  دـهدیم 
دناهتفگ یـضعب  تایاور  نیمه  دانتـساب  دربب . قالط  زا  یمان  هکنآ  نودـب  «، 1  » درادیم هاگن  هّدـع  زور  هد  هام و  راـهچ  مکاـح  هب  هعجارم 

قالط دیاب  مکاح  الّوا  دناهتفگ  اهقف  زا  يرایـسب  و  دهدیم . تافو  ةّدـع  ذاّختا  هب  روتـسد  افرـص  هکلب  دـهدیمن ، قالط  ار  وا  مکاح  الوصا 
یضعب رد  هدش و  قالط  هب  حیرصت  یضعب  رد  هک  تسا  تیاور  دنچ  نانآ  دنتسم  و  تافو 2 . هّدع  هن  تسا  قالط  ةّدع  مه  هّدع  ایناث  دهد و 

«. 3  » تسا هدش  هداد  يو  هب  عوجر  ّقح  هّدع  نامز  رد  رهوش  هعجارم  تروص  رد 
: دناهداد رظن  ریز  حرش  هب  ضراعتم  تایاور  عمج  هب  هّجوت  اب  اهقف  روهشم 

. دهدب قالط  ار  نز  دیاب  مکاح  الّوا -
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. درادهاگن تافو  هّدع  دیاب  نز  ایناث -
نامز رد  رهوش  هچنانچ  یعجر ، قالط  ةّدع  دـننامه  صاخ ، دروم  نیا  رد  یلو  تسا  نئاب  قالط  ةّدـع  دـننامه  تافو  ةّدـع  دـنچ  ره  اثلاث -

«. 4  » درادن نآ  زا  دعب  دراد و  عوجر  ّقح  دوش  ادیپ  هّدع 
- تّدم  ) تافو ةّدع  ماکحا  ریاس  تسا ، یعجر  قالط  ةّدع  دننامه  هک  هّدع  ماّیا  رد  جوز  عوجر  ّقح  عوضوم  زا  ریغ  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 

. دوب دهاوخ  ّبترتم  «( 5  » دادح هقفن -
. تسا هدرک  يوریپ  ءاهقف  روهشم  زا  رکذلا  قوف  داوم  رد  یندم  نوناق 

______________________________

ثیدح 4. دوقفملا ، باب  قالطلا ، باتک  نارهت ، پاچ  یفاک ، 1 و 2 ) ( ) 1)
ص 389. ج 15 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 3)

ص 288. ج 32 ، مالکلا ، رهاوج  ص 326 ؛ ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  ص 77 ؛ ج 2 ، یقثولا ، ةورع  ص 139 ؛ ج 2 ، هعمل ، حرش  ( 4)
. دیامن تیاعر  دیاب  هّدع  نامز  رد  شیوخ  رهوش  گرم  زا  سپ  نز  هک  دنیوگ  ار  یفئاظو  دادح ، ( 5)

465 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

ههبش هب  یکیدزن  ةّدع 

هراشا

«. درادهاگن قالط  ةّدع  دیاب  دنک  یکیدزن  یسک  اب  ههبش  هب  هک  ینز  : » یندم نوناق  هّدام 1157 
اهابتشا يدرم  هچنانچ  ینعی  دشاب ؛ رهوشیب  هاوخ  رهوش و  ياراد  نز  هاوخ  تسا ، ههبـش  هب  یطو  هّدع  تابجوم  زا  یکی  هک  دش  هتفگ  البق 

زا يرایـسب  رظن  هب  یلو  دنک  رهوش  يرگیدب  دناوتیمن  قالط  ةّدع  تّدـم  ءاضقنا  زا  لبق  ات  تسا  رهوشیب  رگا  دـنک  یکیدزن  هّیبنجا  نز  اب 
دوخ رهوـش  اـب  هّدـع  تّدـم  رد  دـیدرتیب  تسا  رادرهوـش  رگا  و  «، 1  » دـنک جاودزا  دـناوتیم  روبزم  تّدـم  ءاضقنا  زا  لـبق  یطاو  اـب  اـهقف 

«. 2  » تسا كرت  طوحا  زاوج و  يوقا  تسا ؛ فالتخا  دروم  رگید  تاعاتمتسا  یلو  دنک  یکیدزن  دناوتیمن 

: ههبش هب  یطو  هّدع  زاغآ 

تسا دقتعم  رهاوج  بحاص  تسا . ههبش  عفر  نامز  ای  یکیدزن  نیرخآ  رایعم  ایآ  هک  دراد  دوجو  رظن  فالتخا  ههبش  هب  یطو  ةّدع  زاغآ  رد 
نیرخآ رایعم  اب  هک 

______________________________

ص 345. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 1)
ص 329. ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  اجنامه ؛ ( 2)

466 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
«. 1  » ددرگیم بوسحم  هّدع  زاغآ  یکیدزن ،
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: ههبش هب  یطو  هّدع  ماّیا  رد  هقفن 

هزشان هب  قحلم  ینز  نینچ  هک  دسریم  رظن  هب  یلو  تسا ، عونمم  ههبـش  هب  یطو  ةّدع  نامز  رد  تاعاتمتـسا  یمامت  هک  میوش  لئاق  هچ  رگا 
. تسا بجاو  جوز  رب  هقفن  يادا  تسین و 

: تسا ریز  حرش  هب  هّدع  تابجوم  عومجم  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هّجوت  اب 
تافو ( 1

ماسقا عیمج  هب  قالط  ( 2
بویع هب  خسف  ( 3

رتخد دقع  هجیتن  رد  هک  دهد  ریش  ار  دوخ  ةون  نز  ردام  هکنآ  لثم   ) يراط عاضر  ای  رفاک و  ۀجوز  ندش  ناملـسم  ای  دادترا و  ای  خاسفنا  ( 4
( دش دهاوخ  خسفنم  يو 

ههبش هب  یطو  ( 5
عطقنم حاکن  رد  تّدم  ءاضقنا  ( 6

عطقنم حاکن  رد  تّدم  لذب  ( 7
. دشاب هلوخدم  نز  هک  تسنآ  هّدع  بوجو  طرش  دراوم  ریاس  رد  تافو ،) ةّدع   ) لّوا دروم  رد  زج  ةرصبت 1 -

هّدع نامز  رد  تسا و  قالط  ةّدع  دننامه  دـشاب  یّلم  رگا  و  دوب ، دـهاوخ  تافو  ةّدـع  دـشاب  يرطف  رگا  دادـترا  هب  خاسفنا  ةّدـع  ةرصبت 2 -
«. 2  » دراد عوجر  ّقح  دوش  ناملسم  جوز  هچنانچ 

______________________________

ص 388. ج 31 ، مالکلا ، رهاوج  ( 1)
هلأسم 1470. قالطلا ، باتک  نیحلاصلا ، جاهنم  هلأسم 10 ؛ ثیراوملا ، باتک  ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 2)

467 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

«1  » قالط یقیبطت  یسررب 

هراشا

قوقح رد  قالط  ییاکیرمآ  ییاپورا و  ياهروشک  قوقح  رد  قالط  یمالـسا  ياـهروشک  رد  قـالط  یمالـسا  فلتخم  بهاذـم  رد  قـالط 
یتسیلایسوس ياهروشک 

______________________________

. تسا هدیدرگ  هدافتسا  نارهت  هاگشناد  یقیبطت  قوقح  هسسؤم  رد  هدش  هیهت  عبانم  هرشتنم و  تاوزج  زا  شخب ، نیا  نیودت  رد  ( 1)
469 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

یمالسا فلتخم  بهاذم  رد  قالط 

هراشا
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هتفرگ رارق  مالـسا  سدـقم  عراش  دـیکأت  دروم  هک  قالط  تهارک  تسا و  رهوش  رایتخا  رد  تاعاقیا و  زا  قالط  یمالـسا  بهاذـم  همه  رد 
. دهد قالط  ار  شرسمه  دشاب ، تلع  رکذب  مزلم  هکنآیب  دهاوخب ، تقو  ره  درم  هک  تسین  نآ  زا  عنام 

: دشاب عمج  نآ  رد  ریز  طئارش  هک  تسا  یعجر  یتروص  رد  قالط  تسا . هدش  میسقت  نئاب  یعجر و  هب  قالط  یمالسا  بهاذم  همه  رد 
رد دـشاب  هلوخدـم  ریغ  هچ  رگا  هدـش  تولخ  وا  اب  هک  ینز  قالط  دـندقتعم  لبنح  کـلام و  هفینح و  وبا  ناوریپ   ) دـشاب هلوخدـم  هجوز  ( 1

(. دنتسین لئاق  يرثا  هدحوب  تولخ  رب  هّیعفاش  هّیماما و  یلو  تسا  هلوخدم  مکح 
. دشابن هجوز  فرط  زا  لام  لذب  لابق  رد  قالط  ( 2

. دشابن موس  قالط  ( 3
. دنتسین لئاق  یطرش  نینچ  هب  یمالسا  بهاذم  ریاس  یلو  دننادیم ، قالط  ندوب  یعجر  طئارش  زا  زین  ار  هقلطم  نز  ندوبن  هسئای  هّیماما 

[ هعبرا بهاذم  رد  تارابم  علخ و  ]

هک تسنآ  زا  معا  ّتنـس  لـها  ۀـناگراهچ  بهاذـم  ناوریپ  دزن  رد  دوشیم و  هدـیمان  علخ »  » دوـشیم عـقاو  لاـم  لذـب  لاـبق  رد  هک  یقـالط 
ار علخ  تحص  طرش  هّیماما  یلو  دنشاب ، هتشاد  تهارک  مه  زا  نیفرط  ای  دشاب  یئاهنت  هب  هجوز  فرط  زا  تهارک 

470 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
نیا تارابم  علخ و  قرف  و  علخ . هن  دسانـشیم  تارابم »  » ار نآ  رگیدکی  زا  نیجوز  تهارک  تروص  رد  دـنادیم و  جوز  زا  هجوز  تهارک 

. تسین علخ  رد  طرش  نیا  دنکن و  زواجت  رهم  زا  دیاب  لوذبم  لام  تارابم  رد  هک  تسا 
اقالط قلاط  تنا   » دـیوگب هجوز  هب  جوز  رگا  دـیوگیم  هفینح  اهنت  تسا . رهوش  هدارا  زا  نوریب  یجراخ  لماوع  هب  طونم  قالط  ندوب  نئاب 

. تسا نئاب  قالط  درب ، راکب  موهفم  نیمه  هب  يرگید  تارابع  ای  انئاب »
هجوز هک  یتروص  رد  تسا . هدش  عقاو  قالط  یلو  تسا  لطاب  علخ  ّالا  تسا و  لقع  غولب و  یمالسا ، بهاذم  قاّفتا  هب  علخ ، تّحص  طرش 
هلبانح هّیعفاش و  تسا . لطاب  ّالا  حیحص و  علخ  دنک ، لّبقت  شدوخ  لام  زا  ار  علخ  ضوع  تخادرپ  ّیلو  رگا  هک  دندقتعم  هّیفنح  دشاب  هیفس 

علخ ّیلو  نذا  تروص  رد  دنراد  هدـیقع  هّیکلام  هّیماما و  هن . ای  دـشاب  هداد  نذا  ّیلو  هاوخ  تسین ، حیحـص  اقلطم  هیفـس  علخ  هک  دـنیوگیم 
. دوشیم تخادرپ  هجوز  لاوما  زا  تسا و  حیحص 

عقاو ییانک  ظفل  هب  علخ  هک  دـندقتعم  هّیماما  رثکا  یلو  ییانک ، اـی  دـشاب  حیرـص  ظـفل  هب  تسا  نکمم  علخ  هغیـص  هعبرا ، بهاذـم  قاـّفتاب 
. ددرگیم عقاو  قالط  علخ و  ظفل  ودب  طقف  دوشیمن و 

هجوز ياضاقت  هب  قالط 

هراشا

مکاح زا  دـناوتیم  نز  هک  دـندقتعم  یمالـسا  بهاذـم  يدراوم  رد  یلو  تسا  جوز  راـیتخا  رد  عاـقیا و  قـالط  مالـسا  قوقح  رد  هچ  رگا 
دراوم دزاسیم . هقّلطم  ار  هجوز  دوخ ، یعرـش  تیالو  هب  ای  دـنکیم  قالط  هب  مزلم  ار  جوز  مکاح  و  دـنک ، قالط  مکح  رودـص  ياـضاقت 

: تسا ریز  حرشب  روبزم 

[ نآ ۀبجوم  دراوم  ]
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جوز تبیغ  ( 1

زا يربخ  دشابن و  مولعم  شنکسم  لحم و  هک  يوحن  هب  دوش ، بیاغ  جوز  رگا 
471 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

تّدم نیا  نایاپ  ات  ابلاغ  هک  یتدم  ءاضقنا  زا  سپ  دناوتیم  يدوقفم  نینچ  ۀجوز  دنیوگیم  دمحا  یعفاش و  هفینح و  وبا  دـیاین ، تسدـب  وا 
جوز زا  يربخ  هچنانچ  دنکیم  ربص  یـضاقب  عوجر  خیرات  زا  لاس  راهچ  هجوز  دیوگیم  کلام  و  دـنک ، جاودزا  دـنامیمن  هدـنز  صخش 

. دشابیم لالح  يو  رب  جاودزا  هاگنآ  درادیم و  هگن  هدع  زور  هد  هام و  راهچ  دسرن 
هجوز «، 1  » دزادرپـب ار  هجوز  هقفن  وا  ّیلو  اـی  تخادرپ  ار  هجوز  هقفن  نآ  زا  ناوتیم  هک  دراد  یلاـم  دوخ  بیاـغ  رگا  هک  دـندقتعم  هّیماـما 

لاس راهچ  مکاح  و  دنک ، عوجر  مکاح  هب  دناوتیم  تروص  نیا  ریغ  رد  دنامب ، رظتنم  هدرکن  ادیپ  ملع  قالط  ای  تافو  هب  هک  ینامز  ات  دیاب 
ای ّیلو  بیاغ  هچنانچ  دماین ، تسدب  بیاغ  زا  يربخ  رگا  دزادرپیم  بیاغ  يوجتـسج  هب  تدـم  نیا  رد  دـهدیم و  تلهم  عوجر  ماگنه  زا 

نیا زا  سپ  هجوز  و  دـیامنیم . هقلطم  ار  هجوز  اسأر  اهنآ  عانتما  تروص  رد  دـنکیم و  هجوز  قالط  هب  مزلم  ار  اـهنآ  دـشاب  هتـشاد  لـیکو 
. درادهگن هّدع  زور  هد  هام و  راهچ  دیاب  قالط 

قافنا زا  زجع  ای  عانتما  ( 2

، دـنک اضاقت  ار  دوخ  قالط  مکاح  زا  قافنا  زا  رهوش  زجع  ای  عانتما  تروص  رد  دـناوتیم  هجوز  هک  دـنلئاق  کلام  دـمحا و  یعفاش و  ماـما 
زا ياهّدع  یلو  دـننادیمن  قالط  بجوم  ار  جوز  ترـسع  هّیماما  ياهقف  زا  یـضعب  دـنادیمن ، قالط  بجوم  ار  جوز  راسعا  هفینح  وبا  یلو 

قافناب وا  مازلا  دیامن و  قافنا  زا  عّنمت  ای  دشاب  رـسعم  رگا  جوز  دنیوگیم  یناهفـصا  نسحلا  وبا  دیـس  یئابطابط و  مظاک  دمحم  دیـس  هلمج 
. دنک قالط  ياضاقت  مکاح  زا  دناوتیم  هجوز  ددرگن  رودقم 

تّیجوز صاخ  هفیظو  كرت  هب  جوز  مازتلا  ای  ءالیا  ( 3

رد دیامن  كرت  ار  هجوز  یطو  هک  دنک  دای  دنگوس  دنوادخ  هب  جوز  رگا 
______________________________

ص 326. ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  ( 1)
472 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دنیوگیم ءالیا »  » ار رما  نیا  دشاب ، هام  راهچ  تدم  زا  شیب  يارب  دنگوس  هک  یتروص 
دزن عفارت  هب  زاین  هکنیا  نودب  ددرگیم  هقلطم  نئاب  قالط  هب  هجوز  دنک  لمع  دوخ  دنگوس  هب  درم  هام  راهچ  نایاپ  ات  رگا  دنیوگیم  هفینح 
یطو هب  رما  ار  جوز  یـضاق  دوـش و  هعجارم  دـیاب  یـضاق  هب  يدروـم  نینچ  رد  دـندقتعم  یعفاـش  دـمحا و  کـلام و  ناوریپ  دـشاب . یـضاق 

. تسا یعجر  قالط  نیا  دزاسیم و  هقّلطم  ار  هجوز  مکاح  عانتما ، تروص  رد  دنکیم و  قالط  هب  مزلم  ار  وا  دنک  عانتما  هچنانچ  دنکیم ،
جوز یضاق  عوجر ، خیرات  زا  هام  راهچ  تشذگ  یـضاق و  هب  نز  عوجر  تروص  رد  درذگب ، هام  راهچ  زا  شیب  رگا  هک  تسا  دقتعم  هّیماما 

رایتخا هکنآیب  دیامنیم ، سوبحم  رما  ود  زا  یکی  رایتخا  ات  ار  وا  یـضاق  جوز ، عانتما  تروص  رد  و  دنکیم ، روبجم  قالط  ای  عوجر  هب  ار 
. دیامن هقلطم  ار  هجوز  دشاب  هتشاد 

جرح رسع و  رطخ و  میب  ای  جوز و  لعف  ای  لوق  زا  هجوز  رّرضت  یمالسا  بهاذم  زا  یضعب  ( 4

. دننادیم قالط  دراوم  زا  زین  ار 
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. دننادیم قالط  دراوم  زا  زین  ار 

قالط هغیص 

رد یلو  دننکیم ، زیوجت  تباتک  و  یجّوزت ) یبهذا و  لثم   ) هیانک هب  یتح  دنک ، تلالد  نآ  رب  هک  ظفل  ره  اب  ار  قالط  عوقو  هعبرا  بهاذـم 
عقاو قالط  ددرگ  ءادا  يرگید  غیـص  رگا  دوش و  ارجا  دـیاب  قالط » یه   » ای قلاط » نالف   » ای قلاط » تنا   » صاخ هغیـص  هب  قـالط  هیماـما  هقف 
مزال قالط  تحص  يارب  هّیماما  هقف  رد  لداع  دهاش  ود  روضح  و  تسا . هدش  زیوجت  زین  هراشا  ای  تباتک  هک  لال  دروم  رد  رگم  ددرگیمن ،

. دننادیمن مزال  ار  یطرش  نینچ  بهاذم  ریاس  یلو  تسا 

هّدع

نز هّدع  و  تسین ، مزال  هّدع  هلوخدم  ریغ  هقّلطم  رب  یمالسا ، بهاذم  قاّفتاب 
473 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

دناهدرک ریسفت  ضیح  هب  ار  ءرق  هلبانح  هیفنح و  تسا . ءرق  هس  تسین  مه  هسئای  ای  لماح  هک  غلاب  ۀقّلطم  هدع  و  تسا ، لمح  عضو  ات  لماح 
. دننادیم رهط  هس  ار  هغلاب  هقلطم  نز  هّدع  ریسفت و  رهط  ار  ءرق  هّیعفاش  هّیکلام و  هّیماما و  یلو  تسا ، ضیح  هس  ینز  نینچ  ةّدع  دناهتفگ  و 
نز لماش  هعبرا  بهاذم  ار  مکح  نیمه  و  دننادیم . هام  هس  دنیبیمن  ضیح  نکیل  هدیـسر  غولب  نس  هب  هک  ار  ياهقلطم  هّدع  اقفتم  بهاذـم 

. تسین هّدع  هب  لئاق  هسئای  نز  يارب  هّیماما  یلو  دناهتسناد  زین  هسئای 
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یمالسا ياهروشک  رد  قالط 

هراشا

بهاذـم زا  یکی  زا  عقاوم  رتـشیب  رد  دروـم  نیا  رد  يروـشک  ره  و  تسا ، عرـش  ماـکحا  رب  ینتبم  یمالـسا  ياـهروشک  رد  قـالط  تارّرقم 
يدراوـم رد  نز  ياـضاقت  هب  قـالط  و  دوـشیم ، عـقاو  درم  هدارا  هب  قـالط  اـهروشک  نیا  رد  ساـسا  نیا  رب  تسا و  هدرک  يوریپ  یمالـسا 

مزال هاگداد  فرط  زا  ار  قالط  مکح  رودـص  سنوت »  » و قارع »  » روشک ود  ناـیم  نیا  رد  دـشاب . هدـش  زیوجت  اعرـش  هک  دریگیم  تروص 
. دننادیم

دنک و عوجر  عرـش  هاگدادب  دـیاب  هجوز  جوز و  زا  معا  قالط  یـضاقتم  بوصم 1959 ، قارع » هّیـصخش  لاوحا   » نوناق هدام 39  بجومب 
نوناق یلو  دناسرب ، تبث  هب  هاگداد  رتفد  رد  ار  قالط  هّدع ، تّدم  لالخ  رد  دیاب  هاگداد  هب  هعجارم  رّذعت  تروص  رد  دریگب و  قالط  مکح 

. تسا هدرکن  رکذ  یصاخ  للع  رهوش  ياضاقت  هب  قالط  يارب  قارع  یندم 
هب هاگداد  دوش و  عقاو  هاگداد  مکح  هب  دـیاب  قـالط  هک  هتـشاد  رّرقم  نیتدام 30 و 31  رد  بوصم 1956  سنوت » هّیـصخش  لاوحا   » نوناق

. دنکیم رداص  قالط  مکح  نیجوز  یضارت  هب  ای  ینوناق  هنّیعم  دراوم  رد  نیجوز  زا  دحا  ياضاقت 

یمالسا ياهروشک  رد  نز  ياضاقت  هب  قالط 
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هراشا

: تسا هدش  هتفریذپ  ریز  دراوم  رد  یمالسا  ياهروشک  رد  نز  ياضاقت  هب  قالط 
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رهوش تبیغ  فلا )

دنک و تبیغ  هجوم  رذع  نودب  لاس  کی  زا  دئاز  یتّدم  يارب  رهوش  رگا  شکارم ، هّیصخش  لاوحا  نوناق  هدام 57  قباطم  شکارم - رد  ( 1
، دیامن هعجارم  یضاق  هب  نئاب  قالط  هب  دوخ  نتخاس  هقّلطم  يارب  رهوش  يرود  زا  رّرـضت  ببـسب  دناوتیم  نز  درب ، رـسب  یمولعم  ناکم  رد 

یضاق دشاب  هتشاد  دوجو  رهوشب  عالطا  ناکما  هک  یتروص  رد  درک ؛ هیدأت  ار  نز  هقفن  نآ  زا  ناوتب  هک  دشاب  یلاوما  ياراد  رهوش  هچ  رگا 
هجوز قالطب  رـضاح  ای  دوش و  میقم  نز  تماقا  لحم  رد  دوخ  ای  دـنک  توعد  دوخ  تنوکـس  لحم  هب  ار  نز  اـی  هک  دـنکیم  توعد  ار  وا 

، دوش هداد  عـالطا  جوز  هب  هک  دـشابن  ناـکما  رگا  و  دزاـسیم ، هقّلطم  ار  هجوز  یـضاق  دریذـپن  ار  روبزم  ياهداهنـشیپ  رهوش  رگا  ددرگ و 
مالعا و نودب  یضاق  بیاغ ، روضح  مدع  ای  یسرتسد  مدع  تروص  رد  دنکب و  بیاغ  ندرک  ادیپ  رد  یعس  ات  دنکیم  نییعت  یلیکو  یضاق 

. دزاسیم هقّلطم  ار  هجوز  تقو ، نییعت 
زا دناوتیم  نز  دنک  تبیغ  لاس  ود  زا  شیب  لوبق  لباق  رذـع  نودـب  رهوش  رگا  قارع ، هّیـصخش  لاوحا  نوناق  هّداـم 43  ربارب  قارع - رد  ( 2

. تسا نئاب  قالط  یقالط  نینچ  دنکیم ؛ رداص  قالط  مکح  نز  رّرضت  ّتلعب  هاگداد  دیامن و  قالط  ياضاقت  هاگداد 
تشذگ زا  سپ  دناوتیم  هجوز  دنک  تبیغ  هجوم  رذع  نودب  رهوش  هاگره  هّیروس ، هّیـصخش  لاوحا  نوناق  هدام 109  قبط  هّیروس - رد  ( 3

. تسا یعجر  قالط  نیا  دنک ؛ قالط  ياضاقت  هاگداد  زا  رهوش  تبیغ  زا  لاس  کی 
هجوم رذع  نودـب  رتشیب  ای  لاس  کی  تّدـمب  رهوش  تبیغ  بّوصم 1929 ، رصم  هّیـصخش  لاوحا  نوناق  هدام 12 و 13  ربارب  رـصم - رد  ( 4

. تسا همکحم  زا  هجوز  قالط  ياضاقت  زوجم 
یسک ندوبن  ای  نز  هقفن  تخادرپ  يارب  لام  ندوبن  جوز و  تبیغ  تروص  رد  سنوت ، هّیصخش  لاوحا  نوناق  هدام 40  قباطم  سنوت - رد  ( 5

طسوت دنگوس  يادا  زا  روبزم  تّدم  تشذگ  زا  سپ  دنکیم و  نّیعم  بیاغ  روضح  يارب  ههام  کی  یتلهم  یـضاق  دنک  قافنا  هجوز  رب  هک 
. دنکیم رداص  قالط  هب  مکح  هاگداد  نز ،
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قافنا زا  زجع  ای  عانتما  ب )

مدـع ای  قافنا  زا  رهوش  عانتما  تهجب  هاـگداد  زا  دـناوتیم  هجوز  درادیم  رّرقم  شکارم  هّیـصخش  لاوحا  نوناـق  هّداـم 3  شکارم - رد  ( 1
یبسانم تدم  یـضاق  دسر  تابثا  هب  شزجع  ای  دشاب  بیاغ  رهوش  هک  یتروص  رد  دـیامن ، قالط  ياضاقت  هقفن  هیدأت  زا  رهوش  زجع  تابثا 

یعجر قالط  نیا  دـنکیم ؛ قالط  هب  تردابم  یـضاق  دزادرپن  ار  هقفن  تّدـم  نیا  رد  رهوش  رگا  دـنکیم  نییعت  دـنکن  زواجت  هام  هس  زا  هک 
. دنک عوجر  هجوز  هب  هّدع  تدم  رد  هقفن ، تخادرپ  تابثا  طرشب  دناوتیم ، رهوش  تسا و 

هقفن تخادرپ  زا  رهوش  هکنآ  یکی  تسا ؛ هدـش  لئاق  قـالط  قح  نز  يارب  تلاـح  ود  رد  هّیـصخش ، لاوحا  نوناـق  هداـم 45  قارع - رد  ( 2
قافنا هکنیا  رگید  دنک ، عانتما  دشاب ) زور  تصـش  رب  دئاز  دیابن  تلهم  نیا   ) دهدیم وا  هب  هاگداد  هک  یتلهم  زا  دـعب  عورـشم  رذـع  نودـب 
یضاق طسوت  هرداص  قالط  دشابن ؛ رودقم  لاس  کی  رب  دئاز  یتدم  رد  ندش  سوبحم  ای  ندش ، ناهنپ  ندش ، دوقفم  تبیغ ، تلع  هب  رهوش 

. دیآیم رامشب  یعجر  قالط  تلاح  ود  نیا  رد 
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. تسا شکارم  تارّرقم  هباشم  دروم  نیا  رد  قالط  تارّرقم  هّیروس - رد  ( 3
هب وا  لام  زا  هقفن  تخادرپ  هب  مکح  رهوش ، قاـفنا  مدـع  تروص  رد  هک  درادیم  رّرقم  رـصم  نوناق 1920  داوم 4 و 5 و 6  رـصم - رد  ( 4

رداص هجوز  قالطب  مکح  یـضاق  رـسعم ، ای  تسا  أجلم  دـیوگن  رهوش  و  دـشابن ، رهوش  لاوما  هب  یـسرتسد  رگا  یلو  دوشیم  رداص  هجوز 
تباث ار  دوخ  راسعا  رهوش  رگا  یلو  دنکیم  هقّلطم  ار  هجوز  یـضاق  دنک  تباث  ار  نآ  دناوتن  دوش و  ترـسع  یعدم  رهوش  رگا  دـنکیم و 

، قافنا مدع  تروص  رد  روبزم ، تّدم  تشذگ  زا  سپ  دهدیم و  دشابن  هام  کی  زا  شیب  هک  یتلهم  وا  هب  هقفن  تخادرپ  يارب  یـضاق  دـنک 
. دنکیم رداص  ار  هجوز  قالط  مکح 

ءالیا ج )

هدام 58 یلو  تسین  ءالیا  هب  عجار  یمکح  قارع  هّیروس و  رصم و  نیناوق  رد 
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. تسا هتخانش  قالط  دراوم  زا  دشابن  نکمم  هعقاومب  رهوش  مازلا  هک  یتروص  رد  ار  ءالیا  شکارم  هّیصخش  لاوحا  نوناق 

قاقش ررض و  بیع ، ببس  هب  قیرفت  ای  قالط  د )

هب قالط  رصم  نوناق 1920 و 1929  قارع و  هّیـصخش  لاوحا  نوناق  تارّرقم  هّیروس و  نوناق  دـعب  هب  داوم 105  شکارم و  نوناـق  هّدام 55 
. تسا هدرک  زیوجت  ار  يراگزاسان )  ) قاقش ررض و  جوز و  بیع  ببس 

قالط تافیرشت 

زجع تروص  رد  تباتک و  ای  دنک و  تلالد  رما  نیا  رب  هک  یظفل  رهب  قالط  هک  تسا  هتشاد  رّرقم  شکارم  هّیـصخش  لاوحا  نوناق  هّدام 46 
. دوشیم عقاو  هراشا  اب  تباتک  ظّفلت و  زا 

. دنادیم مزال  ار  صوصخم  یعرش  ۀغیص  قالط ، يارجا  يارب  قارع  هّیصخش  لاوحا  نوناق 
اب یتح  ار  قالط  رـصم  نوناق  تسا . هدرک  زیوجت  مولعم  هراشا  اب  ود  نیا  زا  زجع  تروص  رد  تباتک و  ای  ظفل و  اب  ار  قـالط  هّیروس  نوناـق 

يرگید روشک  چیه  نوناق  دنادیم  مزال  قالط  رد  ار  نیلدع  روضح  هک  شکارم  هّیـصخش  لاوحا  نوناق  زج  و  دنادیم . ربتعم  ییانک  ظافلا 
. تسا هتفریذپن  ار  یطرش  نینچ 

قالط طئارش 

زا لبق  جوز  رگا  یلو  دـنادیم  مزال  قالط  رد  تسا  مامت  لاـس  هب 18  ندیـسر  هک  ار  جوز  ّتیلها  هّیروس ، هّیـصخش  لاوحا  نوناق  هّدام 85 
ذیفنت دشاب  هدش  عقاو  قالط  رگا  دهدیم و  قالط  هزاجا  دنادب  تحلـصم  یـضاق  هک  یتروص  رد  دـشاب  هدرک  جاودزا  لاس  هب 18  ندیسر 

قالط نوناق ، نیمه  هّدام 89  کی  دنب  قبط  و  تسا . یضاق  اب  نآ 
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هداد و تسد  زا  ار  دوخ  زیمت  ةّوق  بضغ  مشخ و  ببس  هب  هک  دسانشیم  ار  یسک  شوهدم  هّدام  نیا  دنب 2  تسا و  لطاب  شوهدم  تسم و 
هک نیگمـشخ  صخـش  هتـشذگ و  دـح  زا  وا  یتسم  هک  یتسم  قالط  شکارم  ۀّیـصخش  لاوحا  نوناـق  هّدام 49  ربارب  دـیوگیم . هچ  دـنادن 
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. دنادیم لطاب  ار  تسم  قالط  مه  رصم  نوناق 1929  کی  هّدام  تسا . لطاب  هدش  كانبضغ  ادیدش 
دقاف ضرم  ای  يریپ و  ای  یناهگان  تبیصم  ای  بضغ  ببس  هب  هک  یسک  نونجم و  تسم و  قالط  نالطب  هب  مه  قارع  هّیصخش  لاوحا  نوناق 

. دراد تحارص  هدش  روعش 
. دننادیم قالط  نالطب  تابجوم  زا  ار  هرک  نونج و  شکارم ، قارع و  هّیروس و  رصم و 

قالط رد  يرواد 

. دناهتفریذپ دوخ  نیناوق  رد  یمالسا  قوقح  ساسا  رب  ار  يرواد  ماکحا  یبرع  ياهروشک 
ررض عوقو  و  دشاب ، هتـشاد  اضاقت  نیا  رد  رارـصا  نز  دوش و  قالط  تساوخرد  رگا  درادیم : رّرقم  هدام 56  دنب 2 و 3  رد  شکارم  نوناق 
دننک فشک  ار  رهوش  نز و  يراگزاسان  ّتلع  دیاب  نارواد  دنکیم ؛ نّیعم  نیجوز  نایم  یتشآ  يارب  رواد  ود  هاگداد  دشاب ، هدشن  تباث  زین 

دنرادیم مالعا  یضاق  هب  ار  دوخ  رظن  دننک  رارقرب  شزاس  یتشآ و  نیجوز  نیب  دنناوتن  هچنانچ  دنیامن و  نیبلا  تاذ  حالصا  رد  شـشوک  و 
. دنکیم نایب  ار  مکح  نیمه  زین  رصم  نوناق 1929  دریگب . میمصت  دناهتفگ  نارواد  هچنآ  ساسا  رب  یضاق  ات 

رّرــضت و دانتــساب  نـیجوز  زا  یکی  فرط  زا  قـالط  ياـضاقت  تروـص  رد  هـک  دراد  راعــشا  زین  قارع  هّیــصخش  لاوـحا  نوناـق  هّدام 40 
رد دـنیامن و  اهنآ  نیب  حالـصا  رد  شـشوک  ات  دـنکیم  نّیعم  رهوش  نز و  هداوناخ  زا  رواد  ود  مکح  رودـص  زا  لـبق  یـضاق  يراـگزاسان ،

هک دهاوخیم  رهوش  نز و  زا  یضاق  رما  نیا  رد  نارواد  قیفوت  مدع  تروص 
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دهد و حلـص  اهنآ  نیب  دناوتن  دنکیم و  دراو  ررـض  يرگید  رب  نیجوز  زا  یکی  هک  دنک  زارحا  یـضاق  هاگره  دـننک ، نّیعم  رگید  رواد  ود 
. دیامنیم رداص  قالط  مکح  یضاق  دوشن ، شنز  قالط  هب  رضاح  جوز 

یضاق دننکیم و  مالعا  یضاق  هب  ار  دوخ  رظن  دننک  رارقرب  یتشآ  نیجوز  نیب  دنناوتن  نارواد  رگا  هّیروس  هّیـصخش  لاوحا  نوناق  بجوم  هب 
. دنکیم رداص  قالط  مکح  نآ  ساسا  رب 

زارحا لیلد ، هماقا  مدع  ّتلع  هب  دنک و  قالط  ياضاقت  رّرـضت  دانتـساب  نیجوز  زا  یکی  هاگره  سنوت  هّیـصخش  لاوحا  نوناق  هّدام 25  ربارب 
قیفوت مدع  تروص  رد  دننک و  رارقرب  شزاس  یتشآ و  نیفرط  نیب  رودقم  ردقب  هک  دوشیم  نییعت  رواد  ود  دشاب  لکشم  یضاق  يارب  ررض 

. دنکیم رداص  قالط  مکح  ددرگ ، زجاع  اهنآ  نیب  حالصا  زا  زین  یضاق  هچنانچ  دننکیم  مالعا  یضاقب  ار  بتارم  شزاس  رد  اهنآ 
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یئاکیرمآ یئاپورا و  ياهروشک  قوقح  رد  قالط 

[ قالط ینابم  ]

هراشا

رب اهروشک  نیا  رد  قالط  ینابم  هک  تسین  تبـسانمیب  هتکن  نیا  راکذـت  تسیلایـسوس ، یبرغ و  ياهروشک  قوقح  رد  قالط  ناـیب  زا  لـبق 
. تسا ینتبم  نامرد » قالط   » ای و  تازاجم » قالط   » هّیرظن ساسا 

تازاجم قالط 
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. دوشیم زیوجت  قالط  یئوشانز ، زا  یـشان  تادّهعت  ماجنا  مدع  ای  نیجوز  زا  یکی  ریـصقت  تروص  رد  نآ ، بجوم  هب  هک  تسا  ياهّیرظن  ، 
رد ریـصقت  دراوم  نییعت  نآ  تاّیـصوصخ  زا  و  دناهدیمان . تازاجم  قالط  ار  نآ  هدـش  هتفریذـپ  ریـصقت  يازج  ناونع  هب  قالط  نیا  نوچ  و 

. درک قالط  ياضاقت  ناوتیم  نآ  دانتساب  هک  تسا  نوناق 

نامرد قالط 

ریصقت عوقو  تروص  رد  هن و  ای  هدش  عقاو  يریصقت  هکنیا  زا  رظن  عطق  هک  تسا  یکّتم  هّیرظن  نیا  رب  جاودزا ، تسکـش  رب  ینتبم  قالط  ای  ، 
نامرد ناونع  هب  دیاب  قالط  ددرگ  هتخیسگ  مه  زا  هداوناخ  ماظن  دوش و  ریذپانناکما  كرتشم  یگدنز  همادا  نوچ  تسا ، رّصقم  یسک  هچ 

قالط يارب  دّدعتم  للع  رکذ  ياجب  تسا ، نوناق  رد  قالط  دراوم  نییعت  حیرـصت و  مدـع  یقوقح  ماظن  نیا  تاّیـصوصخ  زا  دوش . هتفریذـپ 
. دوشیم افتکا  كرتشم  یگدنز  ناکما  مدع  یّلک  ّتلع  کی  رکذ  هب  اهنت 

قالط یمیدق  هّیرظن  ارصحنم  ییاکیرمآ  ییاپورا و  ياهروشک  زا  یضعب  رد 
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ای نامرد  قالط  هّیرظن  طقف  اهروشک  زا  یخرب  و  هدـحتم . تالایا  زا  يدادـعت  دـننام  تسا  لوبق  دروم  ریـصقت ، رب  ینتبم  قالط  ای  تازاجم ،
. اکیرمآ تالایا  زا  یضعب  يوروش و  لثم  دناهتفریذپ ، ار  تسکش  قالط 

ود ره  نارادفرط  يوگباوج  دناوتیم  هک  دناهدروآ  لمعب  ود  نآ  زا  یقیفلت  هدرک و  هدافتسا  هّیرظن  ود  ره  زا  اهروشک  زا  یمّوس  هتسد  یلو 
. میزادرپیم اهروشک  نیا  زا  یضعب  قوقح  رد  قالط  رکذب  نونکا  دناهتسد . نیا  زا  سیلگنا و …  هسنارف و  روشک  دشاب . هّیرظن 

هسنارف قوقح  رد  قالط 

[ نآ هبجوم  دراوم  ]

هراشا

: ددرگیم رداص  قالط  مکح  ریز  دراوم  رد  بوصم 1975 ، هسنارف  یندم  نوناق  یحالصا  ةّدام 229  بجوم  هب 

نیجوز تیاضر  ( 1

كرتشم یگدنز  عطق  ( 2
ریصقت ( 3

نیجوز تیاضر  ( 1

ره هک  رگید ، فرط  لوبق  نیجوز و  زا  یکی  طسوت  قالط  ياضاقت  مّود  رهوش ، نز و  كرتشم  ياـضاقت  لّوا  دوشیم ؛ لاـمعا  قیرط  ودـب 
: ریز حرشب  تسا  یماکحا  راثآ و  ياراد  قیرط  ود  نیا  زا  کی 

هب روبجم  دنیامن ، قالط  تساوخرد  اقفّتم  رهوش  نز و  هاگره  دیوگیم  یندم  نوناق  هدام 230  نیجوز - كرتشم  ياضاقت  هب  قالط  فلا )
و دنیامن . میلـست  یـضاق  هب  دییأت  تهج  تسا ، رّکذتم  ار  قالط  زا  لصاح  جیاتن  هک  ار  يدادرارق  حرط  دـیاب  طقف  دنتـسین و  نآ  ّتلع  رکذ 
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سپـس دـنکیم  هرکاذـم  وا  اب  اضاقت  دروم  رد  هدرک و  توعد  یئاهنت  هب  اودـب  ار  نیفرط  زا  کـی  ره  یـضاق  نوناـق  ناـمه  هّدام 231  قبط 
اب ار  اهنآ  اعمتجم 
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سپ ار  دوخ  تساوخرد  هک  دهدیم  رّکذت  نانآب  قالط  ياضاقت  رد  نیفرط  رارـصا  تروص  رد  هرکاذم  زا  سپ  هدرک و  توعد  ناشیالکو 
لطاب كرتشم  ياضاقت  دننکن  دیدجت  ار  دوخ  ياضاقت  قّمعت  تّدم  نایاپ  زا  سپ  هام  فرظ 6  هک  یتروص  رد  دننک  دیدجت  قّمعت  هام  زا 3 

نیجوز یعقاو  تیاضر  دروم  رد  هک  درک  دهاوخ  رداص  قالط  مکح  یـضاق  یتروص  رد  یندم  نوناق  دیدج  هدام 232  ربارب  و  ددرگیم .
رارق دـییأت  دروم  دـنکیم  میظنت  ار  قالط  جـیاتن  هک  ار  يدادرارق  یـضاق  مکح ، نیا  رد  و  دـنک . ادـیپ  ینادـجو  عانقا  نانآ  لمع  يدازآ  و 

رودـص دادرارق و  دـییأت  زا  دـناوتیم  دـنکن  نیمأت  الماک  ار  نیجوز  زا  یکی  ای  لافطا و  عفاـنم  یمیظنت  دادرارق  یـضاق  رظنب  رگا  دـهدیم .
. دیامن يراددوخ  قالط  مکح 

رظن رد  اب  ار  نیجوز  دادرارق  دـناوتیم  یـضاق  دـشابیم ، روبزم  ةّدام  لّـمکم  هک  ربماسد 1975 ، هماـن 23  بیوصت  و 32  داوم 31  قـبط  و 
مکح یـصاخ  دراوم  رد  دزادـنا و  قیوعتب  ار  قالط  یحالـصا  دادرارق  میلـست  ات  هدرکن و  دـییأت  نادـنزرف  اـی  نیفرط و  زا  یکی  عفن  نتفرگ 

. تسا ریذپشهوژپ  یضاق 
. دشاب هتشذگ  جاودزا  خیرات  زا  هام  هک 6  تسا  حرط  لباق  یتروص  رد  كرتشم  ياضاقت  هب  قالط 

هکنیا دانتساب  دناوتیم  نیجوز  زا  یکی  هسنارف ، یندم  نوناق  هّدام 233  ربارب  رگید - فرط  لوبق  نیجوز و  زا  یکی  ياضاقت  هب  قـالط  ب )
: درادیم رّرقم  هّدام 234  و  دیامن . قالط  ياضاقت  دزاسیم ، لّمحت  لباق  ریغ  ار  كرتشم  یگدنز  نانآ  راتفر  لامعا و  هعومجم 

رداص کی  ره  ریصقت  نییعت  رد  رظن  راهظا  نودب  ار  قالط  مکح  یضاق  دومن  دییأت  یـضاق  رـضحم  رد  ار  روبزم  لامعا  رگید  رـسمه  رگا  »
«. تشاد دهاوخ  ار  نیفرط  ریصقت  اب  قالط  راثآ  یقالط  نینچ  دنکیم 

هکنیا نیجوز و  ریراقا  يانبم  رب  یمکح  یضاق  هک  درادیم  رّرقم  هدومن و  حالصا  ار  روکذم  هّدام  لاس 1975  یئارجا  هماننیئآ  هّدام 64  و 
يارب كرتشم  یگدنز 

483 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. دنکیم توعد  نآ  زا  لصاح  جیاتن  قالط و  مکح  رودص  يارب  ار  نانآ  سپس  رداص و  تسا  لّمحت  لباق  ریغ  نیجوز 

میظنت هب  يزاین  قـالط  عون  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  رگید  فرط  لوبق  دروم  ياـضاقت  كرتشم و  ياـضاقت  ناـیم  یتواـفت  هچ  تسین  مولعم 
. تسین ییاهن  ّتقوم و  دادرارق 

كرتشم یگدنز  عطق  ببس  هب  قالط  ( 2

هطبار عطق  تلع  هب  دناوتیم  رـسمه  دنـشاب  هدرک  یگدنز  ادج  مه  زا  لاس  المع 6  نیجوز  هک  یتقو  هسنارف ، یندـم  نوناق  هّدام 237  ربارب 
هب ءالتبم  نیجوز  زا  یکی  هک  تسا  يراج  زین  يدروم  رد  یندـم  نوناـق  هّدام 238  بجوم  هب  مکح  نیمه  دـیامن . قالط  ياضاقت  ینالوط 

دوجو كرتشم  یگدـنز  رهوش  نز و  نیب  هک  يّدـح  هب  دـشاب  هدـش  لتخم  ادـیدش  وا  یغامد  ياوق  فرط  نیا  هب  لاـس  زا 6  هدوب و  نوـنج 
يرامیب رد  يدیدش  ءوس  تارثا  قالط  هک  یتروص  رد  یلو  دشابن ، نکمم  نآ  يرارقرب  زین  هدنیآ  رد  لوقعم  ياهینیبشیپ  قبط  هتـشادن و 

هب رظان  هک  هدام 240  دنک . در  ار  قالط  ياضاقت  اسأر  هدش  روکذـم  هّدام 240  رد  هک  هچنآ  رب  هوالع  دناوتیم  یضاق  دشاب  هتشاد  رـسمه 
: درادیم رّرقم  تسا  نیتّدام 237 و 238 

دهاوخ دب  يونعم  ای  يدام  جیاتن  لافطا  يارب  ای  جاودزا و  تّدم  لوط  ّنس و  هب  هجوت  اب  وا  يارب  قالط  هک  دیامن  تابثا  رگید  رـسمه  رگا  »
«. دیامنیم در  اسار  ار  قالط  ياضاقت  یضاق  هّدام 238  رد  هدش  ینیبشیپ  دروم  رد  دنکیم و  در  ار  اضاقت  یضاق  تشاد 
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ریصقت ببس  هب  قالط  ( 3

رد دوش  اضاقت  رگید  فرط  هب  باستنا  لـباق  لاـمعا  ببـس  هب  نیجوز  زا  یکی  طـسوت  تسا  نکمم  قـالط  یندـم ، نوناـق  هّدام 242  ربارب 
لباق ریغ  ار  كرتشم  یگدـنز  ءاقب  هتـشاد و  رب  رد  ار  یئوشانز  تاـمازلا  فیلاـکت و  زا  يرارکت  اـی  دـیدش  یطخت  لاـمعا  نیا  هک  یتروص 

. دزاس لّمحت 
دنناوتیمن رگید  دننک  شزاس  نیفرط  رگا  ریصقت  ببس  هب  قالط  ياضاقت  رد 
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. دنیامن قالط  ياضاقت  ریصقت  نامه  دانتسا  هب 

دیاب هنیزه  کمک  ناونع  هب  یغلبم  رگید  رـسمه  تروص  نیا  رد  دنک ، داجیا  لداعت  مدع  نیجوز  زا  یکی  یگدـنز  رد  قالط  تسا  نکمم 
لّوحت نیفرط و  عضو  رد  رظن  ناعما  اب  رگید و  رـسمه  دمآرد  عبانم  دـنمزاین ، رـسمه  جایتحا  بسح  رب  روبزم  کمک  دـیامن  تخادرپ  وا  هب 

هنوگچـیه تفایرد  قح  هتفرگ  تروص  قالط  وا  يراـصحنا  ياـطخ  هطـساوب  هک  يرـسمه  ددرگیم ، نییعت  ینیبشیپ  لـباق  ةدـنیآ  رد  نآ 
. درادن ار  هنیزه  کمک 

هسنارف قوقح  رد  هقّلطم  نز  هّدع 

دـشاب هدش  رداص  كرتشم  یگدنز  عطق  ّتلع  هب  قالط  مکح  هکنیا  رگم  تسا ، زور  دصیـس  هسنارف  رد  هویب  ای  هقّلطم  نز  يارب  هّدع  تّدم 
زا هدـع  تّدـم  دـنیامن  یگدـنز  مه  زا  ادـج  هاگداد  هزاجا  اب  همکاحم  لوط  رد  نیجوز  رگا  تسین . مزال  هّدـع  تیاعر  تروص  نیا  رد  هک 

نیجوز تقوم  دادرارق  دییأت  خیرات  زا  روبزم  تّدم  كرتشم  ياضاقت  هب  قالط  رد  و  دوشیم ، عورـش  هناگادـج  تماقا  يارب  هزاجا  خـیرات 
. دریذپیم نایاپ  لمح  عضو  اب  هّدع  تّدم  دنک  لمح  عضو  زور  دصیس  ندش  يرپس  زا  شیپ  نز  رگا  ددرگیم ، زاغآ  یضاق  هلیسوب 

ینامسج قیرفت 

مکح زا  ینامـسج ، قیرفت  درک . هابتـشا  دیآیم  دوجوب  كرتشم  یگدنز  یلمع  عطق  ّتلع  هب  هک  یلمع  قیرفت  اب  دـیابن  ار  ینامـسج  قیرفت 
مکح دروم  قالط  طیارـش  تیاعر  كرتشم و  تیاضر  اـب  ود  ره  اـی  نیفرط  زا  یکی  ياـضاقت  هب  تسا  نکمم  هک  دوشیم ، یـشان  هاـگداد 
همتاخ كرتشم  یگدـنز  زا  یـشان  فیلاکت  هک  دوشیم  بجوم  دـنک  لحنم  ار  جاودزا  هکنیا  نودـب  ینامـسج  قیرفت  دریگ . رارق  هاـگداد 

توف زا  سپ  انوناق  هک  یقوقح  همه  زا  رگید  فرط  نیجوز ، زا  یکی  گرم  تروص  رد  یلو  دبای ؛
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رـسمه يراـصحنا  ریـصقت  ببـس  هب  ینامـسج  قیرفت  مکح  هکنیا  رب  طورـشم  دوشیم ؛ رادروـخرب  دریگیم  قـّلعت  رگید  رـسمه  هب  رـسمه 
. دشاب هدشن  رداص  وا  ياضاقت  هب  ای  هدنامزاب 

ار دوخ  قوقح  دننکیم  دـقعنم  دوخ  نیب  هک  يدادرارق  رد  دـنناوتیم  دنـشاب  هدرک  هاگداد  زا  ینامـسج  قیرفت  ياضاقت  اقفّتم  نیجوز  رگا 
روتـسد یـضاق  رگا  یلو  دوشیم ، رهوش  نز و  لاوما  یئادج  بجوم  هشیمه  ینامـسج  قیرفت  دنیامن . طقاس  رگیدـکی  زا  ثراوت  دروم  رد 

. ددرگ ءارجا  دیاب  روتسد  نیا  دیامنب  يرگیدب  یلام  کمک  یکی  هک  دهد 
، كرتشم دّدجم و  ياضاقت  اب  رگم  تسین ، قالط  هب  لیدبت  لباق  رگید  دشاب ، هدش  رداص  نیجوز  كرتشم  ياضاقت  اب  ینامسج  قیرفت  رگا 

مکح رگا  یلو  دیامن ؛ قالط  ياضاقت  كرتشم  یگدنز  عطق  دانتـساب  ات  دنک  ربص  لاس  دیاب 6  قالط  یضاقتم  رـسمه  تروص  نیا  ریغ  رد 
لیدبت نیجوز  زا  یکی  ياضاقتب  دبای  همادا  لاس  هس  قیرفت  نیا  هک  یتروص  رد  دشاب  هدش  رداص  نیفرط  زا  یکی  ياضاقتب  ینامسج  قیرفت 

نآ لالحنا  حاکن و  هداوناخ  قوقح  یهقف  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 280زکرم  هحفص 254 
www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشیم قالط  مکح  هب 

ایلاتیا قوقح  رد  قالط 

[ نآ دراوم  ]

هراشا

هاگداد هب  دیسر و  بیوصتب  يدالیم  لاس 1970  رد  اسیلک ، ناراداوه  نارادفرط و  نیب  دایز  ياهشکمشک  زا  سپ  ایلاتیا ، رد  قالط  نوناق 
يدراوم دـیامن . رداص  قالط  مکح  نیجوز  نیب  شزاس  ناکما  مدـع  زارحا  زا  سپ  نوناـق  نآ  هدام 3  رد  جردـنم  دراوم  رد  هک  داد  هزاجا 

: تسا ریز  حرشب  دنیامن ، قالط  ياضاقت  دنناوتیم  نیجوز  هک 
. نیجوز زا  یکی  یعطق  ّتیموکحم  ( 1

. ندوب هلوخدم  ریغ  هحوکنم  ( 2
هعبت نیجوز  زا  یکی  هکنیا  رب  طورـشم  جراـخ ، رد  دـیدج  حاـکن  داـقعنا  اـی  روـشک  زا  جراـخ  رد  جاودزا  لـالحنا  اـی  نـالطب  هب  مکح  ( 3

. دشاب یجراخ 
. كرتشم یگدنز  هطبار  عطق  ( 4
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نیجوز زا  یکی  یعطق  تّیموکحم  ( 1

. دشاب حاکن  زا  شیپ  نارودب  طوبرم  یباکترا  لامعا  هکنیا  ول  و  دشاب ، حاکن  دقع  زا  دعب  ّتیموکحم  هکنیا  رب  طورشم 
: تسا رارق  نیدب  نوناق  رد  هنّیعم  قالط  زوجم  ياهّتیموکحم  عاونا 

هک یمئارج  ای  یـسایس  مئارج  باکترا  ّتلع  هب  ّتیموکحم  هک  یطرـشب  لاـس ، زا 15  شیب  سبح  هب  اـی  مئاد  سبح  هب  ّتیموـکحم  فـلا )
. دشابن هتشاد ، یعامتجا  یقالخا و  صاخ  للع 

. دیامنیم یّقلت  یسایس  مرج  دشاب  هدش  عقاو  یسایس  لیالدب  ائزج  هک  ار  یمئارج  یتح  ایلاتیا  يازج  نوناق  هّدام 8 
هب ّتیموکحم  ای  دشاب ، یمومع  تفع  ندرک  رادهحیرج  اب  مأوت  هک  مراحم  اب  یسنج  هطبار  نتشاد  ماهتاب  سبح  نازیم  رهب  ّتیموکحم  ب )
هب هدناوخ  دنزرف  دنزرف ، رـسمه ، رابجا  ای  کیرحت  هب  ّتیموکحم  یـشاّیع ، يارب  صخـش  ندوبر  تفع ، یفانم  لمع  فنعب ، سومان  کته 

. ناگدناوخدنزرف ای  باقعا  زا  یکی  ءاشحف  لیهست  ای  نآ  زا  يرادربهرهب  ای  ءاشحف 
دنزرف ای  باقعا  زا  یکی  ای  رـسمه  لتق  هب  عورـش  ای  هدـناوخ و  دـنزرف  ای  باقعا  زا  یکی  دـمع  لتق  ببـس  هب  یتازاـجم  رهب  ّتیموکحم  ج )

. هدناوخ
، یگداوناخ تدضاعم  تادّهعت  زا  فّلخت  دیدش ، ینامـسج  همدـص  ّتلعب  رتشیب  ای  مکح  ود  زا  یـشان  هک  سبح  نازیم  رهب  ّتیموکحم  د )

دنزرف دنزرف و  ای  رسمه  هیلع  روکذم  مئارج  هکنیا  رب  طورـشم  لولعم ، صاخـشا  زا  هدافتـسا  ءوس  نادنزرف ، رـسمه و  هب  تبـسن  يراتفردب 
. دشاب هدش  عقاو  هدناوخ 

ياهدنب ب و رد  جردنم  لامعا  باکترا  رطاخب  یغامد  ياوق  فعـض  ّتلع  هب  مهّتم  هک  یتروص  رد  زین  و  دنب ، نیا  رد  روکذـم  ضورف  رد 
يارب ار  وا  یئاناوت  مدـع  هتفرگ و  رظن  رد  ار  بکترم  يدـعب  راتفر  دـیاب  قالط  مکح  ندرک  رداـص  يارب  یـضاق  ددرگن  بوسحم  مرجم  ج 
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یتروص رد  الاب  دراوم  همه  رد  انمض  دنک . زارحا  یئوشانز  یگدنز  همادا 
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یگدنز همادا  روبزم ، ياهّتیموکحم  فصو  اب  ای  دشاب ، هتـشادن  تکرـش  مرج  عوقو  رد  وا  دوخ  هک  دنک  قالط  ياضاقت  دناوتیم  رـسمه 
. دشاب هتفریذپن  ار  یئوشانز 

ندوب هلوخدم  ریغ  هحوکنم  ( 2

. تسا هدیدرگ  ینیبشیپ  هّدام 3  قالط  نوناق  رد  هک  دریگیم  همشچرس  یئاسیلک  قوقح  زا  ّتلع  نیا 

. دنشاب یجراخ  هعبت  نیجوز  زا  یکی  هکنیا  طرش  هب  روشک  زا  جراخ  رد  دیدج  حاکن  عوقو  ای  جاودزا  لالحنا  ای  نالطب  هب  مکح  ( 3

رهوش ای  دنک  رداص  تسا  یئایلاتیا  اهنآ  زا  یکی  هک  نیجوز  قالط  ای  حاکن  لالحنا  هب  مکح  یجراخ  مکاحم  زا  یکی  رگا  هک  حرش  نیدب 
زا تاجوز  دّدعت  زا  يریگولج  يارب  ای  روبزم  ماکحا  ساسا  رب  دـناوتیم  تسا  ایلاتیا  هعبت  هک  رـسمه  نآ  دـنک ، جاودزا  جراخ  رد  یجراخ 

. درک دهاوخ  رداص  قالط  مکح  زین  هاگداد  دنک و  قالط  ياضاقت  ایلاتیا  هاگداد 

كرتشم یگدنز  هطبار  عطق  ( 4

يانبم رب  ایلاتیا  رد  قالط  مظعا  تمسق  دنک . قالط  ياضاقت  دناوتیم  نیجوز  زا  کی  ره  دوش  عطق  یئوشانز  هطبار  لاس  هک 5  یتروص  رد 
. تسا ییانثتسا  یئازج  ّتیموکحم  ّتلع  هب  قالط  تسا و  ینامسج  قیرفت  ای  كرتشم  یگدنز  هطبار  عطق 

: تسا هدش  ینیبشیپ  دروم  ود  رد  ینامسج  قیرفت  ای  كرتشم  یگدنز  هطبار  عطق  ّتلع  هب  قالط 
. قالط دیدج  نوناق  يارجا  زا  لبق  نیجوز  یلمع  قیرفت  فلا )

. قالط دیدج  نوناق  يارجا  زا  دعب  نیجوز  ینامسج  قیرفت  ب )
هک دنیامن ؛ قالط  ياضاقت  دنناوتیم  دنشاب  هدش  ادج  مه  زا  قالط  دیدج  نوناق  زا  لبق  لاس  زا 5  المع  هک  يرهوش  نز و  فلا ، دروم  رد 

. تسا دئاز  دنب  نیا  فارطا  رد  ثحب  نوناق  نیا  بیوصت  زا  لاس  زا 5  شیب  تشذگ  هب  هجوت  اب 
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قیرفت اـی  و  قفاوت ، اـب  قیرفت  تسا : هنوگ  ود  رب  دـنیوگیم  ینوناـق  قیرفت  ار  نآ  هک  قیرفت  نیا  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب  دـنب ب ، دروـم  رد 
. یئاضق

هاگداد دـییأت  دروم  دوشیم  تساوخرد  راد  ّتیحالـص  هاگداد  زا  نیجوز  قفاوت  اب  هک  قیرفت  رگا  درادیم : رّرقم  یندـم  نوناـق  هّدام 158 
دهاوخ ّرثؤم  قفاوت  اب  قیرفت  یتروص  رد  نیاربانب  دـیآیم . باسحب  یلمع  قیرفت  طقف  تسین و  ّبترتم  نآ  رب  ینوناـق  رثا  چـیه  دوشن ، عقاو 

. دهد رارق  دییأت  دروم  ار  نآ  هاگداد  هک  دوب 
يارب ار  نیفرط  تساوخرد  نیا  تفایرد  زا  سپ  هاگداد  دوشیم ، میدقت  حلاص  یندـم  هاگداد  هب  نیجوز  فرط  زا  قفاوت  اب  قیرفت  ياضاقت 
قفاوت رد  دنکیم . رداص  ینامـسج  قیرفت  رارق  اهنآ  قفاوت  دـییأت  نمـض  دوشن  نیجوز  نیب  حالـصا  هب  قفوم  رگا  دـیامنیم  توعد  شزاس 

. دشاب هدش  نییعت  لافطا  تناضح  هقفن و  فیلکت  دیاب  نیجوز 
دریگیم و تروص  هاگداد  زا  یندـم  نوناق  داوم 151 و 152 و 153  دانتـساب  ریز  دراوم  رد  نیفرط و  زا  یکی  ياـضاقت  هب  یئاـضق  قیرفت 

. دوشیم عقاو  مکح  دروم 
. دیدش نیهوت  ینامسج و  همدص  داریا  هداوناخ ، كرت  انز ، باکترا  لّوا -
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. یمومع تامدخ  زا  ّتیمورحم  هب  ای  لاس  زا 5  شیب  دّرجم  سبح  هب  ای  دبا  سبح  هب  رسمه  ّتیموکحم  مّود -
تاناکما نتـشاد  اب  ار  شرـسمه  یگدنز  ای  دـنکن  مهارف  نز  يارب  تنوکـس  لحم  هدـننکعناق  لئالد  نتـشاد  نودـب  رهوش  هک  یتقو  مّوس -

. دزاسن بترم  بسانتم  وحنب 
رداـص قـیرفت  رارق  شزاـس  لوـصح  مدـع  تروـص  رد  دـنکیم و  توـعد  شزاـس  يارب  ار  نیفرط  هاـگداد  تساوـخداد ، لوـصو  زا  سپ 

. تسا ماجرف  شهوژپ و  لباق  رارق  نیا  ددرگیم .
یشهوژپ و لحارم  نوچ  دوشیم  یهتنم  قالط  هب  یئاضق  قیرفت  زا  رتعیرس  قفاوت  اب  قیرفت  هّتبلا  تسا ؛ قالط  يارب  همّدقم  ینامـسج  قیرفت 

يارب نیفرط  روضح  خیرات  زا  لاس  تدم 5  دیاب  الومعم  قالط  ياضاقت  يارب  دنکیمن . یط  ار  یماجرف 
489 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

. دباییم شیازفا  لاس  ای 7  هب 6 و  تّدم  نیا  يدراوم  رد  ددرگ ، یضقنم  هاگداد  یضاق  رضحم  رد  شزاس 

ایلاتیا قوقح  رد  هقّلطم  نز  هّدع 

. دوب دنهاوخ  دازآ  دیدج  دقع  داقعنا  يارب  نیجوز  زا  کی  ره  قالط  زا  سپ  درادن و  دوجو  هّدع  هقّلطم  نز  يارب  ایلاتیا  رد  - 

ناتسلگنا قوقح  رد  قالط 

هراشا

تقو فرص  نیگنس و  هنیزه  تبوعـص و  ّتلع  هب  هک  دوب  ریذپناکما  قالط  ناملراپ  بیوصت  اب  طقف  ناتـسلگنا  رد  مهدزون  نرق  طساوا  ات 
. درکیم مادقا  قیرط  نیا  زا  یسک  رتمک  ینالوط 

رهوش نز و  یئادـج  هب  مکح  دروم  ود  رد  اهنت  دـندوبن و  قالط  مکح  رودـص  هب  زاـجم  ییاـسیلک  نیناوق  ساـسا  رب  سیلگنا  ياـههاگداد 
لامعا ای  اـنز  باـکترا  تروص  رد  یکی  دروم  ود  نیا  و  دنـشاب . هتـشاد  جاودزا  قح  یئادـج  زا  سپ  رهوش  نز و  هکنآیب  دـشیم  رداـص 

مکح رودص  هزاجا  اههاگداد  هب  ناتسلگنا  دیدج  نیناوق  قبط  یلو  رگید . رسمه  طسوت  رسمه  كرت  تروص  رد  يرگید  و  دوب ، هنایـشحو 
. تسا هدش  هداد  نّیعم  دراوم  رد  قالط 

[ قالط دراوم  ]

هراشا

: تسا ریز  حرشب  دننک ، قالط  ياضاقت  دنناوتیم  ادرفنم  ای  اقفّتم  رهوش  نز و  نیناوق  نیا  بجوم  هب  هک  يدراوم 

دوش انز  بکترم  نیجوز  زا  یکی  رگا  ( 1

یفاک قالط  مکح  رودص  يارب  یئاهنت  هب  انز  باکترا  نیاربانب  دنادب . نکمم  ریغ  تهج  نیمهب  ار  كرتشم  یناگدـنز  همادا  يو  رـسمه  و 
رـسمه انز ، فشک  ای  باکترا  زا  سپ  رگا  اذـلف  دزاس . رودـقم  ریغ  رـسمه  يارب  ار  یئوشاـنز  یگدـنز  همادا  دـیاب  لـمع  نیا  هکلب  تسین ،

صیخـشت کلذ  عم  تفریذپ ؛ دهاوخن  ار  قالط  ياضاقت  تلع  نیدب  رگید  هاگداد  درذگب  نآ  زا  هام  تدم 6  دنک و  یگدنز  وا  اب  راکانز 
. تسا هاگداد  اب  عوضوم 
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ددرگ رودقم  ریغ  یئوشانز  یگدنز  همادا  شرسمه  يارب  هک  دشاب  نانچنآ  نیجوز  زا  یکی  راتفر  رگا  ( 2

لاوحا عاضوا و  هب  هجوت  اب  هن ، ای  تسا  نکمم  یئوشانز  یگدنز  همادا  هکنیا  صیخـشت  دنک . قالط  ياضاقت  هاگداد  زا  دراد  قح  رـسمه  ، 
. تسا هاگداد  اب  هداوناخ ، ره 

. دننادیم دروم  نیا  لومشم  زین  ار  رسمه  نونج  اههاگداد  زا  یضعب 

دشاب هدرک  كرت  ار  شرسمه  موادم  لاس  ود  نیجوز  زا  یکی  رگا  ( 3

[ هجوم رذع  نودب   ] دننک یگدنز  رگیدکی  زا  ادج  لاس  ود  نیجوز  رگا  ( 4

دننک قالط  ياضاقت  ایـضارتم  هک  یتروص  رد  دشابن ، نآ  لاثما  يرادا و  تیرومأم  ای  يرامیب  لیبق  زا  یهّجوم  ریذاعم  ییادـج  نیا  ّتلع  و 
. دریذپیم ار  اهنآ  تساوخرد  هاگداد 

دننک یگدـنز  هناگیب  ود  دـننام  مه  هناخ  کی  رد  رگا  هکلب  تسین ، مه  زا  ادـج  لحم  ود  رد  یگدـنز  موهفمب  امازلا  هنیمز  نیا  رد  یئادـج 
. دنکیم ادیپ  قادصم  یئادج 

دننک یگدنز  مه  زا  ادج  موادم  لاس  تّدم 5  نیجوز  رگا  ( 5

. هن ای  دنـشاب  هتـشاد  قالط  رد  قفاوت  هکنیا  زا  معا  دـش ؛ دـهاوخ  هتفریذـپ  دوش  میلـست  هاگدادـب  اهنآ  زا  کی  ره  طسوت  قالط  تساوخداد 
. تفریذپ دهاوخن  ار  قالط  تساوخداد  دراد  دوجو  یئوشانز  یگدنز  ناکما  تّدم  نیا  زا  دعب  هک  دهد  صیخشت  هاگداد  هاگره 

قالط هاگداد  دـنکیم  عافد  يوعد  زا  هک  دـهد  خـساپ  هدـناوخ  رگا  دوشیم ، هماقا  تساوخداد  اب  قالط  شخب  هاـگداد  رد  قـالط  يوعد 
شخب هاگداد  دشاب  هتشادن  عافد  دصق  هدناوخ  رگا  یلو  دوش ، یگدیسر  یقوقح  يوعد  کی  لثم  ات  دتسرفیم  یندم  هاگداد  هب  ار  هدنورپ 
اجرباپ زونه  جاودزا  تسا و  ّقلعم  مکح  نیا  ددرگ  رداص  قالط  مکح  هک  یتروص  رد  دـنکیم ، رداص  يأر  ناـهاوخ  ياـضاقت  هب  قـالط 

هچب نیفرط  هک  یتروص  رد  دوشیم و  رداص  زجنم  قـالط  مکح  نیفرط  زا  یکی  ياـضاقت  هب  خـیرات  نیا  زا  هتفه  تشذگ 6  زا  سپ  تسا ،
لیدبت زّجنم  هب  ّقلعم  قالط  مکح  ریز  دراوم  رد  دنیامن . یعطق  مکح  رودص  ياضاقت  هام  هس  تشذگ  زا  سپ  دیاب  دنشاب  هتشاد 
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. دوشیم خسف  ّقلعم  مکح  دش و  دهاوخن 

. نیفرط شزاس  ( 1
. دوش رداص  يار  هاوخشهوژپ  عفنب  فانیتسا  رد  دهاوخب و  فانیتسا  هیلع  موکحم  رگا  ( 2

یفرط تیاضر  هب  طونم  قالط  مکح  رودص  نوچ  دشاب ، لاس  ود  تّدم  هب  یگداوناخ  یگدنز  زا  يرود  قالط و  تلع  هک  يدروم  رد  ( 3
مکح دـناوتیم  هاگداد  تسا  هدرک  لافغا  ار  وا  تیاضر  بسک  رد  شرـسمه  دوش  یعدـم  رگا  اذـل  هدرک  كرت  ار  وا  شرـسمه  هک  تسا 

. دیامن وغل  ار  ّقلعم  قالط 

تنطلس ماقم  هدنیامن  ناونعب  قالط  يوعد  رد  تلاخد 

دنک يریگولج  قالط  مکح  رودص  زا  دناوتیم  هاگداد  زا  هزاجا  بسک  زا  سپ  لک  ناتسداد  رظن  ریز  تروشم و  اب  تنطلـس  ماقم  هدنیامن 
هجوت يّدام  لئاسم  هب  الماک  هاگداد  هکنیا  ای  هدشن و  هئارا  هاگداد  هب  قالط  مکح  رودـص  يارب  یفاک  كرادـم  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  و 
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هجوت يّدام  لئاسم  هب  الماک  هاگداد  هکنیا  ای  هدشن و  هئارا  هاگداد  هب  قالط  مکح  رودـص  يارب  یفاک  كرادـم  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  و 
. دشاب هدرکن 

نیرتهب دـناوتب  ات  دریگیم  رظن  رد  ار  تاناکما  هّیلک  لافطا  يّدام  روما  تیبرت و  میلعت و  يرادـهگن و  ظـفح و  يارب  هاـگداد  ناتـسلگنا  رد 
دروم رد  هکنآیب  دـنک  رداص  ار  قالط  مکح  هاگداد  هچنانچ  نیاربانب  دـنک ، ذاختا  قـالط  زا  دـعب  هداوناـخ  نادـنزرف  دروم  رد  ار  میمـصت 

رد هک  دننک  عناق  ار  هاگداد  رهوش  نز و  هکنیا  رگم  تسا ، لطاب  انوناق  مکح  نیا  دهدب  یـشخبنانیمطا  بیترت  هداوناخ  نادـنزرف  ای  دـنزرف 
. درک دنهاوخ  نشور  ار  نادنزرف  فیلکت  هدرک و  هعجارم  هاگداد  هب  نّیعم  تقو 

هاگداد ای  هدش  یتلادـعیب  وا  دروم  رد  همکاحم  نایرج  رد  هکنیا  ياعدا  هب  رگا  هدـش  رداص  وا  هیلع  ّقلعم  قالط  مکح  هک  یهیلع  موکحم 
اددجم لوبق و  ار  اضاقت  دناوتیم  هدرک  یگدیسر  قالط  ياوعد  هب  هک  یهاگداد  دنک  دّدجم  یگدیسر  ياضاقت  هدرک  هابتـشا  يدروم  رد 

. دیامن یگدیسر 
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ناتسلگنا رد  ینامسج  قیرفت 

دروم نیا  رد  هک  یماکحا  هزورما  یلو  هتـشاد  جاور  ناتـسلگنا  رد  ینامـسج  قیرفت  ياـضاقت  بوصم 1969  قالط  حالـصا  نوناق  زا  لـبق 
یناـمز دـیق  هکنآیب  دوشب  هداد  هاـگداد  هب  تسا  نکمم  جاودزا  زا  سپ  ینامـسج  قیرفت  تساوخداد  تسا . رداـن  رایـسب  دوـشیم  رداـص 

لثم تساوخرد  نیا  هب  طوبرم  تافیرـشت  هدـش و  هتفریذـپ  قالط  دروم  رد  هک  تسناـمه  ینامـسج  قیرفت  تاـبجوم  دـشاب . هتـشاد  دوجو 
. تسا رّرقم  قالط  يارب  هک  تسا  یتافیرشت 

ار نآ  دناوتیم  دنادب  یضتقم  هک  تقو  ره  هاگداد  یلو  تسا ، ّرثؤم  جاودزا  نیفرط  هب  تبـسن  مکح  رودص  هظحل  زا  یئاضق  یئادج  مکح 
ای دنـشاب  هدرک  نیفرط  ار  مکح  نتـسکش  تساوخرد  هاوخ  هن و  ای  دـشاب  هتفرگ  تروص  نیفرط  یـضارت  اب  قیرفت  ياضاقت  هاوخ  دـنک ، وغل 

. دیامن وغل  ار  یئاضق  یئادج  مکح  هک  دنادب  حالص  اسار  هاگداد  هکنآ 
. دزاسیم دازآ  یئوشانز  فیاظو  ماجنا  زا  اهنت  ار  نیفرط  دنکیمن و  لحنم  ار  جاودزا  ینامسج  قیرفت  مکح  رودص 

اکیرمآ قوقح  رد  قالط 

هراشا

صوصخب هداوناخ و  هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  دوخ  یلاها  يارب  هک  تسا  هداد  رایتخا  تالایا  زا  کی  ره  هب  اکیرمآ  لاردـف  یـساسا  نوناـق 
رگید تـالایا  اـب  هک  دراد  ار  دوخ  صاـخ  نیناوق  دروم  نیا  رد  تـالایا  زا  کـی  ره  لـیلد  نیمهب  دـنک و  عـضو  ینوناـق  قـالط ، جاودزا و 

ار نامرد » قالط  هّیرظن   » زین یضعب  دناهتخادرپ و  قالط  نوناق  نیودت  هب  تازاجم » قالط   » هّیرظن يانبم  رب  تالایا  زا  یضعب  تسا . توافتم 
. دناهتفریذپ

: دوشیم مسقنم  ریز  هورگ  ودب  قالط  للع  هدش ، لوبق  تازاجم  ناونعب  قالط  هک  یتالایا  رد 
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[ قالط للع  ]

ریصقت رب  ینتبم  للع  ( 1
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هب هک  ییاهریـصقت  هچرگ  دنک . قالط  ياضاقت  هدش  ریـصقت  بکترم  شرـسمه  هکنیا  هب  ادنتـسم  دناوتیم  نیجوز  زا  کی  ره  انبم ، نیا  رب 
دنوشیم هتخانـش  قالط  زوجم  هک  یتاریـصقت  الومعم  یلو  دنتـسین ، ناسکی  فلتخم  تالایا  رد  درک  قـالط  ياـضاقت  ناوتیم  نآ  دانتـسا 

. هداوناخ كرت  یحور و  رازآ  تنوشخ و  تیانج ، باکترا  ّتلع  هب  سبح  هب  ّتیموکحم  انز ، زا : دنترابع 

ینیع للع  ( 2

ياهیرامیب هب  التبا  هدـش ، هتخانـش  قالط  تابجوم  زا  تـالایا  بلغا  رد  هک  نونج  هب  ءـالتبا  یجازم ، درـس  اـی  یـسنج  یناوتاـن  زا : دـنترابع 
. یشزیمآ ياهيرامیب  اصوصخم  روآمرش 

یگتخیسگ مه  زا  مه  نآ  دراد و  دوجو  قالط  يارب  تلع  عون  کی  طقف  دننکیم ، يوریپ  نامرد  ناونع  هب  قالط  هّیرظن  زا  هک  یتالایا  رد 
رظن رد  ار  یتشآ  ناکما  لوقعم  روطب  نآ  رد  ناوتن  هک  يریذپانهراچ  یگتخیسگ  هدش : فیرعت  نینچ  جاودزا  یگتخیسگ  و  تسا . جاودزا 

زا یکی  ریـصقت  هناراـکاطخ و  راـتفر  هکنیا  نودـب  دزاـسیم  نکمم  ریغ  ار  كرتـشم  یگدـنز  همادا  ریذـپانیتشآ  تاـفالتخا  نیا  تفرگ و 
قیرفت نارود  کـی  زا  سپ  رگم  تـسین  قـالط  زوـجم  جاودزا  یگتخیـسگ  بجوـم  تاـفالتخا  تـالایا ، یـضعب  رد  دوـش . حرطم  نـیفرط 

ای لاس  کی  تّدمب  یبتک  قفاوت  کی  قبط  تسا  لومعم  كرویوین  تلایا  رد  هک  يروطب  ای  هاگداد  هلیسوب  هاگ  هک  نیجوز ؛ نیب  ینامـسج 
. ددرگیم نییعت  هام   18

قالط يارب  فلتخم  طاقن  زا  مدرم  هک  تشاد  دوجو  قالط  يارب  یتالیهـست  نانچنآ  هراق ، نیا  ياهروشک  ای  اکیرمآ و  تـالایا  یـضعب  رد 
. دنروآیم ور  اهرهش  نآ  هب 

سپـس دـش و  ونر »  » نیـشناج یتیـسوکیزکم »  » اهدـعب دـیدرگیم ، یفرعم  قالط  تختیاـپ  هب  دوب و  اهرهـش  ناـمه  زا  ونر »  » رهـش هکناـنچ 
هک اجنآ  ات  تفرگ  ار  نآ  ياج  یتیئاه » »
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. دندرکیم هبلاطم  ار  جاودزا  دنس  هئارا  هن  یلبق و  تماقا  هن  قالط  ياضاقت  يارب 

دناهدومن و عضو  قالط  هجوم  ریغ  ياهاضاقت  هب  نداد  شهاک  روظنم  هب  یسرداد  نیئآ  هب  طوبرم  يدعاوق  اکیرمآ  تالایا  زا  يرایـسب  رد 
شزاس يارب  لوقعم  روطب  هک  یئاهششوک  یـسررب و  اههاگداد  نآ  رد  یئوشانز  تافالتخا  اودب  هک  دناهدومن  داجیا  شزاس  ياههاگداد 

. دوش هتساک  قالط  نازیم  زا  قیرط  نیا  زا  ات  دیآ  دوجوب  مکح  رودص  تساوخداد و  نیب  مزال  لصاوف  ددرگ و  لومعم  تسا  ریذپناکما 
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یتسیلایسوس ياهروشک  قوقح  رد  قالط 

يوروش قوقح  رد  قالط 

تارّرقم هداوناخ  قوقح  رد  هلمج  زا  دـش ؛ داجیا  لّوحت  یعامتجا  نوئـش  مامت  رد  یلبق  میژر  طوقـس  بالقنا 1917 و  زا  دـعب  يوروش  رد 
اب دـندرکیم ، قفاوت  نیجوز  هک  نیمه  نآ  ياـنبم  رب  هک  دـش  بیوصت  ربماتپس 1918  رد 16  هداوناخ  نوناق  نیلّوا  دـیدرگ ؛ عضو  ياهزاـت 
دش بیوصت  ياهزات  نوناق  رد 1926  دشیم . هعجارم  هاگداد  هب  قفاوت  مدع  تروص  رد  تفاییم و  قّقحت  قالط  یّلحم ، رتافد  رد  نآ  تبث 

نّیعم راک  نیا  يارب  هک  يرتفد  هب  هعجارم  اب  دنتـسناوتیم  نیجوز  زا  کی  ره  هک  يروطب  دـش ، رتهداـس  قـالط  تافیرـشت  نآ  بجومب  هک 
رپ ار  نآ  هک  دندادیم  هدننکهعجارم  هب  یلاتـسپتراک  رتفد  نالوئـسم  و  دنلـسگب . ار  ّتیجوز  بیترت  نیدب  دننک و  تبث  ار  قالط  دوب  هدش 
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نیمه لاـسرا  زا  یهاـگ  هـچرگ  دـیدرگ ، فورعم  یلاتـسپتراک »  » قـالط هـب  قـالط  نـیا  تبـسانم  نـیمهب  دتــسرفب ، فرط  يارب  دـنک و 
. دشیم يراددوخ  زین  لاتسپتراک 

دشیمن تبث  رتافد  رد  مّظنم  روطب  قالط  هک  نآ  هلمج  زا  دشیم ؛ رجنم  یگرزب  تالکـشم  هب  المع  قالط  رما  رودص  زا  شیب  يدازآ  نیا 
دوخ هک  دیدرگیم  هجاوم  تاجوز  ددعت  ای  جاودزا  دّدعت  هلأسم  اب  لمع  رد  دوب ، هدشن  تبث  یئاج  رد  هک  یقالط  زا  دعب  دّدجم ، جاودزا  و 

ناینب یتسس  ّتلع  هب  دشیم ؛ لزلزتم  زین  اههداوناخ  ساسا  دوب و  مرج 
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بجوم قلطم  يدازآ  نیا  لـمعلا  سکع  لاس 1944  رد  هک  اجنآ  ات  دـشیم ؛ هدوزفا  راکهزب  لافطا  دادـعت  رب  نآ  ناکرا  لزلزت  هداوناـخ و 
اهّتیدودحم نیا  و  دندش ؛ لئاق  نآ  يارب  یناوارف  ّتیدودحم  دـیدرگ  راذـگاو  هاگداد  هب  قالط  هک  نآ  رب  هوالع  هک  دـش  یتارّرقم  عضو 

. دیدرگ بیوصت  يوروش  ریهامج  مامت  يارب  یلداعتم  ةداوناخ  نوناق  لاس 1968  رد  راچان  هک  دروآ  دوجوب  یتالکشم  دوخ  هبونب  زین 
نیجوز نیب  كرتشم  یگدـنز  همادا  ناکما  مدـع  نآ  هدـش و  روظنم  قالط  يارب  یّلک  تلع  کـی  اـهنت  نوناـق ، نیمه  هّداـم 14  بجوم  هب 
بابـسا ناونع  هب  هک  ار  یتابجوم  يوروش  ییاضق  ۀیور  هّتبلا  دشاب . هدـش  نییعت  نآ  يارب  یـصاخ  بابـسا  تاهج و  هکنآ  نودـب  دـشابیم 

: تسا رارق  نیا  زا  دسانشب ، رصحنم  بابسا  زا  ار  اهنآ  هکنآ  نودب  تسا ، هتخانش  قفاوت  مدع 
یگدـنز تارّرقم  فالخ  راـتفر  يرگید ، هب  تبـسن  نیجوز  زا  یکی  زیمآتناـها  راـتفر  نمزم ، مسیلکلا  ییوشاـنز ، رما  رد  يراداـفو  مدـع 

میقع نآ ؛ ریاظن  یمـسج و  یحور و  جالعلا  بعـص  ضارما  هب  ءالتبا  رجح ، مرج ، باکترا  هداوناخ ، كرت  تبیغ و  یتسیلایـسوس ، ۀـعماج 
ببس دیدش و  فالتخا  زورب  ثعاب  رما  نیا  هک  یطرـشب  دشاب ، قالط  تابجوم  زا  تسا  نکمم  زین  دالوا  نتـشادن  نیجوز و  زا  یکی  ندوب 

هب رگید  رسمه  دنـشاب ، هدرک  نامتک  جاودزا  ماگنه  ار  دوخ  ضرم  دیدش و  تلاسک  رهوش  نز و  هاگره  ددرگ ؛ یگدنز  ۀمادا  ناکما  مدع 
. دوشیم هدناجنگ  كرتشم  یگدـنز  ۀـمادا  ناکما  مدـع  بلاق  رد  دراوم  نیا  همه  لاحره  هب  دـنک . قالط  ياضاقت  دـناوتیم  زین  ّتلع  نیا 

مدـع نیا  ایناث  دراد ، دوجو  نیجوز  نیب  یحور  یقالخا و  قفاوت  مدـع  الوا  هک  دـنک  زارحا  دـیاب  قالط  هب  یگدیـسر  يارب  حـلاص  هاـگداد 
. دشاب روصحم  صاخ  تارّرقم  بوچراهچ  رد  هکنآیب  دزاسیم ؛ رودقم  ریغ  ار  كرتشم  یگدنز  همادا  هک  تسا  يدح  رد  قفاوت 
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ینامور قوقح  رد  قالط 

دانتـسا هب  هک  دوب  هدش  هداد  ناکما  نیجوز  هب  انمـض  و  دوب ، هدش  حیرـصت  قالط  تابجوم  للع و  ینامور  روشک  نیناوق  رد  لاس 1948  ات 
رد دنریگب . قالط  مکح  لباقتم  تیاضر  اب  دـننک و  میلـست  هاگداد  هب  حاکن  لالحنا  تساوخداد  ایـضارتم  یندـم  نوناق  ات 276  داوم 245 

یتارییغت اب  زین  العف  هک  دیسر  بیوصت  هب  هداوناخ  نوناق  لاس 1954  رد  دیدرگ . عونمم  نیفرط  قفاوت  اب  قالط  وغل و  داوم  نیا  لاس 1948 
. دراد ارجا  ّتیلباق  هدش  داجیا  نآ  رد  رد 1966  هک 

ۀمادا دـنک  تباث  نیجوز  زا  یکی  هاـگره  و  تسین ؛ يراـصحنا  نّیعم و  دراوم  هب  دودـحم  قـالط  تاـهج  بابـسا و  نوناـق ، نیا  بجوم  هب 
نتفرگ رظن  رد  اب  دـیامن ، زارحا  ار  قـالط  ّتلع  هزیگنا و  ندوب  هّجوم  هاـگداد  تسین و  ریذـپناکما  شرـسمه  وا و  نیب  ییوشاـنز  یگدـنز 

. دیامنیم رداص  ار  قالط  مکح  حاکن ، زا  لصاح  لافطا  عفانم 
هب ینامور  رد  قالط  زوجم  ۀنّیعم  للع  بابسا و  تسا . هدرک  نامرد  قالط  تازاجم و  قالط  هّیرظن  ود  نیب  عمج  ینامور  نوناق  یّلک  روطب 

: تسا ریز  حرش 
، نیجوز كرتشم  هاگتماقا  كرت  ریظن  جاودزا  زا  یشان  تادّهعت  زا  فّلخت  لثم  نیجوز ؛ زا  یکی  ریـصقت  هب  طوبرم  یـصخش و  للع  فلا )
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روشک و ّتینما  هیلع  مئارج  باکترا  ّتلع  هب  سبح  لاـس  هس  لـقا  دـح  هب  ّتیموکحم  اـنز ، باـکترا  نیهوت ، یندـب ، همدـص  يراتفردـب و 
. نآ زا  هدافتسا  لعج و  يرادربهالک ، یگشحاف ، ینزهار ، يدزد ، یشکهچب ، لتق ، رشب ، قوقح  حلص و  هیلع  مئارج 

ییوشانز يداع  یگدنز  ۀمادا  عنام  هک  يرسم  ضارما  نمزم ، يرامیب  یحور ، ضارما  لثم  تسین ؛ نیجوز  ریـصقت  زا  یـشان  هک  یللع  ب )
. نیجوز زا  یکی  ندوب  رثالا  دوقفم  بیاغ  دشاب و 

498 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
هدنام موتکم  جاودزا  نیح  الوا  هک  دریگیم  رارق  مکاحم  لوبق  دروم  یتروص  رد  دـشاب  حاکن  عوقو  زا  لبق  هب  طوبرم  قالط  تابجوم  رگا 
بعـص ضرم  هب  التبا  ای  نیجوز  زا  یکی  يراودا  ای  یمئاد  نونج  لثم  دزاس ؛ نکمم  ریغ  ار  ییوشانز  كرتشم  یگدـنز  همادا  اـیناث  دـشاب ،

. نانآ زا  یکی  ندوب  میقع  ای  جالعلا 

یکاولسکچ قوقح  رد  قالط 

قـالط نوـچ  ددرگ ، نآ  عوـقو  بجوـم  دـناوتیمن  نیجوز  تیاـضر  فرـص  هک  تسا  ياهّمهم  لـئاسم  هـلمج  زا  قـالط  یکاولـسکچ  رد 
نوناک رد  دیاب  دنوشیم  بوسحم  روشک  تمیقيذ  ریاخذ  اعون  هک  لافطا  دزاسیم و  لتخم  ار  هعماج  عفانم  دنکیم و  یشالتم  ار  هداوناخ 

نیاربانب دـشاب ، هیجوت  لباق  هعماج  عفانم  حـلاصم و  رظن  زا  هک  تسا  ریذـپناکما  یتروص  رد  قالط  اذـل  دـنوش  تیبرت  مّظنم  روطب  هداوناخ 
. تسا هدرکن  ینیبشیپ  نوناق  رد  يراصحنا ، وحنب  قالط ، يارب  ار  یّصاخ  تابجوم  للع و  راذگنوناق 

یگدنز ۀمادا  هک  تسا  هنسح  ریغ  نانچنآ  ییوشانز  هطبار  هک  دنک  زارحا  دیاب  یـضاق  ددرگیم و  زاربا  هاگداد  رد  قالط  هیجوت  لباق  للع 
اب هاگداد  بّوصم 1963  هداوناخ  نوناـق  و 24  داوم 23  زیوجت  هب  تروـص  نیا  رد  تسا  نکمم  ریغ  نادـنزرف  حیحـص  تیبرت  كرتـشم و 

. درک دهاوخ  رداص  قالط  مکح  جاودزا  زا  لصاح  ریغص  نادنزرف  عفانم  تیاعر 

ناتسراجم قوقح  رد  قالط 

هتـشاد دوجو  یعقاو  يّدج و  للع  لئالد و  رگا  نیجوز ، زا  یکی  تساوخرد  هب  جاودزا  ناتـسراجم ، لاس 1952  بّوصم  نوناق  بجوم  هب 
قالط مکح  دهد  صیخشت  نکمم  ریغ  ار  كرتشم  یگدنز  ۀمادا  هک  یتروص  رد  هاگداد  دش و  دهاوخ  لحنم  دشاب ،

499 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
نوناـق رد  قـالط  دراوـم  نییعت  زا  ّتلع  نیمهب  هتفریذـپ و  ار  ناـمرد  قـالط  هک  تسا  ییاـهروشک  هورگ  زا  ناتـسراجم  دـیامنیم . رداـص 

. تسا هداد  رارق  كالم  قالط  رد  ّتلع ، ره  هب  ار  كرتشم  یگدنز  ناکما  مدع  اهنت  هکلب  هدرک  بانتجا 

ناتسهل قوقح  رد  قالط 

لیالد هئارا  اب  دراد  قح  نانآ  زا  کی  ره  دیآ  دوجوب  نیجوز  نیب  موادم  لماک و  مهافت  مدع  هاگره  ناتسهل ، هداوناخ  نوناق  هّدام 56  ربارب 
هک یتسیلایسوس  ياهروشک  رگید  يوروش و  دننام  زین  ناتسهل  قوقح  رد  نیاربانب  دنک . قالط  مکح  رودص  ياضاقت  هاگداد  زا  لوبق  لباق 

دزاس نکمم  ریغ  ار  نیجوز  نیب  كرتشم  یگدنز  ۀمادا  هک  یلماع  ره  هدشن و  ءاصحا  نوناق  داوم  رد  قالط  تابجوم  للع و  دش ، هدرب  مان 
. دوب دهاوخ  قالط  ببس 
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زا لبق  یحور  ضرم  ءافتخا  رد  يراکبیرف  جالعلا ، بعـص  ضرم  حرج ، برـض و  دـیدش ، نیهوت  یـشاحف و  اـنز ، ناتـسهل ، ییاـضق  هّیور 
ببـس لوبق و  لباق  لیلد  ناونعب  ار  نآ  ریاظن  مسیلکلا و  هّجوم ، رذـع  نودـب  هداوناخ  هاگتماقا  كرت  ییوشانز ، فئاظو  ماجنا  مدـع  حاکن ،

. تسا هتفریذپ  حاکن  لالحنا 

تسینومک نیچ  قوقح  رد  قالط 

داوم 5 هداوناخ و  نوناق  هّدام 17  قبط  یلو  تسا ، هدرکن  نییعت  قالط  يارب  ار  یّـصاخ  بجوم  ّتلع و  نیچ  بّوصم 1950  هداوناخ  نوناق 
ّتلع نیمه  هب  تسا . یفاک  قالط  يارب  دـشاب  نیجوز  نیب  شزاس  مدـع  ببـس  هک  یلماع  ره  جاودزا ، تبث  تارّرقم  يارجا  هماـننیئآ  و 6 
يارب ار  قالط  يارب  هفرط  کی  يراشفاپ  رارصا و  اهنآ و  زا  دحا  هعجارم  ای  هتسناد و  یفاک  قالط  يارب  ار  نیجوز  قفاوت  نیچ  ياههاگداد 

. دننادیم یفاک  قالط  مکح  رودص 
500 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

يوالسگوی قوقح  رد  قالط 

: درک میسقت  هتسد  ود  هب  ناوتیم  ار  للع  نیا  هدش و  نّیعم  احیرص  قالط  تابجوم  يوالسگوی  روشک  نیناوق  رد 
: زا دنترابع  للع  نیا  یّلک - للع  فلا )

ات يراتفردب ، یـشاحف و  تناها و  یقالخا و  مهافت  مدـع  رگیدـمه و  هب  هقالع  نتـشادن  ّتلع  هب  كرتشم ، یگدـنز  ۀـمادا  ناکما  مدـع  ( 1
. دشابن ماود  لباق  كرتشم  یگدنز  هک  ددرگ  لزلزتم  نانچنآ  نیجوز  طباور  هک  اجنآ 

. دنیامن قالط  تساوخداد  میلست  هب  تردابم  ایضارتم  رهوش  نز و  هک  یتروص  رد  نیجوز ، لباقتم  تیاضر  ( 2
: زا دنترابع  للع  نیا  صاخ - للع  ب )

هلاس کی  قح  نیا  نامز  رورم  يوالسگوی  جاودزا  نوناق  هّدام 67  بجومب  نوچ  دشاب  هتـشذگن  نآ  زا  لاس  کی  هک  یتروص  رد  انز ، ( 1
. تسا

يزوتهنیک روظنم  هب  هّجوم  رذع  نودب  ار  هداوناخ  رسمه و  یـسک  هچنانچ  جاودزا ، نوناق  هدام 61  بجوم  هب  هداوناخ ، رـسمه و  كرت  ( 2
. دوب دهاوخ  قالط  دراوم  زا  دروم  دشاب ، هتشذگ  هداوناخ  كرت  خیرات  زا  هام  دنک و 6  كرت 

هک یتروص  رد  و  دـنک ، قالط  ياضاقت  دـناوتیم  شرـسمه  تروص  نیا  رد  دـشاب ، رثـالا  دوقفم  بیاـغ  لاـس  ود  نیجوز  زا  یکی  رگا  ( 3
کی هک  دش  دهاوخ  داجیا  شرـسمه  يارب  قالط  قح  یتقو  جاودزا ، نوناق  هدام 62  قبط  دشاب ، هدش  رثالا  دوقفم  گنج  نامز  رد  رـسمه 
هماقا يارب  بیاغ  رـسمه  دشاب  هدـش  یـضقنم  گنج  نایاپ  اب  نامزمه  روکذـم  لاس  ود  رگا  نیاربانب  دـشاب ، هتـشذگ  گنج  همتاخ  زا  لاس 

. دنک ربص  گنج  نایاپ  خیرات  زا  مه  لاس  کی  دیاب  قالط  يوعد 
ناج هب  تبسن  ثلاث  صخش  دصق  ءوس  زا  ای  دشاب و  هدرک  دصق  ءوس  دوخ  رسمه  یگدنز  هب  تبسن  نیجوز  زا  یکی  هاگره  دصق ، ءوس  ( 4

یلو ددرگ  علطم  شرسمه 
501 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

لمع نیا  زا  رّـصقم  رـسمه  هک  یتروص  رد  تسا ؛ قالط  دراوم  زا  دروم  دزاسن ، هاگآ  روبزم  هئطوت  زا  ار  وا  ای  هدرکن  مادقا  يو  ظفح  يارب 
. دش دهاوخ  طقاس  قالط  قح  دنک  یهاوخرذع  دوخ 
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هدـش ضراع  حاکن  دـقع  داقعنا  زا  دـعب  ضارما  نیا  هک  یتروص  رد  روعـش ، زیمت و  هّوق  نتفر  نیب  زا  ای  جـالع  لـباق  ریغ  یحور  ضرم  ( 5
. دشاب

اب مرج  عون  ره  باکترا  اـی  ّتیثیح و  فـالخ  یمرج  اـی  تلود  ّتلم و  عفاـنم  هیلع  یمرج  هب  نیجوز  زا  کـی  ره  باـکترا  ّتیموکحم ، ( 6
. دشاب دناوتیم  قالط  للع  بابسا و  زا  جاودزا ، نوناق  هّدام 63  قبط  لاس ، هس  زا  شیب  سبح  تازاجم 

كرتشم یگدنز  هک  هریغ  يراتفردب و  ریظن  يرگید  رما  ای  هنادنمتفارش  ریغ  یگدنز  نتـشاد  یـشاحف و  تناها و  روبزم ، نوناق  هّدام 59  ( 7
. تسناد یلک  للع  وزج  ار  روبزم  للع  ناوتیم  هک  تسا ؛ هتسناد  قالط  للع  تابجوم و  زا  دزاس  لّمحت  لباق  ریغ  ار 

ابوک قوقح  رد  قالط 

يدراوم لاس 1943  بّوصم  قالط  نوناق  هّدام 3  دوشیم ، عقاو  ّتلع ، رکذ  هب  زاین  نودب  نیجوز ، قفاوت  هب  قالط  هکنیا  رب  هوالع  ابوک  رد 
هک تسا  هدش  ینیبشیپ  بّوصم 1975  نوناق  رد  یلو  دوب ، هدرک  ءاصحا  قالط  للع  ناونع  هب  ار  ءاشحف  داسف و  هب  کیرحت  اـنز ، لـیبق  زا 

یگدنز هک  ددرگ  تباث  یفاک  لئالد  هماقا  اب  ای  دشاب  هدش  تساوخرد  نیجوز  قفاوت  اب  هک  دـنکیم  رداص  قالط  مکح  یتقو  طقف  هاگداد 
ریخا نوناـق  رد  قـالط  تاـبجوم  نیارباـنب  تسا ؛ هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  موهفم  هعماـج  هرخـالاب  لاـفطا و  نیجوز و  يارب  كرتـشم 

. تسا ریذپناکما  یببس  رهب  شزاس  ناکما  مدع  تابثا  تسین و  يرصح  ابوک  رکذلا 
هّدع هقّلطم  نز  يارب  هسنارف  لثم  هک  تسا  يدودعم  ياهروشک  زا  ابوک  راکذت :

502 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
. تسا لمح  عضو  ات  هّدع  تّدم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  لماح  نز  هکنیا  رگم  تسا ، زور  دصیس  هّدع  تّدم  هدش و  لئاق 

. دشاب هدش  هداد  جاودزا  زا  لصاح  راغص  هرادا  يارب  ینئمطم  بیترت  هک  دریگیم  ماجنا  یعقوم  قالط  هدش  رکذ  ياهروشک  رتشیب  رد 
503 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

مئامض

هراشا

م. هّدام 1043 ق . دروم  رد  هّیور  تدحو  يأر  هرامش 2 ، ۀمیمض  حاکن  دقع  هلّصفم  غیص  هرامش 1 ، ۀمیمض 
يرون یلع  اّلم  لاؤس  هرامش 5 ، ۀمیمض  هداوناخ  يواعد  رد  حلاص  هاگداد  هرامش 4 ، ۀمیمض  هّیحاکن  رد  جردنم  طیارش  هرامش 3 ، ۀمیمض 

نآ خساپ  یلو و  طّسوت  تّدم  لذب  دروم  رد  یمق  يازریم  زا 
505 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هرامش 1 ۀمیمض 

رما ءاشنا  رب  تلالد  هک  یظفل  نیقی  روطب  هکنآ  روظنمب  جیوزت و  رما  حاکن و  عوضوم  ّتیمها  هب  هّجوت  اب  دـش ، هراشا  نتم  رد  هک  روطنامه 
دروم اـت  دوشیم  جرد  طاـیتحا  يارب  ریز  ياههغیـص  اذـل  دریگ ، ماـجنا  طـلغیب  حیحـص و  روطب  دـیاب  دـیامنیم  نیجوز  ۀـیحان  زا  روـبزم 

. دریگ رارق  هظحالم 
هغیص ود  نیا  هیدعت  رد  یبدا  رظن  زا  هک  یفلتخم  رج  فورح  حاکن و  جیوزت و  ةژاو  لوعفم  ود  رّخأت  مّدقت و  هب  هجوت  اب  لیذ  هلّـصفم  غیص 
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. تسا هدیدرگ  میظنت  دوریم  راکب 
: دیوگیم باوج  رد  جوز  دیوگیم / : دشاب  دقاع  اصخش  هجوز  هچنانچ 

مولعملا قادّصلا  یلع  یسفنل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  یسفن  کتجّوز  ( 1
مولعملا قادّصلا  یلع  یسفنل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  کنم  یسفن  تجّوز  ( 2
مولعملا قادّصلا  یلع  یسفنل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  یسفن  کنم  تجّوز  ( 3
مولعملا قادّصلا  یلع  یسفنل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  کل  یسفن  تجّوز  ( 4
مولعملا قادّصلا  یلع  یسفنل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  یسفن  کل  تجّوز  ( 5
مولعملا قادّصلا  یلع  یسفنل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  کب  یسفن  تجّوز  ( 6

506 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
مولعملا قادّصلا  یلع  یسفنل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  یسفن  کب  تجّوز  ( 7

مولعملا قادّصلا  یلع  یسفنل  حاکّنلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  کنم  یسفن  تحکنا  ( 8
مولعملا قادّصلا  یلع  یسفنل  حاکّنلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  یسفن  کتحکنا  ( 9

نّیعملا قادّصلا  یلع  یسفنل  حاکّنلا  تلبق  نّیعملا / قادّصلا  یلع  یسفن  کنم  تحکنا  ( 10
يراـج ار  هغیـص  رفن  ود  ره  يوس  زا  هک  دـشاب  رفن  کـی  دـناوتیم  لـیکو  ددرگ . ءارجا  نیفرط  لـیکو  طـسوت  حاـکن  هغیـص  تسا  نکمم 

. دزاسیم
: دش دهاوخ  ارجا  لیذ  تروصب  دریگ  ماجنا  لیکو  طّسوت  حاکن  هغیص  هک  یتروص  رد 

: دیوگیم جوز  لیکو  دیوگیم / : جوز  لیکو  هب  باطخ  هجوز  لیکو 
مولعملا رهملا  یلع  نالف  یلّکومل  جیوزتلا  تلبق  مولعملا / رهملا  یلع  نالف  کلّکوم  هنالف  یتلّکوم  تجّوز  ( 1
مولعملا رهملا  یلع  نالف  یلّکومل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / رهملا  یلع  هنالف  یتلّکوم  نالف  کلّکوم  تجّوز  ( 2

مولعملا رهملا  یلع  نالف  یلّکومل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / رهملا  یلع  نالف  کلّکوم  نم  هنالف  یتلّکوم  تجّوز  ( 3
مولعملا رهملا  یلع  نالف  یلّکومل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / رهملا  یلع  هنالف  یتلّکوم  نالف  کلّکوم  نم  تجّوز  ( 4

مولعملا رهملا  یلع  نالف  یلّکومل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / رهملا  یلع  نالف  کلکومل  هنالف  یتلّکوم  تجّوز  ( 5
مولعملا رهملا  یلع  نالف  یلّکومل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / رهملا  یلع  هنالف  یتلّکوم  نالف  کلّکومل  تجّوز  ( 6

مولعملا رهملا  یلع  نالف  مولعملا  ءرملل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / رهملا  یلع  نالف  مولعملا  ءرملا  هنالف  ۀمولعملا  ةأرملا  تجّوز  ( 7
مولعملا رهملا  یلع  نالفل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / رهملا  یلع  نالف  هنالف  تجّوز  ( 8

مولعملا رهملا  یلع  هل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / رهملا  یلع  هاّیا  اهتجّوز  ( 9
مولعملا رهملا  یلع  هل  جیوّزتلا  تلبق  مولعملا / رهملا  یلع  اهاّیا  هتجّوز  ( 10

507 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 
«: تحکنا  » ۀغیص اب  لیکو  هلیسوب  هغیص  يارجا 

: جوز لیکو  هجوز / : لیکو 
مولعملا قادّصلا  یلع  نالف  یلّکومل  حاکّنلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  نالف  کلّکوم  هنالف  یتلّکوم  تحکنا  ( 11
مولعملا قادّصلا  یلع  نالف  یلّکومل  حاکّنلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  هنالف  یتلّکوم  نالف  کلّکوم  تحکنا  ( 12

مولعملا قادّصلا  یلع  نالف  یلّکومل  حاکّنلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  نالف  کلّکوم  نم  هنالف  یتلّکوم  تحکنا  ( 13
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مولعملا قادّصلا  یلع  نالف  یلّکومل  حاکّنلا  تلبق  قادّصلا / یلع  هنالف  یتلّکوم  نالف  کلّکوم  نم  تحکنا  ( 14
مولعملا قادّصلا  یلع  نالف  یلّکومل  حاکّنلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  نالف  کلّکومل  هنالف  یتلّکوم  تحکنا  ( 15
مولعملا قادّصلا  یلع  نالف  یلّکومل  حاکّنلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  هنالف  یتلّکوم  نالف  کلّکومل  تحکنا  ( 16

مولعملا قادّصلا  یلع  مولعملا  ءرملل  حاکّنلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  مولعملا  ءرملا  هنالف  ۀمولعملا  ةأرملا  تحکنا  ( 17
مولعملا قادّصلا  یلع  نالفل  حاکّنلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  نالف  هنالف  تحکنا  ( 18

مولعملا قادّصلا  یلع  هل  حاکّنلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  هاّیا  اهتحکنا  ( 19
مولعملا قادّصلا  یلع  هل  حاکّنلا  تلبق  مولعملا / قادّصلا  یلع  اهاّیا  هتحکنا  ( 20

508 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

ةرامش 2 ۀمیمض 

: یندم نوناق  هّدام 1043  دروم  رد  روشک  یلاعناوید  یمومع  تأیه  رودصلا  ریخا  هّیور  تدحو  يأر 
هّیور ذاّختا  يارب  بتارم  دـیدرگ  رداص  یفلتخم  ءارآ  ّصاخ  یندـم  هاگداد  بعـش  نیب  یندـم  نوناق  هدام 1043  زا  طابنتـسا  صوصخ  رد 
رداص  62 فیدر 62 / هرامـش 1  هّیور  تدـحو  يأر  حرطم و  روشک  یلاعناوید  یمومع  تأیه  رد  روشک  لـک  ناتـسداد  فرط  زا  دـحاو 

: تسا هدوب  ریز  حرشب  هصالخ  روطب  رما  نایرج  دیدرگ .
میدـقت و ياقآ …  ّتیفرطب  یتساوخداد  هماندـقع  خـسف  ۀتـساوخ  هب  صاخ  یندـم  هاگداد  لوا  هبعـش  هدـنورپ …  حرـشب  ياقآ …  ( 1 - 1

. تسا هدرک  جاودزا  وا  اب  ّیلو  زا  هزاجا  بسک  نودب  لافغا و  ار  شاهلاس  رتخد 17  هدناوخ  هداد  حیضوت 
هاگداد لّوا  هبعش  و  هدمآ ، لمعب  یهاوخشهوژپ  يأر  زا  تسا ؛ هتشاد  مالعا  حیحص  ار  دقع  دودرم و  ار  يوعد  یگدیسر  زا  سپ  هاگداد 
. تسا هدرک  خسف  صیخشت و  شودخم  ار  يودب  مکح  بیترت  نیدب  هدوب و  دقع  تّحص  طرش  ّیلو  هزاجا  هتشاد  مالعا  رظن  دیدجت 

صاخ یندم  هاگداد  مهن  هبعـش  هب  مّود  جاودزا  دنـس  لاطبا  هتـساوخ  هب  یتساوخداد  قوف  هدـناوخ  نیفرطب  هدربمان  ناهاوخ  ادّدـجم  ( 2 - 1
مانب شرتخد  اب  ّیلو  تیاضر  ذخا  نودب  رظن  دیدجت  هاگداد  لّوا  هبعش  يأر  رودص  زا  دعب  قوف ، هدناوخ   … ياقآ ، هداد  حیضوت  میدقت و 

مالعا یگدیسر  زا  دعب  روکذم  هاگداد  تسا ، هدومن  جاودزا  دنس  میظنت  جاودزا و  هب  تردابم  … 
509 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

 … ياقآ دّدجم  جاودزا  ماگنه  هتفرگ و  تروص  لّوا  جاودزا  نالطب  زا  دعب  جاودزا  نیا  نوچ  هتشاد 
هرداص يأر  زا  ناهاوخ  تسا ؛ هدرک  رداص  يوعد  ّدرب  مکح  صیخـشت و  لاکـشا  زا  یلاـخ  ار  جاودزا  هدوب  هویب  اـهیلا  راـشم  مناـخ …  اـب 

. تسا هدرک  دییأت  صیخشت و  حیحص  ار  مکح  راب  نیا  رظن  دیدجت  هاگداد  لّوا  هبعش  هدروآ و  لمعب  یهاوخشهوژپ 
میدـقت و صاخ  یندـم  هاگداد  لّوا  هبعـش  هب  حاکن  لاطبا  هتـساوخ  هب  یتساوخداد  ياقآ …  ّتیفرطب  ياـقآ …  هباـشم  هدـنورپ  رد  ( 1 - 2

نالطب هب  مکح  یگدیـسر  زا  سپ  هاگداد  تسا  هدمآرد  وا  حاکن  هب  هدـناوخ  لافغا  اب  هتـشاد  لاس  زا 18  رتمک  هک  شرتخد  هداد  حیـضوت 
. تسا هدرک  رداص  روبزم  حاکن 

دعب هداد  حیـضوت  میدقت و  صاخ  یندم  هاگداد  لّوا  هبعـش  هب  روبزم  هدناوخ  ّتیفرط  هب  رگید  تساوخداد  هدربمان  ناهاوخ  ادّدـجم  ( 2 - 2
زا دـعب  هاگداد  تسا ، هدرک  جاودزا  شرتخد  اب  رگید  راب  هناخرتفد  هب  هعجارم  اـب  اددـجم  هدـناوخ  لّوا  جاودزا  نـالطب  هب  مکح  رودـص  زا 

. تسا هدرک  رداص  زین  مّود  جاودزا  نالطب  هب  مکح  یگدیسر 
يأر و  فرط ، کی  زا  صاخ  یندم  رظن  دیدجت  هاگداد  لّوا  هبعش  صاخ و  یندم  هاگداد  مهن  هبعش  زا  هرداص  ءارآ  نیب  رکذلا  قوف  حرشب 
تأیه رد  عوضوم  هدـمآ  دوجوب  تفاهت  فالتخا و  رگید ، فرط  زا  هدـیدرگ  رداص  ریخا  هدـنورپ  رد  هک  صاخ  یندـم  هاـگداد  لّوا  هبعش 
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: تسا هدرک  رظن  راهظا  ریز  حرشب   63 / 1 رد 29 / روکذم  تأیه  حرط و  روشک  یلاعناوید  یمومع 
هّللا تیآ  ترـضح  رظن  یقثولا و  ةورع  هیـشاح  رد  یلاعلا  هلظ  دم  ماما  ترـضح  كرابم  رظن  هژیوب  اهقف و  رثکا  رظن  هب  هّجوت  اب  : » يأر نتم 

تأیه نیا  رظن  زا  مّود  دقع  یندم ، نوناق  هدام 1043  ردص  كالم  هب  تیانع  اب  نینچمه  تسا و  سکعنم  هدـنورپ  رد  هک  يرظتنم  یمظعلا 
تیالو طوقس  طرش  ای  دقع و  تّحص  طرـش  دقع  زا  لبق  لوخد  ّتیعورـشم  و  تسا ، طقاس  يدقع  نینچ  هب  تبـسن  ردپ  تیالو  حیحص و 

صاخ یندـم  مهن  هبعـش  يأر  نیاربانب  دـشابیم ، ردـپ  تیالو  طوقـس  ببـس  عورـشم ) ریغ  ای  دـشاب  عورـشم   ) اـقلطم لوخد  تسین و  ردـپ 
نیا تسا و  حیحص  هدش و  رداص  ینوناق  یعرـش و  نیزاوم  قبط  مّود  دقع  تّحـص  رب  ریاد   59 / 11 / 28 - 279 هرامش 9 / همانداد  عوضوم 

«. تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  مکاحم  يارب  يأر 
510 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هرامش 3 ۀمیمض 

هّیحاکن رد  جردنم  طیارش 

روشک كالما  دانـسا و  تبث  نامزاس  هب  « 62 / 6 / 28 - 1 / 31823  » و « 61 / 7 / 19 - 1 / 34823  » ۀـبّوصم یط  یئاضق  یلاـع  ياروش  اریخا 
دقع ای  دـقع  نمـض  طئارـش  ناونع  هب  یطیارـش  دریگیم ، رارق  نارتفدرـس  رایتخا  رد  هک  ياهیحاکن  ياـههچرتفد  رد  هک  تسا  هدرک  غـالبا 

قفاوت دروم  هک  یطرـش  دـیامن . میهفت  نیجوز  هب  دروم  هب  دروم  ار  طیارـش  نآ  حاکن  نیح  تسیاـبیم  رتفدرـس  و  دوش . جرد  مزـال  جراـخ 
. دوب دهاوخ  ربتعم  دقعلا  نمض  طرش  ناونعب  دشاب ، هدیسر  اهنآ  ءاضما  هب  عقاو و  نیجوز 

: تسا ریز  حرشب  هدش  پاچ  یلعف  ۀّیحاکن  ياههچرتفد  رد  هک  یطئارش 

مزال جراخ  دقع  ای  دقع  نمض  طیارش 

ياضاقت هاگداد  صیخشت  قبط  دشابن و  هجوز  تساوخرد  هب  انب  قالط  هاگره  دومن  طرش  هجوز  مزال » جراخ  دقع  حاکن / دقع   » نمـض ( 1
هک ار  دوخ  دوجوم  یئاراد  فصن  ات  تسا  فّظوم  جوز  هدوبن ، يو  راتفر  قالخا و  ءوس  ای  يرسمه  فئاظو  زا  نز  فّلخت  زا  یـشان  قالط 

. دیامن لقتنم  هجوز  هب  ضوعالب  هاگداد  رظن  قبط  ار  نآ  لداعم  ای  هدروآ  تسدب  وا  اب  یئوشانز  ماّیا  رد 
511 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

هجوز اهل  طورـشم  هک  تسا  تسرد  نوچ  دندومن » طرـش  نیفرط   » دشیم هتـشون  دومن » طرـش  هجوز   » ياجب دوب  رتهب  هک  دـسریم  رظنب  )
(. تسا فرط  ود  ياضر  دصق و  هدارا و  قفاوت  زا  یشان  نیفرط و  هب  طوبرم  طرش  یلو  تسا ،

هب عوجر  اب  ریز  ۀحورـشم  دراوم  رد  هک  داد  ریغ  لیکوت  ّقح  اب  لزعالب  تلاکو  هجوز  هب  جوز  مزال » جراخ  دـقع  حاـکن / دـقع   » نمـض - 2
داد ریغ  لیکوت  ّقح  اب  لزعالب  تلاکو  هجوز  هب  زین  و  دـیامن . هقّلطم  ار  دوخ  قالط ، عون  باختنا  زا  سپ  هاگداد ، زا  زوجم  ذـخا  هاـگداد و 

. دیامن لوبق  وا  فرط  زا  لذب  تروص  رد  ات 
: تسا ریز  حرشب  دیامن ، قالط  هزاجا  رودص  ياضاقت  دروم  بسح  دناوتیم  نز  هک  يدراوم 

رهوش هک  يدروم  رد  نینچمه  و  هقفن ، ۀیدأت  هب  وا  مازلا  ناکما  مدـع  و  ناونع ، ره  هب  هام  تّدم 6  هب  نز  ۀقفن  نداد  زا  رهوش  فاکنتسا  ( 1
. دشابن نکمم  مه  ءافیا  هب  وا  رابجا  و  دنکن ، افو  هام  تّدم 6  هب  ار  نز  هبجاو  قوقح  ریاس 

. دیامن لّمحت  لباق  ریغ  هجوز  يارب  ار  یگدنز  همادا  هک  يّدحب  جوز ، ترشاعم  ءوس  ای  راتفر و  ءوس  ( 2
. دشاب زیمآهرطاخم  هجوز  يارب  یئوشانز  ماود  هک  يوحن  هب  جالعلا ، بعص  ضارما  هب  جوز  ءالتبا  ( 3
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. دشابن نکمم  اعرش  حاکن  خسف  هک  يدراوم  رد  جوز  نونج  ( 4
ّتیثیح یگداوناخ و  حـلاصم  اب  یفانم  حـلاص  هاگداد  رظن  قبط  هک  یلغـش  هب  جوز  لاغتـشا  عنم  دروم  رد  هاگداد  روتـسد  تیاعر  مدـع  ( 5

. دشاب هجوز 
لاس هب 5  رجنم  تخادرپ  زا  زجع  رثا  رب  هک  يدـقن  يازج  هب  اـی  رتشیب  اـی  سبح  لاـس  تازاـجم 5  هب  یعطق  مکح  هب  رهوش  ّتیموـکحم  ( 6

. دشاب ارجا  لاح  رد  تازاجم  مکح و  دوش و  تشادزاب  رتشیب  ای  لاس  هب 5  یهتنم  اعومجم  هک  يدقن  يازج  سبح و  هب  ای  دوش ، تشادزاب 
يارب یگدـنز  همادا  دروآ و  دراو  للخ  یگداوناخ  یگدـنز  ساسا  هب  هاگداد  صیخـشت  هب  هک  يّرـضم  داـیتعا  هنوگ  ره  هب  جوز  ءـالتبا  ( 7

. دشاب راوشد  هجوز 
512 ص : نآ ، لالحنا  حاکن و  هداوناخ -  قوقح  یهقف  یسررب 

؛ تسا هاگداد  اب  هجوم  رذع  صیخشت  یگداوناخ و  یگدنز  كرت  صیخشت  دنک . كرت  هجوم  رذع  نودب  ار  یگداوناخ  یگدنز  جوز  ( 8
. دیامن تبیغ  هاگداد  رظن  زا  هجوم  رذع  نودب  یلاوتم  هام  شش  ای  و 

اب ریاـغم  هـک  یمرج  باـکترا  رثا  رد  ریزعت  دـح و  زا  مـعا  تازاـجم  هنوـگ  ره  ءارجا  و  مرج ، باـکترا  رثا  رد  جوز  یعطق  ّتیموـکحم  ( 9
. دشاب هجوز  نوئش  یگداوناخ و  ّتیثیح 

هاگداد اب  رگید  نیزاوم  فرع و  هجوز و  ّتیعقوم  عضو و  هب  هّجوت  اب  تسا  یگداوناخ  نوئـش  ّتیثیح و  اب  ریاغم  تازاجم  هکنیا  صیخـشت 
. تسا

دنزرف بحاص  جوز ، رگید  یمـسج  ضراوع  ای  ندوب و  میقع  تهج  هب  دوخ  رهوش  زا  هجوز  لاس  تشذگ 5  زا  سپ  هک  یتروص  رد  ( 10
. دوشن

. دوشن ادیپ  هاگداد  هب  هجوز  هعجارم  زا  سپ  هام  فرظ 6  دوش و  رثالا  دوقفم  جوز  هک  یتروص  رد  ( 11
. دیامنن تلادع  يارجا  دوخ  نارسمه  هب  تبسن  هاگداد  صیخشت  هب  ای  دنک ، رایتخا  هجوز  تیاضر  نودب  يرگید  رسمه  جوز  ( 12
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ةرامش 4 ۀمیمض 

هداوناخ يواعد  رد  حلاص  هاگداد 

حاکن و هب  عجار  يواعد  هب  یگدیـسر  تشه ، هاجنپ و  لاس  هام  رهم  لّوا  بّوصم  ّصاخ  یندـم  هاـگداد  ینوناـق  ۀـحیال  ةّداـم 3  بجوم  هب 
هتفرگ رارق  صاخ  یندـم  ياههاگداد  ّتیحالـص  رد  تناضح ، هقفنلا و  بجاو  صاخـشا  ریاس  جوز و  ۀـقفن  رهم و  حاکن و  خـسف  قالط و 

. تسا
. دوش هداد  يرصتخم  تاحیضوت  نآ  داجیا  هفسلف  یخیرات و  ۀتشذگ  ۀنیمز  رد  تسا  مزال  البق 

یخیرات ۀقباس 

ات هک  تسا  هدوب  ینتبم  هشیدـنا  نیا  رب  نآ  سیـسأت  تسا . ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  یقوقح  تاسیـسأت  زا  صاخ  یندـم  ياههاگداد 
روخ رد  نآ  یعرـش  ّتیثیح  هک  يروما  هدشن ، مهارف  یعرـش  نیزاوم  ساسا  رب  يواعد  روما و  هّیلک  لصف  ّلح و  ناکما  هنیمز و  هک  ینامز 

. دوش یگدیسر  هّیعرش  تارّرقم  تیاعر  اب  طئارشلا و  عماج  نیدهتجم  طسوت  اههاگداد  نیا  رد  تسا ، يرتشیب  ّتیمها  هّجوت و 
تاـناکما و یباـیزرا  اهتیدودـحم و  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  یـضعب  تشاد ؛ دوـجو  هّیرظن  ود  یعرـش  تارّرقم  يارجا  هب  نیدـقتعم  نـیب  رد 
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مدقالا ّمهالاف و  ّمهالا   » يانبم رب  مه  ياهّدع  لباقم ، رد  و  دندوب ؛ دـقتعم  هّیعرـش  تارّرقم  ریخأت  نودـب  يروف و  يارجا  هب  هعماج ، ياهزاین 
تاجایتحا تاناکما و  نتفرگ  رظن  رد  اب  هّیعرش ، تارّرقم  یجیردت  يارجا  هب  مدقالاف »
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. دنتشاد داقتعا  هعماج ،

صاخ یندم  ياههاگداد  سیسأت  حرط  يارجا  هب  ّقفوم  دنتـشاد ، ّتیرثکا  يرتسگداد  زور  نآ  ناگدنریگمیمـصت  نایم  رد  هک  مّود  هورگ 
هب یفرع  ياههاگداد  مه  و  دبای ، هلصیف  نیدهتجم  ءاهقف و  طّسوت  اههاگداد  نیا  رد  هّیبسح  روما  هّیعرش و  يواعد  زا  یتمسق  مه  ات  دندش ؛
رد صاخ  یندـم  هاگداد  ینوناق  ۀـحیال  ساسا ، نیا  يور  ددرگن . لالتخا  راچد  هعماج  یقوقح  ماـظن  اـت  دـنزادرپب ، دوخ  يّداـع  ياـهراک 

. تشذگ یمالسا  يروهمج  بالقنا  ياروش  بیوصت  زا  لاس 1358  هام  رهم  خیرات 
هب دنتـشاد . دوجو  دوب ، هدـش  رّرقم  لاس 1310  هاـمرذآ  بّوصم  عرـش  مکاـحم  نوناـق  رد  هک  یحرـش  هب  عرـش  مکاـحم  نیا ، زا  شیپ  هّتبلا 

داهتجا ۀجرد  هب  هک  نواعم  ود  تسناوتیم  نارهت  رد  و  دشیم ، لیکشت  طئارشلا  عماج  دهتجم  کی  زا  عرـش  ۀمکحم  روبزم  نوناق  بجوم 
هدوب عرش  همکحم  ماقم  مئاق  یمسر  رضحم  دوب ، هدادن  لیکشت  عرش  همکحم  هّیلدع  ترازو  هک  یئاههزوح  رد  دشاب . هتشاد  دنشاب  هدیـسر 
نارهت عرش  ۀمکحم  تایالو ، عرش  مکاحم  ماکحا  رد  رظن  دیدجت  عجرم  دشیم . لیکشت  طئارشلا  عماج  دهتجم  کی  زا  عرش  رضحم  ره  و 
روضح اـب  ینلع  هسلج  رد  نارهت  عرـش  همکحم  هک  دـشیم  نّیعم  بیترت  نیدـب  نارهت  عرـش  همکحم  ماـکحا  رد  رظن  دـیدجت  عجرم  دوب و 

کی مومعلا  یعدم  ةدـنیامن  روضح  اب  زین  و  رگید ، فرط  روضح  اب  نیفرط  زا  یکی  روضح  مدـع  تروص  رد  اهنآ و  ناگدـنیامن  ای  نیفرط 
زا هک  دمآیم  لمعب  ینیدهتجم  نایم  زا  عارقتـسا  هتبلا  درکیم ؛ نییعت  هعرق  اب  رظن  دیدجت  يارب  ار  نارهت  طئارـشلا  عماج  نیدـهتجم  زا  رفن 

. دندشیم یفرعم  عرش  همکحم  هب  نییعت و  هّیلدع  ترازو  فرط 
. دوب دودحم  جاودزا  نوناق  ةّدام 10  رد  روکذم  دروم  و  قالط ، حاکن و  لصا  هب  عجار  يواعد  هب  عرش  مکاحم  ّتیحالص 

: ددرگیم لقن  انیع  جاودزا  نوناق  ةّدام 10  رتشیب ، حیضوت  يارب  کنیا 
هب ار  رهوش  نّیعم و  ار  هقفن  نازیم  همکحم  تروص  نیا  رد  دنک ، عوجر  همکحم  هب  هقفن  نداد  زا  رهوش  فاکنتـسا  دروم  رد  دناوتیم  نز  »

. درک دهاوخ  موکحم  نآ  نداد 
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«. دنک عوجر  عرش  مکاحم  هب  هیلدع  مکاحم  قیرط  زا  قیرفت  يارب  دناوتیم  نز  دشابن ، نکمم  روبزم  مکح  يارجا  هاگره 
مکح ءارجا  ناـکما  مدـع  هقفن و  نداد  زا  رهوش  فاکنتـسا  تروـص  رد  : » تسا هدـش  ناـیب  وـحن  نیدـب  م . ةّداـم 1129 ق . رد  مکح ، نیا 

نینچمه دـیامنیم . قالط  هب  رابجا  ار  وا  رهوش  مکاح  دـنک و  عوجر  مکاح  هب  قالط  يارب  دـناوتیم  نز  هقفن ، نداد  هب  وا  مازلا  همکحم و 
«. هقفن نداد  زا  رهوش  زجع  تروص  رد  تسا 

هب یگدیـسر  هک  ارچ  دوب ، هدـش  یفتنم  هداوناـخ  تیاـمح  نوناـق  بیوصت  اـب  دروـم  نیا  رد  عرـش  همکحم  ّتیحالـص  ياهّدـع  رظن  هب  هّتبلا 
هاگداد دوبن ، ناتـسرهش  هاگداد  هک  یطاقن  رد  ناتـسرهش و  هاگداد  زا  یبعـش  هک   ) هداوناخ ياههاگداد  ّتیحالـص  رد  یگداوناخ  يواعد 

و دنتشادن ، عرـش  مکاحم  هب  میقتـسم  ۀعجارم  ّقح  دارفا  انمـض  دشیم . زین  دروم  نیا  لماش  یگداوناخ  يوعد  هک  تفرگ ، رارق  دوب ) شخب 
تروص یعرـش  نیزاوم  قبط  عرـش  همکحم  رد  یگدیـسر  و  دـشیم ، عاجرا  روبزم  مکاـحم  هب  اهارـسداد  اـی  اـههاگداد  فرط  زا  يواـعد 

دوـب هدرک  عاـجرا  ار  عوـضوم  هک  ییارـسداد  اـی  همکحم  رتـفد  هب  زور  ود  فرظ  ار  نآ  دـیاب  مـکح  رودـص  زا  سپ  هـمکحم  تـفرگیم .
زج عرش  همکحم  ماکحا  دادیم . غالبا  رومأم  هب  زور  ود  فرظ  نیفرط  هب  غالبا  يارب  ار  مکح  ارـسداد  ای  همکحم  رتفد  ریدم  و  داتـسرفیم ،

دیدجت لباق  دشیم ، رداص  رارقا  هب  دنتـسم  مکح  ای  دندرکیم  رظنفرـص  ضارتعا  ّقح  زا  ابتک  مکح  رودص  زا  لبق  نیفرط  هک  یتروص  رد 
. دوب رظن 
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عرش ۀمکحم  مکح  ساسا  رب  دوب ، هدرک  عاجرا  عرش  ۀمکحم  هب  ار  يوعد  هک  یعجرم  عرـش ، مکاحم  فرط  زا  یعطق  يأر  رودص  زا  سپ 
. درکیم رداص  ار  دوخ  يأر 

رکنم رهوش  و  دوشیم ، قالط  عوقو  یعّدم  عافد  ماقم  رد  نز  دـنکیم ، هماقا  نیکمت  يوعد  هاگداد  رد  دوخ  نز  هیلع  يرهوش  لاثم ، يارب 
يوعد قالط  لصا  رد  فالتخا  ّتلع  هب  درکیم ، یگدیسر  نیکمت  هب  هک  ياهمکحم  دروم  نیا  رد  ددرگیم ، قالط 
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نیکمت ياوعد  هب  هدننکیگدیـسر  هاگداد  قالط ، دروم  رد  عرـش  ۀمکحم  یعطق  مکح  رودص  زا  سپ  دادیم ، عاجرا  عرـش  ۀمکحم  هب  ار 

. درکیم رداص  مکح  نیکمت  يوعد  دروم  رد  نآ  ساسا  رب  دوب و  عرش  ۀمکحم  مکح  زا  ّتیعبت  هب  فّلکم 

صاخ یندم  ياههاگداد  سیسأت 

هک تفریم  رّوصت  نیا  و  دوب ، سوسحماـن  هعماـج  رد  نآ  رثا  دودـحم و  رایـسب  عرـش  مکاـحم  لـمع  هرئاد  دوشیم ، هظحـالم  هک  يروطب 
اهقف و تواـضق  هنـشت  نآ  لاـثما  ّتیـصو و  فقو ، هّیبسح ، روما  یگداوناـخ ، يواـعد  یئوشاـنز ، هب  عجار  تاـفالتخا  رد  یمالـسا  هعماـج 
. دیسر بالقنا  ياروش  بیوصت  هب   58 / 7 خیرات 8 / رد  صاخ  یندم  هاگداد  ینوناق  ۀحیال  تهج  نیمه  هب  تسا . طئارشلا  عماج  نیدهتجم 
، صاخ یندم  هاگداد  ینوناق  ۀحیال  حالصا  ینوناق  ۀحیال  بجوم  هب   59 / 2 خیرات 24 / رد  و  تسا . هرصبت  هّدام و 2  ياراد 19  هحیال  نیا 

ینوناق ۀحیال  ةّدام 3  هب  دنب 5  ناونع  هب  دنب  کی  زین  لاس 1360  رد  دش . هدوزفا  نآ  هب  ةّدام 20  حالصا و  نآ  ّداوم 1 و 2 و 8 و 11 و 15 
. تشگ هفاضا  ّصاخ  یندم  هاگداد 

زا بوصنم  هک  یحلاص  درف  ای  طئارشلا  عماج  دهتجم  کی  زا  صاخ  یندم  هاگداد  نآ ، ۀّیحالصا  روبزم و  ینوناق  ۀحیال  ةّدام 1  بجوم  هب 
زا بوصنم  درف  ای  روکذـم  دـهتجم  اب  مکح  رودـص  هاگداد و  تسایر  دوشیم . لیکـشت  نادـقوقح  رواشم  ود  ای  کی  و  دـشاب ، يو  فرط 

. دراد هدهعب  ار  ءارجا  غالبا و  يرتفد و  يرادا و  روما  رد  تراظن  هاگداد  سیئر  اب  هرواشم  رب  هوالع  رواشم  وضع  و  تسا ، وا  فرط 

یسررب قیقحت و 

يدـهتجم رگا  تسین  مولعم  عقاو  رد  تسا ؛ دـهتجم  فرط  زا  بوصنم  حـلاص  درف  دریگ  رارق  ثحب  دروم  دـناوتیم  هّدام  نیا  رد  هک  هچنآ 
ای ّتقوم  روط  هب  حـلاص  درف  ناونعب  ار  يدرف  دوخ  ياجب  دراد  ّقح  وا  دوخ  دوشیم ، باختنا  صاخ  یندـم  هاگداد  کی  سیئر  ناونعب  هک 

هچ دهد ، ماجنا  يراک  نینچ  رگا  و  درامگب ؟ تمس  نیا  هب  مئاد 
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؟ تسا دراو  ینوناق  رظن  زا  راک  نیا  رب  یلاکشا 
درف هب  دهتجم  نیا  رگا  دوش ، نییعت  یئاضق  یلاعیاروش  فرط  زا  صاخ  یندـم  هاگداد  سیئر  ناونعب  یطئارـشلا  عماج  دـهتجم  مینک  ضرف 

هچ فیلکت  دریگ ، هدهعب  ار  هاگداد  هبعـش  يّدصت  ماودـلا  یلع  ای  وا  بایغ  رد  هک  دـهد  غالبا  دـنادیم ) حـلاص  ار  وا  هک  يدرفب   ) یحلاص
زاـجم يراـک  نینچ  رگا  و  تسا ، هّداـم  رهاـظ  فـالخ  هک  درادـن  ار  حـلاص  درف  نییعت  ّقح  يدـهتجم  نینچ  دوش  هتفگ  رگا  دوـب ؟ دـهاوخ 

. دیدرگ دهاوخ  رسعتم  یئاضق  یلاعیاروش  تراظن  لتخم و  هاگداد  مظن  دوش ، هتخانش 
هب هک  تسا  هدوبن  نیا  ماقم  رد  صاـخ  یندـم  هاـگداد  ینوناـق  ۀـحیال  ةّدام 1  دـشابن ؛ حیحـص  روبزم  ةّدام  زا  قوف  طابنتـسا  دـسریم  رظنب 

رومأم و هاگداد  يّدـصت  هب  دوخ  ياـجب  دـشاب  حـلاص  دـنچ  ره  ار  يرگید  دـهد  هزاـجا  دوشیم ، نییعت  هاـگداد  تساـیر  هب  هک  يدـهتجم 
یناسک نیب  زا  ای  و  دیآ ، لمعب  طیارـش  دجاو  نیدهتجم  نایم  زا  ای  یندم  هاگداد  یـضاق  باختنا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دنک ، بوصنم 
تاضق لزع  بصن و  هک  تسا  یماقم  هدننکباختنا  امّلسم  دنشاب ؛ حلاص  ماقم  نیا  يّدصت  يارب  طئارشلا  عماج  نیدهتجم  صیخشت  هب  هک 
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. دوب دهاوخ  یئاضق  یلاعیاروش  هدننکباختنا  عقاو  رد  تسا ؛ اهنآ  ّتیحالص  رد 
لاس رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب  یلو  تسا ؛ حلاص  رظن  نیا  زا  یـسک  هچ  تسین  مولعم  و  هدرکن ، فیرعت  ار  حـلاص  درف  هّدام  نیا  رد  راذـگنوناق 

یـسک حـلاص  درف  زا  روظنم  تفگ  ناوتیم  هدـش ، نییعت  تاضق  يارب  مزال  طئارـش  يرتسگداد ، تاضق  باـختنا  طیارـش  نوناـق  رد   1361
. تسا هدش  هدرمش  مزال  تاضق  يارب  هک  دشاب  یطیارش  دجاو  هک  تسا 

هرداص ماکحا  رد  رظن  دیدجت 

نیدـهتجم و ار  يودـب  هاگداد  ءارآ  زا  رظن  دـیدجت  عجرم  «، 1  » لاس 1359 رد  هدش  حالـصا  صاخ ، یندـم  هاگداد  ینوناق  ۀـحیال  ةّدام 2 
هک تسا  هتسناد  ینوذأم  تاضق 

______________________________

ص 95. لاس 1359 ، نیناوق  هعومجم  ( 1)
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، دنـشابن لحم  رد  طیارـش  دجاو  دارفا  رگید  ترابعب  دشابن ، رظن  دیدجت  عجرم  یّلحم  رد  رگا  و  دنوشیم ، نییعت  یئاضق  یلاعیاروش  طسوت 
. تسا هدش  نّیعم  ةّدام 12  رد  زین  رظن  دیدجت  دراوم  دش . دهاوخ  هعجارم  ناتسا  زکرم  رظن  دیدجت  عجرم  هب 

: تسا رظن  دیدجت  لباق  لیذ  هحورشم  دراوم  رد  زج  صاخ  یندم  ياههاگداد  ماکحا  هّدام  نیا  بجوم  هب 
. دشاب رارقا  هب  دنتسم  مکح  هک  يدراوم  فلا )

. دنشاب هدرک  رظنفرص  رظن  دیدجت  تساوخرد  ّقح  زا  مکح  رودص  زا  لبق  نیفرط  هک  يدراوم  ب )
. دنشاب هداد  رارق  يوعد  عطاق  ار  اهنآ  يأر  ابتک  نیفرط  هک  دشاب  سانشراک  ای  رواد  رفن  دنچ  ای  کی  يأر  هب  دنتسم  مکح  ج )

. دشابن لایر  رازه  تسیود  زا  شیب  يوعد  ۀتساوخ  هک  یلام  يواعد  د )

نابهگن ياروش  ۀّیرظن 

انعم نیدب  تسا . هدیدرگ  یّقلت  هدـش  یغلم  یعرـش ، نیزاوم  اب  تریاغم  ّتلع  هب  نابهگن ، ياروش   62 / 5 خروم 27 / رظن  راهظا  اـب  ةّدام 12 
زا یضاق  تلفغ  ای  هقف ، ترورض  فلاخم  مکح  ای  دشاب ، هدش  یضاق  ّتیحالص  مدع  ياعدا  هک  هدش  يدراوم  هب  رـصحنم  رظن  دیدجت  هک 

. دشاب لیلد 
: تسا ریز  حرش  هب  نابهگن  ياروش  ۀّیرظن  نیع 

فلاخم مکح  هک  يدراوم  رد  و  نییعادتم ، دحا  يوس  زا  یـضاق  ّتیحالـص  مدع  ياعدا  دروم  رد  زج  عرـش  مکاح  مکح  رد  رظن  دیدجت  »
««. 1  » تسین زئاج  دشاب ، لیلد  زا  یضاق  تلفغ  ای  هقف و  ترورض 

______________________________

ص 426. لاس 1362 ، نیناوق  هعومجم  ( 1)
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صاخ یندم  هاگداد  تّیحالص 

: تسا هدرک  نییعت  ریز  حرش  هب  ار  صاخ  یندم  ياههاگداد  ّتیحالص  « 2  » نآ ۀّیحالصا  و  « 1  » صاخ یندم  هاگداد  ینوناق  ۀحیال  ةّدام 3 
. تناضح هقفنلا و  بجاو  صاخشا  ریاس  هجوز و  هقفن  رهم و  حاکن و  خسف  قالط و  حاکن و  هب  عجار  يواعد  ( 1
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. تیاصو تیلوت و  سبح و  ثلث و  فقو و  ّتیصو و  بسن و  هب  عجار  يواعد  ( 2
. اهنآ لزع  نیما و  ّمض  رظان و  مّیق و  بصن  ( 3

. يوعد نیفرط  یضارت  هب  یقوقح  يواعد  ریاس  ( 4
دنکیم ادـیپ  میقتـسم  طاـبترا  هاـگداد  نآ  رد  هحورطم  یقوقح  يواـعد  اـب  هک  یئازج  روما  رد  دـنناوتیم  صاـخ  یندـم  ياـههاگداد  ( 5

. دنیامن رداص  تارّرقم  قبط  ار  یضتقم  مکح  هدومن  یگدیسر 
هداوناخ تیامح  ياههاگداد  ّتیحالـص  رد  نآ  هب  یگدیـسر  هک  ار  يروما  ۀـّیلک  هّداـم  نیا  و 3  ياهدـنب 1  دوشیم  هظحالم  هک  يروطب 
هاگداد ّتیحالـص  زا  جراخ  هک  زین  ار  قالط  حاـکن و  لـصا  هب  عجار  يواـعد  هکنیا  اـفاضم  درک ، راذـگاو  صاـخ  یندـم  هاـگداد  هب  دوب ،

یگدیسر تیاصو و  تیلوت و  سبح  ثلث ، فقو ، ّتیصو ، هب  عجار  يواعد  زین  و  دوب ، عرش  مکاحم  یـصاصتخا  ّتیحالـص  رد  هداوناخ و 
صاخ یندم  هاگداد  هب  راذگنوناق  دشاب ، هتشاد  صاخ  یندم  هاگداد  رد  هحورطم  یقوقح  يوعد  اب  میقتسم  طابترا  هک  ار  یئازج  روما  هب 

. تسا هدرک  لوحم 
يواعد اب  اقیقد  هک  تسا  یمئارج  روظنم  دش ، هفاضا  صاخ  یندم  ياههاگداد  ّتیحالـص  هب  لاس 1360  ۀّیحالصا  یط  هک  دنب 5  عوضوم 

: دوشیم هراشا  الیذ  نآ  ياههنومن  هک  تسا ، طوبرم  هاگداد  نآ  رد  هحورطم  یقوقح 
______________________________

ص 180. لاس 1358 ، نیناوق  هعومجم  ( 1)

ص 113. لاس 1360 ، نیناوق  هعومجم  ( 2)
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. دیامن هعجارم  صاخ  یندم  هاگداد  هب  دنک ، يراددوخ  هقفن  يادا  زا  رهوش  هک  یتروص  رد  دناوتیم  نز  قافنا ، كرت  فلا )
. نوناق قبط  ددجم  جاودزا  تیاکش  ب )

: عورف
یندـم هاـگداد  ّتیحالـص  رد  نآ  هب  یگدیـسر  اـیآ  و  دوشیم ؟ بوسحم  قـالط  جاودزا و  هب  عجار  يواـعد  وزج  هّیزیهج  يوعد  اـیآ  ( 1

؟ ریخ ای  تسا  صاخ 
هناخ هب  ياهیزیهج  هجوز  هارمه  هک  تسا  نیا  اههداوناخ  رد  لومعم  و  تسا ، جاودزا  تاعّرفتم  زا  افرع  هیزیهج  هچ  رگا  هک  دـسریم  رظنب 
دیاب هک  تسا  یقوقح  لقتـسم و  يرما  هکلب  تسین ، قالط  حاکن و  هب  عجار  يواـعد  هلمج  زا  نآ  هب  عجار  يوعد  یلو  دنتـسرفیم ، رهوش 

. دننک قفاوت  صاخ  یندم  هاگداد  رد  یگدیسر  هب  نیفرط  هکنآ  رگم  دوش ؛ حرطم  یمومع  ياههاگداد  رد 
نآ فرط  کی  هک  یئاوعد  ره  اـیآ  هک  تسا  یـسررب  لـباق  عوضوم  نیا  نآ ، لاـثما  ّتیـصو و  ثلث ، فقو ، هب  عجار  يواـعد  دروم  رد  ( 2
زا ار  هفوقوم  هیلخت  ياضاقت  هدوب و  رجوم  فقاو  رگا  الثم  دوش ؟ حرطم  صاخ  یندـم  هاـگداد  رد  دـیاب  دـشاب ، نآ  لاـثما  ثلث و  اـی  فقو 

هکنآ ای  ددرگ ، حرطم  دیاب  ّصاخ  یندم  هاگداد  رد  دوشیم و  یّقلت  فقو  هب  عجار  يوعد  هفوقوم  ۀیلخت  يوعد  ایآ  دشاب ، هتشاد  رجأتـسم 
؟ دوش حرطم  یمومع  هاگداد  رد  دیاب  يوعد  نیا 

زا هریغ  ّتیـصو و  ّتیفقو و  نآ  رد  هک  دـشاب  يواعد  نآ ، لاثما  ّتیـصو و  ای  فقو  هب  عجار  يواعد  زا  راذـگنوناق  روظنم  دـسریم  رظنب 
راثآ تیلوت و  ّتیـصو و  فقو و  باب  رد  رظن  راهظا  هک  اـج  ره  ینعی  دـشاب . حرطم  نآ  ضراوع  راـثآ و  ّتیـصو و  ّتیفقو و  لـصا  ثیح 

ناهاوخ فقاو  ای  ّیلوتم  هک  هیلخت  يوعد  ّالا  و  ددرگ ؛ هماقا  صاخ  یندـم  هاگداد  رد  دـیاب  يواعد  هنوگنیا  دـشاب ، مزال  هاگداد  رد  اـهنآ 
. تسا جراخ  صاخ  یندم  هاگداد  ینوناق  ۀحیال  ةّدام 3  دنب 2  لومش  زا  تسین ، وگتفگ  عازن و  دروم  نآ  راثآ  ّتیفقو و  تسا و  نآ 
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یگدیسر بیترت 

هکنآ رگم  دوش ، تخادرپ  یـسرداد  هنیزه  دـیاب  اهنت  تسین ؛ یـسرداد  نیئآ  ینوناق  تافیرـشت  عباـت  صاـخ  یندـم  هاـگداد  رد  یگدیـسر 
. دوش هتخانش  رسعم  هاگداد  صیخشت  هب  ناهاوخ 

ماکحا يارجا  ةرئاد  اب  یندم ، ماکحا  يارجا  تارّرقم  قبط  اههاگداد ، نیا  ماکحا  يارجا  ددرگ . تیاعر  دیاب  یعرش  بیترت  یگدیـسر  رد 
. تسا یمومع  ياههاگداد 

: دوشیم ماجنا  ریز  ياهتروص  هب  دروم  بسح  دوش ، رداص  نز  ياضاقت  هب  قالط  مکح  هک  يدراوم  رد  هاگداد  مکح  يارجا  اّما 
هک دـشاب  لیکوت  رد  لیکو  لیکو و  همکحم ، رد  تاـبثا  زا  سپ  یطرـش  قّقحت  تروص  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  رهوش  زا  تلاـکو  نز  رگا  ( 1

دنهدیم رّکذت  و  غالبا ، ار  همکحم  مکح  قالط  ياههناخرتفد  هب  هک  تسا  نیا  رب  ّصاخ  یندـم  ياههاگداد  ۀـّیور  دـیامن ، هقّلطم  ار  دوخ 
. دراد قالط  رد  رهوش  زا  ریغ  لیکوت  ای  تلاکو  نز  هک 

نوناق یحالصا )  ) و 1130 نیتّدام 1129  قباطم  هکلب  دـشاب ، هتـشادن  قـالط  رد  تلاـکو  یلو  دـشاب  هجوز  تساوخرد  هب  قـالط  رگا  ( 2
عانتما هاگداد  مکح  زا  نیکمت  قالط و  زا  جوز  رگا  دـنکیم ، رداص  قالط  هب  رهوش  مازلا  هب  مکح  هاگداد  دـنک ، قـالط  ياـضاقت  یندـم 

رتفد رـس  هب  لاسرا و  قالط  ۀناخرتفد  هب  ار  مکح  صاخ  یندم  هاگداد  سیئر  هک  تسا  نیا  رب  هّیور  عنتمملا » ّیلو  مکاحلا   » زیوجت هب  دنک ،
. دیامن يراج  ار  قالط  هغیص  تسا ، عنتمم  جوز  ّیلو  هک  مکاح  زا  تلاکو  هب  هک  دهدیم  تلاکو 

م. ةّدام 1133 ق . دانتسا  هب  جوز ، فرط  زا  قالط  تساوخرد  دروم  رد  ( 3
: تسا هتشاد  رّرقم  نینچ  ّصاخ  یندم  هاگداد  ینوناق  ۀحیال  ةّدام 3  ةرصبت 2 

یندم نوناق  ةّدام 1133  دانتـسا  هب  رهوش  هک  يدراوم  رد  یلو  هدـیدرگ  رّرقم  عرـش  ماکحا  یندـم و  نوناق  رد  هک  تسنامه  قالط  دراوم  »
، دنکیم قالط  ياضاقت 
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َّنِإ ا�مُهَْنَیب  ّللا 

�
ُه ِقِّفَُوی  ًاحا�لْصِإ  ا�دیُِری  ْنِإ  ا�ِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  َو  ِِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف  ا�مِِهْنَیب  َقا�قِـش  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  : » همیرک ۀیآ  بسح  اودب  هاگداد 

جوز هب  قالط  هزاجا  دوشن  لصاح  شزاس  نیجوز  نیب  هک  یتروص  رد  و  دـنکیم ، عاجرا  يرواد  هب  ار  عوضوم  « 1 « » ًارِیبَخ ًامِیلَع  َنا�ک  ّللا 
�

َه
 …  «. داد دهاوخ 

تسا نیفرط  فالتخا  يراگزاسان و  قاقش ، و  دراد ، هراشا  قاقش  فوخ  هب  راعشالا  قوف  ةرصبت  رد  دانتسا  دروم  ۀیآ  دسریم  رظنب  هچ  رگا 
ماجنا احیولت  روبزم  نوناق  لاحره  هب  یلو  درادـن ؛ تسا ، قاقـش  دراوم  زا  معا  هک  یندـم  نوناـق  ةّدام 1133  عوضوم  اب  یطابترا  نادـنچ  و 

مکح ود  دـیاب  اودـب  فالتخا  عزانت و  دراوم  رد  هک  تسا  هتـشاد  رّرقم  و  هتخاس ، عونمم  ار  يراـگزاسان  فـالتخا و  دراوم  ریغ  رد  قـالط 
، دـنوشن نیجوز  نیب  شزاـس  داـجیا  هب  ّقفوم  مکح  ود  نیا  هچناـنچ  دـنوش ، باـختنا  رهوش  ۀـیحان  زا  يرگید  نز و  فرط  زا  یکی  رواد ) )

. دیامنیم قالط  هب  تردابم  هناخرتفد  هب  هعجارم  اب  همانهزاجا  نیا  دانتسا  هب  جوز  داد . دهاوخ  قالط  هزاجا  جوز  هب  هاگداد 
. تسین مزال  هاـگداد  هب  هعجارم  دـشاب ، هدـش  قفاوت  قـالط  هب  عجار  نیجوز  نیب  هک  يدراوم  رد  راعـشالا  قوف  ةرـصبت  لـیذ  بجوم  هب  ( 4

. تخاس دهاوخ  ارجا  یعرش  نیزاوم  تیاعر  اب  ار  قالط  هغیص  هناخرتفد  و  هدومن ، هعجارم  هناخرتفد  هب  امیقتسم  دنناوتیم  نیفرط 
______________________________

نآ هچنانچ  دیئامن ، مازعا  نز  يوس  زا  يرواد  درم و  يوس  زا  يرواد  دیـشاب ، هتـشاد  نانآ  نیب  یئادـج  میب  رگا  : » ۀیآ 35 ءاسن ، ةروس  ( 1)
«. تسا هاگآ  اناد و  دنوادخ  انامه  تخاس ، دهاوخ  رارقرب  قفاوت  نانآ  نایم  دنوادخ  دندرگ ، شزاس  ناهاوخ  ود 
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هرامش 5 همیمض 

نآ خساپ  ّیلو و  طسوت  تّدم  لذب  دروم  رد  یمق  يازریم  زا  « 1  » يرون یلع  اّلم  لاؤس 

هناخ رد  ماهدناوخ و  هغیـص  هلاسدون  غلاب ، ریغ  ریغـص  ةدازدنب  تهج  هب  هناخ  تاشرازگ  ترورـض و  تهج  هب  ار  يدازآ  زینک  ریقح  لاؤس :
هب مه  هفرـص  مشابیم و  وا  هّجوتم  تسا و  هتـسشن  تسا و  هتفر  یئاجب  ياج  هتـشاذگ  يراگزاسان  هب  ار  انب  هک  تسا  یتّدـم  لاح  دـندوب و 
هک ریقح  ایآ  تسه  مه  دنـسپيرتشم  هلمجلا  یف  دـشاب ، هدرک  رهوش  هکلب  دوش  هدیـشخب  شتّدـم  هک  دـهاوخیم  شلد  درادـن و  ام  تهج 
ای یلام  هب  هحلاـصم  لـثم  مشاـب ، هدومن  هظحـالم  ریغـص  تهج  هب  هفرـص  هار  اـب  مشاـب  هدیـشخب  ار  شتّدـم  مناوتیم  مشاـبیم  ریغـص  ّیلو 
هب هک  دـندومرف  ریقح  روضح  رد  یلاعت  هللا  هملـس  « 2  » یفجن رفعج  دمحم  خیـش  اقآ  یبحاص  ینامزلا  دـهتجم  یئاملعلا  ۀـمالع  مناوتیمن ؟

یضر ام  ياهقف  روهمج  هکنانچ  ندومن ، قالط  هب  سایق  ار  ینعم  نیا  و  درادن ، يررض  یـشاب و  هدیـشخب  ار  شتّدم  یناوتیم  وت  نم  يأر 
اّما و  درادن ، تروص  دناهدرک ، سایق  مهنع  هللا 

______________________________

. رافسا رب  هیشاح  بحاص  ق . ۀنس 1246 ه . هب  یفوتم  يرون ، دیشمج  نب  یلع  اقآ  میکح  هماّلع  ( 1)
. ءاطغلا فشاک  هب  فورعم  ( 2)
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رد یلاعت  هللا  هملـس  يدهـشم  يدهم  دمحم  ازریم  یعاطم  یمالع  باقلا  یـسدق  بانجیلاع  و  درک ، دـیاب  یطایتحا  تسا  جورف  لقن  نوچ 
مه اهقف  زا  يدـحا  تسا و  چوپ  نآ  هب  سایق  درادـن و  قالط  هب  طبر  ینعم  نیا  هک  دـندومرف  مه  ناشیا  مدرک  وگتفگ  ناشیا  اب  هلأـسم  نیا 

بیع دوشب و  رگا  هک  دهاوخیم  ملد  رایسب  هصالخ  دشاب ، هدیشخب  ار  ریغص  هعطقنم  تّدم  دناوتیم  عمج  رطاخ  ّیلو  دناهرکن و  سایق  نیا 
هدومرف رّرقم  دریگب  رارق  یعاطم  یبحاص  يأر  هچنادـب  مشاب  هدرک  صخرم  شدوخ  هاوخلد  بسح  ار  هراچیب  نیا  دـشاب  هتـشادن  یـصقن  و 
یسدق بانجیلاع  دنشاب و  هدومرف  یملق  دیـسریم  فیرـش  رطاخب  دشاب و  هدوب  نانیمطا  یتدایز  بجوم  هک  يریبدت  تبـسن  ره  هب  دنـشاب 
تـسا هیقف  هک  ره  دش و  دناوتیم  هک  دیامنیم  یـسابلک  میهاربا  دـمحم  جاح  دـنمجرا  زعا  خالا  مارکلا  جاحلا  ریخ  یئاهقفلا  ةدـبز  باقلا 

. یئامرف هچ  ات  میشوگ  همه  ندیناسر  ضرعب  ار  بتارم  دوب  بجاو  نوچ  دیوگن و  نیا  زا  ریغ  هک  تسا  هّنظم 
رد مادکچیه  اتابثا  ایفن و  احیرص  هّیهقف  بتک  رد  هلأسم  نیا  رکذ  سپ  ّیلو ، يارب  زا  نآ  زاوج  تّدم و  هبه  لاح  زا  لاؤس  اّما  و  باوج … :

هملس یفجن  رفعج  دمحم  خیش  مارکلا  ءالضفلا  ةودق  ماظعلا و  خیاشملا  خیش  هماّلع  بانجیلاع  هک  دندوب  هدومرف  هچنآ  تسین و  ریقح  رظن 
ات ریقح  تسا  زاوج  ناشیا  يأر  نکل  دـناهدرکن و  زیوجت  دـناهدرک و  قالط  هب  ساـیق  ار  نیا  اـم  ياـهقف  روهمج  هک  دـناهدومرف  یلاـعت  هللا 

لیلق زیچ  همه  رد  ریقح  هک  اریز  منادیم  ار  دوـخ  رکف  رکذ و  مـه  نـم  مـنکیمن و  ناـشیا  بیذـکت  ماهدروـخن و  رب  ساـیق  نـیا  هـب  لاـحب 
طرـش هب  تسا  زاوـج  رقحا  رظن  رد  رهظا  نکل  باـتکلا و  بابـسالا و  لـیلق  لاـقتنالا و  ءیطب  ظـفحلا و  ئیـس  دـیلب و  مشاـبیم  تعاـضبلا 

وحن نیا  هب  دنچ  ره  ریغص ، لاح  هب  دشاب  حلـصا  هعّتمتم  تّدم  ندیـشخب  هاگره  سپ  منادیمن ، نآ  رب  یلیلد  تحلـصم  نودب  و  تحلـصم ،
دوب و دهاوخ  زیاج  دشاب ، نآ  رد  مه  ریغص  حالص  تّدم و  نیا  ضوع  رد  دنک  حلص  ار  لام  نآ  وا  هک  دوش  هداد  هفیعض  هب  یلام  هک  دشاب 

نیا زا  شیب  هدـش  هک  يدـقع  رد  حالـص  هک  تسین  مولعم  هک  یمودـخم ، ریدـقت  رارق  زا  اصوصخ  دـینکب ، حلـص  وا  بناج  زا  ۀـیالو  امش 
رد هکلب  دشاب  تّدم  ۀبه  رد  هک  دشاب  یحالص 
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مه قالط  هب  ساـیق  درادرب و  دـناوتیم  ار  نآ  تحلـصم  نیا  هدرک  راـک  تحلـصم  هک  ردـق  ره  سپ  دـشاب  روظنم  دـیاب  تحلـصم  مه  نآ 

تسا نیا  دّیؤم  و  تسا ، زیاج  دشاب  تحلـصم  هاگره  هک  میتفگیم  مه  قالط  رد  دوبن  ثیداحا  صوصن و  قالط  رد  رگا  و  درادن ، یهجو 
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نآ بقع  قالط  ۀغیـص  رکذ  هب  جاـتحم  اـی  مینادـن  قـالط  ار  علخ  هاـگره  یلو  علخ ، زاوج  نینچمه  نونجم و  بناـج  زا  ّیلو  قـالط  زاوج 
. قالط رد  زاوج  مدع  رصح  دوشیم  دافتسم  زین  مالک  نیا  زا  هدش و  هریغ  دعاوق و  رد  نآ  هب  حیرصت  هکنانچ  مینادن 

رد هک  اهنآ  ضعب  اصوصخ  کیبال  کلام  تناـب و  هدـش  باـطخ  دـنزرف  هب  اـهنآ  رد  هک  يرایـسب  ثیداـحا  تسا  بلطم  دـّیؤم  نینچمه  و 
يوق دنـس  هب  هر »  » ینیلک هک  تسا  یثیدـح  هلمج  زا  دوشیم  تباث  مه  هیف  نحن  ام  مکح  هصوصنم  ّتلع  مومع و  زا  هک  هدـش  دراو  حاـکن 
لجر ءاج  ذا  یثراحلا  هللا  دـبع  نب  دایز  دـنع  موی  تاذ  تنک  ینا  هک  دومرف  ترـضح  نآ  هک  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور 

لجرلا اذـه  لوقی  امیف  نولوقت  ام  هدـنع  نیذـلا  هئاسلجل  دایز  لاقف  ینذا  ریغب  یتنبا  ّجوز  یبا  ّنإ  ریمألا  هللا  حلـصا  لاقف  هیبأ  یلع  يدعتـسی 
متنا نوورت  امیف  سیل  مهل أ  تلقف  هوباجا  نیذـلا  یلع  تلبقا  ینلاس  املف  هللا  دـبع  ابا  ای  لوقت  ام  لاقف  یلع  لبقا  مث  لاق  لـطاب  هحاـکن  اولاـق 

فیکف مهل  تلقف  یلب  اولاقف  کیبال  کلام  تنا و  ص )  ) هللا لوسر  هل  لاقف  اذه  لثم  یف  هیبأ  نع  يدعتسی  ءاج  الجر  ّنا  ص )  ) لوسر نع 
. یلوق كرت  مهلوقب و  ذخا  لاقف  هیلع ؟ هحاکن  زوجی  هیبال و ال  هلام  وه و  اذه و  نوکی 

له و   » دـعاوقلا یف  هماّلعلا  لاق  تحلـصم  اب  بیع  ببـس  هب  ار  حاکن  دـقع  یلو  خـسف  زاوج  هب  لوق  هیف  نحن  ام  رد  تسا  زاوج  دـّیؤم  زین  و 
هلامک دعب  هیلع  یلوملا  رایخ  طقسی  مل  ءاضمالا  راتخا  ول  ۀجوز و  وا  ناک  اجوز  هیلع  ّیلوملا  ۀحلصم  عم  کلذ  هجولا  رایخلا  ءایلوالل  تبثی 

«. خسفلا یف 
ۀحلـصم عم  کلذ  برقالا  مأ ال  دقعلا  یلع  مدقتملا  بیعلا  یف  رایخلا  ءایلوالل  له  یلوالا  نیتلأسم  یف  انه  مالکلا   » حرـشلا یف  هدـلو  لاق  و 

همدع لمتحی  هجرخا و  صنلا  نال  قالطلا  ریغ  حلاصملا  لک  لّمعت  ءایلوالا  نال  خسفلا  یف  هلامک  دعب  هیلع  یلوملا 
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مدقت و امل  اضیا  کلذ  هجولا  دقعلا  دعب  تناک  اذا  بیعلا  یف  ۀـیناثلا  لوالا  حـصالا  نیجوزلاب و  ۀـصتخم  یه  ةوهـشلاب و  قلعتم  حاکنلا  نال 
! امودخم ریغـص  تحلـصم  هطبغ و  هظحالم  اب  تسا  تدم  ۀبه  زاوج  ریقح  رظن  رد  رهظا  لاحره  هب  و  « 1 « » هرکذ ام  رخآ  یلا  همدع  لمتحی 
رد عوقو  فوخ  حاکن و  هب  قوش  لامک  اب  ار  هریقف  ۀفیعض  اب  هک  تسا  رـسع  تیاهن  رد  نآ  رد  طایتحا  هک  تسا  تباب  نآ  زا  زین  هلأسم  نیا 

مها دوصقم  هک  دراد  لاکـشا  هار  ریغـص  ۀـطبغ  هظحالم  رابتعا  هب  رظن  وا  حاـکن  تحـص  لـصا  هک  يدوجو  اـب  نتـسشن  رب  دـننک  مازلا  اـنز 
تسا و جرف  رما  رد  مامتها  تیاکح  مه  فرط  نیا  زا  دناسریم و  مه  هب  تبوعص  لامک  نآ  زا  ریغـص  عاتمتـسا  اب  تسا  هدوب  هناخ  تمدخ 
ره رد  دهاوخ  یـسک  رگا  دـیدرک و  هظحالم  هک  دوشیم  هتخاس  اهاپ  تسد و  نیا  هب  هیآ  تامومع و  تسین و  نآ  زاوج  رب  یحیرـص  صن 

انالوم روهظ  هب  انجرف  هّللا  لّجع  رگید  هار  زا  دوشیم  طایتحا  فالخ  تسهاگ  دـسریم و  ماجنا  هب  اجک  دراذـگب  طایتحا  هب  ار  اـنب  هلأـسم 
«. 2  » نیملاعلا بر  ای  نیما 

مالّسلا و 
______________________________

ص 182. ج 3 ، دئاوفلا ، حاضیا  ( 1)
ص 756. تاتشلا ، عماج  ( 2)
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ذخآم عبانم و  تسرهف 

. میرک نآرق 
. اجن ناندع  دلاخ و  نسح  خیش  ۀّیمالسالا ، ۀعیرشلا  یف  ۀیصخشلا  لاوحالا  ماکحا 

. صاّصج نآرقلا ، ماکحا 
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. یطویس رئاظنلا ، هابشالا و 
. هیزوجلا مّیق  نبا  نیعّقوملا ، مالعا 

. یضترم دیس  راصتنالا ،
1387 ق. مق ، پاچ  نیققحملا ، رخف  دعاوقلا ،) حرش  یف   ) دئاوفلا حاضیا 

. یّلح همالع  ماکحالا ، ریرحت 
1390 ق. فجن ، پاچ  ینیمخ  ماما  هلیسولا ، ریرحت 

. مق تسفا  1388 ق ، نارهت ، پاچ  یّلح ، همالع  ءاهقفلا ، ةرکذت 
. ینایتشآ دمحم  ازریم  هتشون  يرئاح ، میرکلا  دبع  خیش  جاح  تاریرقت 

. توریب تسفا  1958 ق ، فجن ، پاچ  ناسرخ ، يوسوم  نسح  حیحصت  اب  یسوط ، خیش  ماکحالا ، بیذهت 
. مق تسفا  1303 ق ، نارهت ، پاچ  یمق ، يازریم  تاتّشلا ، عماج 

1272 ق. نارهت ، پاچ  یکرک ، قّقحم  دصاقملا ، عماج 
. نارهت هاگشناد  یقیبطت  قوقح  هسسؤم  رد  هدش  هیهت  عبانم  هرشتنم و  تاوزج 

. ییاضق یلاع  ياروش  خساپ  شسرپ و  هوزج 
(. نامض دروم  رد  هدنراگن  ياهثحب   ) نارهت هاگشناد  قوقح  هدکشناد  هرشتنم  هوزج 

. هّیهقفلا عماوج 
. توریب تسفا  1377 ق ، فجن ، پاچ  یناچوق ، سابع  خیش  حیحصت  اب  یفجن ، رقاب  دمحم  نب  نسح  دمحم  مالکلا ، رهاوج 

. یکرک موحرم  هعمل ، حرش  رب  هیشاح 
. مق تسفا  1378 ق ، نارهت ، پاچ  يدزی ، مظاک  دمحم  دیس  يراصنا ، خیش  بساکم  رب  هیشاح 
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. ینیئان يازریم  یقثولا ، ةورع  رب  هیشاح 

. میدق پاچ  ینارحب ، فسوی  خیش  ةرضانلا ، قئادحلا 
. يدورگنل رتکد  هداوناخ ، قوقح 

. ردص نسح  اپورا ، مالسا و  رد  نز  قوقح 
. یماما رتکد  یندم : قوقح 

. مق پاچ  یسوط ، خیش  فالخلا ،
. یعفاش هلاسرلا ،

. هرهاصملا یف  ۀلاسر 
. مق تسفا  1292 ق ، ییابطابط ، یلع  دیس  لئاسملا ، ضایر 

1270 ق. نارهت ، پاچ  سیردا ، نبا  رئارسلا ،
. ءاطغلا فشاک  ةاّجنلا ، هنیفس 

. فجن نارهت و  پاچ  یّلح ، ققحم  مالسالا ، عیارش 
. لّوا دیهش  داشرا ، حرش 

. يدلج ود  یناث ، دیهش  هعمل ، حرش 
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. یفرشا مالسالا ، رئاعش 
. هرهاق پاچ  يراخب ، لیعامسا  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  حیحص ،

. يذمرت حیحص ،
. ملسم حیحص ،

. نارهت یفورح  پاچ  يدزی ، مظاک  دمحم  دیس  جاح  یقثولا ، ةورعلا 
. نیدلا فرش  همهملا ، لوصفلا 

. يریزج نمحرلا  دبع  هعبرالا ، بهاذم  یلع  هقفلا 
. هینغم داوج  دمحم  هسمخلا ، بهاذم  یلع  هقفلا 

. ناریا یندم  نوناق 
. هسنارف یندم  ینوناق 

. مق تسفا  1315 ق ، نارهت ، پاچ  یّلح ، همالع  ماکحالا ، دعاوق 
1390 ق. فجن ، پاچ  يدرونجب ، يوسوم  نسح  ازریم  هّیهقفلا ، دعاوقلا 

. داماد قّقحم  یفطصم  دیس  ياهثحب  هقف ، دعاوق 
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1377 ق. نارهت ، پاچ  يراّفغ ، ربکا  یلع  حیحصت  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا ،
1403 ق. ناهفصا ، پاچ  يداتسا ، اضر  قیقحت  اب  یبلح ، حالصلا  وبا  هقفلا ، یف  یفاکلا ،

. ینایتشآ ءاضقلا ، باتک 
. توریب پاچ  لّوا ، دیهش  هیقشمدلا ، ۀعمل 

پاچ 1387 ق. یسوط ، خیش  هّیمامالا ، هقف  یف  طوسبملا 
. یسربط همالع  نایبلا ، عمجم 

. یناگیاپلگ هللا  تیآ  لئاسملا ، عمجم 
. ناریا یمالسا  يروهمج  یمسر  همانزور  هرشتنم  نیناوق  ياههعومجم 

1324 ق. نارهت ، پاچ  یّلح ، همالع  ۀعیشلا ، فلتخم 
. مق تسفا  1273 ق ، نارهت ، پاچ  یناث ، دیهش  مالسالا ، عیارش  حرش  یف  ماهفالا  کلاسم 

1382 ق. نارهت ، پاچ  يرون ، یجاح  لئاسولا ، كردتسم 
. مراهچ تبون  فجن ، پاچ  میکح ، نسحم  دیس  جاح  یقثولا ، ةورعلا  کسمتسم 

1273 ق. نارهت ، پاچ  یقارن ، يدهم  دمحم  نب  دمحا  ۀعیشلا ، دنتسم 
پاچ 1325 ق. يدلج ، ود  یشحم ، يراصنا ، یضترم  خیش  بساکم ،

. مق تسفا  یناقمام ، نیقتملا ، جهانم 
. دجنملا

. فجن پاچ  میکح ، نسحم  دیس  جاح  نیحلاصلا ، جاهنم 
1357 ق. فجن ، پاچ  يراسناوخ ، یفجن  ملق  هب  ینیئان  يازریم  تاریرقت  بلاطلا ، ۀینم 

. کلام أّطوملا ،
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. يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن 
. مق تسفا  توریب ، پاچ  یسوط ، خیش  هیاهّنلا ،

نارهت 1376 ق. پاچ  يزاریش ، ینابر  میحرلا  دبع  حیحصت  اب  یلماع ، ّرح  نسح  نب  دمحم  ۀعیشلا ، لئاسو 
. فجن پاچ  یناهفصا ، نسحلا  وبأ  دیس  جاح  هاّجنلا ، ۀلیسو 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
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طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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