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 . مالسلا هیلع  يداه  ماما  هسسوم  میظنت  هیهت و  ییافوکش / يروآون و  تصرف  یناوج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 يداه ، ماما  مایپ  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 11×20 س  سکع ؛ روصم ، .ص :  208 يرهاظ :  تاصخشم 

( موس پاچ  ) لایر  30000 لایر 978-964-8837-17-1 ؛ :  16000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ناتسبات 1389. موس : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  201 ؛ [- 195 .ص [ همانباتک : تشاددای : 

ناملسم ناناوج  عوضوم : 

یقالخا ياه  هبنج  ناناوج --  عوضوم : 

همانتشذگرس ریهاشم --  عوضوم : 

ناملسم نادیهش  عوضوم : 

ع)  ) يداه ماما  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

BP230/165/ج87 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/483 ییوید :  يدنب  هدر 

1671093 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

باتک یفرعم 
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دیاب ریسم ، نیا  رد  ناشیا  نداد  رارق  يارب  دنشاب و  یم  ییافوکش  يروآون و  رهظم  ناناوج  هک  هدش  دیکأت  هتکن  نیا  رب  باتک  نیا  رد 
.دیبلط دادمتسا  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ةریس  تایاور ، نآرق ، تایآ  زا 

: تسا هدش  هتشون  شخب  هس  رد  باتک  نیا 

راعشا لاثما ، ثیداحا ، زا  هدافتسا  اب  ناناوج  ياه  یگژیو  ( 1 شخب

.دنراد شقن  ناناوج  یگدنز  رد  هک  اهنآ  نانوج و  هب  یتاشرافس  ( 2 شخب

.دنا هدوب  راکتبا  يروآون و  ياراد  یناوج  رد  هک  قفوم  تیصخش  دص  یفرعم  ( 3 شخب

.تسا هدش  نیودت  لاس 1387 )  ) ییافوکش يروآون و  لاس  تبسانم  هب  هحفص  رد 208  باتک  لک 

2  : ص
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هسسؤم نخس 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يادـخ ترخآ و  هب  هجوت  یتـح.دوریم  تتـسدزا  زیچ  همه  يریپ  رد  هک  نک  هدافتـسا  تسا  یقاـب  هک  يا  هزادـنا  هب  یناوج  زا  مزیزع 
ینید ياه  هنیمز  ياراد  رهوگ  كاـپ  نمادـکاپ .  نموم .  تسا  یناوج  یناریا  ناوج  ناشدنزرف (1) هب  هللا ) همحر  ) ماما هیـصوت  یلاعت 

یلاعلالظدم (2) يربهر  مظعم  ماقم  يونعم  ياه  هبنج  هب  لیام  دایز .  رایسب 

ص:4

.. ص 49 باتک ، نیمه  (( . 1 - ) 1
.. ناناوج 79/2/1 اب  رادید  رد  (( . 2 - ) 2
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ۀّسسؤم ور  نیا  زا  دیدرگ ، يراذگ  مان  ییافوکش  يروآون و  لاس  مان  هب  یمالـسا ، بالقنا  ۀنازرف  ربهر  يوس  زا  یـسمش  لاس 1387 
؛ دنک هضرع  هعماج  هب  ار  نآ  ۀجیتن  هدومن و  زاغآ  ار  یـشالت  عوضوم  نیا  زا  یـشخب  نییبت  رد  ات  دـش  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 

.دومن هئارا  بسانم  يرثا  لاس  ره  مان  تبسانم  هب  زین  هتشذگ  ياه  لاس  رد  هک  نانچ 

زین وا  رکف  ییافوکش و  رهظم  ناوج  ّتیصخش  اریز  تسا ؛ ناناوج  ِنآ  زا  شقن  نیرتشیب  ییافوکش  يروآون و  ریـسم  رد  تسا  نشور 
ار ییافوکش  يروآون و  ِقّقحت  هتسیاش ، يریـسم  رد  نتفرگ  رارق  تروص  رد  هک  تسا ، يروآون  يارب  اّیهم  یناوج  تعیبط  ياضتقا  هب 

.دومن هدهاشم  وا  رد  ناوت  یم  یتحار  هب 

یم هدافتسا  ریطخ  مهم و  ياهراک  رد  ناناوج  زا  ترـضح  نآ  مینیب  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ةریـس  رد  هعلاطماب 
خیاشم ضارتعا  دروم  هک  يا  هنوگب  دندرک 

ص:5
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نانخس نآ  ریثأت  تحت  هدنام و  یقاب  دوخ  عضوم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یلو  دنتفرگ  یم  رارق  ناگدروخلاس  و 
.دنتفرگ یمن  رارق 

یگنهامه و داجیا  هنیدـم و  مدرم  داشرا  يارب  ار  ریَمُع  نب  بَعْـصُم  مان  هب  یناوج  هنیدـم ، هب  تکرح  زا  لبق  ترـضح  نآ  لاثم  روطب 
حتف زا  سپ  نینچمه  دـش ، قفوم  ریطخ  رما  نآ  رد  زین  وا  دنداتـسرف و  رهـش  نآ  هب  مالـسا  رـشن  شریذـپ و  يارب  يزاس  هنیمز  داحتا و 

هماُسا و  مُر ، رگـشل  اب  داهج  يارب  و  دـندرامگ ، رهـش  نآ  رد  هکم  یلاو  ناونع  هب  ار  هلاس  کی  تسیب و  ناوج  دیـسا ،  نب  باّتَع  هکم 
.دندوب نآ  رد  برع  ناگرزب  لئابق و  ياسؤر  هک  دندرامگ  یهاپس  یهدنامرف  هب  دوب  هلاس  هدجه  یناوج  هک  ار  دیز  نب 

یگژیو روشک ، زاین  دروم  مهم و  ياه  تیلوئـسم  شریذپ  ناناوج و  یناور  یحور و  یگدامآ  يارب  ات  دـش  نآ  رب  هسـسؤم  ور  نیا  زا 
.دهد ناشن  ار  بایماک  ياهوگلا  زا  ییاه  هنومن  هدرک و  یفرعم  ناشیا  نایفارطا  ناناوج و  دوخ  هب  ار  یناوج  هتسجرب  ياه 

: ددرگ یم  میدقت  ریز  شخب  هس  رد  راتشون  نیا 

راعشا اهزردنا ، اهدنپ و  اهلاثم ، ثیداحا ، میرک ، نآرق  ینارون  تایآ  زا  هدافتسا  اب  هدش  یعس  لّوا  شخب  رد 

ص:6
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.دوش هتخادرپ  ناناوج  ياه  یگژیو  یسررب  هب  ...و ، 

ياـه هنیمز  مزاول و  یخرب  زیزع ، ناـناوج  اـب  یناـمدوخ  ییاـه  فرح  زین  ناوـج و  ناـیفارطا  هب  یتاشرافـس  بلاـق  رد  مود  شخب  رد 
.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  لسن ، نیا  يروآون  ییافوکش و  هب  ندیسر 

.دنا هدوب  راختفا  راکتبا و  يروآون ، ياراد  یعون  هب  یناوج  ماّیا  رد  هک  هدش ، یفرعم  ّقفوم  ّتیصخش  دص  مّوس  شخب  رد  و 

يرای ار  ام  باتک  نیا  رد  هک  يرنه  یگنهرف و  تاّسـسؤم  ياـه  ّتیلاّـعف  زا  تیاـمح  ۀـتیمک  نینچمه  هسـسؤم و  رد  ناـمناراکمه  زا 
.دوش یم  رّکشت  دنا  هدرک 

مهارف ار  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  ّللا 
�

ه لجع  نامز -  ماما  مظعالا  ّللا 
�

ه هیقب  ترـضح  رطاخ  تیاـضر  كدـنا ، شهوژپ  نیا  تسا  دـیما 
.دیامن افیا  ّرثؤم  یشقن  موب ، زرم و  نیا  زیزع  ناناوج  یحور  يرکف و  شرورپ  رد  هدروآ و 

ناتسمز 1387. مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ۀسّسؤم  مق - 

ص:7
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یلاعلالظدم يربهر  مظعم  ماقم 

میسرب تسا  ناریا  تلم  هتسیاش  هک  يا  هطقن  هن  یهلا  لضف  هب  ات  مینک  يریگیپ  تیدجاب  نانچمه  ار  ییافوکش  يروآون و  راعـش  دیاب 
(1)

ص:8

.. يزورون 1388 مایپ  (( . 1 - ) 1
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بالقنا مظعم  ربهر  يزورون  مایپ  زا  يا  هدیزگ 

یلاعلا هلظ  دم  يا  هنماخ  یمظعلا  ّللا 
�

ه هیآ  ترضح 

1387ش)  ) ییافوکش يروآون و  لاس  يادتبا  رد 

هب دـیاب  تلود  ّتلم و  مینک ، ادـیپ  تسد  دوخ  ياـه  فدـه  هب  میورب و  شیپ  ناریا  ّتلم  یباـی  تردـق  ۀنحـص  رد  میهاوـخب  رگا  »... 
نیا دـیاب  تسا ، هدوب  نالوئـسم  نابیتشپ  هراومه  ّتلم  ّللادـمحب 

�
ه هک  ینانچمه  دـنهدب ؛  لـماک  يراـکمه  یتسود و  تسد  رگیدـکی 

ناملاع رشق  ناریا ، ّتلم  نوگانوگ  ياهرـشق  .دننک  يراکمه  رگیدکی  اب  تلود  ّتلم و  دنک و  ادیپ  همادا  رتشیب -  هچ  ره  ینابیتشپ - 
يراذگ هیامرس  اب  دنرداق  هک  یناسک  ناراذگ و  هیامرس  رشق  نازرواشک ، نارگراک و  رشق  نایوجشناد ، رـشق  ناقّقحم ، ناگنازرف و  و 

راب هک  دننکب  ساسحا  دیاب  اه  نیا  ۀمه  یتلود ، ریغ  یتلود و  تاسّـسؤم  نوگانوگ  ياه  شخب  ناریدم  دـنربب ، شیپ  هب  ار  ّتلم  دوخ 
فیلکت نیا  ماجنا  جئاتن  یمدرم و  یهلا و  تسا  یفیلکت  تساه و  نآ  شود  رب  روشک  تفرشیپ  نیگنس 

ص:9
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دوس نآ  زا  دنا -  هداد  ماجنا  یهجو  نیرتهب  هب  ار  فیلکت  نیا  هک  یناسک  نآ  دوخ  همه ، زا  شیب  و  همه -  دش و  دـهاوخ  همه  دـیاع 
.درب دنهاوخ 

نالوئـسم دـیایب ؛  دوجوب  يروآون  دـیاب  میتفگ  هک  ییاه  شخب  ۀـمه  رد  هک  نیا  یکی  مرب ؛ یم  راظتنا  ار  زیچ  ود  لاـس  نیا  يارب  نم 
شرتـسگ رد  قیقحت ، ملع و  تمـس  هب  روـشک  دربـشیپ  رد  یـساملپید ، یـسایس و  ياـه  شور  رد  يداـصتقا ، ياـه  شور  رد  یتـلود 

داحآ روشک ، ینادابآ  رد  مولظم ، مورحم و  ياهرـشق  صوصخب  اهرـشق  ۀمه  هب  تامدـخ  ۀـئارا  رد  روشک ، نایم  رد  بولطم  گنهرف 
راک رد  دـنراد  زاین  یمادـک  ره  یتامدـخ ، یعامتجا و  نوگانوگ  ياه  هاگتـسد  رد  يداصتقا ، ياه  هاگنب  رد  اـه ، هاگـشناد  رد  مدرم 

ياضف يروآون  دـیاب  لاـس  نیا  رد  .تساـم  راـظتنا  دروم  هک  تسا  یلوا  ۀـطقن  نیا  دـننک ؛ يروآون  دوخ  ّتیلاّـعف  ۀـصرع  رد  دوخ و 
رد تسرد -  ریبدت  حیحـص و  تیریدم  ۀـیاس  رد  ار -  يراکتبا  ون و  ياهراک  هک  دـننادب  فّظوم  ار  دوخ  همه  دریگب و  ارف  ار  روشک 

.دننک دراو  روشک  ّتیلاّعف 

هیامرـس تسا ، هدرک  تلود  هک  ییاهراک  تسا ،  هتفرگ  ماـجنا  هتـشذگ  ياـه  لاـس  رد  هک  ییاـه  ّتیلاّـعف  هک  تسا  نیا  مود  راـظتنا 
داحآ نوگانوگ و  نالوئسم  هک  یگرزب  ياه  يراذگ 

ص:10
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دسرب ییافوکش  هب  اه  نیا  دنا ، هداد  ماجنا  يونعم -  يراذگ  هیامرس  هچ  يّدام ، يراذگ  هیامرـس  هچ  فلتخم -  ياه  شخب  رد  مدرم 
 . دننک سح  دوخ  یگدنز  رد  ار  نآ  جیاتن  مدرم  و 

هتفرگ ماجنا  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  ییاهراک  دـهد ؛ یمن  ناشن  ار  دوخ  ۀـجیتن  يدوز  هب  نکل  دوش ، یم  زاغآ  زورما  اهراک  زا  یخرب 
ناشن مدرم  هب  جیردت  هب  ار  دوخ  جیاتن  دیاب  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هتشذگ  ياه  لاس  لوط  رد  هک  ییاهراک  زا  يرایسب  نینچمه  تسا و 

.دهدب رمث  مدرم  هب  دوشب و  افوکش  میا ، هتشاک  هک  ار  هچنآ  دیاب  دنک ؛ نیریش  ار  مدرم  ماک  دهدب و 

ممان یم  ییافوکش » يروآون و  لاس   » ار لاسما  نم  اذل 

ءاش نا  ار  لاس  دنشاب و  ینیریش  جیاتن  دهاش  ام  ّتلم  ییافوکـش ، ۀنیمز  رد  مه  يروآون و  ۀنیمز  رد  مه  ّللا 
�

ه ءاش  نا  هک  مراد  راظتنا  و 
(1) دنربب .» نایاپ  هب  رتشیب  ناوت  اب  یباداش و  یبایماک و  اب  ّتیقفوم ، اب  تّزع ، اب  یهجو ، نیرتهب  هب  ّللا 

�
ه

ص:11

.یلاعلا هّلظ  دم  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  یناسر  عالّطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
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ص:12
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ناناوج ياه  یگژیو  : لوا شخب 

هراشا

ص:13

ییافوکش يروآون و  تصرف  www.Ghaemiyeh.comیناوج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 24 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ص:14

ییافوکش يروآون و  تصرف  www.Ghaemiyeh.comیناوج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 25 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


اـهدروخرب و رد  ناـیفارطا  يارب  مه  یلاـعت و  هار  رد  اـه  نآ  دوـخ  ةدافتـسا  يارب  مه  ناـناوج ، ياـه  ّتیلباـق  اـه و  یگژیو  تخاـنش 
.تسا يرورض  اهراظتنا 

: دنا هنوگ  ود  رب  یناوج  نارود  ياه  یگژیو 

ملع و بسک  يوق ، ةدارا  سفن ، تّزع  لالقتـسا ، شـالت ، راـک و  دـننام : ناـسنا  رد  تکرب  اـب  هدـنزاس و  تبثم ، ياـه  یگژیو  فـلا )
 . ...و يروآون  راکتبا و  یلدکاپ ، يریذپ ، قح  تمکح ،

، مشخ نارگید ، قوقح  هب  یهّجوت  یب  دـسح ، عمط ، طرفم ، ِیتـسود  لاـم  یتـسود و  دوخ  دـننام : بّرخم  یفنم و  ياـه  یگژیو  ب )
 . ...و يزادرپ  لایخ  یتریغ ، یب  یفرحرپ ، یباوخرپ ، يروخرپ ، لخب ، تاوهش ، زا  ّتیعبت 

ناسانش و ناور  زین  مالسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  میلاعت  زا  هدافتسا  اب  یناوج ،  ماّیا  ياه  یگژیو  نیرتمهم  زا  هنومن  دنچ  شخب  نیا  رد 
.دش دهاوخ  رورم  نف  دیتاسا 

ص:15
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يریذپ قح  . 1

نیا .تسا  هدراذگ  تناما  هب  ناسنا  دوجو  رد  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  تامعن  نیرتهب  زا  ناناوج و  زراب  ياه  یگژیو  زا  قح  شریذـپ 
.تسا رتراکشآ  ناناوج  ناناوجون و  داهن  رد  اما  هتشاد  دوجو  مدرم  ۀماع  رد  ّتیصوصخ 

ارم (1) ریذپ  قح  يوگ و  قح  ۀنیس  نابز و  مدکی  دوب  را  قح  دناهرب  مدن  کی  هب 

نآ رـضحم  بایفرـش  يزور  دوب ، مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ناتـسود  عّیـشت و  ناـغّلبم  زا  هک  لَوحا » رفعج  وبا   » ماـن هب  يدرم  دـنیوگ 
یکدنا ةّدع  درک : ضرع  یتفای »؟ هنوگچ  عّیـشت  نیئآ  شریذپ  رد  ار  هرـصب  مدرم  : » درک لاؤس  وا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دش ، ترـضح 

.دنتفریذپ ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  میلاعت 

اریز زادـنا ، راـک  هب  ناـنآ  تیادـه  هار  رد  ار  شیوخ  يورین  راد و  فوطعم  ناوج  لـسن  هب  ار  دوخ  هّجوت  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
نمـض مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  نیا  رد  (2) دـنیارگ .»  یم  یحالـص  ریخ و  ره  هب  رتعیرـس  هتفریذـپ و  ار  قح  رتدوز  ناـناوج 

روآدای ناوج ، لسن  یتسود  تلیضف  نطاب و  يافص  هب  حیرصت 

ص:16

 . ص 8031 ج 6 ، ادخهد ، ۀمان  تغل  (( . 1 - ) 1
.. ص 93 یفاک ، ۀضور  (( . 2 - ) 2
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.دیامن (1) یم  ادیپ  لیامت  رت  عیرس  یناسنا  تافص  هب  و  دریذپ ، یم  رتدوز  ار  اه  یبوخ  ناوج ، حور  هک  دنا  هدش 

يریذپرثا یلدک و  اپ  . 2

.تسا یناوج  ماّیا  ةدیدنسپ  ابیز و  صئاصخ  هلمج  زا  یلد  كاپ 

: دنیامرف یم  نینچ  عوضوم  نیا  نوماریپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

.دنراد رتریذپ  تلیضف  یبلق  رت و  قیقر  یلد  اه  نآ  هک  منک  یم  شرافس  یکین  هب  ناناوج  ةرابرد  امش  هب  »

.مناسرتب شباذع  زا  مهد و  تراشب  یهلا  تمحر  هب  ار  مدرم  ات  تخیگنارب  يربمایپ  هب  ارم  دنوادخ 

(2) دنتساخرب .» متفلاخم  هب  دندز و  زاب  رس  متوعد  لوبق  زا  ناریپ  یلو  دنتسب ، ّتبحم  نامیپ  نم  اب  دنتفریذپ و  ار  منانخس  ناناوج 

طاشن یگدامآ و  زا  نانآ  .دوش  دابآ  ناشدوجو  نیمزرـس  ملاس ، يرذـب  اب  تسا  راوازـس  هک  دنتـسه  یعرازم  نوچمه  ناناوج  يرآ ،
بلاطم شریذپ  يارب  ییالاب 

ص:17

 .. 50 ص 49 -  ج 1 ، تاساسحا ، لقع و  رظن  زا  ناوج  (( . 1 - ) 1
.. ص 248 ج 2 ، نامه ، (( . 2 - ) 2
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هک هدومن  یّلجت  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مالک  رد  ناناوج ، ِتلاـح  نیا  ندیـشک  ریوصت  هب  يارب  لـیثمت  نیرتاـبیز  .دـنرادروخرب 
: دنیامن یم  یفّرعم  هدامآ ، رکب و  ینیمز  نوچمه  ار  ناوج  يدوجو  ۀنیمز 

شوغآ رد  دریذپ و  یم  دوش  هدناشفا  نآ  رد  هک  يرذب  ره  دـشاب ، یلاخ  هایگ  هزبس و  ره  زا  هک  تسیا  هدامآ  ِنیمز  دـننام  ناوج  لد  »
(1) درورپ .» یم  یبوخ  هب  دوخ 

تّیصخش تابثا  هب  لیامت  . 3

یهلا ۀـنامیکح  ءاضق  هب  هک  تسا  اه  نآ  یناور  تالاح  نیرت  یعیبط  زا  یکی  ناناوج ، يارب  ّتیـصخش  تابثا  دوجو و  راهظا  هب  لـیم 
هب وا  دـیدج  ّتیـصخش  تسا  لیام  تسا ، دوخ  دـیدج  ّتیوه  نیوکت  لاـح  رد  نوچ  ناوج  .تسا (2)  هدـش  هداد  رارق  ناـشداهن  رد 

.تفرگ تروص  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  طـسوت  یناوج ، رد  دوجو  راـهظا  دراوـم  نیرتـهب  زا  یکی  .دوش (3) هتخانش  ّتیمـسر 
نامه اب  وا  هک  هاگنآ 

ص:18

(.. ص 529 هدبع ، دّمحم  حرش  هغالبلا ، جهن   ) ُْهتَِلبَق ٍءیَش  ْنِم  اهیف  َیِْقلا  ام  ِهَِیلاْخلا  ِضْرَْألاَک  ِثَدَْحلا  ُْبلَق  امَّنِإ  (( . 1 - ) 1
.. ص 103 ج 2 ، تاساسحا ، لقع و  رظن  زا  ناوج  (( . 2 - ) 2

.. هام 1379 تشهبیدرا  لوا  نارهت ، گرزب  يالصم  رد  ناناوج  روشرپ  عامتجا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  نانخس  زا  یشخب  (( . 3 - ) 3
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ْمُهُرُکْذَی یًتَف  انْعِمَـس  اُولاق  : » دـیامرف یم  نینچ  ناتـسرپ  تب  نابز  زا  میرک  نآرق  .دومن  مایق  دوخ  موق  ِیتسرپ  تب  لباقم  رد  مک  نینس 
 « ُمیِهاْربِإ َُهل  ُلاُقی 

.تسا هدرک  دای  يدب  هب  اهتب )  ) اه نآ  زا  دوش  یم  هتفگ  میهاربا  وا  هب  هک  یناوج  میا  هدینش  دنتفگ :

ۀناشن اـی  ددرگ  ناـنآ  ییاـمندوخ  ترهـش و  ثعاـب  هک  يراـک  ره  هب  دنتـسه و  دوخ  ّتیـصخش  تاـبثا  ِقشاـع  ناـناوج  تسناد  دـیاب 
لامک ینمادکاپ و  ریسم  رد  دوجو  راهظا  ییامندوخ و  نیا  هک  تسا  رتهب  هچ  سپ  .دنراد  رایسب  تبغر  دشاب ، ناشتردق  يدنمورین و 

لیلذ راوخ و  وا  يور  شیپ  رد  تاوهـش ، یناویح و  تسپ  تالیامت  تسا ، لـئاق  ّتیـصخش  دوخ  يارب  هک  یـسک  اریز  .دریگ  رارق  وا 
.دشاب (1) یم 

يروآون راکتبا و  . 4

.دور یم  راک  هب  ندروآ  دوجو  هب  ار  يا  هقباس  یب  زیچ  ای  شور و  عارتخا ، ةّوق  يانعم  هب  راکتبا » »

هتبلا هک  تسا (2)  عیانص  مولع و  رد  ون  ياه  شور  هژیو  هب  ون  ياهزیچ  ندروآ  دیدپ  يانعم  هب  زین  يروآون » »

ص:19

(.. تمکح 443 ص 725 ، هدبع ، دّمحم  حرش  هغالبلا ، جهن   ) ُُهتاوَهَش ِهیَلَع  َْتناه  ُهُسفَن  ِهیَلَع  تَمُرَک  نَم  (( . 1 - ) 1
.. ص 7994 ج 8 ، نخس ، گرزب  گنهرف  (( . 2 - ) 2

ییافوکش يروآون و  تصرف  www.Ghaemiyeh.comیناوج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 30 

www.takbook.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14736/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14736/AKS BARNAMEH/#content_note_19_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دنتسه فدارتم  یعون  هب  يروآون  راکتبا و  تفگ  ناوت  یم 

هب ار  ناسنا  هدومرف و  اطع  ناناوج  ًاصوصخ  همه ، هب  ناسنا  لماکت  ریـسم  رد  دـنوادخ  هک  اـهب  نارگ  تسا  ییورین  يروآون  راـکتبا و 
.تسا هدومن  ییامنهار  هّوق  نیا  زا  هدافتسا 

یم جیـسب  تبهوم  نیا  زا  لـماک  ةرهب  تهج  رد  ار  دوخ  یمـسج  يرکف و  ياوق  ماـمت  هدرمـش و  تمینغ  ار  یهلا  تبهوم  نیا  یخرب 
.دنرادن یهّجوت  يدنوادخ  ۀیده  نیا  هب  مه  یخرب  .دنیامن 

رد هک  تسا  یتبثم  ياه  یگژیو  تالیامت و  زا  یکی  دـیدج  راکفا  ون و  ياهراک  ماجنا  هب  هقـالع  هک  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  اـما 
.دراد دوجو  یعیبط  روط  هب  كدنا ) دراوم  زج  هب   ) ناناوج ۀمه 

دـنراد و یم  ارف  شوگ  دـیدج  نانخـس  هب  ّتقد  لامک  اب  .دنـشاب  یم  دوخ  راگزور  نیون  ياه  کبـس  هزات و  بلاـطم  ریگیپ  ناـناوج 
دننک و باختنا  دوخ  يارب  ار  يدیدج  ياه  همانرب  یگدنز  رد  دنلیام  نینچمه  دننک ، یم  وگتفگ  ناوارف  ۀقالع  اب  ون  بلاطم  نوماریپ 

.دننیزگرب (1) نارگید  شور  زا  ریغ  ار  ییاهشور 

ص:20

.. ص 105 ج 2 ، تاساسحا ، لقع و  رظن  زا  ناوج  هب : نک  هاگن  (( . 1 - ) 1
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ینیب رترب  دوخ   . 5

رب ناشن  ماـن و  ترهـش و  لاـنم و  لاـم و  رد  هک  دـشاب  ددـص  نیا  رد  دـنادب و  رتهب  رترب و  نارگید  زا  ار  دوخ  یـسک  هک  اـنعم  نیدـب 
نآ زا  یسب  مالـسا  رد  هک  تسا  ییاه  شور  نیرت  هدیهوکن  زا  نیا  هک  دیامن  بلج  دوخ  هب  ار  صاخـشا  رظن  ات  دیوج  قّوفت  نارگید 

.تسا هدش  تّمذم 

مرگ یگنهآ  نوزوم و  یمادنا  ابیز ، یتروص  هک  نیا  ای  دـنا  هدـش  هدـیرفآ  يداع  قوف  شوه  لقع و  اب  هک  یناناوج  یخرب  هنافّـسأتم 
ّربکت و ثعاب  اه ، نآ  ساسحا  نیا  هک  دننیب  یم  مدرم  قوف  ار  نتـشیوخ  دننک و  یم  ّتیزم  يرترب و  ساسحا  دوخ  رد  ...ای ،  دنراد و 
اب هنوگ  نیا  هک  یناـسک  تشاد  هجوت  دـیاب  .دـنرگن (1) یم  یتسپ  ریقحت و  ةدـید  هب  ار  نارگید  هجیتن  رد  هدـش و  ناـش  يدنـسپدوخ 

.دنرود ادخ  یتسود  ّتبحم و  زا  دنشورف  یم  رخف  نارگید  هب  هتشاد و  لماعت  مدرم 

ص:21

.. ص 19 ج 2 ، تاساسحا ، لقع و  رظن  زا  ناوج  هب : نک  هاگن  (( . 1 - ) 1
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راـک يونعم ، یملع و  تـالامک  هب  ندیـسر  يارب  اـه  نآ  يریگراـک  هب  تبثم و  ياـهورین  نتفرگ  رظن  رد  هک  دوش  هجوت  هتکن  نیا  هب 
.تسادج ینیب  رترب  دوخ  زا  نآ  زرم  هک  تسا  يا  هدیدنسپ 

هب .دناد  یم  دوخ  یناسفن  تالیامت  رب  يزوریپ  زئارغ و  اب  راکیپ  رد  ار  درف  ره  يرترب  تردـق و  ۀـناشن  نیرتمهم  نیلوا و  مالـسا ، نید 
شیوخ يزیرغ  تالیامت  رب  مکاح  دنک و  هبلغ  دوخ  سفن  رب  نینهآ  ةدارا  اب  هک  تسا  یسک  نامرهق  مالسا  رظن  زا  رت ، هاتوک  ترابع 

: دندومرف هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  .ددرگ 

« هتلیح نسُح  نع  رَّصَق  هتلاح ، نسُحب  بجعأ  نم  »

(1) دنامورف .» دوخ  راک  رد  تسرد  یشیدنا  هراچ  زا  دوش  رورغ  يدنسپدوخ و  راچد  دوخ  تلاح  ییوکین  زا  هک  ره  »

نارگید شور  زا  دیلقت  . 6

اریز درک  تیاده  حیحص  ریـسم  رد  ار  هیحور  نیا  دیاب  یلو  تسا ، يوق  ناشیا  رد  دیلقت  ۀیحور  دنریذپ ، رثا  ناناوج  هک  ییاج  نآ  زا 
: تسا هنوگ  ود  دیلقت 

لیلد نودب  دیلقت  فلا :

ص:22

.. ص 3452 ج 7 ، همکحلا ، نازیم  (( . 1 - ) 1
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درخ یهاگآ و  يور  زا  دیلقت  ب :

رد لامک و  تفرـشیپ ، ثعاب  قطنم ، يور  زا  هنازرودرخ و  دـیلقت  اما  .تسین  یناسنا  ماقم  ۀتـسیاش  هناروکروک ، لیلد و  نودـب  دـیلقت 
.تسا نارگشالت  ناکین و  نداد  رارق  هوسا  عقاو 

یـشزرو یگنهرف ، يونعم ، یملع ، ياه  هصرع  رد  لامک  جوا  هب  ندیـسر  يارب  ناریا ، یمالـسا  نهیم  ناناوج  اـت  تساـجب  ور  نیا  زا 
یگنادرم تشذگ ، ۀیحور  هک  ینامرهق  ناراکشزرو  گرزب و  نیرکتبم  نیعرتخم و  یقالخا ، یملع و  نادنمـشیدنا  زا  هراومه  ...و ، 

.دنهد رارق  رظن  ّدم  یلاع ، جرادم  هب  ندیسر  يارب  ار  اه  نآ  شالت  دنریگ و  وگلا  تسا ، نایع  نانآ  رد  یناولهپ  و 

ندوب هبرجت  یب  یگدومزآان و  . 7

هراشا

تایبرجت زا  ندرکن  هدافتـسا  دـنوش ، یم  التبم  نآ  هب  زین  نالاسگرزب  ناریپ و  هاگ  هک  یناوج  ماـّیا  یعیبط  ياـه  یگژیو  نیرتزراـب  زا 
.تسا ناگتشذگ 

هتبلا .تسا  ریذپ  ناکما  رگید  ياه  هار  یخرب  نانآ و  اب  ندرک  تروشم  نیدلاو ، نادنمدرخ و  تحیـصن  لوبق  اب  یماخ  نیا  زا  ییاهر 
تحیصن زا  ناناوج  زا  یضعب 

ص:23
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، اه ناوج  اب  رکف  لدابت  یتسود و  نداد ، ّتیصخش  اب  هک  تساهرتگرزب  رنه  اجنیا  دنراد و  عانتما  اهرتگرزب  اب  تروشم  زا  دننازیرگ و 
.دننک بلج  تروشم  یهاوخریخ و  هبرجت ، زا  هدافتسا  يارب  ار  اه  نآ  رظن 

نینچ اه  نآ  اب  دروخرب  حیحص  ةویش  نوماریپ  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  ناوج  نایفارطا  هاتوک  یتالمج  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
: دیامرف یم 

ياه هشیدنا  دنناوت  یم  هک  دننک  یم  ساسحا  نام  یمالـسا  روشک  دازآ  ياضف  رد  نادنمـشیدنا  ناناوج و  زا  يرایـسب  هک  زورما  »... 
ههاریب رگا  دنونشب و  ار  نانآ  ياه  فرح  زاب  شوغآ  هداشگ و  يور  اب  دنراد ، نایب  یمالـسا  فلتخم  لئاسم  تاعوضوم و  اب  ار  دوخ 

اب اه ، نآ  ندز  رانک  شاخرپ و  ياج  هب  ...و  دیهد  اه  نآ  ناشن  ار  یمالـسا  تسار  هار  یتسود ، ّتبحم و  زا  هدنکآ  ینایب  اب  دنور  یم 
(1) دینک .» دروخرب  نانآ  اب  تفلا  يردپ و 

ریخ ییاهنت  هب  هدش و  غلاب  نونکا  هک  دننک  رّوصت  نینچ  هدومن و  رورغم  ار  ناناوج  دیابن  نایفارطا  میرکت  مارتحا و  تسا  رکذ  هب  مزال 
دوخ نیدلاو  یّتح  ناسانشراک و  ناّیبرم و  ییامنهار  هب  يزاین  دنمهف و  یم  ار  دوخ  ّرش  و 

ص:24

.. ص 243 ج 20 ، رون ، ۀفیحص  (( . 1 - ) 1
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.تسا صقان  اجبان و  يا  هویش  رّکفت ، هنوگ  نیا  .دنرادن 

لقاـع ناـسنا  ياـه  یگژیو  زا  ار  نارظن  بحاـص  تارظن  زا  هدافتـسا  ندومن و  تروشم  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 
: دنیامرف یم  نینچ  هتسناد و 

(1) دهد .» دنویپ  نادنمشناد  ملع  هب  ار  شیوخ  شناد  دیازفیب و  دوخ  ۀشیدنا  رب  ار  نادنمدرخ  رظن  هک  تسا  نآ  لقاع  درم  ۀتسیاش  »

: راکفا لماکت  رد  یماگ  حیاصن  زا  هدافتسا  * 

تـسا نکمم  یهاگ  تسا ؛ نادـنمدرخ  نیدـلاو و  ۀـنازوسلد  نانخـس  لوبق  یناوج ، ماـّیا  یگتخپاـن  زا  رارف  ياـه  هار  هلمج  زا  میتفگ 
! دیتسه وربور  يرایسب  حیاصن  اب  هک  دینک  ساسحا 

: تساشگ هار  امش  ياه  يریگ  میمصت  رد  لیذ  تاداهنشیپ 

تاهابتـشا تایبرجت و  ۀیاپ  رب  ًابلاغ  حیاصن  دـینادن : حیحـص  تسرد و  ار  اه  نآ  ًاترورـض  یلو  دـینک ، یّقلت  شزرااب  ار  حـیاصن  مامت 
.دیریگب سرد  اه  نآ  زا  دیناوتب  تسا  نکمم  امش  دنراد ، رارق  نارگید 

ص:25

(.. ص 384 ج 1 ، مکحلا ، ررغ   ) ِءامَلُْعلا َمُولُع  ِهِْملِع  �یلِإَو  ِءالَقُْعلا  َْيأَر  ِهیْأَر  �یلِإ  َفیُضی  ْنا  ِِلقاْعلا  یَلَع  ٌّقَح  (( . 1 - ) 1
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لامک تفرـشیپ و  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  دیفم  ِحیاصن  زا  یـضعب  نداد  تسد  زا  ینعم  هب  راک  نیا  دیریگن : دوخ  هب  یعافد  تلاح 
.دشاب ّرثؤم  امش 

دوخ داـمتعا  دروم  دارفا  زا  یهورگ  تسا  رتـهب  دـیهدن : تسد  زا  تسا ، هدوـب  دـیفم  ًاـعقاو  امـش  يارب  اـه  نآ  حـیاصن  هک  ار  يدارفا 
.دیهاوخب ییامنهار  اه  نآ  زا  دیراد  يراک  يارجا  يارب  يریگ  میمصت  هب  زاین  هک  يدراوم  رد  دیهد و  لیکشت 

نآ زا  مه  زاب  دینک  یمن  ارجا  ار  اه  نآ  حیاصن  رگا  یّتح  دینک : رّکشت  دنا  هداد  رارق  امش  رایتخا  رد  هک  یحیاصن  رطاخ  هب  نارگید  زا 
.دینک ینادردق  اه 

تـسد حیاصن  ریاس  شریذپ  زا  تسامـش ، لیم  قباطم  هک  یتحیـصن  اب  ندش  ور  هبور  ضحم  هب  دیـشاب ، اریذـپ  ار  نوگانوگ  ياهدـنپ 
.دینک باختنا  هاگنآ  دراد ؟ دوجو  امش  صاخ  ّتیعقوم  اب  ندش  ور  هبور  يارب  يرگید  ياه  هار  ایآ  دینیبب  دیشکن ،

: دیهد رارق  حیاصن  ضرعم  رد  ار  دوخ 

.دننک یمن  یفخم  ار  دوخ  دنهد و  یم  رارق  حیاصن  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  دوش  یم  یناسک  تحیصن  بوخ ، ياه  تیحصن 

ص:26
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.دیدنبن راکب  ار  کی  مادک  دینک و  هدافتسا  تیحصن  مادک  زا  دیریگ  یم  میمصت  هک  دیتسه  امش  نیا  هک  دینکن  شومارف 

لقادح ای  دیریذپب و  ار  نآ  هک  دیناد  یم  مزلم  ار  دوخ  رتشیب  ًاتبسن  دیشاب ، تحیصن  یپ  رد  هک  ینامز  دیشاب : حیاصن  یپ  رد  هناقاتـشم 
.دینک یسررب  ار  نآ  ّتقد  هب 

.دهد یم  رییغت  ار  ناسنا  تشونرس  هنالقاع  تحیصن  کی  یهاگ  دیرامش ، تمینغ  تصرف  عبنم  ناونع  هب  ار  اه  یئامنهار 

دودحمان يدازآ  هب  لیم   . 8

هراشا

هدیدان ار  یعامتجا  تاّررقم  دودـح و  دراد  لیم  يدرف  نینچ  .دـشاب  دودـحمان  يدازآ  لابند  هب  یناوج  ناناوج ، نیب  رد  تسا  نکمم 
.دنز اپ  تشپ  یّلم  موسر  بادآ و  هب  دراگنا و 

هک یتروص  ره  هب  دنک و  هدافتسا  باسح  یب  دنت و  ياه  يدازآ  زا  دنک ، یم  یعـس  شیوخ  تالیامت  ءاضرا  هار  رد  هک  تسا  یعیبط 
.ددرگ لئان  دوخ  یناسفن  ياه  شهاوخ  ینورد و  ياه  فده  هب  تسا  رّسیم 

هب هجوت  اب  طرش  دیق و  یب  يدازآ  تفگ  دیاب  نکیلو 

ص:27
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، ناهج مامت  رد  اذـل  دریگ ؛ یمن  رارق  ینوناق  یلقع و  ياه  يدازآ  ةدودـحم  رد  دـشاب و  یم  نکمم  ریغ  ًاـساسا  ینید  یعیبط و  عناوم 
هدرکن ءاـضما  ار  زرم  ّدـح و  یب  ِيدازآ  یتـلود ، بتکم و  چـیه  و  دـنا ، هدومن  نّیعم  يدازآ  يارب  يّدـح  اـه ، بتکم  اـه و  تموکح 

.تسا

! راطخا * 

دودـح رد  دـنزیهرپب و  يور  هدایز  زا  زئارغ ، لاـمعا  رد  تسا  راوازـس  دنتـسه  شیوخ  تداعـس  یتخبـشوخ و  ناـهاوخ  رگا  ناـناوج 
سفن هنرگو  دننک  بوکرس  ار  دوخ  ياوران  تاّینمت  هدیشوپ و  مشچ  شیوخ  باسح  یب  ياه  شهاوخ  زا  دنشاب (1) ، عناق  تحلصم 

.دزاس یم  هابت  ار  ناشتداعس  شکرس ، زواجتم و 

: دندومرف ّتیصو  نینچ  ناشدنزرف  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح  هک  تسا  لقن 

ۀمه رگا  انامه  .يوش  هریچ  نآ  رب  هدرک و  عیطم  ار  دوخ  سفن  هک  نیا  هب  داب  وت  رب  ...دنزرف  يا  »

ص:28

دیرادزاب ناشتسردان  ياه  شهاوخ  زا  دینکروهقم و  ار  شکرس  سوفن  نیا  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  (( . 1 - ) 1
ِهِذ�ه اوُعَْمقا  « ) دننکفا یم  هاگترپ  نیرتدب  رد  ار  امـش  ماجنارـس  دییامن ، يوریپ  ار  اه  نآ  ياه  هتـساوخ  رگا  .دـندیق  یب  رـسدوخ و  هک 

.. ص 138 ج 1 ، مکحلا ، ررغ   ) ٍهَیاغ ِّرَش  �یلِإ  ْمُِکب  ُعَْزنَت  اهوُعیُطت  ْنِإ  ٌهَِقلَط  اهَّنِإَف  َسوُفُّنلا 
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(1) موش .» یمن  لاحشوخ  دوخ  سفن  رب  ندش  هریچ  ةزادنا  هب  دنهدب ، نم  هب  ار  برع  تورث 

***

نوردنا رد  رتب  وز  یمصخ  دنام  نورب  مصخ  ام  میتشُک  ناهش  يا 

دنکشب (2) ار  دوخ  هک  نآ  تسا  نآ  ریش  دنکشب  اه  فص  هک  ناد  يریش  لهس 

ص:29

.. ص 185 یمق ، یجار  دّمحم  نادنزرف ، هب  ناردپ  ياهدنپ  (( . 1 - ) 1
ص 39. ج 1 ، انالوم ، يونثم  تایّلک  (( . 2 - ) 2
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ناوج لسن  ییافوکش  يارب  ییاه  هزومآ  : مود شخب 

هراشا

ص:31
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.تساه يدنمناوت  جوا  اهدادعتسا و  ییافوکش  لصف  هرود ، نیا  هک  ارچ  تسا ، ییالطارف  هکلب  ییالط و  يا  هرود  یناوج ، ةرود 

یـسررب هصالخ  نانآ و  اب  وگتفگ  تاّیبدا  يریگراکب  ناناوج ، صاخ  تاـّیحور  اـب  ییانـشآ  یگدـنز و  لـصف  نیا  ّتیمها  تخاـنش 
زا تسا و  يرورـض  مهم و  هعماج  بدا  گنهرف و  ناّیلوتم  یتیبرت و  ناّیبرم  نیدلاو ، يارب  وس  کی  زا  اه ، بیـسآ  تافآ و  اهدیدهت ،

مـیظع و ۀیامرــس  زا  يرادرب  هرهب  یــسانشدوخ و  يارب  تـصرف  نیرتـهب  رمع ، زا  هـهرب  نـیا  اریز  ناـناوج ؛ دوـخ  يارب  رگید  يوـس 
.تسا یناوج  يدادادخ 

.دزادرپ یم  لصف  ود  رد  ناوج  ياهدادعتسا  ییافوکش  دشر و  تهج  رد  ییاه  هزومآ  نایب  هب  شخب  نیا 

ناوج نایفارطا  هب  یتاشرافس  لّوا : لصف 

ناناوج اب  ینامدوخ  ياه  فرح  مّود : لصف 

ص:33
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ناوج نایفارطا  هب  یتاشرافس  لّوا : لصف 

هراشا

نیدلاو و شقن  نایم  نیا  رد  .دنراد  ناناوج  تشونرـس  تیبرت و  دشر ، رد  یّمهم  رایـسب  راذگریثأت و  شقن  ناوج  نایفارطا  کش  یب 
.دسر یم  نهذ  هب  رتریگمشچ  بتارم  هب  ناّیبرم 

اب ار  نانآ  دـنریگ و  راک  هب  مهم  نیا  نوماریپ  ار  شیوخ  ییاـناوت  ماـمت  ناوج ، لـسن  نازوسلد  ناـیفارطا و  تسا  مزـال  تروص  ره  هب 
هنوگ هب  اهورین  نیا  زا  هدافتسا  هنیمز  ات  دنهد ، شرورپ  یمالسا ، هعماج  يدنم  هرهب  عامتجا و  ییافوکش  يارب  مالسا ، ةدیدنسپ  شور 

.دوش اّیهم  حیحص 

: مینک یم  هراشا  ّرثؤم  ۀتکن  دنچ  هب  اجنیا  رد 

زور هعماج  هب  هجوت  اب  ناناوج  ینید  شزومآ  فلا )

دروم نایاوشیپ  ياه  هزومآ  رد  هک  ناوج ، ياهدادعتسا  ندش  افوکش  يارب  نایفارطا ، هجوت  دروم  تاکن  زا 

ص:35
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هب ًارابجا  ار  شیوخ  صاخ  تیبرت  عون  دوخ و  ۀـنامز  موسر  تاداع و  هاـگ  نارداـم  ناردـپ و  هک  تسا  نیا  تسا ، هتفرگ  رارق  دـیکأت 
یلاح رد  دنـشاب ، یم  ناشنادنزرف  يارب  دوخ  نامز  یتیبرت  صاخ  ياه  هویـش  نامه  يارجا  یپ  رد  هدومن و  لیمحت  شیوخ  نادـنزرف 

.دراد رییغت  ناکما  ماّیا ، تشذگ  اب  اه  شنم  اه و  شور  زا  يرایسب  هک 

.تسا نامز  نآ  مدرم  یگدنز  یشم  ّطخ  یلمع و  ۀمانرب  ۀلزنم  هب  ینامز ، ِعطقم  ره  ِیعامتجا  موسر  بادآ و 

.دزاس قبطنم  دوخ  نامز  تایـضتقم  اب  ار  نتـشیوخ  دزیمایب و  مدرم  اب  یگتـسیاش  هب  دـناوت  یم  همانرب  نآ  نتـسب  راـک  هب  اـب  يدرف  ره 
.دنیامن تیبرت  طیحم  طیارـش  اب  ار  نانآ  هدوب و  نامز  تایـضتقم  هّجوتم  شیوخ ، نادنزرف  اب  لماعت  رد  دنفّظوم  اناد  ِناردام  ناردپ و 

: دنا هدومرف  هداد و  رارق  بطاخم  ار  نیدلاو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ام  تسخن  ياوشیپ  هراب  نیا  رد 

.ْمُِکنامَز (1) َْریَغ  ٍنامَِزل  َنُوقُولْخَم  ْمُهَّنِإَف  ْمُِکبادآ  یلَع  ْمُکَدالْوا  اوُرِسْقَت  ال 

ینامز يارب  نانآ  اریز  دینکن  لیمحت  شیوخ  نادنزرف  هب  راشف  روز و  اب  ار  ناتدوخ  نامز  موسر  بادآ و  »

ص:36

.. تمکح 102 ص 267 ، ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (( . 1 - ) 1
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«. دنا هدش  هدیرفآ  امش  نامز  زا  ریغ 

دوشن یهارمگ  ثعاـب  دریگن و  رارق  ناداـن  اـی  ضرغم  دارفا  ریبعت  ریـسفت و  ءوس  دروم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نخـس  هک  نآ  يارب 
ینعی بادآ »  » هب رظاـن  اـهنت  هدـمآ  ثیدـح  نتم  رد  هک  روط  ناـمه  یتیبرت  شرافـس  نیا  هک  ددرگ  ناـشنرطاخ  هتکن  نیا  تسا  مزـال 

، تسا رـشب  یتخبـشوخ  ساـسا  هیاـپ و  هک  یمالـسا  یعطق  تارّرقم  یناـسنا و  تباـث  ننـس  هنرگو  تـسا  یعاـمتجا  یلوـمعم  موـسر 
.دنامب (1) رادیاپ  تباث و  دیاب  هراومه  هدوب و  ریذپانرییغت 

ناناوج ناوارف  يورین  قاّلخ و  رکف  زا  هدافتسا  ب )

یشزرارپ راک  یتقو  .تسا  ّتیمها  ياراد  لئاسم  رد  نانآ  يورین  رکف و  زا  هدافتـسا  ناوج ، لسن  ییافوکـش  دشر و  ياه  هار  زا  یکی 
يارب یّتح  دیامن و  یم  ار  هدافتسا  لامک  دنا  هتشاد  يو  هب  نایفارطا  هک  يدامتعا  نیا  زا  زین  وا  ًاتعیبط  دوش ، هدرپس  هتـسیاش  یناوج  هب 

.دهد یم  ماجنا  یبوخ  هب  ار  راک  دوخ ، دوجو  راهظا 

لّوحم قیال  هتسیاش و  ناناوج  هب  ار  تکلمم  مهم  لغاشم  زا  يا  هراپ  يدّدعتم ، دراوم  رد  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

ص:37

 .. 93  - ص 92 ج 2 ، تاساسحا ، لقع و  رظن  زا  ناوج  (( . 1 - ) 1
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نانآ هلیـسو  نیدب  داد و  یم  رارق  شیوخ  حیرـص  تیامح  ینابیتشپ و  دروم  ار  نانآ  تاسلج ، اه و  ینارنخـس  اهربنم ، رد  دومرف ؛ یم 
.درک یم  رقتسم  يرادا  یلاع  تاماقم  رد  ار 

: دوب دهاوخ  بلطم  نیمه  يایوگ  ینشور  هب  ریز  ناتساد 

مور دـنمورین  روشک  اب  گنج  يارب  ار  نیملـسم  شیوخ ، كرابم  تایح  رخآ  ياهزور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هرهچ زا  .دنرفس  ياّیهم  نیملسم  ناگرزب  مامت  هک  دومرف  هظحالم  دمآ و  هنیدم  رهش  جراخ  هب  هاپس ، ندید  يارب  يزور  .دومن  جیـسب 

نب دیعـس  صاقو ، یبا  نب  دعـس  رمع ، رکبوبا ، .دشاب  هدشن  بلطواد  هوزغ  نیا  رد  هک  دوبن  یـسک  راصنا  رجاهم و  ةدش  هتخانـش  ياه 
.دندوب (1) اه  نآ  نایم  رد  نامعن  نب  هداتق  هدیبعوبا و  دیز ،

ياوشیپ فرط  زا  نارـسفا  نیرت  قیال  دیاب  ًامتح  دوب و  هظحالم  لباق  مهم و  هداعلا  قوف  یمیظع  هاپـس  نینچ  یهدـنامرف  دـیدرت  نودـب 
.دش یم  هدیزگرب  ریطخ  ماقم  نآ  يارب  مالسا 

اب ار  یهدنامرف  مچرپ  دیبلط و  تشادن  رتشیب  لاس  هدجه  زور  نآ  رد  هک  ار  دـیز  نب  هماسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
.دومرف لّوحم  يو  هب  ار  رکشل  تراما  تسب و  وا  يارب  دوخ  تسد 

ص:38

.. ص 410 ج 21 ، راونالا ، راحب  (( . 1 - ) 1
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یّقلت ینارگن  اب  مأوت  بّجعت ، اب  ار  ربمایپ  لـمع  و  دومن ، ّریحت  تُهب و  راـچد  ار  دـشرا  نارـسفا  زا  يرایـسب  هرظتنم ، ریغ  باـصتنا  نیا 
ربنم هب  دش ، نیگمشخ  یتخس  هب  نارسفا ، زا  یضعب  زیمآ  نعط  نانخس  ندینش  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ...دندرک . 

: دومرف نینچ  تفر و 

.دیدوشگ تمالم  نعط و  هب  نابز  مدرک ، نییعت  رکشل  یهدنامرف  هب  ار  هماسا  ردپ  هثراح  نب  دیز  هک  زین  لبق  لاس  دنچ  »

یگتسیاش هماسا  شدنزرف  زین  زورما  دوب و  هتسیاش  رکشل  تراما  يارب  هثراح  نب  دیز  زورید  هک  منک  یم  دای  مسق  گرزب  دنوادخ  هب 
(1) دییامن .» تعاطا  يو  زا  امش  ۀمه  دیاب  دراد ،

زا تّدش  هب  زورما  نّدمتم  يایند  هک  نیا  مغر  هب  .تسا  ریظن  مک  تفگ  دیاب  ًاعطق  تسا ، ریظن  یب  مییوگن  رگا  ناهج  رد  عوضوم  نیا 
ناناوج هب  ار  یتموکح  ّمهم  ياهراک  زا  يرایـسب  دـنراد  شـشوک  هتفرـشیپ  کلامم  هک  نآ  اـب  زین  و  دـنک ، یم  تیاـمح  ناوج  لـسن 

هدجه ناوج  هک  دنشاب  رضاح  ییاکیرمآ  ای  ییاپورا  ياهروشک  زا  کی  چیه  نارادمامز  دوش  یمن  رّوصت  یلو  دنیامن ، لّوحم 

ص:39

.. ص 410 ج 21 ، راونالا ، راحب  (( . 1 - ) 1
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.دنرامگب تسا  هدش  زّهجم  يدنمورین  ِروشک  اب  گنج  يارب  هک  تکلمم  هاپس  نیرتگرزب  یهدنامرف  هب  ار  يا  هلاس 

هب ترضح  نآ  نانخس  لالخ  زا  بلطم  نیا  هدوب و  نانآ  یگتسیاش  ّتیحالـص و  ناناوج ، ندیزگرب  یـساسا  طرـش  هک  دنامن  هتفگان 
یـساسا ياـهراک  هب  هدومرف و  باـختنا  ار  ناـنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هک  یناـناوج  .دوش  یم  هدافتـسا  یبوـخ 

هب دنتشاد ، تقایل  یگتسیاش و  مزال ، تاهج  ۀّیلک  هصالخ  و  ریبدت ، قالخا ، ملع ، نامیا ، شوه ، رکف ، لقع ، رظن  زا  درامگ ، تکلمم 
هب یسک  زگره  هدوب و  نانآ  یناوج  تهج  زا  اهنت  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ناگدروخلاس  تیاکـش  تهج  نیمه 

یگتسیاش يونعم  تاهج  ریاس  ای  قالخا ، نامیا ، تسارف ، لقع ، تهج  زا  قیالان و  امش  ناگدیزگرب  هک  هدوبن  ضرتعم  ترـضح  نآ 
.دنرادن (1)

لغش باختنا  رد  ناوج  هب  ندناسر  يرای  ج )

هتـشاد و فورـصم  دـیفم  يراک  رد  ار  شیوخ  تاقوا  دراد  لیامت  ددرگ ، یم  عامتجا  دراو  هتـشاذگ و  نس  هب  اپ  هک  یماـگنه  ناوج 
ناردپ ًاصوصخ  نیدلاو  تسا  راوازس  ور  نیا  زا  .دنیامن  مهارف  ار  دوخ  لالقتسا  تامّدقم 

ص:40
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.دنیامن يرای  ار  ناشنادنزرف  رما  نیا  رد 

هتـسیاش و راک  هب  ار  نانآ  هدرک و  کـمک  لغـش  باـختنا  رد  ار  دوخ  ناوج  نادـنزرف  هک  دـنفّظوم  ناردـپ  مالـسا ، سّدـقم  نیئآ  رد 
دنزرف ربارب  رد  ردپ  ۀفیظو  هس  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  باطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دنراداو  یبسانم 

: دنیامرف یم  نایب  نینچ  ار 

.ًاحلاص (1) ًاعِضوَم  ُهَعَضَیَو  َُهبَدَاَو  ُهَمسا  َنِسُحی  نا  هِِدلاو  �یلَع  َِدلَولا  ُّقَح  ُّیلَع  ای 

يا هتـسیاش  راـک  هب  ار  وا  دـشوکب و  شتیبرت  بدا و  رد  دـنک ، باـختنا  بوـخ  ماـن  يو  يارب  هک  تسا  نیا  شردـپ  هـب  دـنزرف  ّقـح  »
«. درامگب

، تسین نتسشنزیم  تشپ  رد  طقف  لغش  تسناد  دیاب  ددرگن ؛ لولم  هتسخ و  نآ  زا  ناسنا  ات  دشاب  مسج  هیحور و  اب  بسانتم  دیاب  لغش 
.دناسر هرهب  هعماج  دوخ و  هب  دش و  اهر  دوکر  يراکیب و  زا  ناوت  یم  نآ  هب  لاغتشا  اب  هک  تسه  يدنموربآ  دیفم و  ياهراک  هکلب 

ناناوج جاودزا  تامّدقم  ندروآ  مهارف  د )

نانآ جاودزا  تامّدقم  ندروآ  مهارف  ناناوج ، نایفارطا  نیدلاو و  یفرُع  یعامتجا و  یعرش ، یلقع ، فیاظو  زا 

ص:41
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مزال دومن ، ساسحا  ار  ییوشانز  طباور  هب  زاـین  یگدـنز و  ّتیلؤسم  ندـش  راد  هدـهع  ییاـناوت  دوخ  رد  هک  نآ  زا  سپ  ناوج  .تسا 
يوس زا  هک  دش  هدید  رگا  ّتیعقوم  نیا  رد  .دـیامن  ظفح  ار  دوخ  يایند  نید و  يرطف ، دنـسپادخ و  راک  نیا  اب  دـنک و  جاودزا  تسا 

زا هدرک و  دزـشوگ  نانآ  هب  ار  هتکن  نیا  تسا  مزـال  ناوج  رب  دوش  یمن  جاودزا ) ینعی   ) سّدـقم مهم و  رما  نیا  هب  یهّجوت  ناـیفارطا 
رارق یتافارحنا  اه و  تفآ  جامآ  ضرعم  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دیامن  بلط  ار  ناسآ (1)  جاودزا  تامّدقم  ندومن  هدامآ  اه  نآ 

: ددرگ یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دریگ  یم 

فرحنم ناتسود  اب  ینیشنمه 

نامیا یجیردت  فعض 

...و اه  ملیف  اه ، سکع  قیرط  زا  یسنج  فارحنا 

ینهذ ياه  ییاسران 

یسرد یلیصحت و  ياه  ّتیقفوم  بسک  مدع 

هدولآ هانگ و  طیحم  رد  دش  دمآ و 

ینارسوه ینارچ و  مشچ 

یگمانرب یب  یمظن و  یب 

ص:42

زنک (« ) دـنکفین فّلکت  هب  ار  ناـسنا  هک   ) تسا نآ  نیرت  ناـسآ  جاودزا ، نیرتـهب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 
�

ه لوسر  (( . 1 - ) 1
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تلاطب هب  تغارف  تاقوا  ندومن  فرص 

 . ...و

.دنیامن يرای  رما  نیا  رد  ار  وا  نیدلاو  نوچ  ینازوسلد  ددرگ ، ور  هبور  یتالضعم  نینچ  اب  ناوج  هک  نآ  زا  شیپ  تسا  مزال  سپ 

: دومرف هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

: دنک فطل  رظن  سک  راهچ  هب  تمایق  رد  دنوادخ  »

دیامن تقفاوم  هلماعم  خسف  هب  دید  نامیشپ  ار  شیوخ  ۀلماعم  فرط  نوچ  هک  یسک  - 

دسرب يراتفرگ  داد  هب  هک  یسک  - 

دزاس دازآ  ار  يا  هدرب  هک  یسک  - 

(1) .دیامن » مهارف  ار  يرهوش  یب  نز  نز و  یب  درم  جاودزا  تاناکما  هک  یسک  - 

: هک هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  زین 

يو هب  نیعلا  روح  زا  نز  رازه  دنوادخ ، دناسر  مه  هب  ار  ود  نآ  هک  نیا  ات  دیامن  تطاسو  ناملـسم  ود  جاودزا  رما  رد  هک  یـسک  ره  »
(2) دنشاب .» نکاس  توقای  رُد و  زا  یندعم  رد  اه  نآ  زا  کی  ره  هک  دنک  جیوزت 

ص:43
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ناناوج اب  ینامدوخ  ياه  فرح  مّود : لصف 

هراشا

نداد هّجوت  بلاق  رد  اه  هزومآ  نیا  .دراد  نانآ  دوخ  اب  میقتسم  طابترا  هک  دومن  دنهاوخ  رورم  ار  یلئاسم  زیزع  ناناوج  لصف  نیا  رد 
براجت زا  هدافتـسا  يزودـنا ، هبرجت  اه ، سوه  زا  يرود  رّکفت ، هب  قیوشت  ماـّیا ، نیا  ندوب  ارذـگ  یناوج ، نینـس  ندوب  اـهب  نارگ  هب 

...و نارگید 

، ناوج نازیزع  ّتیصخش  ییافوکـش  زین  يونعم و  يدام و  یلاعت  يارب  تاروتـسد  نیا  زا  هدافتـسا  تقیقح  هب  هک  تسا  هدیدرگ  نایب 
.دشاب یم  زاسراک  يرورض و 

.تشذگ دهاوخ  رظن  زا  ناونع  هدفه  رد  تاشرافس  نیا 

دیرب ناوارف  ةرهب  یناوج ، ماّیا  هاتوک  تصرف  زا  . 1

.رتهاتوک نآ  زا  یناوج  ِرمع  تسا و  هاتوک  رمع 

هک میکح  نامقل  نخس  نیا  هب  لمع  تسا  ابیز  هچ 

ص:45
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: تفگ شدنزرف  هب 

یمک مک ، ِزیچاـن  رمع  نیا  زا  اـنامه  تسا و  مک  زا  یمک  اـیند  رد  وـت  رمع  تسا و  كدـنا  مـک و  ترخآ ) هـب  تبـسن   ) اـیند مرـسپ ! »
(1) تسا .» هدنامیقاب 

ياه هلعـش  هک  دیاپ  یمن  رتشیب  یلاس  دـنچ  تسا ، رذـگدوز  هاتوک و  یگدـنز ، ياه  تصرف  ریاس  دـننام  یناوج  ياهب  نارگ  تصرف 
ياه هرهب  هاتوک ، تصرف  نیا  زا  هک  یناناوج  تخبـشوخ  .دـیارگ  یم  يدومخ  هب  هتفر  هتفر  یناوج ، طاشن  رپ  نیریـش و  ماـّیا  نازورف 
فک زا  ناگیار  هب  ار  میظع  تصرف  نیا  دـننارذگ و  یم  ینارـسوه  تلفغ و  اب  ار  یناوج  ماّیا  هک  نانآ  لاـح  هب  ادـَب  دـنریگ و  ناوارف 

هب يا  هماـن  رد  هللا  هـمحر  ینیمخ  ماـما  .دـنراب (2) یم  تمادـن  ترـسح و  کشا  لصاح ، یب  ۀتـشذگ  هودـنا  رد  سپـس  دـنهد و  یم 
: دنا هدومن  نایب  نینچ  هدرک و  ناشنرطاخ  ار  یناوج  ماّیا  ّتیمها  ینیمخ ، دمحا  دّیس  جاح  شدنزرف 

، دور یم  تتسد  زا  زیچ  همه  يریپ  رد  هک  نک  هدافتسا  تسا  یقاب  هک  يا  هزادنا  هب  یناوج  زا  مزیزع ! »

ص:46
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.یلاعت يادخ  ترخآ و  هب  هّجوت  یّتح 

تلفغ اب  یناوج  ات  دهد ، یم  يریپ  نامز  رد  حالصا  حالـص و  ةدعو  ار  ناناوج  هک  تسا  نآ  هراّما  سفن  ناطیـش و  گرزب  دیاکم  زا 
زاب وا  يارب  صالخا  ادخ و  رکذ  زا  ار  ناسنا  چوپ ، ياه  هدعو  اب  رخآ  ۀظحل  ات  دـهد و  یم  رمع  لوط  ةدـعو  ناریپ  هب  .دورب  تسد  زا 

(1) زیخرب .» تدهاجم  هب  يراد  يرتشیب  تردق  هک  یناوج  رد  سپ  ...دسرب  گرم  ات  دراد  یم 

دومن تفرشیپ  لبق  زور  هب  تبسن  دیاب  زور  ره  . 2

يورـشیپ تداعـس  هار  رد  مدـق  کی  زور  ره  هک  تسا  یناسک  بیـصن  لـماک  تداعـس  یتخبـشوخ و  مالـسا ، یمارگ  ءاـیلوا  رظن  رد 
: دیامرف یم  ایوگ  ینایب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنیامن 

.دنراک نایز  نوبغم و  رمع  ۀلماعم  رد  دشاب ؛ ناسکی  یناسنا  دشر  یگدنز و  ةرهب  رد  ناشزور  ود  هک  يدارفا 

دنوش و عقاو  نارگید  ۀطبغ  دروم  هک  تسا  هتسیاش  دشاب ؛ زورید  زا  رتهب  ناشزورما  هک  يا  هّدع 

ص:47
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.دننک اّنمت  ار  وا  قیفوت 

.دنوش (1) یم  عقاو  ّقح  تمحر  زا  مورحم  دشاب ؛ زورید  زا  رتدب  ناشزورما  هک  یناسک 

: دندیسرپ یلیبدرا  نیدلا  یفص  خیش  زا 

.درک یمن  هانگ  هک  ربمغیپ  ارچ ؟ .منک  یم  رافغتسا  راب  داتفه  يزور  نم  هک  تسا  هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

یم یط  ار  ادخ  هب  برق  لحارم  زا  يا  هلحرم  زور  ره  دوخ ، يونعم  میظع  شالت  رکذ و  تدهاجم ، اب  ربمایپ  : » تفگ باوج  رد  خیش 
...تسین فّقوتم  مه  ربمغیپ  .درک 

یم شزرمآ  ادـخ  زا  زورما  هب  تبـسن  دوب  يرود  هک  یلبق  ۀـلحرم  رد  روضح  زا  زور  ره  دوـشگ و  یم  وـن  ۀـلحرم  کـی  زور  ره  وا ) )
(2) دیبلط .»

دینک هنیهب  هدافتسا  لقع  تمعن  زا  . 3

تداعـس نآ  زا  اجب  ةدافتـسا  حیحـص و  دشر  تروص  رد  هک  تسا  هشیدنا  لقع و  يورین  یمدآ ، دوجو  رد  اهورین  نیرتمهم  زا  یکی 
يویند و

ص:48

.. ص 342 رابخالا ، یناعم  (( . 1 - ) 1
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.دیامن یم  نیمضت  ار  ناسنا  يورخا 

: دنا هدومرف  نینچ  لقع  زا  ابیز  یمیسقت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

هار زا  هک  یلقع  يرگید  دوش و  یم  رـشب  بیـصن  شنیرفآ ، تنـس  ساسا  رب  یعیبط و  روط  هب  هک  یلقع  یکی  تسا ، عون  ود  رب  لقع  »
(1) دیآ .» یم  تسد  هب  نآ ، نیا و  زا  نتفرگارف  نارگید و  نانخس  ندینش 

راکدوخ روط  هب  ندب  یعیبط  لماکت  اب  نامزمه  یکدوک و  نارود  زا  هک  یعیبط  دشر  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  زین  لقع  دشر  نیاربانب 
دعاسم طیارـش  داجیا  اب  هک  یباستکا  دـشر  يرگید  و  ...دـنک .  یم  ّومن  هتـسویپ  دوخ ، ییاهن  دـشر  هب  لوصو  اـت  ددرگ و  یم  زاـغآ 

.دبای همادا  زین  یعیبط  دشر  لحارم  نیرخآ  ّیط  زا  سپ  زارد  نایلاس  زاغآ و  یکدوک  نارود  زا  دناوت  یم  تیبرت  میلعت و 

يامنهار هک  شیدـنا  لآـم  لـقع  تسا و  تردـق  لاـمک  رد  تسا ، ناـیمدآ  ۀـکّرحم  ةّوق  نیرتگرزب  هک  تاـساسحا  یناوج ، ماـّیا  رد 
يداع لاح  رد  هک  یعقوم  ناناوج  تهج  نیمه  هب  یناوتان ؛ فعض و  لاح  رد  تسا  تاساسحا  هاوخریخ 

ص:49

.. ص 342 نآرقلا ،) بیرغ  تادرفم   ) ٌعوُمْسَمَو ٌعُوبْطَم  ِنالْقَع  ُلْقَْعلا  (( . 1 - ) 1
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یم اوران  ياه  میمصت  تاساسحا ، نایغط  اب  دنتـسه  يداع  ریغ  هتخورفارب و  هک  ینامز  هدشن و  باسح  ناشراتفر  زا  يا  هراپ  دنتـسه ،
.دنریگ

یناطیش ياه  سوه  �يوه و  راچد  هدومن و  لرتنک  دَرِخ  لقع و  ياه  ییامنهار  اب  ار  دوخ  تاساسحا  تسا  مزال  ناناوج  رب  ور  نیا  زا 
دنشاب یم  اه  سوه  �يوه و  ةدرب  ریسا و  هک  ییاه  لقع  دنرایسب  هچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ةدومرف  هب  .دندرگن  لطاب  تاساسحا  و 

.دنک (1) یم  تموکح  اه  نآ  هب  سفن  ِیناطیش  ياه  شهاوخ  و 

دیزاس نیرق  مه  اب  ار  لمع  ملع و  . 4

.تسا نیمه  اه  نآ  ۀیصوت  ناگرزب  نیا  هب  دارفا  ۀعجارم  رد  ًالومعم  .دزادنا  یم  قالخا  ناداتسا  ياهسرد  دای  هب  ار  ناسنا  هلمج  نیا 

هب لـمع  هب  ار  ناـنآ  ناـشیا  دـنیامن ، یم  هظعوـم  ياـضاقت  هلظ ) ماد   ) تجهب یمظعلا  ّللا 
�

ه هیآ  رـضحم  زا  هک  يدارفا  لاـثم  ناوـنع  هب 
.دزاس یم  نومنهر  شیوخ  ینورد  ياه  هتخودنا 

رد هکلب  تسین ، حرطم  قالخا  ملع  رد  طقف  لصا  نیا 

ص:50

(.. ص 31 ج 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  هغالبلا ، جهن   ) ٍریمَأ �يوَه  َتحَت  ٍریسَأ  ٍلقَع  نِم  مَکَو  (( . 1 - ) 1
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.تسا يراج  نونف  مولع و  یمامت 

دراد تلیـضف  هچنآ  تسین ، دـیفم  ییاهنت  هب  شناد  ملع و  نتـشابنا  هک  تسا  نیا  ناگرزب  تاـملک  رد  هدـش  حیرـصت  دراوم  رگید  زا 
.تسا لمع  اب ، ملع  ندوب  مأوت 

: دنیامرف یم  نینچ  دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما 

.ٌلیلَق (1) ُهَتاعُرَو  ٌریثَک  ِْملِْعلا  َهاوُر  َّنِإَف  ٍهَیاوِرَو ، ٍعامَس  َلْقَع  ال  ٍهَیاعِرَو ، ٍهَیاعِو  َلْقَع  َنیّدلا  اُولَقَع 

دننک و تعانق  یمالـسا  مولع  ندینـش  هب  طقف  هک  نآ  هن  دندومن ، لمع  نادب  دـندیمهف و  ّربدـت  اب  ار  مالـسا  یملع  قیاقح  نانیا (2)  »
هب ار  یملع  قیاقح  هک  یناسک  دنرایـسب و  یملع  بلاطم  ناگدـنیوگ  انامه  دـنیامن ، لـقن  نارگد  يارب  ار  شیوخ  تاـظوفحم  سپس 

«. دندودعم مک و  دندنب  راک  هب  هدرک و  كرد  یتسرد 

لاب و ود  نیا  زا  تسا  مزال  اذل  .دوش  لصاح  یّقرت  زاورپ و  ات  دنک  تکرح  مه  اب  دیاب  هک  دشاب  یم  هدنرپ  لاب  ود  دـننام  لمع  ملع و 
هب ندیسر  يارب  هلیسو 

ص:51

 .. ص 317 ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ، هغالبلا جهن  (( . 1 - ) 1
..دندوب مالسا  بتکم  ۀتسیاش  یعقاو و  نادرگاش  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ّیبن  یمارگ  نادناخ  (( . 2 - ) 2
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.مینک هدافتسا  مه  اب  لامک ،

میا (1) هتخاس  لمع  میدیمدب و  ناج  ار  ملع  میا  هتخات  نورب  هناخ  زا  بلط  ردنا  هک  ام 

دیوشن لفاغ  ندرک  شزرو  زا   . 5

راک هس  هب  ار  ناـناوج  رـصتخم  اـبیز و  يا  هلمج  رد  يربهر  مّظعم  ماـقم  .تسا  ناـناوج  ّتیقفوم  روما  نیرت  یـساسا  زا  یکی  شزرو 
: دنا هدومن  شرافس 

« شزرو بیذهت ، لیصحت ، »

رب هوـالع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  ییاـج  اـت  دراد  يا  هژیو  ّتیمها  مسج ، شرورپ  شزرو و  ۀـلأسم  مالـسا ، رد 
.دندومرف یم  تکرـش  اه  ّتیلاعف  نیا  زا  یخرب  رد  انـش ، يزادـناریت و  یناود ، بسا  نوچ  ییاه  شزرو  ماجنا  هب  دوخ  ناوریپ  قیوشت 

تبثم راثآ  دوجو  اب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآدای  (2)

ص:52

ص 389. يروهال ، لابقا  تایلک  یعوضوم  گنهرف  (( . 1 - ) 1
زا رتهب  يزادناریت  نم  دزن  هتبلا  دیزومایب و  يزادناریت  يراوس و  بسا  : » دنیامرف یم  نینچ  یثیدح  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  (( . 2 - ) 2

يزادناریت انـش و  ار  ناتنادنزرف  : » دـنیامرف یم  نینچ  يرگید  ثیدـح  رد  و  ص 140 ) ج 15 ، هعیـشلا : لئاسو  « ) .تسا يراوس  بسا 
(.. ص 443 ج 16 ، لامعلا : زنک  « ) .دیزومایب
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.تسا ّرضم  دنسپان و  يرگید  راک  ره  دننام  هنیمز  نیا  رد  يور  هدایز  ناناوج ، يارب  شزرو  دایز 

تانیرمت اب  هک  نیا  ای  تسا و  یـشزرو  ۀتـشر  نالف  یبرم  یناوج  هک  نیا  دننام  دشاب  ناسنا  لغـش  ندرک  شزرو  هک  يدراوم  رد  یلب 
دوخ زا  نکمم  ياج  ات  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  دـیامن ، یللملا  نیب  ای  يروشک  تاقباسم  ياّیهم  ار  دوخ  دـهاوخ  یم  يزور  هنابش 

.دیازفایب نام  یمالسا  نهیم  تاراختفا  رب  دوخ  يزوریپ  اب  هتشاذگ و  هیام 

دیریگ هرهب  ناگتشذگ  تایبرجت  زا   . 6

ِلقع کـمک  اـب  زورما ، ِرـشب  .تسا  يداـمتم  ياـه  نرق  لوط  رد  ِملاـع ، اهدـص  تاـعلاطم  اهـشالت و  لوـصحم  ناـهج ، زورما  شناد 
، نادنمـشیدنا دـیفم  ياـه  هبرجت  ناگتـشذگ و  ریگیپ  ياـه  تمحز  زا  دـنک و  یم  رکف  زورما  ناـگرزب  ۀـبرجت  زورید و  نادنمـشناد 

.دیامن یم  هدافتسا 

یناحور يونعم و  دنویپ  نیا  زا  دـنک و  یم  طبترم  رـشب  نادنمـشناد  لوقع  هب  ار  دوخ  لقع  عقاو  رد  دـناوخ ، یم  سرد  هک  سک  نآ 
اهرتگرزب هب  تبسن  يرتمک  ۀبرجت  زا  هدش  هعماج  دراو  هزات  هک  نیا  رطاخ  هب  ناوج  هک  تسا  یهیدب  .دیامن  یم  ورین  تردق و  بسک 

اذل تسا ، رادروخرب 

ص:53
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.دیامزاین هرابود  ار  هدومزآ  هار  دیامن و  هدافتسا  نارگید  تایبرجت  زا  دناوت  یم  ات  دنک  یم  مکح  لقع 

راگزور نیا  رد  تسیاب  ود  رمع  ار  هشیپرنه  دنمرخ  درم 

راکب (1) ندرب  هبرجت  يرگد  زو  نتخومآ  هبرجت  یکی  هب  ات 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

.دریم (2) یم  شلقع  هتفر  هتفر  دیامنن  ضیف  بسک  نادنمشناد  شناد  زا  دونشن و  ار  نادنمدرخ  ۀنامیکح  راتفگ  هک  سک  نآ 

يا هرهب  تسا  هدـش  اطع  يو  هب  هک  يرئاـخذ  زا  دربن و  يدوس  هبرجت  لـقع و  ياـه  هیامرـس  زا  هک  تسا  یـسک  راـکنایز  تخبدـب و 
.دریگنرب (3)

.دوب (4) دهاوخ  تمالس  هب  یهابت  طوقس و  زا  دیامن  یم  راوتسا  تاّیبرجت  مکحم  ۀیاپ  رب  ار  دوخ  لامعا  هک  سک  نآ 

ص:54

.يدعس زا  لقن  هب  ادخهد ، مکحلا ، لاثما  (( . 1 - ) 1
 (.. ص 160 ج 1 ، راونالا ، راحب   . ) ُُهْلقَع َتام  ِلوُقُْعلا  يِوَذ  ْنِم  َعاِمتْسِإلا  َكَرَت  ْنَم  (( . 2 - ) 2
(.. ص 304 ج 33 ، نامه ،  ) هبرجتلا ِلْقَعلا و  َنِم  َِیتُوا  ام  َعْفَن  مِرُح  ْنَم  یقّشلا  ّنِاف  (( . 3 - ) 3

(.. ص 376 ج 1 ، همکحلا ، نازیم   ) بطاعملا َنِم  َِملَس  ِبِراجَّتلا  َنِم  َمَکْحَأ  ْنَم  (( . 4 - ) 4
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.تسا (1) یشخبرمث  دیفم و  شناد  یگدنز ، ياه  هبرجت 

دیئامن نییعت  يزودنا  شناد  يارب  ار  دوخ  ییاهن  فده  . 7

ار دوخ  یلیصحت  ۀتشر  ءادتبا  شناد  بسک  رد  هک  تسا  نیا  دشاب  ناناوج  هّجوت  دروم  دیاب  هراومه  لیـصحت  نارود  رد  هک  يا  هتکن 
ۀجیتن هب  ات  دـنورب  فدـه  نآ  یپ  زا  اهنت  هتخادـنا و  راک  هب  هار  نآ  رد  ار  دوخ  یحور  یمـسج و  يورین  ماـمت  سپـس  دـننک و  نییعت 

کی دـشاب و  هطاحا  لباق  هک  تسا  يرادـقم  زا  شیب  شناد  ملع و   ، » مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  ةدومرف  هب  اریز  دـنبای ، تسد  یتبثم 
(2) دیریگ .» ارف  ار  شرت  هتسیاش  رتهب و  یملع  ره  زا  سپ ، ددرگ ؛ فقاو  اه  نآ  ۀمه  رب  دناوت  یمن  درف 

یلیـصحت ریـسم  دنهد و  یم  هدیقع  رییغت  راب  کی  تقو  دـنچره  یلدود  دـیدرت و  رثا  رب  دـنراد و  رارق  یب  مارآان و  رکف  هک  یناناوج 
رب زا  ای  هدوهیب  ًانایحا  هقّرفتم و  بتک  ۀعلاطم  هب  ار  دوخ  تقو  زا  یّمهم  تمسق  لیصحت  لالخ  رد  هک  نآ  ای  دننک ، یم  ضوع  ار  دوخ 

بلاطم ندرک 

ص:55

(.. نامه  ) ٌدافَتْسُم ٌْملِع  ُبِراجَّتلا  (( . 1 - ) 1
(.. ص 2105 ج 3 ، نامه ،  ) ُهَنَسْحا ٍْملِع  ِّلُک  ْنِم  اوُذُخَف  ِِهب  َطاُحی  ْنا  ْنِم  ُرَثْکا  ُْملِْعلا  (( . 2 - ) 2
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هب یقیفوت  دوخ  یلیصحت  ۀتشر  رد  هک  تسا  دیعب  دننک ، یم  فرص  هریغ  لابتوف و  امنیس ، ياه  هراتس  یگدنز  حرش  ریظن  طوبرم  ریغ 
یب یلو  دنروخ  یم  سوسفا  دوخ  ۀـتفر  تسد  زا  تصرف  رب  يزور  دارفا  نیا  .ددرگ (1)  ناشبیصن  یناشخرد  يزوریپ  هدروآ ، تسد 

.تسا رمث 

: دومرف هک  نایقّتم  يالوم  مالک  تسابیز  هچ  دروم  نیا  رد 

(2) تسا .» هدومن  هابت  عیاض و  ار  دوخ  يرورض  ياهراک  لمع ، نیا  اب  دنک  مرگرس  يرورض  ریغ  ياهراک  هب  ار  نتشیوخ  هک  یسک  »

لوغشم ییاهراک  ماجنا  هب  دومن ، -  هسیاقم  ار  نآ  ناوت  یمن  یتمیق  نارگ  ءیـش  چیه  اب  هک  ار -  دوخ  رمع  ناسنا  تسین  فیح  ًاعقاو 
.دََرب یمن  يا  هرهب  نآ  زا  زین  دوخ  یلاسگرزب  رد  هکلب  یناوج ، ماّیا  رد  هن  هک  دریگ  ارف  ار  یلئاسم  بلاطم و  ای  دزاس 

دروم یلاسگرزب  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  دنریگ  دای  ناناوج  تسا  هتسیاش  هک  یبلاطم  نیرتهب  تفگ : دیاب  هجیتن  رد 

ص:56

.. ص 400 ج 2 ، تاساسحا ، لقع و  رظن  زا  ناوج  هب : نک  هاگن  (( . 1 - ) 1
(.. ص 2791 ج 4 ، همکحلا ، نازیم   ) ُبِجَی ام  هِْرما  ْنِم  َعَّیَض  ُبِجَی  اِمب ال  ُهَسْفَن  َلَغَش  ْنَم  (( . 2 - ) 2
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.دنیامن (1) هدافتسا  دوخ  یناوج  نارود  ياه  هتخومآ  زا  یعامتجا  یگدنز  رد  دنناوتب  دشاب و  ناشزاین 

ملاس ار  دوخ  مسج  یتشادهب ، تاروتسد  تیاعر  اب   . 8

دیراد هاگن 

يریگراکب اب  تسا  مزال  زیزع  ناناوج  .تسا  يرورض  اه  يرامیب  زا  يریگشیپ  تمالـس و  یتسردنت و  ظفح  يارب  تشادهب  هب  هجوت 
یلاس و نایم  نینس  رد  ناسنا  .دنیامن  تیوقت  تلوهک  ماّیا  رد  دیفم  يریگراک  هب  يارب  ار  دوخ  مسج  یناوج ، رد  یتشادهب  تاروتسد 

نینـس رد  دارفا  یتشادـهب  لئاسم  تیاعر  مدـع  ّتلع  هب  اه  نآ  زا  یـشخب  هک  دـندرگ  یم  یمـسج  ياـه  يراـمیب  یخرب  راـچد  يریپ 
.تسا هدوب  یناوج 

.دندومن یم  شرافس  نآ  هب  ار  دوخ  نایعیش  هتسناد و  ّتیمها  اب  ار  تشادهب  ۀلأسم  هراومه  زین  ام  موصعم  ناماما 

هب تاروتسد  نیا  زا  یکدنا  شخب 

ص:57

حرش هغالبلا ، جهن   ) اْهَیلا اوُجاتْحا  ًالاجِر  اوُراص  اذِإ  یتَّلا  ُءایْشَْألا  َثادْحَْألا  اَهَمَّلعَتَی  ْنَأ  ِءایْشَْألا  َیلْوا  مالـسلا :  هیلع  ّیلع  لاق  (( . 1 - ) 1
(.. ص 333 ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا 
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.درب یم  ار  بت  هدرک و  مضه  ار  اذغ  دناشن ، یم  ورف  ار  ندب  ترارح  درس  بآ  اب  وش  تسش و   (1) ددرگ : یم  رکذ  راصتخا 

.تسا ّرثؤم  ًالماک  ندب  یتمالس  رد  ندرک  ماّمح  ندومن و  لامعتسا  رطع  ندیشوپ ، هزیکاپ  سابل  ندومن ، ژاسام 

.تسا رمع  لوط  ۀیام  ندش ، رادیب  باوخ  زا  دوز  حبص  سابل و  ندوب  کبس 

.تسا هدش  دیکأت  رایسب  اتشان  رد  لسع  ندروخ 

.تسا هدیسر  يدایز  ثیداحا  زین  نتفرن  هار  هنهرباپ  ندوب و  وبشوخ  هزیکاپ و  رد 

.دیرادم هگن  هناخ  رد  ار  هلابز  هتسش و  ار  فورظ  .دییامن  بوراج  ار  هناخ 

.دیئادزب هناخ  زا  ار  توبکنع  رات 

.دیروخب اهتشا  لیم و  اب  ار  نآ  اذغ ، فرص  ماگنه  هک  هدمآ  ثیدح  رد 

.دیراد هاگن  ندش  رپ  زا  ار  مکش  هراومه 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 

ص:58

فیلأت نیقتملا  هیلح  فیرش  ياه  باتک  هب  دیناوت  یم  یمالسا ، ِیتشادهب  تاروتـسد  نوماریپ  رتشیب  تاعالّطا  بسک  يارب  (( . 1 - ) 1
..دییامن هعجارم  هللا  همحر  ییابطابط  هم  ّالع  فیلأت  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  هللا و  همحر  یسلجم  هماّلع 
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زا هاگ  چیه  .تسا (1)  دساف  همه  دنیب  یم  هک  ار  ییاهباوخ  ددرگ و  یم  راچد  اه  يرامیب  عاونا  هب  روخرپ  هک  دـیزیهرپب  يروخرپ  زا 
دئاوف یخرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  .دـیوشن  لـفاغ  اـه  نآ  ندوـمن  زییمت  اـه و  نادـند  هب  ندز  كاوـسم 

: دنا هدومرف  نایب  نینچ  ار  ندز  كاوسم 

.دنک یم  هزیکاپ  ار  ناهد  - 

.دزاس یم  دونشوخ  ار  يادخ  - 

.دنک یم  دیفس  ار  اه  نادند  - 

.دیامن یم  دایز  ار  اهتشا  - 

.دنک یم  مکحم  ار  هثل  - 

.دنبای یم  روضح  یسک  نینچ  رانک  رد  هکئالم  - 

.دشاب (2) ندز  كاوسم  نودب  هک  تسا  تعکر  داتفه  زا  رتهب  دنوادخ  دزن  كاوسم  اب  زامن  تعکر  ود  - 

دیزومایب دنپ  ناگتشذگ  خیرات  زا  . 9

هراشا

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هب  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

ص:59

.. ج3،ص373 فیراعم ، فراعم و  (( . 1 - ) 1
.. ص 44 لاصخلا ، (( . 2 - ) 2
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.(1) َنوُرَّکَفَتَی » ْمُهَّلََعل  َصَصَْقلا  ِصُْصقاَف  »

ياهدـب کین و  دـتفا و  راک  هب  ناـشرّکفت  يورین  دـیاش  هک  دـیما  نیا  هب  وگزاـب ، مدرم  يارب  ار  ناینیـشیپ  خـیرات  عیاـقو و  ربماـیپ ! يا 
.دنهد صیخشت  یخیرات  عیاقو  نآ  لالخ  زا  ار  شیوخ  یگدنز 

ياهدـب کـین و  هک  نآ  يارب  دیـسرب ، لـقع  یباـستکا  دـشر  هب  ًاجیردـت  دوش و  تیوقت  ناـترکف  يورین  هک  نآ  يارب  زیزع ! ناـناوج 
يرادرب هرهب  رتهب  یناوج  تصرف  زا  دیناوتب  هک  نآ  يارب  دیدرگ ، هاگآ  رشب  یعامتجا  تایح  فلتخم  نوئش  زا  دیسانشب و  ار  یگدنز 

هعلاطم ّتقد و  نآ ، تاکن  مهف  يارب  دـیناوخب و  خـیرات  دـیاب  دـیئامن ، زاغآ  ار  یعاـمتجا  یگدـنز  زّهجم ، هتخاـس و  ِرکف  اـب  دـینک و 
زا دزاس ، یم  طبترم  ّتیرشب  رود  ياه  هتشذگ  اب  ار  صخـش  دراد و  یپ  رد  ار  براجت  یگیامرپ  قمُع و  تعـسو ، خیرات  اریز  .دیئامن 

.دراد یتیبرت  میظع  شزرا  ور  نیا 

؟ يا هناسفا  يا  هّصق  یناتساد  يا  هناگیب  دوخ  يا ز  خیرات  تسیچ 

دنک (2) هر  درم  راک و  يانشآ  دنک  هگآ  نتشیوخ  زا  ار  وت  نیا 

ص:60

.. ۀیآ 176 فارعا ، ةروس  (( . 1 - ) 1
ص 176. يروهال ، لابقا  تایلک  یعوضوم  گنهرف  (( . 2 - ) 2
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لیلحت هیزجت و  زا  هتفرگ و  تربع  سرد  یگدـنز ، فلتخم  لـحارم  رد  نیـشیپ  ماوقا  تواقـش  تداعـس و  زا  ناـسنا  تسا  مزـال  سپ 
.دیامن راوتسا  هدش  باسح  حیحص و  ۀمانرب  کی  ساسا  رب  ار  دوخ  یگدنز  زین  دزومآ و  هبرجت  ناینیشیپ  عیاقو 

هب یحیاصن  نمض  هداد و  رارق  بطاخم  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تشهب ، لها  ناناوج  ِدّیس  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
: دنیامرف یم  نایب  نینچ  یهاتوک  تارابع  نمض  رد  ار  خیرات  زا  يرادرب  هرهب  شزومآ و  ۀقیرط  تقیقح ، ّتیمها ، ناشیا ،

اب ناشخیرات  رد  ما ، هدـنکفا  رظن  نانآ  ياـهراک  رد  یلو  تسا  هدوبن  ناگتـشذگ  رمع  اـب  ناـمزمه  نم  رمع  هچرگ  زیزع ! دـنزرف  يا  »
زا هک  ار  يرابخا  مدـمآ ، باسح  هب  نانآ  زا  یکی  دـننام  عالّطا  ترثک  زا  هک  ییاج  ات  ما  هدومن  ریـس  ناشراثآ  رد  هدرک و  رکف  ّتقد 

یگدـنز اه  نآ  نیرخآ  ات  نیلّوا  اب  ًاصخـش  دوخ  ییوگ  هک  هدرک  هاگآ  ناـنآ  عضو  هب  ارم  يردـق  هب  ما  هتـشاد  تفاـیرد  ناگتـشذگ 
دوس و متخانـش و  ار  ناشراک  یگریت  ینـشور و  نانآ ، خـیرات  رد  قّمعت  رثا  رب  ما ، هدـید  کـیدزن  زا  ار  ناـشروما  ناـیرج  ما و  هدرک 

، مداد صیخشت  ار  ناشلامعا  نایز 

ص:61
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ابیز و بلاطم  اهنت  مدراذـگ و  وت  رایتخا  رد  دوب  هدـنزومآ  دـیفم و  هک  هچنآ  مدرک  لابرغ  ار  دوخ  یخیرات  تاـعالّطا  عومجم  سپس 
«. متشاد هاگن  رانکرب  درادن  یلمع  یملع و  رثا  هک  هدیاف  یب  لوهجم و  يایاضق  زا  ار  تنهذ  مدیزگرب و  وت  يارب  ار  عیاقو  ریذپلد 

: ددرگ یم  نشور  هتکن  دنچ  هتشذگ  بلاطم  زا 

.دش هاگآ  یبوخ  هب  هتشذگ  مما  للم و  خیرات  زا  دیاب 

.داد صیخشت  دب  زا  ار  کین  هتخانش و  ار  عیاقو  للع  خیرات ، لیلحت  هیزجت و  اب 

.درک سیردت  ناناوجون  يارب  دیاب  ار  خیرات  ةدنزومآ  ياه  تمسق 

.درک هتسخ  ار  هظفاح  خیرات ، ِدیفم  ریغ  رثا و  یب  بلاطم  طبض  اب  دیابن 

: ینایاپ ۀتکن  * 

یگدنز ریـسم  تسا  نکمم  نآ ، نتـسب  راک  هب  کچوک و  ۀعقاو  کی  زا  يزومآ  هبرجت  هاتوک و  خیرات  کی  زا  نتفرگ  تربع  یهاگ 
.دناسرب (1) تمظع  تّزع و  جوا  هب  هدناهر و  یعطق  طوقس  زا  ار  وا  دهد و  رییغت  ار  یناوج 

ص:62

.. 223 ص 218 -  ج 1 ، تاساسحا ، لقع و  رظن  زا  ناوج  (( . 1 - ) 1
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دیشاب دوخ  نامز  ریدم  هراومه   . 10

هراشا

هب ای  دوخ و  تقو  زا  هنیهب  ةدافتسا  دنسرب ، ییافوکش  ییایوپ و  هب  دنناوت  یم  ناناوج  نآ  زا  ةدافتسا  اب  هک  ییاه  هزومآ  زا  رگید  یکی 
اه و تصرف  مانتغا  نامز ، ّتیمها  ِتخانـش  : » تفگ نینچ  ناوت  یم  نامز  ّتیریدـم  فیرعت  رد  .دـشاب  یم  نامز  ّتیریدـم  رتهب  ریبعت 

«. یگدنز ةدنامیقاب  ياه  تصرف  رد  يزیر  همانرب  هب  هّجوت  اب  رایتخا ، تحت  ِتاقوا  زا  هدافتسا 

.دنا هدومن  توعد  رمع  تاظحل  زا  يریگ  هرهب  نامز و  زا  هنیهب  ةدافتسا  هب  ار  شیوخ  ناوریپ  هراومه  زین  ام  بتکم  نایاوشیپ 

یناوج رد  نامز  تیریدم  نتشاد  يارب  هزومآ  شش  * 

.دینک فذح  ار  دئاز  شزرا و  یب  ياهراک  دیئامن ، ادیپ  شزرااب  ياهراک  يارب  یفاک  تقو  دیهاوخ  یم  رگا 

يژرنا نامز و   » تقونآ دییوگب ، هن »  » تمادن ساسحا  نودب  نارگید  ياوران  ياه  تساوخرد  لباقم  رد  هنوگچ  هک  دـیتخومآ  هاگره 
.دینک یم  ادیپ  ار  شیوخ  شزرااب  فادها  هب  ندیسر  يارب  یفاک »

ص:63
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.دینک يزیر  همانرب  نآ  يور  يراذگ و  هیامرس  هنالقاع  ار  نآ  دینک و  ییوج  هفرص  ناتتقو  رد  .تساه  ّتیقفوم  ِیساسا  لماع  تقو ،

؟ مشاب هتشاد  ار  یهدزاب  رثکادح  تقو ، نیرتمک  فرص  اب  ناوت  یم  هنوگچ  اجک و  دیسرپب  دوخ  زا  دیاب  هشیمه 

يارجا نامز  ندوب  بسانمان  هکلب  دشاب ، یمن  ناشطلغ  يارجا  ای  اه  نآ  ندوب  دب  اه ، حرط  رثکا  تسکش  لیلد  دشاب  ناترطاخ  هشیمه 
.تسا ّرثؤم  ناشتّیقفوم  مدع  رد  اه  نآ 

.دشاب (1) یم  ّرضم  نآ  يارب  دایز  تقو  صیصخت  ةزادنا  هب  يراک ، ماجنا  يارب  یفاکان  تقو  نداد  صاصتخا 

دیزادرپب یقالخا  مراکم  لئاضف و  بسک  هب  دیناوج ، ات  . 11

هراشا

تسا (2) یندُرم  قالخا  دقاف  تشگ  هک  یموق  دنا  هدنز  قالخا  هب  راگزور  ماوقا 

يونعم و ياه  هبنج  ءایحا  هب  ار  دوخ  تاقوا  زا  یتمسق  دنفّظوم  یناسنا  خماش  ماقم  هب  لین  یهلا و  ياضر  بلج  يارب  ناملسم  ناناوج 
.دنهد صاصتخا  یناحور  ذئاذل  بلج 

هدناهر و اه  یتسپ  زا  ار  دوخ  اه ، ناسنا  هب  تمدخ  مدرم و  هب  ّتبحم  ّقح ، ۀماقا  راگدرورپ ، شتسرپ  شیاتس و  اب  و 

ص:64

 .. ص 526 ناوج ، گنهرف  (( . 1 - ) 1
.راهب زا  لقن  هب  ص 442  نادنزرف ، هب  ناردپ  ياهدنپ  (( . 2 - ) 2
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.دنروآ مهارف  ار  شیوخ  لماکت  یلاعت و  تابجوم 

راکزیهرپ دوش  یم  يریپ  هب  يربگ (1)  ره  هن  رو  تسا  يربمغیپ  ةویش  ندوب  كاپ  یناوج  رد 

داهنشیپ کی 

: دنهد یم  هئارا  داهنشیپ  کی  ناشنامیا  نید و  زا  تظفاحم  يارب  ناناوج  هب  لیذ ، ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماما 

.ِْملِْعلِاب (2) ْمُکَنیدَو  ِبَدَْألِاب  ْمُکَضارْعا  اُونِّصَح  ِناْیتِْفلا  َرَشْعَم  ای 

نتشیوخ نید  ياهب  نارگ  ۀیامرس  دییامن و  تظفاحم  يزومآ  بدا  اب  ار  دوخ  یقالخا  يایاجـس  یناسنا و  فرـش  ناناوج ، هورگ  يا  »
«. دیراد نوصم  تارطخ  زا  شناد  ملع و  يورین  اب  ار 

دیهد صیخشت  اه  يدب  زا  ار  اه  یبوخ  . 12

هدیمح و قالخا  نتخانش  دراد ، رایسب  ّتیمها  ناناوج  ّتیصخش  حیحص  دشر  رد  هک  ییاه  هزومآ  زا  یکی 

ص:65

سپـس هک  هتـشاد  حیحـص  ینید  لصا ، رد  تسا و  باتک  لها  مالـسا ، رظن  زا  ربگ  .تشدرز  وریپ  سوجم ، ياـنعم  هب  ربگ  (( . 1 - ) 1
.16726 ص 16722 -  ج 11 ، ادخهد ، ۀمان  تغل  هب  نک ؛ هاگن  تسا ، هدش  خسم  هرخألاب  فیرحت و 

.. ص 210 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  (( . 2 - ) 2
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اب يردق  هب  دنسپان  هدیدنسپ و  تایقلُخ  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هار  نیا  رد  هک  یلکـشم  .تسا  هلیذر  تافـص  صیخـشت 
.ددرگ لّدبم  دب  يراتفر  هب  یمدآ  بوخ  قلُخ  تسا  نکمم  تلفغ  رصتخم  اب  هک  دنهباشم  مه 

ررض زا  ار  دوخ  عفن  دسانش  مک  رش  ریخ و  ِناهج  ردنا  یمدآ 

تسیچ (1) راومهان  راومه و  ةداج  تسیچ  راک  بوخ  تشز و  دنادن  سک 

یم ادـج  مه  زا  هنوگ  نیدـب  ار  دـب  بوخ و  ياـهراتفر  زا  هنومن  دـنچ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  مهدزاـی  ياوشیپ 
: دنزاس

زا رگا  هک  دراد  يا  هزادـنا  يراـک  مکحم  طاـیتحا و  دوش ؛ یم  فارـسا  دوـش  زواـجت  نآ  زا  رگا  هک  دراد  يا  هزادـنا  اخـس  دوـج و  »
دوش رتشیب  نآ  زا  رگا  هک  دراد  يا  هزادنا  لام  فرـص  رد  لادـتعا  ییوج و  هفرـص  دوب ؛ دـهاوخ  سرت  شا  هجیتن  دـش  رتنوزف  شّدـح 

(2) دوب .» دهاوخ  یکاب  یب  رّوهت و  درذگب  شّدح  زا  رگا  هک  دراد  يرادقم  يریلد  تعاجش و  نینچمه  تسا و  لُخب 

ص:66

ص 181. يروهال ، لابقا  تایلک  یعوضوم  گنهرف  (( . 1 - ) 1
َوُهَف ِْهیَلَع  َداز  ْنِإَف  ًارادـْقِم  ِداِصْتقِِإللَو  ٌْنبُج  َوُهَف  ِْهیَلَع  َداز  ْنِإَف  ًارادـْقِم  ِمْزَحِللَو  ٌفَرَـس  َوُهَف  ِْهیَلَع  َداز  نِإَف  ًارادـْقِم  ِءاـخَّسِلل  َّنِإ  (( . 2 - ) 2

(.. ص 377 ج 75 ، راونالا ، راحب   ) ٌرُّوَهَت َوُهَف  ِْهیَلَع  َداز  ْنِإَف  ًارادْقِم  ِهَعاجَّشِللَو  ٌلُْخب 
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هزومآ زا  هراومه  تسا  مزال  دـنوشن ، یقالخا  تائّیـس  راچد  هتفرن ، اـطخ  هب  هدـیمح  قـالخا  نتفرگارف  رد  ناـناوج  هک  نآ  يارب  سپ 
.دنرادرب (1) مدق  شیوخ  تایقلُخ  شرورپ  هار  رد  هتسیاش ، نایبرم  یئامنهار  اب  دننک و  هدافتسا  ینید  ياه 

یلبنت یتسس و  زا  ندومن  يرود  . 13

، یمظن یب  ّیبرم ، نتـشادن  یگمانرب ، یب  سفن ، فعـض  زا  هک  .تسا  یناطیـش  گرزب  ياـه  ماد  زا  یقـالخا و  لـئاذر  زا  یکی  یلبنت 
.دوش یم  یشان  ...و  يرهاظ  ياه  تمعن  هافر و  رد  ندش  قرغ  يدیماان ، سأی و  یناوج ، ییالط  ماّیا  شزرا  زا  عالّطا  مدع 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(2) تسا .» تداعس  یتخبشوخ و  زا  نتسج  يرود  تلاطب ، یلبنت و  شوغآ  رد  ندیمرآ  »

رد یموش  راثآ  یناسنا ، دنسپان  ۀصیصخ  نیا  یتسارب 

ص:67

 .. 51 ص 47 -  ج 2 ، تاساسحا ، لقع و  رظن  زا  ناوج  هب : نک  هاگن  (( . 1 - ) 1
(.. ص 1303 ج 2 ، همکحلا ، نازیم   ) َِهلاطَْبلاَو یناوَْهلا  َیلِإ  ُنوُکُّسلا  ِهَداعَّسلا  ِْلیَن  ْنِم  َتاْهیَه  (( . 2 - ) 2
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زا ندنام  بقع  یگدرـسفا و  يداصتقا ، ياه  نایز  یقلُخ ، جک  یناوج ، ندش  هابت  .تسا  ریذـپان  ناکما  هاگ  نآ ، ناربج  هک  دراد  یپ 
راکرپ دنمناوت و  دارفا  اب  لبنت  فیعض و  ناگدنب  نیب  زین  دنوادخ  نیا  زا  هتـشذگ  .تسا  یلبنت  بقاوع  زا  یـشخب  اهنت  لماکت ، دشر و 

.تسا لئاق  توافت 

: دندومرف ناشیا  .تسا  بلطم  نیمه  يایوگ  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  یثیدح 

: درک ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  »

هتفخ رتسب  رد  يرادرم  نوچ  اه  بش  هک  نآ  دومرف : تسا ؟ ینیبدب  ضغب و  دروم  رتشیب  وت  دزن  تناگدـنب  زا  کی  مادـک  اراگدرورپ !
(1) دنارذگ .» یم  یلبنت  تلاطب و  هب  ار  اهزور  و 

تسا رییغت  لباق  دنسپان  تاداع  دیشابن ! نارگن  . 14

یـساسا ۀیاپ  هک  یباستکا  تاداع  یقالخا و  تافـص  هک  تسا  نیا  دراد  ترورـض  ناوج  لسن  يارب  نآ  نتـسناد  هک  یلئاسم  زا  یکی 
رثا رب  یناوج ، رگا  ًالثم  .تسا  رییغت  لّوحت و  لباق  تسا ، یناوج  ماّیا  رد  یمدآ  ّتیصخش 

ص:68

(.. ص 180 ج 73 ، راونالا ، راحب   ) ِراهَّنلِاب ٌلاَّطب  ِْلیَّللِاب ، ٌهَفیج  َلاق  َْکَیلِإ ، ُضَْغبا  َكِدابِع  ُّيَأ  ِّبَر  ای  �یسُوم  َلاق  (( . 1 - ) 1
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هک دنکن  رّوصت  دشابن و  سویأم  هدـیدرگ ، یقالخا  ریغ  یفنم و  يراتفر  ياراد  یعامتجا ، دـساف  طیحم  یگداوناخ و  دنـسپان  تیبرت 
ار يا  هتسیاش  ّتیصخش  حالصا و  ار  نتشیوخ  عطاق ، یمیمصت  يّدج و  يا  هدارا  اب  دناوت  یم  وا  هکلب  هدروخ ، تسکش  هشیمه  يارب 

.دیامن زارحا 

شتیمورحم ۀیام  هک  ار  يدنـسپان  تایقلُخ  هدرک و  هزرابم  شیوخ  دـساف  تاداع  اب  تسا  فّظوم  یملع  ینید و  رظن  زا  یناسنا  نینچ 
قداص ماما  زا  .دروآ  مهارف  ار  شیوخ  ّتیقفوم  یبایماک و  تابجوم  هدیدنـسپ ، تافـص  نتفرگارف  اب  دیادزب و  رطاخ  ۀحفـص  زا  هدش 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع 

.َِکلَمَِعب (1) ٌهَنیهَر  َکَسْفَن  َّنِإَف  َِکتَشیعَم  ِبَلَط  یف  �یعْسَت  امَک  اهِکاکَف  یف  َعْساَو  َکَقِراُفت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  اهُّرُضَی  اّمَع  َکَسْفَن  ْرِْصِقا 

رد هک  روطنامه  نک  شـشوک  تناج  يدازآ  رد  دوش و  ادج  وت  زا  هک  نآ  زا  لبق  راد  زاب  تسا  ّرـضم  شیارب  هچنآ  زا  ار  دوخ  سفن  »
(2) دش .» دهاوخن  دازآ  وت  ششوک  اب  زج  تسا و  وت  لامعا  ورگ  رد  تناج  هک  اریز  ینک  یم  ششوک  تَیزور  بلط 

ص:69

.. ص 297 ج 15 ، لئاسو ، (( . 1 - ) 1
 .. 139 ص 137 -  ج 2 ، تاساسحا ، لقع و  رظن  زا  ناوج  (( . 2 - ) 2
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دینکشب ار  ناطیش  سأی  ياهدس  ادخ ، هب  دیما  اب  . 15

.دراد تماقتسا  يرادیاپ و  هب  جایتحا  نآ  اب  هزرابم  تسا ، ناسنا  مّود  تعیبط  اهتداع ، هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 

موادم شـشوک  دوصقم ، هب  لین  يارب  دـننک و  یم  ّتیلاّعف  ریگ  یپ  ةدـهاجم  اب  شیوخ  یقالخا  تاکَلَم  حالـصا  هار  رد  هک  یناناوج 
دزرو رارـصا  دهد و  همادا  يرد  ندیبوک  هب  سک  ره  اریز  .دـندرگ  یم  لئان  شیوخ  فدـه  هب  دـنوش و  یم  زوریپ  ماجنارـس  دـنراد ،

دش (1). دهاوخ  دراو  رد  نآ  زا  تبقاع 

نآ لوغـشم  ادخ  رب  لّکوت  اب  سپـس  دینک ، نییعت  ار  دوخ  هار  هدیزگرب و  ار  دوخ  فدـه  تسخن  دـیاب  يراک  ره  رد  یمارگ ! ناناوج 
.دیازفایب امـش  ياه  ییاناوت  هب  یتّیقفوم  ره  دـیامن و  ناتفیعـض  یتسکـش  ره  تسا  نکمم  هک  دیـشاب  هّجوتم  لوا  زا  دـیاب  .دـیوش  راک 

یم نئمطم  رتگرزب  ياه  يزوریپ  هب  ار  ام  دـشخب و  یم  ورین  ام  هب  رتکچوک  ياه  يزوریپ  تسا ، يا  هزات  راک  مزلتـسم  راـک  ره  ءارجا 
.دروآ یم  هدارا  لمع ، هک  دشاب  نامدای  هشیمه  .دزاس 

ناوت یم  نتسب  شیوخ  يوج  هب  نایاپ  یب  رحب  ناوت  یم  نتسسگ  ایرد  ۀنیس  زا  ار  جوم 

ص:70

(.. ص 456 ظعاوملا ، مکحلا و  نویع   ) ََجلَو ََّجلَو  ِبابلا  َعْرَق  َمادَتْسا  ِنَم  (( . 1 - ) 1

ییافوکش يروآون و  تصرف  www.Ghaemiyeh.comیناوج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 81 

www.takbook.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14736/AKS BARNAMEH/#content_note_70_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناوت (1) یم  نتسشن  ایرد  لد  رد  رهوگ  لثم  تسیچ  زیگناالب  لیس  يوش  مکحم  دوخ  هب  رگ 

.دنام دهاوخ  کچوک  هشیمه  داد ، جرخ  هب  یلدود  دیدرت و  گرزب  ياهراک  هب  مادقا  رد  درک و  هشیپ  اج  یب  طایتحا  یسک  رگا  اما 

.میهدن هار  لد  هب  ار  ناطیش  ياه  هسوسو  مینک و  ششوک  دنلب  ياه  فده  هب  ندیسر  يارب  ادخ  هب  دیما  اب  نیاربانب 

دیئامن مهارف  دوخ  يارب  بسانم  يراک  لغش و  . 16

دروآ و تسد  هب  يراـک  تسا  لـیام  دراذـگ  یم  مدـق  یناوج  هب  دـنک و  یم  ّیط  ار  غولب  ماـیا  یکدوک و  نارود  هک  یعقوـم  ناـسنا 
لئان لالقتـسا  يدازآ و  هب  نآ  وترپ  رد  دیامن و  نیمأت  یـصخش  دمآرد  زا  ار  شیوخ  یگدـنز  .دـنک  زاب  دوخ  يارب  هعماج  رد  ییاج 

.دزاس رقتسم  هعماج  رد  ار  شیوخ  ّتیصخش  دنک و  تباث  ار  دوخ  یگتسیاش  دراد  تسود  وا  .ددرگ 

دشکب و تمحز  دیاب  دیامن ، یگدنز  نارذگ  يدنموربآ  تّزع و  اب  ددرگ و  رادروخرب  هنادنمتفارش  یگدنز  زا  دهاوخ  یم  هک  یسک 
دشاب و هعماج  دیفم  وضع  ات  دنک  شالت 

ص:71

 . ص 85 يروهال ، لابقا  تایلک  یعوضوم  گنهرف  (( . 1 - ) 1
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.دندرگ دنم  هرهب  وا  راک  ۀجیتن  زا  زین  نارگید  دنک  یم  هدافتسا  نارگید  راک  جیاتن  زا  يو  هک  روطنامه 

: دنیامرف یم  نینچ  دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(1) تسا .» داسف  یتسردان و  ثعاب  زین  مئاد  يراکیب  تسا ، بعت  تمحز و  ۀیام  لغش  هب  نداد  نت  رگا  »

یم قازترا  نارگید  تمحز  لوصحم  زا  تارـشح  دـننام  دـننک و  یم  یلاخ  هناش  راـک ، ماـجنا  ّتیلوئـسم و  لوبق  زا  هک  یناـگیامورف 
یهابت قالخا و  داسف  هار  هب  ار  نانآ  يرورپ  نت  يراکیب و  ماجنارس ، دنتسه (2) و  يرشب  عماوج  روفنم  نید و  شهوکن  دروم  دننک ،

.دهد یم  قوس 

رئاخذ لمع ، یعـس و  اب  شـشوک و  راک و  اب  ات  تسا  هتـساوخ  يو  زا  هدیرفآ و  دودحمان  دادعتـسا  لقع و  يورین  اب  ار  رـشب  دنوادخ 
وا رازگرکـش  دـنک و  تسیز  رطاخ  شیاسآ  اب  دـیامن ، هیهت  ار  دوخ  تشیعم  مزاول  ریاس  سابل و  اذـغ و  دروآ ، نوریب  ار  نیمز  ۀـتفهن 

.دشاب (3)

ص:72

(.. ص 298 ج 1 ، دیفم ، داشرا   ) ٌهَدَسْفَم ِغارَفلا  ُلاصِّتاَف  ًهَدَهْجَم  ُلْغُّشلا  ِنُکَی  ْنِإ  (( . 1 - ) 1
راـب هک  یـسک  تسا  نوعلم  ؛ ِساـّنلا یَلَع  ُهَّلَک  �یْقلا  ْنَم  ٌنوـُْعلَم  : » تسا هدوـمرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  (( . 2 - ) 2

(.. ص 37 لوقعلا ، فحت  « ) دیامن شاعم  رارما  مدرم  جنرتسد  زا  دنکفیب و  نارگید  شود  رب  ار  دوخ  یگدنز 
ّتیکلام و ّطلـست ، ام  رـشب ، نادـنزرف  يا  « ؛» َنوُرُکْـشَت ام  ًـالِیلَق  َشِیاـعَم  اـهِیف  ْمَُکل  اـْنلَعَج  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  ْمُکاـّنَّکَم  ْدََـقل  َو  (( . » 3 - ) 3

تمعن رازگرکش  امش  زا  یکدنا  یلو  میتخاس ، مهارف  امش  يارب  ار  یگدنز  لئاسو  عاونا  میداد ؛ رارق  امش  يارب  ار  نیمز  رب  تموکح 
(.. ۀیآ 10 فارعا ، « ) دیتسه ادخ  ياه 
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، عورـشم ِشـشوک  راک و  هب  زین  ار  دوخ  ناوریپ  تحارـص  لامک  رد  دـندرک ، یم  راک  ناشدوخ  هک  نآ  رب  هوالع  اـم  موصعم  ناـماما 
نازابرـس يراکادف  فیدر  رد  ار  دوخ  ةداوناخ  شاعم  نیمأت  هار  رد  ناسنا  تدـهاجم  شزرا  نانآ  .دـندومن (1) یم  قیوشت  بیغرت و 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ًالثم  .دنا (2)  هدروآ  باسح  هب  مالسا 

ص:73

ۀماج تسد و  رد  یلیب  هک  یلاح  رد  مدـیدار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـنک یم  لـقن  ینابیـش  ورمع  یبا  لاـثم  ناونع  هب  (( . 1 - ) 1
ار امـش  راک  ات  دیهدب  نم  هب  ار  لیب  مدرک  ضرع  .تخیر  یم  قرع  درک و  یم  راک  دوخ  یـصخش  ۀطوحم  رد  تشاد ، رب  رد  ینـشخ 

لّمحت ار  نآ  جنر  دنیبب و  ار  باتفآ  ترارح  رازآ  شاعم ، ندروآ  تسد  هب  هار  رد  درم  هک  مراد  تسود  دومرف : ترضح  .مهد  ماجنا 
ار مالسلا  امهیلع  رفعج ) نب  یـسوم  ترـضح   ) نسحلاابا دیوگ : یم  هزمح  نب  یلع  یتیاور  رد  زین  و  ص 76 .) ج 5 ، یفاک ، « ) دیامن

امـش هک  دنتـسه  اجک  راک  نادرم  مدرک : ضرع  .دوب  هدـش  قرع  قرغ  شکرابم  ياه  مدـق  درک و  یم  راک  دوخ  نیمز  رد  هک  مدـید 
نآ مدیـسرپ  .دندرک  یم  راک  دندوب  رتهب  مردپ  نم و  زا  هک  یناسک  دومرف : باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دیـشک ؟ یم  تمحز  ًاصخش 

ءایبنا لمع  ندرک ، راک  .دندرک  یم  راک  دوخ  تسد  اب  مالسلا  مهیلع  مناردپ  مامت  نینمؤملاریما و  ادخ و  لوسر  دومرف : دنتـسیک ؟ اه 
(.. ص 75 نامه ، « ) تسا هتسیاش  حلاص و  نادرم  نیلسرم و  و 

رد هک  یسک  : » هدومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ّللا ؛
�

ِه ِلیبَس  یف  ِدِهاجُْملاَک  ِهلایِع  �یلَع  ُّداْکلا  مالسلا :  هیلع  ّللا 
�

ه ِْدبَع  یبَأ  ْنَع  (( . 2 - ) 2
ادخ يارب  رازراک  نادیم  رد  هک  تسا  يدهاجم  دننام  دـهد  یم  نت  شـشوک  یعـس و  هب  دـنک و  یم  راک  دوخ  ةداوناخ  يزور  بلط 

 (.. ص 88 ج 5 ، یفاک ، « ) دیامن یم  داهج 
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: دنا هدومرف  هک  تسا  لقن 

«. تسا رت  گرزب  ادخ  هار  دهاجم  زا  شرجا  دور ، یم  يزور  یپ  زا  دـنک و  یم  ّتیلاّعف  دوخ  ۀـلئاع  شاعم  نیمأت  يارب  هک  سک  نآ  »
(1)

یخلت اب  ناراکیب  اب  سکعرب  دنداد و  یم  رارق  دوخ  ینابرهم  رهم و  دروم  ار  رگراک  شک و  تمحز  دارفا  ًالمع  ام  نایاوشیپ  نینچمه 
.دندومن یم  دروخرب  يدرس  و 

.تسا تمدخ  راک و  ۀصرع  نالاّعف  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ّتبحم  راهظا  زا  يا  هنومن  ریز  هاتوک  ناتساد 

دعس دومرف  یم  تعجارم  كوبت  گنج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یعقوم  تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  »
: دومرف .دید  نشخ  ربز و  ار  دعس  تسد  درک و  هحفاصم  وا  اب  ترضح  دمآ ، ناشیا  لابقتسا  هب  يراصنا 

جرخ ار  مدـمآرد  منک و  یم  راک  لیب  بانط و  اب  نم  ّللا 
�

ه لوسر  اـی  درک : ضرع  تسا ؟ هدیـسر  تتـسد  هب  یبیـسآ  يا و  همدـص  هچ 
لوسر .میامن  یم  ما  هداوناخ  شاعم 

ص:74

ج راونالا ، راحب   ) ّللا
�

ه ِلیبَس  ِیف  ِدِهاجُْملا  َنِم  ًارْجا  ُمَظْعا  َُهلایِع  ِِهب  ُّفُکَی  ٍلْضَف  ْنِم  ُُبلْطَی  يذَّلا  َّنِإ  مالسلا :  هیلع  اضِّرلا  ِنَع  (( . 1 - ) 1
(.. ص 339 ، 75
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(1) دنک .» یمن  ادیپ  سامت  نآ  هب  شتآ  هک  تسا  یتسد  نیا  دومرف : دیسوب و  ار  وا  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

ریخ و هک  تسا  يدیفم  ياهراک  عورشم و  ياه  لغـش  هب  رظان  اهنت  شالت ، راک و  هب  مالـسا  یمارگ  ءایلوا  شرافـس  هک  دنامن  هتفگان 
تسا سفن  تّزع  تفارش و  اب  یفانم  دناسر و  یم  بیـسآ  مدرم  ناج  مسج و  هب  هک  ییاهراک  هنرگو  .تسا  اه  نآ  رد  هعماج  حالص 

.ددرگ (2) يدنلبرس  راختفا و  ثعاب  دناوت  یمن  زگره 

رد ار  ناتدادعتسا  هقالع و  تّیلباق ، لغش ، باختنا  رد  . 17

دیریگ رظن 

ات ار  دوخ  یعیبط  نامتخاس  يرطف و  ییاـناوت  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  ناـناوج  هجوت  دروم  دـیاب  لغـش  باـختنا  رد  هک  یبلطم  نیلوا 
قفو رب  ار  دوخ  لغـش  ات  دـنراد  یگتـسیاش  ّتیحالـص و  ییاهراک  هچ  يارب  هک  دـنهد  صیخـشت  دنـسانشب و  تسا  نکمم  هک  ییاج 

: تسا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .دننیزگرب (3) دوخ  یعیبط  تقایل 

ص:75

.. 349 ص 345 -  ج 2 ، تاساسحا ، لقع و  رظن  زا  ناوج  (( . 1 - ) 1
.. 352 ص 351 -  نامه ، (( . 2 - ) 2

.. ص 362 نامه ، (( . 3 - ) 3
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هب ار  نآ  تسا و  رت  قیال  هدـش  هدـیرفآ  هک  يراک  يارب  سک  ره  هک  دیـشاب  هّجوتم  یلو  دـییامن  شـشوک  دـینک و  راـک  امـش  ۀـمه  »
(1) دهد .» یم  ماجنا  یناسآ  تلوهس و 

، شیوخ یعیبط  دادعتسا  هب  هّجوت  نودب  دنوش و  یم  موهوم  تالّیخت  راچد  یلیصحت  ۀتـشر  ای  لغـش  باختنا  رد  هک  دنتـسه  يا  هّدع 
رد تسین  نانآ  تاّیحور  اب  بسانم  هک  دـنوش  یم  دراو  يا  هتـشر  رد  دـننک  یم  ساسحا  دوخ  رد  هک  يا  هقالع  قوش و  ءاکّتا  هب  اهنت 

.دنهد یم  فک  زا  ناگیار  هب  ار  دوخ  يورین  زیزع و  رمع  زا  یتمسق  هجیتن 

دنوش دراو  دنراد  یگتـسیاش  هک  يا  هتـشر  ای  راک  هب  دنیوگ و  كرت  دنا  هدیزگرب  هک  ار  یطلغ  ریـسم  دنیآ و  دوخ  هب  دوز  رگا  نانیا 
طلغ ریـسم  هب  رگا  یلو  .دـندرگ  لیان  يزوریپ  ّتیقفوم و  هب  ماجنارـس  دـنیامن و  ناربج  ار  دوخ  هابتـشا  نایز  یناـسآ  هب  تسا  نکمم 

یماـکان و اـب  دـنیوگ و  كرت  ار  نآ  دـنوش  یم  روـبجم  هک  دـشک  یمن  یلوـط  دـنورب  اـطخ  هار  هب  ناـنچمه  دـنهد و  هـمادا  شیوـخ 
.دنیامن (2) ینیشن  بقع  تسکش ،

ص:76

(.. ص 1479 ج 2 ، همکحلا ، نازیم  َُهل  َِقلُخ  اِمل  ٌرَّسَیُم  ٌّلُکَف  اُولَمعا  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ِه ُلوُسَر  َلاق  (( . 1 - ) 1
.. 366 ص 365 -  ج 2 ، تاساسحا ، لقع و  رظن  زا  ناوج  (( . 2 - ) 2
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خیرات ناناوج  زارترب  تیّصخش  دص  یفّرعم  : موس شخب 

هراشا

ص:77
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ص:78
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.تسا ناناوج  دادعتسا  ۀچنغ  ییافوکش  لوصحم  لاح  هتشذگ و  رد  ناهج  ياه  تیّقفوم  اه و  يروآون  زا  یهّجوت  لباق  مهس 

، یـشزرو یگنهرف ، ینید ، یملع ، ياه  هنیمز  رد  یناوج  رد  هک  یخیرات  ۀتـسجرب  ّتیـصخش  دـص  یلاـمجا  یفّرعم  هب  شخب  نیا  رد 
.میزادرپ یم  دنا  هدوب  یصاخ  غوبن  ای  دادعتسا و  عارتخا ، راکتبا ، ياراد  ...و  یتیریدم 

نیا رد  شقن  راکتبا و  قوذ ، بحاص  ناناوج  ةدرتسگ  یفّرعم  اذل  دـنا ، هدـش  حرطم  هنومن  ناونع  هب  اهنت  دادـعت  نیا  هک  تسا  نشور 
.دوبن رّسیم  ام  يارب  لاجم 

.ددرگن روظنم  رگید  یتیولوا  هدش  یعس  هدوب و  رظن  ّدم  صاخشا  تافو  خیرات  لصف  ره  ِیماسا  بیترت  رد  .ددرگ  یم  ناشن  رطاخ 

: زا دنترابع  شخب  نیا  ياه  لصف 

مالسلا مهیلع  ءایلوا  ءایبنا و  لوا : لصف 

ینید ناگرزب  ءاملع و  مود : لصف 

مالسا ردقنارگ  يادهش  موس : لصف 

...و نادنمرنه  ناراکشزرو ، نارعاش ، نیعرتخم ، لماش : ریهاشم ، مراهچ : لصف 

ص:79
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مالسلا مهیلع  ءایلوا  ءایبنا و  : لوا لصف 

مالسلا هیلع  ربمایپ  سیردا  . 1

.یهلا ناربمایپ  زا  هاگیاج : مالسلا  هیلع  حون  ترضح  زا  شیپ  تدالو : دوی ، ردپ : مان  سیردا ، مان :

: یگژیو

.تشاد صاخ  تیانع  ادخ  هب  هجوت  قالخا و  بیذهت  يزاسدوخ و  هب  یکدوک  زا  يو   - 1

.دوب ناشیا  داشرا  قلخ و  هب  تمدخ  رکف  هب  یناوج  یناوجون و  رد   - 2

یلص مالسا  ربمایپ  زا  .تسا (1)4 -  هدوب  تّوبن  تمکح و  یهاشداپ ، عماج  وا  اریز  دنناوخ  همعنلا  ثلثم  ار  مالـسلا  هیلع  سیردا   - 3
هب هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  دش و  لزان  سیردا  ترضح  رب  هفیحص  یس  هک  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

ص:81

.. ص 44 ج 2 ، فیراعم ، فراعم و  (( . 1 - ) 1
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لبق هک  درک  نت  هب  تخود و  سابل  هک  دوب  یسک  نیلّوا  ناشیا  نینچمه  .تشاد  رظن  باسح  موجن و  ملع  رد  درک و  یگدنـسیون  ملق 
.دندیشوپ یم  تسوپ  وا  زا 

.تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  تبون  ود  يو  كرابم  مان   - 5

نامحّرلا لیلخ  میهاربا  . 2

، مزعلا ولوا  ربمایپ  نیمود  هاگیاج : لباب ، دـّلوت : لـحم  دالیم (2) ، زا  شیپ  لاـس  رازه  ود  تدـالو : خرات (1) ، ردـپ : مان  میهاربا ، مان :
: یگژیو .تدالو (3) زا  سپ  لاس   175 تافو :

رب ار  ربت  سپـس  .دـیبوک  مهرد  ار  اه  تب  مامت  تفر و  درخ  یب  ناتـسرپ  تب  تدابع  لـحم  هناـخ ، تب  هب  تسد  هب  ربت  یناوج  رد  يو 
ماجنا گرزب  تب  طسوت  اه  تب  نتـسکش  راک  هک  دیامن  دومناو  دـندش ، كوکـشم  يو  هب  مدرم  رگا  ات  تشاذـگ  گرزب  تب  شود 

نیدب هتفرگ و 

ص:82

.. ص 318 لاصخلا ، (( . 1 - ) 1
.. ص 194 ج 1 ، فیراعم ، فراعم و  (( . 2 - ) 2

.. ص 74 ج 11 ، يرابلا ، حتف  (( . 3 - ) 3
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.دزاس نومنهر  یتسرپاتکی  يوس  هب  هداد و  تاجن  یهارمگ  زا  ار  مدرم  هلیسو 

مالسلا هیلع  ربمایپ  فسوی  . 3

تدالو (1). زا  سپ  لاس   120: تافو رصم ،) زیزع   ) یهلا ناربمایپ  زا  هاگیاج : ناعنک ، ّدلوت : لحم  بوقعی ، ردپ : مان  فسوی ، مان :

: یگژیو

.دمآ لئان  یهلا  تلاسر  ماقم  هب  یناوج  رد  مالسلا  هیلع  فسوی   - 1

.دیدرگ ماع  صاخ و  دزنابز  وا ، تّفع  ینمادکاپ و   - 2

.ددرگ رصم  زیزع  ماجنارس  رصم و  ۀنیزخ  راد  تناما  داصتقا ، ریزو  دیدرگ  ببس  يو  يراد  تناما   - 3

.دیدرگ لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  باوخ  ریبعت  ملع  بحاص  یناوج  رد   - 4

.تسا هدش  رارکت  ادخ  باتک  رد  دیجمت  اب  وا  مان  راب  شش  تسیب و  هدمآ و  نآرق  رد  وا  مان  هب  يا  هروس   - 5

ص:83

.. ص 76 ج 1 ، نیرحبلا ، عمجم  (( . 1 - ) 1
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مالسلا هیلع  ربمایپ  دوواد  . 4

روبز و ینامـسآ  باتک  بحاص  هاگیاج : محل ، تیب  دـّلوت : لحم  دالیم ، زا  لبق  ای 1071   1086 تدالو : اشیا ، ردـپ : مان  دوواد ، مان :
.تدالو زا  سپ  لاس  دص  تافو : هرز ، ةدنزاس  نیلوا 

: یگژیو

.دناسر لتق  هب  دوب ، لیئارسا  ینب  نمشد  رکشل  ةدنامرف  هک  ار  تولاج  نامیا ، تعاجش و  اب  یناوج ، زاغآ  رد   - 1

.درک اطع  يو  هب  ار  مدرم  نایم  يرواد  تمس  تواضق و  ملع  دنوادخ  تشاد و  ّللا 
�

ه هفالخ  ماقم  يو   - 2

دومن یحو  يو  هب  دنوادخ  هک  هدمآ  ثیدـح  رد  .دومرف  تبهوم  يو  هب  دـنوادخ  هک  دوب  یمولع  هلمج  زا  هرز ، تخاس  تعنـص   - 3
: دومرف نهآ  هب  دنوادخ  .تسیرگب  دینش  نوچ  دوواد  ینک » یم  تشیعم  لاملا  تیب  زا  هک  نیا  زج  .يا  هدنب  وکین  وت  دوواد ! يا  : » هک

.تشگ (1) زاین  یب  لاملا  تیب  زا  تخورف و  یم  ار  نآ  تخاس و  یم  يا  هرز  زور  ره  سپ  نآ  زا  وش .» مرن  ما  هدنب  تسد  هب  »

ص:84

.. ص 246 ج 30 ، یسخرس ، طوسبم  (( . 1 - ) 1
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.تسا هدش  دای  وا  زا  راب  هدزناش  هدمآ  میرک  نآرق  رد   - 4

مالسلا هیلع  ربمایپ  يایحی  . 5

.یهلا ناربمایپ  زا  هاگیاج : اّیرکز ، ردپ : مان  ییحی ، مان :

: یگژیو

.دیسر تّوبن (2)  ماقم  هب  یکدوک  رد  دش و  ّدلوتم  ردپ  ياعد  هب  نیدلاو (1) ، يریپ  نینس  رد  يو   - 1

.دومن هظعوم  ار  نانآ  تفگ و  نخس  لیئارسا  ینب  عمج  رد  یگلاس  جنپ  رد   - 2

.دندیرب رس  تدابع  بارحم  رد  تنلطس  هاگتسد  ياشحف  اب  تفلاخم  تهج  هب  ار  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح   - 3

.تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد  راب  جنپ  وا  مان   - 4

مالسلا هیلع  ربمایپ  یسیع  . 6

زا لبق  لاس   622 تدالو : ، (3) ردپ : مان  یسیع ، مان :

ص:85

.. هیآ 40 نارمع ، لآ  هروس  (( . 1 - ) 1
.. هیآ 12 میرم ، هروس  (( . 2 - ) 2

ردپ هن  هک  مالـسلا  هیلع  رـشبلاوبا  مدآ  یکی  دـندمآایند ؛ هب  ردـپ  نتـشاد  نودـب  رفن  ود  لاعتم ، دـنوادخ  تاقولخم  نیب  رد  (( . 3 - ) 3
..دش هداز  مالسلا  اهیلع  میرم  ترضح  شردام  زا  ردپ  نودب  هک  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  مود  ردام و  هن  تشاد ،
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.(3) تافو : ربمایپ  نیرخآ  روهظ  ناسر  دیون  مزعلاولوا و  ناربمایپ  زا  هاگیاج : رهمبید (2)  دلوت : لحم  ترجه (1) 

: یگژیو

.تفگ نخس  مدرم  اب  هراوهگ  رد  دنوادخ  رما  هب   - 1

.دومن هراشا  ناوت  یم  داز ، ردام  روک  يافش  ناگدرم و  ندرک  هدنز  هب  وا  تازجعم  زا   - 2

.دراد مان  لیجنا  وا  باتک  هدوب و  تعیرش  بحاص  ناربمایپ  هلمج  زا  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح   - 3

.دنک یم  يرای  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  ّللا 
�

ه لجع  يدهم  ترضح  یناهج ، تلادع  شرتسگ  رد   - 4

ص:86

هداد رارق  شیوخ  خیرات  أدبم  ار  ناشربمایپ  تدالو  ادخ ، ربمایپ  نیا  ناوریپ  مالسلا ،  هیلع  یسیع  ترـضح  تدالو  زا  سپ  (( . 1 - ) 1
..دنداهن مان  يدالیم  خیرات  ار  نآ  و 

.. ص 172 ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  (( . 2 - ) 2
باتک هک  ناناملسم -  اما  دندیشک ، بیلص  هب  نانمشد  ار  مالـسلا  هیلع  حیـسم  هک  تسا  روهـشم  ناملـسم ، ریغ  عماوج  رد  (( . 3 - ) 3

هدرب و اهنامسآ  هب  ار  يو  لاعتم  دنوادخ  هک  دندقتعم  یخرب  دنا ، هتفگ  فلتخم  هتسناد -  دودرم  ار  بیلـص  ناتـساد  اه  نآ  ینامـسآ 
یم زامن  ناشیا  رس  تشپ  هتفاتش و  ترضح  نآ  يرای  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  ّللا 

�
ه لجع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  تسا و  هدنز  نونکا 

..دنک یم  تعجر  ترضح  روهظ  ماگنه  هدومن و  تافو  وا  هک  دنرواب  نیا  رب  زین  یضعب  .دناوخ 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  . 7

تاقولخم فرـشا  هاگیاج : همّرکم ، ۀّـکم  دـّلوت : لحم  571م ،)  ) لیفلا ماـع  لّوـألا  عیبر   17 تدالو : ّللادـبع ،
�

ه ردـپ : مان  دّـمحم ، مان :
.ق لاس 11  تافو : وا ، ةداتسرف  نیرخآ  دنوادخ و 

: یگژیو

لاثم ناونع  هب  دشاب ، راصعا  مامت  رد  ناناوج  ۀمه  يارب  یبسانم  رایـسب  يوگلا  دناوت  یم  یناوج  ماّیا  مامت  رد  ترـضح  نآ  یناگدنز 
.دوش یم  هراشا  هنومن  ود  هب 

.دندومن یم  باطخ  نیما  دّمحم  ار  وا  مدرم  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  یناوج  رد  ناشیا  راتفر   - 1

رب .دوب  نادرمناوج  ناـمیپ  ندومن  رارقرب  یناوـج ، نینـس  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاراـکتبا  تامادـقا و  هلمج  زا   - 2
.درک یمن  تبرغ  ساسحا  هّکم  رد  يا  هبیرغ  چیه  نآ ، يارجا  اب  نامیپ و  نیا  ساسا 

 : ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ياه  یگژیو  رگید  زا 

.دیدرگ ثوعبم  تّوبن  هب  یگلاس  لهچ  رد 

ةزجعم تیاده و  باتک  میرک  نآرق 

ص:87
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.تسوا نادواج 

.دنشاب یم  مالسا ) ینعی   ) ناشیا سّدقم  نیئآ  وریپ  ناهج  رد  ناملسم  درایلم  کی  زا  شیب  نونکا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  . 8

ماما هاگیاج : هفیرـش ، ۀبعک  لخاد  همّرکم -  ۀّکم  دـّلوت : لحم  لیفلا ، ماع  لاس 30  بجر   13 تدالو : بلاطوبا ، ردـپ : مان  یلع ، مان :
.ق لاس 40  تداهش : نینمؤملا ، ریما  نایعیش و  تسخن 

: یگژیو

دهاوخب رگا  هک  تسا  نیگنس  يراب  نارگ و  یتنحم  هدنسیون ، هدنیوگرب و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يروباشین ؛ مظان  ۀتفگ  هب 
قیقد ردقنآ  وا  لئاضف  رد  طسو  دح  دشاب و  هدومن  تنایخ  دـیآ  هاتوک  رگا  ددرگ و  راچد  ییوگ  هفازگ  رفک و  هب  دـنک  ادا  ار  شّقح 
هیلع یلع  ماـما  تاراـختفا  یخرب  هب  هصـالخ  روط  هب  .دـیاین (1) رب  هدـهع  زا  قذاح  رهام و  دنمـشیدنا  کـی  زج  هک  تسا  کـیراب  و 

: دوش یم  هراشا  یناوج  یناوجون و  نینس  رد  مالسلا 

ص:88

.. ص 446 ج 7 ، فیراعم ، فراعم و  (( . 1 - ) 1
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.یگلاس هدزیس  رد  ادخ  لوسر  هب  نامیا   - 1

.وا نداد  تسکش  و  دودبع ) نب  ورمع   ) برع درم  نیرتگرزب  نیرت و  يوق  اب  دربن   - 2

(. تیبملا هلیل   ) دندوب هتفرگ  ناشیا  لتق  هب  میمصت  ناکرشم  هک  یبش  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتسب  رد  نتفخ   - 3

 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شوداشود  تاوزغ ، اه و  گنج  رد  رمتسم  تکرش   - 4

.یگلاس جنپ  تسیب و  رد  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  ترضح  یمارگ  تخد  يارب  يو  يرسمه  راختفا   - 5

.ناشیا تلزنم  ماقم و  نأش ، رد  میرک  نآرق  ددعتم  تایآ  لوزن   - 6

.يو یناوجون  نینس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ینیشناج  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  حیرصت  راب  نیدنچ   - 7

.دوش یم  دای  ناهج  رد  رتسگ  تلادع  ياوشیپ  نیرت  هزاوآرپ  ناونع  هب  ترضح  نآ  زا   - 8

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  . 9

هّکم ّدلوت : لحم  تثعب ، زا  دعب  لاس  یناثلا 5  يدامج   20 تدالو : ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ردپ : مان  همطاف ، مان :

ص:89
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: تداهش نایناهج ، يوناب  نیرتگرزب  هاگیاج : همرّکم ،

.ق لاس 11 

: یگژیو

یلص ربمایپ  نید  يایحا  هار  رد  ناشیا  ناوارف  تامدخ  .دوب  هدرک  مالسا  فقو  ار  شیوخ  ۀلاس  هدجه  رمع  رسارس  یمارگ  يوناب  نیا 
.دش دهاوخن  وحم  يا  هدازآ  ناسنا  ره  نهذ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

: دوش یم  هراشا  ناشیا  ياه  یگژیو  یخرب  هب  هصالخ  روطب 

.اه گنج  تاوزغ و  زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يراتسرپ   - 1

 . مالسلا هیلع  یلع  ماما  اب  جاودزا  راختفا   - 2

فرحنم يارب  راصنا  نیرجاهم و  زا  نتـساوخ  کمک  هدـنبوک و  غیلب و  ياه  هبطخ  ندـناوخ  اب  تیـالو  تماـما و  میرح  زا  عاـفد   - 3
.دومن نّیعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يریسم  زا  تموکح  ندشن 

 . مالسلا مهیلع  نیبنیز  نینسح و  دننام  هنومن  ینادنزرف  تیبرت   - 4

.هنیدم ناوناب  هب  ینید  شزومآ   - 5

ص:90
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مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  . 10

: تدالو مالسلا ،  هیلع  یسوم  ردپ : مان  هموصعم ، مان :

201 ق، تداهش : مالسلا ،  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ۀمیرک  هاگیاج : هرونم  ۀنیدم  دلوت : لحم  173 ق ،

: یگژیو

میرکت و دروم  زین  مالسلا و  هیلع  ماما  یمارگ  ۀمع  مالسلا و  هیلع  ماما  رهاوخ  مالـسلا ،  هیلع  ماما  دنزرف  هک  تشاد  راختفا  ناشیا   - 1
.دشاب ناشیا  مارتحا 

یم حیجرت  شیوخ  نادنزرف  رگید  رب  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه   - 2
.دنتشاد هژیو  یهّجوت  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هب  رایسب  نارتخد  نتشاد  اب  زین  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دنداد ،

.دندوب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  لئاضف و  كرد  تهج  نایعیش  ۀعجارم  يارب  یعجرم  هراومه   - 3

.دوش یم  دای  هط  لآ  ۀثّدحم  ۀملاع  ناونع  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  زا   - 4

مالسلا امهیلع  بنیز  ترضح  ارهز و  ترضح  دننامه  تیالو  میرح  زا  عافد  هار  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح   - 5

ص:91
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دیسر (1). تداهش  هب  یگلاس  تشه  تسیب و  رد  ماجنارس  دید و  اه  یتخس 

.تسا تشهب  حیحص  تیاور  قبط  ناشیا  تفرعم  اب  ترایز  شاداپ   - 6

مالسلا هیلع  داوج  ماما  . 11

: تداهش نایعیـش ، مهن  ياوشیپ  هاگیاج : هنیدم ، دلوت : لحم  لاس 195 ، بجر   10 تدالو : مالـسلا ،  هیلع  یلع  ردپ : مان  دمحم ، مان :
.ق  220

: یگژیو

.یگلاس هن  رد  یمالسا  تما  يربهر  تماما و   - 1

.یکدوک رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  ّللا 
�

ه لجع  نامز  ماما  تیالو  شریذپ  يارب  هعماج  ندرک  هدامآ   - 2

.یهلا مولع  زا  ماما  يدنم  هرهب  نداد  ناشن  دوخ و  رصع  ياملع  نیرترب  لباقم  رد  یمالک  یهقف و  مهم  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ   - 3

.دش فوصوم  همئالا  داوج  هب  ترضح  نآ  ریگمشچ ، مرک  دوج و  ببس  هب   - 4

ص:92

.. هام 1387 يد  نایبت ، یناسر  عالطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
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مالسلا هیلع  يداه  ماما  . 12

، نایعیش مهد  ياوشیپ  هاگیاج : ایرص ، هلحم  هنیدم -  دلوت : لحم  هجحلا 212 ، يذ  تدالو : مالـسلا ،  هیلع  دمحم  ردپ : مان  یلع ، مان :
.ق  254 تداهش :

: یگژیو

.یگلاس تشه  رد  یمالسا  تما  يربهر  تماما و   - 1

 . مالسلا هیلع  بیاغ  ماما  تبیغ و  رصع  اب  ندش  وربور  يارب  هعماج  يزاس  هدامآ   - 2

.ترضح یملع  قّوفت  رب  اه  نآ  فارتعا  زین  رصاعم و  ياملع  ناگرزب و  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ   - 3

.دنتفرگ رارق  ریثأت  تحت  ترضح  نیفلاخم  هک  يا  هنوگ  هب  دح  زا  شیب  تامارک  راهظا   - 4

تراـیز هریبـک و  ۀـعماج  تراـیز  نوچ  ییاـه  هماـنترایز  شزومآ  اـب  مالـسلا  مهیلع  همئا  تلزنم  ماـقم و  هب  نایعیـش  نداد  هجوت   - 5
.ریدغ دیع  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.راکشآریغ راکشآ و  ياه  هدنیامن  نیعت  هبتاکم و  اب  یمالسا ، روانهپ  روشک  فلتخم  قطانم  رد  نایعیش  يربهر   - 6

ص:93
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فیرشلا هجرف  یلاعت  ّللا 
�

ه لجع  نامز  ماما  . 13

مهدزاود ياوشیپ  هاـگیاج : ارماـس ، قارع -  دـلوت : لـحم  نابعـش 255 ق ،  15 تدالو : مالـسلا ،  هیلع  نسح  ردـپ : مان  دـمحم ، ماـن :
.یناهج رتسگ  تلادع  تلود  هدننک  رارقرب  و  نایعیش ،

: یگژیو

.یگلاس جنپ  رد  وا  يربهر  تماما و   - 1

.دنک یم  مکاح  ناهج  رد  ار  يدیحوت  كاپ  نییآ  هک  ینامسآ  نایدا  دوعوم   - 2

.دنارتسگ یم  ناهج  حطس  رد  ار  تلادع  هک  ینامسآ  نایدا  دوعوم   - 3

.دنکفا یم  دیدرت  هب  ار  ناتسود  ناوریپ و  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  ینالوط  یتبیغ  ياراد   - 4

.هریت ياهربا  تشپ  رد  دیشروخ  یناسر  هرهب  نوچمه  تبیغ ، رصع  رد  همه  هب  وا  یناسر  هرهب   - 5

.دوب ناربمایپ  متاخ  هک  شراوگرزب  ّدج  نوچمه  یهلا  يایلوا  مالسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  ۀمه  متاخ   - 6

ص:94
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ینید ناگرزب  ءاملع و  : مود لصف 

لَبَج نب  ذاعُم  . 14

: تافو نمی ، یلاو  ّللا و 
�

ه لوسر  یباحـص  هاگیاج : هنیدـم ، دـّلوت : لحم  ترجه ، زا  لبق  لاـس   20 تدالو : لبج ، ردـپ : مان  ذاعم ، مان :
لاس 18 ق (1).

: یگژیو

.دروآ مالسا  یناوج  نینس  رد  يو   - 1

.دومن ّتیلاّعف  رایسب  هنیدم  هب  ربمایپ  دورو  يادتبا  رد   - 2

.دوب دنمتواخس  قلخ و  شوخ  ورشوخ ،  - 3

.تشاد روضح  قدنخ  دحا و  ردب ، ياه  گنج  رد  دیدرگ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ردقلا  لیلج  ۀباحص  زا   - 4

ص:95

.. ص 258 ج 7 ، مالعالا ، (( . 1 - ) 1
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همان تشاد ، لیسگ  نمی  لها  يوس  هب  امنهار  یـضاق و  ناونع  هب  ار  يو  كوبت  ةوزغ  زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   - 5
.(1) یلها » ریخ  مکل  تثعب  ینا  تشون « : نآ  رد  داتسرف و  نانآ  هب  يا 

دیسا نب  باّتَع  . 15

، مالـسا ردـص  رد  هّکم  رادـنامرف  هاگیاج : همّرکم ، ۀّـکم  دـّلوت : لحم  ترجه ، زا  لبق  لاس   13 تدالو : دیـسا ، ردـپ : مان  باّتع ، مان :
: یگژیو .ق (2) لاس 23  تافو :

.دوب برع  فارشا  زا  دنمدرخ و  عاجش ، یناوج  يو   - 1

.دیدرگ بوصنم  هّکم  یلاو  تمِس  هب  یگلاس  کی  تسیب و  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت   - 2

هک ار  دیـسا  نب  باتع  دومن ، حـتف  ار  هّکم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  زا 
رما نیا  .تشامگ  تموکح  هب  دوب  هّکم  ناناوج  زا  یناوج 

ص:96

(.. ص 258 ج 7 ، مالعالا ،  ) مداتسرف امش  يارب  ار  مدارفا  نیرتهب  انامه  (( . 1 - ) 1
.. ص 199 ج 4 ، نامه ، (( . 2 - ) 2
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ناگرزب ام  رب  ار  لاس  هزات  یناوج  ربمایپ  : » دنتفگ یم  هداد  رارق  داقتنا  دروم  ار  ترضح  ًامئاد  اذل  دمآ ، نارگ  هّکم  هاوخدوخ  ِمدرم  رب 
(1) هداد .»! تراما  میشاب  یم  میظعت  مارتحا و  دروم  هک  هّکم  خیاشم  و 

نیریس نبا  . 16

.ق  110 تافو : باوخ ، ریبعت  ملع  رد  مان  بحاص  هاگیاج : 33 ق ، تدالو : نیریس ، ردپ : مان  دّمحم ، مان :

: یگژیو

.دوب قالخا  اب  ور و  ابیز  نامیا ، اب  یناوج  يو   - 1

دیدرگن (2). تسس  ناطیش  ياه  هسوسو  ربارب  رد   - 2

ص:97

.. ثیدح 329 ص 555 ، مالسلا ،  هیلع  يرکسعلا  مامالا  ریسفت  (( . 1 - ) 1
وا هب  شهاگن  ات  تفر ، يو  ةزاغم  هب  هچراپ  دـیرخ  يارب  ینز  يزور  .تشاد  لاغتـشا  يزازب  هب  نیریـس  نبا  هک  تسا  لـقن  (( . 2 - ) 2

تساوخرد نیریس  نبا  زا  نز  نآ  سپس  تفریذپ  نیریس  نبا  دومن ، توعد  هناخ  هب  ار  وا  هچراپ  ندیرخ  ۀناهب  هب  دش و  وا  ۀتفیش  داتفا 
تفر نوریب  تجاح  ياضق  ۀناهب  هب  ماجنارس  .درکن  يا  هدیاف  هک  تفگ  نخس  داسف  انز و  تاّرضم  زا  نز  يارب  دّمحم  اما  دومن ، هانگ 

..دنار نوریب  هناخ  زا  ار  وا  درک و  ادیپ  رّفنت  وا  هب  تبسن  دید  عضو  نیا  هب  ار  وا  نز  هک  نیمه  .دومن  هدولآ  تساجن  هب  ار  شدوخ  و 
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دومرف (1). تیانع  وا  هب  ار  ایؤر  ریبعت  ملع  يو ، کین  مادقا  نیا  تشاد  ساپ  هب  دنوادخ   - 3

دیز نب  هماسا  . 17

مالسا هاپس  نیرتگرزب  ةدنامرفرـس  هاگیاج : همّرکم ، ۀّکم  ّدلوت : لحم  ترجه (2) ، زا  لبق  لاس   7 تدالو : دیز ، ردـپ : مان  هماسا ، مان :
: یگژیو .ق (3)  54 تافو : ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  لاس  نیرخآ  رد 

.دوب ترضح  ّتبحم  دامتعا و  دروم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ۀباحص  زا  يو   - 1

بوصنم دـندوب ، نایمور  اب  گنج  مزاع  هک  مالـسا  هاپـس  نیرتگرزب  ةدنامرفرـس  تَمِـس  هب  ناشیا  طسوت  یگلاس  هدـجه  نس  رد   - 2
.تشگ

زا هنیهب  ةدافتـسا  زین  ناـناوج و  ینورد  ياهدادعتـسا  هب  ناـشیا  قیمع  هّجوـت  زا  ناـشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مادـقا  نیا 
.دوب نانآ  ياه  یگژیو 

ص:98

.. ص 319 ج 1 ، باقلالاو ، ینکلا  هب : نک  هاگن  (( . 1 - ) 1
.. ص 291 ج 1 ، مالعالا ، (( . 2 - ) 2

.. مقر 391 ص 182 ، ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  (( . 3 - ) 3
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یباراف . 18

: تدالو نافوط ، ردپ : مان  دّمحم ، رصنوبا  مان :

: هاگیاج رهنلا ، ءاروام  رد  باراف  ّدلوت : لحم  259 ق ،

: تافو یناث ،) مّلعم   ) ناناملسم گرزب  فوسلیف  نیتسخن 

.ق  339

: یگژیو

.دوب نالیح  نبانحوی  رهش  نیا  رد  وا  ملعم  نیتسخن  تفر و  دادغب  هب  یناوج  نارود  رد  يو   - 1

.تفرگ ارف  ار  مولع  تایضایر و  یقیسوم ، هفسلف ، وحن ، قطنم ، وا   - 2

، مکحلا صوصف  هلـضافلا ، هنیدـملا  لها  ءارآ  هک  تشون  لقتـسم  بتک  لـئاسر و  حورـش ، لـماش  باـتک  یباراـف 102  رـصنوبا   - 3
.تسا اه  نآ  زا  یخرب  نییأرلا  ینب  عمجلا  ای  نیمکحلا  يأر  نیب  عمجلا  هلاسر  اهنع و  هبوجالا  هیفسلفلا و  لئاسملا 

زا ار  رایخا  بادآ  دشاب ، جازملا  حیحص  یناوج  هک  تسا  راوازس  دنک  یم  عورش  تمکح  هب  هک  یسک  : » تسا یباراف  نانخس  زا   - 4
نآرق و عرش ، مولع  دهدن ، تسد 

ص:99
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مرتحم ار  املع  ملع و  زج  دـیوگن ، كرت  ار  تعیرـش  ناکرا  بادآ و  زا  کی  چـیه  دـشاب ، وگتـسار  فیفع و  دزومایب ، رتشیب  ار  تغل 
تسا (1). یغورد  میکح  دشاب  تافص  نیا  فالخ  هب  هک  ره  دنکن ؛ هفرح  ار  هفسلف  درامشن و 

قودص خیش  . 19

: تدالو هیوباب ، نب  یلع  ردپ : مان  دّمحم ، مان :

.ق  381 تافو : مراهچ ، نرق  رد  هعیش  ناثّدحم  گرزب  هاگیاج : مق ، ناریا -  ّدلوت : لحم  306ق ،

: یگژیو

.درک فینصت  فیلأت و  هب  عورش  نامز  نامه  زا  تسشن و  سیردت  دنسم  رب  یناوج  نینس  رد  يو   - 1

فارطا و مق و  نایعیـش  ینید  یملع و  ّتیعجرم  ییاوشیپ و  ماقم  هب  ردپ ، تافو  زا  سپ  دوب  لاس  نس و  مک  یناوج  هک  یلاح  رد   - 2
.دیسر مالسا  ناهج  رسارس  سپس 

.دندومن یم  تکرش  يو  سرد  رد  هدروخلاس  ياهقف  گرزب و  نیثّدحم  زا  يرایسب   - 3

هک هدومن  فیلأت  باتک  دودح 300  قودص  خیش   - 4

ص:100

.. 777 ص 770 -  ج 1 ، ادخهد ، همان  تغل  (( . 1 - ) 1
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.دشاب یم  هعیش  ۀعبرا  بتک  زا  ( هیقفلا هرضحیال  نم  باتک  ) اه نآ  زا  یکی 

یضر دّیس  . 20

: ردپ مان  یضر ،) دّیس  هب  فورعم   ) دّمحم مان :

.ق  406 تافو : هعیش ، ياهقف  نیرت  یمان  زا  هاگیاج : دادغب ، قارع -  ّدلوت : لحم  359ق ، تدالو : نیسح ،

: یگژیو

.دومن رعش  ندورس  هب  عورش  یگلاس  هد  رد  يو   - 1

.دورس شردپ  شیاتس  رد  يا  هدیصق  یگلاس  هدزاود  رد   - 2

.دومن فیلأت  سیردت و  هب  مادقا  یگلاس  هدفه  رد   - 3

درک (1). لصاح  تغارف  رصع  لوادتم  مولع  ۀیلک  زا  یگلاس  تسیب  رد   - 4

یم هعیش  باتک  نیرتروهـشم  هک  دوش  یم  دای  هغالبلا  جهن  فیرـش  باتک  هدننک ) يروآ  عمج   ) عماج ناونع  هب  یـضر  دیـس  زا   - 5
.دشاب

ص:101

.. ص 389 ناوج ، گنهرف  (( . 1 - ) 1

ییافوکش يروآون و  تصرف  www.Ghaemiyeh.comیناوج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 112 

www.takbook.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14736/AKS BARNAMEH/#content_note_101_1
http://www.ghaemiyeh.com


انیس یلعوبا  . 21

نیرت گرزب  زا  هاگیاج : اراخب ،) خـلب و  ناـیم  ییاتـسور   ) نشیمروخ دـّلوت : لـحم  370 ق ، تدالو : ّللادبع ،
�

ه ردـپ : مان  نیـسح ، مان :
.ق  428 تافو : ناریا ، یبدا  یفسلف و  یملع ، نادنمشناد 

: یگژیو

انـشآ دوخ  نامز  فلتخم  ياه  شناد  ثحابم و  اب  دوز  یلیخ  شیوخ ، ردـپ  هارمه  هب  ثحب  تاسلج  رد  تکرـش  اـب  یکدوک  رد   - 1
.دش

راـک هب  يزودـنا  شناد  میلعت و  زج  هب  ار  انیـس  نبا  داتـسا ، ۀیـصوت  هب  اـت  تـشاد  نآ  رب  ار  ردـپ  موـلع ، يریگارف  رد  وا  دادعتـسا   - 2
.دزاسن لوغشم  يرگید 

.تفای تراهم  بط  هلمج  زا  دوخ  نامز  فلتخم  مولع  رد  یناوج ، يادتبا  رد  دوخ  راشرس  غوبن  يوق و  ۀظفاح  لیلد  هب   - 3

.دیدرگ (1) یمالسا  مولع  رد  دهتجم  یگلاس  هدجه  رد   - 4

ص:102

.. ص 435 ناوج ، گنهرف  (( . 1 - ) 1
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دوـخ دزن  هب  دوـبن  شیب  یناوـجون  زور  نآ  رد  هک  ار  انیـس  نبا  دوـخ ، يراـمیب  ّتلع  هب  اراـخب  هاـشداپ  روـصنم  نب  حوـن  دـنیوگ   - 5
.دبای تسد  یناماس  رابرد  میظع  ۀناخباتک  هب  ات  دومن  اضاقت  هاشداپ  زا  تبابط  ماجنا  زا  دعب  زین  یلعوبا  .دیامن  اوادـم  ار  وا  ات  تساوخ 

(1)

یسوط خیش  . 22

: تافو هعیـش ، نادهتجم  اهقف و  نیرتروهـشم  زا  هاگیاج : سوط ، ناریا -  دـّلوت : لحم  385 ق ، تدالو : نسح ، ردپ : مان  دّـمحم ، مان :
.ق  460

: یگژیو

لضاف و نیلّـصحم  زا  یناوج  راهب  رد  دـیزرو و  تّمه  رـصع  نآ  لوادـتم  مولع  لیـصحت  هب  هاـگداز  رد  لاس 408 ق  ات  دّـمحم   - 1
.دیدرگ هدناوخ  سرد 

.دش دادغب  مزاع  ور  نیا  زا  دهد ، لیصحت  همادا  یضترم  دّیس  دیفم و  خیش  رضحم  رد  تفرگ  میمصت  هک  دوب  هلاس  هس  تسیب و   - 2

ص:103

.. هام 1387 رذآ  اپوه ، یناسر  عالطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
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.دیسر داهتجا  ۀجرد  هب  یناوج  نارود  رد  یسوط  خیش   - 3

فیلأت دشاب  یم  نایعیـش  ۀـعبرا  بتک  زا  هک  ار  ماکحالا  بیذـهت  باتک  دوب  هتـشذگن  لاس  یـس  زا  شنـس  زونه  هک  یلاح  رد  وا   - 4
.دومن (1)

یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ  . 23

ياه هرهچ  نیرتذوفناـب  نیرت و  سانـشرس  زا  هاـگیاج : سوط ، ناریا -  دـّلوت : لـحم  598 ق ، تدالو : نسح ، ردـپ : مان  دّـمحم ، مان :
.ق  672 تافو : رشبلا ،) داتسا  موس و  ملعم  ) یمالسا يرکف  خیرات 

: یگژیو

.دوب دنم  هقالع  شناد  لیصحت  هب  یکدوک  زا  وا   - 1

عبانم یخرب  رد  .دیدرگ (2)4 -  دوخ  نامز  فورعم  نادنمشناد  زا  دش و  دمآ  رس  تمکح  موجن و  یضایر ، مولع  رد  یناوج  رد   - 3
.دمآ (3) لئان  داهتجا  دنلب  ۀجرد  هب  یگلاس  هدزاود  رد  يو  هک  هدمآ 

ص:104

.. 81 ص 80 -  ج 1 ، راربا ، نشلگ  (( . 1 - ) 1
.. هام 1387 رذآ  دشر ، یناسر  عالطا  هاگیاپ  (( . 2 - ) 2

.. ص 435 ناوج ، گنهرف  (( . 3 - ) 3
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یسانش و هراتس  شناد  رد  وا  ةدنزرا  تامدخ  ساپ  هب  ناهج و  ناریا و  ناشخرد  ةرهچ  نیا  مان  تشاد  گرزب  يارب  ناسانشرتخا   - 5
یبونج و راهنلا 41  فصن  رد  ار  یـسوط  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  مان  هام ، ةرک  رد  هدش  هتخانـش  ياه  هاگیاج  يراذگمان  رد  تایـضایر 

.دنا (1) هدرک  تبث  هرک  نآ  رفص  رادم 

یّلح ۀماّلع  . 24

.ق  726 تافو : ذوفن ، بحاص  گرزب و  ياهقف  زا  هاگیاج : هّلح ، قارع -  ّدلوت : لحم  648 ق ، تدالو : فسوی ، ردپ : مان  نسح ، مان :

: یگژیو

رمع لوا  ۀـهد  رد  ور  نیا  زا  تفرگ و  دای  ار  طخ  تخومآ ، ار  نآرق  داد ، ناشن  هقـالع  لیـصحت  هب  یکدوک  نارود  ناـمه  زا  وا   - 1
.تشگ بّقلم  نیدلا  لامج  هب  دوخ 

مولع و مامت  هب  دز و  وناز  بدا  لامک  اب  ماقم  الاو  ۀفسالف  ناملکتم و  اهقف ، رضحم  رد  نیدلا  لامج  نآ  زا  سپ   - 2

ص:105

.. هامرذآ 1387 هزوح ، یناسر  عالطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
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.دیدرگ ّطلسم  نونف 

ناوـنع هب  ار  تایـضایر  هک  دوـب  یهیقف  نیلوا  يو  .دـیدرگ (1)4 -  یمالـسا  مولع  رد  دـهتجم  یگلاس  هدراهچ  رد  یلح  ۀـماّلع   - 3
.درک دراو  هقف  رد  یشناد 

.تفرگ هدهع  هب  ار  نایعیش  يربهر  تماعز و  دوب ، هدش  يرپس  شفیرش  رمع  زا  راهب  تشه  تسیب و  هک  یلاح  رد  وا   - 5

.دشاب یم  ناشیا  ةدنزرا  راثآ  زا  یکی  یّلح ، ۀماّلع  طسوت  لوغم ) مکاح   ) هدنبادخ دّمحم  ناطلس  ندش  هعیش   - 6

.تسا هدیدرگ  لئان  فیرشلا  هجرف  یلاعت  ّللا 
�

ه لجع  رصع  ماما  ترایز  هب  هک  تسا  ییاملع  هلمج  زا  یّلح  ۀماّلع   - 7

ییاهب خیش  . 25

: تدالو نیسح ، ردپ : مان  نیدلا ،) ءاهب   ) دّمحم مان :

.ق (2)  1030 تافو : يرفعج ، بتکم  نیجّورم  زا  نامز و  فلتخم  مولع  عماج  هاگیاج : لماع ، لبج  نانبل -  ّدلوت : لحم  953 ق ،

ص:106

.. ص 435 ناوج ، گنهرف  (( . 1 - ) 1
.. 2859 ص 2858 -  ج 4 ، ناهج ، تایبدا  گنهرف  (( . 2 - ) 2
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: یگژیو

مولع موجن ، تأیه و  یضایر ، یـسدنهم ، يرامعم ، زین  و  مالک ، هفـسلف ، ریـسفت ، هقف ، نوچ  یفلتخم  مولع  تسناوت  یناوج  رد  وا   - 1
.دریگ ارف  ار  ...و  هبیرغ 

.تخادرپ یم  دنمدوس  ياه  باتک  فیلأت  هب  شیوخ  یملع  ياه  ّتیلاّعف  رب  هوالع  يو   - 2

یخرب دـش و  یم  سیردـت  اه  هزوح  یملع و  زکارم  رد  اه  نرق  هیدمـص ، باسحلا و  هصالخ  ریظن  وا  عماج  زجوم و  ياه  باتک   - 3
.دوش یم  سیردت  زونه 

.تسا يراج  اه  نابز  رب  زونه  بدا  رعش و  سلاجم  رد  شنیشنلد  راعشا  هک  دوب  زین  هزاوآ  رپ  يرعاش  ییاهب  خیش   - 4

داشرا تیوقت و  قالخا  عیشت و  ینابم  تهج  رد  ار  هیوفـص  تلود  دوخ  یقالخا  یگنهرف و  تاداشرا  اب  لماک  عماج و  ملاع  نیا   - 5
.دومن یم 

.تسا ریگمشچ  اجرباپ و  نآ  فارطا  ناهفصا و  يابیز  یخیرات و  رهش  رد  وا  یسدنهم  يرامعم و  ياهراک  هاش  زا  یخرب  زونه   - 6

یم هدافتسا  دروم  زونه  هک  تسوا  ياهراک  هاش  زا  ناهفصا  فلتخم  قطانم  ياهاتسور  زکارم و  مامت  هب  دور  هدنیاز  بآ  میـسقت   - 7
.دشاب

ص:107
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اردصاّلم . 26

1050 تافو : ناملسم ، نافوسلیف  نیرتروهشم  زا  هاگیاج : زاریش ، ناریا -  ّدلوت : لحم  980 ق ، تدالو : میهاربا ، ردپ : مان  دّمحم ، مان :
.ق

: یگژیو

انب ریظن  مک  دنمشناد  نیا  طّسوت  شا  یقالخا  یملع و  ّتیصخش  يانب  گنـس  هک  دیدرگ  انـشآ  ییاهب  خیـش  اب  یناوج  نارود  رد  يو 
یکـسردنفریم دزن  نآ  زا  سپ  تشگ و  راد  هدهع  دامادریم  گرتس  دنمـشناد  شرگید  داتـسا  ار  يونعم  يانب  نیا  لیمکت  .دـش  هداهن 

.دوب تسدربز  زین  نآرق  ثیدح و  رد  هفسلف  مالک و  رد  رّحبت  رب  هوالع  وا  .دومن  ذّملت 

ریـسفت لوقعملا ، لقاعلا و  داّحتا  هعبرالا ، رافـسالا  زا : دـنترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دومن  فیلأت  ناوارف  ياه  باتک  نیهلأـتملا  ردـص 
...و (1). یفاک  لوصا  حرش  قارشالا ، همکح  حرش  ءافش ، تایه�لا  رب  هیشاح  رون ، ۀیآ  ریسفت  یسرکلا ، هیآ 

ص:108

.. ص 13126 ج 9 ، ادخهد ، ۀمان  تغل  (( . 1 - ) 1
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.دشاب یم  هیرهوج » تکرح   » ۀلئسم حرط  وا  روهشم  تایرظن  زا  - 

یسلجم ۀماّلع  . 27

: تدالو یقت ، دّمحم  ردپ : مان  رقاب ، دّمحم  مان :

: تافو دلج ،) رد 110  راونألاراحب   ) هعیـش یئاور  فراعملا  هرئاد  نیرتگرزب  ّفلؤم  هاگیاج : ناهفـصا ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1037ق ،
.ق  1110

: یگژیو

.دومن زاغآ  ردپ  دزن  یگلاس  راهچ  زا  ار  لیصحت  يو  - 1

، ثیدـح هفـسلف ، خـیرات ، یـضایر ، تغل ، نایب ، یناـعم و  وحن ، فرـص ، ياـه  شناد  رب  یناوج  نس  رد  ناهفـصا و  ةزوح  رد  وا   - 2
.دومن دنمدوس  بتک  فیلأت  هب  عورش  دیسر و  داهتجا  ۀجرد  هب  دومن و  ادیپ  لماک  ۀطاحا  مالک  هقف و  لوصا ، هیارد ، لاجر ،

.دوب ناهفصا  ۀیملع  ةزوح  ۀتسجرب  دیتاسا  زا  دیسر و  یملع  يالاو  ماقم  هب  یناوج  رد  وا   - 3

.دومن (1) هراشا  دنمشناد  رازه  زا  شیب  ةدافتسا  تکرش و  هب  ناوت  یم  وا  سرد  سلجم  ياه  یگژیو  زا   - 4

ص:109

.. ص 79 رئازلا ، هفحت  ۀمدقم  (( . 1 - ) 1
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یسلجم مگیب  هنمآ  وناب  . 28

.هحلاص هلضاف و  هملاع ، ناوناب  نیرترب  زا  هاگیاج : لوا ،) یسلجم   ) یسلجم یقتدّمحماّلم  ردپ : مان  مگیب ، هنمآ  مان :

: یگژیو

.دوب ایند  تایّدام  هب  هجوت  یب  هدارا و  اب  شوک ، تخس  یناسنا  يو   - 1

.درک کمک  یسلجم  رقاب  دّمحم  هماّلع  شردارب  هب  راونالاراحب  تادّلجم  یخرب  يروآ  عمج  رد   - 2

یم هرکاذـم  هثحابم و  يو  اب  یملع  لئاسم  لح  رد  یناردـنزام ) حـلاص  اـّلم   ) يو رهوش  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  وا  یملع  تیعقوم   - 3
.دومن

هراشا ینید  ماکحا  هقف و  باب  رد  یباتک  زین  و  یطویـس » دـهاوش   » و کلام » نبا  هیفلأ  حرـش   » هب ناوت  یم  وناب  نیا  یملع  راثآ  زا   - 4
.دومن

يدنه لضاف  . 29

1062ق، تدالو : نسح ، ردپ : مان  دّمحم ، مان :

ص:110
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.ق 1137 تافو : گرزب ، نادنمشناد  اهقف و  زا  هاگیاج : ناهفصا (1) ، ناریا -  ّدلوت : لحم 

: یگژیو

سیردـت ار  نآ  لّوطم  و  رـصتخم ، ینازاتفت ، صیخلت  حرـش  یگلاس  تشه  رد  هک  دوب  يراشرـس  غوبن  نانچ  ياراد  یکدوک  رد   - 1
.درک

هینم باتک  موش  هلاس  هدزناپ  هک  نآ  زا  شیپ  مدرک و  فینصت  هب  عورـش  هک  دوب  هدشن  لماک  ملاس  هدزای  زونه  : » دیوگ یم  دوخ   - 2
هدیدرگ یمالـسا  مولع  رد  دهتجم  یگلاس  هدزیـس  رد  يدـنه  لضاف  دوش  یم  هتفگ   - 3(2) متشون .» صیخلت  حرـش  رد  ار  صیرحلا 

.تسا (3)

مولعلا رحب  هماّلع  . 30

، یّلعم يالبرک  قارع -  ّدلوت : لحم  1155 ق ، تدالو : یضترم ، دّیس  ردپ : مان  يدهم ، دّمحم  دّیس  مان :

ص:111

..دش فورعم  يدنه  لضاف  هب  تشگ  زاب  ناریا  هب  هک  اهدعب  تفر  دنه  هب  یکدوک  رد  نوچ  يو  (( . 1 - ) 1
.. ص 454 ناوج ، گنهرف  (( . 2 - ) 2

.. ص 435 نامه ، (( . 3 - ) 3
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.ق  1212 تافو : هعیش ، گرزب  ياملع  زا  هاگیاج :

: یگژیو

.تفرگ وخ  یمالسا  قالخا  بادآ و  اب  شراوگرزب  ردام  ردپ و  رهم  رپ  ناماد  رد  یکدوک  نارود  زا  يو   - 1

.دیدرگ یتامّدقم  مولع  لیصحت  لوغشم  یکدوک  ماّیا  ندنارذگ  زا  سپ   - 2

.تفای هار  دش  یم  سیردت  شردپ  يوس  زا  هک  جراخ  سرد  هب  غولب  زاغآ  رد   - 3

.دمآ لئان  داهتجا  دنلب  ماقم  هب  هدرشف  ثحب  سرد و  لاس  جنپ  زا  سپ   - 4

.دش فورعم  مولعلارحب  هب  یناسارخ  یناهفصا  يدهم  ازریم  شیوخ  داتسا  طسوت  یناوج  رد   - 5

فّرشم فیرـشلا  هجرف  یلاعت  ّللا 
�

ه لجع  رـصع  ماما  كرابم  رـضحم  هب  هک  تسا  ییاملع  هلمج  زا  مولعلارحب ، يدهم  دّیـس  هماّلع   - 6
.تسا (1) هدیدرگ 

يراصنا یضترم  خیش  . 31

: تدالو نیما ، دّمحم  ردپ : مان  یضترم ، مان :

ص:112

.. 295 ص 294 -  ج 1 ، راربا ، نشلگ  (( . 1 - ) 1
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.ق  1298 تافو : هعیش ، ریظن  یب  ياهقف  نیرتگرزب  زا  هاگیاج : لوفزد ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1214 ق ،

: یگژیو

.تشاد ار  مالسا  فراعم  يریگارف  لیصحت و  قشع  توابص ، نارود  زا  يو   - 1

البرک مزاع  لاس 1232 ق  رد  دـناوخ و  شا  هدازومع  دزن  ار  لوصا  هقف و  شردـپ و  دزن  ار  تامّدـقم  برع و  تاـیبدا  یـضترم   - 2
.دیدرگ

.دش رضاح  دهاجم  دّمحم  دّیس  هعیش ، گرزب  هیقف  جراخ  سرد  رد  یگلاس  هدجه  نس  رد   - 3

تبث رفن  ات 3000  رفن  ار 500  اه  نآ  رامش  هک  دومن  تیبرت  ار  يدایز  نادرگاش  شیوخ  تایح  لوط  رد  يراصنا  یضترم  خیـش   - 4
.دنا (1) هدومن 

يزاریش يازریم  . 32

: تدالو دومحم ، ردپ : مان  نسح ، دّمحم  دّیس  مان :

زا هاگیاج : زاریش ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1230 ق ،

ص:113

.. 335 ص 331 -  ج 1 ، راربا ، نشلگ  (( . 1 - ) 1
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: تافو هیملع ، ياه  هزوح  يامعز  عجارم و  نیرتگرزب 

.ق  1312

: یگژیو

.تفر بتکم  هب  یگلاس  راهچ  رد  يو   - 1

.دیدرگ هیملع  ةزوح  دراو  یگلاس  شش  رد   - 2

مدرم يارب  ار  نانجلا  باوبا  یقالخا  باتک  هبرجتاب  ناظعاو  دننامه  تفر و  زاریش  لیکو  دجسم  ربنم  زارف  رب  هک  دوب  هلاس  تشه   - 3
.دناوخ

.تخادرپ هعمل  فیرش  باتک  سیردت  هب  یناوجون  رد  نسح  دّمحم  دّیس   - 4

رد وا  ياوتف  سیلگنا و  رامعتـسا  اـب  وا  ةزراـبم  .تفرگ (1)6 -  داـهتجا  ةزاـجا  يدابآدـیب  ّللا 
�

ه هیآ  زا  یگلاـس  تسیب  نـس  رد  وا   - 5
.دشاب یم  يو  یگدنز  رد  زراب  تاکن  زا  وکابنت  میرحت 

يدرجورب یمظعلا  ّللا 
�

ه هیآ  . 33

: تدالو یلع ، دّیس  ردپ : مان  نیسح ، دّیس  مان :

: هاگیاج درجورب ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1292 ق ،

ص:114

.. ص 261 ماجسنا ، داّحتا و  (( . 1 - ) 1
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.ش  1340 تافو : هیملع ، ياه  هزوح  میعز  نیرت  یمان 

: یگژیو

.دیدرگ ناهفصا  مزاع  سپس  تخومآ ، دوخ  هاگداز  رد  ار  يوزوح  تامّدقم  ةرود  یکدوک ، زا  سپ  يو   - 1

هیلع یلع  نینمؤملاریما  میرح  هب  لاس 1320ق  رد  تخومآ و  یملع  حطـس  نیرتالاب  ات  ار  ریـسفت  لاجر و  تمکح ، لوصا ، هقف ،  - 2
.دومن تعجارم  ناریا  هب  يدنچ  زا  سپ  دش (1) و  فّرشم  مالسلا 

.دیدرگ یمالسا  مولع  رد  دهتجم  دیسر و  تهاقف  ۀُّلق  هب  یناوج  رد   - 3

.دیدرگ شیوخ  تایح  نامز  ینید  عجارم  ءاهقف و  نیرتگرزب  زا  هقف  لاجر و  رد  ون  یبلاطم  ۀئارا  اب  ناشیا   - 4

يدابآ هاش  یمظعلا  ّللا 
�

ه هیآ  .34

: تدالو داوج ، دّمحم  ردپ : مان  یلع ، دّمحم  مان :

، هیقف هاگیاج : ناهفصا ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1292 ق ،

ص:115

.. ص 350 ماجسنا ، داّحتا و  (( . 1 - ) 1
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.ق  1369 تافو : مان ، هب  فراع  فوسلیف و 

: یگژیو

.دومن تکرش  شیوخ  رتگرزب  ردارب  سرد  سالک  رد  سپس  دنارذگ و  شردپ  دزن  ار  مولع  تامّدقم  يو   - 1

تکرـش دش  یم  رازگرب  نارهت  رد  هک  هولج  نسحلاوبا  ازریم  ِنافرع  ینایتشآ و  نسح  ازریم  لوصا  هقف و  سرد  رد  رد 1304 ق   - 2
.دومن

نیرتگرزب زا  یکی  هب  دوخ  یملع  تاـیح  یط  يداـبآ  هاـش  ّللا 
�

ه هیآ  .دـمآ (1)4 -  لئان  داهتجا  ۀـجرد  هب  یگلاس  هدـجه  رد  يو   - 3
.دیدرگ روهشم  دوخ  رصع  ۀفسالف 

یناشاک ّللا 
�

ه هیآ  . 35

: هاگیاج نارهت ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1264 ش ، تدالو : یفطصم ، دّیس  ردپ : مان  مساقلاوبا ، دّیس  مان :

.ش  1340 تافو : تفن ، تعنص  ندش  یّلم  تضهن  رد  ناریا  مدرم  ربهر 

ص:116

.. ص 320 ماجسنا ، داّحتا و  (( . 1 - ) 1
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: یگژیو

، دیتاسا رگید  ردپ و  سرد  زا  هدافتـسا  رب  هوالع  اجنآ  رد  دـیدرگ و  فرـشا  فجن  مزاع  شردـپ  هارمه  هب  یگلاس  هدزناش  رد  وا   - 1
.دیناسر نایاپ  هب  ار  حطس  ةرود 

حطس رد  ار  وا  داهتجا  ماقم  يزاریش ، یقتدّمحم  ازریم  ّللا 
�

ه هیآ  دومن و  تفایرد  ار  داهتجا  ۀجرد  یگلاس  جنپ  تسیب و  رد  ناشیا   - 2
یگدنز رد  هتسجرب  تاکن  زا  یّلم ، ياروش  سلجم  تسایر  ناریا و  قارع و  رد  سیلگنا  رامعتسا  اب  هزرابم  .دومن (1)3 -  دییأت  یلاع 

.دشاب یم  ناشیا 

يرهطم دیهش  ّللا 
�

ه هیآ  . 36

: تدالو نیسح ، دّمحم  ردپ : مان  یضترم ، مان :

.ق  1358 تداهش : یمالسا ، بالقنا  نازادرپ  هیرظن  نیرت  هتسجرب  زا  هاگیاج : نامیرف ، ناسارخ -  ناریا -  ّدلوت : لحم  1298 ش ،

ص:117

.. ص 358 ماجسنا ، داّحتا و  (( . 1 - ) 1
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: یگژیو

.داد همادا  مق  ۀیملع  ةزوح  رد  نآ  زا  سپ  دهشم و  ۀیملع  هزوح  رد  ار  يوزوح  سورد  لاس  شش  تدم  هب  یگلاس  هدزاود  زا  وا   - 1

.دومن تکرش  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  قالخا  لوصا و  هقف و  سورد  رد  مق  هب  دورو  اب   - 2

.دیدرگ يو  نادرگاش  نیرتزربم  زا  تکرش و  ییابطابط  هماّلع  ۀفسلف  سرد  رد  دعب  يدنچ   - 3

اب هزرابم  هب  هک  مق -  ۀیملع  هزوح  نارهت و  هاگشناد  دیتاسا  نیرتروهشم  زا  یکی  هب  يو  یملع ، ریگمـشچ  ياه  ّتیلاّعف  ۀجیتن  رد   - 4
.دیدرگ لیدبت  تخادرپ -  یم  مسینومک  ًاصوصخ  يداحلا  ياه  بتکم 

هب هراومه  شیاه  هتشون  تداهـش ، زا  سپ  هک  دوش  یم  دای  یتدیقع  ناگدنـسیون  نیرتگرزب  زا  یکی  ناونع  هب  يرهطم  دیهـش  زا   - 5
.تسا هتفرگ  رارق  راشقا  ةدافتسا  دروم  فلتخم  ياه  نابز  اب  حرطم و  یمالسا  ماظن  يژولوئدیا  بتک  ناونع 

یتشهب رتکد  دیهش  ّللا 
�

ه هیآ  . 37

: تدالو ّللا ،
�

ه لضف  دّیس  ردپ : مان  دّمحم ، دّیس  مان :

ص:118
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.ش  1360 تداهش : یمالسا ، ماظن  لیکشت  رد  ماما  نارای  نیرت  کیدزن  زا  هاگیاج : ناهفصا ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1307 ش ،

: یگژیو

.دومن لیصحت  هب  عورش  هناخ  بتکم  رد  یگلاس  راهچ  زا   - 1

.دیدرگ هیملع  ةزوح  دراو  یناتسریبد ، تالیصحت  نتشاذگ  مامت  همین  اب  یگلاس  هدراهچ  رد   - 2

.دش مق  یماظن  میکح  ناتسریبد  رد  یسیلگنا  نابز  سیردت  لوغشم  هفسلف ، ۀتشر  رد  سناسیل  تفایرد  اب  لاس 1330 ش  رد   - 3

هدع هب  ار  نآ  یتسرپرـس  دوخ  لاس 1342 ش  ات  دومن و  سیـسأت  مق  رد  ار  شناد  نید و  ناتـسریبد  هک  دوب  هلاس  شـش  تسیب و   - 4
تشاد (1).

لاس 1357 ش رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ات  دومن و  زاغآ  نامز  توغاط  ّدـض  رب  ار  دوخ  تازراـبم  لاس 1341 ش  رد   - 5
.تفرگ رارق  دیعبت  دیدهت و  دروم  ریگتسد و  كاواس  فرط  زا  اهراب 

ّللا
�

ه هیآ  مولظم  دیهش  ياه  ّتیلوئسم  یخرب   - 6

ص:119

.. هام 1387 يد  هزوح ، یناسر  عالّطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
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: زا دنترابع  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  لبق و  یتشهب 

، بالقنا ياروش  وضع  گروبماه ، رهش  رد  ناناوج  ینید  لّکشت  دجسم و  یتسرپرس  يارب  ینالیم  يرئاح و  تایآ  تارـضح  ةدنیامن 
شقن ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  نیودت  رد  ناشیا  لّوا -  ناگربخ  سلجم  سیئر  بئان  یمالـسا ، يروهمج  بزح  ریبد 

.(1) هیئاضق ) هّوق   ) روشک یلاع  ناوید  تسایر  تشاد ، -  يّرثؤم 

یناریا يوناب  . 38

: هاگیاج ناهفصا ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1265 ق ، تدالو : یلع ، دّمحم  دّیس  ردپ : مان  مگیب ، ترصن  هدّیس  مان :

.ش  1362 تافو : دوخ ، رصع  رد  هدهتجم  يوناب  اهنت 

: یگژیو

.تفر بتکم  هب  نتشون  ندناوخ و  يریگارف  نآرق و  شزومآ  يارب  یگلاس  راهچ  رد   - 1

دناسر (2). یم  مامتا  هب  هناخ  رد  ار  سورد  بلغا  مولع ، یتامّدقم  لحارم  ندومن  یط  زا  سپ   - 2

ص:120

.. هام 1387 يد  ادص ، ناریا  یناسر  عالّطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
.. هام 1387 يد  نایبت ، یناسر  عالطا  هاگیاپ  (( . 2 - ) 2
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، قطنم ریـسفت ، لوصا ، هقف ، تاـیبدا ، لـماش :  ) دوخ يوزوح  تالیـصحت  رد  تسناوت  دـنزرف  تیبرت  يرادرـسمه و  رب  هوـالع  وا   - 3
.دنتخانش یم  یناریا  يوناب  ای  نیما  هدهتجم  وناب  ناونع  اب  ار  وا  همه  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  لئان  یلاع  ۀجرد  هب  نافرع ) هفسلف و 

.دشاب یم  كولس  ریس و  هیمشاه و  نیعبرا  نافرعلا ، نزخم  ریسفت  یناهفصا ، يوناب  نیا  تافیلأت  هلمج  زا   - 4

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یمظعلا  ّللا 
�

ه هیآ  . 39

: تدالو یفطصم ، دّیس  ردپ : مان  ّللا ،
�

ه حور  دّیس  مان :

.ش  1368 تافو : ناریا ، یمالسا  بالقنا  ربهر  راذگناینب و  دیلقت ، گرزب  عجارم  زا  هاگیاج : نیمخ ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1320 ق ،

: یگژیو

هزوح حطس  یتامّدقم و  مولع  زور و  لوادتم  فراعم  زا  یتمـسق  راشرـس ، شوه  زا  يریگ  هرهباب  یناوجون  یکدوک و  نینـس  رد   - 1
.تفرگارف ار  هیملع  ياه 

دزن لوصا  هقف و  يریگارف  اب  نامزمه  یناوج  رد   - 2

ص:121
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.دومن ذملت  يدابآ  هاش  ّللا 
�

ه هیآ  دزن  ار  یملع  يرظن و  نافرع  حوطس  نیرت  یلاع  تقو ، نیدهتجم  اهقف و 

شقن يافیا  تیناحور  مایق  يربهر  رد  ات  دروآ  دیدپ  یتصرف  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  يارجام  هام 1342 ، دادرخ  هدزناپ  رد   - 3
دیامن (1). زاغآ  ار  یهاشنهاش  ۀلاس  دصناپ  رازه  ود  تلود  اب  هزرابم  راکشآ  روط  هب  هدومن و 

، دیعبت دیدهت ، نوچمه : یناوارف  ياه  یتخـس  لّمحتم  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  ات  توغاط  اب  هزرابم  ياه  لاس  لوط  رد  ناشیا   - 4
.دیدرگ ناشنارای  نینچمه  دنزرف و  تداهش  نادنز ،

دادما هب  ناریا ، یمالسا  بالقنا  ینعی  ریخا  نرق  دنچ  ۀثداح  نیرتّرثؤم  ناریا ، كاخ  هب  ناشیا  دورو  زا  سپ  هام 1357 ، نمهب  رد   - 5
.دیسر يزوریپ  رب  مدرم  ياه  یگتشذگ  دوخ  زا  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  يربهر  یهلا ،

رد ناشیا  یخیرات  ياه  هیمالعا  اه و  ینارنخـس  نینچمه  .تسیقاـب  ریـسفت  ناـفرع و  ثیدـح ، هقف ، رد  باـتک  نیدـنچ  ناـشیا  زا   - 6
.تسا هدش  يروآ  درگ  رون ) ۀفیحص   ) ماما ۀفیحص 

ص:122

.. 917  - ص 916 ج 2 ، راربا ، نشلگ  (( . 1 - ) 1
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یفجن یشعرم  یمظعلا  ّللا 
�

ه هیآ  . 40

زا هاگیاج : فرـشا ، فجن  قارع -  دـّلوت : لحم  1276 ش ، تدالو : دومحم ، نیدلا  سمش  دّیـس  ردپ : مان  نیدلا ، باهـش  دّیـس  مان :
.ش  1369 تافو : رصاعم ، دیلقت  عجارم  نیرتگرزب 

: یگژیو

.دمآ رد  تیناحور  تَوسِک  هب  نتشون  ندناوخ و  يریگدای  زا  سپ  یکدنا  يو   - 1

ياهسرد رد  سپس  تخومآ و  فجن  ۀیملع  ةزوح  ناداتسا  دزن  ار  ...و  مجارت  لاجر ، هیارد ، ثیدح ، لوصا ، هقف ، برع ، تاّیبدا   - 2
.تسج تکرش  راید  نآ  ياملع  لوصا  هقف و  جراخ 

هقالع اه  نآ  ظفح  یطخ و  خسن  يروآ  عمج  هب  یناوج  زا  یـشعرم  ّللا 
�

ه هیآ  .دیسر (1)4 -  داهتجا  هب  یگلاس  تفهو  تسیب  رد   - 3
.دشاب یم  نیّققحم  يرادرب  هرهب  دروم  ناشیا  گرزب  هناخباتک  رد  خسن  نیا  نونکا  تشاد ،

ص:123

.. ص 457 ماجسنا ، داّحتا و  (( . 1 - ) 1
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.تشاد ریظن  یب  یترهش  باسنا  ملع  رد  وا   - 5

یناگیاپلگ یمظعلا  ّللا 
�

ه هیآ  . 41

: هاگیاج ناگیاپلگ ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1316ق ، تدالو : رقاب ، دّمحم  دّیس  ردپ : مان  اضردّمحم ، دّیس  مان :

.ش  1372 تافو : رصاعم ، دیلقت  عجارم  نیرتگرزب  زا 

: یگژیو

.دناوخ شراوگرزب  ردپ  دزن  ار  مولع  تامّدقم  يو   - 1

هب دعب  يدنچ  درک و  هدافتـسا  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  یمظعلا  ّللا 
�

ه هیآ  رـضحم  زا  تفر و  كارا  هب  حطـس  ةرود  نایاپ  زا  سپ   - 2
.تفر مق  هب  شیوخ  داتسا  هارمه 

.دمآ (1) لئان  داهتجا  ۀجرد  هب  هک  دوب  هلاس  راهچ  تسیب و  تیاهن  رد  وا   - 3

یفسلف نیملسملا  مالسالا و  هجح  ریهش ، ظعاو  . 42

: تدالو اضر ، دّمحم  ردپ : مان  یقتدّمحم ، مان :

ص:124

.. ص 469 ماجسنا ، داّحتا و  (( . 1 - ) 1
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.ش  1377 تافو : ریخا ، نرق  یبهذم  بیطخ  نیرتّرثؤم  نیرتزراب و  هاگیاج : نارهت ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1286ش ،

: یگژیو

.تخادرپ ینید  مولع  تامّدقم  لیصحت  هب  یکدوک  نینس  رد  یقت  دّمحم   - 1

يوزرآ هب  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ّللادـبع 
�

ه ابا  قشاع  مردام  نوچ  : » تفگ یم  هراب  نیا  رد  .دروآ  يور  ربنم  هب  ردام  رارـصا  اب   - 2
رد زور  ود  یناوج  رد  تخادرپ و  سرد  لیـصحت  هب  ردپ  تراظن  اب  نامز  مه  داد .» رارق  ربنم  هباطخ و  ریـسم  رد  ارم  دیـسر و  شیوخ 

.تفر یم  ربنم  هب  ار  هتفه 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  ماما  فصو  رد  اه و  فوسلیف  دجـسم  رد  یگلاـس  هدزناـش  اـی  هدزناـپ  رد  ار  دوخ  ربنم  نیلوا  یقت  دّـمحم   - 3
دومن (1). زاغآ  مالسلا 

هیامرـس مزینومک ، اب  هزراـبم  هب  ناـیب  نیرتاویـش  اـب  هک  تفر  یم  رامـش  هب  روشک  بیطخ  نیرتدنمـشناد  نیرتگرزب و  یناوج  رد   - 4
.تخادرپ یم  یعامتجا  دسافم  یقالخا و  تافارحنا  یگتخاس ، بهاذم  يراد ،

اب هزرابم  رد  دوب و  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  يدرجورب و  یمظعلا  ّللا 
�

ه هیآ  صوصخم  مارتحا  دروم  یفسلف  موحرم   - 5

ص:125

 .. ص 505 ماجسنا ، داّحتا و  (( . 1 - ) 1

ییافوکش يروآون و  تصرف  www.Ghaemiyeh.comیناوج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 136 

www.takbook.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14736/AKS BARNAMEH/#content_note_125_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تشاد يریگمشچ  شقن  توغاط  میژر 

يرفعج هماّلع  . 43

1377 تافو : رـصاعم ، نافوسلیف  نیرترب  زا  هاگیاج : زیربت ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1304 ش ، تدالو : میرک ، ردپ : مان  یقتدّـمحم ، مان :
.ش

: یگژیو

.دش زیربت  دامتعا  ۀسردم  دراو  یگلاس  شش  رد   - 1

.دتسرفب موس  سالک  هب  لوا  سالک  زا  ار  وا  ات  تشاد  نآ  رب  ار  هسردم  ریدم  یقتدّمحم  راشرس  شوه 

یهیقف یناوج  نس  رد  هاـتوک ، یتّدـم  رد  تفر و  فرـشا  فجن  هب  سپـس  نارهت و  هب  لیـصحت  ۀـمادا  تهج  لاـس 1319 ش  رد   - 2
.دش هتسجرب  یفوسلیف  دنمناوت و 

قطانم رد  دـنارذگ و  هیملع  ياه  هزوح  اـه و  هاگـشناد  رد  سیردـت  هب  ار  شا  یناوج  ماـّیا  زا  یـشخب  ناریا  هب  تعجارم  زا  سپ   - 3
.تشاد دیفم  ياه  ینارنخس  نوگانوگ 

رد زور ، يداحلا  بتاکم  ریاس  وا و  رب  هبلغ  و  لسار ) دنار  ترب   ) یبرغ فوسلیف  اب  وا  تابتاکم  تارظانم و   - 4

ص:126
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.تسا ریگمشچ  وا  یگدنز 

.دیامن (1) حتف  ار  داهتجا  ۀّلق  تسناوت  یملع  تدهاجم  شالت و  لاس  هس  تسیب و  زا  سپ  یقتدّمحم   - 5

میکح دیهش  ّللا 
�

ه هیآ  . 44

فجن ۀـعمج  ماما  هاگیاج : فرـشا ، فجن  قارع -  دـّلوت : لـحم  1318 ش ، تدالو : نسحم ، دّیـس  ردـپ : مان  رقاب ، دّـمحم  دّیـس  مان :
.ش  1383 تداهش : فرشا ،

: یگژیو

.دومن زاغآ  ار  يوزوح  مولع  یگلاس  هدزاود  رد  دناوخ و  ارف  فجن  ياه  هناخ  بتکم  رد  ار  هیلوا  مولع  وا   - 1

.دومن عورش  ار  يوزوح  سورد  یلاع  حطس  سپس  دوب و  حطس  سورد  لیصحت  لوغشم  لاس 1335 ش  ات   - 2

يالعا سلجم  تسایر  تمـس  یتّدم  میکح  ّللا 
�

ه هیآ  .دیدرگ (2)4 -  داهتجا  ۀجرد  ذـخأ  هب  ّقفوم  یگلاس  شـش  تسیب و  رد  وا   - 3
.تشاد هدهع  رب  ار  قارع  یمالسا  بالقنا 

ص:127

.. ص 497 ماجسنا ، داّحتا و  (( . 1 - ) 1
 .. ص 507 ماجسنا ، داّحتا و  (( . 2 - ) 2
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.دیسر تداهش  هب  نیقفانم  طسوت  هعمج  زامن  بارحم  رد  ماجنارس  دومن و  رایسب  ياه  شالت  ثعب  بزح  اب  هزرابم  رد  يو   - 5

لولهب همّالع  . 45

: ّدلوت لحم  1279 ش ، تدالو : یقتدّمحم ، مان :

.ش  1384 تافو : داشرهوگ ، دجسم  یخیرات  نینوخ و  ۀثداح  نارنخس  ناریا -  رصاعم  ظاعو  ریهاشم  زا  هاگیاج : دابانگ ، ناریا - 

: یگژیو

.تفر بتکم  هب  یگلاس  شش  رد  وا   - 1

.تفر یم  ربنم  اه  مناخ  يارب  یگلاس  تفه  رد   - 2

تمعن ِیفوص  ۀـقرف  اب  فورعم  يربنم  کی  ناونع  هب  یگلاس  هدراهچ  رد  .دـش (1)4 -  میرک  نآرق  لک  ظفاح  یگلاس  تشه  رد   - 3
.درک هزرابم  یهّللا 

.درک ینارنخس  تموکح  هیلع  دوب ، عونمم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یماگنه  یگلاس  هدزناش  رد   - 5

ص:128

.. ص 434 ج 7 ، راربا ، نشلگ  (( . 1 - ) 1
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دور یم  رامش  هب  ناریا  خیرات  یندشن  شومارف  ساسح و  عیاقو  زا  باجح  فشک  ناخاضر و  هیلع  یناوج  نینس  رد  وا  ینارنخس   - 6
.تسا روهشم  داش  رهوگ  دجسم  نینوخ  ۀعقاو  هب  هک 

: دمآ قئاف  لیذ  دراوم  نوچمه  ینوگانوگ  مولع  رب  شیوخ  ۀلاس  دنچ  دص و  رمع  ماّیا  رد  وا   - 7

.تنس لها  هقف  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  مولع  رد  داهتجا 

.رگید يارعش  زا  تیب  رازه  هاجنپ  نینچمه  دوب و  هدورس  ار  اه  نآ  دوخ  هک  رعش  تیب  رازه  تسیود  زا  شیب  ظفح 

.ناهج (1) ناریا و  ریخا  ۀلاس  دصکی  خیرات  ءایلوا و  ءایبنا و  خیرات  برع ، تایبدا  هب  ّطلست 

هلظدم يا  هنماخ  یمظعلا  ّللا 
�

ه هیآ  . 46

: تدالو داوج ، دّیس  ردپ : مان  یلع ، دّیس  مان :

زا هاگیاج : سّدقم ، دهشم  ناریا -  ّدلوت : لحم  1318 ق ،

ص:129

.. هامرهم 1387 نتلوب ، یلیلحت  يربخ -  تیاس  (( . 1 - ) 1
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.ناریا یمالسا  بالقنا  ربهر  دیلقت و  گرزب  عجارم 

: یگژیو

.دندیزرو مامتها  يوزوح  سورد  ندناوخ  هب  ناتسریبد  ةرود  زا  سپ  و  دنتفر ، بتکم  هب  یگلاس  راهچ  زا   - 1

ۀمادا يارب  لاس  نامه  رد  .دـندرک  یم  تکرـش  ینالیم  یمظعلا  ّللا 
�

ه هیآ  لوصا  هقف و  جراخ  سورد  رد  هک  دـندوب  هلاس  هدـجه   - 2
.دندومن باختنا  لیصحت  يارب  ار  مق  دعب  لاس  کی  هتفر و  فجن  هب  لیصحت 

ینیمخ ماـما  ییاـبطابط و  همّـالع  يدزی ، يرئاـح  يدرجورب ، تاـیآ  تارـضح  ۀفـسلف  لوـصا و  هـقف و  جراـخ  سورد  زا  مـق  رد   - 3
.دندرک هدافتسا  هللا  مهمحر 

نارومأم طسوت  ...و  دیعبت  نادـنز ، تبون  نیدـنچ  لّمحتم  هار  نیا  رد  هدرک و  زاغآ  ار  دوخ  یبالقنا  تازرابم  لاس 1341 ش  زا   - 4
.دندیدرگ یهاشنهاش 

، يروهمج تساـیر  بـالقنا ، ياروش  رد  ّتیوـضع  هلمج  زا  ینوگاـنوگ  ياـه  ّتیلوئـسم  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ   - 5
.دندرک (1) شقن  يافیا  نارهت  ۀعمج  تماما  ماظن و  تحلصم  صیخشت  عمجم  تسایر 

ص:130

.یلاعلا هلظدم  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  یناسر  عالطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
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.دنراد هدهع  هب  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  يربهر  هدوب و  نایعیش  دیلقت  عجرم  ناشیا  نونکا  مه   - 6

.دیامرف مادتسم  ار  ناشیا  ۀیاس  لاعتم  دنوادخ 

ّللارصن
�

ه نسح  دّیس  نیملسملا  مالسالا و  هجح  . 47

: تدالو میرکلادبع ، ردپ : مان  نسح ، دّیس  مان :

.نانبل ّللا 
�

ه بزح  ینونک  لک  ریبد  هاگیاج : هبروزبلا ، ياتسور  نانبل -  بونج  ّدلوت : لحم  1960م ،

: یگژیو

رظتنملا مامالا  ۀسردم  رد  تشگزاب  زا  سپ  .دومن  ترفاسم  فرشا  فجن  هب  ینید  مولع  لیـصحت  يارب  هک  دوب  هلاس  هدزناش  يو   - 1
.داد لیصحت  ۀمادا  مالسلا  هیلع 

دیدرگ (1). عاقب  ۀقطنم  رد  شبنج  یسایس  لوئسم  لوغشم و  لَما  شبنج  رد  یسایس  ياه  ّتیلاّعف  هب  نامزمه   - 2

.تفرگ هدهع  هب  ار  ّللا 
�

ه بزح  يربهر  ياروش  رد  ّتیوضع  دعب  يدنچ   - 3

ص:131

هب شبنج  يربهر  حطس  رد  يرایـسب  تافالتخا  دش  هدوبر  يزومرم  تروص  هب  یبیل  رد  ردص  یـسوم  ماما  هک  نآ  زا  سپ  (( . 1 - ) 1
..دیدرگ لیکشت  نانبل » ّللا 

�
ه بزح  ، » نآ زا  يا  هّدع  جورخ  نآ و  رثا  رد  هک  دمآ  دوجو 
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ياروش عامجا  اب  ّللا ،
�

ه بزح  تقو  لک  ریبد  يوسوم  ساّبع  دّیس  مالـسالا  هجح  تداهـش  زا  سپ  لاس 1992 م  رد  ماجنارس  يو   - 4
دیدرگ (1). شبنج  نیا  دیدج  لک  ریبد  يربهر ،

نیا رد  دنام و  رادـیاپ  شیوخ  یتسینویهـص  دّـض  یمالـسا و  عضاوم  رب  هراومه  نانبل  ّللا 
�

ه بزح  رب  شیوخ  يربهر  نارود  رد  وا   - 5
هیلع هزور  گنج 33  رد  لیئارـسا  یلاشوپ  میژر  نداد  تسکـش  ناوت  یم  ار  نآ  نیرتزراب  هک  دروآ  تسد  هب  زین  ییاـه  ّتیقّفوم  هار 

.دومن یفّرعم  نانبل 

.دوش یم  دای  برع  ناهج  نامرهق  ناونع  هب  نونکا  مه  ّللارصن 
�

ه نسح  دّیس  زا   - 6

ص:132

.. هامرهم 1387 ناراب ، نارای  یناسر  عالطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
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مالسا يادهش  : موس لصف 

ریَمُع نب  بَعْصُم  . 48

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فرط  زا  مالـسا  غّلبم  هدنیامن و  نیلوا  هاگیاج : همّرکم ، ۀّکم  ّدلوت : لحم  ریمع ، ردـپ : مان  بعـصم ، مان :
.ق لاس 3  تداهش : هنیدم ، ۀعمج  ماما  نیلوا  زین  ترجه و  زا  لبق  هنیدم  هب  ملس  هلآ و 

: یگژیو

.دش ناملسم  تثعب  لئاوا  رد  هک  دوب  یسک  نیرت  نّکمتم  نیرت و  ناوج  يو   - 1

.تشاذگن اهنت  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بلاطوبا ، بعش  نوچمه  ساّسح  عطاقم  رد   - 2

رد مالسا  نیبم  نید  غیلبت  تهج  يا  هدنیامن  یفّرعم  رب  ینبم  جرزخ  ۀلیبق  ناگرزب  تساوخرد  زا  سپ   - 3

ص:133
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نآرق رتشیب  دوب و  یسرون  ناوج  زور  نآ  هک  ریمع  نب  بعـصم  باحـصا ، یمامت  نایم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنیدم ،
.دومن لّوحم  يو  هب  ار  مهم  رایسب  تیرومأم  نیا  دومن و  باختنا  دوب  هتفرگ  ارف  ار  دیجم 

.دومن تعامج  زامن  ۀماقا  هنیدم  رد  هک  دوب  یسک  نیلوا  وا   - 4

رد .دومن  یهارمه  ار  ربمایپ  هوزغ  ود  رد  بعـصم  .دنتفریذپ (1)6 -  ار  مالسا  نیئآ  ذاعم  نب  دعس  ریـضخ و  نب  دیـسا  يو  طسوت   - 5
.دیسر (2) تداهش  هب  دحا  گنج  رد  دوب و  راد  مچرپ  ردب  گنج 

راّیط رفعج  . 49

تـسرپرس ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدـنیامن  هاگیاج : همّرکم ، ۀّـکم  دـّلوت : لحم  بلاطوبا ، ردـپ : ماـن  رفعج ، ماـن :
: تداهش هشبح ، هب  ترجه  رد  مالسا  ردص  نیرجاهم 

لاس 8 ق (3).

ص:134

.. 17 ص 15 -  ج 1 ، تاساسحا ، لقع و  رظن  زا  ناوج  (( . 1 - ) 1
.. ص 248 ج 7 ، مالعالا ، هب : نک  هاگن  (( . 2 - ) 2

.. ص 125 ج 2 ، مالعالا ، (( . 3 - ) 3
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: یگژیو

.تفر یم  رامش  هب  مالسا  هب  ناگدنورگ  نیتسخن  زا  وا   - 1

روـضح رد  مالـسا  یفّرعم  رد  غـیلب  يا  هباـطخ  اـجنآ  رد  دوـمن و  ترجاـهم  هشبح  هب  ناناملـسم  سأر  رد  ترجه ، مود  لاـس  رد   - 2
.دناوخ هشبح  هاشداپ  یشاجن 

، دـش دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  رب  نوچ  تشگزاـب و  هنیدـم  هب  ربـیخ  ۀـعقاو  اـب  ناـمزمه  ترجه  متفه  لاـس  رد   - 3
هب ای  ربیخ  حتف  هب  مشاب  دونـشخ  کیمادک  هب  مناد  یمن  : » دومرف دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  دومن و  لابقتـسا  وا  زا  ماگ  دنچ  ترـضح 

.(1) رفعج » دورو 

.دراد ترهش  راّیط  رفعج  زامن  هب  هک  تخومآ  وا  هب  یصوصخم  زامن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 

رکب یبا  نب  دّمحم  . 50

باحـصا صاوـخ  زا  هاـگیاج : هنیدـم ، هّکم و  ناـیم  هفیلحلا  وذ  دـّلوت : لـحم  لاس 10 ق ، تدالو : رکب ، وبا  ردـپ : ماـن  دّـمحم ، ماـن :
38 ق (2). تداهش : مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما 

ص:135

.. ص 151 ج 4 ، فیراعم ، فراعم و  (( . 1 - ) 1
.. مقر 403 ص 49 ، یسوطلا ، لاجر  (( . 2 - ) 2
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: یگژیو

.دیشخرد یم  هراتس  دننام  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  راکادف  نارای  نایم  رد  هک  دوب  یقیال  ناناوج  زا  يو   - 1

دنارذگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیبرت  یتسرپرس و  تحت  مالسلا ،  امهیلع  نینـسح  رانک  رد  ار  دوخ  یناوجون  یلاسدرخ و  ماّیا  وا   - 2
.دیسر لامک  هب  و 

.دیسر تداهش  هب  ریسم  نیا  رد  بوصنم و  رـصم  يرادنامرف  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  طسوت  یناوج  رد   - 3
(1)

ّيدع نب  رجُح  . 51

نینمؤملاریما تیالو  نایئادف  زا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 
�

ه لوسر  دنمـشناد  باحـصا  زا  هاگیاج : يدع ، ردپ : مان  رجُح ، مان :
51 ق (2). تداهش : مالسلا ،  هیلع  یلع 

: یگژیو

.دمآ رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  نارای  کلس  رد  دوخ  ِیناوج  زاغآ  رد  يو   - 1

ص:136

 .. ص 176 لوقعلا ، فحت  (( . 1 - ) 1
.. ص 461 ج 1 ، هباغلا ، دسا  ص 169 ؛ ج 2 ، مالعالا ، (( . 2 - ) 2
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هتشامگ مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  رکشل  ةرسیم  رب  ناورهن  رد  درک و  یم  یهدنامرف  هدنک »  » ۀلیبق رب  نیّفص  گنج  رد  رجح   - 2
.دوب هدش 

.دز یم  ریشمش  ترضح  نآ  باکر  رد  زین  لمج  گنج  رد   - 3

گرم و نایم  ار  وا  دوب ، هدش  هدنک  يو  ربق  رضاح و  وا  نَفَک  هداتسیا و  وا  رس  رب  دالج  هیواعم ، روتسد  هب  هک  یماگنه  ماجنارـس   - 4
.دیسر (1)5 تداهش  عیفر  ۀجرد  هب  درک و  رایتخا  ار  گرم  یتسس  چیه  یب  رجح  دنتخاس ، ّریخم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ّبس 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسمه  باحصا و  ضارتعا  دروم  هیواعم  اذل  دش  هیواعم  يارب  یخیرات  یگنن  رجح  تداهش  - 
.دش (2) عقاو 

نسحلا نب  مساق  . 52

: هاگیاج مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ردپ : مان  مساق ، مان :

.ق ياروشاع 61  تداهش : البرک ، دیهش  نیرت  ناوج 

ص:137

.. ص 7681 ج 5 ، ادخهد ، ۀمان  تغل  (( . 1 - ) 1
.. ص 462 ج 1 ، هباغلا ، دسا  (( . 2 - ) 2
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: یگژیو

.دنا هداد  بقل  هراپ  هام  ابیز و  ةراتس  ار  وا  هک  ییاج  ات  تشاد  زیگنا  لد  ابیز و  رایسب  يا  هرهچ  وا   - 1

.دوب ریلد  عاجش و  یناوجون  يو   - 2

تفایرد ار  نانمـشد  اب  هزرابم  ةزاجا  شیوخ  يومع  زا  رارـصا  اب  دش و  نادـیم  هب  نتفر  هدامآ  دوخ  وا  البرک ، ۀـثداح  نایرج  رد   - 3
.درک

تسا (1). هدومرف  بلط  تمایق  رد  ار  البرک  عاجش  ناوجون  نیا  ینیشن  مه  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هیحان ، ترایز  رد   - 4

نسح نب  ّللادبع 
�

ه . 53

.ق ياروشاع 61  تداهش : البرک ، ناوجون  يادهش  زا  هاگیاج : مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ردپ : مان  ّللادبع ،
�

ه مان :

: یگژیو

رد دوب  هدیسرن  غولب  نس  هب  یتح  زونه  هک  نآ  اب   - 1

ص:138

.. ص 518 ج 3 ، مالسلا ،  مهیلع  نیموصعملا  تارایز  هعوسوم  ص 73 ؛ ج 3 ، لامعالا ، لابقا  (( . 1 - ) 1
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.تفای روضح  البرک  رابنوخ  ۀعقاو  مزر  ۀنحص 

.دومن عافد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ّللادبعابا 
�

ه شیومع  ینعی  شیوخ  ماما  كرابم  ناج  زا   - 2

.دومن راگدرورپ  میدقت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هار  رد  ار  دوخ  کچوک  تسد   - 3

.تفرگ رارق  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ياعد  لومشم   - 4

( هلمرح  ) يو لتاق  رب  سپس  هداتسرف و  مالس  وا  رب  هسدقم  ۀیحان  ترایز  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  ّللا 
�

ه لجع  رصع  یلو  ترـضح   - 5
دنیامرف (1). یم  نیرفن 

ربکا یلع  . 54

لوسر هب  ًاقلُخ  ًاقلَخ و  مدرم  نیرت  هیبش  البرک و  يادهـش  زا  هاگیاج : مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  ّللادبع 
�

ه ابا  ماما  ردپ : مان  ربکا ، یلع  مان :
.ق ياروشاع 61  تداهش : ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

: یگژیو

.دوب اروشاع  ۀثداح  ناوج  نیرتناشخرد  نیرتابیز و  وا   - 1

اپ اروشاع  زور  رد  هک  دوب  مشاه  ینب  ناوج  نیلوا   - 2

ص:139

.. هام 1387 يد  نایبت ، یناسر  عالطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
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.تشاذگ داهج  ۀصرع  هب 

.دناسر تکاله  هب  ار  ناراکتیانج  زا  رفن  تسیب  دص و  دیدش ، یگنشت  مغر  یلع  ناشیا  هک  تسا  لقن   - 3

هک نآ  رگم  یناسرن  ماش  رـصع و  هب  ار  زورما  هک  مراودـیما  : » دـندومرف اعد  نینچ  ناشدـنزرف  قح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما   - 4
«. دهدن (1) تسد  وت  هب  یگنشت  نآ  زا  دعب  زگره  هک  دناشونب  یتبرش  هب  ار  وت  زیربل  يا  هساک  اب  تّدج 

بهو . 55

.ق ياروشاع 61  تداهش : البرک ، دیهش  ناملسم و  هزات  ناوج  هاگیاج : ّللادبع ،
�

ه ردپ : مان  بهو ، مان :

: یگژیو

.دش فّرشم  مالسا  نید  هب  شرسمه  ردام و  هارمه  هب  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  ریسم  رد   - 1

.تفرگ مالسا  نانمشد  اب  هزرابم  ۀنحص  رد  روضح  يارب  ماما  یهارمه  هب  میمصت  نآ ، زا  سپ   - 2

لتق هب  ار  هراوس  هدزاود  هدایپ و  راهچ  تسیب و  دش و  نادیم  دراو  مالسلا  هیلع  ماما  زا  داهج  نذا  نتفرگ  زا  سپ   - 3

ص:140

.. ص 226 قودص ، یلاما  (( . 1 - ) 1
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تداهـش زا  دعب  بهو  رـسمه  دنیوگ  .دیـشون (1)4 -  تداهـش  تبرـش  هک  نآ  ات  تخادرپ  هزرابم  هب  نادیم  رد  ردـق  نآ  وا  .دـیناسر 
.داهن وا  تروص  رب  تروص  دیود و  وا  بناج  هب  همیسارس  شرهوش 

.تسویپ (2) شرهوش  هب  دز و  وا  رس  رب  يدومع  يو  درک و  يا  هراشا  دوخ  مالغ  هب  رمش 

يوفص باّون  دیهش  نیملسملا  مالسالا و  هجح  . 56

: تدالو داوج ، دّیس  ردپ : مان  یبتجم ، دّیس  مان :

هام 1334. يد  دادماب 27  تداهش : مالسا ، نایئادف  ّتیعمج  ربهر  هاگیاج : نارهت ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1303 ش ،

: یگژیو

مهم و تامادـقا  یخرب  .تفرگ  مالـسا » نایئادـف   » ّتیعمج سیـسأت  هـب  میمـصت  هکدوـب  هلاـس  کـی  تـسیب و  ناوـج ، ِیناـحور  نـیا 
زا لّکشتم  هک  ّتیعمج  نیا  راذگریثأت 

ص:141

.. ص 17 ج 45 ، راونالا ، راحب  (( . 1 - ) 1
.. ص 374 ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  (( . 2 - ) 2
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: تسا رارق  نیدب  دوب  یبالقنا  صلخم و  یناناوج 

رابرد ریزو   ) ریژه نیسحلادبع  یتوغاط ،) ةدنسیون   ) يورسک دمحا  نوچ : ینینئاخ  لتق  اب  مالـسا  نانمـشد  لد  رد  تشحو  داجیا   - 1
(. هاش ریزو  تسخن   ) ارآ مزر  و  هاش )

یتسینویهص بصاغ  میژر  سیسأت  لاس  رد  لیئارسا  اب  هزرابم  نیطسلف و  هب  مازعا  يارب  بلطواد  يورین  رفن  رازه  جنپ  زا  مان  تبث   - 2
.دش وربور  تقو  تلود  تفلاخم  اب  هک 

.دیدرگ نوفدم  ير  رد  ًاتیاهن  هک  مق  رد  نئاخ  هاشاضر  ةزانج  نفد  اب  تفلاخم   - 3

.یمالسا تموکح  لیکشت  هب  مدرم  قیوشت   - 5(1) 1332ش .)  ) سدقملا تیب  رد  سدق  یمالسا  ةرگنک  رد  تکرش   - 4

وگزردنا دیهش  مالسالا  هجح  . 57

: تدالو ّللادسا ،
�

ه دّیس  ردپ : مان  یلع ، دّیس  مان :

زرابم هاگیاج : نارهت ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1316 ش ،

ص:142

 .. 524 ص 522 -  یبجر ، نسح  دّمحم  دهاجم ، ياملع  (( . 1 - ) 1
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.ش  1357 تداهش : یهاشمتس ، تموکح  اب  هزرابم  صخاش  ياه  هرهچ  زا  رادمان و 

: یگژیو

دنم هرهب  مق  ۀیملع  ةزوح  دیتاسا  رـضحم  زا  دمآ و  مق  هب  سپـس  .دومن  زاغآ  ار  يوزوح  مولع  یئادتبا ، سورد  يریگارف  زا  سپ   - 1
.دش

رد جراخ و  تیناحور  ساـبل  زا  تشاد  هک  ییاـه  ّتیلاّـعف  ّتلع  هب  تسویپ و  هفلتؤم  ياـه  تئیه  یماـظن  ۀـخاش  هب  دـعب  يدـنچ   - 2
یـشورف شرف  یتّنـس ، تبابط  تاجاود ، شورف  يزاس ، نامتخاس  یـشورف ، رتشگنا  یناوخ ، هضور  هلمج  زا  نوگانوگ  ییاه  شـشوپ 

.تخادنا یم  هابتشا  هب  زین  ار  يو  ناکیدزن  هاگ  هک  دوب  يدح  هب  اه  ششوپ  نیا  .داد  همادا  شیوخ  تازرابم  هب  ...و ،

.دشاب شهار  ناگدنهد  همادا  زا  هک  تسب  نامیپ  وا  حور  اب  تشگ و  رضاح  شرازم  رس  رب  يوفص  باون  دیهش  تداهش  زا  سپ   - 3

کین يدنره و  رافـص  یئاراخب ، نادیهـش  طبار  دـعب  يدـنچ  دومن و  ّتیلاّعف  تیناحور  ماما و  ترـضح  ياه  هیمالعا  شخپ  رد   - 4
.دش یناما  قداص  دیهش  اب  داژن 

ریزو تسخن   ) روصنم یلعنسح  رورت  نایرج  رد   - 5

ص:143
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.دش راد  هدهع  ار  هدننک  مامت  رظان و  شقن  تقو )

وگزردنا دیهش  دیامن ، یم  امنیس (1) تخاس  هب  میمصت  مق  رد  یبهذم  نیزرابم  ۀیحور  تسکـش  يارب  يدرف  هک  لاس 1347  رد   - 6
ضارتعا و یناگیاپلگ ، یمظعلا  ّللا 

�
ه هیآ  ترـضح  هلمج  زا  دـیلقت  عجارم  تیب  تمـس  هب  تکرح  بالّط و  زا  يا  هّدـع  ندرک  عمج  اب 

سابع هورگ  مان  هب  یهورگ  دـعب  يدـنچ  اما  .دوش  یم  هتخاس  امنیـس  تاضارتعا ، نیا  مغر  یلع  هک  دـنراد  یم  مالعا  ار  دوخ  راجزنا 
.دنیامن (2) یم  رجفنم  ار  نآ  وگزردنا ، دیهش  کمک  اب  دابآ 

هدیمهف دیهش  . 58

: تدالو یقتدّمحم ، ردپ : مان  نیسح ، مان :

، دومن یفرعم  هلاس  ربهر 13  ار  يو  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  یناوجون  هاگیاج : مق ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1346ش ،

ص:144

تیوقت یقالخا و  تافارحنا  داسف ، داجیا  رد  لذتبم ، ياه  ملیف  نداد  ناشن  اب  اهامنیس  ینامز  عطقم  نآ  رد  تسا  رکذ  لباق  (( . 1 - ) 1
..دنتشاد ّرثؤم  یشقن  ءاشحف 

.. هام 1387 رذآ  سدقم ، عافد  عماج  تیاس  دجاس ، یناسر  عالطا  هاگیاپ  (( . 2 - ) 2
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.یگلاس رد 13  1359 ش  تداهش :

: یگژیو

.دیدرگ رازآ  ّتیذا و  لّمحتم  اه  بالقنا  دض  طسوت  راب  نیدنچ  دومن و  تکرش  تارهاظت  رد  ياه 56 و 57  لاس  رد   - 1

.درک تکرش  یمزر  ياه  شزومآ  ةرود  رد  ناتسبات 1359  رد   - 2

.دناسر رهشمرخ  هب  تمحز  اب  ار  دوخ  یلیمحت  گنج  عورش  اب  نامزمه   - 3

رمک هب  کجنران  دید ، گنت  مالسا  نازابرـس  رب  ار  هصرع  هک  نآ  زا  سپ  رهـشمرخ ، يزاسدازآ  نایرج  رد  ناوجون ، دیهـش  نیا   - 4
هک دوب  هتـسیاش  یلمع  ساّسح ، عطقم  نآ  رد  هدنمزر  ناوجون  نیا  راکتبا  .تفر  کنات  ریز  هب  یقارع  کنات  مادهنا  فدـه  اب  تسب و 

.تخاس يو  بیصن  ار  ّللا 
�

ه لیبس  یف  تداهش  قیفوت  دومن و  تیوقت  ناگدنمزر  رد  ار  عافد  گنج و  ۀیحور  تسب و  نمشد  رب  ار  هار 

ارآ ناهج  دیهش  . 59

، تیاده دّیس  ردپ : مان  یلع ، دّمحم  دّیس  مان :

ص:145
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رد 1360 ش  تداهش : رهشمرخ ، یمالسا  بالقنا  نرادساپ  هاپس  ةدنامرف  هاگیاج : رهشمرخ ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1333 ش ، تدالو :
.یگلاس  27

: یگژیو

.دمآرد رهشمرخ  ّللا 
�

ه بزح  یفخم  هورگ  ّتیوضع  هب  دعب  لاس  کی  دش و  یسایس  تازرابم  دراو  یگلاس  هدزناپ  رد   - 1

.دش نادنز  لاس  کی  هب  موکحم  ریگتسد و  كاواس  طسوت  ءاضعا ، ریاس  هارمه  هب  لاس 1351 ش  رد   - 2

، كاواس یتینما  دیدش  ریبادت  دوجو  اب  هک  دـش  زاوها  هب  نارهت  زا  حالـس  يریداقم  ییاجباج  رومأم  یگلاس  هس  تسیب و  رد  يو   - 3
.دناسر ماجنا  هب  ّتیقفوم  اب  ار  شیوخ  تیرومأم  تسناوت 

سپ دیشک و  یم  شود  هب  ار  تایلمع  دحاو  ّتیلوئسم  یتّدم  ادتبا  تشاد و  لاّعف  شقن  رهـشمرخ  هاپـس  يریگ  لکـش  نایرج  رد   - 4
.دیدرگ رهشمرخ  هاپس  ةدنامرف  يدنچ  زا 

.دیدرگ بوصنم  ییایرد  موس  هاگیاپ  یهدـنامرف  تمـس  هب  ناتـسزوخ ، ناتـسا  نیمأت  ياروش  يوس  زا  هژون  ياتدوک  ۀـثداح  رد   - 5
(1)

ص:146

.. هام 1387 رذآ  سدقم ، عافد  عماج  تیاس  دجاس ، یناسر  عالّطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
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نایلسوتم دمحا  جاح  . 60

: تدالو نیسحمالغ ، ردپ : مان  دمحا ، مان :

ملس (1). هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  دّمحم  پیت  ةدنامرف  هاگیاج : نارهت ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1332 ش ،

: یگژیو

.دینارذگ ار  کنات  یصصخت  ةرود  زاریش  رد  تفر و  يزابرس  هب  ملپید  ذخأ  زا  سپ  رد 1351 ش   - 1

کلف نادـنز  رد  هام  تدـم 5  هب  ریگتـسد و  كاواس  يراکبارخ  ّدـض  ۀـتیمک  طسوت  یبالقنا  ياه  ّتیلاّعف  رثا  رد  دـعب  لاـس  هس   - 2
.دیدرگ سبح  دابآ  مرخ  كالفالا 

.دش راد  هدهع  نارهت  یبونج  قطانم  رد  ار  تارهاظت  ةدننک  گنهامه  طبار و  شقن  زیربت  مق و  نینوخ  ياه  مایق  عورش  رد   - 3

، يدرجورب دیهـش  ِمکح  اب  یگلاـس  تشه  تسیب و  رد  تسویپ و  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  هب  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ   - 4
زا سپ  هواپ و  هاپس  یهدنامرف 

ص:147

.. هام 1387 رذآ  تاملپید ، یناسر 4  عالطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
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.دش راد  هدهع  ار  ناویرم  هاپس  یتدم 

.تفریذپ ار  نآ  یهدنامرف  ّتیلوئسم  دوخ  لیکشت و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  دّمحم  پیت  لاس 1360 ش  رد   - 5

.دومن افیا  ّرثؤم  یشقن  رهشمرخ ، يزاس  دازآ  نایرج  رد   - 6

نامروشک یماظن  یسایس -  نیلوئـسم  زا  کیتاملپید  ۀبتر  یلاع  تئیه  کی  هارمه  هب  یتیرومأم  یط  هام 1361  دادرخ  رخاوا  رد   - 7
.دیامن (1) یسررب  ار  نانبل  مولظم  مدرم  هب  تدعاسم  ياه  هار  ات  دش  هیروس  یهار 

( يرقاب نسح  هب  فورعم  ) يدرشفا دیهش  . 61

: تدالو دیجم ، ردپ : مان  نیسحمالغ ، مان :

نماث گرزب  ياه  تایلمع  ۀشقن  حاّرط  هاگیاج : 1334 ش ،

ص:148

، توریب لامـش  رد  هرابرب  یـسرزاب  تسیا و  تسپ  زا  روبع  ماگنه  رد  ناـمروشک  کـیتاملپید  یگدـنیامن  تأـیه  لـیبموتا  (( . 1 - ) 1
یتسیرورت میژر  لاّمع  طسوت   - کیتاملپید تینوصم  مغر  هب  روبزم  وردوخ  نیـشنرس  راهچ  فقوتم و  ژنالاف  بزح  نارودزم  طـسوت 

تـسد رد  یعالّطا  چـیه  اه  نآ  تایح  ای  تداهـش  تشونرـس  زا  باتک  نیا  فیلأـت  خـیرات  اـت  هنافـسأتم  .....دـندش  هتفرگ  ناـگورگ 
..تسین
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.یگلاس رد 27  1361 ش  تداهش : سدقلا ، قیرط  مالسلا و  هیلع  همئالا 

: یگژیو

...و خساپ  شسرپ و  ظعو و  تاسلج  يرازگرب  هناخباتک ، سیسأت  نوچمه  ییاه  ّتیلاّعف  هب  یناوجون  رد   - 1

.دیزرو یم  مامتها 

.تخیرگ ناگداپ  زا  اهناگداپ  زا  رارف  رب  ینبم  هللا  همحر  ماما  نامرف  رودص  اب   - 2

يزکارم اـب  نآ  زا  سپ  تشاد و  لاـعف  روـضح  لابقتـسا  ۀـتیمک  رد  لاـس 1357  رد  ناریا  هب  هللا  هـمحر  ماـما  ترـضح  دورو  اـب   - 3
هب لاس 1358  رد  ًاتیاهن  يراکمه و  یمالسا  يروهمج  ۀمانزور  يارب  يراگنربخ  یگدنزاس ، داهج  یمالسا ، بالقنا  ۀتیمک  نوچمه 

.دمآ رد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمسر  ّتیوضع 

یماظن ۀتسجرب  دشرا و  ناهدنامرف  دودعم  زا  یکی  رامش  رد  هام 1359  يد  ات  دش و  بونج  تایلمع  داتس  وضع  گنج  عورش  اب   - 4
.تفای اقترا  هاپس 

: تسا حرش  نیدب  تداهش  نامز  ات  ههبج  رد  روضح  لوط  رد  يرقاب  نسح  دیهش  رادرس  راذگریثأت  مهم و  تامادقا  یخرب   - 5

ص:149
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.هاپس تایلمع  تاعالّطا -  دحاو  راذگ  هیاپ 

.گنج یناگیاب  يزادنا  هار 

 . ...و يرادهب  ییاوه ، دنفادپ  تاودا ، هناخپوت ، یهرز ، یمزر ، یسدنهم ، زا  معا  یصصخت  ياه  ناگی  لیکشت 

.جیسب شترا و  هاپس ، زا  معا  گنج  راکردنا  تسد  ياهورین  ۀیلک  نایم  ماجسنا  قافو و  يارب  شالت 

هاگرارق ةدنامرف  .هاپـس  رـصن  رگـشل  ةدنامرف  دـنرارق : نیا  زا  سدـقم  عافد  نارود  رد  راوگرزب  دیهـش  نیا  ياه  ّتیلوئـسم  بصانم و 
.هاپس فرط  زا  یتایلمع  كرتشم 

.هاپس ینیمز  ناگی  یهدنامرف  نیـشناج  .بونج  ياههاگرارق  لک  یهدنامرف  نیـشناج  .البرک  هاگرارق  یهدنامرف  .رون  رگـشل  ةدنامرف 
.هاپس ینیمز  يورین  ةدنامرف  نیشناج 

شناد دحوم  دیهش  . 62

: تدالو نیسحمالغ ، ردپ : مان  اضر ، یلع  مان :

: تداهش مالسلا ،  هیلع  ءادهشلا  دّیس  رگشل 10  ةدنامرف  هاگیاج : نارهت ، عباوت  زا  ییاتسور  ناریا -  ّدلوت : لحم  1337 ش ،

.یگلاس رد 25  1362 ش 

ص:150
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: یگژیو

.داد یم  تعاضب  یب  نازومآ  شناد  هب  دیرخ و  یم  رتفد  دادم و  ار  دوخ  یبیجوت  لوپ  ناتسبد  رد   - 1

.دمآ نوریب  ناگداپ  زا  دحوم  دیهش  اه ، ناگداپ  زا  نازابرس  رارف  رب  ینبم  ماما  نامرف  زا  سپ   - 2

.دوب كاواس  سیئر  يریصن  ِرس  نتسکش  نآ  تبثم  تارمث  زا  یکی  درک و  یم  تکرش  ینابایخ  تارهاظت  رد   - 3

بالقنا هاپـس  لوا  ةرود  رد  دـهد ، عـالّطا  یـسک  هب  ار  شا  یلوبق  ربخ  هک  نیا  نودـب  زیربت  یکـشزپ  هاگـشناد  رد  یلوبق  زا  سپ   - 4
.درک مان  تبث  یمالسا 

رصع یلو  ناگداپ  نادرگ 6  ةدنامرف  مه  دعب  تفرگ و  هدهع  رب  رـصع  یلو  ناگداپ  رد  ار  ناهورگ  کی  یهدنامرف  دعب  يدـنچ   - 5
.دیدرگ فیرشلا  هجرف  یلاعت  ّللا 

�
ه لجع 

.دش بوصنم  ءادهشلا  دّیس  پیت  یهدنامرف  هب  یمکح  یط  لاس 1361  رد   - 6

.دوب (1) ماع  صاخ و  دزنابز  اه  یتخس  اب  دروخرب  رد  وا  يوق  ۀیحور   - 7

ص:151

.دومن هعجارم  اوادم  تهج  ناتسرامیب  هب  ًاصخش  دش ، عطق  وا  تسد  اه  تایلمع  زا  یکی  رد  هک  نآ  زا  سپ  لاثم  ناونع  هب  (( . 1 - ) 1
شگنر يزیرنوخ  زا  هک  ینامز  ات  تشاذگ ، شبیج  لخاد  هتـسب و  شفک  دنب  اب  دوب  هدش  عطق  جنرآ  ریز  زا  هک  ار  یتسد  یلع  جاح  »

اب دیسر  ناتسرامیب  هب  یتقو  ههبج ، تشپ  دورب  دندرک  یضار  ار  وا  تمحز  اب  هصالخ  دشن ، وا  تسد  هجوتم  یـسک  دوب  هدشن  هدیفس 
یم هگا  نیبب  هنم ؛ لام  هدش  ملق  تسد  نیا  ناج ، رتکد  تفگ : تشاذگ و  رتکد  زیم  يور  ار  شا  هدـش  عطق  تسد  يدرـسنوخ  لامک 

یناسر عالّطا  هاگیاپ   ) .تفر لاح  زا  شراکزیم  تشپ  هعفد  کی  یلع  جاـح  یـشالتم  تسد  ندـید  اـب  رتکد  .نکب  شیراـک  هی  ینوت 
.(. هام 1387 رذآ  سدقم ، عافد  عماج  تیاس  دجاس ،
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روپ یناّدر  دیهش  مالسالا  هجح  . 63

: ّدلوت لحم  1337 ش ، تدالو : یفطصم ، مان :

.یگلاس نس 25  رد  1362 ش  تداهش : یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  حتف  هاگرارق  ةدنامرف  هاگیاج : ناهفصا ، ناریا - 

: یگژیو

.دروآ يور  يوزوح  سورد  هب  سپس  داد و  همادا  ناتسرنه  ات  ار  کیسالک  سورد   - 1

.درک رفس  جوسای  دمحا و  ریوب  هیولیگهک و  مورحم  قطانم  هب  غیلبت  يارب  یمالسا  بالقنا  نتفرگاپ  اب   - 2

.دیدرگ جوسای  هاپس  ةدنامرف  دعب  یتّدم  جوسای و  هاپس  یهدنامرف  ياروش  وضع  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ   - 3

ص:152

ییافوکش يروآون و  تصرف  www.Ghaemiyeh.comیناوج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 163 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


.تشگ حورجم  نادرگ ، یهدنامرف  تمس  اب  سدقلا  قیرط  نادابآ و  رصح  تسکش  تایلمع  نایرج  رد   - 4

ناضمر تاـیلمع  رد  هک  تشاد  روضح  زین  رجفلاو 2  1 و  رجفلاو مرحم ، ناضمر ، سدـقملا ، تیب  ياه  تاـیلمع  رد  نآ  زا  سپ   - 5
.دوب هدش  هدراذگ  وا  هدهع  هب  هاپس  حتف  هاگرارق  یهدنامرف 

، شالت ، تّمه زا  یـشان  نیا  هک  درک  یط  هاگرارق  حطـس  ات  ار  یمزر  یهدـنامرف  حوطـس  لاس  هس  زا  رتمک  رد  روپ  یناّدر  دیهـش   - 6
.تسا (1) هدوب  زیزع  دیهش  نیا  لمع  رد  صالخا  راکتشپ و 

نیدلا نیز  دیهش  . 64

: تدالو قاّزرلادبع ، ردپ : مان  يدهم ، مان :

رد 25 ش   1363 تداهـش : مالـسلا ،  هیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  رگـشل 17  ةدـنامرف  هاـگیاج : نارهت ، ناریا -  دـّلوت : لـحم  1338 ش ،
.یگلاس

ص:153

.. هام 1387 رذآ  سدقم ، عافد  عماج  تیاس  دجاس ، یناسر  عالّطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1

ییافوکش يروآون و  تصرف  www.Ghaemiyeh.comیناوج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 164 

www.takbook.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14736/AKS BARNAMEH/#content_note_153_1
http://www.ghaemiyeh.com


: یگژیو

.مق هاپس  تاعالّطا  دحاو  لوئسم   - 1

.یمزر ياه  ناگی  ییاسانش  لوئسم   - 2

.درگنسوس لوفزد و  هاپس  تایلمع  تاعالّطا  لوئسم   - 3

.رصن هاگرارق  تایلمع  تاعالّطا  لوئسم   - 4

لیدبت رگشل 17  هب  اهدعب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  پیت  ةدنامرف  ناضمر ، تایلمع  رد  یگلاس و  هس  تسیب و  رد   - 5
.دیدرگ

تّمه دیهش  . 65

: تدالو ربکا ، یلع  ردپ : مان  میهاربا ، دّمحم  مان :

1363 تداهش : ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  دّمحم  رگشل 27  ةدنامرف  هاگیاج : اضرهش ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1334 ش ،
.یگلاس رد 29  ش 

: یگژیو

.هدز توغاط  مورحم و  ياهاتسور  رد  سیردت  یمّلعم و  لغش  باختنا  یگلاس  ود  تسیب و  رد   - 1

ۀناتسآ رد  اضر ) رهش   ) هشمق تارهاظت  یهدنامرف   - 2

ص:154
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.یمالسا بالقنا  يزوریپ 

.رگید رفن  هارمه 5  هب  هشمق  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  لیکشت   - 3

.ش لاس 1359  رد  هواپ  ناتسرهش  نارادساپ  هاپس  یهدنامرف  دعب  يدنچ  یمومع و  طباور  ّتیلوؤسم   - 4

.سدقملا تیب  تایلمع  رد  لاس 1361 ش  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  دّمحم  پیت  تنواعم   - 5

(1) ملس .  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  دّمحم  رگشل 27  یهدنامرف   - 6

یهّللا زیزع  دیهش  . 66

، ایند بور  نیم  رادرـس  نیرت  کچوک  هاگیاج : ناهفـصا ، ناریا -  دـّلوت : لـحم  1345 ش ، تدالو : دومحم ، ردـپ : مان  دادرهم ، ماـن :
.یگلاس رد 19  1364 ش  تداهش :

: یگژیو

.یگلاس  10 نس 12 -  رد  بالقنا  لئاوا  ياه  ییامیپهار  رد  تکرش   - 1

ناضمر سدقملا و  تیب  ياه  تایلمع  رد  تکرش   - 2

ص:155

..یتّجح دّمحم  خرس ، تیاکح  هب ؛ نک  هاگن  (( . 1 - ) 1
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.یگلاس هدراهچ  رد  نیم  ندرک  یثنخ  تهج 

.هام هس  تدم  هب  ناتسدرک  ۀهبج  رد  روضح   - 3

.دروآ نایم  هب  نخـس  لطاب  هیلع  قح  ياه  ههبج  رد  روضح  يارب  دوخ  ياه  هزیگنا  فادها و  زا  يا  هبحاصم  ّیط  ههبج ، رد  يو   - 4
زا هبحاصم  نیا  شخپ  زا  سپ   (1)

ص:156

اب میحرلا  نمحرلا  ّللا 
�

ه مسب  : نمـشد اب  دربن  ياه  ههبجرد  یهّللازیزع  دادرهم  دیهـش  اـب  هتفرگ  تروص  ۀـبحاصم  زا  یـشخب  (( . 1 - ) 1
هرـس و سدـق  ینیمخ  ماما  ناهج  نافعـضتسم  ةدـنپت  بلق  شقحرب  بئان  و  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  ّللا 

�
ه لـجع   ) ناـمز ماـما  رب  مـالس 

هک يا  هزیگنا  هملاس و  هک 14  ناهفصا  زا  یمازعا  .متسه  یهّللازیزع  دادرهم  نم  .نیلولعم  نیحورجم و  تقیقح و  قح و  هار  يادهش 
ره ًالثم  هک  ...دندرک  یم  فیرعت  ام  يارب  دندمآ  یم  دندوب و  ههبج  ًالبق  هک  ییاردارب  نوا  ًاعقاو  دوب ) نیا   ) ...مایب ههبج  هب  دش  ثعاب 
رد منوتب  ات  مدموا  ههبج  هب  نم  هش ) یم  كاپ   ) ...شاهانگ نوا  شاه و  یـصلاخان  نوا  هگید  ظاحل و  ره  زا  هش  یم  هتخاس  هرب  سک 

ماجنا ییاهراک  هچ  یتسه و  ههبج  رد  هک  ههام  دـنچ  .هشب  كاپ  مناـهانگ  منکب و  ادـخ  هار  رد  یکمک  دـیاش  منک  کـمک  ادـخ  هار 
.میدرکن يراک  چیه  ام  هتبلا  تدم  نیا  وت  ...مدوب  ناتـسدرک  رد  ور  شهام  .متسه 3  ههبج  رد  هک  ههام   9  - دودح 8 نآلا  دیا ؟ هداد 

؟ دیدرک یثنخ  نیم  دـنراذگ  یم  نیم  هک  قارع  فلتخم  ياهروحم  رد  .میدوب  هلیـسو  طقف  ام  .درک  یم  ادـخ  دـش  یم  هک  يراک  ره 
میدرک و زاب  ربعم  هک  موس  مود و  لوا و  هلحرم  رهـشمرخ  حتف  رد  نوماردارب  يارب  هک  دوب  سدقملا  تیب  تایلمع  رد  رادقم  کی  هلب 
، دندوب یـضار  تردام  ردپ و  ههبج ، يدمآ  یم  یتقو  ...دـش  ام  رب  يدایز  تازجعم  ًاعقاو  ...میدرک  زاب  ربعم  زاب  هک  ناضمر  تایلمع 
هک منک  یم  رکـشت  اه  نآ  زا  ًاعقاو  .دندرک  تسرد  ناشدوخ  ار  ههبج  هب  ندمآ  هنیمز  ًاقافتا  نم  ردام  ردپ و  یتفرگ ؟ هزاجا  اه  نآ  زا 

ناشدوخ...نوشدنزرف هب  دنـشابن  هتـسباو  دنـشابن  یتاساسحا  ردق  نیا  مگ  یم  مه  اهردام  ردپ و  هیقب  هب  ههبج و  مایب  هک  دنداد  هزاجا 
..دنک هاگن  اشامت  تروص  هب  یتح  ار  اه  ههبج  دایب و  هتفه  کی  دیاب  لقادح  سک  ره  نم  رظن  هب  .اه  ههبج  نیا  رد  نشب  هتخاس  دنیایب 
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ماما .دنربب  ناشیا  شیپ  ار  دادرهم  ات  دندوب  هتـساوخ  دندوب  هبحاصم  نیا  ناگدننیب  زا  یکی  هک  هللا  همحر  ماما  ترـضح  ، امیـس ادص و 
.دسوب (1) یم  ار  ماما  تسد  مه  دادرهم  دننز و  یم  هسوب  ار  وا  يوزاب  دننیب و  یم  ار  دادرهم 

هواک دیهش  . 67

: تدالو اضردّمحم ، ردپ : مان  دومحم ، مان :

: هاگیاج سّدقم ، دهشم  ناریا -  ّدلوت : لحم  1340 ش ،

.یگلاس رد 25  1365 ش  تداهش : ادهش ، ةژیو  پیت  هدنامرف 

: یگژیو

اب تشاذگ و  رس  تشپ  ار  تفرشیپ  جرادم  لحارم و  تعرس  اب  هک  دوب  یناهدنامرف  هلمج  زا  يو   - 1

ص:157

.. هام 1387 نابآ  هرامش 373 ، قداص ، حبص  ۀمان  هتفه  ود  (( . 1 - ) 1
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.داد ناشن  ار  دوخ  یگتسیاش  تقایل و  دوخ ، مک  نس  یناوج و  دوجو 

.دومن زاغآ  ار  ییادتبا  سورد  سپس  هیملع و  ةزوح  رد  لیصحت  هک  دوب  هلاس  شش   - 2

.دمآرد نارادساپ  هاپس  ّتیوضع  هب  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  لاس  کی   - 3

.تشگ بوصنم  نارامج  رد  هللا  همحر  ماما  لزنم  زا  نیظفاحم  هورگ  یتسرپرس  هب  رد 1359 ش   - 4

.دیدرگ ادهش  ةژیو  پیت  تایلمع  ةدنامرف  هک  تشادن  رتشیب  لاس  تسیب  هواک  دیهش   - 5

مئاق زقس  رد  هاپس  تایلمع  ةدنامرف  ادهش  ةژیو  پیت  هدنامرف  تسا : حرش  نیدب  سدقم  عافد  نارود  رد  وا  ياه  تیلوئـسم  یخرب   - 6
.ادهش (1) ةژیو  رگشل  ةدنامرف  زقس  رد  هاپس  ةدنامرف  ماقم 

يزارخ دیهش  . 68

1336 ش، تدالو : میرک ، ردپ : مان  نیسح ، مان :

ص:158

.. هام 1387 نمهب  ایدپ ، یکیو  یناسر  عالطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
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.یگلاس رد 29  1365 ش  تداهش : مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  رگشل  ةدنامرف  هاگیاج : ناهفصا ، ناریا -  ّدلوت : لحم 

: یگژیو

.تفگ یم  ریبکت  ناذا و  ناهفصا  دّیس  دجسم  رد  شنینطرپ  يادص  اب  یکدوک  رد   - 1

.درک نت  هب  يرادساپ  سابل  ناتسدرک  ياهگنج  يارب  تفریذپ و  ّتیلوئسم  يرهش  عافد  ۀتیمک  رد  بالقنا  لوا  ياهزور  رد   - 2

.دومن یهدنامرف  ار  روحم  سدقلا  قیرط  مالسلا و  هیلع  همئالا  نماث  ياه  تایلمع  رد   - 3

هدهع هب  سدـقملا  تیب  نیبملا و  حـتف  ياه  تایلمع  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  پیت  یهدـنامرف  هک  دوب  هلاس  جـنپ  تسیب و   - 4
.تفرگ

هفیظو يافیا  رجفلاو 1  یتامدقم و  رجفلاو  مرحم ، ناضمر ، ياه  تایلمع  رد  موس  هاپس  تایلمع  تنواعم  تمس  رد  نیسح  جاح   - 5
.دومن

.دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگشل  ةدنامرف  رجفلاو 8 ، ردب ، ربیخ ، ، 4 رجفلاو 1 -  لماش  مه  يدعب  ياه  تایلمع  رد   - 6

شکرت  30 لطاب ، هیلع  قح  ياه  ههبج  رد  شروضح  تدم  لوط  رد  يزارخ  نیسح  جاح  دیهش  رادرس   - 7

ص:159
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.درک (1) هیده  ادخ  هب  ار  شتسار  تسد  ربیخ  تایلمع  رد  دش و  شرکیپ  نامهیم 

یلینآ ودراودا  دیهش  . 69

ایلاتیا درم  نیرتدـنمتورث  دـنزرف  هاگیاج : كرویوین ، اکیرمآ -  دـّلوت : لحم  1954م ، تدالو : یناوویج ، ردـپ : ماـن  يدهم (2) ، مان :
.م  2000 تداهش : سوتنووی ،) هاگشاب  تایف و  تکرش  بحاص  )

: یگژیو

یتفن دـمآرد  ربارب  دودـح 3  ینعی  رالد  دراـیلیم  رب 60  غلاـب  اـه  نآ  ۀـنالاس  دـمآرد  هک  دوب  هدـمآ  اـیند  هب  يا  هداوناـخ  رد  يو   - 1
شور هب  یگداوناـخ  میظع  تورث  ةرادا  هـب  يا  هقـالع  یناوـج  نارود  ناـمه  زا  تـسا ؛ هدـش  هدز  نـیمخت  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 

.تشادن شردپ 

.دش ناملسم  تشاد  لاس  تسیب  هک  یلاح  رد  لاس 1354 ش  رد  يدهم   - 2

بهذم ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  لاس  ود   - 3

ص:160

.. 1387 هامرذآ ینیوآدیهش ، يرنه  یگنهرف  ۀسسؤم  یناسر  عالّطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
..دنک یمرییغت  يدهم  هب  شندش  هعیش  زا  سپ  هک  هدوب  ودراودا  يو  یلصا  مان  (( . 2 - ) 2
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.تفرگ رارق  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نایعیش  کلس  رد  دیزگرب و  ار  عیشت 

زا ار  تاـقالم  نیا  وا  .دروآ  تسد  هب  ار  هللا  همحر  ماـما  ترـضح  اـب  وـگتفگ  رادـید و  قـیفوت  لاـس 1360 ش  رد  یلینآ  دیهـش   - 4
.دومن یم  نایب  دوخ  یندنام  دایب  تارطاخ 

رد تیونعم  هب  هجوت  و  يو ، ندوب  شیدـنا  دازآ  هدـیقع ، باختنا  رد  تعاجـش  هب  ناوت  یم  يو  زراب  تاّیـصوصخ  نیرت  مهم  زا   - 5
.درک هراشا  یناوج  نینس 

.دش ادیپ  ونامور » وکنارف  لارنژ   » لپ ریز  رد  يو  دسج  دیسر و  تداهـش  هب  یکوکـشم  زرط  هب  1379ش )  ) لاـس 2000م رد  يو   - 6
(1)

ص:161

.. هام 1387 رویرهش  ینیوآ ، دیهش  يرنه  یگنهرف  هسسؤم  یناسر  عالّطا  هاگیاپ  زا  سابتقا  (( . 1 - ) 1
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ص:162

ییافوکش يروآون و  تصرف  www.Ghaemiyeh.comیناوج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 173 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


...و نادنمرنه  ، ناراکشزرو نارعاش ، نیعرتخم ، لماش : ریهاشم ، : مراهچ لصف 

دیزی نب  هیواعم  . 70

: تدالو هیلع ،  ّللا 
�

ه هنعل  دیزی  ردپ : مان  هیواعم ، مان :

: تافو نیملسم ، ۀفیلخ  هاگیاج : ّدلوت ، : لحم  41 ق ،

64 ق (1).

: یگژیو

ون و يراکتبا ، یمادقا  رد  تفر و  ربنم  هب  دش ، يرپس  وا  تفالخ  زا  زور  لهچ  نوچ  دش و  هفیلخ  ردپ  ياج  هب  یگلاس  تسیب  رد  يو 
قح نم  ّدـج  هک  نیا  هچ  مرادـن ، يا  هقالع  تموکح  نیا  هب  نم  مدرم  يا  : » تفگ نینچ  هتخاس ، اوسر  ار  هّیما  ینب  نادـناخ  یخیرات ،

نیا هب  هک  ار  یسک 

ص:163

.. ص 263 ج 7 ، مالعالا ، (( . 1 - ) 1
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هک نم  تسـشن و  تفالخ  دنـسم  رب  دوبن  ماقم  نیا  ۀتـسیاش  هجو  چیه  هب  هک  مردـپ  وا  زا  سپ  دومن و  بصغ  دوب  ّقحا  یلوا و  دنـسم 
(1) مدومن .» علخ  ماقم  نیا  زا  ار  دوخ  نونکا  مه  زا  مشاب  یم  اه  نآ  نیموس 

یچنیواد ودرانوئل  . 71

: تافو ایند ، فورعم  ناشاّقن  ناعرتخم و  زا  هاگیاج : ایلاتیا ، ّدلوت : لحم  1452 م ، تدالو : ودرانوئل ، مان :

.م  1519

: یگژیو

.تفرگ رارق  شداتسا  قیوشت  دروم  یشاّقن  رما  رد  هک  دوب  هلاس  هدزناش  يو   - 1

زا رخآ » ماش   » و دـنوکوژ » دـنخبل   » .تسویپ ناـشاّقن  هورگ  هب  سپـس  درب و  ناـیاپ  هب  ار  شتالیـصحت  یگلاـس  جـنپ  تسیب و  رد   - 2
.تسا یچنیواد  راثآ  نیرتروهشم 

سابل هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دز  ییاه  يروآون  تاعارتخا و  هب  تسد  لاس 1500 م  زا  لبق  ات  وا   - 3

ص:164

.. ص 468 ج 9 ، فیراعم ، فراعم و  هب : نک  هاگن  (( . 1 - ) 1
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.دومن (1) هراشا  ...و  رامشرتمولیک  کنات ، لسلسم ، یگنج ، ییایردریز  یصاوغ ،

هلیلاگ . 72

: تافو ناناد ، کیزیف  ناناد و  یضایر  ناسانش ، هراتس  نیرتگرزب  زا  هاگیاج : ازیپ ، ایلاتیا -  ّدلوت : لحم  1564م ، تدالو : وئلیلاگ ، مان :
.م 1642

: یگژیو

.درک زکرمتم  تایبدا  رد  ار  دوخ  تاعلاطم  مامت  یگلاس  هدزون  رد   - 1

.دیامن فشک  ار  نامز ) ناسون  شجنس   ) گنوآ نوناق  تسناوت  نینس  نیمه  رد   - 2

.دنام یقاب  تایضایر  سیردت  يارب  اجنامه  رد  تفرگ و  يرتکد  كردم  ازیپ  هاگشناد  رد  لاس 1588م  رد   - 3

نآ نزو  هب  ماسجا  طوقس  تعرـس  دومن  تباث  دیناسر و  ماجنا  هب  ار  دوخ  یملع  گرزب  فشک  نیمود  یگلاس  جنپ  تسیب و  رد   - 4
هک یفشک  .درادن  یگتسب  اه 

ص:165

.. هامرهم 1387 نایبت ، یناسر  عالطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
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.دیدرگ دوب ، -  لبق  لاس  رازه  ود  زا  هدناماج  هک  وطسرا -  ۀیرظن  نتفر  نیب  زا  ثعاب 

رمق راهچ  رد 1610 م  .دیدرگ (1)6 -  رود  ياه  تفاسم  ةدـهاشم  يارب  ینیبرود  نتخاس  هب  ّقفوم  هلیلاگ  هک  دوب  ماّیا  نیمه  رد   - 5
.درک فشک  ار  دنوش  یم  هتخانش  يا  هلیلاگ  ياهرمق  مان  هب  نونک  ات  نامز  نآ  زا  هک  يرتشم  گرزب 

درک (2) فشک  ار  ناسنا  رّوصت  زا  جراخ  ناهج  تخادرپ و  اه  نامسآ  یسررب  هب  پوکسلت  اب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  هلیلاگ   - 7

لاکساپ زلب  . 73

.م  1662 تافو : باسح ، نیشام  عرتخم  هاگیاج : سیراپ ، هسنارف -  ّدلوت : لحم  1623م ، تدالو : نیتا ، ردپ : مان  زلب ، مان :

: یگژیو

هب ار  دوخ  رایسب  ۀقالع  یکدوک  نامه  زا  يو   - 1

ص:166

.. هامرذآ 1387 دشر ، یناسر  عالطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
.. ج 2 ص 1355 نیرز ، گرزب  فراعملا  هرئاد  (( . 2 - ) 2
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.داد ناشن  تایضایر 

.درک سدیلقا  باتک  ندناوخ  هب  عورش  یگلاس  هدزاود  رد   - 2

لوبق دیـسر  تراکد »  » تسد هب  هغبان  نیا  باتک  هک  یناـمز  .تشون  یطورخم  عطاـقم  نوماریپ  یباـتک  هک  دوب  هلاـس  هدزناـش  رد   - 3
.دشاب هتشون  ار  نآ  هلاس  هدزناش  يرسپ  هک  درک  یمن 

.دیدرگ (1) ناگمه  تریح  بجوم  وا و  ترهش  ببس  یگلاس  هدجه  رد  باسح  نیشام  عارتخا   - 4

كوه . 74

: ّدلوت لحم  1635 م ، تدالو : كوه ، تربار  مان :

.م  1703 تافو : یسانشاوه ، ملع  راذگناینب  نادکیزیف و  هاگیاج : رتاو ، شرف  ةدکهد 

: یگژیو

(. یحطس ششک  ياهدومن   ) داد راشتنا  ار  دوخ  رثا  نیلوا  هک  دوب  هلاس  شش  تسیب و  وا   - 1

ص:167

..نامه (( . 1 - ) 1
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.دوب تعاس  يارب  هلبط  نتخاس  كوه  عارتخا  نیلوا   - 2

راشف زا  راب  نیلوا  يارب  باتک  نیا  رد  .دومن  رـشتنم  يراگن » هّرذ   » اـیفارگ ورکیم  هب  موسوم  ار  دوخ  گرزب  رثا  لاس 1665 م  رد   - 3
.تسا (1) هدمآ  نایم  هب  نخس  جنس  من  یلکلا و  جنسامد  يرنف ، جنس 

نتوین . 75

: ّدلوت لحم  1642 م ، تدالو : نتوین (2) ، قحسا  مان :

.م  1727 تافو : پوکسلت ، عرتخم  نیمز و  ۀبذاج  فشاک  هاگیاج : پروت ، سلوو  ناتسلگنا - 

: یگژیو

.دنک لیصحت  یضایر  ۀتشر  رد  ات  دیدرگ  هاگشناد  دراو  هک  دوب  هلاس  هدجه  يو   - 1

.داد همادا  هناخ  رد  دوخ  تاعلاطم  هب  دـش ، لیطعت  نوعاط  يراـمیب  عویـش  ۀطـساو  هب  هاگـشناد  هک  نآ  زا  سپ  لاـس 1665 م  رد   - 2
هک دوب  نارود  نیمه  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  )

ص:168

.. 144 ص 143 -  مولع ، غباون  (( . 1 - ) 1
.. ص 120 مولع ، غباون  (( . 2 - ) 2
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یم نییاپ  فرط  هب  بیـس  ارچ  هک  دـیدرگ  واکجنک  درک و  بّجعت  تخرد  زا  یبیـس  نداتفا  زا  پروت  سلوو  ياـهغاب  زا  یکی  رد  وا 
(. دتفا

.تشاذگ ناینب  ار  کچوک  رصانع  باسح  دعب  لاس  هس  درب و  یپ  يدیفس  رون  بیکرت  هرهوج و  هب  رد 1666 م   - 3

.دومن عارتخا  ار  یساکعنا  پوکسلت  نیلوا  یگلاس  شش  تسیب و  رد  تسناوت  نتوین   - 4

حرطم ار  نیمز  ۀبذاج  يورین  ۀیرظن  یعیبط » ۀفسلف  یضایر  لوصا   » ناونع تحت  شباتک  نیرتمهم  راشتنا  اب  رد 1687 م  ًاتیاهن  وا   - 5
.دومن (1)

اتلو . 76

: ّدلوت لحم  1745م ، تدالو : اتلو ، ردناسکلا  مان :

.م  1827 تافو : عرتخم ، هاگیاج : ایلاتیا ،

: یگژیو

ۀسردم مّلعم  هک  یگلاس  هن  تسیب و  رد  يو 

ص:169

.. 1669 ص 1668 -  ج 2 ، نیّرز ، گرزب  فراعملا  هرئاد  (( . 1 - ) 1
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.تخاس ار  ...و  پوکسورتکلا  ، جنس بآ  زاس ،) قرب  هاگتـسد   ) روفورتکلا لیبق  زا  یکیرتکلا  فلتخم  ياه  بابـسا  دوب ، يزور  هنابش 
.دمآ (1) رد  هاگشناد  رد  يداتسا  تمس  هب  لاس 1779م  رد  اتلو 

گنای . 77

: ّدلوت لحم  1773 م ، تدالو : گنای ، ساموت  مان :

.م  1829 تافو : نرق 18 و 19 ، ناناد  کیزیف  نیرتگرزب  زا  هاگیاج : ناتسلگنا ،

: یگژیو

.تسناد یم  ندناوخ  یگلاس  ود  زا  يو   - 1

.تخادرپ تایضایر  نتخومآ  هب  ییاهنت  هب  دوخ  یگلاس  تشه  رد   - 2

ياهنابز نتخومآ  هب  سرد ، تاـعاس  ِهاـتوک  لـصاوف  رد  ار  دوخ  تغارف  تاـقوا  یگلاـس  هدراـهچ  اـت  یگلاـس  هن  نس  زا  گـنای   - 3
.تخومآ یبوخ  هب  ار  اهنابز  نیا  درک و  فورصم  یبرع  یسراف و  يربع ، ییایلاتیا ، هسنارف ،

ص:170

.. 127 ص 126 -  مولع ، غباون  (( . 1 - ) 1
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.داتسرف (1) یهاشداپ  ۀعماج  هب  تیؤر ، يروئت  ةرابرد  يا  هلاقم  یگلاس  تسیب  رد   - 4

لیِرِب . 78

: تافو (، نایانیبان طخ  ) لیِِرب طخ  عرتخم  هاگیاج : سیراپ ، ّدلوت : لحم  1809 م ، تدالو : یئول ، مان :

.م  1852

.دید بیسآ  شمـشچ  کی  تفر و  ورف  شمـشچ  هب  يدراک  هاگان  هک  درک  یم  يزاب  ردپ  هاگراک  رد  یگلاس  هس  رد  یئول  یگژیو :
.تفر هسردم  هب  يدنچ  زا  سپ  .دـش  مورحم  مشچ  ود  ره  تمعن  زا  هک  دوب  هلاس  جـنپ  .دـش  لقتنم  رگید  مشچ  هب  تنوفع  هتفر  هتفر 

نایانیبان یتنطلس  ۀسردم  هب  رد 1814م  .درک  یم  کمک  نتـشون  ندناوخ و  رد  ار  وا  دیبوک  یم  هتخت  رب  هک  ییاه  خـیم  طسوت  ردـپ 
يا هوزج  راشتنا  اب  لاس 1829م  رد  .داتفا  نایانیبان  يریگدای  يارب  یمتـسیس  رکف  هب  هک  دوب  هدشن  مامت  شلاس  هدزناش  زونه  وا  .تفر 

.دومن (2) حیرشت  هضرع و  ار  نآ 

ص:171

.. ص 155 مولع ، غباون  (( . 1 - ) 1
.. 727 ص 725 -  ج 1 ، ون ، فراعملا  هرئاد  (( . 2 - ) 2
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وگوه روتکیو  . 79

: ّدلوت لحم  1802 م ، تدالو : وگوه ، روتکیو  مان :

.م  1885 تافو : ناهج  یعامتجا  يابدا  ناگدنیوگ و  نیرتگرزب  زا  هاگیاج : هسنارف ،

: یگژیو

.تخادرپ نتفگ  رعش  هب  یگلاس  هد  نس  زا   - 1

.دش سانشرس  يرعاش  یگلاس  جنپ  تسیب و  رد   - 2

رثا رب  وـگوه  روـتکیو  .دـش  لـئان  هنّنقم  سلاـجم  رد  یگدـنیامن  ناـملراپ و  هسنارف و  یمداـکآ  ّتیوـضع  هب  مک  نس  دوـجو  اـب   - 3
.درب رس  هب  دیعبت  رد  لاس  تسیب  تّدم  درک و  يریگ  هرانک  تسایس  زا  موس  نوئلپان  اب  تفلاخم 

.دومن (1) هراشا  نایاونیب  هب  ناوت  یم  وا  یناهج  راثآ  نیرت  فورعم  زا   - 4

روتساپ . 80

1822 م، تدالو : فزوژ ، ناژ  ردپ : مان  ییول ، مان :

ص:172

.. ص 20861 ج 14 ، ادخهد ، ۀمان  تغل  (( . 1 - ) 1
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: تافو بورکیم ، فشاک  هاگیاج : هسنارف ، ّدلوت : لحم 

.م  1895

: یگژیو

.دش باختنا  هاگشناد  یمیش  داتسا  تمس  هب  یگلاس  شش  تسیب و  رد  دوخ  سناسیل  ۀجرد  ذخأ  زا  سپ  يو   - 1

.دیدرگ بورکیم  فشک  هب  قفوم  ماجنارس  شهوژپ  شیامزآ و  لاس  دنچ  یط   - 2

.دومن (1) هراشا  ندرک  هزیروتساپ  شور  يراه و  ّدض  مرس  هب  ناوت  یم  يو  رگید  تافاشتکا  زا   - 3

لبون درفلآ  . 81

.م  1896 تافو : لبون ، ةزیاج  راذگ  هیاپ  تیمانید ، عرتخم  هاگیاج : دئوس ، ّدلوت : لحم  1833م ، تدالو : لئون ، ردپ : مان  درفلآ ، مان :

: یگژیو

.دیامن عارتخا  هنایوج  حلص  دراوم  رد  رشب  هب  تمدخ  فده  اب  ار  تیمانید  تسناوت  یگلاس  یس  رد  وا   - 1

ص:173

.. هامرهم 1387 راگدنام ، ياه  هرهچ  یناسر  عالطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1

ییافوکش يروآون و  تصرف  www.Ghaemiyeh.comیناوج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 184 

www.takbook.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14736/AKS BARNAMEH/#content_note_173_1
http://www.ghaemiyeh.com


شفاشتکا زا  دـش ، یم  دای  يدـب  هب  وا  مان  اهروشک ، یخرب  طـسوت  هّداـم  نیا  طـلغ  حیحـصان و  دربراـک  رطاـخ  هب  هک  اـج  نآ  زا   - 2
ياه هتشر  رد  هک  یناسک  نیرتهب  هب  هنایلاس  ةزیاج  ناونع  هب  ار  دوخ  ییاراد  تورث و  مامت  دومن  ّتیـصو  ناربج  يارب  دش و  نامیـشپ 

.دنیامن (1) میسقت  يواسم  روط  هب  دنشاب ، هدرک  یتمدخ  یناهج  حلص  ۀنیمز  رد  ای  یکشزپ و  یسانش ، تسیز  کیزیف ، یمیش ،

لب ماهارگ  ردناسکلا  . 82

.م  1922 تافو : نفلت ، عرتخم  هاگیاج : دنلتاکسا ، ّدلوت : لحم  1847م ، تدالو : ماهارگ ، ردناسکلا  مان :

: یگژیو

.درک سیسأت  اونشان  ِنیملعم  شزومآ  يارب  ار  يا  هسردم  هدّحتم ) تالایا   ) نوتسوب رد  لاس 1872 م  رد   - 1

.دیسر نوتسوب  هاگشناد  يداتسا  ماقم  هب  یگلاس  شش  تسیب و  رد   - 2

فشک يارب  ششوک  فرص  وا  دازآ  تقو  رتشیب   - 3

ص:174

.. هامرهم 1387 راگدنام ، ياه  هرهچ  یناسر  عالطا  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
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.دنیامن هملاکم  مه  اب  رود  هار  زا  دنناوتب  مدرم  هک  دوب  يرازبا  هلیسو و 

هرباـخم شیوـخ  عارتـخا  قـیرط  زا  ار  هلمج  نیلوا  تشاد  لاـس  هن  تسیب و  هک  یلاـح  رد  لاس 1876  رد  تسناوت  لـب  ماجنارـس   - 4
.دیامن (1)

نوسیدا . 83

: ّدلوت لحم  1847 م ، تدالو : اولآ ، ساموت  مان :

.م  1931 تافو : یناهج ، ناعرتخم  نیرتگرزب  زا  هاگیاج : ویاهوا ، تلایا  نالیم -  رهش  اکیرمآ ،

: یگژیو

.درک هضرع  دوب  ارآ  شرامش  یکیرتکلا  هاگتسد  کی  هک  ار  دوخ  عارتخا  نیلوا  هک  دوب  هلاس  کی  تسیب و  يو   - 1

رد اهبـش  اهزور و  هدیقع  نیا  هب  نامیا  اب  ور  نیا  زا  شالت .» شـشوک و  % 99 ماهلا +  % 1 : » تفگ یم  نینچ  غوبن  فـیرعت  رد  وا   - 2
راهظا دـنک  كاروخ  باوخ و  فرـص  ار  یتقو  دوب  روبجم  هک  نیا  زا  وا  دـیباوخ ، یم  هک  هاتوک  یناـمز  تّدـم  رگم  دوب ، راـک  لاـح 

یضعب درک و  یم  يدونشخان 

ص:175

.. 413 ص 412 -  ج 1 ، نیرز ، گرزب  فراعملا  هرئاد  (( . 1 - ) 1
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.تفر یم  باوخ  هب  هاگراک  ياهزیم  زا  یکی  يور  رب  راک  سابل  اب  تاقوا 

هاگتـسد درک : هراشا  ناوت  یم  دراوم  نیدـب  يو  تاعارتخا  زا  .دوب  هزاوآدـنلب  ناهج  رـسارس  رد  یگلاـس  هس  یـس و  رد  نوسیدا   - 3
 . ...و ریواصت  نیبرود  زا  ییادتبا  یلکش  نوفیدا ،)  ) راگن هتفگ  نیشام  قرب ، غارچ  پمال  نفلت ، ینهد  نوفامارگ ،

.دیناسر (1) تبث  هب  ار  دوخ  عارتخا  دادعت 1093  اهنت  وا   - 4

کلملا لامک  . 84

: تدالو گرزب ، ازریم  ردپ : مان  دّمحم ، مان :

.ش  1319 تافو : ناریا ، گرزب  شاّقن  هاگیاج : ناشاک ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1264ق ،

: یگژیو

ۀـسردم دراو  شیوخ ، تالیـصحت  لیمکت  تهج  دمآ و  نارهت  هب  هک  دوب  یگلاس  هدزناپ  رد  یتامّدقم ، تالیـصحت  زا  سپ  يو   - 1
.دش نونفلاراد 

ص:176

.. 319 ص 318 -  ج 1 ، ون ، فراعملا  هرئاد  (( . 1 - ) 1
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ریزو هنطلـسلا  داضتعا  ریوصت  اه  قاتا  زا  یکی  رد  دـمآ و  نونفلاراد  هب  هاش  نیدلارـصان  لاس ، رخآ  ناحتما  ماگنه  دـعب  لاس  هس   - 2
زا سپ  هاـش  نیدلارـصان  .درک  یفّرعم  ار  کـلملا  لاـمک  گـنهرف ، ریزو  تسیک ؟ راـک  ولباـت  نیا  دیـسرپ : دـید و  ار  تـقو  گـنهرف 

اجنآ رد  ات  دـنیامن  نییعت  وا  يارب  یقاتا  ریگداـب ، تراـمع  رد  هک  داد  روتـسد  دادعتـسااب ، ناوج و  شاّـقن  هب  تبـسن  رایـسب  تفطـالم 
.دوش یشاّقن  لوغشم 

ناریا ياـه  هزوم  رد  وا  هتـسجرب  راـثآ  زا  یخرب  نونکا  مه  .درک (1)  هیهت  ولباـت   170 لاس ، راهچ  تّدـم  فرظ  کـلملا  لاـمک   - 3
.دوش یم  يرادهگن 

یماصتعا نیورپ  . 85

.ش  1320 تافو : یناریا ، هزاوآرپ  ةرعاش  هاگیاج : زیربت ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1285ش ، تدالو : فسوی ، ردپ : مان  نیورپ ، مان :

: یگژیو

رعش هب  یگلاس ) تفه  دودح  رد   ) تیلوفط زا  وا   - 1

ص:177

.. ص 1317 ج 2 ، نیرز ، فراعملا  هرئاد  (( . 1 - ) 1
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ترـشاعم وا  ردـپ  اـب  هک  ینادنمـشناد  الـضف و  بّجعت  دروم  هراومه  يو  ةداـعلا  قراـخ  دادعتـسا  راشرـس و  ۀـحیرق  .تخادرپ  نتفگ 
.تفرگ یم  رارق  دنتشاد 

.تخومآ وا  زا  ار  یبرع  یسراف و  تایبدا  تخادرپ و  شناد  نتفرگ  ارف  هب  شیوخ  لضاف  ردپ  تمدخ  رد   - 2

.تفای راشتنا  شردارب  تّمه  هب  یگلاس  هن  تسیب و  رد  ینعی  لاس 1314 ش  رد  وا  رعش  رتفد  نیتسخن   - 3

.تفای (1) ماع  لوبق  وا  رعش  دمآرد و  شیوخ  نامز  نارعاش  ابدا و  نیرتهب  ةرمز  رد  یناوج  دوجو  اب  نیورپ  دعب  يدنچ   - 4

تیار ناردارب  . 86

1912 1948 م ، تافو : راد ، روتوم  يامیپاوه  ناعرتخم  هاگیاج : اکیرمآ ، دـّلوت : لحم  1876م ، 1871م ، تدالو : ربلیو ، لیورا ، مان :
.م

هقالع زاورپ  عوضوم  هب  دندوب و  هغبان  کیناکم  ۀنیمز  رد  دندشن ، ملپید  تفایرد  هب  ّقفوم  یتح  مادک  چیه  هک  ردارب  ود  نیا  یگژیو :
تاعلاطم و زا  سپ  نانآ  .دنتشاد 

ص:178

.. 382 ص 381 -  ج 3 ، فیراعم ، فراعم و  (( . 1 - ) 1
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هجیتن هب  ّتیقّفوم  اب  لاس  راهچ  لوط  رد  هدومن و  زاغآ  ار  دوخ  راک  لاس 1899م  رد  دنداد  ماجنا  يدروناوه  ۀنیمز  رد  هک  یتاقیقحت 
.دنتشاد (1) نس  لاس  تفه  تسیب و  ربلیو  لاس و  ود  یس و  لیورا  نامز  نآ  رد  .دندیسر 

نیتشنیا . 87

: تافو ناهج ، ناناد  کیزیف  نیرتگرزب  زا  هاگیاج : گربمترو ، ناملآ -  ّدلوت : لحم  1879م ، تدالو : نامره ، ردپ : مان  تربلآ ، مان :
.م  1955

: یگژیو

.دوب كّرحترپ  يژرنارپ و  یملع ، ياه  شالت  رد  اّما  هداس  مارآ و  يو  یگدنز   - 1

.دیدرگ هاگشناد  دراو  یگلاس  هدزناپ  رد   - 2

.دش لیصحتلا  غراف  کیزیف  تایضایر و  ۀتشر  رد  هک  دوب  هلاس  کی  تسیب و  نیتشنیا   - 3

.تشاد لاس  شش  تسیب و  وا  هک  دوب  یلاح  رد  لاس 1905 م  رد  يو  تفرشیپ  نیتسخن   - 4

ص:179

.. هامرهم 1387 اکیناریا ، یملع  ياهینتسناد  تاعالطا و  هاگیاپ  (( . 1 - ) 1
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.دوب (1) تیبسن  يروئت  دنمشناد ، نیا  يروئت  نیرت  هزاوآرپ  دوش  یم  ناشنرطاخ   - 5

یتخت . 88

: تدالو بجر ، ردپ : مان  اضر ، مالغ  مان :

.ش  1345 تافو : ناولهپ ،) ناهج   ) ناهج ناریگ  یتشک  نیرت  یمان  نیرتگرزب و  زا  هاگیاج : نارهت ، ناریا  ّدلوت : لحم  1309 ش ،

: یگژیو

لاس 1329 رد  سپس  دناوخ و  سرد  ناتسریبد  ناتسبد و  رد  لاس  ُهن  طقف  یگداوناخ  تالکشم  ظاحل  هب  وا   - 1

ص:180

نیتشنیا هک  تسا  نیا  زا  یکاح  هک  هدـمآ  یبلاطم  ناریا  رهم  یناسر  عالطا  هاگیاپ  هلمج  زا  یتنرتنیا  ياه  تیاس  یخرب  رد  (( . 1 - ) 1
نینچمه .تسا  هدرک  هقـالع  راـهظا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاـیاور  نآرق و  هب  هتـشاد و  يدرجورب  یمظعلا  ّللا 

�
ه هیآ  اـب  یتاـبتاکم 

لصا .تسا  هدومن  دای  زیزع » یباسح   » ار یباسح  رتکد  شدرگاش  و  گرزب » يدرجورب   » ناونع هب  ار  يدرجورب  ّللا 
�

ه هیآ  وا ، هک  هدمآ 
نازیم تیفیک و  زا  نوچ  ام  .تسا  هدش  هدرپس  ندنل ) میقم   ) يودهم میهاربا  روسفرپ  يدنس  يرس  تاناما  قودنـص  رد  اه  هتـشون  نیا 

..میدومن لقن  ار  هلئسم  هراشا  اب  طقف  میتشادن  قیقد  عالطا  نآ  تحص 
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.تفر دالوپ  هاگشاب  هب  یناتساب  شزرو  یتشک و  هب  هقالع  ببس  هب  ش 

.دوب هاگدروآ  نیا  زا  لادم  نیرتشیب  بسک  اه و  کیپملا  رد  تکرش  راد  دروکر  شا  یشزرو  یگدنز  نارود  رد  اضر  مالغ   - 2

، رما نیا  ناریا  یتشک  رد  هک  دوب  مراهچ  ناونع  کی  هرقن و  ود  الط ، کی  نآ  لـصاح  تشاد و  روضح  کـیپملا  رود  راـهچ  رد   - 3
.تسا يردان  قافّتا 

وا .دوب  ماع  صاخ و  ةرهـش  یتسود  عون  يدرمناوج و  یقـالخا ، ییایاجـس  شنم ، ظاـحل  هب  یناـمرهق ، رب  هوـالع  ناولهپ  ناـهج   - 4
.دوب هدرک  مدرم  فقو  ار  دوخ  یگدنز 

دمحا لآ  لالج  . 89

: تدالو دمحا ، دّیس  ردپ : مان  لالج ، مان :

(، کبس بحاص  ) رصاعم ناسیون  ناتساد  ناگدنسیون و  نیرتروهـشم  نیرتگرزب و  زا  هاگیاج : نارهت ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1302 ش ،
.ش  1348 تافو :

: یگژیو

یناوجون و یکدوک ، نارود  ندنارذگ  زا  سپ   - 1

ص:181
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.دومن رشتنم  شا  یگلاس  راهچ  تسیب و  دودح  رد  دیدزاب » دید و   » مان هب  ار  دوخ  ناتساد  ۀعومجم  نیتسخن  یناوج 

شهوژپ یعامتجا ، تالاقم  شراگن  هب  ناتساد ، نتشون  زج  هب  تشاد ، دوخ  نارود  يرکفنشور  نایرج  رب  هدرتسگ  يریثأت  هک  وا   - 2
.تخادرپ زین  يّددعتم  ياه  همجرت  همانرفس و  یسانش ، مدرم  ياه 

زین هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هجوت  دروم  ینامز  عطقم  نآ  رد  هک  تسا  یگدز  برغ  باتک  دـمحا  لآ  لالج  ياه  هتـشون  هلمج  زا   - 3
.دومن تدارا  راهظا  ناشیا  هب  ماما  ترضح  هب  يا  همان  رد  نآ  زا  سپ  زین  لالج  .دوب  هتفرگ  رارق 

.دومن بذج  دوخ  هب  ار  يدایز  نابطاخم  راشتنا ، زا  سپ  هک  تسا  تاقیم  رد  یسخ  باتک  يو  یندناوخ  ياه  هتشون  رگید  زا   - 4

بیرق رتکد  . 90

: تدالو رغصا ، یلع  ردپ : مان  دّمحم ، مان :

: تافو ناریا ، رد  نوخ  لاقتنا  راذـگ  هیاـپ  ناریا و  رد  لاـفطا  نیون  بط  راذـگناینب  هاـگیاج : نارهت ، ناریا -  دـّلوت : لـحم  1288 ش ،
.ش  1353
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: یگژیو

.تفر هسنارف  هب  یکشزپ  ۀتشر  رد  لیصحت  ۀمادا  يارب  هک  دوب  یناریا  نایوجشناد  هورگ  نیلوا  ةرمز  رد  لاس 1306 ش  رد   - 1

.دش هسنارف  نر  رهش  رد  یکشزپ  ةدکشناد  حیرشت  راوتاربال  ةزیاج  تفایرد  هب  ّقفوم  لاس  نامه  رد   - 2

.دیدرگ ّقفوم  سیراپ  ناتسرامیب  ینرتنا  روکنک  رد  یناریا  نیتسخن  ناونع  هب  هک  دوب  هلاس  شش  تسیب و   - 3

.دیناسر پاچ  هب  ار  ناکدوک  ياه  يرامیب  باتک  لاس 1319  رد   - 4

رایرهش داتسا  . 91

، ناریا یمان  نارعاـش  زا  هاـگیاج : زیربت ، ناریا -  دـّلوت : لـحم  1286ش ، تدالو : لیعامسا ، دّیـس  ردپ : مان  نیـسحدّمحم ، دّیـس  مان :
.ش  1367 تافو :

: یگژیو

نابز ینید و  مولع  نتخومآ  هب  سپـس  دورـس و  ار  دوخ  یمـسر  رعـش  نیلوا  دش ، دراو  هسردـم  هب  هک  یماگنه  یگلاس  تفه  رد   - 1
.تخادرپ هسنارف 
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.دیسر پاچ  هب  بدا  ۀّلجم  رد  تجهب »  » صّلخت اب  شراعشا  هک  دوب  هلاس  هدزیس   - 2

.تفر نارهت  هب  لیصحت  يارب  لاس 1300 ش  رد   - 3

.تفرگ ظفاح  زا  لأفت ، زامن و  تعکر  ود  زا  سپ  ار  رایرهش »  » صّلخت هدیدنسپن و  ار  تجهب  صّلخت  نارهت  رد  وا 

هب مالسلا  مهیلع  راهطا  ۀمئا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  ریظن  مک  راعـشا  ندورـس  رد  راهتـشا  ظاحل  هب  رایرهـش  داتـسا   - 4
.تفای (1) ترهش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رعاش 

یباسح رتکد  . 92

: تدالو هنطلسلازعم ، ردپ : مان  دومحم ، دّیس  مان :

.ش  1374 تافو : ناریا ، رد  نیون  یسدنهم  کیزیف و  ملع  ردپ  هاگیاج : شرفت ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1281 ش ،

: یگژیو

.درک ذخا  ار  يژولویب  سناسیل  یگلاس  هدزون  رد  تایبدا و  سناسیل  یگلاس  هدفه  رد  وا   - 1

ص:184
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.دومن تفایرد  ار  دوخ  کیزیف  يارتکد  ۀمانشناد  هک  دوب  هلاس  جنپ  تسیب و  دومحم  دّیس   - 2

نیلوا يزادنا  هار  روشک  رد  ویدار  نیلوا  تخاس  دومن : هراشا  ناوت  یم  دراوم  نیا  هب  یناریا  دنمشناد  نیا  دنمـشزرا  تاراکتبا  زا   - 3
(1) ...و .  نارهت  هاگشناد  سیسأت  حرط  ۀمانساسا  نیودت  ناریا  رد  يژولویدار  هاگتسد  نیلوا  يزادنا  هار  ناریا  رد  هدنتسرف  نتنآ 

یلیبدرا ةداز  نّذؤم  . 93

: تدالو میرکلادبع ، ردپ : مان  میحر ، مان :

.ش  1384 تافو : ناریا ، نایوگ  ناذا  نیرت  هتسجرب  زا  هاگیاج : لیبدرا ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1304ش ،

: دیوگ یم  نینچ  دوخ  تارطاخ  رد  يو  یگژیو :

ارجا هدنز  تروص  هب  ار  يرحـس  ۀـمانرب  تفگ و  ناذا  ویدار  رد  راب  نیتسخن  يارب  لاس  تدم 4  هب  مردـپ  موحرم  لاس 1322 ش  رد 
ياج مدرک  لوبق  نم  دش و  موحرم  مردپ  لاس 1329ش  رد  .دومن  یم 
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ادص يویدوتسا 6  رد  .میوگب  يراگدای  ناذا  کی  ات  متفرگ  میمـصت  زور  کی  .مدوب  هلاس  جنپ  تسیب و  هک  یلاح  رد  میوگب  ناذا  وا 
ام نادـناخ  رد  نتفگ  ناذا  .متفگ  دوش  یم  شخپ  تسا  لاس  زا 50  شیب  هک  لکـش  نیا  هب  كرت  تایب  زاوآ  حاورالا  حور  رد  ار  نآ 

.مییوگ (1) یم  ناذا  هک  تسا  لاس  تسا و 150  یثوروم 

ناوج روسفورپ  . 94

.عرتخم ایند ، ةدنز  ۀغبان  رفن  ءزج 10  هاگیاج : زیربت ، ناریا -  ّدلوت : لحم  1928 م ، تدالو : یلع ، مان :

: یگژیو

.تفر نارهت  هاگشناد  هب  یتامّدقم ، یلیصحت  ياه  هرود  ندنارذگ  زا  سپ   - 1

يژولونکت هسـسؤم  یملع  تئیه  ّتیوضع  هب  يرایـشناد  ۀـجرد  اب  دـعب  لاس  هدزناـش  درک و  ترجاـهم  اـکیرمآ  هب  رد 1948 م   - 2
.دمآرد ( MIT  ) تسوچاسام

يزاگ رزیل  دش  قفّوم  رد 1960م  ناوج  روسفورپ   - 3
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.دنک (1) عادبا  ار  دشاب  یم  هدش  هتخانش  يرزیل  هک  نوئن  مویله - 

یِلِک . 95

.ناهج نزو  نیگنس  سکوب  نامرهق  اهنت  هاگیاج : 1942 م ، تدالو : یلعدّمحم ، مان :

: یگژیو

تـسد هب  ار  کیپملا  نزو  نیگنـس  سکوب  ینامرهق  ماقم  نزو و  نیگنـس  سکوب  ییـالط  شکتـسد  ةزیاـج  یگلاـس  هدـجه  رد   - 1
.دروآ

.دومن بسک  ار  نزو  نیگنس  يا  هفرح  سکوب  ینامرهق  ناونع  لاس 1964م  رد   - 2

رد وا  .داد (2)4 -  تسکـش  هب  نت  راـب  اهنت 3  هزراـبم ، زا 59  دوخ  ینز  تشم  تیلاّـعف  لاـس  دودـح 20  لوط  رد  یلع  دّـمحم   - 3
راختفا ِیلِک  .درک  باختنا  ار  مالسا  نیئآ  تعاجش  اب  دومن و  یم  لمع  دازآ  هدیقع  باختنا 

ص:187
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.دوش هدروآ  یسک  نابز  هب  ار  وا  ندروآ  مالسا  زا  لبق  مان  تشادن  هقالع  دنمانب و  یلعدّمحم  ار  وا  هک  دومن  یم 

هلپ . 96

: ردپ مان  وتنمیس ، انود  ستنارآ  نوسدا  مان :

.لابتوف يا  هناسفا  نکیزاب  هاگیاج : لیزرب ، ّدلوت : لحم  1940 م ، تدالو : ونیدنود ،

: یگژیو

.دمآ رد  ورواب »  » نانامرهق هاگشاب  تیوضع  هب  یگلاس  هدراهچ  رد  هلپ   - 1

.دش شا  یشزرو  نارود  ماج  نیلوا  ةدنرب  یگلاس  هدفه  رد   - 2

.دش یناهج  ماج  نامرهق  شروشک  یّلم  میت  هارمه  هب  هک  دوب  هلاس  کی  تسیب و   - 3

.تسا هدوب  لیزرب  شزرو  ریزو  یتّدم  اهدعب  هلپ   - 4

هدازاضر نیسح  . 97

 - ناریا ّدلوت : لحم  1357 ش ، تدالو : نیسح ، مان :
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.يرادرب هنزو  ۀتشر  رد  ناهج  درم  نیرت  يوق  راد  دروکر  هاگیاج : لیبدرا ،

: یگژیو

: دوش یم  هراشا  یخرب  هب  هک  دومن  بسک  ینوگانوگ  ياه  لادم  اه و  ماقم  دوخ  یشزرو  رمع  لوط  رد  يو   - 1

.ییایسآ يالط  کی  زنرب و  کی  .ناهج  نالاسگرزب  يالط  راهچ  .ایسآ  ناناوج  ینامرهق  ود 

ناریا و لاس  راکـشزرو  راب  هس  يرادرب  هنزو  ۀتـشر  رد  ناهج  راکـشزرو  نیرتهب  راب  ود  .کیپملا  يـالط  ود  .یناـهج  يـالط  راـهچ 
.ناناولهپ ناولهپ 

.تسا هدومن  رتشیب  مدرم  نیب  رد  ار  شتّیبوبحم  یقالخا  یبهذم و  لئاسم  هب  وا  هجوت  تسا  رکذ  لباق   - 2

.دیامن یم  تمدخ  موب  زرم و  نیا  شزرو  هب  يرادرب ، هنزو  یّلم  میت  یبرم  ناونع  هب  نونکا  مه  وا   - 3

یغورف داوج  . 98

.یللملا نیب  زاتمم  ناوج  يراق  هاگیاج : دهشم  ناریا -  ّدلوت : لحم  ، 1358 تدالو : داوج ، مان :
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: یگژیو

.دیدرگ سونأم  دیجم  نآرق  اب  شردپ  ییامنهار  اب  یگلاس  هس  وا   - 1

.دش یفّرعم  زاتمم  يراق  زومآ  شناد  ناونعب  ناتسا  حطس  رد  سپس  دومن و  زاغآ  یگلاس  تفه  زا  ار  يا  هفرح  تئارق   - 2

.تسا هداد  همادا  نآ  هب  نونک  ات  دیزرو و  لاغتشا  میرک  نآرق  میهافم  صوصخ  رد  راک  هب  یگلاس  هدزناش  زا  سپ   - 3

تروص یجراخ  ياهروشک  رد  نآ  ۀمانرب  دودح 200  هک  هتشاد  روشک  زا  جراخ  لخاد و  رد  ینآرق  ۀمانرب  زا 3000  شیب  يو   - 4
.تسا هتفرگ 

تایآ ندنادرگرب  هلمج ، زا  ینآرق  ياه  ّتیلاّعف  هب  زین  رضاح  لاح  رد  هدش ، لیصحتلا  غراف  رتویپماک  یـسدنهم  ۀتـشر  رد  هک  وا   - 5
نابز هب  ینارنخـس  یجراخ و  یلخاد و  ياه  سنارفنک  رد  تکرـش  روشک ، زا  جراخ  لـخاد و  رد  هماـنرب  يارجا  یـسیلگنا ، هب  نآرق 

...و (1) یسیلگنا 
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ییابطابط نیسح  دّمحم  دّیس  . 99

ظفاح نیرت  لاسدرخ  هاگیاج : مق ، ناریا -  دـّلوت : لـحم  1370 ش ، تدالو : يدهم ، دّمحم  دّیس  ردپ : مان  نیـسح ، دّمحم  دّیـس  مان :
.مالسا ناهج  رد  دیجم  ّللا 

�
ه مالک 

: یگژیو

اب ار  مـیرک  نآرق  لـک  یگلاـس  شــش  رد  شیوـخ ، نیدـلاو  ياـه  ییاـمنهار  مالــسلا و  مـهیلع  تـیب  لـها  تاـیانع  اـب  تسناوـت  وا 
شیوخ ۀنیـس  رد  ...و  هراـشا  شور  هیآ ، عوضوم  ناـیب  نآرق ، تاـیآ  اـب  هملاـکم  حیـضوت ، ریـسفت و  همجرت ، نوـچمه  یتاّیـصوصخ 

.دیامن يرادهگن 

ظفح ار  یناشاک  مشتحم  راعـشا  يدعـس و  ناتـسلگ  یفاک ، لوصا  فیرـش  ثیداـحا  تسناوت  میرک  نآرق  رب  هوـالع  نیـسح  دـمحم 
هدرک و رفس  نیوگزره  ینسوب و  ناتسبرع ، هیروس ، ناتسگنا ، هیکرت ، هلمج  زا  یفلتخم  ياهروشک  هب  همانرب  ماجنا  تهج  يو  .دیامن 

.تسا هدومن  تفایرد  يراختفا  ملپید  سناسیل و  ارتکد ، لماش  يرایسب  جرادم 
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.دشاب یم  لیصحت  هب  لوغشم  مق  ۀیملع  ةزوح  رد  نونکا  يو 

يرابیوج ةدازاضر  یلع  . 100

هغالبلا و جـهن  نآرق ، ناظفاح  نیرت  لاسدرخ  زا  هاـگیاج : مق ، ناریا -  دـّلوت : لـحم  1370ش ، تدالو : دّـمحم ، ردـپ : مان  یلع ، مان :
 . مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ۀبطخ 

: یگژیو

.دومن ظفح  ار  دیجم  نآرق  لک  یگلاس  تفه  رد  وا   - 1

.دیدرگ هغالبلا  جهن  ظفح  هب  ّقفوم  شیوخ  ردپ  کمک  هب  یگلاس  ُهن  رد   - 2

.تسا هدومن  همانرب  يارجا  ...و  ناملآ  ناتسلگنا ، هسنارف ، هلمج  زا  ناهج ، روشک  زا 30  شیب  رد  نونکات  یناریا  ناوجون  نیا   - 3

یبیل رـصم و  ناتـسبرع ، ياهروشک ، زا  یللملا  نیب  ۀبتر  يروشک 3  یلاوـتم  هبتر   7 تـسا : رارق  نـیا  زا  وا  ینآرق  جرادـم  یخرب   - 4
.ثیدح نآرق و  مولع  ۀتشر  رد  يروشک  موس  ۀبتر  هیروس  روشک  زا  لاس 1380  رد  عادبا  يارتکد  تفایرد 
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وگتفگ یسیلگنا  یبرع و  نابز  هب  هدوب و  لیصحت  لوغشم  نارهت  هاگشناد  مق و  هیملع  ةزوح  رد  نونکا  مه  هداز  اضر  یلع  رتکد   - 6
.دیامن یم 

ص:193
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ذخآم عبانم و 

میرک نآرق   - 1

.ش ناتسمز 1386  مق ، دامتعا ، پاچ  مالسلا ،  هیلع  يداه  ماما  هسسؤم   / ماجسنا داّحتا و   - 2

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحلاراد  ریثا ، نبا  هباغلا / دسا   - 3

، مّوس پاچ  ، ءامس رشان  سوواط ، نب  دّیس  لامعالا / لابقا   - 4

.1383 مق ،

.ق  1414 توریب ، رشنلا ، هعابطلل و  دیفملاراد  رشن  مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  قیقحت  دیفم ، خیش  داشرا /  - 5

.توریب مهدراهچ ، پاچ  نییالملل ، ملعلاراد  رشن  یلکرزلا ، نیّدلاریخ  مالعالا /  - 6

.نارهت ردصلا ، هبتکم  رشن  یمق ، ساّبع  خیش  باقلالا / ینکلا و   - 7

.توریب رشنلا ، هعابطلل و  هفرعملاراد  رشن  یسخرس ، طوسبملا /  - 8

.مود پاچ  مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  یناشاک ، نسحماّلم  ءاضیبلا / هّجحم   - 9

، باتکلا رشن  رتفد  یناهفصا ، بغار  نآرقلا / بیرغ  تادرفم و   - 10
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.ق  1404 مّود ، پاچ 

.ق  1417 لوا ، پاچ  مق ، تثعب ، هسسؤم  رشنلا ، عابطلا و  زکرم  قودص / یلاما   - 11

.ق 1403 توریب ، حّحصم ، مّود  پاچ  ءافو ، هسسؤم  رشن  یسلجم ، رقاب  دّمحم  هماّلع  راونالاراحب /  - 12

.باتفآ یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 13

.ادص ناریا  یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 14

.ّقفوم نایناریا  یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 15

.گالب نیشرپ  یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 16

.نایبت یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 17

.راگدنام ياه  هرهچ  یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 18

.هزوح یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 19

.نآرقلاراد یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 20

(. یلاعلا هلظدم   ) يربهر مظعم  ماقم  رتفد  یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 21

.تاملپید یناسر 4  عالّطا  هاگیاپ   - 22

.دشر یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 23

.دجاس یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 24

.ریدغ یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 25

.ینیوآ دیهش  يرنه  یگنهرف  هسسؤم  یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 26

.اکیناریا یملع  ياه  ینتسناد  یناسر و  عالّطا  هاگیاپ   - 27
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.ایدپ یکیو  یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 28

.اپوه یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 29

.ناراب نارای  یناسر  عالّطا  هاگیاپ   - 30

.1373 ناهرت ، فلؤم ، رشان  ظعاو ، یمق  یجار  دّمحم  نادنزرف / هب  ناردپ  ياهدنپ   - 31

.ق  1415 توریب ، رکفلاراد ، رکاسع ، نبا  قشمد / هنیدم  خیرات   - 32

.توریب رداصراد ، پاچ  یبوقعی ، یبوقعی / خیرات   - 33

.ق مّود 1404  پاچ  مق ، نیسّردم ، ۀعماج  رشن  ینارح ، هبعش  نب  یلع  نب  نسح  لوقعلا / فحت   - 34

.مق دامتعا ، پاچ  مالسلا ،  هیلع  يداه  ماما  مایپ  تاراشتنا  یسلجم ، رقاب  دّمحم  هماّلع  رئازلا / هفحت   - 35

.مق رهم ، پاچ  مالسلا ،  هیلع  يدهملا  مامالا  هسردم  قیقحت  يرکسعلا / مامإلا  ریسفت   - 36

.ق  1404 توریب ، رکفلاراد ، ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا / بیذهت   - 37

.ش  1365 مق ، ۀیملع  پاچ  هعیش / ثیداحا  عماج   - 38

.نارهت یمالسا ، فراعم  رشن  تئیه  رشن  یفسلف ، یقت  دّمحم  تاساسحا / لقع و  رظن  زا  ناوج   - 39

.ق  1405 توریب ، ءاوضالاراد ، پاچ  ینارحب ، فسوی  خیش  هرظانلا / قئادح   - 40
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.دمح رشن  ناشیرپ ،)  ) یتّجح دّمحم  خرس / تیاکح   - 41

.ق  1403 مق ، ۀیملع  ةزوح  نیسردم  هعماج  رشن  قودص ، خیش  لاصخ /  - 42

.نیرز رشن  روپ ، یحایر  کباب  قیاقح ، کباب  نیّرز / گرزب  فراعملا  هرئاد   - 43

.ش  1378 لوا ، پاچ  یگدنز ، ملع و  تاراشتنا  نایدیعس ، نیسحلادبع  ون / فراعملا  هرئاد   - 44

.قداص حبص  ۀمان  هتفه  ود   - 45

.ق  1415 مق ، مالسالا ، رشنلا  هسسؤم  یسوط ، خیش  یسوط / لاجر  - 46

ناتسبات 1362. يردیح ، هناخپاچ  مراهچ ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  يزارلا ، ینیلک  یفاک / ۀضور   - 47

.ش نتلوب 1386  یلیلحت  يربخ -  تیاس   - 48

.ق  1387 توریب ، مود ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلاءایحاراد  رشن  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا / جهن  حرش   - 49

.مق نایلیعامسا ، ۀسسؤم  پاچ  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا / جهن  حرش   - 50

.ق  1362 یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  تاراشتنا  رون / ۀفیحص   - 51

.یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  رشن  یبجر ، نسح  دّمحم  دهاجم / ياملع  - 52
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.لّوا پاچ  ثیدحلاراد ، یثیللا ، دّمحم  نب  یلع  ظعاوملا / مکحلا و  نویع   - 53

.نارهت پاچ  يراصنا ، همجرت  يدمآ ، دحاولا  دبع  ملکلاررد / مکحلاررغ و   - 54

.توریب هیملعلا ، بتکلاراد  رشن  ینالقسعلا ، ملسم /-  حیحص  حرش  يرابلا -  حتف   - 55

.هبلک رشن  لئازخ ، نسح  رتکد  ناهج / تایبدا  گنهرف   - 56

.ش  1381 نارهت ، لوا ، پاچ  نخس ، تاراشتنا  يرونا ، نسح  رتکد  نخس / گرزب  گنهرف   - 57

.ش  1386 مق ، لوا ، پاچ  لیبسلس ، رشن  روپ ، یلین  يدهم  ناوج / گنهرف   - 58

.ش  1377 لوا ، پاچ  ملع ، تلیضف  رشن  یلضاف ، رداق  يروهال / لابقا  تایلک  یعوضوم  گنهرف   - 59

.ش  1367 نارهت ، مّود ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  رشن  ینیلک ، خیش  یفاک /  - 60

.یمالسا یشورفباتک  تاراشتنا  یخلب ، نیدلا  لالج  انالوم  يونثم /  تایلک   - 61

.ق  1409 توریب ، هلاسرلا ، ۀسسؤم  رشن  يدنه ، یقتم  یلع  لامعلا / لزنک   - 62

، مق هیملع  هزوح  نارگشهوژپ  زا  یعمج  ج 2 ، راربا / نشلگ   - 63
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زییاپ 1382. مق ، شناد ، پاچ  فورعم ، رشن 

.ش  1372 لّوا ، پاچ  نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  ادخهد ، ربکا  یلع  ادخهد / همان  تغل   - 64

.ق  1408 مّود ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یحیرطلا ، خیش  نیرحبلا / عمجم   - 65

.ق  1419 مق ، ۀیملع  ةزوح  نیسردم  هعماج  تاراشتنا  يدورهاش ، يزامن  یلع  خیش  راحبلا / هنیفس  كردتسم   - 66

.ق  1423 مق ، مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  پاچ  یسربط ، نسح  نب  یلع  راونألا / هاکشم   - 67

.ش  1376 مّود ، تبون  شناد ، پاچ  یتشد ، ینیسح  یفطصم  دّیس  فیراعم / فراعم و   - 68

.ق  1416 مّوس ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاراشتنا  قودص ، خیش  رابخالا / یناعم   - 69

.یمق سابع  خیش  جاح  لامالا / یهتنم   - 70

.ق  1425 مق ، دامتعا ، پاچ  مالسلا ،  هیلع  يداهلا  ماما  هسسؤم  مالسلا ،  مهیلع  نیموصعملا  تارایز  هعوسوم   - 71

.ق  1416 مّود ، حیقنت  ثیدحلاراد ، پاچ  يرهش ، ير  دّمحم  همکحلا / نازیم   - 72

.نارهت یجارعم ، یشورف  باتک  رشن  دنوزارز ، دمحا  مولع /  غباون   - 73
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.ش  1384 مق ، یبرقلا ، يوذ  پاچ  هدبع ، دّمحم  حرش  هغالبلا / جهن   - 74

.ق  1414 مق ، مّود ، پاچ  مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  رشن  قیقحت و  یلماع ، رح  خیش  هعیشلا / لئاسو   - 75

ینیمخ ماما  راثآ  میظنت  رشن و  هسسؤم  ینیمخ ، دمحا  دّیس  مالسالا  هجح  هب  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  ۀمان  رادید / ةدعو   - 76
.ش  1374 لوا ، پاچ  هرس ،  سدق 
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باتک تسرهف 
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باتک تسرهف 
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باتک تسرهف 
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باتک تسرهف 
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باتک تسرهف 
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باتک تسرهف 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 220 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
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