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يداصتقا داهج  رد  هداوناخ  درکراک  شقن و 

باتک تاصخشم 

 - 1343 نیسح ، راکفاب ، هسانشرس : 

ادص و یمالـسا  ياهـشهوژپ  زکرم  هدـننک ]  هیهت  راکفاب [ ؛ نیـسح  يداصتقا / داهج  رد  هداوناخ  درکراک  شقن و  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
. امیس

.1390 یمالسا  ، ياهشهوژپ  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  نارهت : رشن :  تاصخشم 

112ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر  : 9789645141965  7500 کباش : 

ناریا هداوناخ --  داصتقا  عوضوم : 

یعامتجا ياه  هبنج  يداصتقا --  دشر  عوضوم : 

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  يداصتقا --  دشر  عوضوم : 

یتخانش هعماج  ياه  هبنج  ناریا --  داصتقا --  عوضوم : 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  ناریا . یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

ب2ن7 1390  /  TX107  : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید :  640/955 يدنب  هدر 

2446790 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هچابید

هچابید

راک هب  یمالسا  ماظن  ندناشک  تسکـش  هب  يارب  ار  دوخ  تاناکما  ناوت و  یمامت  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یناهج  رابکتـسا 
ناریا رد  یگنهرف  یسایس و  یتینما ، ياه  هصرع  رد  نانآ  ینمـشد  یتقو  تسا . هدیـسرن  يا  هجیتن  هب  نونکات  یهلا ، لضف  هب  هک  تسا  هدرب 
ماظن نداد  ناشن  دمآراکان  هدنام ، یقاب  یمالسا  ماظن  نافلاخم  ناتسد  رد  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  يا  هدنرب  گرب  اهنت  دیماجنا ، تسکـش  هب 
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نوـچ تسا ؛ هداد  رارق  جاـمآ  ریخا ، ياـه  لاـس  رد  نمـشد  هک  تسا  يروـحم  نیرت  یـساسا  يداـصتقا  لـئاسم  عـقاو  رد  تسا . يداـصتقا 
هب اجنآ  زا  دناوت  یم  هک  دراد  دوجو  ییاه  هنخر  دنک و  یم  ریذپ  هبرض  ار  ماظن  هک  میراد  ییاهألخ  يداصتقا  لئاسم  رد  دنک  یم  ساسحا 

. دنک ذوفن  ماظن  مکحتسم  ّدس 

داهج لاس  نییعت  رد  دوخ  صاخ  يرگن  هدـنیآ  تیارد و  اب  یلاـعلا ) هلظدـم   ) يا هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  یمالـسا ، بـالقنا  مظعم  ربهر 
يداصتقا سدقم  هزرابم  نیا  رد  تکرـش  اب  و  دنیآرد . شاب  هدامآ  تلاح  هب  دـیدهت  نیا  اب  هلباقم  يارب  تساوخ  مدرم  یمامت  زا  يداصتقا ،

عماوج هژیو  هب  اهروشک  رگید  يارب  ییوگلا  ات  دـنروآ  مهارف  ار  یمالـسا  ناریا  ینادابآ  تفرـشیپ و  هنیمز  نمـشد ، ندرک  دـیماان  رب  هوالع 
. دنشاب یمالسا 
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2 ص :

، یعامتجا مولع  رد  تسا و  هتـساخرب  یهلا  ياه  شزرا  زا  ییارگ  هداوناخ  نیا  هک  تسا  روحم  هداوناخ  يا  هعماج  یمالـسا ، یناریا  هعماج 
هعـسوت تفرـشیپ و  رد  اهنت  هن  هداوناخ  دریگ . یم  هشیر  نآ  زا  هعماج  هیلوا  هتـسه  هک  دـنرب  یم  مان  راذـگرثا  يداـهن  ناونع  هب  هداوناـخ  زا 

نازیم دــنک و  یم  اـفیا  یــساسا  شقن  زین  هعماـج  يداـصتقا  هعــسوت  تفرــشیپ و  رد  هـکلب  دراد ، لوا  شقن  هعماـج  یعاـمتجا  یگنهرف و 
هداوناخ يداصتقا  داهج  رد  حرطم  ياـه  هصرع  زا  یکی  دراذـگ . یم  رثا  روشک  داـصتقا  هخرچ  درکلمع و  رد  شروضح  عون  یگنوگچ و 

. دراد یمهم  شقن  رگید ، يوس  زا  فرصم  عیزوت و  دیلوت ، رد  هداوناخ  شقن  وس و  کی  زا  هداوناخ  داهج و  سدقت  هب  هجوت  اب  هک  تسا 

، امیس ادص و  ياه  همانرب  زا  ینابیتشپ  يارب  دوخ  ینامزاس  تلاسر  ربانب  امیس  ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هداوناخ  تاعلاطم  هورگ 
. داد رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  يداصتقا » داهج  رد  هداوناخ  درکراک  شقن و   » شهوژپ

. تسا هدش  هتشاگن  راکفاب  نیسح  ياقآ  بانج  دنمجرا ، رگشهوژپ  شالت  تمه و  اب  هک  تسا  هنیمز  نیا  رد  يراتسج  رضاح ، باتک 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

شهوژپ لک  هرادا 

هداوناخ تاعلاطم  هورگ 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

زارفارس تلم  يارب  گرزب  ینومزآ  هک  يا  هلحرم  تسا ؛ هداهن  ماگ  دوخ  خیرات  زا  يدیدج  هلحرم  هب  هزورما  یمالـسا  ناریا  دیدرت ، نودب 
ناهج رب  نآ  ریثأت  روشک و  رد  هداد  خر  یـساسا  قیمع و  ياه  ینوگرگد  نوگانوگ و  ياه  هصرع  رد  یمالـسا  ماظن  يزوریپ  تسا . ناریا 
عیشت بهذم  مالسا و  رد  قیقد  قیمع و  يواکاو  هب  ار  بالقنا  مالسا و  هدروخ  مسق  نانمشد  هژیو  هب  نایناهج  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  مالـسا 
نینچ یسایس  یگنهرف و  ياه  هصرع  رد  هک  یمالـسا  ایآ  دنتـسه : یـساسا  شـسرپ  نیا  هب  ییوگ  خساپ  ددص  رد  نانآ  تسا . هدرک  راداو 

تیمها نانچ  عوضوم  نیا  دراد ؟ يا  همانرب  مه  ییافکدوخ  هلحرم  هب  ندیسر  هعماج و  يداصتقا  تالکـشم  عفر  يارب  تسا ، نیرفآ  لوحت 
: دنراد دیکأت  نآ  رب  زین  نارظن  بحاص  يربهر ، مظعم  ماقم  هدومرف  هب  انب  هک  دراد 

رد هنوگداهج  تکرح  يداصتقا و  لئاسم  نامز ، زا  ههرب  نیا  رد  رتشیب  تیمها  تیروف و  ياراد  لئاسم  زا  یکی  دـندقتعم  نارظن  بحاـص  »
رد عوضوم  نیا  دـهد ، ناشن  اه  تلم  همه  ایند و  هب  يداصتقا  تالکـشم  لح  رد  ار  دوخ  ییاـناوت  مالـسا  ماـظن  رگا  اریز  تسا ؛ هصرع  نیا 

(1) «. تشاد دهاوخ  يرایسب  ریثأت   ] مالسا و   ] ناریا تلم  تزع  روشک و  تفرشیپ 

ص24. ش 4757 ، ، 15/1/1390 ناریا ، همانزور  يوضر ، مرح  نیرواجم  نیرئاز و  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تاشیامرف  زا  سابتقا  - 1
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رد تسردان  ياهدرکلمع  هدـییاز  نآ ، رگید  تمـسق  اما  دراد ، دوجو  یبالقنا  ره  تعیبط  رد  دوجوم ، يداصتقا  تالکـشم  زا  یـشخب  هتبلا 
ار دوخ  یعس  رتشیب  رگید ، ياه  هصرع  رد  شالت  نمـض  نمـشد  تسا  هدش  ثعاب  تالکـشم  نیمه  هک  تسا  یعامتجا  لئاسم  اب  دروخرب 

. دنک زکرمتم  داصتقا »  » يور

حرط رد  هنازرف ، ربهر  نامرف  زا  تعاطا  اب  تسا  مزـال  دنتـسه ، ناـهج  رد  ینید  تموکح  راد  مچرپ  هک  ناریا  دـنمتزع  مدرم  رب  ور ، نیا  زا 
همانرب اب  يراکمه  يداصتقا و  ياهدرکلمع  حالصا  یشهج و  تکرح  اب  رگید  راب  کی  دنـشاب و  هتـشاد  لاعف  تکراشم  يداصتقا » داهج  »

یسایس و ياه  هصرع  رد  اهنت  هن  دوخ ، ینید  ینابم  رب  هیکت  اب  هک  تسا  هبناج  همه  یبتکم  مالـسا ، هک  دننک  تابثا  نایناهج  هب  تلود  ياه 
. دنک مهارف  ار  هعماج  دارفا  شیاسآ  هافر و  زین  يداصتقا  دعب  رد  دناوت  یم  هکلب  دراد ، ار  هعماج  رد  لوحت  داجیا  ییاناوت  یگنهرف ،

یـساسا ناکرا  زا  هداوناـخ  اریز  دوب ؛ هجوت  یب  داـصتقا  راـک و  نادـیم  رد  هداوناـخ  شقن  هب  ناوت  یمن  هزراـبم ، زا  هلحرم  نیا  رد  نیقی ، هب 
، عقاو رد  تسا . راذـگرثا  رایـسب  فرـصم ، دـیلوت و  هلمج  زا  روشک ، يداصتقا  هخرچ  رد  شروضح  نازیم  درکلمع و  عون  هک  تسا  هعماج 
ار هعماج  لک  سپـس  دوش و  زاغآ  هداوناخ  ینعی  هعماج ، هتـسه  نیرت  یلـصا  لاح  نیع  رد  نیرت  کچوک  نیلوا و  زا  دـیاب  يداصتقا  داهج 
، دزادرپب شالت  تیدـج و  هب  نآ  رد  دوش و  دراو  دـیاب  هک  ییاه  هصرع  اـب  هداوناـخ  ییانـشآ  داـهج ، نیا  رد  ندـش  قفوم  يارب  دریگربرد .
هب هجوت  اب  یلم  هناسر  هژیو  هب  یهورگ  ياـه  هناـسر  قیرط  زا  مرتحم  ياـه  هداوناـخ  هب  اتـسار  نیا  رد  تسا  رتهب  نیارباـنب ، تسا . يرورض 

. دریگ ماجنا  مزال  ياه  یشخب  یهاگآ  نآ ، ياه  تیباذج  يراذگرثا و  يریگارف ،
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تایلک لوا : لصف 

هراشا

تایلک لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

نآ فلتخم  ياه  هصرع  داهج و  ینعم  . 1

يداصتقا داهج  درکراک  موهفم و  ینعم ، . 2

نآ یساسا  رصانع  يداهج و  گنهرف  . 3

هداوناخ رد  يداصتقا  داهج  حرط  زا  فده  . 4

هداوناخ رد  يداصتقا  داهج  حرط  لیالد  . 5

يداصتقا داهج  حرط  رد  هداوناخ  فیاظو  . 6

نآ فلتخم  ياه  هصرع  داهج و  ینعم  . 1

نآ فلتخم  ياه  هصرع  داهج و  ینعم  . 1

شرتسگ يارب   ] شالت ناوت و  مامت  يریگراک  هب  و  ادـخ ] هار  رد   ] رفاک نمـشد  اب  گنج  دـهج ، لذـب  يانعم  هب  َدَـهاج  ردـصم  زا  داـهج » »
(1). تسا نید ]

: دیامرفیم داهج  هرابرد  يربهر  مظعم  ماقم 

. دراد دوجو  هزرابم »  » هملک رد  ام ، یسراف  نابز  رد  هزورما  هک  تسا  يزیچ  نامه  داهج  رایعم  تسین . گنج  نادیم  ریشمش و  داهج ، رایعم 
رد هکنیا  مود  دـشاب ؛ كرحت  شالت و  دـهج و  ّدـج و  هکنیا  لوا  تسا : مزـال  متح  روط  هب  زیچ  ود  هزراـبم  رد  هزراـبم ».  » ینعی داـهج  سپ 

ّدج و تلود  هیلع  یـسک  رگا  تسا . نکر  ود  نیا  رب  موقتم  داهج  سپ  درادن . انعم  تسین ، نمـشد  هک  اجنآ  هزرابم  دشاب . نمـشد  شلباقم 
(2). تسا هنتف  نیا  هکلب  تسین ، داهج  نیا  دنک  دهج 

ص 169. یهقف ، تاحالطصا  تاغل و  گنهرف  ینیسح ، دمحم  دیس  - 1
ش 396. رذآ 1387 ، بالقنا ، دیما  هیرشن  نارگداهج ؛ هزوح و  تیاس  23/6/1376 ؛ هقف ، جراخ  سرد  رد  يربه  مظعم  ماقم  نانخس  - 2

تایلک لوا : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


6 ص :

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  دهد . یم  خر  فلتخم  ياههصرع  رد  نمشد  اب  هزرابم  ای  داهج 

ناسنا تسا . ضورفم  نمـشد  اب  ییورایور  روضح و  داهج ، رد  داهج . تفگ  دوشیمن  ار  یـشالت  ره  دراد . ياهژیو  ییانعم  راب  کی  داـهج 
هب هک  دـیهد  ماجنا  ار  یـشالت  کی  دـیهاوخیم  امـش  تقو  کی  اـّما  تسین . داـهج  نیا  تسین ، وا  لـباقم  رد  نمـشد  دـنکیم ، یـشالت  کـی 

نکمم دشاب . گنج )  ) لاتق لکش  هب  داهج  نیا  تسا  نکمم  داهج . دوشیم  نیا  تسا ، هداتسیا  امـش  هنیـس  هب  هنیـس  نمـشد ، کی  صوصخ 
هزرابم ماـسقا  عاونا و  تسا . داـهج  اـهنیا  همه  دـشاب . ینف  داـهج  تسا  نکمم  دـشاب . یملع  داـهج  تسا  نکمم  دـشاب . یلاـم  داـهج  تسا 

(1). تسا

ینعی نآ  معا  ینعم  رتـشیب  داـهج ،»  » هژاو زا  دراد . يوـنعم  رثا  هـک  ادـخ  هار  رد  جـنر  یتخـس و  اـب  هارمه  تـسا  یـشالت  داـهج ، نیارباـنب ،
هب زین  یگنهرف  یـسایس و  يداصتقا ، یملع ، لاکـشا  هزرابم ، یمجاهت  هاگ  یعافد و  لکـش  رب  نوزفا  یلو  دوشیم ، ردابتم  نهذ  هب  گنج ،» »

لماکت يورارف  عناوم  نآ  هلیسو  هب  دنناوت  یم  اهناسنا  هک  تسا  مالسا  نیبم  نید  رد  یمومع  یلـصا  داهج ، مالک ، کی  رد  دریگ . یم  دوخ 
هتـشاد دوجو  يداهج  حور  تکرح و  اج  ره  دنـسرب . بولطم  لامک  هب  دـنرادرب و  نایم  زا  نوگانوگ ، ياه  هصرع  رد  ار  دوخ  تفرـشیپ  و 

. دروآیم هارمه  هب  ار  تکرب  ریخ و  تلاح ، نیا  هک  دوشیم  لح  نارگید  هب  تمدخ  نامرآ و  نامیا ، رد  ناسنا ، دشاب ،

يداصتقا داهج  درکراک  موهفم و  ینعم ، . 2

يداصتقا داهج  درکراک  موهفم و  ینعم ، . 2

دـشر و ریـسم  يورارف  عناوم  فذـح  هزرابم و  فدـه ، دـیآیم ، نایم  هب  داهج  زا  نخـس  هاگره  ینید  تایبدا  رد  دـش ، هتفگ  هک  هنوگناـمه 
ماظن رد  اریز  تسا ؛ تکرح 

.8/1/1390 هیولسع ، تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  ینارنخس  کن : - 1
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ناسنا دشر  يارب  ار  مزال  رتسب  دیاب  هدنلاب  ملاس و  هعماج  کی  سپ  تسا . ناسنا  يونعم  يدام و  دشر  تقلخ ، زا  یـساسا  فده  یمالـسا ،
، تسین يزیرگ  نآ  زا  هچنآ  ریسم ، نیا  رد  دنک . ایهم  تسا ، یناسنا  لامک  هک  بولطم  تیعـضو  هب  نآ  لیدبت  دوجوم و  تیعـضو  دوبهب  و 

دننکیم ّدس  ار  تکرح  ياهنوگ  هب  عناوم  نیا  یهاگ  هتبلا  دیشوک . عناوم  نآ  نتـشادرب  يارب  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  تساهدس  اب  دروخرب 
. تسا زاین  داهج )  ) هزرابم ریذپان و  یگتسخ  راک  فعاضم ، شالت  هب  هجیتن ، رد  تشادرب . نایم  زا  ار  اهنآ  ناوتیمن  یلومعم  شـشوک  اب  هک 
هزرابم و یگدامآ  یحور  يرکف و  رظن  زا  مدرم  دشاب و  رادروخرب  یمومع  شریذپ  زا  داهج  لمع  هک  تسا  ریذـپ  ناکما  ینامز  مهم ، نیا 

. دنشاب هتشاد  ار  ور  شیپ  عناوم  فذح 

تاذ و هب  مئاق  هک  تسا  يداصتقا  : » ملاس داصتقا  زا  دوصقم  تسا . نآ  يورارف  عناوم  ملاس و  داصتقا  هصرع  رد  هزرابم  مه  يداصتقا  داهج 
(1) «. دشاب بیعیب ... 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ 

لاح نیع  رد  نیرت و  هداس  نیا  تسا . ناسنا  کی  دـبلاک  رد  ملاـس  نوخ  ناـیرج  نوچمه  عاـمتجا ، رکیپ  رد  ملاـس  داـصتقا  کـی  ناـیرج  »
شقن هب  هجوت  يداع  لاح  رد  تسا  نکمم  درک . رکذ  یناسنا  عماوج  رد  داـصتقا  شقن  ناـیب  يارب  ناوت  یم  هک  تسا  يریـسفت  نیرتاـیوگ 

یم هتـسب  متـسیس ...  لالتخا  رطاخ  هب  اه  گر  هاش  زا  یکی  يارجم  هک  یماگنه  اما  میـشاب ، هتـشادن  ناسنا  کی  تاـیح  رد  نوخ ، شدرگ 
زا وضع  نیا  رگا  و  دوش ، یم  جلف  يروف  هدش  هتـسب  شنوخ  يارجم  هک  يوضع  دوش . یم  رهاظ  نآ  دـیدش  لمعلا  سکع  هلـصافالب  دوش ،

، دشاب یلصا  ياضعا 

ص 21. مالسا ، يداصتقا  ماظن  يرهطم ، یضترم  کن : - 1
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متـسیس کی  اب  هک  یعامتجا  کی  تسا . نوخ  رد  لالتخا  دـننام  عامتجا  رکیپ  رد  زین  ملاـسان  داـصتقا  ضراوع  دوب . دـهاوخ  یمتح  گرم 
(1) «. دشاب اه  ییاسران  راظتنا  رد  دیاب  نا  ره  تسا ] هتسباو  ناگناگیب  هب  لاثم  ناونع  هب   ] تسا نابیرگ  هب  تسد  يداصتقا  ملاسان 

: دیامرفیم نارگید  هب  يدنمزاین  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

وا ياورنامرف  ینک ، ناسحا  یکین و  هکره  هب  دش و  یهاوخ  ربارب  وا  اب  يدرگ ، هک  ره  زا  زاینیب  دوب . یهاوخ  وا  ریـسا  يوش ، هک  ره  جاتحم  »
(2) «. دش یهاوخ 

. تسا نیمأت  لباق  ریغ  ملاس  داصتقا  نودب  یمالسا  ياه  فده  مالسا ، هاگدید  زا  عقاو ، رد 

هجوت اب  تسا . هتـسباو  ناگناگیب  هب  هک  يداصتقا  ای  دراد  دوجو  ملاس  داصتقا  يورارف  هک  یعناوم  اب  هزرابم  ینعی  يداصتقا ؛ داهج  نیاربانب ،
لاغتشا هعماج ، يروهرهب  يور  شیپ  یعناوم  رضاح ، لاح  رد  هک  دوش  یم  صخشم  يداصتقا  داهج  هرابرد  يربهر  مظعم  ماقم  نانخـس  هب 

لالقتسا و یلک  روط  هب  یتاقبط و  هلصاف  شهاک  دیلوت ، ياهتیفرظ  زا  هدافتسا  یـصوصخ ، شخب  يراذگ  هیامرـس  شیازفا  یناسنا ، يورین 
. درک هزرابم  نآ  اب  داهج ) گنهرف   ) يداهج راتفر  هیحور و  اب  دیاب  هک  دراد  دوجو  روشک  داصتقا  يدمآراک 

نآ یساسا  رصانع  يداهج و  گنهرف  . 3

هراشا

نآ یساسا  رصانع  يداهج و  گنهرف  . 3

هداس و فیرعت  کـی  رد  یلو  تسا . یلکـشم  راـک  يداـهج  گـنهرف  زا  قیقد  یفیرعت  هئارا  گـنهرف »  » هژاو هلوقم  یگدرتسگ  هب  هجوت  اـب 
ناوت یم  دنسپ  هماع 

(. رییغت یکدنا  اب   ) صص 24 و25 یمالسا ، داصتقا  یلصا  طوطخ  يزاریش ، مراکم  رصان  - 1
ص554. ج2 ، ینیسح ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت : ملکلاررد ، مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  يدمآ ، یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  - 2
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ردـص نارگداهج  زا  ثیراوم  تروص  هب  هک  تسا  یتدـیقع  يراـتفر و  ياـه  یگژیو  زا  دنمـشزرا  يا  هعومجم  يداـهج  گـنهرف  تفگ :
تهج ار  يورارف  ياه  يراوشد  عناوم و  مامت  یتدـیقع ، يراتفر و  ياه  یگژیو  نیا  هب  اکتا  اب  نارگداهج  تسا . هدـنام  راـگدای  هب  مالـسا 

رتهب كرد  يارب  هتبلا  تفرگ . هرهب  نآ  زا  عناوم  فذـح  يارب  ناوت  یم  نامز  ياضتقا  هب  ور  نیا  زا  دنتـشاد . یم  رب  نایم  زا  مالـسا  يـالتعا 
(1). تفای یهاگآ  يداهج  گنهرف  ياه  هتسیاب  تایصوصخ و  هب  تبسن  دیاب  يداهج  گنهرف 

ورملق کی  رد  ار  یناسنا  فلتخم  ياههورگ  دنتـسه و  اـه  ناـسنا  كرحت  یـساسا  لـماع  هک  دـنراد  دوجو  يرـصانع  داـهج ، گـنهرف  رد 
نیرفآ كرحت  رصانع  نیا  زا  یلو  تفگ ، نخس  داهج  زا  ناوتیمن  دنزاسیم . نکمم  ار  اهنکممان  دنرادیماو و  لوحت  ییایوپ و  هب  ییایفارغج 

هللا و همحر  ینیمخ  ماما  بالقنا ، ریبک  رامعم  روشک ، رد  يداهج  گنهرف  راذـگناینب  ياههـشیدنا  رد  يواکاو  اـب  درواـین . ناـیم  هب  ینخس 
. میزادرپ یم  اهنآ  هب  نونکا  هک  دنتسه  ییاسانش  لباق  یتحار  هب  نیرفآ  كرحت  رصانع  نیا  يربهر ، مظعم  ماقم 

نید يالتعا  هب  هقالع  فلا )

نید يالتعا  هب  هقالع  فلا )

ماما تسا . يدـمحم  بان  مالـسا  میکحت  جـیورت و  مالـسا ، نید  رد  داهج  زا  فدـه  دراد . هشیر  نید  رد  هک  تسا  ینآرق  ياهژاو  داـهج ،
رارقتـسا دینک ، رکف  دیاب  هک  يزیچ  اهنت  هب  مایداهج ، نادنزرف  : » دومرف گنهرف  نیا  نالماح  هب  باطخ  بالقنا  لیاوا  رد  هللا  همحر  ینیمخ 

هب ار  یبالقنا  روشرپ  ناناوج  ینید ، ياههزومآ  زا  يریگهرهب  اب  ماما  عقاو ، رد   (2) .« تسا يدمحم  بان  مالسا  ياههیاپ 

. تسا هدش  هتخادرپ  يداهج  گنهرف  ياه  هتسیاب  تایصوصخ و  هب  مود  لصف  رد  - 1
ج 21. ماما ، هفیحص  ینیمخ ،= يوسوم  هللا  حور  دیس  - 2
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هدناوخ ارف  يداصتقا  داهج  هب  ار  مدرم  يربهر  مظعم  ماقم  هک  مه  ینامز  عطقم  نیا  رد  دـنک . یم  توعد  هعماج  رد  يزاسون  یگدـنزاس و 
. تسا هعماج  یساسا  تالکشم  عفر  روشک و  روما  هرادا  رد  نآ  تردق  نداد  ناشن  نید و  يالتعا  ناشفده  دنا ،

يرادم تیالو  ب )

يرادم تیالو  ب )

رد يزیچ  نتفرگ  رارق  نآ  یلصا  يانعم  یلو  تسا . رما و ... يدصت  يرای ، یتسود ، برق ، يانعم  هب  تغل  رد  هدوب و  یلو »  » هدام زا  تیالو 
دنا هدروخ  دنویپ  تیالو  اب  يا  هنوگ  هب  نارگداهج  يداهج  گنهرف  رد   (1). دشابن نایم  رد  يا  هلصاف  هک  يوحن  هب  تسا . رگید  زیچ  رانک 
نانچ نارگداهج  دوجو  رد  قشع  نیا  تسا . تکرح  هیام  یتسود  قشع و  نیمه  تسا . هتفهن  اـهنآ  دوپوراـت  رد  یتسود  قشع و  ییوگ  هک 

ياهاتسور رد  یگدنزاس  زا  دنهن . یم  ياپ  يرطخرپ  ّرب  رحب و  ره  هب  دنسانش و  یمن  اپ  زا  رـس  نامرف ، ره  اب  هک  دنکیم  داجیا  طاشن  روش و 
مظعم ماقم  دننکیم . دوخ  بیـصن  ار  رگنـس » یب  نازاسرگنـس   » راختفا دنباییم و  روضح  دربن ، ياههنحـص  نیرترطخرپ  ات  هتفرگ  تسد  رود 

(2) «. تسا لصو  ماما  هب  ناشناج  گر و  دنماما و  قشاع  نارگداهج  : » دیامرفیم ناشفصو  رد  يربهر 

مدرم هب  تمدخ  ج )

مدرم هب  تمدخ  ج )

فعـضتسم مورحم و  مدرم  هژیو  هب  ادخ  قلخ  هب  هناقداص  هناصلاخ و  تمدـخ  يداهج ، ياههمانرب  اهحرط و  اهتـسایس ، همه  يارجا  هفـسلف 
هب تسا . هعماج 

 . ص 83 تبیغ ، رصع  رد  هیقف  تیالو  ینارهت ، ییاجر  اضر  یلع  - 1
 . ص 8 ، 22/3/1386 ناریا ، یمالسا  يروهمج  همانزور  - 2
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زا ادـخ  ياضر  يارب  نانآ  یـساسا  ياهزاین  نیمأت  تیمورحم و  عفر  مدرم ، هب  هناصلاخ  يرازگ  تمدـخ  داـهج ، گـنهرف  رد  لـیلد ، نیمه 
قـشع هراـبرد  دوـخ ، ماـیپ  نیرخآ  رد  هللا  همحر  لـحار  ماـما  دور . یم  رامـش  هب  تاداـبع  هلمج  زا  هک  تسا  نیرفآ  كرحت  رگید  لـماوع 

: دیامرفیم مدرم  هب  نارگداهج 

تشذـگ و هنماد و  تعـسو و  تسا ... هدومن  نشور  ار  مدرم  نید  هب  تمدـخ  قاشع  لد  مشچ  مدرم ، مالـسا و  هب  تمدـخ  رد  داهج  قشع 
(1). تسا هتفرگ  ارف  ار  موب  زرم و  نیا  ینغ  ریقف و  کچوک ، گرزب و  حلص  گنج و  رگداهج  نانز  نادرم و  راثیا 

یتسود نهیم  د )

یتسود نهیم  د )

ار نارگداهج  هک  تسا  یعقاو  لالقتسا  هب  ندیسر  نهیم و  يزارفارس  يدنلبرس و  هب  هقالع  تسا ، رگید  لماوع  لّمکم  هک  لماع  نیمراهچ 
ینیمخ ماما  ام ، رـصع  گرزب  رگداهج  هک  تسا  مهم  نانچ  لصا  نیا  درادـیماو . وپاکت  هب  ناگناگیب  هب  یگتـسباو  ياـههگر  ندـیرب  يارب 

: دیامرفیم نارگداهج  هب  باطخ  هللا  همحر 

یعقاو لالقتسا  هیاپ  رب  ار  ناریا  رگا  هک  دینک  روبع  یمالـسا  يروهمج  یبرغ  هن  یقرـش و  هن  تخـس  ياههنحـص  تسایـس  زا  هک  مراودیما 
(2). میاهدرکن يراک  چیه  مینکن ، يزیرهیاپ 

هداوناخ رد  يداصتقا  داهج  حرط  زا  فده  . 4

هداوناخ رد  يداصتقا  داهج  حرط  زا  فده  . 4

دیکأت هنیزه »  » و دـمآرد »  » لماع ود  يور  هکنآ  ياج  هب  دوشیم ، وگو  تفگ  هداوناخ  داصتقا  هرابرد  هاگره  ًالومعم  يداـصتقا  ياـهثحب  رد 
تیوقت دمآرد  شیازفا  هب  رواب  هجیتن ، رد  دوشیم . دیکأت  دمآرد  بسک  يور  رتشیب  دوش ،

ص 204. ج 21 ، ماما ، هفیحص  - 1
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ریزگان یلو  دنک ، عفر  ار  هداوناخ  يداصتقا  تالکشم  ات  دنک  یم  راک  تبون  هس  ای  ود  دمآرد ، شیازفا  يارب  هداوناخ  تسرپرـس  دوش . یم 
فرـصم تیریدـم  دـمآرد و  شیازفا  هرابرد  اهنت  هن  هداوناخ  رد  يداصتقا  داهج  حرط  اب  دوش . یم  داجیا  لالتخا  هداوناخ  یناور  لداعت  رد 

نآ لداعت  هب  ناوتب  هداوناخ  هیامرس  زادنا و  سپ  هنیزه ، تیریدم  اب  هک  میتسه  ییاهـشزرا  اهرایعم و  يوجو  تسج  رد  هکلب  دوشیم ، ثحب 
شیب ات  دوش  یم  مهارف  هعماج  يارب  رتهتسیاش  رتدمآراک و  رتاناد ، ینادنزرف  تیبرت  هنیمز  یناور ، لداعت  يرارقرب  اب  نیاربانب ، درک . کمک 

اههنیزه و تیریدـم  هداوناخ ، رد  یناور  لداعت  يرارقرب  اب  نیقی ، هب  دنـشیدنیب . یّلم  عفانم  هب  دنـشاب ، شیوخ  يدرف  عفاـنم  رکف  هب  هکنآ  زا 
داصتقا دـشر  يارب  هنیمز  هکلب  دوشیم ، رتهب  هداوناخ ، يداصتقا  تیعـضو  اهنت  هن  يراذگهیامرـس ، دـیلوت و  رد  تکراشم  يراذـگ  هیاـمرس 

تیعـضو دوبهب  هداوناـخ ، يداـصتقا  تیعـضو  دوـبهب  تساـههداوناخ و  زا  لکـشتم  هعماـج  اریز  دوـشیم ؛ مهارف  نآ  عـناوم  عـفر  هعماـج و 
. تسا هعماج  يداصتقا 

هداوناخ رد  يداصتقا  داهج  حرط  لیالد  . 5

هراشا

هداوناخ رد  يداصتقا  داهج  حرط  لیالد  . 5

یلیالد نیرت  مهم  درک . راکنا  ناوتیمن  داصتقا  راک و  نادـیم  رد  ار  نآ  شقن  تهج  نیمه  هب  تسا . هعماج  یـساسا  ناکرا  زا  یکی  هداوناخ 
: زا دنترابع  دوش ، هجوت  هداوناخ  هب  يداصتقا ، داهج  لاس  رد  تسا  هدش  ثعاب  هک 

دیلوت رد  هداوناخ  شقن  ندش  گنر  مک  فلا )

دیلوت رد  هداوناخ  شقن  ندش  گنر  مک  فلا )

هب يدـیلوت  دـحاو  کی  مادـکره  يریاشع ، ییاتـسور و  ياههداوناخ  هژیو  هب  یناریا  ياـههداوناخ  رتشیب  رود ، نادـنچ  هن  ياههتـشذگ  رد 
افکدوخ اهنت  هن  ییاذغ ، داوم  يرنه و  یتسد ، عیانص  رد  هژیو  هب  دوخ  تادیلوت  اب  نانآ  دندمآیم . رامش 
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دیرخ اب  يرهش  ياههداوناخ  یتح  دندرکیم . افیا  یلم  دیلوت  رد  یمهم  شقن  دنتـشادیم و  هضرع  رازاب  هب  ار  دوخ  دیلوت  دازام  هکلب  دندوب ،
يوریپ رثا  رب  هداوناخ  يدیلوت  درکراک  ریخا ، ياهلاس  رد  هنافـسأتم  دندرکیم . هیهت  لزنم  رد  ناشدوخ  ار  ییاذغ  ياهزاین  رتشیب  هیلوا ، داوم 

رازاب زا  هدامآ  ار  دوخ  ياهزاین  همه  دنهدیم  حـیجرت  یناریا  ياههداوناخ  رتشیب  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ هدـش  گنر  مک  هناگیب  ياهوگلا  زا 
ياهزاین دوش و  یم  رتشیب  زور  هب  زور  دندوب ، اهیرهش  زا  لقتسم  افکدوخ و  هک  ییاتسور  ياهراوناخ  يداصتقا  یگتسباو  یتح  دننک . هیهت 

اب هیاسمه  ياهروشک  یخرب  هلمج  زا  ناهج  ياـهروشک  نارگدـیلوت  زا  يرایـسب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـننکیم . نیمأـت  رهـش  زا  ار  دوخ 
گنهرف یفرعم  یللملانیب و  ياـهرازاب  هب  دوخ  تادـیلوت  هضرع  رب  نوزفا  يرنه ، یتسد و  عیانـص  هلمج  زا  یگناـخ  دـیلوت  هصرع  هب  دورو 

. دننکیم افیا  یمهم  شقن  شیوخ  روشک  داصتقا  یلم و  دیلوت  رد  ناش ، یموب 

فرصم بسانمان  تیریدم  ب )

فرصم بسانمان  تیریدم  ب )

مزال نیاربانب  از .) نورب   ) تسا یبسانمان  یفرصم  يوگلا  دنتـسه ، سونأم  نآ  اب  یناریا  ياههداوناخ  هک  فرـصم  ینونک  يوگلا  هنافـسأتم 
، یلخاد تادیلوت  اب  دـیاب  فرـصم  يوگلا  رگید ، نایب  هب  دوش . لیدـبت  رادـیاپ  ازنورد و  ییوگلا  هب  رادـیاپان  ازنورب و  يوگلا  نیا  هک  تسا 

يوگلا حالصا   » دننام یشزرا ، ياهراعش  حرط  اب  ریخا ، ياهلاس  رد  نالوئسم  دنچ  ره  دشاب . بسانتم  یلم ، عفانم  روشک و  يداصتقا  هعسوت 
رد ار  اـهراوناخ  فرـصم  تیعـضو  دناهدیـشوک  اـههنارای  ندرک  دـنمفده  حرط  هلمج  زا  یلوصا  ياهتـسایس  نتفرگ  شیپ  رد  و  فرـصم »

یلعف تیعـضو  اـت  دوش  ماـجنا  يرتـشیب  شـالت  تسا  مزـال  یلو  تسا  هدـش  بسک  هنیمز  نیا  رد  مه  ییاـهتیقفوم  دـننک و  حالـصا  روـشک 
هب دسرب . یبولطم  تیعضو  هب  فرصم 
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. دشاب رثؤم  رایسب  هنیمز  نیا  رد  دناوتیم  دراد ، هشیر  موب  زرم و  نیا  گنهرف  رد  هک  يداهج  تکرح  نیقی ،

ار رگید  ياهشخب  تدهاجم  هکلب  تسا ، ینتفریذپ  هن  یعقاو و  هن  فرـصم ، يوگلا  رییغت  يارب  ییاهنت  هب  هداوناخ ، يور  قلطم  زکرمت  هتبلا 
يداصتقا هعـسوت  یلم و  عفاـنم  بوچراـچ  رد  ار  شیوخ  فرـصم  يوگلا  دـیاب  یناریا  راوناـخ  ره  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  دـبلطیم ، مه 

. تفای دهاوخ  موادت  فرصم  بسانمان  تیعضو  تروص ، نیا  ریغ  رد  دروآرد . ارجا  هب  دنک و  یحارط 

هداوناخ تیبولطم  هافر و  يرثکادح  شیازفا  ج )

هداوناخ تیبولطم  هافر و  يرثکادح  شیازفا  ج )

شقن تیمها  هکلب  دیآیمن ، تسد  هب  يدام  ياهزاین  نیمأت  قیرط  زا  طقف  هداوناخ ، تیبولطم  هافر و  يرثکادح  شیازفا  یمالـسا ، هعماج  رد 
نیرفآراـک و ناریدـم  رکتبم ، قـالخ و  ياـهورین  مینادـب  هک  دوشیم  رتـشیب  هاـگنآ  فرـصم ) عیزوت ، دـیلوت ،  ) هعماـج داـصتقا  رد  هداوناـخ 
تیفیک و هب  هیلوا  داوم  تیفیک  هک  هنوگنامه  عقاو ، رد  دنزیخیمرب . هداوناخ  نوناک  زا  یگلمج  هعماج ، ریسم  هدننک  نوگرگد  ياههـشیدنا 
تیبرت و هب  هعماـج  داـصتقا  هصرع  رد  رثؤم  یـشزرا و  ياـهناسنا  روهظ  دـنراد  رارق  تعیبـط  لد  رد  هک  دراد  یگتـسب  یندـعم  عباـنم  راـیع 
رد دمآراک  ياهورین  تیفیک  شیازفا  هب  رجنم  هداوناخ  رد  راک  تسرد  وگ و  تسار  نادنزرف  شرورپ  ًالثم  دراد . یگتسب  هداوناخ  شزومآ 

يداصتقا قنور  رتشیب ، دمآرد  بسک  دامتعا ، بلج  بجوم  الاک  دیلوت  دنیآرف  رد  يراک  تسرد  ییوگتـسار و  نوچ  دـش ؛ دـهاوخ  هعماج 
. دش دهاوخ  راک  رازاب  رد  ینوگرگد  هعماج و 

دمآراک یفطاع و  ياـضف  رد  ار  يداـهج  دنمـشزرا  گـنهرف  دـیاب  میتسه ، یلم  حطـس  رد  يداـصتقا  داـهج  حرط  ناـهاوخ  رگا  نیارباـنب ،
. میشاب هعماج  رد  يداصتقا  قیمع  ینوگرگد  دهاش  ات  مینک  هنیداهن  هداوناخ 
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يداصتقا داهج  حرط  رد  هداوناخ  فیاظو  . 6

هراشا

يداصتقا داهج  حرط  رد  هداوناخ  فیاظو  . 6

رایـسب روشک  يداصتقا  هخرچ  رد  نآ  روضح  نازیم  درکلمع و  عون ، اریز  تسا ؛ یـساسا  مهم و  روشک ، داـصتقا  هصرع  رد  هداوناـخ  شقن 
. دوش نییبت  یبوخ  هب  يداصتقا  داهج  حرط  رد  یعامتجا  مهم  داهن  نیا  فیاظو  تسا  مزال  ور ، نیازا  تسا . راذگرثا 

هفیظو هس  و  يداهج ) گنهرف  ياههتـسیاب  زا  یهاگآ   ) یتخانـش نآ ، هفیظو  کـی  هک  دراد  مهم  هفیظو  راـهچ  یلم  حرط  نیا  رد  هداوناـخ 
: میریگ یم  یپ  بیترت  هب  ار  فیاظو  نیا  نییبت  تسا . يدرکلمع  رگید 

يداهج گنهرف  زا  یهاگآ  فلا )

يداهج گنهرف  زا  یهاگآ  فلا )

نایب هب  دراد . زین  یـشرورپ  یقالخا و  ینید ، یگنهرف ، ههجو  شندوب ، داهج  لیلد  هب  هکلب  درادـن ، يداـصتقا  هبنج  طـقف  يداـصتقا ، داـهج 
، کش یب  درک . تدهاجم  دـیاب  ریبعت  نیا  زا  يریگهرهب  اب  دراد و  یقیمع  ییانعم  راب  يربهر ، مظعم  ماقم  نانخـس  رد  داهج »  » ریبعت رگید ،
زا ناوتیم  يداهج  هیحور  اب  طقف  ار  راوشد  تخـس و  عناوم  عقاو ، رد  تسا . یمازلا  يداهج  راتفر  هیحور و  نتـشاد  ندرک ، تدهاجم  يارب 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تشادرب . نایم 

بالقنا لوا  زا  ام  تلم  تسا . مزال  يداهج  هیحور  دراد . یتامازلا  کی  دریگ ، ماجنا  روشک  رد  يداـصتقا  میظع  تکرح  نیا  میهاوخب  رگا 
. میدید یگدنزاس  داهج  رد  میدید ، سدقم  عافد  رد  ام  ار  نیا  هتفر . شیپ  هدـش ، نادـیم  دراو  يداهج  هیحور  اب  هک  ییاج  ره  رد  زورما  ات 

تیدج اب  ادخ  يارب  ار  راک  ینعی  میشاب ؛ هتشاد  يداهج  هیحور  نوگانوگ  ياهشخب  رد  ام  رگا  مینکیم ، هدهاشم  میدید ، یملع  تکرح  رد 
(1). تفر دهاوخ  شیپ  تکرح  نیا  کشالب  فیلکت ، طاقسا  ناونع  هب  طقف  هن  میهد ، ماجنا  ریذپان  یگتسخ  تروص  هب  و 

ص 24. ش 4657 ، ، 15/1/1390 ناریا ، همانزور  - 1
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(1). تخانش ار  اهنآ  دیاب  هک  دراد  ییاههتسیاب »  » تایصوصخ و دوخ  يارب  يداهج  گنهرف  هتبلا 

دیلوت رد  تکراشم  ب )

(2) دیلوت رد  تکراشم  ب )

طابترا رد  هیامرـس  راک و  رازاب  هلمج  زا  یفلتخم  ياهرازاب  اب  هداوناخ  تسا . دـیلوت  رد  تکراشم  يداصتقا ، داهج  رد  هداوناخ  مود  هفیظو 
راک هب  رازاب  رد  ار  دوخ  هیامرس  رگید ، یخرب  دننکیم . تفایرد  قوقح  ای  دزمتسد  دننکیم و  راک  رازاب  رد  هداوناخ  ياضعا  زا  یخرب  تسا .

، اهدمآرد نیا  زا  یـشخب  دهدیم . لیکـشت  ار  هداوناخ  دمآرد  هیامرـس ، راک و  رازاب  زا  هدمآ  تسد  هب  لوپ  دننکیم . بسک  دوس  دنریگیم و 
ياههویـش هب  اهزادناسپ و  نیا  اب  دناوتیم  هداوناخ  هک  دوش  یم  زادناسپ  رگید  شخب  هداوناخ و  یفرـصم  تامدـخ  اهالاک و  دـیرخ  فرص 

. دشاب هتشاد  شقن  هعماج  یلم  دیلوت  رد  نوگانوگ ،

فرصم تیریدم  ج )

فرصم تیریدم  ج )

تیریدـم ياههویـش  هک  اجنآ  زا  دوش . یم  هجوت  شرایتخا  تحت  لاوما  عبانم و  اـب  هداوناـخ  راـتفر  عون  هطبار و  هب  فرـصم ، تیریدـم  رد 
ياهراتفر اهرواب و  رد  دیاب  هداوناخ  يداصتقا ، داهج  فادها  ققحت  يارب  دشاب ، رثؤم  یلم  فرصم  يوگلا  رد  دناوتیم  هداوناخ  رد  فرصم 

(3). دنک میظنت  مالسا  يداصتقا  ماظن  یلخاد و  تادیلوت  بوچراچ  رد  ار  دوخ  فرصم  رظن و  دیدجت  دوخ  یفرصم 

یشزرا ياهورین  تیبرت  د )

یشزرا ياهورین  تیبرت  د )

هجوت دروم  یکیزیف ، هیامرس  ربارب  رد  یناسنا  هیامرس  يروئت  هزورما 

. تسا هدش  هتخادرپ  يداهج  گنهرف  تایصوصخ  هب  راتشون  نیا  مود  لصف  رد  - 1
. تسا هدش  هتخادرپ  دیلوت  رد  هداوناخ  تکراشم  ياههویش  هب  لماک  روط  هب  راتشون  نیا  موس  لصف  رد  - 2

. تسا هدش  یسررب  لماک  روط  هب  دیلوت  رد  هداوناخ  فرصم  تیریدم  ياههویش  راتشون  نیا  مراهچ  لصف  رد  - 3
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رامـش هب  ینیمز  ریاخذ  یعیبط و  عبانم  اهییاراد و  زا  رتشزرااـب  یناـسنا  ياههیامرـس  يروئت ، نیا  رد  تسا . ناسانـش  هعماـج  ناـنادداصتقا و 
نّیدـت هژیو  هب  تراهم  شرگن و  ور ، نیازا  دـش . دـهاوخ  نوزفا  هعماج  هعـسوت  دـشر و  دوش ، يراذگهیامرـس  اهناسنا  يور  هچره  دـنیآیم .

لیهـست و ار  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، یگنهرف ، هعـسوت  دشر و  هجیتن ، رد  دشخب و  اقترا  ار  هعماج  يدیلوت  ياهتیفرظ  دـناوتیم  دارفا ،
یـصوصخ یهدزاب  دـناوتیم  درخ  حطـس  رد  دـهد . ناشن  هعماج )  ) نالک و  هداوناخ )  ) درخ حطـس  رد  ار  دوخ  بولطم  راثآ  دـنک و  عیرـست 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم   (1). دوش روشک  هبناج  همه  هعسوت  دشر و  ثعاب  نالک  حطس  رد  دهد و  شیازفا  ار  دارفا 

هک دینکن  لایخ  دنکیم . کمک  هعماج  هب  تلم و  هب  مه  ییایند  روما  رد  ام ، ناناوج  نّیدـت  هعماج ، نّیدـت  دـینادب ، همه  ار  نیا  نم ، نازیزع 
شناناوج تلم  کی  رگا  تسا . لیمک  ياعد  رد  هعمج و  ياهبـش  رد  ای  دـجاسم  رد  فاکتعا  زور  رد  طـقف  شرثا  ناـناوج ، ندـش  نیدـتم 

. دش دنهاوخ  رود  دنکیم ، ریگنیمز  ار  ناناوج  هک  ییاهزیچ  زا  دـش ، دـهاوخ  رود  دایتعا  زا  دـش ، دـنهاوخ  رود  یگزره  زا  دنـشاب ، نیدـتم 
روشک یسایس  ياهتیلاعف  هنیمز  رد  یعامتجا ، ياهتیلاعف  هنیمز  رد  ملع ، هنیمز  رد  دننکیم ، شالت  دننکیم ، راک  دتفایم ، راک  هب  اهنآ  دادعتـسا 

(2). دراد یمهم  رایسب  شقن  نّیدت  تیونعم و  هیحور  روج ، نیمه  داصتقا  رد  دننکیم و  تفرشیپ 

. تسا هدش  هتخادرپ  يداصتقا  داهج  رد  یشزرا  ياهورین  تیبرت  تیمها  هب  راتشون  نیا  مجنپ  لصف  رد  - 1
ص 24. ش 4757 ، ، 15/1/1390 ناریا ، همانزور  - 2
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يداهج گنهرف  ياههتسیاب  مود : لصف 

هراشا

يداهج گنهرف  ياههتسیاب  مود : لصف 

گنهرف تخانـش  هزرابم ، هصرع  نیا  هب  دورو  يارب  تسا . روشک  داصتقا  يورارف  عناوم  اب  هزرابم  يارب  ياهدرتسگ  نادیم  يداصتقا ، داهج 
. درک هیکت  يدام  لوادتم  ياهرازبا  هب  اهنت  ناوتیمن  هصرع  نیا  رد  اریز  تسا ؛ يرورض  نارگداهج  راتفر  هیحور و  يداهج و 

زین یلاعلا و  هلظدـم  يربهر  مظعم  ماقم  تاـشیامرف  هللا و  همحر  ینیمخ  ماـما  اـم ، رـصع  رگداـهج  گرزب  دنمـشزرا  ياـهمایپ  هناتخبـشوخ 
ام يارب  ار  يداهج  بان  گنهرف  هرهچ  دـنناوتیم  يدودـح  ات  هک  دنتـسه  يدنمـشزرا  ياههنیجنگ  نارگداهج ، زا  هدـنام  ياج  هب  تارطاخ 

دنترابع اهنآ  نیرت  مهم  هک  درمشرب  يداهج  گنهرف  يارب  يرایـسب  ياهیگژیو  ناوتیم  اههنیجنگ  نیا  رد  يرگنفرژ  يواکاو و  اب  دننایامنب .
(1): زا

نودب درک . ادج  يدمحم  بان  مالسا  گنهرف  زا  ار  نآ  دیابن  زگره  يداهج ، گنهرف  یسررب  لیلحت و  رد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  - 1
تماما تیالو و  گنهرف  نامه  مالک ، کی  رد  و  ناروابادخ ، گنهرف  نامه  مالـسا ، بتکم  ینید  گنهرف  نامه  يداهج  گنهرف  دیدرت ،

. تسا
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راک رد  صالخا  . 1

راک رد  صالخا  . 1

فیرعت رد  قالخا  ياملع  هک  نانچ  دـنک . راک  ادـخ  يارب  ینعی  تسا ، راک  رد  صـالخا  يداـهج ، راـک  رد  رگداـهج  کـی  یگژیو  نیلوا 
(1) «. تسا ادخ  ریغ  هچ  ره  زا  رادرک  رادنپ و  راتفگ و  رد  یکاپ  یشیالآیب و  زا  تسا  ترابع  صالخا  : » دناهتفگ صالخا 

، دشاب صلاخ  ادخ ، يارب  دـیهدیم ، ماجنا  هک  ار  يراک  نیا  رگا  : » دـیامرفیم يداهج  گنهرف  نالماح  هب  باطخ  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
(2) «. تسا هدرک  ادیپ  مه  سفن  داهج 

ادخ هدنب  زا  یتشاد  مشچ  چیه  دنکیم و  هلماعم  ادخ  اب  هعماج  تالکـشم  لح  ای  عون  مه  يارب  تمدخ  ماجنا  رد  رگداهج  يداهج ، راک  رد 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  درادن . هطوبرم  لوئسم  ای 

ییاهناوج دشاب . یـضار  وا  هک  مینک  يراک  دیاب  تلم . تلود و  زا  هن  دیهاوخب ، شاداپ  ادخ  زا  دشاب . ادخ  يارب  ناتیاهراک  هک  دینک  هجوت 
(3) ... . دنریگب یترُجا  ای  دوش  هتفگ  ییابحرم  اهنآ  هب  مدرم  زا  هک  دندوبن  نیا  لابند  دندیشکیم ، تمحز  مالسا  ردص  رد  هک 

عناوم عفر  يارب  درادب و  رود  یناطیـش  يدام و  ياههـسوسو  زا  ار  دوخ  راتفر  راتفگ و  رادنپ ، دـیاب  ادـخ  ياضر  هار  رد  رگداهج  عقاو ، رد 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسین  لیلد  یب  دنکن . غیرد  یششوک  چیه  زا  یمالسا  هعماج  ناعون و  مه  یگدنز 

(4) «. تسا دنوادخ  هب  صالخا  دیحوت ، هلحرم  نیرتالاب  َُهل ؛ ُصالْخِْإلا  ُهدیحوَت  ُلامَک  »

ص1. ثیدح ، لهچ  ینیمخ ، يوسوم  هللااحور  دیس  - 1
ص 628. ج 12 ، ماما ، هفیحص  - 2
ص 628. ج 12 ، ماما ، هفیحص  - 3

. لوا هبطخ  ص 33 ، ج 3 ، هغالبلا ، جهن  همجرت  یتشد ، دمحم  - 4
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يزاسدوخ . 2

يزاسدوخ . 2

 ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رظن  زا  اریز  دوـش ؛ لـفاغ  يزاـسدوخ  زا  دـیابن  دـهدیم ، ماـجنا  هک  یـشالت  راـک و  راـنک  رد  رگداـهج 
: تسا داهج  عون  نیرتهب  يزاسدوخ ،

(1) «. دنک راکیپ  دوخ  سوه  سفن و  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  داهج  نیرتهب  ُهاوَه ؛ َو  ُهَسْفَن  ُلجَّرلا  َدِهاُجی  ْنَأ  داهِْجلا  ُلَْضفَأ  »

: تسا هدومرف  يزاسدوخ  هرابرد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

ات دزاسب و  ار  نارگید  دـناوتیمن  دزاسن ، ار  شدوخ  ات  ناسنا  دوشیم . عقاو  دـعب  هک  تسا  ییاهداهج  همه  أشنم  سفن ] اـب  داـهج   ] داـهج نیا 
(2). دوش عورش  دیاب  مدآ  دوخ  زا  داهج ...  دوش . هتخاس  روشک  هک  دوشیمن  دنوشن ، هتخاس  نارگید 

: تسا هدومرف  نینچمه 

لوکوم دوش ، زوریپ  اهداهج  رد  ناسنا  دهاوخب  و  دشاب ، هتشاد  هجیتن  دهاوخب  رگا  اهداهج  همه  هکنیا  يارب  تسا ، ربکا  داهج  سفن ، داهج 
 ... ناشدوخ ناطیـش  اب  دنـشاب  هدرکن  داـهج  دنـشاب ، هتـشاد  ناـشدوخ  هب  هجوت  اـهناسنا  رگا  دـشاب . زوریپ  سفن  داـهج  رد  هک  تسا  نیا  هب 

(3). دننکیم هعماج  رد  مه  داسف  دننکب ، ار  هعماج  حالصا  دنناوتیمن 

صـالخااب نایوجــشناد  اـهودرا ، نـیا  رد  درک . هدـهاشم  يداـهج  ياـهودرا  رد  ناوـتیم  هزورما  ار  نارگداـهج  یگژیو  نـیا  هناتخبــشوخ 
، مورحم قطانم  زا  مدرم ، اب  تساـخرب  تسـشن و  يرگراـک و  راـک و  ساـبل  ندیـشوپ  ینیبدوخ و  رخاـفت و  ساـبل  ندروآرد  اـب  رگداـهج ،

. تسا ربکا » داهج   » قادصم مالک ، کی  رد  يزاسدوخ و  ندوب ، یکاخ  یشیالآیب ، نیرمت  نیا  دننک . یم  ییادز  تیموحرم 

ص 176. یعوضوم ،)  ) هحاصفلاجهن ینباکنت ، دیرف  یضترم  - 1
ص379. ج11 ، ماما ، هفیحص  - 2
ص 79. ج 17 ، ماما ، هفیحص  - 3
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راثیا تشذگ و  . 3

راثیا تشذگ و  . 3

هرود مالـسا و  ردص  نارگداهج  تسا . شیوخ  رب  يرگید  حـیجرت  ینعی  راثیا  تشذـگ و  هیحور  نتـشاد  يداهج ، گنهرف  ياههتـسیاب  زا 
يارب یگدنزاس  داهج  نارگداهج  يزاسرگنـس  نآ ، هنومن  دناهدناسر . تابثا  هب  ار  نآ  اهراب  یمالـسا  ناریا  رد  یگدنزاس  سدقم و  عافد 
نینچ نانآ  يرگراثیا  تدهاجم و  زا  هللا  همحر  ماما  هک  تسا  نمـشد  نیگنـس  ياهراب  شتآ  شتآ  ریز  سدقم ، عافد  هرود  رد  ناگدنمزر 

(1) .« دجنگیمن ظافلا  بلاق  رد  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  نامسدقم ، عافد  رد  رگنسیب  نازاسرگنـس  نیا  داهج  هفقویب  تامحز  : » دنکیم دای 
، حلـص گنج و  رگداهج  ناـنز  نادرم و  راـثیا  تشذـگ و  هنماد و  تعـسو  : » تسا هدومرف  نارگداـهج  راـثیا  تشذـگ و  هراـبرد  نینچمه 

(2) «. تسا هتفرگ  ارف  ار  موب  زرم و  نیا  ینغ ، ریقف و  کچوک ، گرزب و 

نیکرـشم اب  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهگنج  نیرتتخـس  زا  یکی  هک  دُحا  گنج  رد  : » تسا هدمآ  مالـسا  خیرات  رد 
. دندوب هنشت  هتسخ و  همه  دندینارذگیم . ار  دوخ  یگدنز  ياههظحل  نیرخآ  دندوب و  هدش  حورجم  مه  رانک  رد  ناملسم  زابرس  تفه  دوب ،

تفه نآ  زا  یکی  نیلاب  رب  تشادن . رتشیب  رفن  کی  هزادنا  هب  بآ  یلو  دیـسر ؛ اهنآ  رـس  يالاب  دوب ، نازابرـس  هب  یناسربآ  رومأم  هک  یـسک 
. دـمآ وا  نیلاب  ناشونب . تسا  هداتفا  نم  رانک  رد  هک  نم  ناملـسم  ردارب  هب  ار  بآ  تفگ : وا  درک . توعد  بآ  ندروخ  هب  ار  وا  دـمآ و  رفن 

مدـقم دوخ  رب  ار  دوخ  ینید  ناردارب  مه  اهنآ  تفر . یمراـهچ  یموس و  نیلاـب  ناـشونب ، نم  رگید  ردارب  هب  تفگ : دروخن و  ار  بآ  مه  وا 
هیصوت متفه  رفن  دنداد و  هلاوح  يرگید  هب  ار  بآ  رفن  تفه  نآ  همه  بیترت ، نیمه  هب  دنتشادیم و 

ص204. ج21 ، ماما ، هفیحص  - 1

ص204. ج21 ، ماما ، هفیحص  - 2
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یمود و نیلاب  هتفر . ایند  زا  دید  تشگرب  تسا . رتهنشت  ام  همه  زا  وا  ناشونب . یتفر  شغارس  لوا  هک  يزابرـس  هب  ار  بآ  درگرب و  هک  درک 
هب یلمع  ار  راثیا  سرد  بیترت  نیدب  دنداد و  ناج  هنـشت  بل  اب  رفن  تفه  نآ  مامت  هکنآ  هصالخ  دندوب و  هتـشذگرد  زین  اهنآ  دمآ . یموس 

(1) «. دنتخومآ نارگید 

ناوتیم مه  هداوناـخ  هناـخ و  رد  دوشیمن . دودـحم  مزر  هصرع  هب  طـقف  تسا ، يداـهج  گـنهرف  ياههتـسیاب  زا  هک  يرگراـثیا  هیحور  هتبلا 
نانچ تسا . هداوناخ  هصرع  رد  هدش ، تبث  مالسا  ردص  خیرات  رد  هک  اهراثیا  نیرتابیز  زا  یکی  هناتخبشوخ  تشاد . راثیا  نارگید  هب  تبسن 
یلص ادخ  لوسر  درک . هوکِش  دوخ  یگنسرگ  زا  دش و  فرشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تمدخ  يدرم  : »» دناهتـشون هک 

. دوبن ییاذغ  زین  لزانم  نآ  رد  هنافسأتم  دنریگب . درم  نآ  يارب  ییاذغ  هک  داتسرف  دوخ  ناگتسب  زا  نت  دنچ  لزنم  هب  ار  یسک  هلآ  هیلع و  هللا 
هیلع یلع  دنک ؟ ییاریذپ  درم  نیا  زا  بشما  دـناوتیم  امـش  زا  کی  مادـک  دومرف : درک و  نیرـضاح  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

. مریگیم هدهع  هب  ار  راک  نیا  نم  هللاالوسر ، ای  دومرف : مالسلا 

هچ هناخ  رد  یکاروخ  دیـسرپ : مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  شدـنمجرا ، رـسمه  زا  درب . هناـخ  هب  دوخ  اـب  تفرگ و  ار  درم  نآ  تسد  سپس 
هب میراد . مدـقم  نامنادـنزرف  دوخ و  رب  ار  دوخ  نامهیم  دـیاب  ام  دومرف : ناـمناکدوک . كاروخ  هزادـنا  هب  رـصتخم  ییاذـغ  دومرف : تسه ؟

نامهیم دزن  ار  دوجوم  ياذغ  مالسلا  هیلع  یلع  دیناباوخ و  ار  دوخ  ناکدوک  ناوارف ، شـشوک  اب  مالـسلا ،  اهیلع  همطاف  میمـصت ، نیا  لابند 
دوخ درک و  توعد  اذـغ  فرـص  هب  ار  نامهیم  هناخ ، کیرات  ياضف  رد  درک . شوماخ  ار  هناخ  غارچ  ندرک ، حالـصا  هناهب  هب  تشاذـگ و 

نآ تسا . ندروخ  اذغ  لوغشم  زین  وا  هک  دنامهفیم  نانچ  نامهم  هب  دروخب ، اذغ  نآ  زا  هکنیا  نودب  تسشن و  هرفس  رانک  زین 

ص260. ج9 ، نایبلاعمجم ، زا : لقن  هب  مالسا ، ینامسآ  میلاعت  یفحص ، دمحم  - 1
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دوخ دندرک و  ماعطا  دنتـشاد و  مدقم  دوخ  رب  ار  دوخ  نامهیم  ادخ ، رطاخ  هب  ناشنادـنزرف  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  بش 
: درک شیاتس  نینچ  يراوگرزب ، راثیا و  نیا  زا  لاعتم  دنوادخ   (1) .« دندیباوخ هنسرگ 

ره دنباییمن ، يدح  ناشیاه  لد  رد  تسا ، هدش  هداد  ناشیا  هب  هچنآ  هب  تبسن  و  ٌهَصاَصَخ ؛ ْمِِهب  َناَک  َْولَو  ْمِهِـسُفنَأ  یَلَع  َنوُِرثُْؤیَو  اُوتوُأ  اَّمم  »
(9 رشح : «. ) دشاب مربم  يزاین  ناشدوخ  رد  دنچ 

نینچ هدهع  زا  دیاب  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  يدرم  تسین و  ریذپناکما  همه  يارب  تسا ، يرگراثیا  يالاب  ّدح  هک  شور  نیا  تسا ، یهیدـب 
نارهاوخ ناردارب و  عضو  هب  تبـسن  ناوتیمن  رگید ، يوس  زا  تسا . هتـساوخن  ار  يا  هفیظو  نینچ  دوخ ، ناوریپ  زا  مه  مالـسا  دیآرب . يراک 

عناوم عفر  يارب  تسا ، هدرک  مالعا  يداصتقا  داهج  يربهر ، مظعم  ماقم  هک  روشک  ینونک  تیعـضو  رد  دوب . اـنتعایب  دوخ  هعماـج  اـی  ینید 
رد ار  يرگراثیا  زا  يرتنییاـپ  لـحارم  یمومع ، عفاـنم  نتفرگ  رظن  رد  يدرف و  عفاـنم  زا  كدـنا  تشذـگ  اـب  ناوتیم  روشک  داـصتقا  يورارف 

. درک شالت  روشک  يداصتقا  تفرشیپ  ییایوپ و  تهج  رد  تشاذگ و  شیامن  هب  هعماج 

هفقویب شالت  راک و  . 4

هفقویب شالت  راک و  . 4

: دیامرف یم  يربهر  مظعم  ماقم  روط  نیمه   (2) .« تسا شالت ...  راک و  هصرع  داهج ...  : » دیامرفیم ییابیز  هلمج  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
رد نیلوئـسم  ناریا و  تلم  تسا . فعاضم  راک  فعاضم و  تمه  لاس  مه ، دعب  لاس  هد  مه ، دعب  لاس  مه ، يداصتقا ] داهج  لاس   ] لاسما »

دنلب و تمه  یتسیاب  يا  هرود  ره 

ص684. ج 2 ، یفاص ، ریسفت  زا : لقن  هب  مالسا ، ینامسآ  میلاعت  - 1
ص204. ج21 ، ماما ، هفیحص  - 2
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عناوم عقاو  رد   (1) .« میـسرب هللاءاشنا  تسا  ناریا  تلم  هتـسیاش  هک  ییاجنآ  هب  میناوتب  ام  ات  دـننکب  فعاضم  راک  دنـشاب و  هتـشاد  فعاضم 
يرثکادح و شالت  راک و  هب  هکلب  تشادرب ، نایم  زا  ار  نانآ  یلومعم  هزرابم  راکیپ و  ای  شالت  راک و  اب  ناوتب  هک  دنتـسین  یعناوم  دوجوم ،

. تسا سرتسد  لباق  ریغ  گرزب و  عناوم  يارب  یشیدنا  هراچ  اهنکممان و  تسکش  يارب  هفقو  یب 

داـصتقا رد  تساـه  لاـس  هـک  تـسا  ینومیماـن  ياههدـیدپ  ندرب  نـیب  زا  دوـبهب و  یپ  رد  هداوناـخ  داـصتقا  رد  يداـهج  راـتفر  ور ، نـیازا 
ياـهتداع نوچمه  يدراوم  دـهدیمن . هعماـج  هداوناـخ و  داـصتقا  هب  ار  ییافوکـش  دـشر و  هزاـجا  دوـشیم و  هدـهاشم  یناریا  ياـههداوناخ 

یتروص رد  دنرادرب . ماگ  ریـسم  نیا  رد  دیاب  هداوناخ  ياضعا  همه  هتبلا  تسا . هلمج  نآ  زا  یجراخ  ياهالاک  فرـصم  فرـصم ، تسردان 
. دش دهاوخن  لصاح  یلصا  دوصقم  فده و  دننکن ، شالت  راتفر  حالصا  يارب  هداوناخ  ياضعا  همه  هک 

یقالخا لوصا  هب  يدنبیاپ  . 5

یقالخا لوصا  هب  يدنبیاپ  . 5

دهاوخ بیـسآ  يداهج  راک  قالخا ، دوبن  تروص  رد  دـشاب . دـنبیاپ  قالخا  لوصا  هب  رگداهج  هک  دوشیم  دنمـشزرا  ینامز  يداـهج  راـک 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دوب . دهاوخ  رتقفوم  دشاب ، هارمه  قالخا  اب  يداهج  راک  هک  هزادنا  ره  دید .

قالخا دیاب  دـنک . وحم  شدوخ  رد  ار  امـش  تمدـخ  هک  دـشاب  يایتشرد  کی  دـینکیم ، ار  تمدـخ  امـش  هکنیا  نمـض  رد  یتقو  کی  ادابم 
ار ناشدوخ  هک  تسا  هدوب  ادخ  يایبنا  ادخ و  يایلوا  ام و  همئا  هویش  هک  يروط  نامه  دوش . تاعارم  تسرد  یمالسا  بادآ  یمالسا ،

ص24. ش4747 ، ، 15/1/1390 ناریا ، همانزور  - 1
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اب دنهدب ، ماجنا  دیاب  هک  ار  ییاهراک  دندرکیم و  راتفر  یهلا  راتفر  اب  یناسنا و  راتفر  اب  ترـشاعم و  نسُح  اب  دندیدیم ؛ مدرم  رازگ  تمدـخ 
امش ياههویش  دیتسه و  نینمؤملاریما  نامه  هعیـش  ربمغیپ و  نامه  تُما  ادخ و  نامه  ناگدنب  مه  امـش  دندادیم و  ماجنا  راتفر  نسُح  نیمه 

(1). دشاب روط  نامه  دیاب 

اهیراوشد ربارب  رد  تماقتسا  . 6

اهیراوشد ربارب  رد  تماقتسا  . 6

نیرت گرزب  اب  تاناکما  لقادـح  اب  دـیاب  رگداهج  تساهتقـشم . جـنر و  لمحت  راوشد و  تخـس و  عناوم  زا  نتـشذگ  هصرع  داهج ، هصرع 
زا دـیابن  هار  نیا  رد  دـنوشیم . هتـشادرب  نایم  زا  یگتـشذگدوخ  زا  یگداتـسیا و  تمواقم و  اب  طقف  طقف و  هک  یعناوم  دـنک ؛ هزراـبم  عناوم 

ینیمخ ماما  دیـشیدنا . تیقفوم  نیریـش  معط  يداهج و  يالاو  فادها  هب  تیدج  اب  دیاب  هکلب  دش ، دیماان  درـس و  لد  راک  كدنا  تفرـشیپ 
توعد تالکـشم  ربارب  رد  تمواقم  هب  ار  يداهج  گنهرف  نالماح  مالـسا ، ردـص  نارگداهج  زا  یخیرات  تیاور  کـی  لـقن  اـب  هللا  همحر 

: دیامرفیم دنکیم و 

رتدب مه  نیا  زا  تیعـضو ]  ] مه یهاگ  دندرکیم . یگدنز  امرخ  کی  اب  زور  هنابـش  گنج ، لاح  رد  نارگداهج ]  ] هک تسا  تبث  خـیرات  رد 
(2) ... . دشیم

دنـشکب و تضایر  ای  دـننک  راتفر  هنوگ  نیا  اه  هداوناخ  دورب  راظتنا  هک  تسین  ياهنوگ  هب  روشک  يداـصتقا  تیعـضو  یهلا ، فطل  هب  هتبلا 
فرـصم اب  نکمم ، دح  ات  دوریم  راظتنا  اههداوناخ  زا  روشک ، رد  تمعن  روفو  اب  رـضاح ، لاح  رد  دـنزادنیب . يراوشد  یتخـس و  هب  ار  دوخ 

دنشیدنیب و روشک  هعماج و  نادنزرف ، دوخ ، هدنیآ  هب  شیاهیتساک ، تالکشم و  مامت  اب  یلخاد ، تادیلوت  هنیهب 

ص79. ج 17 ، ماما ، هفیحص  - 1
ص 434. ج12 ، ماما ، هفیحص  - 2
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. دننک رکف  يدنلبرس  يزارفارس و  اهیتسد و  گنت  اهتلاذر ، اهتلذ ، زا  ییاهر  يدازآ و  ناگناگیب ، زا  یگتسباو  عطق  هب 

شناد ریبدت و  زا  يریگهرهب  . 7

شناد ریبدت و  زا  يریگهرهب  . 7

دَرِخ و هشیدنا و  غیت  اب  تالضعم  دشاب و  شناد  ریبدت و  هارمه  راثیا  تماهش و  هک  دنکیم  ادیپ  انعم  یماگنه  نامز ، یفنم  هدیدپ  هیلع  داهج 
ياهکینکت شناد و  اب  دیاب  نامز  ره  راوشد  تخس و  عناوم  ربارب  رد  یگداتسیا  تماهش و  رگید ، نایب  هب  دنورب . نیب  زا  نف  شناد و  تردق 

: »... دیامرفیم هراب  نیا  رد  یلاعلا  هلظدم  يربهر  مظعم  ماقم  درادـن . یتافانم  يداهج  راک  اب  عناوم ، اب  ندرک  هزرابم  یملع  دـشاب . نامز  نآ 
نیمه ار  یملع  راک  ًاقافتا  هکلب  درادـن ، یتافانم  چـیه  یتالیکـشت  مظن  یملع و  راک  اب  هیحور  نیا  مینک . ظفح  دـیاب  ار  يداهج  هیحور  نیا 

(1) «. دهدیم ماجنا  رتهب  يداهج  هیحور 

ياههـصرع رد  دناهتـسناوت  هتـشاد و  لماک  تیانع  يداـهج  مهم  یگژیو  نیا  هب  روشک  رد  یماـظن  یهاگـشناد و  نارگداـهج  هناتخبـشوخ 
يزاس ینغ  يداینب ، ياهلولـس  دـیلوت  دـنناشکب . نایناهج  خر  هب  ار  دوخ  تیقفوم  دـنناسرب و  تابثا  هب  ار  مهم  نیا  یملع  داـهج  نوگاـنوگ 

. تسا هدش  روشک  رد  یلم  رورغ  هیام  هک  تساهتیقفوم  نیا  زا  یشخب  یماظن و ...  عیانص  رد  ییافکدوخ  اضف ، هب  هراوهام  باترپ  مویناروا ،

تارّرقم مظن و  هب  يدنبیاپ  . 8

تارّرقم مظن و  هب  يدنبیاپ  . 8

هک دینک  هجوت  دیاب  : » دـیامرفیم هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تسا . تارّرقم  مظن و  هب  يدـنبیاپ  يداهج ، گنهرف  ياههتـسیاب  رگید  زا 
یمالسا قالخا  نیا 

ش33و34. داهج ، گنهرف  هیرشن  نارگداهج ؛ هزوح و  تیاس  14/9/1367 ؛ يربهر ، مظعم  ماقم  ینارنخس  - 1
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(1) «. دینک لمع  مظن  تاررقم و  فالخ  رب  ییاج  رد  تقو  کی  دوشن ] ثعاب  ، ... ] تسا يربارب  يردارب و  تسا ، یمالسا  توُخا  هک 

یخرب تسا  نکمم  تیمیمـص ، يربارب و  يردارب ، حور  ندـش  مکاح  لیلد  هب  يداهج  راـک  رد  هک  تسا  نآ  رگناـیب  ناـشیا  شیاـمرف  نیا 
يراک ناسنا  رگا  دشاب . هتشادن  یتشاد  مشچ  دهدیم ، ماجنا  هک  يراک  ربارب  رد  ناسنا  دنچ  ره  دننکن ؛ تاعارم  ار  تارّرقم  مظن و  دنهاوخب 

طابضنا لصا  نتشاذگ  اپ  ریز  اب  اهماظن  اهنامزاس و  نیرتهب  هک  تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب  دشاب . تاررقم  طیارـش و  عبات  دیاب  درک ، لوبق  ار 
، رگید نایب  هب  دناهتشادن . يدوس  تقو ، فالتا  زج  مظن ، نتشاد  نودب  يرادا  ياههعومجم  نیرتاناوت  دناهدش و  هدیـشک  یهابت  هب  يراک ،

روـما رد  مهم  نیا  نیقی ، هب  دوـشیم . تقو  زا  هنیهب  يرادرب  هرهب  ثعاـب  يداـهج و  راـک  قـنور  بجوـم  مظن  هب  ماـمتها  تاررقم و  تیاـعر 
دیقم دـنبیاپ و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  دـیاب  هداوناخ  کی  رد  هک  یمظن  تاررقم و  هب  هداوناخ  ياضعا  رگا  دوش . یلمع  دـناوتیم  زین  هداوناـخ 

. دننک بولطم  يرادرب  هرهب  دنراد ، رایتخا  رد  هک  یتاناکما  تصرف و  ره  زا  دنناوتیم  دنشاب ،

راک زا  يدرس  لد  يدیماان و  اب  هزرابم  . 9

راک زا  يدرس  لد  يدیماان و  اب  هزرابم  . 9

عفر يارب  اهراب  تسا  نکمم  دوش . دیماان  درـس و  لد  دیآیم ، شیپ  شا  يداهج  تکرح  رد  هک  یتالکـشم  عناوم و  زا  دـیابن  رگداهج  کی 
يدیدج عناوم  وا  يارب  دنریگب ، رخـسمت  هب  ار  وا  سدقم  فده  اهنامرآ و  ناهاوخدـب ، دـیاش  دریگن . ياهجیتن  یلو  دـنک ، شـشوک  عناوم 
باختنا هک  یهار  دوخ و  يالاو  ياهفده  زا  دشوکب و  هشیدنا ، تیارد و  اب  دیاب  رگداهج  یلو  دـننک ، يراک  بارخ  شراک  رد  دنـشارتب و 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  دوشن . درس  لد  دیماان و  تسا ، هدرک 

. نارگداهج تیاس  زا : لقن  هب  ، 27/5/1379 نارگداهج ، عمج  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخس  - 1
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درـس لد  دـمآ ، شیپ  ناتراک  رد  یلکـشم  ای  دـیدرک و  ادـیپ  يرـسک  رگا  هک  دـشابن  روط  نیا  : » دـیامرفیم نارگداهج  یگژیو  نیا  هرابرد 
(1) «. دیهدب همادا  ناتدوخ  راک  هب  دیوش ،

يازهتـسا رخـسمت و  اب  تسا  نکمم  دـهدیم ، ماجنا  یتامادـقا  يدـیلوت  ياهراک  ای  فرـصم  تیریدـم  يارب  درف  هک  مه  هداوناخ  هصرع  رد 
هداوناخ داصتقا  هب  قیرط  نیا  زا  دراد  دصق  تسا و  يداهج  يداصتقا  وا  فده  هک  یناسنا  دـننزب . وا  هب  ییاهتمهت  ای  دوش  ور  هبور  نارگید 

. دوش دیماان  درس و  لد  تسیاشان  ياهراتفر  نیا  زا  دیابن  دوش ، زاین  یب  نارگید  زا  ات  دنک  کمک  هعماج  دوخ و 

فده هب  یبای  تسد  رد  هیور  تدحو  . 10

فده هب  یبای  تسد  رد  هیور  تدحو  . 10

نآ روما  ات  : » دـیامرفیم هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تسا . فدـه  هب  ندیـسر  رد  هیور  تدـحو  نتـشاد  يداهج ، راـک  تیقفوم  زمر 
مالـسا و هب  دـنهاوخیم  اـم  مدرم  همه  دوریمن . شیپ  اـهراک  دنـشاب ، هتـشادن  ار  فدـه  هـیور و  کـی  دارفا  هـمه  دـشابن و  یعاـمتجا  هنوـگ 

(2) «. دننک تمدخ  ناشروشک 

دیاب نیملـسم ) مالـسا و  هب  تمدخ   ) فده هب  ندیـسر  يارب  دنراد ، تیلاعف  يداهج  ياههـصرع  رد  هک  ینارگداهج  راتفگ ، نیا  ساسا  رب 
راک رد  للخ  داجیا  ببس  هک  دنوشن  ياهیشاح  لئاسم  ریگرد  دنزیهرپب و  ارآ  کیکشت  قرفت و  زا  دنـشاب و  هتـشاد  يدحاو  هشیدنا  رکفت و 

. دوش یم  یلصا  فده  زا  تلفغ  و 

ص129. ج 17 ، ماما ، هفیحص  - 1

ص129. ج 17 ، ماما ، هفیحص  - 2
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دیلوت رد  تکراشم  موس : لصف 

هراشا

دیلوت رد  تکراشم  موس : لصف 

، یلخاد تیفیک  اب  دیلوت  دـشر  هزورما   (1) .« تسا يزرواشک و ... تعنـص  قیرط  زا  رگید ، زیچ  زا  يزیچ  ندروآ  دـیدپ  : » ياـنعم هب  دـیلوت 
حطـس شهاک  مروت ، شهاک  هب  اریز  تسا ؛ دنمـشزرا  دوخ  يدوخ  هب  دـیآیم و  رامـش  هب  یتلم  روشک و  ره  داـصتقا  يارب  یگرزب  هناوتـشپ 

تفرـشیپ هعـسوت و  تیاهن ، رد  داصتقا و  قنور  دیلوت ، يوس  هب  اهزادناسپ  اه و  هیامرـس  ندـش  ریزارـس  يراک ، یب  شهاک  اهتمیق ، یمومع 
. دبای میمعت  هعماج  لک  هب  دوش و  عورش  هداوناخ )  ) هعماج هتسه  نیرتکچوک  زا  دناوتیم  مهم  رما  نیا  دماجنایم . روشک 

دیلوـت درکراـک  شقن و  نـینچمه  تـسین . یفاـک  یلخاد ، فرـصم  يارب  یفیک  یّمک و  رظن  زا  یلم  تادـیلوت  تیعـضو  هزورما  هنافــسأتم 
تادیلوت رد  یمهم  مهس  نوگانوگ ، لاکـشا  هب  دناوتیم  هداوناخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . هدش  رتگنر  مک  هتـشذگ  هب  تبـسن  هداوناخ 

. میزادرپ یم  اهنآ  نیرت  مهم  هب  لصف  نیا  رد  هک  دشاب  هتشاد  یلخاد 

ص 313. ابص ، گنهرف  یتشهب ، دمحم  - 1
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يدیلوت راک  ماجنا  . 1

هراشا

يدیلوت راک  ماجنا  . 1

تسا دنمـشزرا  ياهزادنا  هب  يزور  بسک  تسا . هداوناخ  يارب  عورـشم ، دمآرد  بسک  ياههار  زا  یکی  دیلوت و  یـساسا  لماوع  زا  یکی 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا . هدرک  داهج  ادخ  هار  رد  ییوگ  دنک ، شالت  دوخ  هداوناخ  یگدـنز  روما  نارذـگ  يارب  یـسک  رگا  هک 

: دیامرفیم هلآ 

زین یـسک  دربیم . دنزرف  ردام و  ردپ و  یگدنز  راب  هک  دنک  یم  نآ  داهج  هکلب  دنز ، ریـشمش  الاو  يادـخ  هار  رد  درم ، هک  تسین  نآ  داهج 
(1). دنکیم داهج  دوش ، زاینیب  مدرم  زا  ات  دربیم  شیوخ  یگدنز  راب  هک 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نینچمه 

يارب ار  یهلا  بهاوم  راک ] وترپ  رد   ] هک سک  نآ  هللا ؛ لـیبَس  ِیف  دـهاجُْملا  نِم  ًارجَا  ُمَظْعَا  هلاـیَع  هب  فکَی  اـم  هللا  ِلْـضَف  ْنِم  ُِبلْطَی  يذـّلَا  »
(2) «. تسا رتردقنارگ  ادخ  هار  دهاجم  زا  دبلطیم ، هداوناخ  یگدنز  نیمأت 

دوجوم عضو  ظفاح  یهاگ  نادـهاجم  ًـالوا   » اریز تسین ؛ لکـشم  نادـنچ  دراد ، يزاـیتما  نینچ  هداوناـخ  يارب  راـک  ارچ  هک  هتکن  نیا  مهف 
نودب یـسایس  ماظن  چیه  ًایناث  دنراد . رایتخا  ار  هدـنیآ  هعـسوت  زورما و  دوبهب  هشیمه  دـنک ، شالت  هداوناخ  يارب  هک  یـسک  اما  دـناهعماج ،

(3) «. تسا رثا  یب  نارگراک  شالت  نودب  نازابرس  شالت  ینعی  دنامیمن ؛ رارقرب  یقاب و  افوکش ، يوق و  داصتقا  داصتقا ، هناوتشپ 

تسا نانچ  يدیلوت  ياهراک  تیمها  دنراد . يرتشیب  تیمها  يدیلوت  ياهراک  نایم ، نیا  رد  یلو  دنتسه ، دنمشزرا  عورشم ، ياهراک  مامت 
لماک روط  هب  یعامتجا ، نیگنس  ياهتیلوئسم  هب  نتخادرپ  مکح  هب  هک  یهلا  ناربهر  یتح  هک 

ص70. یعوضوم ،)  ) هحاصفلاجهن - 1
ص808. يرافغ ، ربکا  یلع  همجرت : لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  یلع  نب  نسح  دمحم  - 2

صص 44 و 45. یمالسا ، داصتقا  یلصا  طوطخ  يزاریش ، مراکم  رصان  - 3
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ياهراک رد  تکرـش  اب  یقیرط  هب  دننکن و  هدافتـسا  لاملا  تیب  زا  نکمم  ّدح  ات  دـندرکیم  شـشوک  دناهتـشاد  ار  لاملاتیب  زا  هدافتـسا  قح 
: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یتیاور ، رد  دننک . زاینیب  لاملاتیب  زا  ار  دوخ  يدیلوت ،

بوخ وت  هک  داتـسرف  یحو  یبن  دوواد  هب  دـنوادخ  كدَِـیب ؛ لَمْعَت  الَو  لاملِاتیب  نِم  لکأَت  کنا  ـالَْول  دـْبَْعلا  مِْعن  َکـنا  دواد  یِلا  هللا  یَحْوَا  »
لابند هب  وا   (1) .« ینکیمن يدیلوت ]  ] راک دوخ  تسد  اب  ینکیم و  هدافتـسا  لاملاتیب  زا  هک  تسا  نیا  تراک  لاکـشا  اهنت  اما  یتسه ، ياهدنب 

تامدـخ دوش و  زاـینیب  لاـملاتیب  زا  قـیرط  نیا  زا  دزاـسب و  هرز  نآ  زا  دـنک و  مرن  ار  نهآ  تسناوـت  هکنیا  اـت  تسیرگ  رایـسب  ناـیرج  نیا 
(2). دهد ماجنا  ناگیار  ار  دوخ  یعامتجا 

رد يرتگنررپ  شقن  شیوخ ، تاناکما  دح  رد  دراد  هفیظو  يداصتقا  داهج  لاس  رد  ناملسم  هداوناخ  يدیلوت ، ياهراک  تیمها  هب  هجوت  اب 
ناوت و دح  رد  مادـکره  یلو  تسا ، توافتم  اهنآ  ياضعا  اههداوناخ و  تصرف  يدـنم و  ناوت  هاگیاج ، دـشاب . هتـشاد  یلم  دـیلوت  دـنیآرف 

: دننک لمع  دوخ  يداهج  هفیظو  هب  ریز  ياههطیح  زا  یکی  رد  مک  تسد  دنناوتیم  دنراد ، رایتخا  رد  هک  ییاهتیفرظ 

یمسر شخب  رد  دیلوت  فلا )

یمسر شخب  رد  دیلوت  فلا )

تباث و تیلاعف  یبسن  روط  هب  هک  تسا  يدـیلوت  ياه  هاگراک  اه و  هناخراک  عیانـص ، اههرادا ، اـهنامزاس ، روشک ، یمـسر  شخب  زا  روظنم 
نیا رد  اهنآ  ياضعا  هک  ییاه  هداوناخ  دراد . داوس  صـصخت و  هیامرـس ، هب  زاین  هک  دریگیم  ماـجنا  ییاـه  تیلاـعف  اـهنآ  رد  دـنراد . یمیاد 

نیا ناش  هفیظو  نیلوا  دنتسه ، لاعف  شخب 

ص22. ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص51. یمالسا ، داصتقا  یلصا  طوطخ  کن : - 2
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ماجنا تسرد  قیقد و  مکحم ، دیاب  ار  راک  : » يربهر مظعم  ماقم  ریبعت  هب  انب  دـننک . مکاح  دوخ  راک  رب  ار  يداهج  راتفر  ای  هیحور  هک  تسا 
انب نینچمه   (1) .« دشاب ابیز  ماوداب و  بولطم ، ییالاک  یناریا ، ریغ  یناریا و  هدننک  فرصم  رظن  رد  یلخاد  يالاک  هک  درک  يراک  و  داد ... 
هب ناراذگ ، هیامرـس  ناسدـنهم و  نارگراک ، تمه  هب  روشک ، لخاد  رد  رترب  يالاک  دـیلوت  هصرع   » هک درک  يراک  دـیاب  ناشیا ، هدومرف  هب 

(2) «. دوش لیدبت  میناوتیم ] ام   ] راعش یلجت  يارب  رگید  ياهصرع 

هتـسیاش بولطم و  تروص  هب  يداصتقا ، داهج  لاس  رد  ار  دوخ  ینامزاس  تیرومأم  دـیاب  یمـسر  دـیلوت  شخب  لغاش  دارفا  رگید ، ناـیب  هب 
. دنناوخب ارف  يداهج  راک  هب  زین  ار  نارگید  دنشاب و  ساسح  دناهدوب ، انتعایب  نونکات  هچنآ  هب  تبسن  دنهد و  ماجنا 

لزنم رد  دیلوت  ب )

لزنم رد  دیلوت  ب )

رد دیلوت  يروهرهب و  تیعـضو  رـضاح  لاح  رد  تسا . لزنم  دنهد ، ماجنا  يدیلوت  راک  دنناوتیم  اههداوناخ  هک  ییاههـصرع  زا  رگید  یکی 
، هدرک لیـصحت  ناناوج  يراک  یب  تسا . هداوناخ  دارفا  نایم  رد  يراک  یب  حطـس  ندوب  ـالاب  نآ ، تلع  دراد . رارق  ینییاـپ  حطـس  رد  هناـخ 

نامه هک  یلاحرد  دهد . ماجنا  يراک  اهنآ  يارب  تلود  دنراد  راظتنا  یگمه  هک  تسا  هلمج  نآ  زا  نادنملاس و ...  رادـهناخ ، ناوج  ناوناب 
يزود باروج  ای  يزودلگ  ای  یطایخ  خرچ  کی  دیرخ  ای  یلاق  راد  کی  ندرک  اپرب  اب  دناوتیم  يرادهناخ  رانک  رد  رادـهناخ ، ناوج  مناخ 

. دشاب رثؤم  زین  لخاد  دیلوت  رد  دنکیم ، داجیا  راک  دوخ ، يارب  هکنیا  نمض  و ،...

ص2. ش 4778 ، ، 8/2/1390 ناریا ، همانزور  - 1

ص2. ش 4778 ، ، 8/2/1390 ناریا ، همانزور  - 2
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لزنم ياضف  نیرتمک  زا  صـصخت ، تراهم و  يریگارف  ياهفرح و  ینف و  زکارم  رد  تکرـش  اـب  دـنناوتیم  هدرک  لیـصحت  دارفا  هنوگ  نیمه 
، بسانم ناکم  کی  رفن ، دنچ  يراکمه  ماو و  تفایرد  اب  درادن ، دوجو  نآ  ناکما  رگا  دننک و  لیدبت  يدیلوت  هاگراک  هب  ار  نآ  هدافتسا و 

. دننک لیدبت  يدیلوت  هاگراک  هب  ار  نآ  هراجا و 

مالـسا یمارگ  لوسر  هک  نانچ  تسا . شزرا  کی  هناخ  رد  راک  هک  تسناد  دیاب  یلو  دـیاین ، شوخ  اهیخرب  يارب  اههتـشون  نیا  دـیاش  هتبلا 
: دیامرفیم لزنم  رد  رادهناخ  ناوناب  ندش  مرگرس  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(1) «. تسا یسیرخن  هاگتسد  نز  یمرگرس  نیرتهب  ُلَْزغِْملا ؛ ِهَأرَْملا  ِوَْهل  ُْریَخو  »

: دیامرفیم لزنم  رد  نانز  راک  شزرا  هرابرد  نینچمه 

دهاوخب ادخ  رگا  شیوخ  هناخ  رد  لاغتـشا  هب  امـش  زا  کی  ره  نانز ) يا  ( ؛ هللاءاش نا  َنیدِهاجُْملا  َداهِج  ُكَرْدـُت  اهْتَیب  یف  ّنُکادـحِإ  ُهّنَهَم  »
(2) «. تفای دهاوخ  نادهاجم  باوث 

رتشیب دـیلوت  عون  نیا  عقاو ، رد  تسا . لزنم  رد  اضعا  زاین  دروم  یفرـصم  داوم  دـیلوت  داد  ماجنا  ناوتیم  هداوناخ  رد  هک  رگید  يدـیلوت  راـک 
. دریگیم ماجنا  هداوناخ  فرصم  ییافکدوخ و  يارب 

زا يرایـسب  هداوناخ  تفرگیم و  ماجنا  يراوناخ  فرـصم  هژیو  هب  يدـیلوت  ياهتیلاعف  اههداوناخ ، قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  رد  هتـشذگ  رد  »
زا ومیل و ...  بآ  بر ، یـشرت ، هیهت  سابل ، شفک ، تخود  میجاج ، میلگ ، شرف ، نتفاب  درکیم . دیلوت  هیلوا  داوم  دیرخ  اب  ار  دوخ  ياهزاین 
زا هداوناخ  رد  جیردت  هب  تداع  نیا  روما ، یطارفا  ندش  یـصصخت  يرادهیامرـس و  دـشر  اب  دـندوب . هتـشذگ  رد  هداوناخ  تادـیلوت  هلمج 

زا دیلقت  هب  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  تفر . نایم 

ص 352. یعوضوم ،)  ) هحاصفلا جهن  - 1

ص 358. یعوضوم ،)  ) هحاصفلا جهن  - 2
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داوم ندرک  طولخم  ندرک و  مرگ  عقاو  رد  دنرخیم . رازاب  زا  هدامآ  ار  دوخ  یفرـصم  ياهزاین  هیلک  اههداوناخ ، یخرب  یتعنـص ، ياهروشک 
. دهدیم لیکشت  ار  اه ] ] هداوناخ یخرب  نتخپ  اذغ  تیلاعف  هدامآ ، ییاذغ 

رد تسا . ییاذغ  داوم  تیفیک  هب  هجوت  هک  هدش ، رادیدپ  نپاژ  اکیرما و  ییاپورا ، ياهروشک  رد  هنوراو  شیارگ  هک  تسا ] یلاح  رد  نیا  ]
داوم تمیق  ندوب  نییاپ  تقو و  همین  راک  هدرتسگ و  ياهیراک  یب  ندـش  رادـیدپ  هدامآ و  ياذـغ  تیفیک  شهاک  هب  هجوت  اب  اـهروشک  نیا 

ياههنیزه شهاک  رب  هوالع  رما  نیا  تسا . هدـش  رتشیب  كاروخ  هیهت  رد  هداوناـخ  تلاـخد  هداـمآ ، ياـهیکاروخ  هب  تبـسن  یکاروخ  هیلوا 
دارفا یفطاع  طـباور  ندرب  ـالاب  رد  یبولطم  ریثأـت  هداوناـخ ، كاروخ  تیفیک  ندرب  ـالاب  هداوناـخ و  داـصتقا  هب  میقتـسم  کـمک  هداوناـخ ،

همه هب  طوبرم  يرما  اـهفرظ ، نتـسش  اذـغ و  هیهت  ندرک و  هداـمآ  هیلوا ، داوم  دـیرخ  زا  معا  كاروخ ، هیهت  رگا  هژیو  هب  دراد . زین  هداوناـخ 
. دوش یقلت  هداوناخ  ياضعا 

هداوناخ و داصتقا  هب  کمک  رب  هوالع  راوناخ ، ياـضعا  هلیـسو  هب  یگناـخ ...  لـیاسو  رییغت  نآ ، نتفاـب  اـی  ساـبل و  نتخود  كاروخ ، هیهت 
ییافوکـش یناور و  لداـعت  هجیتـن  رد  دوـشیم . یــسانشابیز  يرنه و  ياـههبنج  زا  ناـسنا  یناور  ياـهزاین  ِياـضرا  بجوـم  یلخاد ، دـیلوت 

هجیتن شورف  اب  هک  هداوناخ  یلام  زاین  عفر  اب  نآ ، رب  نوزفا  دریگیم . ... ماجنا  رتهب  رتشیب و  هویـش  نیا  اب  هداوناخ  ياضعا  همه  ياهدادعتـسا 
(1) «. دوش یم  ناسنا  ییافوکش  يداصتقا و  دشر  بجوم  دریگیم  ماجنا  هداوناخ  يارب  دمآرد  بسک  راک و 

اب لماعت  هجیتن  رد  ییاتسور  ياههداوناخ  هکلب  دوشیمن ، يرهش  ياههداوناخ  لماش  طقف  ناریا  رد  هداوناخ  يدیلوت  شقن  شهاک  هنافسأتم 
لوط رد  دناهدش . ارگفرصم  اهنآ  رتشیب  دناهتفرگ و  رارق  يرهش  گنهرف  ریثأت  تحت  رهش ،

صص 229 و230. یگنهرف ، مجاهت  فرصم و  يوگلا  یقازر ، میهاربا  - 1
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مظعا تمـسق  دشیم و  هرادا  هداوناخ  سیئر  رظن  ریز  هک  دـمآیم  رامـش  هب  افکدوخ  يدـیلوت  دـحاو  کی  ییاتـسور  راوناخ  هراومه  خـیرات ،
ناکدوک زا  هداوناخ  ياضعا  مامت  يرای  مه  يراکمه و  اب  ینواعت و  لکش  هب  هداوناخ  رد  يداصتقا  دیلوت  درکیم . دیلوت  دوخ  ار  شفرـصم 

زا يرایـسب  هزورما  دوب . يدـیلوت  راک  يارب  يزکرم  ییاتـسور ، راوناخ  ره  عقاو ، رد  تفرگیم . ماجنا  درم  نز و  ناگدروخ ، لاس  اـت  هتفرگ 
هگن اب  دنناوتیم  ًالثم  دننک . یگدنز  اهیرهـش  دننام  هک  دـنهدیم  حـیجرت  دـیلوت ، يارب  مزال  ياهتیفرظ  اضف و  دوجو  اب  ییاتـسور  ياهراوناخ 

تاجایتحا زا  يرایـسب  رمثم ، تخرد  دـنچ  تشاـک  نینچمه  لزنم ، طاـیح  رد  رـصتخم  يراـک  يزبس  اـب  اـی  رویط  ماد و  سأر  دـنچ  يراد 
لیلد هب  یلو  دنهد ، نایاپ  اتـسور  رد  دیلوت  نودب  یگدـنز  هب  دـننک و  نیمأت  ار  هویم و ... يزبس ، تاینبل ، تشوگ ، ریـش ، ریظن  دوخ  ییاذـغ 

. دنهدیمن ماجنا  ار  راک  نیا  یبلط ، تحار 

عفر دوـخ و  يدـیلوت  شقن  هب  تبـسن  ییاتـسور  يرهـش و  زا  معا  یناریا  ياـهراوناخ  هـک  تـسا  یبساـنم  تـصرف  يداـصتقا ، داـهج  لاـس 
. دننک هشیدنا  رتشیب  نارگید ، زا  یگتسباو 

دیلوت رد  هیامرس  نداد  تکراشم  . 2

هراشا

دیلوت رد  هیامرس  نداد  تکراشم  . 2

زا یکی  هیامرـس  داـصتقا ، ملع  رد   (1). دوشیم هتفرگ  راـک  هب  دـیلوت  تراـجت و  بسک ، يارب  هک  تسا  ییـالاک  اـی  لوپ »  » ینعم هب  هیاـمرس 
، هیامرس بحاص  يارب  يروهرهب  رب  نوزفا  اریز  تسا ؛ دیلوت  رد  يراذگهیامرس  نآ ، زا  هدافتسا  هویـش  نیرتهب  تسا و  دیلوت  یلـصا  لماوع 
رد يداصتقا  قنور  بجوم  دنک و  داجیا  لاغتشا  هعماج  رد  يدایز  هدع  يارب  دناوتیم  مه  دنکیم و  يریگولج  هعماج  رد  نآ  ندنام  دکار  زا 

. دوش روشک 

ص 588. ابص ، گنهرف  کن : - 1
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هب تفرگ . هرهب  هعماج  مدرم و  حلاصم  هار  رد  نآ  زا  دیاب  دراد و  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  هک  تسا  یهلا  يا  هعیدو  یمالسا ، ماظن  رد  هیامرس 
هیامرـس فیلکت  دنکیم ، شرافـس  دنتـسه ، رمع  نایاپ  رد  هک  یناسک  هب  نآرق  هک  نانچ  تسا . هدـش  ریبعت  ریخ »  » رما هب  نآ  زا  لیلد ، نیمه 

: دننک نشور  ار  دوخ 

رگا دسر ، ارف  گرم  ار  امـش  زا  یکی  نوچ  هک  تسا  هدش  ررقم  امـش  رب  هَّیِـصِولا ؛ ًاریَخ  َكَرَت  ْنِا  ُتوَْملا  ْمُکَدَـحَا  رَـضَح  اذِا  مُْکیَلَع  َِبتُک  »
(180: هرقب «. ) دنک تیصو  دراذگ ، ياج  رب  یلام 

ریخ هدمآ ، تسد  هب  عورـشم  قیرط  زا  هک  یلاوما  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  هدمآ ، الاب  هیآ  رد  طرـش  دیق و  چیه  نودب  هک  اریخ  هملک  »
ریخ ای  یعامتجا  تلادـع  نتخاس  رارقرب  يارب  ریخ  يداصتقا ،] و   ] یگنهرف ياـههمانرب  دربشیپ  يارب  ریخ  نید ، يارب  ریخ  ینعی  تسا . قلطم 

(1) «. يدوصقم ره  يارب  ریخ  هعماج و  کی  يدازآ  لالقتسا و  زا  عافد  يارب 

ندنام دکار  زا  عنام  سمخ ،»  » نوناق عضو  اب  مالـسا  تشاذگ . دکار  هعماج  رد  ار  نآ  دیابن  دیلوت ، رد  هیامرـس  شقن  تیمها و  هب  هجوت  اب 
بسانمان هویـش  هب  ای  تسا  دکار  هداوناخ  رد  ای  هک  دراد  دوجو  اههداوناخ  رد  یناوارف  ياههیامرـس  مه  زاب  یلو  دوشیم ، هعماج  رد  هیامرس 

لاکـشا هب  دنتـسه ، یلم  هیامرـس  زا  یـشخب  هک  اههیامرـس  نیا  ات  تسا  هدمآ  مهارف  تصرف  نیا  رـضاح ، لاح  رد  دوشیم . هدافتـسا  اهنآ  زا 
. دنریگ رارق  دیلوت  نایرج  رد  هعفنملا  ماع  روما  رد  زین  میقتسم و  ریغ  ای  میقتسم  تکراشم  هلمج  زا  فلتخم 

دیلوت رد  هیامرس  میقتسم  تکراشم  فلا )

دیلوت رد  هیامرس  میقتسم  تکراشم  فلا )

اب اه  هداوناخ  يدمآرد  حطـس  یلو  دنوشیم ، هیامرـس  دمآرد و  بحاص  هیدـه و ...  ثرا ، تفایرد  راک ، ماجنا  قیرط  زا  ًالومعم  اههداوناخ 
ای الاب  تسا . توافتم  مه 

ص41. یمالسا ، داصتقا  رد  یلصا  طوطخ  - 1
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هب مادک  ره  هکلب  دنـشاب ، هتـشاد  تکراشم  میقتـسم  روط  هب  دیلوت  رد  دـنناوتن  هک  تسین  نآ  زا  عنام  هیامرـس  دـمآرد و  حطـس  ندوب  نییاپ 
ای دیرخ  يارب  نکمتم  ياههداوناخ  یخرب  دوشیم  هدهاشم  هاگ  ًالثم  دنشاب . هتـشاد  تکراشم  یلم  دیلوت  رد  دوخ  هیامرـس  اب  دنناوتیم  یعون 
رد نیا  درادن . یلم  دیلوت  رد  يریثأت  چیه  هک  دننکیم  هنیزه  لایر  اهدرایلیم  یگدنز  زور  دنچ  يارب  ییالیو  ای  ینوکسم  هناخ  کی  تخاس 

هاگراک ای  هناخراک  کی  داجیا  فرـص  ار  نآ  دازام  یگدـنز ، يارب  رتمک  هنیزه  اب  بسانم  هناخ  کـی  دـیرخ  اـب  دـنناوتیم  هک  تسا  یلاـح 
لیدبت يدیلوت  هاگراک  کی  هب  ار  عیـسو  گرزب و  هناخ  نامه  ای  دننک  داجیا  لغـش  هعماج  رد  رفن  نیدنچ  يارب  نینچمه  دـننک و  يدـیلوت 

زا جراـخ  ياـهکناب  هب  ار  دوخ  راشرـس  ياـهتورث  دـنمتورث ، ياـههداوناخ  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تیعـضو  هاـگ  یتح  دـننک .
رد ار  دوخ  روشک  مدرم و  دـنوشیم و  ناـگناگیب  يداـصتقا  هعـسوت  دـشر و  بجوم  دـننکیم و  يراذگهیامرـس  اـجنآ  رد  لـقتنم و  روـشک ،

. دنوش دوخ  هعماج  رد  یناوارف  ریخ  أشنم  دنناوتیم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنرادیم . هگن  تیمورحم 

یلع ترـضح  هک  تسا  لقن  دـشاب . اشگ  هار  تورث  نابحاص  يارب  دـناوتیم  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یبلاـج  ینید  هزومآ  هناتخبـشوخ 
، دـید ار  وا  عیـسو  للجم و  هناخ  یتقو  دـندش . دراو  دایز  نب  ءادـعا  مان  هب  دوخ  نارای  زا  یکی  هناـخ  هب  هرـصب  گـنج  زا  سپ  مالـسلا  هیلع 

تاهناخ نیمه  اب  یناوتیم  یهاوخب  رگا  يرآ ، يرتدـنمزاین . نآ  هب  ترخآ  رد  هک  یلاحرد  ینکیم ؟ هچ  ایند  رد  عیـسو  هناخ  نیا  اب  : » دومرف
هب تسا ، وت  ندرگ  رب  هک  یقح  يدنویپب و  نادنواشیوخ  هب  يراکوکین  اب  ینک ، ییاریذپ  ار  نانامهم  عیسو ، هناخ  نیا  رد  یسرب . ترخآ  هب 

زین ترخآ  هب  یناوت  یم  عیسو  هناخ  نیمه  اب  وت  هاگ  نآ  سپ  یناسرب . قح  نابحاص 
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هراـب نیا  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  دـناسرب . عـفن  نارگید  دوـخ و  بحاـص  هـب  دـیاب  هیامرـس  تورث و  یلک ، روـط  هـب   (1) .« يزادرپب
: دیامرفیم

(2) «. دشاب رتوکین  وت  رب  نآ  رثا  هک  تسا  نآ  اهلام  نیرترب  ْکیَلَع ؛ ًاَرثَا  اَُهنَسْحَا  ِلاَْومَْالا  ُلَْضفَا  »

هیامرس دمآرد و  فالتا  زا  ریذبت ، فارسا و  تمرح  ظفح  ای  فرـصم  رد  تعانق  اب  دنناوتیم  مه  هعماج  طسوتم  دمآرد و  مک  ياههداوناخ 
ندرک اپرب  رد  ار  نآ  دنراذگب و  مه  يور  ار  دوخ  كدـنا  ياههیامرـس  (، NGO  ) یمدرم ياه  هورگ  لیکـشت  اب  دـننک و  يریگولج  دوخ 

، نیقی هب  دنروآ . مهارف  ار  دوخ  ياههداوناخ  راک  یب  دارفا  لاغتشا  هنیمز  دننک و  يراذگهیامرـس  لحم ، رد  کچوک  يدیلوت  ياههاگراک 
ببـس زین  ار  هعماج  یقرت  دشر و  هکلب  تشاد ، دهاوخ  یپ  رد  ار  هداوناخ  یقرت  دشر و  اهنت  هن  ییاهراک  بسک و  نینچ  ییافوکـش  قنور و 

هب هک  یناسک  اب  هنوگچ  هک  تسا  بلطم  نیا  نتخومآ  دوشیم ، یگداوناخ  ياهراک  بسک و  قنور  ظفح و  ثعاب  هچنآ  هتبلا  دـش . دـهاوخ 
. میشاب هتشاد  یملاس  یلغش  تیلاعف  میراد ، یفطاع  طابترا  هقالع و  اهنآ 

دیلوت رد  هیامرس  میقتسم  ریغ  تکراشم  ب )

دیلوت رد  هیامرس  میقتسم  ریغ  تکراشم  ب )

دیابن دنشاب ، هتـشاد  يداصتقا  رکف  یکدنا  رگا  اههداوناخ  دارفا  تسا . میقتـسم  ریغ  تکراشم  دیلوت ، رد  هیامرـس  نداد  تکراشم  رگید  هار 
لاکشا هب  دننک  یعـس  دیاب  هکلب  دوش ، يراد  هگن  شرف  ریز  ای  قودنـصواگ  زیم ، دمک  رد  یفاضا ، هیامرـس  لوپ و  هک  دنهد  هزاجا  دوخ  هب 

، نئمطم يدیلوت  تاسسؤم  ای  اهکناب  رد  ار  دوخ  هیامرس  ماهس و ،... تکراشم ، قاروا  دیرخ  يراذگ ، هدرپس  هلمج  زا  فلتخم 

ص 431. هبطخ 209 ، هغالبلاجهن ، یتشد ، دمحم  - 1
ص451. ج2 ، یعوضوم ،)  ) يدمآ ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  - 2
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رد هعماج  هداوناخ و  دارفا  يارب  زایتما  دنچ  شور  نیا  باختنا  دنزاس . دنم  هرهب  ار  هعماج  هداوناخ و  نآ ، عفانم  زا  دننک و  يراذـگ  هیامرس 
هکنیا مود  دـش . دـهاوخن  هتـساک  هیامرـس  يداـصتقا  شزرا  زا  يدـیلوت ، تاسـسؤم  زا  دوس  تفاـیرد  اـب  هکنیا  تسخن  تشاد . دـهاوخ  یپ 

رد لوپ  هکنیا  موس  دنام . دهاوخ  ناما  رد  يزوسـشتآ  تقرـس و  دننام  ییاهرطخ  زا  دور و  یم  نایم  زا  هیامرـس  ای  لوپ  يرادـهگن  هغدـغد 
. دش دنهاوخ  دنمهرهب  نآ  زا  مدرم  مومع  دریگ و  یم  رارق  تورث  یمومع  نایرج 

یعامتجا تاسسؤم  دیلوت  رد  هیامرس  تکراشم  ج )

(1) یعامتجا تاسسؤم  دیلوت  رد  هیامرس  تکراشم  ج )

: دیامرف یم  رابرهگ  یشیامرف  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(2) «. دوش تخادرپ  قلخ ] ادخ و   ] قوقح نآ ، هلیسو  هب  هک  تسا  نآ  اهلام  نیرترب  قوُقُْحلا ؛ ِِهب  تَیُِضق  ام  ِلاْملا  ُلَْضفَا  »

: دیامرفیم نینچمه 

هب وت  زا  يا  هریخذ  هتخودـنا و  هک  تسا  نآ  لام  نیرتهب  هک  یتسار  هب  ًارْجَا ؛ َو  ًادْـمَح  َکَبَـسْکَا  ًارْکِذ و  َو  ًارْخُذ  َکنزْوَا  ام  ِلاـْملا  َْریَخ  َّنِا  »
(3) «. دنک بسک  وت  يارب  يرجا  شیاتس و  دهن و  ياج 

و ترخآ )  ) دوخ يارب  مه  ریخ  أشنم  دناوتب  نآ  قیرط  زا  ناسنا  هک  تسا  بسانم  ینامز  هیامرس  ای  تورث  دنمـشزرا ، نانخـس  نیا  ساسا  رب 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسین . دوخ  بحاص  ندرگ  رب  لابو  زج  دشاب ، نیا  زا  ریغ  رگا  دوش . نارگید  يارب  مه 

هداتسرف ازج ] زور  يارب   ] شیپ زا  ار  هچنآ  رگم  تسا . يراتفرگ  لابو و  دوخ  بحاص  يارب  تورث  هنم ؛ رَدَق  ام  ّاِلا  ِهبِحاَص  یلَع  ٌلابَو  ُلاْملَا  »
(4) «. دشاب

یناب ّریخ  دارفا  هک  تسا  هاـگنامرد و ... هسردـم ، دجـسم ، دـننام : يا  هعفنملا  ماـع  تاسیـسأت  اـهانب و  یعاـمتجا  تاسـسؤم  زا  دوصقم  - 1
. دننک هدافتسا  نآ  زا  مدرم  مومع  ات  دنوش  یم  هعماج  رد  نآ  زاس  تخاس و 

ص 452. ج2 ، یعوضوم ،)  ) يدمآ ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 2

ص 452. ج2 ، یعوضوم ،)  ) يدمآ ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 3

ص 250. ج2 ، یعوضوم ،)  ) يدمآ ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 4
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هک ياهیامرس  زا  دوخ ، یعامتجا  هاگیاج  زا  تسرد  كرد  اب  یناریا  دنمتورث  ياه  هداوناخ  زا  يرایـسب  رود ، ياه  هتـشذگ  زا  هناتخبـشوخ 
تخاس ای  دوخ  تورث  زا  یشخب  فقو  اب  نانآ  دناهدرک . هدافتـسا  نکمم  لکـش  نیرتهب  هب  تسا ، هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  لاعتم  دنوادخ 

هزاس اهدـص  ندـنام  یقاب  دـندرکیم . افیا  هعماج  یگنهرف  يداصتقا و  دـشر  رد  یمهم  شقن  هعفنملاماع ، يداصتقا  یعاـمتجا و  تاسـسؤم 
نیا قدص  هاوگ  اه ، تانق  اهرابنابآ و  اه ، هچرازاب  اهدنب ، اهارـسناوراک ، اه ، لیم  اه ، لپ  اه ، هاگنامرد  دـجاسم ، سرادـم ، زا  معا  یخیرات 

، عقاو رد  دروآیم . مهارف  هعماج  رد  ار  یبسانم  يداصتقا  یعامتجا و  طیارـش  یتاقبط ، هلـصاف  شهاک  رب  نوزفا  مهم ، راک  نیا  تسا . راتفگ 
دـشیم ببـس  دادـیم و  شیازفا  هعماج  رد  ار  لاغتـشا  حطـس  يرگید  عون  هب  یعاـمتجا ، تاسـسؤم  دـیلوت  رد  هیامرـس  نداد  تکراـشم  نیا 

. دریگب رارق  یلاعت  دشر و  ریسم  رد  هعماج  دوش و  عفر  هعماج  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ، تالکشم  زا  يرایسب 

نیا رد  دنمتورث  ياههداوناخ  شقن  ریخا ، ياهههد  رد  يداصتقا  یعامتجا و  تاسسؤم  دیلوت  رد  هیامرـس  نداد  تکراشم  تیمها  دوجو  اب 
ای لحم  کی  رد  دشیم  ثعاب  هک  دوب  هتـشذگ  ياههاگ  تنوکـس  ملاس  تفاب  رما ، نیا  تلع  دـیاش  . » تسا هدـش  گنر  مک  يدـیلوت  شخب 

یموـمع و راـکفا  ینورد و  نادـجو  بـسح  رب  نـکمتم  ياـههداوناخ  دنـشاب و  ربخاـب  مـه  لاـح  زا  ریقف  دـنمتورث و  دارفا  هاـگ ، تنوـکس 
شالت ریقف  ياههداوناخ  تالکـشم  عفر  هعماـج و  زا  تیمورحم  عفر  يارب  هک  دـندرکیم  فظوم  ار  دوخ  یبهذـم ، یقـالخا و  ياهروتـسد 

دارفا ترجاهم  گرزب و  ياهرهش  رد  هژیو  هب  نیشندنمتورث  ياههلحم  يریگلکـش  هتفرگ و  ماجنا  یعامتجا  ياهینوگرگد  اب  هزورما  دننک .
جاور روشک ، رد  هتسباو  يرادهیامرس  ماظن  دشر  رگید ، يوس  زا  اههلحم و  نیا  هب  دنمتورث 
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هدـش ثعاب  هعماج ، رد  تورث  ندرک  لداعتم  رد  هعماـج  رد  دوجوم ، تاررقم  نیناوق و  یناوتاـن  یگدزفرـصم و  یتسرپـالاک ، یتسرپدوس ،
دشر رد  یمهم  شقن  هک  هعفنملا  ماع  یعامتجا  تاسـسؤم  دیلوت  هژیو  هب  یعامتجا  تالکـشم  عفر  رد  رتمک  دنمتورث  ياههداوناخ  تسا ] ]

(1) «. دناهداد تسد  زا  ار  دوخ  هتشذگ  یبسن  تیعورشم  دنمتورث  ياههداوناخ  تهج ، نیمه  هب  دنشاب . میهس  دراد  روشک  يداصتقا 

رد ماگ  يداصتقا  داهج  لاس  رد  دـننز و  الاب  ار  تمه  نیتسآ  شیوخ ، ناینیـشیپ  زا  تیعبت  هب  دـنمتورث  ياـههداوناخ  تسا  مزـال  نیارباـنب ،
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدومرف  نیا  دروآ و  ناغمرا  هب  ترخآ  رد  دوخ  يارب  ار  يراگتـسر  روشک و  يارب  ار  تزع  هک  دنهن  يریـسم 

: دومرف هک  دنشاب  هتشاد  دای  هب  ار  هلآ 

(2) «. دراد تسود  ار  نابرهم  دنمتورث  راکزیهرپ  هدنب  دنوادخ ، ّیفَْحلا ؛ َِینَْغلا  َیِقَْتلا  َْدبَْعلا  ُّبُِحی  یلاعَت  هللا  ّنِا  »

دیلوت ياهتیفرظ  زا  يریگ  هرهب  . 3

دیلوت ياهتیفرظ  زا  يریگ  هرهب  . 3

رایتخا رد  هک  تسا  يدـیلوت  لماوع  زا  يریگهرهب  دـیلوت ، شخب  رد  يداصتقا  داـهج  رد  هداوناـخ  ياـهدرکراک  فیاـظو و  زا  رگید  یکی 
هخرچ زا  ای  هدـنام  دـکار  ای  فلتخم  للع  هب  هک  تسا  ییاههناخراک  اهنیمز و  دـیلوت ، لماوع  نیا  هلمج  زا  دراد . رارق  اـههداوناخ  زا  یخرب 

يداصتقا لالقتـسا  ياهروحم  زا  یکی  هکنیا  يزرواشک و  رایـسب  تیمها  دوجو  اب  ًالثم  دناهدش . هدیـشک  یلیطعت  هب  هدـش و  جراخ  دـیلوت 
، اهیدابآ اهاتسور و  رد  هزورما  دیآیم ، رامش  هب  روشک 

ص 162. یگنهرف ، مجاهت  فرصم و  يوگلا  کن : - 1
ص 166. یعوضوم ،)  ) هحاصفلا جهن  - 2
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ریز هب  ثارو  نیب  فـالتخا  اـی  ناـکلام  نس  تلوُهُک  ترجاـهم ، هلمج  زا  فلتخم  لـلع  هب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  يزرواـشک  ياـه  نیمز 
رد هک  دنهد ، رارق  دنم  ناوت  دارفا  رایتخا  رد  ار  اهنآ   (1) «، هعراُزم  » یعارز دادرارق  قیرط  زا  دنناوتیم  اه  نیمز  نیا  نابحاص  دنوریمن . تشک 

. دوب دـهاوخ  یکمک  روشک  يداـصتقا  دـشر  هب  مه  دـش و  دـنهاوخ  رادروخرب  نیمز  عفاـنم  زا  نارگید  دوـخ و  هداوناـخ  مه  تروـص  نیا 
لیلد هب  یلو  دنتـشاد ، رارق  تشک  ریز  شیپ  لاس  دنچ  ات  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  یعارز  ياهنیمز  گرزب ، ياهرهـش  فارطا  رد  نینچمه 

حیجرت اهنیمز  هنوگ  نیا  نابحاص  تهج ، نیمه  هب  دناهدرک . ادیپ  يدایز  يداصتقا  شزرا  رهش ، اب  اه  نیمز  نیا  ترواجم  اهرهش و  هعسوت 
شورف هب  ییالاب  تمیق  اب  دننک و  کیکفت  ار  اهنآ  ات  دنتـسه  یبسانم  تصرف  رظتنم  هکلب  دنهدن ، رارق  دـیلوت  تشک و  ریز  ار  اهنآ  دـنهدیم 
کلاـم اـه  نیمز  نیا  تسا . روشک  کـی  ياههیامرـس  وزج  دوخ  يدوـخ  هب  یعارز  نیمز  هتفاـی ، هعـسوت  ناـهج  رد  هک  یلاـحرد  دـنناسر .

. درک جراخ  دیلوت  نایرج  زا  ار  نآ  ناوتیمن  یناسآ  هب  یلو  دراد ، یصوصخ 

یصوصخ و شخب  هب  قلعتم  هک  دراد  دوجو  يرایسب  يدیلوت  عیانص  هناخراک و  روشک ، کچوک  گرزب و  ياهرهـش  فارطا  رد  نینچمه 
زکرم ای  هناخراک  جارخا و  ار  دوخ  نارگراک  رگید ، نایب  هب  دـنرادن . یـصاخ  يدـیلوت  تیلاـعف  هزورما  یلو  تسا ، دـنمتورث  ياـههداوناخ 
یتلود ماو  زا  يدیلوت ، زکارم  نیا  سیـسأت  يارب  زکارم  نیا  زا  يرایـسب  هکنیا  بلاج  دـناهدرک . لیطعت  مک ، یهددوس  لیلد  هب  ار  يدـیلوت 

. دنرادن يدیلوت  یلو  دناهدرک ، هدافتسا 

یلـصا ياهتیفرظ  ياراد  هک  اههداوناخ  هنوگ  نیا  تسا . روشک  يداصتقا  دـشر  يارب  یمومع  داحتا  لاس  يداصتقا  داهج  لاس  لاح ، ره  هب 
روشک رد  دیلوت 

رذب لیاسو  نیمز و  رگید ، يوس  زا  شالت و  تیلاعف و  راک و  وس ، کی  زا  هک  تسا  هورگ  ود  ای  رفن  ود  نیب  یعارز  يدادرارق  هعرازم ، - 1
. دوشیم میسقت  هنالداع  تروص  هب  نیفرط  نیب  دادرارق  قبط  لوصحم  دراد و  دوجو  نآ  دننام  و 
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اهنآ ياههداوناخ  رگراک و  اهدـص  اههد و  دوخ و  روشک  عفانم  هب  تسا  رتهب  هکلب  دنـشیدنیب ، دوخ  يداصتقا  عفانم  هب  اـهنت  دـیابن  دنتـسه ،
اهرازه اهدـص و  اههد ، رکف  رد  نینچمه  دـنهد . قنور  دوخ  یگدـنز  هب  دـنناوتیم  يدـیلوت ، ياهتیفرظ  نیا  هب  ندـش  دراو  اـب  هک  دنـشیدنیب 

تسا حضاو  دنهد . ماجنا  عیانص  هنوگ  نیا  زا  ار  مزال  ياهتیامح  دیاب  روشک  نالوئـسم  هتبلا  دوب . دهاوخ  اهنآ  رـس  تشپ  هک  دنـشاب  ییاعد 
دیاب هک  تسادـج  ياهلوقم  يداصتقا  داهج  یلو  درک ، رکف  يداصتقا  دـیاب  دـشیدنایم و  شیوخ  عفانم  هب  یـسک  ره  يداصتقا ، راک  رد  هک 

. دیشیدنا نآ  زا  رتارف 
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فرصم تیریدم  مراهچ : لصف 

هراشا

فرصم تیریدم  مراهچ : لصف 

. تسا رتـمهم  مه  دـیلوت  رد  تکراـشم  زا  یعون  هب  دـیاش  هک  تسا  فرـصم  تیریدـم  يداـصتقا ، داـهج  لاـس  رد  هداوناـخ  هفیظو  نیموس 
اهالاک و لوپ  شزرا  زا  ترابع  فرصم   » يداصتقا حالطـصا  رد   (1) (. ندرک جرخ  لحم   ) فرَص ینعم  هب  تسا  َفَرَص »  » هدام زا  فرـصم 

(2) «. دوشیم هیهت  يرادیرخ و  دارفا ، طسوت  هک  تسا  یتامدخ 

يداصتقا ياهتیلاعف  ماجنا  زا  ییاهن  فدـه  ناـنادداصتقا ، زا  یخرب  هک  دراد  تیمها  ياهزادـنا  هب  يداـصتقا  ياـهریغتم  ناـیم  رد  فرـصم 
ره تیاغ  : » دـسیونیم یماـن  ناـنادداصتقا  زا  یکی  زنیک  هک  ناـنچ  دـننادیم . فرـصم  ار  يراذگهیامرـس  زادـناسپ و  دـیلوت ، هلمج  زا  رگید 

(3) «. تسا فرصم  يداصتقا ، تیلاعف 

هاگن فرصم ، هب  مالسا  هاگن  رگید ، نایب  هب  تسین . ییاغ  هاگن  فرـصم ، هب  مالـسا  هاگن  یلو  تسا ، مهم  رایـسب  داصتقا  رد  فرـصم  شقن 
. تسادـخ هب  یکیدزن  تسا  يداصتقا  ياهتیلاعف  اهنآ  هلمج  زا  هک  ناسنا  ياـهتیلاعف  ماـمت  زا  ییاـهن  فدـه  مالـسا ، رد  اریز  تسا ؛ يرازبا 

: دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  هک  نانچ 

ص 1009. ابص ، گنهرف  - 1
ص 151. نالک ، داصتقا  يوخا ، دمحا  - 2

ص 131. ج 1 ، گنهرف ، رهچونم  همجرت : يرو ، هرهب  لاغتشا و  یمومع و  هیرظن  زنیک ، درانیم  ناج  - 3
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(42 مجن : «. ) تسادخ يوس  هب  راک  نایاپ  هک  یتسرد  هب  یَهَتنُْملا ؛ َکِّبَر  َیلِإ  َّنَأَو  »

بوسحم ناسنا  ییاـهن  لاـمک  هک  تسا  یتقیقح   » هکلب تسین ، یناـکم  یناـمز و  هلـصاف  ندـش  مک  دـنوادخ ، هب  ندـش  کـیدزن  زا  روظنم 
شدوخ يرایتخا  تکرح  ریـس و  اب  صخـشم ، یتاذ  ياهدادعتـسا  نآ  رد  هک  دوجو  زا  تسا  ياهبترم  میمانیم . ادخ ] برق   ] ار نآ  دوشیم و 

(1) «. دسریم تیلعف  هب 

تیاضر  ) ییاهن فده  هک  دوش  تیاده  ییوسو  تمس  هب  دیاب  يداصتقا  داهج  لاس  رد  یناریا  هداوناخ  ره  فرصم  همدقم ، نیا  هب  هجوت  اب 
ناماس یلم  عفانم  اب  قباطم  یمالسا و  فرـصم  يوگلا  اب  بسانتم  ار  دوخ  فرـصم  ریـسم ، نیا  رد  دناوتب  هداوناخ  رگا  دوش . لصاح  یهلا )
عفانم دمآرد و  زین  دیلوت و  تاناکما  یلم و  عفانم  اب  ینونک ، فرصم  يوگلا  هکنیا  هژیو  هب  دوب . دهاوخ  قفوم  يداهج ، راک  رد  دنک ، یهد 

راک یمالـسا  فرـصم  يوگلا  اـب  نآ  ندرک  بساـنتم  ینونک و  فرـصم  يوگلا  تداـع  كرت  کـشیب ، تسین . بساـنتم  اـههداوناخ  رثکا 
 : مالسلا هیلع  یلع  ماما  هدومرف  هب  اریز  تسین ؛ یناسآ 

(2) «. تساهتداع ندرک  اج  هباج  اهتسایس ، نیرتتخس  تادَاْعلا ؛ ُلْقَن  تاسایِّسلا  ُبَعْصَا  »

ياهتداع رب  هنادنمدرخ ، ریبادت  ذاختا  هناهاگآ و  دروخرب  اب  ناوتیم  دراد ، ار  شیوخ  تشونرـس  رییغت  ییاناوت  ناسنا  هک  هدـیقع  نیا  رواب  اب 
مالـسلا هیلع  یلع  ماما  تفای . دـنهاوخ  تسد  یگرزب  تلیـضف  هب  شاهداوناخ  ناـسنا و  تروص ، نیا  رد  هک  دـش  هریچ  فرـصم  تسرداـن 

: دیامرفیم

(3) «. تسا تداع  رب  ندمآ  بلاغ  اهتدابع ، نیرترب  هاداْعلا ؛ ُهَبَلَغ  ِهَدابِْعلا  ُلَْضفَا  »

ص68. خیرات ، هعماج و  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  - 1
ص 220. ج2 ، یعوضوم ،)  ) يدمآ ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 2
ص 220. ج2 ، یعوضوم ،)  ) يدمآ ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 3
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: زا دنترابع  دشاب ، شاهداوناخ  ناسنا و  رگ  يرای  دناوتیم  گرزب  تلیضف  نیا  هب  یبای  تسد  رد  هک  هچنآ 

فرصم زا  فده  نییعت  . 1

فرصم زا  فده  نییعت  . 1

هنیزه دـمآرد و  ياراد  دـننکیم و  یگدـنز  مه  اـب  هک  گرزبرداـم و )...  گرزبردـپ و  نادـنزرف ، رداـم ، ردـپ و   ) هداوناـخ دارفا  هعومجم 
یگدنز فده  فرصم ، ایآ  دننک . نشور  دوخ  يارب  ار  یگدنز  زا  یلصا  فده  تسا  مزال  يداصتقا ، مادقا  ره  زا  شیپ  دنتـسه ، كرتشم 

؟ یگدنز يارب  ياهلیسو  ای  تسا 

دارفا رادرک  راتفر و  رد  يرگناریو  ياهینوگرگد  درک و  دـهاوخ  داجیا  لالتخا  هداوناخ  یناور  لداعت  رد  تسخن ، هنیزگ  باختنا  کـشیب ،
، رگید يوس  زا  دـید . ینـشور  هب  ناوتیم  یتعنـص  هتفای  هعـسوت  ياهروشک  ياههداوناخ  رد  ار  راتفر  رییغت  نیا  تشاذـگ . دـهاوخ  ياـج  هب 

نأش ماقم و  لزنت  ثعاب  تسا ، ریاغم  یمالسا  داصتقا  رد  ییاهن  فده  اب  هکنیا  نمض  رتشیب ، يالاک  فرصم  نتشاد و  يارب  ندرک  یگدنز 
نیا  (1) .« دراد دوجو  رتشیب  هچ  ره  فرـصم  کلمت و  ندیرخ ، ندروخ ، يارب  یـساوسو  رابجا و   » هراومه هدیا ، نیا  رد  اریز  تسا ؛ یناسنا 
هکلب تسا ، یلم  عفانم  مالسا و  يداصتقا  ماظن  فادها  اب  ریاغم  اهنت  هن  تسا  یناسنا  ّدح  زا  هتفای  لزنت  یلاعفنا و  یگدنز  هک  نتـسیز  هنوگ 
داهج دـصق  رگا  تسا . نشور  ناملـسم ، هداوناخ  ياضعا  يارب  فرـصم  زا  فدـه  باـسح ، نیا  اـب  تسا . ناـگمه  يارب  نیمأـت  لـباق  ریغ 

ار دوخ  یناسنا  یمالـسا و  ینعم  یگدنز ، تروص ، نیا  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  فرـصم  هب  يرازبا  یهاگن  دیاب  دـنراد ، روشک  رد  يداصتقا 
هاگن ینعم  هب  هکلب  تسین ، فرصم  زا  نتـشادزاب  يدام و  یگدنز  زا  ندیـشک  تسد  ینعم  هب  فرـصم ، هب  يرازبا  هاگن  هتبلا  تفای . دهاوخ 

ندوب دیفم  دوخارف ، هب 

ص11. يزیربت ، ربکا  همجرت : یگدنز ، مان  هب  مورف ، کیرا  - 1

فرصم زا  فده  نییعت  . 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


50 ص :

. دش دهاوخ  نکمم  یمالسا  فرصم  لوصا ، هب  لمع  یهاگآ و  اب  نیقی ، هب  هک  تسادخ  ياضر  بسک  يارب  هعماج ، نارگید و  يارب 

فرصم یمالسا  لوصا  هب  لمع  یهاگآ و  . 2

هراشا

فرصم یمالسا  لوصا  هب  لمع  یهاگآ و  . 2

ار یفرصم  ياهراتفر  اهنآ ، هب  لمع  یهاگآ و  اب  دنناوتیم  یناریا  ياههداوناخ  تسا . ینشور  هعوضوم و  لوصا  هیاپ  رب  مالـسا  رد  فرـصم 
: زا دنترابع  لوصا  نیا  نیرت  مهم  دنشاب . يداصتقا  داهج  تکرح  ریسم  رد  هک  دننک ، میظنت  ياهنوگ  هب 

لادتعا لصا  فلا )

لادتعا لصا  فلا )

لادـتعا زا  روظنم  دـشاب . يورهنایم  لادـتعا و  یقرت  لصا  هیاپ  رب  دـیاب  وا  یگدـنز  داعبا  رگید  نوچمه  ناملـسم  هداوناـخ  فرـصم  يوگلا 
: دیامرفیم هک  تسا  نآرق  هیآ  نیا  زا  هتفرگرب  انعم ، نیا  تسا . تسخ  يورهدایز و  نایم  يزیچ 

دنریگیم گنت  هن  دننکیم و  یجرخلو  هن  دننک ، قافنا  نوچ  هک  یناسک  و  ًاًماَوَق ؛ َِکلَذ  َْنَیب  َناَکَو  اوُُرتْقَی  َْملَو  اُوفِرُْـسی  َْمل  اوُقَفنَأ  اَذِإ  َنیِذَّلاَو  »
(67 ناقرف : .« ) دننیزگیم رب  ار  طسو  دح  شور ]  ] ود نیا  نایم  و 

(1) «. تسا تشیعم  همین  کی  يورهنایم  شیعلا ؛ ُفِْصن  ُداِصْتقِإلا  : » دیامرفیم زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تاناکما و عبانم و  ياقب  بجوم  فرصم ، رد  فافک  دح  تاعارم  تسا . تیافک  دح  رد  فرصم  فرـصم ، رد  لادتعا  رـصنع  نیرتیلـصا  »
نـشور دوش ، ریبدـت  میظنت و  روفو  هیاپ  رب  هکلب  یبای ، مک  ساسا  رب  هن  يروشک ، داصتقا  رگا  تسا و  ياهعماج  ره  رد  الاک  روفو  هجیتن  رد 

(2) «. دوب دهاوخ  رتناسآ  روشک  نآ  رد  هافر  هب  یبای  تسد  هک  تسا 

ص44. یعوضوم ،)  ) هحاصفلاجهن - 1
ص 44. برغ ، مالسا و  رد  فرصم  يوگلا  نایرون ، دیجم  - 2
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. دشاب یقطنم  لوقعم و  دیاب  فرصم  تسا و  فافک  دح  هنادنموربآ ، یگدنز  کی  يارب  يرورـض  یعیبط و  ياهزاین  نیمأت  رد  مزال  طرش 
. تسا لدتعم  فرصم  نامه  لوقعم ، فرصم  ور ، نیازا  تسا . تینالقع  نیع  رتقیقد ، نایب  هب  تینالقع و  هرهوج  لادتعا ،

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

هب سکره  تسا و  عناق  تیافک  دح  رد  یگدنز  هب  دـنک ، هشیدـنا  هنالقاع  سکره  ینْغَتِْـسا ؛ هیِفکَی  اِمب  َعَنَق  ْنَم  َو  هیفْکَی  اِمب  َعَنَق  َلِقُع  ْنَمَف  »
(1) «. دوب دهاوخ  زاینیب  دشاب ، عناق  تیافک  دح  رد  یگدنز 

اب بسانت  نیا  دـشاب . هتـشاد  دوجو  بسانت  وا  فرـصم  نازیم  و  هعماج ) هداوناخ ،  ) ناسنا یلام  يداـم و  نکمت  ناوت و  تاـناکما ، نیب  دـیاب 
(2). دوشیم رارقرب  زادناسپ )  ) هدنیآ فرصم  زین  لاح و  فرصم  هب  هجوت 

زا یخرب  ًـالثم  دـننکیمن . تیاـعر  ار  فاـفک  دـح  یناریا  ياـههداوناخ  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  هزورما  دـش ، هراـشا  هک  یتاـکن  هب  هجوت  اـب 
هک دـنرخ  یم  ییاهالاک  یمـشچ ، مه  مشچ و  ای  دـم  ارگفرـصم ، تاغیلبت  ریثأـت  تحت  هعماـج ، دـمآرد  مک  یتح  طـسوتم و  ياـههداوناخ 

. تسین نانآ  یگدنز  اب  بسانتم 

یجراخ ياههناخراک  تادیلوت  اهالاک ، نیا  زا  يرایسب  اریز  تسین ؛ تکلمم  ناشدوخ و  حالص  هب  اههداوناخ ، فرصم  هنوگ  نیا  کشیب ،
بلـس ثعاب  رارکت ، تروص  رد  دـنکیم و  لیمحت  هداوناخ  رب  ار  يداـیز  ياـههنیزه  سپ  تسین . مه  فاـفک  دـح  رد  نآ  فرـصم  تسا و 

وا يارب  ار  ییاناوت  شمارآ و  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  ناملسم  هداوناخ  فرصم  هک  یلاحرد  دوشیم . هداوناخ  يداصتقا  یناور و  شمارآ 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  نانچ  دروآ . ناغمرا  هب 

ص342. ج3 ، هایحلا ، یمیکح ، اضردمحم  - 1
ص62. ج5 ،  هایحلا ، یمیکح ، اضردمحم  - 2
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رد هدرک و  باتـش  شیاسآ  رد  دـنک ، افتکا  یگدـنز  فاـفک  هب  هک  یـسک  ِهَعَّدـلا ؛ َضَفْخَا  َّوَبَت  َو  ُهَحاَّرلا  َلَّجَعَت  ِفاـفِْکلا  یَلَع  َرَـصَْتقا  ِنَم  »
(1) «. تسا هدمآ  دورف  یتحار 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوش . نومنهر  يراگتسر  يوس  هب  ار  وا  دیاب  هکلب  دناشکب ، تلذ  هب  ار  ناملسم  هداوناخ  دیابن  فرـصم  نینچمه 
: دیامرفیم هلآ  و 

نادب دراد و  زاین  عفر  هزادنا  هب  یگدـنز ، مزاول  دوش و  ربهار  مالـسا  هب  هکره  هب ؛ عَنَق  أفافک و  ُهُْشیَع  ناک  َو  ِمالـسالإ  یلا  َيِدُـه  ْنَم  َحَْـلفَا  »
(2) «. تسا هدش  راگتسر  دنک ، تعانق 

مزاول يژرنا ، بآ ،  ) فرـصم داعبا  هژیو  هب  یناریا  ناملـسم  هداوناـخ  یگدـنز  ياـههولج  همه  رد  دـیاب  لادـتعا  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب ،
. دشاب هتشاد  قیمع  ریثأت  نآ  ياضعا  ناملسم و  هداوناخ  راتفر  لرتنک  میظنت و  رب  دشاب و  هطباض  کی  كاروخ و )... كاشوپ ، یگناخ ،

ریذبت فارسا و  زا  زیهرپ  لصا  ب )

ریذبت فارسا و  زا  زیهرپ  لصا  ب )

. دوشیم لـماش  ار  دـح  زا  زواـجت  عون  ره  یلک ، روط  هب  تیفیک و  تیمک و  رد  يورهداـیز  هنوگره  هک  تسا  یعماـج  رایـسب  هژاو  فارـسا 
ریذبت فارـسا و  موهفم  نییبت  ماقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسا . یفرـصم  يالاک  کی  زا  تسردان  صقان و  هدافتـسا  يانعم  هب  فارـسا 

: دیامرفیم

فارـسا يورهدایز و  دـنرادن ، قاقحتـسا  هک  اهنآ  هب  لام  ندیـشخب  دیـشاب ، هاگآ  ُفارـسا ؛ َو  ٌریذـْبَت  ِهِّقَح  ِْریَغ  ِیف  ِلاْملا  َءاـطعإ  َّنِإ  َو  ـالأ  »
(3) «. تسا

ار تاناکما  لام و  سکره  فارـسا ؛ دَقَف  ّقح  ریغ  یف  یطعا  نَم  دیامرفیم ...« : فارـسا  ینعم  هرابرد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
توافت  (4) .« تسا هدرک  فارسا  دنک ، هنیزه  اجبان 

ص390. ج2 ، یعوضوم ،)  ) يدمآ ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 1
ص544. یعوضوم ،)  ) هحاصفلاجهن همجرت  - 2

هبطخ 126. ص240 ، هغالبلاجهن ، - 3
ص231. ج4 ، هایحلا ، - 4
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يارب ندرک . فرـصم  هدوهیب  ینعم  هب  ریذـبت  تسا و  ندـنارذگ  دـح  زا  يورهداـیز و  ياـنعم  هب  فارـسا  هک  تسا  نیا  ریذـبت  اـب  فارـسا 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  نانچ  تسا . یفاک  ریذبت ، نتشاد  يراک ، فارسا 

(1) «. تسا یفاک  يراک  فارسا  يارب  ندرک  جرخ  هدوهیب  ًافَرَس ؛ ریِْذبَّتلِاب  یَفَک  »

رد زادناسپ و  شهاک  بجوم  هداوناخ  یـصخش و  یگدنز  رد  اهنت  هن  ریذـبت  فارـسا و  هکنیا  تسا ، مّلـسم  ریذـبت  فارـسا و  هرابرد  هچنآ 
ار دوجوم  تاناکما  زا  هعماج ، دارفا  رگید  هدافتـسا  ناـکما  هکلب  دوشیم ، روشک  هعـسوت  عناـم  دـیلوت و  رد  يراذگهیامرـس  شهاـک  هجیتن ،

فارـسا میرک ، نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسین  تهجیب  دوشیم . هعماج  رد  یهارمگ  نینچمه  یتاقبط و  فاکـش  رقف ، ثعاب  دـنک و  یم  بلس 
: دیامرفیم تسا و  هداد  رارق  باطخ  نحل  نیرتدیدش  اب  ار  ناراک 

(28 نمؤم : «. ) دنکیمن تیاده  ار  ناراک  فارسا  دنوادخ ، ٌفِرْسُم ؛ َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َال  َهَّللا  َّنِإ  »

فافک دـح  زا  شیب  ٌفارـسا ؛ ِفافْکلا  َقْوَف  ام  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  نانچ  تسا . فارـسا  هیور ، یب  فرـصم  مالـسا ، رد 
(2) «. تسا يراک  فارسا  ندرک ، فرصم 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  تسا . هدش  نایب  فارسا  دح  يارب  ییابیز  ياهقادصم  ینید  ياههزومآ  رد 

اج همه  ار  ییاریذپ  سابل  دنکن ، هنیهب  هدافتسا  ندیـشون ، زا  هدمآدایز  بآ  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  هیور  یب  فرـصم  قادصم  نیرتسوملم  »
(3) «. دنکفا رود  ار  اههویم  هتسه  دشوپب و 

ص521. ج1 ، یعوضوم ،)  ) يدمآ ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 1

ص522. ج1 ، یعوضوم ،)  ) يدمآ ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 2
ص 1296. یخیش ، اضردمحم  همجرت : همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 3
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زا تسردان  هدافتـسا  زپ ، تخپ و  اهییاریذپ و  رد  فارـسا  دراد . دوجو  ریذبت  فارـسا و  يرایـسب  دراوم  یناریا ، ياه  هداوناخ  رد  هنافـسأتم 
. تسا هلمج  نآ  زا  كاشوپ 

اههداوناخ یخرب  تساهینامهم . رد  زپ  تخپ و  اهییاریذپ و  رد  فارسا  یناریا ، ياههداوناخ  نایم  رد  فرـصم  بسانمان  ياههولج  زا  یکی 
ییاریذـپ نانامهم  زا  اهناروتـسر  اهرالات و  رد  تمیق و  نارگ  عونتم و  ياههویم  اهاذـغ و  اب  سلاجم ، ای  اهینامهم  رد  هک  دـنا  هدرک  تداـع 

. دنهد ماجنا  هناخ  رد  رتمک  هنیزه  اب  ار  راک  نیا  دنناوتیم  هک  یلاحرد  دننک .

هنوگ نیا  رد  درادن . دوجو  كاشوپ  زا  هنیهب  هدافتسا  گنهرف  اه  هداوناخ  زا  يرایسب  رد  تسا . كاشوپ  زا  تسردان  هدافتـسا  رگید ، هنومن 
راک دنباوخب و  دنروخب ، تیفیکاب ، سابل  اب  یتدـم  هک  یماگنه  نیقی ، هب  درادـن . دوجو  یتوافت  راک  هناخ و  ینامهم ، سابل  نیب  اههداوناخ 

. داد دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  يرهاظ  هولج  سابل  نآ  دننک ، تفاظن  و 

نکمم دننکیم و  هدافتـسا  سابل  زا  یهاتوک  نامز  تدم  دُم ، زا  يوریپ  هب  هداوناخ  ِدارفا  یخرب  هک  تسا  نیا  كاشوپ  دروم  رد  رگید  هتکن 
هاتوک رد  اهـسابل  گنر  سنج و  لدم ، رییغت  اب  هک  یناسک  دنرایـسب  دننک . ضوع  یپرد  یپ  ار  دوخ  سابل  نشج ، ای  سلجم  کی  رد  تسا 

رد هک  ياهنوگ  هب  دنکیم ، قدـص  رتشیب  اهمناخ  هرابرد  هژیو  هب  هلئـسم  نیا  دـننکیم . مرـش  ساسحا  نیـشیپ ، ياهـسابل  ندیـشوپ  زا  تدـم ،
. دننک تاهابم  نآ  هب  دنشوپب و  یصاخ  سابل  تعاس ، ره  رد  ات  دننکیم  لمح  دوخ  اب  ار  سابل  زا  ینادمچ  سلاجم ، یخرب 

یگتفشآ هب  ار  اهنآ  دنکیم و  لیمحت  اههداوناخ  رب  یفاضا  ياههنیزه  هکنیا  نمض  یناریا ، ياههداوناخ  نایم  رد  اه  فارسا  عون  نیا  دوجو 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  نانچ  دوش . هعماج  رد  رقف  شرتسگ  بجوم  دناوتیم  دنکیم ، راچد  يراجنه  یناماسبان  و 
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(1) «. تسا هیوریب  فرصم  رقف ، لماوع  زا  یکی  ٌفارسألا ؛ ِرقْفلا  ُبَبَس  »

زا دـنناوتیمن  مدرم  زا  يرایـسب  دـنوش و  یم  بیرخت  دودـحم و  تاناکما ، عباـنم و  هعماـج ، رد  نوگاـنوگ  لاکـشا  هب  فارـسا  شرتسگ  اـب 
هداد رارق  اهناسنا  رایتخا  رد  یفاک  مولعم و  هزادـنا  هب  ار  زاین  دروم  عبانم  تاناکما و  دـنوادخ ، هک  یلاحرد  دـننک ، هدافتـسا  یعیبط  بهاوم 
هراب نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوش . ظفح  زین  ناگدنیآ  نارگید و  مهـس  ات  دنربب  هرهب  نآ  زا  فافک  دح  هب  دـنفظوم  اهنآ  سپ  تسا .

: دیامرفیم

(2) «. رآ دای  هب  زین  ار  ادرف  زورما ، یگدنز  رد  روآرد و  يورهنایم  هب  ار  فارسا  ًادغ ؛ ِموَْیلا  ِیف  رکذا  َو  ًادِصَتْقُم  َفارسالا  ِرَذ  »

اب تسا . هداوناخ  رد  ریذبت  فارـسا و  هیلع  داهج  ریـسم  رد  نداهن  ماگ  ناملـسم ، هداوناخ  يدنمتزع  يدنم و  ناوت  يزاین ، یب  هار  نیاربانب ،
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  نانچ  تسا . نکممان  هداوناخ ، يارب  هدش ، هراشا  ياهشزرا  هب  ندیسر  راظتنا  فارسا ، دوجو 

(3) «. تسین يزاینیب  يرگناوت و  يراک ، فارسا  اب  فارسا ؛ َعَم  ًینغ  «ال 

یفرصم يالاک  ندوب  دیفم  لصا  ج )

یفرصم يالاک  ندوب  دیفم  لصا  ج )

رد رگید ، نایب  هب  تسا . یفرصم  يالاک  ندوب  دیفم  لصا  دنک ، هجوت  نآ  هب  دیاب  الاک  فرصم  شخب  رد  یناریا  هداوناخ  هک  يرگید  لصا 
ماما دنشاب . مه  دیفم  هکلب  دنتـسه ، مزال  ندب  يارب  اهنت  هن  هک  دریگ  رارق  اهراوناخ  یفرـصم  دبـس  رد  دیاب  ییاهالاک  يداصتقا ، داهج  لاس 

: دیامرفیم یفرصم  ياهالاک  ندوب  دیفم  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع 

ص1296. ج2 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص521. ج1 ، یعوضوم ،)  ) يدمآ ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 2
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(1) «. تسین فارسا  تسا ، دیفم  ندب  يارب  هچنآ  رد  فارسإ ؛ ندْبلا  َحَلْصَی  امِیف  َْسَیل  »

ماما هک  نانچ  دنشاب . هتشاد  یعونتم  فرصم  شاهداوناخ  ناملسم و  ناسنا  تسا  مزال  دشاب ، دنمدوس  ندب  يارب  فرـصم  هکنیا  يارب  یتح 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص 

هعفد ره  دنک ، فرـصم  نغور  لسع و  ریـش ، تشوگ ، نان ، ناسنا ] هکنیا  [ ؛ اذـه هرم  اذـه و  هَرَم  نمَّسلا ، َُلحَّنلا و  َو  ُنبَّللا  َو  ُمْحَّللا  َو  ُزبُخلا  »
(2) ...«. تشوگ و یهاگ  نان و  یهاگ  اهنآ ، زا  یکی 

: دیامرف یم  فرصم  عون  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تسا . ماوق )  ) هدیدنسپ فرصم  لابند  هب  مالسا  عقاو ، رد 

دوخ و حالـص  هک  يا  هزادنا  هب  هدیدنـسپ  فرـصم  ینعی  ماوق  مَُهل ؛ َو  َُهل  حالـص  یه  یّتلا  مُهتَنوؤم  َو  ِهلایع  ردق  یلع  فورعملا  َوُه  َماوَقلَا  »
(3) «. دننک نیمأت  ار  شا  هداوناخ 

هدعاق اتسار ، نیا  رد  رگا  تسا . ندب  يارب  یفرصم  يالاک  نآ  ندوب  دیفم  ای  ندوب  دنمدوس  الاک ، فرصم  رد  یساسا  طرش  ساسا ، نیا  رب 
ماما هک  نانچ  تسا . الاک  نآ  ندوب  دـنمدوس  هب  هجوت  نآ ، یـساسا  للع  زا  یکی  دوش ، یم  حرطم  زین  ـالاک  ندوب ) لـالح  مارح و   ) تیلح

: دیامرف یم  ییاذغ  داوم  ندوب  مارح  لالح و  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر 

رَّوَقُم ٍِعفان  ُّلُکَف  داسَْفلاو . ُفَلَّتلاَو  ُرَرَّضلا  هیف  ام  ِّالا  ُمَّرَُحی  َْملَو  ُحالَّصلاَو ، َهَعَْفنَملا  ِهِیف  اـّلإ  ًابرُـش  ـالو  ًـالْکَأ  خـُبی  َْمل  یلاـعَت ، َو  َكَراـبَت  هللا  َّنِا 
(4). َوُهَف ِنَدَْبِلل  ٍهَُوق  ِهیف  ِمْسِْجِلل 

ص232. ج4 ، هایحلا ، - 1

ص128. ج4 ، هایحلا ، - 2
ص53. ج6 ، هایحلا ، - 3

ص126. ج6 ، هایحلا ، - 4
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رگم هدرکن ، عونمم  ار ] زیچ  چـیه   ] تسا و یحالـص  دوس و  نآ  رد  هچنآ  رگم  هدرکن ، زیاـج  ار  یندیـشون  ندروخ و  چـیه  لاـعتم  يادـخ 
. تسا لالح  دهد ، ورین  ندب  هب  دشاب و  مسج  شخب  ناوت  دنمدوس و  هچره  سپ  تسا . هدوب  یهابت  يدوبان و  نایز ، نآ  رد  هچنآ 

زا هکلب  داتفا ، دهاوخ  رطخ  هب  هداوناخ  ياضعا  یتمالس  اهنت  هن  دوشن ، میظنت  الاک  ندوب  دنمدوس  ساسا  رب  هداوناخ ، فرـصم  رگا  نیقی ، هب 
نادنچ ییاذغ  داوم  شخب  رد  هژیو  هب  فرـصم  تیعـضو  هنافـسأتم  دوش . یم  لیمحت  هداوناخ  رب  يدایز  ینامرد  ياههنیزه  يداصتقا ، رظن 

لیدبت و هزمشوخ  ياهاذغ  هب  ار  نآ  سپس  هیهت و  دوخ  ار  ییاذغ  هیلوا  داوم  دنراد  تداع  یناریا  ياههداوناخ  یخرب  زونه  تسین . بسانم 
رازاب زا  هدامآ  لکـش  هب  ار  دوخ  ییاذغ  داوم  دـنراد  تداع  اهنامزاس  اههرادا و  رد  لغاش  نیدـلاو  ریخا ، ياهلاس  رد  یلو  دـننک ، فرـصم 

، سابلاک سیـسوس ،  » دننام هدامآ  ياهاذغ  دنوشیم . اهیرامیب  عاونا  زاس  هنیمز  دنراد و  یمک  رایـسب  ییاذـغ  شزرا  اهاذـغ  نیا  دـننک . هیهت 
یبرچ ناوارف  شیازفا  اب  دنرادن و  ار  ندب  زاین  دروم  يذغم  داوم  هدامآ ، ياههویمبآ  یهام و  نت  رادزاگ ، ياههباشون  ازتیپ ، عاونا  رگربمه ،

نیا دـننکیم . مهارف  ار  یقورع  یبلق و  ياهیتحاران  هژیو  هب  ینوفع  ریغ  ینوفع و  ياهیرامیب  عاونا  شیادـیپ  هنیمز  ندـب ، رد  کـمن  عابـشا  و 
(1) «. دنوشیم یلولس  یگنسرگ  ببس  دنناسریمن و  ندب  ياهلولس  هب  ار  مزال  داوم  نینچمه  دننکیم ، ریس  ار  ناسنا  رهاظ ، رد  طقف  اهاذغ 

شزرااب تالقنت   » فرـصم رود ، نادنچ  هن  ياهتـشذگ  رد  دوزفا . زین  ار  ییاذغ » شزرایب  تالقنت   » فرـصم دیاب  ییاذـغ  دـب  تداع  نیا  هب 
. دـندرک یم  هدافتـسا  شزرااب  تالقنت  زا  هشیمه  هداوناخ  دارفا  رتشیب  تشاد . جاور  یناریا  ياه  هداوناخ  نایم  رد  هزورما  زا  شیب  ییاذـغ ،»

اب دنتسه ، ییاذغ  لمکم  هک  داوم  نیا 

ص 7. ش 13 ، ، 1/12/1383 تمالس ، همان  هتفه  - 1
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تسا و هدـش  گنر  مک  اههداوناخ  نایم  رد  ییاذـغ  داوم  نیا  زا  هدافتـسا  هزورما  یلو  دـنراد ، يدایز  يراگزاس  ندـب  یعیبط  ياهدـنیآرف 
، اهیندوزفا عاونا  زا  اهنآ  رد  دـیلوت و  هیهت و  یجراخ  ياـهوگلا  ساـسا  رب  اـهیکاروخ  نیا  تسا . هداد  شزرا  مک  تـالقنت  هب  ار  دوخ  ياـج 

(1) «. دنشابیم يرامیب  عاونا  همدقم  دوخ ، هک  دوشیم  هدافتسا  ناسنا  تعیبط  اب  راگزاسان  راب و  نایز  ياه  گنر  اهسناسا و 

مدرم رامآ ، ساسا  رب  . » تسا ییاذغ  هورگ  کی  زا  هزادنا  زا  شیب  هدافتسا  ییاذغ و  عونت  ندوبن  ییاذغ ، بسانمان  ياهتداع  زا  رگید  یکی 
، رگید فرط  زا  دننکیم . فرـصم  یبرچ  نغور و  طسوتم ، رادقم  زا  شیب  دـصرد  یـس  دـنق و  طسوتم  رادـقم  زا  شیب  دـصرد  لهچ  ناریا 

يدنب هتسب  هویم  بآ  هباشون و  هزادنا  زا  شیب  فرـصم  تسا . هدش  مالعا  ایند  درادناتـسا  ربارب  هس  ناریا  رد  نیریـش  ياهیندیـشون  فرـصم 
شیازفا مه  ار  ندب  زا  میـسلک  عفد  نازیم  دوشیم ، نوخ  دنق  شیازفا  یقاچ و  ثعاب  هکنیا  رب  نوزفا  الاب ، رفـسف  دنق و  دوجو  لیلد  هب  هدـش ،
دروآرب هک  تسا  يّدـح  هب  هلئـسم  نیا  تدـش  تسا . شیازفا  هب  ور  ناـنز  نیب  رد  هژیو  هب  ناوختـسا  یکوـپ  يراـمیب  هجیتـن ]، رد  . ] دـهدیم

(2) «. دنراد میسلک  دیدش  دوبمک  دصرد  لهچ  هک  دنتسه  میسلک  رقف  راچد  هعماج  دصرد  دون  دوشیم 

ریغ یـشیارآ  داوم  فرـصم  هلمج  زا  تسین ، دـیفم  ندـب  يارب  هک  رگید  یفرـصم  داوم  هارمه  هب  ییاذـغ  ياـهتداع  هنوگ  نیا  لاـح ، ره  هب 
نآ هدننک  فرصم  ناناوجون ، ناناوج و  رتشیب  هک  ینویفا  داوم  ای  ازورین  ازمهوت و  ياهصرق  وکابنت ، راگیس و  دننام  یننفت  داوم  درادناتـسا ،

. دنک یم  لیمحت  اهنآ  هب  هجلاعم ، نامرد و  يارب  ار  ییاههنیزه  هلاس  ره  دنکیم و  دیدهت  ار  اههداوناخ  هک  تسا  يّدج  ییاهبیـسآ  دنتـسه ،
يداصتقا داهج  لاس  رد  هداوناخ  تسرپرس  ور ، نیازا 

60 و61. صص تایح ، هتسه  راکفاب ، نیسح  - 1
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یفرـصم راتفر  رب  دروخن ؛ دیفم  ریغ  ياهالاک  يرهاظ  ياهقرب  قرز و  بیرف  دشاب ؛ هتـشاد  یفرـصم  دراوم  دروم  رد  یبسانم  تیریدم  دـیاب 
زا یـشخب  تسا  رتهب  یتح  دـهد . رارق  دوخ  يراک  تیولوا  رد  ار  یتمالـس  ظفح  مـالک ، کـی  رد  دـنک و  قیقد  تراـظن  هداوناـخ  ياـضعا 

شهاک هداوناخ  ینامرد  روآ  ماسرـس  ياههنیزه  تیقفوم ، تروص  رد  هک  دهد  صاصتخا  يریگ  شیپ  تشادهب و  هب  ار  هداوناخ  دـمآرد ،
هلمج زا  هعماج  یتمالس  تشادهب و  شیازفا  تسناد  دیاب  تشاد . دهاوخ  یپ  رد  ار  هعماج  یتمالـس  هداوناخ ، یتمالـس  درک و  دهاوخ  ادیپ 

. دور یم  رامش  هب  روشک  کی  تفرشیپ  دشر و  ياهصخاش 

ناگناگیب فرصم  يوگلا  زا  ندرکن  يوریپ  لصا  د )

ناگناگیب فرصم  يوگلا  زا  ندرکن  يوریپ  لصا  د )

: دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . یمالسا  داصتقا  رد  رگید  یلصا  ناگناگیب  فرصم  يوگلا  زا  ندرکن  يوریپ 

یب هویش  هب  هک  هاگ  نآ  یلو  تسا ، یتخب  کین  تداعس و  ریسم  رد  دنکن ، دیلقت  ار  ناگناگیب  فرصم  يوگلا  هک  ینامز  ات  یمالسا  هعماج 
(1). دتفایم يراوخ  هب  دروخ ، كاروخ  دشوپب و  سابل  نانید 

رب ار  فرـصم  هماـنرب  دـیاب  تسا  ناملـسم  دارفا  ياـههداوناخ  زا  لکـشتم  هک  یمالـسا  هعماـج  هک  تسا  نآ  رگناـیب  دنمـشزرا  راـتفگ  نیا 
ياه هدروآرف  رب  نآ  نداد  حیجرت  هناگیب و  ياهدرواتـسد  اهالاک و  فرـصم  هزورما ، هنافـسأتم  دنک . زکرمتم  یلخاد  يدـیلوت  تالوصحم 

ياهالاک دیرخ  رد  اههداوناخ  زا  يرایسب  تسا . هدش  ریگارف  يرامیب ، کی  دننامه  دیآیم و  رامـش  هب  فرـصم  شخب  تالکـشم  زا  یلخاد 
مزاول نیرت  گرزب  ات  یشیارآ  یتنیز ، لیاسو  نیرتکچوک  زا  دیرخ ، هنوگ  نیا  دننکیم . تباقر  رگیدکی  اب  تیفیک  یب  یتح  هناگیب 

ص235. ج4 ، هایحلا ، - 1
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نیا قاچاق  ینوناق و  ریغ  ياهراک  هب  یتح  ياهدع  هک  تسا  هدـش  بجوم  لخاد  رد  یجراخ  ياهالاک  مرگ  رازاب  دریگیمربرد . ار  یگناخ 
. دنروآ يور  روشک  هب  اهالاک 

ینورد تاناکما  يارو  یلخاد ، فرـصم  شرتسگ  نداد  ناشن  رب  هوالع  لاس ، ره  رد  روشک  هب  الاک  نت  نویلیم  تسیب  هب  کیدزن  تادراو  »
(1) «. تسا نآ  هب  هدننک  فرصم  هجوت  رگنایب  یجراخ ، ياهالاک  تادراو  موادت  يارب  روشک  يراجت  شخب  نوگانوگ  تامادقا  و 

دوکر بجوم  تسا ، یلخاد  دیلوت  هب  نیهوت  یجک و  نهد  هکنیا  رب  نوزفا  یلخاد ، فرـصم  رد  یجراخ  ياهنیرتهب  لمجت و  دُم ، هب  هجوت 
زا ار  ام  یشزرا  هعماج  هشیر  دنشوکیم  هک  دزاسیم  ریزارـس  یجراخ  ياهتکرـش  بیج  هب  ار  يراشرـس  دوس  دوشیم و  یلخاد  دیلوت  رازاب و 

، یسایس هطلـس  زج  يا  هجیتن  دوشیم و  هناگیب  ياههدروآرف  هب  روشک  رتشیب  یگتـسباو  بجوم  دنور ، نیا  همادا  نیقی ، هب  دننک . رب  نبو  خیب 
. تشاد دهاوخن  هناگیب  یگنهرف  يداصتقا و 

روصت نیا  فـالخرب  داد . ناـماس  یلم  عفاـنم  هعماـج و  عفاـنم  زا  شیوخ  عفاـنم  يزاسادـج  اـب  ناوتیمن  ار  هداوناـخ  هنیزه  ، » رگید يوـس  زا 
عفن تیدودـحم  رذـگهر  زا  یلم  عفانم  تفگ  دـیاب  دوشیم ، نیمأت  هعماج  عفانم  دورب ، دوخ  عفاـنم  لاـبند  هب  سکره  رگا  هک  هناـهاوخدوخ 

وجو و تسج  هعماج  تدـمدنلب  هاتوک و  عفانم  بوچراچ  رد  دـیاب  هداوناخ  درف و  عفانم  ور ، نیازا  دوشیم . نیمأت  اـهیهاوخدوخ  اـهیتسرپ و 
(2) «. دوش لابند 

یلخاد دـیلوت  كرت و  ار  یجراخ  ياهالاک  فرـصم  تسردان  تداع  میریزگان  میتسه ، هداوناخ  هعماج و  يروهرهب  رکف  هب  رگا  نیارباـنب ،
. مینک فرصم  ار 

ص79. یگنهرف ، مجاهت  فرصم و  يوگلا  - 1
ص212. یگنهرف ، مجاهت  فرصم و  يوگلا  - 2
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زا یکی  لـخاد  تخاـس  ياـهالاک  فرــصم  : » دـیامرفیم يربـهر  مـظعم  ماـقم  هـک  ناـنچ  تـسا . هداوناـخ  يداـهج  فیاـظو  زا  یکی  نـیا 
(1) «. تسا يداصتقا  داهج  لاس  رد  يرورض  ياهتدهاجم 

نانچ دننزب . هبرض  یمالسا  ماظن  مالسا و  هب  قیرط  نیا  زا  دناهدرک  هدارا  ناگناگیب  مینادب  هک  دباییم  يرتشیب  تیمها  ینامز  تدهاجم  نیا 
اب هزرابم  اههـصرع ، رگید  یـسایس و  یتینما ، یگنهرف ، هصرع  رد  دوخ  ياهـشالت  همادا  نمـض  نمـشد  : » دـیامرفیم يربهر  مظعم  ماقم  هک 

(2) «. تسا هدرک  زکرمتم  داصتقا »  » يور رب  ًاتدمع  ار  یمالسا  يروهمج  مالسا و 

: دیامرفیم نینچمه 

. دنلاعف مه  یگنهرف  هصرع  رد  هتبلا  تسا . يداصتقا  لئاسم  روشک ، اب  هلباقم  رد  ام  روشک  ام و  تلم  نانمشد  ياهراک  نیرتیـساسا  هلمج  زا 
نیمه دـنراد . يداـیز  رایـسب  تیلاـعف  داـصتقا  هـصرع  رد  اـما  دـنلاعف ، مـه  یملع  تاراـصحنا  هـصرع  رد  دـنلاعف . مـه  یـسایس  هـصرع  رد 

هب ياهبرـض  کی  هک  دوب  نیا  دصق  هب  دندرک ، لامعا  ناریا  ّتلم  هیلع  رب  ار  نآ  ای  دندرک  يزاسهنیمز  ناریا  تلم  نانمـشد  هک  ییاهمیرحت 
نآ اهمیرحت  زا  دنتـسناوتن  دشن و  هدروآرب  نانآ  ياههتـساوخ  هتبلا  دـنراد . زاب  هدنباتـش  تکرح  زا  ار  نآ  دـننک و  دراو  ام  روشک  تفرـشیپ 

(3). دننکیم لابند  اما  دمآ ، قئاف  نانمشد  دنفرت  رب  تلم  یهارمه  نالوئسم و  ریبادت  دنریگب و  دنتشاد  راظتنا  هک  ار  ياهجیتن 

هک دراد  دوـجو  هللا  همحر  ماـما  زا  یحیرـص  مکح  هنیمز ، نیا  رد  یتـح  تسا . نـشور  اـههداوناخ  هژیو  هـب  ناـگمه  رب  فـیلکت  نیارباـنب ،
: دیامرفیم

ص2. ش 4778 ، ، 8/2/1390 ناریا ، همانزور  - 1

ص2. ش 4778 ، ، 8/2/1390 ناریا ، همانزور  - 2
.2/1/1390 يوضر ، مرح  نارواجم  نارئاز و  عمج  رد  يربهر  نانخس  يرسارس ، ربخ  - 3
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زا  ] نانآ فعـض  نیملـسم و  مالـسا و  ِنهَو  يداصتقا و  یـسایس و  تراسا  هب  رجنم  يداصتقا  یـسایس و  يـالیتسا  زا  مالـسا ، ورملق  رب  رگا 
نانآ و ياهالاک  ندـیرخن  دـننام  یفنم ، ياهتمواقم  نانآ و  هباشم  لـیاسو  اـب  عاـفد  تسا  بجاو  دـشاب ، یفوخ  ناـگناگیب ] راـفک و  هیحاـن 

(1). یلک روط  هب  ناشیا  اب  هلماعم  دمآو و  تفر  كرت  اهنآ و  ندرکن  فرصم 

: يربهر مظعم  ماقم  شیامرف  رب  انب  یلو  دننادب ، نآ  فرصم  تلع  ار  یجراخ  ياهالاک  تیفیک  اههداوناخ ، زا  يرایسب  دیاش  هتبلا 

هب ار  یگژیو  نیا  دیاب  هک  دـنایجراخ  هباشم  ياهالاک  زا  رتهب  بتارم  هب  رگید  یخرب  تباقر و  تردـق  ياراد  یلخاد  تالوصحم  یخرب  رد 
(2). داد میمعت  یگدنز  لیاسو  یکاشوپ و  یکاروخ و  يدیلوت  داوم  اهالاک و  همه 

: يربهر هدومرف  هب  انب 

دیلوت هصرع  و  دـشاب ...  ابیز  ماود و  اـب  بولطم ، يـالاک  یناریاریغ  یناریا ، هدـننک  فرـصم  رظن  رد  یلخاد  يـالاک  هک  مینک  يراـک  دـیاب 
، یلخاد دیلوت  تیفیک  تاناکما  شیازفا  روشک و  رد  طیارـش  نینچ  ندـش  مهارف  يارب  نیقی  هب  دوش ]. مهارف   ] روشک لخاد  رد  رترب  يالاک 
. دهد حـیجرت  یجراخ  ياهالاک  هب  ار  نآ  فرـصم  لاح  ره  رد  دـشاب و  هتـشاد  بصعت  یلخاد  ياهالاک  فرـصم  رد  دـیاب  یناریا  هداوناخ 

. تفای دهاوخن  ققحت  مهم  نیا  دشاب ، توافتیب  یلخاد  دیلوت  تشونرس  هب  تبسن  یلخاد ، هدننک  فرصم  هداوناخ و  هک  ینامز  ات  یلو 

هتفای شیازفا  دیلوت  تیفیک  ات  هدش ، بجوم  فرصم  دیلوت و  هنیمز  رد  یلم  یگتسب  مه  دهد ، یم  ناشن  ینونک  یتعنص  ياهروشک  هبرجت  »
دیلوت عونت  و 

ص485. ج1 ، هلیسولا ، ریرحت  ینیمخ ، يوسوم  هللااحور  - 1
ص2. ش 4778 ، ، 8/2/1390 ناریا ، همانزور  - 2
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لخاد هب  اهنآ  دورو  عنام  ادتبا  تباقر و  دوخ  یجراخ  هباشم  اب  دـناوتب  لخاد  ینف  یملع و  يزرواشک  یتعنـص و  تادـیلوت  دوش و  رادـیدپ 
(1) «. دننزب تسد  هنادنمزوریپ  تباقر  هب  اهنآ  اب  یللملانیب  هصرع  رد  سپس  هدش و 

هب تدمدنلب ، رد  نآ  ندرک  ازنورد  هب  کمک  یلخاد و  دیلوت  زا  تیامح  اههداوناخ ، طسوت  فرـصم  هنادنمدرخ  تیریدم  اب  بیترت ، نیدب 
دـشر هب  تشاد و  دـهاوخ  ار  یجراخ  تادـیلوت  اب  تباقر  ناوت  یلخاد  دـیلوت  اههطـساو ، تلود و  ناگدـننکدیلوت ، بسانم  شنکاو  طرش 

. دش دهاوخ  يرثؤم  کمک  روشک  يداصتقا 

نانچ درک . تیعبت  اهنآ  زا  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  یلخاد  ياهالاک  زا  هدافتـسا  هنیمز  رد  یبوخ  ياهوگلا  اـم  ینید  هعماـج  رد  هناتخبـشوخ 
. دیشوپ یمن  سابل  یجراخ  هچراپ  زا  هاگچیه  ناشیا   » دناهتشون مق  هیملع  هزوح  سـسؤم  يرئاح ، میرکلادبع  خیـش  جاح  تالاوحا  رد  هک 
. درکیم هیهت  كََرب »  » ماـن هب  ناریا  هچراـپ  زا  ار  شـسابل  زین  ناتـسمز  رد  دوب . ساـبرک  زا  همه  ناـشیا  ياـبق  راولـش و  نهاریپ ، ناتـسبات ، رد 
: دنتفگیم هراومه  يرئاح  هللااتیآ  دوب . ناهفـصا  ینورزاک  ياههچراپ  زا  زین  يدهم  اقآ  یـضترم و  اقآ  جاح  ناشیا ، ياههدازاقآ  ياههچراپ 

(2) [«. دشوپب یناریا  هچراپ  دیاب  یناریا  ]

هداوناخ فرصم  تیریدم  . 3

هراشا

هداوناخ فرصم  تیریدم  . 3

زا هک  تسا  هداوناخ  رد  دوجوم  ياههنیزه  اهالاک و  زا  معا  دوجوم  عبانم  يور  اهتیلاعف ، يرـس  کی  ماـجنا  فرـصم ، تیریدـم  زا  دوصقم 
هب دیـسر . هعماج ، هداوناخ و  يداـصتقا  تالکـشم  عفر  يروهرهب و  هلمج  زا  هداوناـخ  رد  رظن  دروم  يداـصتقا  فادـها  هب  ناوتب  نآ  قیرط 

، نیقی

ص214. برغ ، یگنهرف  مجاهت  فرصم و  يوگلا  - 1
ص68. ج1 ، یسمش ، ياهدادیور  اهزور و  اوق ، لک  مظعم  هدنامرف  یسایس  یتدیقع  رتفد  - 2
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: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  تسا ؛ مهم  رایسب  نایم  نیا  رد  هداوناخ  نانز  شقن 

(1) «. تسا شیوخ  هناخ  ياورنامرف  نز ، شیوخ و  ناسک  ياورنامرف  درم ، اَُهْتَیب ؛ ُهَدِّیَس  ُهَأَرْملا  َو  ِِهلْهَا  ُدِّیَس  ُلُجَّرلاَف  »

تهج رد  يدـنلب  ماگ  دریگ ، راک  هب  هداوناخ  يروهرهب  يارب  بسانم  ریبدـت  يزیرهمانرب و  کی  دوخ ، یگدـنز  رد  نز  کی  رگا  عقاو ، رد 
تیریدم اب  دناوتب  دشاب و  کچوک  يداصتقا  هاگنب  کی  دیاب  هداوناخ  ره  يداصتقا ، داهج  حرط  رد  تسا . هتشادرب  يداصتقا  داهج  فادها 

رد دناوتیم  هداوناخ  هک  یتامادقا  نیرت  مهم  دشاب . هعماج  هداوناخ و  داصتقا  لاح  کمک  فرصم ، دمآرد و  نیب  لداعت  يرارقرب  عبانم و  رب 
: زا تسا  ترابع  دهد ، ماجنا  هنیمز  نیا 

اه هنیزه  يدنب  هقبط  فلا )

اه هنیزه  يدنب  هقبط  فلا )

هنیزه درک . يدنب  هتـسد  ناوتیم  تدـمدنلب  تدـم و  نایم  تدـم ، هاتوک  ياه  هنیزه  هب  دادـیور  نامز و  رظن  زا  ار  هداوناخ  کی  ياه  هنیزه 
ای هرمزور  روط  هب  هک  تسا  هناخ  هراجا  يدودـح  ات  دـمآو و  تفر  كاروخ ، لثم  ياه  هنیزه  يراـج ، ياـه  هنیزه  اـی  تدـم  هاـتوک  ياـه 

لیاسو لیبموتا ، دیرخ  هب  طوبرم  تدمدنلب  ياه  هنیزه  تسا و  تدم  نایم  ياه  هنیزه  هلمج  زا  كاشوپ  ياه  هنیزه  دنوشیم . رارکت  هناهام 
لماش هک  اه  هنیزه  عون  نیا  دناوت  یمن  هداوناخ  تسا . راذگرثا  هداوناخ  داصتقا  لک  رب  اهنآ  دیرخ  هک  تسا  نکسم  یقرب و  مزاول  یگناخ ،

هب تدمدنلب  تدم و  نایم  ياه  هنیزه  ندوب  الاب  لیلد  هب  دنک . لمع  تدم  هاتوک  ای  يراج  ياه  هنیزه  دـننام  تسا  ماوداب  ياهالاک  دـیرخ 
راچان هب  تسین . ریذپ  ناکما  هام  نامه  رد  هناهام ، دمآرد  قیرط  زا  نآ  نیمأت  لیبموتا ، نکسم و  دیرخ  رد  هژیو 

ص327. یعوضوم ،)  ) هحاصفلاجهن - 1
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. دوش نکمم  تدمدنلب  ياهالاک  هیهت  ناکما  هک  دریگ  ماجنا  يا  هنوگ  هب  دیاب  تدم  نایم  يراج و  ياه  هنیزه  يارب  يزیر  همانرب 

رد ار  مزال  تاعالطا  دـیاب  الاک  تسرد  شنیزگ  هناهاگآ و  دروخرب  يارب  هکنیا  تسخن  تشاد . هجوت  مهم  هتکن  ود  هب  دـیاب  دروم  نیا  رد 
اب نّیعم  تامدخ  اهالاک و  اریز  دروآ ؛ تسد  هب  دیاب  ار  الاک  تمیق  هرابرد  مزال  تاعالطا  مود ، دروآ . تسد  هب  اهنآ  ندوب  يرورـض  دروم 

(1). دراد دوجو  رهش  فلتخم  طاقن  رد  توافتم  ياهخرن 

الاک ندرک  نیزگ  ياج  ب )

الاک ندرک  نیزگ  ياج  ب )

تیلباق هک  ییاهالاک  زا  ینـشور  ریوصت  نتـشاد  تامدخ ، اهالاک و  فرـصم  دـیرخ  رد  هژیو  هب  هداوناخ ، داصتقا  هنادـنمدرخ  تیریدـم  رد 
اب دنـشاب و  توافتم  مه  اب  یکدنا  هزادنا  يدـنب و  هتـسب  تیفیک ، رظن  زا  ییاهالاک  تسا  نکمم  هتبلا  دراد . ترورـض  دـنراد ، ینیزگ  ياج 

يراکشآ تمیق  توافت  لباقم ، رد  یلو  دنشاب ، هتشادن  يدایز  یناوخ  مه  دنمتورث  دمآردرپ و  ياههداوناخ  ياهرایعم  اب  ای  فرصم  فرع 
. درک رتنارگ  يالاک  نیشناج  ار  رتنازرا  يالاک  ناوتب  دیاب  راوناخ  ياههنیزه  شهاک  ربارب  تروص ، نیا  رد  دنشاب . هتشاد  هباشم  ياهالاک  اب 

لمحت اـب  ریخأـت و  اـب  تسا  نکمم  یتـح  درک و  دـهاوخ  مادـقا  راـک  نیا  هب  دوخ  هبدوخ  دـمآرد ، یمک  اـهتمیق و  راـشف  ریز  صخـش  هتبلا 
یم هداوناخ  رد  نآ  هیجوت  هنادـنمدرخ و  دروخرب  اب  هک  یلاحرد  دـهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  تیمورحم ، ساـسحا  زا  یـشان  یناور  ياـهراشف 

(2). دشن روآرجز  يرما  تکرح و  ریسا  دز و  تسد  هنابلطواد  هناهاگآ و  یمادقا  هب  ناوت 

صص 164 166. یگنهرف ، مجاهت  فرصم و  يوگلا  کن : - 1
ص175. یگنهرف ، مجاهت  فرصم و  يوگلا  کن : - 2
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اهالاک زا  لماک  هدافتسا  ج )

اهالاک زا  لماک  هدافتسا  ج )

« يداصتقا داـهج   » راعـش نآ  رد  یتادراو و  نآ  يداـصتقا  يدـیلوت و  یتعنـص ، تاـناکما  زا  یگرزب  شخب  هک  يروشک  رد  دـیدرت ، نودـب 
هداوناخ و داصتقا   (1)« يروهرهب  » يارب اههداوناخ  تسا  رتهب  هکلب  دوب ، رتدیدج  ياهالاک  فرـصم  هشیدنا  رد  دـیابن  اهنت  هن  تسا ، حرطم 

بذاک زاین  داجیا  عیـسو و  تاغیلبت  اب  دـننک و  یم  دـیلوت  هناگیب  ياهتکرـش  زور  ره  هک  رتزور  هب  رتدـیدج و  ياهالاک  فرـصم  زا  هعماـج 
رد هک  دنشاب  ییاهالاک  زا  رتلماک  رتدیفم و  رتعونتم ، هدافتسا  رکف  هب  تسا  مزال  اتسار  نیا  رد  دننک . يراددوخ  دوشیم  فرـصم  رازاب  دراو 
هک ییاهالاک  زا  ندرکن  هدافتـسا  کش ، یب  دنـشاب . رتلماک  دوجوم ، ياهالاک  زا  ناگناگیب  يدیلوت  دیدج  ياهالاک  هچرگا  دـنراد ؛ رایتخا 

تسا لقن  تسا . هعماج  رد  فارـسا  قادصم  دنوشیم ، هتـشاذگ  رانک  یلو  دناهدشن ، هدافتـسا  لماک  تروص  هب  ای  دنراد  يدیفم  رمع  زونه 
امش رگا  هللااناحبـس ، دومرف : ترـضح  نآ  تخادنا . رود  ار  ياهدروخ  مین  هویم  شنامالغ ، زا  یکی  دید  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يزور   » هک

(2) «. دشاب جاتحم  هک  دیناروخب  یسک  هب  ار  نآ  دنتسین . ینغتسم  نارگید  دیاهدش ، ینغتسم 

اهالاک لیاسو و  زا  یلوصا  يراد  هگن  د )

اهالاک لیاسو و  زا  یلوصا  يراد  هگن  د )

اوتحمرپ دنمـشزرا و  نخـس  نیا  تسا ». يرادهگن  رد  رنه  هکلب  تسین ، رنه  ندرک ، دیرخ   » هک دراد  جاور  مدرم  نیب  رد  هنامیکح  يراتفگ 
ماجنا لیاسو  دـیرخ  يارب  هک  یـششوک  هزادـنا  هب  اه  هداوناخ  مدرم و  نامز ، نیا  رد  اریز  دـشاب ؛ راذـگرثا  هداوناـخ  يروهرهب  رد  دـناوتیم 

نیا دننک . یمن  شالت  نآ  يراد  هگن  يارب  دنهدیم ،

ناسنا هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  ینتبم  و  دشخب ، دوبهب  ار  دوجوم  تیعـضو  دراد  یعـس  هراومه  هک  تسا  يرکف  هاگدید  کی  يرو  هرهب  - 1
هنیهب هدافتسا  اه و  تیلاعف  ندرک  رت  هنادنمـشوه  يرو  هرهب  زا  فده  عقاو  رد  دهد . ماجنا  لبق  زور  زا  رتهب  ار  شفیاظو  اهراک و  دناوت  یم 

. تسا رت  یلاعتم  رتهب و  یگدنز  يارب  تاناکما  زا 
ص95. نیقتملا ، هیلح  یسلجم ، رقابدمحم  - 2
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: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  تسا . هدرک  دیکأت  لیاسو  يراد  هگن  رب  مالسا  هک  تسا  یلاح  رد 

(1) «. دشوکب نآ  ظفح  رد  دناهدرک ، شبیصن  يزیچ  هکره  ْهمَْزلَْیلَف ؛ ءیَش  نِم  َقِزُر  ْنَم  »

تـسد رد  هچنآ  نتـشاد  هگن  ُكِْریَغ ؛ ِدَـی  ِیف  اَم  ِبَلَط  نِم  ََکل  ٌْریَخ  َكِدَـی  یف  اَـم  ُظـْفِح  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  روط  نیمه 
(2) «. تسا نارگید  تسد  رد  هک  يزیچ  تساوخرد  زا  وت  يارب  تسا  رتهب  تسوت ،

ریغ یمـسر و  ياهـشزومآ  اب  تسا  مزال  دراد . اههداوناخ  نایم  رد  یگنر  مک  هاگیاج  روشک ، فرـصم  گنهرف  رد  عوضوم  نیا  هنافـسأتم 
اه شزومآ  نیا  هتبلا  درک . انشآ  تاناکما  لیاسو و  يراد  هگن  ظفح و  یلوصا  ياه  هویش  اب  ار  اه  هداوناخ  تاعوبطم ، اه و  هناسر  یمـسر ،
ات دـبای  شرتسگ  هعماج  تاناکما  لیاسو و  هب  دـیاب  هکلب  دوش ، دودـحم  هداوناخ  هناخ و  لیاسو  لاوما و  يراد  هگن  ظـفح و  هب  اـهنت  دـیابن 

. دننک هدافتسا  اهنآ  زا  هنیهب  تروص  هب  دننادب و  دوخ  هب  قلعتم  ار  اهنآ 

ص202. یعوضوم ،)  ) هحاصفلا جهن  - 1
ص268. ج1 ، یعوضوم ،)  ) يدمآ ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 2
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( يداصتقا یقالخا -   ) یشزرا یناسنا  يورین  شزومآ  تیبرت و  مجنپ : لصف 

هراشا

( يداصتقا یقالخا -   ) یشزرا یناسنا  يورین  شزومآ  تیبرت و  مجنپ : لصف 

نایب هب  تسا . ملاس  تروص  هب  ورین  نیا  شرورپ  لحم  نیلوا  هداوناـخ ، هعماـج و  ره  تفرـشیپ  دـنیآرف  رد  هیامرـس  نیرتهب  یناـسنا ، يورین 
هتبلا دـبلط . یم  ار  ینالوط  ياهرود  ًالومعم  دـنیآرف  نیا  هک  دریذـپیم  ماجنا  ملاس  هداوناخ  طیحم  رد  طقف  دـنم  ناوت  ناسنا  شرورپ  رگید ،

رای و يداصتقا ، ياهتیلاعف  رد  تکراشم  اب  یناوجون  یکدوک و  لیاوا  زا  نادـنزرف  نوچ  تسا ؛ رت  هاتوک  ییاتـسور  عماوج  رد  دـنیآرف  نیا 
رمع زا  ههد  ود  زا  شیب  هرود  نیا  روما ، ندـش  یـصصخت  يژولونکت و  تعنـص ، دـشر  اب  يرهـش ، عماوج  رد  دـنوشیم . دوخ  هداوناخ  روای 

، رگـشالت ياه  ناسنا  شزومآ  تیبرت و  تسا ، هداوناخ  رد  تیـصخش  يراذگهیاپ  ساسا  فیط ، ود  ره  رد  هچنآ  دریگیمربرد . ار  نادنزرف 
يروهرهب رد  مه  هک  تسا  رگید  يداصتقا  ياهتیلاعف  فرـصم و  رد  دهعتم  ّدلوم ، لاح ، نیع  رد  سفنلا و  میلـس  ریذـپ ، تیلوئـسم  قالخ ،

. دنشاب رثؤم  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا و  يداصتقا ، تفرشیپ  دشر و  رد  مه  هداوناخ و 

هک میقتسم  ریغ  شخب  تسا . ریذپ  ناکما  میقتسم  ریغ  میقتسم و  شور  ود  هب  هداوناخ  رد  نادنزرف  هب  يداصتقا  یقالخا  ياهراتفر  شزومآ 
شور زا 
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، عناق ناردام  ناردپ و  دوشیم . لقتنم  نادـنزرف  هب  هتـساوخان  هتـساوخ و  هک  تسا  نیدـلاو  درکلمع  عون  شور و  تسا  رت  مهم  مه  میقتـسم 
، بلط عونت  ینادنزرف  ارگبرغ ، ارگفرـصم ، ارگلمجت ، راک ، فارـسا  نیدلاو  دـننکیم و  تیبرت  هنوگ  نیمه  ینادـنزرف  يداصتقا ، وجهفرص ،
، نادـنزرف یقالخا  يداصتقا  حیحـص  تیبرت  رد  ماگ  نیرت  مهم  نیلوا و  ور ، نیازا  دـنهدیم . لـیوحت  هعماـج  هب  ارگ  هناـگیب  هدز ، فرـصم 

: دنک لمع  بیترت  نیا  هب  دناوتیم  هداوناخ  مه  میقتسم  شور  رد  تسا . نیدلاو  دوخ  درکلمع  حالصا 

يریذپ تیلوئسم  تیوقت  شزومآ و  . 1

يریذپ تیلوئسم  تیوقت  شزومآ و  . 1

هک ياهنوگ  هب  دنشاب ، ساسح  ناشنادنزرف  رد  يریذپتیلؤسم  سح  تیوقت  شزومآ و  هب  تبسن  دیاب  یکدوک  زاغآ  نامه  زا  هاگآ  نیدلاو 
دوش و هداهن  ناشیا  هدهع  هب  يدودحم  فیاظو  تارایتخا و  تسا  رتهب  اتـسار  نیا  رد  دنهد . ماجنا  دوخ  ار  ناشیاهراک  دنزومایب ، نادـنزرف 

ناوت تیفرظ و  هک  دریگ  ماجنا  ییاههدودحم  رد  دیاب  دوشیم ، هداد  نادنزرف  هب  یتارایتخا  رگا   » هتبلا دوش . هتساوخ  تیلوئسم  نآ ، ربارب  رد 
(1) «. دنیآرب تیلوئسم  نآ  هدهع  زا  دنناوتب  مه  لمع  رد  دنریذپب و  ار  يرایتخا  ره  تیلوئسم  هکنیا  مه  دنشاب و  هتشاد  ار  نآ 

تیبرت رما  رد  ناگداون ، هب  هزادنا  زا  شیب  تبحم  زاربا  اب  دیابن  اهگرزبردام  اهگرزبردـپ و  هلمج  زا  کیدزن  ناشیوخ  دراوم ، هنوگ  نیا  رد 
يارب ار  هداوناخ  نادنزرف  هکلب  دوشیم ، هداوناخ  ياههنیزه  شهاک  بجوم  اهنت  هن  يریذپتیلوئـسم ، شزومآ  دننک . داجیا  لالتخا  نادـنزرف 
تـسد هب  يارب  دـیآ . یمن  تسد  هب  یناـسآ  هب  زیچ  ره  دـنزومآیم  نادـنزرف   » اریز دـنکیم ؛ هداـمآ  ناشهدـنیآ  یگدـنز  عاـمتجا و  هب  دورو 

ثعاب رما  نیمه  دیشک . تمحز  راک و  دیاب  زیچ  ره  ندروآ 

ص 242. یگنهرف ، مجاهت  فرصم و  يوگلا  - 1
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تیوقت ینعی  دیرخ  شهاک  دیرخ و  شهاک  ینعی  تساوخرد  لداعت  دنـشاب . لداعتم  هداوناخ ، زا  ناشیاهتـساوخرد  اهدیرخ و  رد  دوش  یم 
(1) «. هداوناخ يداصتقا  هینب 

زا دـنوش ، هداوناخ  هب  تراسخ  بجوم  هابتـشا  ای  روصق  رثا  رب  نادـنزرف  رگا  دوشیم  ثعاب  يریذـپ  تیلوئـسم  سح  تیوقت  رگید ، يوس  زا 
فرطرب نادنزرف  اب  نیدـلاو  هنامیمـص  يوگو  تفگ  اب  لکـشم  نیا  هک  دـننک  فسأت  ساسحا  بلق  میمـص  زا  دوخ ، یطایتحایب  ای  یتقدـیب 

. دش دهاوخ 

رایـسب ار  اهنآ  تسا  نکمم  تشاد . دهاوخ  يدایز  هنیزه  نانآ ، يریذپ  تیلوئـسم  نودـب  نادـنزرف  هب  رایتخا  نداد  دـننادب  دـیاب  اههداوناخ 
ياهتساوخرد ندرک  هدروآرب  يارب  دشاب ، هتشادن  یبسانم  يداصتقا  تیعضو  هداوناخ  تسرپرس  رگا  تروص ، نیا  رد  هک  دروایب  راب  عقوتم 

تسرپرس یمسج  يرکف و  ناوت  رد  تدش  هب  تلاح  نیا  دوش . دودحم  ندرک  راک  تبون  دنچ  ای  ندوب  هلغش  دنچ  هب  دوش  یم  روبجم  نانآ 
. دوب دهاوخ  سردوز  يریپ  یگداتفاراکزا و  يرامیب ، نآ ، دمآ  یپ  هک  دناشک  یم  یگدوسرف  هب  ار  درف  دراذگ و  یم  رثا  هداوناخ 

شالت راک و  يارب  نادنزرف  ندرک  هدامآ  . 2

شالت راک و  يارب  نادنزرف  ندرک  هدامآ  . 2

يو ات  تسا  یکدوک  ناوا  نامه  زا  مه  نآ  زاغآ  هک  تسا  نیدـلاو  یتیبرت  فیاظو  زا  تیلاـعف  راـک و  هب  نادـنزرف  ندرک  هداـمآ  قیوشت و 
شالت راک و  اب  هک  ییاهناسنا  تسا  رتهب  كدوک  ومن  دـشر و  اب  نامز  مه  دوش . هدامآ  جـیردت  هب  هداوناخ  هناخ و  روما  رد  يراکمه  يارب 

. دنشاب يو  يارب  ییوگلا  ات  دنوش  یفرعم  وا  هب  دناهدیسر ، یعامتجا  یناسنا و  یلاع  بتارم  هب  دوخ  هدنیازف  راکتشپ  ریگ و  یپ 

هب دنـشاب . هتـشاد  زیچ  همه  یگدنز  يادتبا  رد  دنـسرب و  زیچ  همه  هب  دوز  یلیخ  دنهاوخیم  هک  دنراد  ینادنزرف  اههداوناخ  زا  یخرب  نونکا 
روآدای دیاب  اهنآ 

ص 242. یگنهرف ، مجاهت  فرصم و  يوگلا  - 1
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دیاب نادنزرف  دناهدیـسر . هلحرم  نیا  هب  ات  دناهدرک  راک  اه  لاس  دنتـسه ، دنمتورث  يدارفا  ای  دنراد  زیچ  همه  هزورما  هک  اهنآ  همه  هک  دش 
اهدادعتـسا و زورب  يارب  تصرف  نیرتـهب  یگدـنز و  ياـهتراهم  هبرجت و  بسک  تـیبرت ، مـهم  لـماع  یگدـنز ، هرهوـج  راـک ، هـک  دـننادب 

هیلع یلع  ماما   (1) .« تسا یگدـنز  تفآ  الب و  یلبنت ، یتسـس و  دـباییم و  موادـت  یمدآ  تایح  راک ، اب  : » تفگ دـیاب  اهنآ  هب  تساهتیقالخ .
: دیامرفیم راک  شزرا  هرابرد  مالسلا 

(2) «. تسا هداد  تسد  زا  ار  ششوک  هک  یسک  دباینرد  ار  تمظع  دجم و  ُّدِجلا ؛ هَتاف  نَم  َدْجَْملا  ََكرْدَا  ام  »

(3) «. درک ششوک  هک  یسک  دش  تخب  کین  هک  یتسار  هب  َّدج ؛ نَم  دِعَس  دَق  : » دیامرفیم نینچمه 

هک دوشیم  هدید  رایـسب  هدرک ، لیـصحت  نادنزرف  هژیو  هب  نادـنزرف ، يراک  یب  لکـشم  یناریا ، ياههداوناخ  رد  رـضاح ، لاح  رد  هنافـسأتم 
هرهوج  » تسناد دیاب  یلو  دننکیم ، یناسر  تامدخ  نادنزرف ، هب  هقالع  قشع و  اب  نیدلاو  هتبلا  دـننکیم . لیمحت  هداوناخ  هب  ار  يدایز  هنیزه 
ییادـج تمحز ، جـنر و  لمحت  قشع و  رگید ، نایب  هب  تسا . نآ  نداد  شرورپ  رد  هدوب و  يزیچ  يارب  ندیـشک  تمحز  جـنر و  رد  قشع 

(4) «. دزروب قشع  نآ  هب  هک  دشکیم  تمحز  يزیچ  يارب  دشکب و  تمحز  نآ  يارب  هک  دزرویم  قشع  يزیچ  هب  صخش  دنریذپان .

قشع و یب  فرـصم ،] رپ  ، ] بلط هافر  نادرم  نانز و  زیزع ، تهج  یب  مغ و  دردیب و  نادنزرف  شرورپ  لصاح   » هک دوب  هاگآ  دیاب  نینچمه 
فده یب 

صص 80 و 81. هداوناخ ، رد  داصتقا  يداوشک ، هرهاط  کن : - 1
ص179. ج2 ، یعوضوم ،)  ) ملکلاررد مکحلاررغ و  حرش  همجرت  - 2
ص178. ج2 ، یعوضوم ،)  ) ملکلاررد مکحلاررغ و  حرش  همجرت  - 3

114 و 115. صص يزیربت ، ربکا  همجرت : نتشیوخ ، يارب  مورف ، کیرا  - 4
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، دنتـسه قشع  یگدـنز و  همزـالم  هک  مغ  جـنر و   » (1) .« دـید دـنهاوخ  نایز  نانآ  دوجو ]  ] زا هعماـج  مه  ناـشدوخ و  مه  هک  دوب  دـهاوخ 
نکمم قشع ، تیبرت  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنشاب . یسایس  یعامتجا و  يداصتقا ، هعـسوت  یناسنا و  حور  يانغ  يداش و  زا  يادج  دنناوتیمن 

(2) «. دشاب نارگمتس  نادنمتورث و  نادنمتردق و  مغ  جنر و  لمحت  ندش و  رامثتسا  رامعتسا و  يارب  نادنزرف  ندرک  هدامآ  تسا 

. درک هجوت  مهم  هتکن  دـنچ  هب  دـیاب  يزاسهدامآ  نیا  رد  یلو  تسا ، ترورـض  کی  شالت  راـک و  يارب  نادـنزرف  ندرک  هداـمآ  نیارباـنب ،
دوبهب لالح و  شاعم  تهج  رتشیب  شـالت  يارب  ناـشرورغ  ساـسحا  اـت  داد  شزومآ  ناـشیا  هب  دـیاب  ار  عورـشم  دـمآرد  هار  هکنیا  تسخن 

دُعب  » دـننادب دـیاب  ناسنا  تیونعم  ماقم  نأش و  تیمها  هب  هجوت  اب  نانآ  دـیآیم . تسد  هب  شـشوک  نودـب  هک  یتورث  رد  هن  دـشاب ، یگدـنز 
راک و هلئـسم  رد  دوش . ناسنا  يوربآ  يادـف  دـیاب  هک  تسایند  نیا  وربآ ، نید و  لباقت  رد  ور ، نیازا  تسا . مدـقم  شمـسج  رب  وا  یناحور 
، دـمآرد ندروآ  تسد  هب  يارب  تسین  تسرد  دوش . ظفح  تیولوا  نیا  دوب ، بقارم  دـیاب  یگدـنز  ياه  هبنج  ریاس  لثم  مه  دـمآرد  نیمأت 

نیا دزادرپب . دمآرد  نیمأت  هب  نارگید  تسپ  ياه  هتساوخ  هب  نداد  نت  هلمج  زا  یهار ، ره  زا  دننک و  ادف  ار  دوخ  تیناسنا  فرـش و  ناسنا ،
هار زا  هژیو  هب  ناوارف  دمآرد  بسک  ای  اهدوبمک  رب  ربص  نیب  محازت  رد  هکنیا  مود  دشاب . فعاضم  رتخد  نادنزرف  هب  تبسن  دیاب  تیساسح 

نینچمه  (3) .« دش دـهاوخ  ادـخ  دزن  شاداپ  رجا و  بجوم  عقاوم  نیا  رد  ربص  نیقی ، هب  دـنریگ . هشیپ  ار  تعانق  ربص و  هار  عورـشمان ، ياه 
: دومرف هک  دنشاب  هتشاد  تیانع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  نیا  هب  دیاب 

ص250. یگنهرف ، مجاهت  فرصم و  يوگلا  - 1
ص 251. یگنهرف ، مجاهت  فرصم و  يوگلا  - 2

صص 14 و 15. هداوناخ ، رد  داصتقا  کن : - 3
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(1) «. تسا رتهب  روآ ، تلاطب  رایسب  زا  دنک ، تیافک  هک  یکدنا  یهلأ ؛ ُرثَک و  اّمِم  ٌریَخ  یفکَو  َّلَق  ام  »

هداوناخ دمآرد  زا  نادنزرف  ندرک  هاگآ  . 3

هداوناخ دمآرد  زا  نادنزرف  ندرک  هاگآ  . 3

هدروآرب ار  هداوناخ  نادـنزرف  لوقعم  ياهزاین  دـننک و  بسک  هعماج  رد  یبسانم  هاـگیاج  يداـصتقا ، رظن  زا  دـننک  یعـس  دـیاب  اـههداوناخ 
، رگید نایب  هب  دـنهدب . نادـنزرف  هب  ار  دـیرخ  تردـق  هداوناخ و  دـمآرد  نازیم  هرابرد  مزال  ياه  یهاگآ  تسا  مزال  لاح ، نیا  اـب  دـنزاس .
هک ریگب  قوقح  ياههداوناخ  رد  هلئـسم  نیا  هژیو  هب  دنـشاب . هتـشاد  هداوناخ  دیرخ  تردق  دـمآرد و  هرابرد  ینـشور  دـید  دـیاب  نادـنزرف  »

عوضوم زا  یهاگآ  اریز  تسا ؛ رتیرورـض  دـباییم ، شیازفا  اـه  تمیق  شیازفا  نازیم  زا  رتمک  ناشدـمآرد  دـنراد و  یتباـث  دـمآرد  ًـالومعم 
تـسرپرس هب  ار  يرتمک  راشف  دنـشاب و  هتـشاد  يریذپ  فاطعنا  هداوناخ ، رد  يداصتقا  تاناسون  ماگنه  هب  نادنزرف  ات  دـش  دـهاوخ  بجوم 

ییاهلح هار  لابند  هب  دننک و  یهارمه  یلد و  مه  ساسحا  نیدلاو  اب  فرصم ، يوگلا  رییغت  يارب  اهیریگمیمـصت  رد  دنزاس و  دراو  هداوناخ 
(2) «. دنبایب هداوناخ  دمآرد  شیازفا  اه و  هنیزه  شهاک  تهج 

نآ تخـس  طیارـش  نیدلاو و  راک  لحم  زا  نادنزرف  هک  دـش  دـهاوخ  ققحم  هداوناخ  رد  ینامز  یهارمه ، یلد و  مه  يابیز  سح  نیا  هتبلا 
هدـیدن ار  مزال  ياه  شزومآ  هنیمز  نیا  رد  رگا  کشیب ، دنـشاب . هدـش  هیجوت  عورـشم ، یقالخا و  راک  تفارـش  هب  تبـسن  دـنبای و  یهاـگآ 

هداوناخ دمآرد  تسا  نکمم  دوب و  دنهاوخ  هداوناخ  تسرپرس  هب  ناگدننکداقتنا  نیتسخن  زا  دوز  ای  رید  نادنزرف ، دنشاب ،

ص 167. یعوضوم ،)  ) هحاصفلاجهن - 1
ص245. یگنهرف ، مجاهت  فرصم و  يوگلا  کن : - 2
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. دننکیم دـمآرد  بسک  عورـشمان  یقالخا و  ریغ  هار  زا  ًانایحا  ای  دنتـسه  دازآ  لغاشم  ياراد  هک  دـننک  هسیاقم  ییاه  هداوناخ  دـمآرد  اب  ار 
هداوناـخ یناور  لداـعت  رد  تسا  نکمم  یتح  دوش . هداوناـخ  تسرپرـس  هب  رتـشیب  راـشف  بجوم  دـناوتیم  یلو  تسین ، یقطنم  هسیاـقم ، نیا 

. دنک داجیا  لالتخا 

سفن هب  دامتعا  شزومآ  . 4

سفن هب  دامتعا  شزومآ  . 4

، اتسار نیا  رد  دنریگب . ارف  ار  سفن  هب  دامتعا  يروابدوخ و  سرد  هداوناخ ، رد  تسا  مزال  ور ، نیازا  دنتسه . هعماج  نازاس  هدنیآ  نادنزرف ،
شیپ رد  ار  یگدنز  ياهیتساک  دیابن  هدیمهف  ناردام  هژیو  هب  دنلانن . دوخ  ياههتشادن  اهدوبمک و  زا  زگره   » هک تسا  اههداوناخ  نیدلاو  رب 

یگدنز تبثم  طاقن  هب  ار  نانآ  هجوت  یگدنز ، ياهیتساک  زا  نادـنزرف  تیاکـش  ماگنه  دـیاب  هکلب  دنـشکب ، ردـپ  خر  هب  هداوناخ  نادـنزرف 
، رتهب هدـنیآ  لالح و  دـمآرد  هار  زا  رتشیب ، راکتبا ] و   ] شالت راک و  هب  ار  اهنآ  هداوناخ ، ردـپ  ياهتمحز  رب  يراذـگ  جرا  اـب  دـننک و  بلج 

(1) «. دننک قیوشت  راودیما و 

هب دیما  تیّدج و  اب  دنوش و  نیرفآراک  ییاهناسنا  دوخ ، قالخ  ياههـشیدنا  رب  هیکت  اب  نادنزرف  ات  دوشیم  بجوم  سفن  هب  دامتعا  شزومآ 
هب دنشاب . نارگید  زا  یگتسباو  عطق  هداوناخ و  رد  ییازدمآرد  يارب  دیدج  ياههار  فشک  لابند  هب  هراومه  شالت ، راک و  ناشخرد  جیاتن 

رادروخرب روابدوخ  ياهناسنا  دوجو  تمعن  زا  هعماـج  هدـنیآ ، رد  دـنهد ، شرورپ  هیحور  نیا  اـب  ار  دوخ  نادـنزرف  اـههداوناخ ، رگا  نیقی ،
هب یگتـسباو  هنوگ  چـیه  هک  دـنهد  قوس  ییوس  تمـس و  هب  ار  دوخ  هعماج  روشک و  درک  دـنهاوخ  یعـس  هک  ییاـه  ناـسنا  دـش ؛ دـهاوخ 

. دشاب هتشادن  ناگناگیب 

ص 82. هداوناخ ، رد  داصتقا  - 1
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لاوما ظفح  شزومآ  . 5

لاوما ظفح  شزومآ  . 5

: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

هب تسا ، هداد  رارق  امـش  یگدـنز  ماوق  هلیـسو  ار  نآ  دـنوادخ  هک  ار  دوخ  لاوما  و  ًاماَِیق ؛ ْمَُکل  ُهّللا  َلَعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلاَْومَأ  ءاَـهَفُّسلا  ْاُوتُْؤت  َـالَو  »
(5 ءاسن : «. ) دیهدن ناهیفس 

دیهش دوش ، هتشک  شیوخ  لام  زا  عافد  نمض  سک  ره  ٌدیهش ؛ وُهَف  ِهلام  َنود  َِلُتق  نَم  : » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نینچمه 
(1) «. تسا

دنکیم نایب  ار  تقیقح  نیا  تسا و  یگدنز  يرادیاپ  رد  نآ  شقن  لام و  شزرا  رگنایب  شلوسر ، یلاعت و  يراب  زا  دنمشزرا  راتفگ  ود  نیا 
لاوما زا  تظافح  نالک  حطس  رد  هداوناخ و  دوخ و  لاوما  زا  تظافح  دناوتیم  درخ  حطس  رد  تظفاحم  نیا  دیشوک . دیاب  نآ  ظفح  رد  هک 

. دوش لماش  ار  لاملا ) تیب   ) یمومع

اه هچب  هک  ینامز  نامه  دوش ؛ زاغآ  نادـنزرف  یلاسدرخ  نامز  زا  نآ  شزومآ  تسا  رتهب  هداوناـخ ، طـسوت  لاوما  ظـفح  تیمها  كرد  اـب 
شزومآ زا  دناوتیم  اه  شزومآ  نیا  دنهدیم . ناشن  نارگید  هب  ار  دوخ  تیکلام  دوخ ، راتفر  اب  ای  تساهنآ  هب  قلعتم  يزیچ  دـننکیم  ساسحا 

ار هداوناخ  لاوما  زا  تظافح  جـیردت ، هب  دوش و  زاـغآ  لوپ  یـشزرو و  مزاول  رازفا ، تشون  باـتک ، یـصخش ، لـیاسو  يراد  هگن  ظـفح و 
اب ار  سانکـسا  يراد  هگن  ظفح و  شور  دـنناوتیم  اه  هداوناخ  لاثم ، يارب  دوش . متخ  یمومع  لاوما  زا  تظافح  هب  تیاهن ، رد  دریگربرد و 

تامحز زا  تسادخ و  بناج  زا  یتمعن  لوپ ، هک  دننک  يروآدای  اهنآ  هب  دنهد و  شزومآ  دوخ ، دنزرف  هب  هیدـه  لوپ و  فیک  کی  دـیرخ 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  نانچ  دنربب . نیب  زا  یتحار  هب  ار  نآ  دیابن  سپ  دیآ . یم  تسد  هب  ردام  ردپ و 

(2) «. تسا تسردان  دساف و  ياهراک  زا  رانید ... ، مهرد و  ندرک  هراپ  »

ص 576. یعوضوم ،)  ) هحاصفلا جهن  - 1
ص 375. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  - 2
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هک یلاحرد  دنکیم . نآ  ریثکت  پاچ و  فرص  ناموت  اهدرایلیم  هلاس  ره  تلود  تسا . یلم  هیامرس  سانکسا ، هک  دش  روآدای  دیاب  نینچمه 
دـشر و ثعاب  درک و  هنیزه  هعماج  رد  یعامتجا  هافر  شیازفا  روشک و  یگدـنزاس  يارب  ار  میظع  هجدوب  نیا  ناوتیم  لوقعم ، يراد  هگن  اـب 

. دش هعماج  يداصتقا  تفرشیپ 

دیرخ شزومآ  . 6

دیرخ شزومآ  . 6

هب ار  دیرخ  رنه  دیاب  هداوناخ  نادنزرف  دـبلطیم . ار  دوخ  صاخ  تراهم  رنه و  هک  تسا  ندرک  دـیرخ  هداوناخ ، يداصتقا  ياهتیلاعف  زا  یکی 
هب کمک  مه  نادـنزرف ، ندرک  دـیرخ  بوخ  اریز  دـنزومایب ؛ اهنآ  هب  ار  تراـهم  نیا  دـننک  یعـس  تسا  رتهب  زین  نیدـلاو  دـنزومایب . یبوخ 

هداوناخ ناتـسرپرس  ای  ردام  ردپ و  شود  زا  اهتیلوئـسم  زا  یـشخب  دیرخ ، تیلوئـسم  شریذـپ  اب  مه  تسا و  هداوناخ  هنیزه  رد  ییوجهفرص 
ار دیرخ  هویـش  اهنآ  ات  دنربب  دوخ  اب  ار  نادـنزرف  زا  یکی  هعفد ، ره  رازاب ، هب  نتفر  ماگنه  نیدـلاو  تسا  مزال  اتـسار  نیا  رد  دوش . هتـشادرب 

هکنیا هن  دوش ، تداع  نادنزرف ، يارب  راک  نیا  ات  دننک  يراددوخ  يرورـض  ریغ  ياهدیرخ  زا  نکمم  دح  ات  تسا  رتهب  نینچمه  دـنزومایب .
اب بسانتم  دیرخ ، رگید ، نایب  هب  دریگ . رارق  دیرخ  دبس  رد  دیامنیم ، ابیز  هدید  رد  هچنآ  ره  دنوش و  اهالاک  تاغیلبت  رهاظ و  گنر ، بذج 

نادنزرف زا  دیرخ ، ماگنه  هک  تسا  مزال  نینچمه  دنوش . انـشآ  يرورـض  ياهدیرخ  اب  نادنزرف  ات  دوش  ماجنا  دیرخ ، تردـق  یعقاو و  زاین 
يارب هک  ییاهدیرخ  رد  ات  دوش  یهاوخرظن  دیلوت و ... ندوب  یلخاد  دیلوت ، خیرات  تشادهب ، تمیق ، تیفیک ، ریظن : دیرخ  ياهکالم  هرابرد 

. دننکن لیمحت  هداوناخ  رب  یفاضا  ياههنیزه  دنوشن و  نوبغم  داد ، دنهاوخ  ماجنا  هداوناخ 

یلو دوب ، هدامآ  رتشیب  هنیزه  يارب  دیاب  یتح  دنهد . ماجنا  تیفیکاب  دـیرخ  اهنآ  هک  تشاد  راظتنا  دـیابن  نادـنزرف ، دـیرخ  لوا  ياهزور  رد 
اهنآ هب  هک  تسا  مزال 
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، دـننک يروآدای  نادـنزرف  هب  دـیرخ  شزومآ  رد  نیدـلاو  دـیاب  هک  یمهم  هتکن  دـننارذگب . ار  يزومآراک  هرود  نیا  اـت  دوش  هداد  تصرف 
داوم دـننام  كانرطخ  داوم  دـیرخ  یلاسدرخ و  هرود  رد  اهنآ  دـننام  سپیچ و  کمخی ، کـفپ ، دـننام  رـضم  ياـهیکاروخ  دـیرخ  زا  زیهرپ 
هلاـس ره  دنتـسه و  از  بیـسآ  ناـسنا  یتمالـس  يارب  یعون  هب  مادـک  ره  هک  تسا  یناوج  یناوجون و  هرود  رد  راگیـس  ینوـیفا و  هقرتـحم ،

. دنوشیم لبقتم  ار  يرایسب  ياههنیزه  نآ  زا  یشان  ياهبیسآ  اهیرامیب و  نامرد  يارب  تلود ، اههداوناخ و 

بولطم تیفیکاب و  ییاذغ  داوم  دیرخ  يوس  هب  ار  اهنآ  ازبیسآ ، رضم و  ياهدیرخ  زا  نادنزرف  نداد  زیهرپ  نمض  دیاب  اههداوناخ  نیاربانب ،
دهد و یم  شهاک  هعماج  هداوناخ و  رد  ار  ینامرد  ياههنیزه  تسا و  دیفم  اهنآ  یتمالـس  يارب  هک  دنهد  قوس  یـشزرو  لیاسو  دـیرخ  ای 

. دوش یم  هعماج  هداوناخ و  يداصتقا  دشر  زاسهنیمز 

زادنا سپ  شزومآ  . 7

زادنا سپ  شزومآ  . 7

: دیامرفیم زادنا  سپ  شزرا  هرابرد  دنمشزرا ، یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

لادتعا اب  دنک و  لالح  بسک  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ  هتِجاح ؛ َو  هِْرقَف  مْوَِیل  ًالْـضَف  مَّدَق  َو  ًادَصَق  َقَْفنا  َو  ًابِّیَط  َبَسَتِْکا  ًاءَْرما  هللا  َمَحَر  »
(1) «. دتسرف شیپ  زا  يدنمزاین  یتسدگنت و  زور  يارب  ار  نآ  دازام  دنک و  هنیزه 

، جایتحا تروص  رد  ات  دشاب  رگنهدنیآ  ورهنایم و  تشیعم ، داصتقا و  رد  دـیاب  ناملـسم  درف  کی  هک  تسا  نآ  رگنایب  رابرهگ  شیامرف  نیا 
. دنکن کچوک  ار  دوخ  یناسنا  تلزنم  تیصخش و  یکدنا ، غلبم  يارب  دنکن و  زارد  سک  ره  يوس  هب  زاین  تسد 

ار يداصتقا  مهم  شزرا  نیا  دنشوکب  دیاب  دنشاب ، هاگآ  یگدنز  رد  زادنا  سپ  شزرا  تیمها و  هب  دیاب  اه  هداوناخ  تسرپرـس  هکنیا  نمض 
بولطم لکش  هب 

ص431. یعوضوم ،)  ) هحاصفلا جهن  - 1
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اب دـنناوتب  دـنوش و  تـیبرت  اـکتادوخ  يداـصتقا و  ورهناـیم ، يدرف  هـنیزه ، دـمآرد و  رد  یکدوـک ، زا  اـت  دـنهد  لاـقتنا  دوـخ  نادـنزرف  هـب 
، عقاو رد  دنشاب . هتشاد  يا  هناوتـشپ  زین  ادابم  زور  يارب  دوخ ، ياهزاین  ندرک  هدروآرب  نمـض  دننک و  تیریدم  ار  هنیزه  دوخ ، ياهدمآرد 

تسا رتهب  نینچمه  دنربب . یپ  یگدنز  رد  نآ  شزرا  تیمها و  هب  زادناسپ ، راثآ  نیریش  معط  ندیشچ  اب  نییاپ  نینس  زا  نادنزرف  تسا  رتهب 
غلبم هب  دنچ  ره  زین  نادـنزرف  کی  کی  يارب  دـننکیم ، حاتتفا  زادـناسپ  باسح  دوخ  يارب  هکنیا  نمـض  دـنوش . مدـق  شیپ  دوخ ، نیدـلاو ،

، دنروآیم تسد  هب  یغلبم  هک  دزمتـسد و )... یبیج ، لوپ  يدیع ، هیدـه ،  ) یتصرف ره  رد  دـننک  قیوشت  ار  اهنآ  دـننک و  زاب  باسح  كدـنا ،
یشزرو مزاول  ریرحتلا ، مزاول  دیرخ  كاشوپ ، يارب  لاس  لوط  رد  هک  ار  ییاه  هنیزه  دنناوتیم  نیدلاو  یتح  دننک . زادناسپ  ار  نآ  زا  یشخب 

اب دیرخ ، ماگنه  ات  دننک  زادناسپ  ناشباسحرد  ات  دنشاب  بقارم  دننک و  تخادرپ  نانآ  هب  يدقن  تروص  هب  دنا ، هتفرگ  رظن  رد  نادنزرف  و ...
قباطم نادنزرف  ات  دش  دهاوخ  ثعاب  اهـشزومآ  هنوگ  نیا  نیقی ، هب  دننک . هنیزه  دنرادرب و  باسح  زا  ار  نآ  نادنزرف  ردام ، ردـپ و  تراظن 

. دنزاس دراو  اههداوناخ  هب  يرتمک  راشف  يداصتقا  رظن  زا  دننک و  هنیزه  دوخ ، دمآرد  اب 

هنوگ نیا  نیرمت  اب  ات  تسا  هدروآ  مهارف  اههداوناخ  يارب  یبسانم  تصرف  تلود ، يوس  زا  اههنارای  تخادرپ  رضاح ، لاح  رد  هناتخبـشوخ 
. دننک انشآ  يداصتقا  ياهشزرا  اب  رتشیب  هچ  ره  ار  یمالسا  ناریا  نازاس  هدنیآ  هداوناخ ، رد  اهشزومآ 

هنالقاع فرصم  شزومآ  . 8

هنالقاع فرصم  شزومآ  . 8

. تسا هنیهب  فرـصم  هنـالقاع ، فرـصم  شزومآ  زا  روظنم  تسا . هنـالقاع  فرـصم  شزومآ  نادـنزرف ، يارب  مزـال  ياـه  شزومآ  زا  یکی 
هب تراسخ  بجوم  دننک و  بسانم  هدافتسا  دوجوم  تاناکما  زا  دنریگیمارف ، نادنزرف  هک  یشزومآ 
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، یکاروخ داوم  رازفا ، تشون  زا  هدافتسا  شزومآ  دشاب ؛ عونتم  هدرتسگ و  رایـسب  دناوتیم  اهـشزومآ  نیا  دنوشن . هعماج  لزنم و  لاوما  دوخ ،
هب اذـغ ، فرـص  ماگنه  هک  دـنزومایب  یکاروخ  داوم  فرـصم  رد  دـیاب  نادـنزرف  ًالثم  یمومع . لیاسو  لزنم و  لیاسو  شزومآ  ات  كاشوپ 
زا هدافتـسا  رد  درک . دـهاوخن  لیم  یـسک  ار  ناشیا  ییاذـغ  هدـنام  سپ  هک  دنـشاب  هاگآ  دـنزیرب و  فرظ  رد  ار  نآ  دوخ ، فرـصم  هزادـنا 

نینچمه دـننکن و  یطخ  طـخ  تهجیب  ار  دوخ  رتفد  دیفـس  ياـهقرو  اـی  شارت  تهج  یب  ار  دوخ  دادـم  هک  دـنریگب  داـی  دـیاب  رازفا  تشون 
هژیو هب  یگناخ  مزاول  زا  هنوگچ  روطنیمه  دننک . هدافتسا  يرادرب  تشاددای  يارب  یمیدق ، ياهرتفد  دیفس  ياهقرو  زا  هنوگچ  هک  دنزومایب 

هنوگچ نینچمه  دنشابن . زاسرسدرد  هداوناخ ، دوخ و  يارب  هک  دننک  هدافتـسا  وتا و ... تشوگ ، خرچ  زاگ ، قاجا  نوچ  يزاسرطخ  لیاسو 
نیدـلاو زا  دـیاب  نادـنزرف  لاحره ، هب  دـشاب . هتـشاد  اهنآ  يارب  ار  يروهرهب  نیرتهب  ات  دـننک  هدافتـسا  هسردـم  ساـبل  یـشزرو و  ساـبل  زا 

يزوس لد  هعماج  یمومع  تاناکما  هداوناخ و  كرتشم  لیاسو  هب  تبـسن  دـننک و  هدافتـسا  هنالقاع  دوخ  یـصخش  لیاسو  زا  هک  دـنزومایب 
. دنشاب هتشاد  ار  مزال 

وگو تفگ  اب  يداصتقا  راتفر  داجیا  . 9

وگو تفگ  اب  يداصتقا  راتفر  داجیا  . 9

ياهشسرپ تسا . يداصتقا  لئاسم  هرابرد  یگداوناخ  ياهوگو  تفگ  نداد  بیترت  يداصتقا ، راتفر  داجیا  يارب  تیبرت  ياهـشور  زا  یکی  »
تفگ هک  تسا  یبسانم  ياهتـصرف  هداوناخ و ... دـمآرد  ندـش  داـیز  مک و  يداـصتقا ] داـهج  ، ] هعماـج يداـصتقا  ياهدادـیور  نادـنزرف ،
هئارا ار  مزال  ياهـشزومآ  دوخ  نادنزرف  هب  دننک و  یم  هدافتـسا  اهتیعقوم  نیا  زا  هاگآ  ناردام  ناردپ و  دریگب . ماجنا  یگداوناخ  ياهوگو 

اریز تسا ؛ دوخ  یعامتجا  هاگیاپ  نییبت  دوش ، حرطم  یگداوناخ  ياهوگو  تفگ  نیا  رد  دناوتیم  هک  یثحابم  نیرت  مهم  زا  دنهدیم .
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یعامتجا هاگیاپ  رظن  زا  هک  دننک  دروخرب  يدارفا  اب  سلاجم ، اه و  ینامهم  رد  ای  عامتجا ، هسردم و  رد  دراد ، ناکما  ناناوجون  ناکدوک و 
یتاماهبا اهشسرپ و  تسا ، نکمم  هلئسم  نیا  دننک و  هنیزه  نانآ  هب  تبسن  رتدازآ  رتتحار و  یلیخ  دیاش  دنشاب . هتشاد  رارق  يرتالاب  هبتر  رد 

ياهتـساوخرد دـننک و  یتیاضران  ساـسحا  دوخ  هاـگیاج  هب  تبـسن  هک  دروآ  دوجو  هب  يا  هزیگنا  هکنیا  اـی  دروآ  دوجو  هب  نادـنزرف  يارب 
رب دیاب  هک  دراد  یصاخ  يداصتقا  هاگیاج  هداوناخ  ره  هک  دوش  هداد  حرـش  اهنآ  يارب  دیاب  ور ، نیازا  دنـشاب . هتـشاد  نیدلاو  زا  ینوگانوگ 

دنتسه اههداوناخ  رایسب  هچ  تسا . ددعتم  لیاسو  بابسا و  نتـشاد  زا  رت  مهم  هداوناخ  رد  شیاسآ  هافر و  ساسحا  درک و  هنیزه  نآ  ساسا 
(1) «. دننکیمن شمارآ  تیاضر و  ساسحا  دنشابیم ، یناوارف  یهافر  تاناکما  ياراد  هکنآ  اب 

: دومرف هک  دش  روآدای  نادنزرف  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  راتفگ  نیا  نینچمه 

وکین ریبدت  نآ  كالم  تسا و  یگدنز  نتفرگ  هزادـنا  بوخ  هب  یگدـنز  ماظن  ماوق و  ریبدَّتلا ؛ ُنْسُح  ُهلُکالِم  َو  ِریدـقَّْتلا  ُنسُح  ِشیَْعلا  ُماِوق  »
نیا هب  غورد و ... بلقت ، تنایخ ، يدزد ، سالتخا ، اشترا ، هوشر و  دننام  هزورما  یعامتجا  يدرف و  دسافم  زا  يرایـسب  عقاو ، رد   (2) .« تسا

مه مشچ و  تباـقر و  لـیلد  هب  هک  اـهناسنا  اـههداوناخ و  یخرب  دوشیمن . لـمع  هدـنزومآ  زردـنا  هدـنزاس و  روتـسد  نیا  هب  هک  تسا  تلع 
يور هدـش  هراشا  یقالخا  تافارحنا  هب  داـیز  ياـهجرخ  نآ و  ندوبن  یفاـک  دـمآرد ، دوبمک  رثا  رب  دـنهدیم ، هعـسوت  ار  یگدـنز  یمـشچ ،

. دراد هشیر  یهلا  ياوقت  دوبن  رد  يراتفرگ  نیا  هک  دنروآیم 

شمارآ و هب  ناوتیم  بسانم  ریبدت  همانرب و  کی  نتـشاد  اب  هنوگچ  هک  تخومآ  نادنزرف  هب  ناوتیم  یگداوناخ  ياهوگو  تفگ  ثحب و  رد 
رد هافر 

صص 81 و82. هداوناخ ، رد  داصتقا  کن : - 1
ص234. ج2 ، يدمآ ، ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 2
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: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  نانچ  دروآ . ياج  هب  ار  ادخ  ساپس  رکش و  درک و  تعانق  دوخ  ياه  هتشاد  هب  دیسر و  یگدنز 

: دیوگ یم  يدعس   (1) .« یشاب رگناوت  ات  شاب  عناق  ًاینَغ ؛ نُکَت  ًاِعنَق  ْنُک  »

ار درم  دنک  رگناوت  تعانق 

(2) ار درگناهج  صیرح  نک  ربخ 

ص 330. ج2 ، يدمآ ، ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 1
ص194. مشش ، باب  ناتسوب ، يدعس ، - 2
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يداصتقا داهج  رد  هداوناخ  تکراشم  ياهدمآ  یپ  مشش : لصف 

هراشا

يداصتقا داهج  رد  هداوناخ  تکراشم  ياهدمآ  یپ  مشش : لصف 

يداصتقا هداوناخ و  داصتقا  شخب  يارب  یبسانم  ریبادـت  دـشاب و  هتـشاد  يداصتقا  داهج  زا  یبساـنم  كرد  یناریا  هداوناـخ  رگا  ناـمگ ، یب 
: زا دنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  تشاد . دهاوخ  هداوناخ  رد  یناوارف  تبثم  راثآ  دشیدنیب ، دوخ  ياضعا  راتفر  ندرک 

هداوناخ رد  یناور  لداعت  داجیا  . 1

هداوناخ رد  یناور  لداعت  داجیا  . 1

رگید مه و  اـب  طاـبترا  رد  ییازجا  هژیو و  ياـهدرکراک  ياراد  يرگید  هعوـمجم  ره  دـننام  هک  تسا  متـسیس )  ) هعوـمجم کـی  هداوناـخ  »
لداعت زا  دوصقم  دراد . زاین  یناور  لداعت  هب  دهد  همادا  دوخ  تایح  هب  دـناوتب  هکنیا  يارب  هعومجم  نیا  تسا . هعماج  هلمج  زا  اههعومجم ،

(1) «. تسا یقالخا  ریغ  زا  یقالخا  یناسنا ، ریغ  زا  یناسنا  یتسردان ، زا  یتسرد  يدب ، زا  یکین  صیخشت  رد  یناور ،

كرد هداوناخ  ياضعا  دشاب و  هتشاد  دوجو  نزاوت  هنیزه ) دمآرد و   ) جرخ لخد و  نیب  هک  دوشیم  مکاح  هداوناخ  رد  یناور  لداعت  ینامز 
راتفر زا  یلباقتم 

ص 158. برغ ، یگنهرف  مجاهت  فرصم و  يوگلا  - 1

يداصتقا داهج  رد  هداوناخ  تکراشم  ياهدمآ  یپ  مشش : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


84 ص :

هجیتن هک  دنک  کمک  هداوناخ  رد  لداعت  داجیا  هب  هک  دراد  ار  ییاناوت  نیا  دوخ ، یشزرا  یگژیو  اب  يداصتقا  داهج  دنشاب . هتشاد  رگیدکی 
هک تسا  يداـصتقا  هعـسوت  ياـهیاپ  ياـهرازبا  زا  يداـش  تسا . هداوناـخ  رد  شخب  يداـش  زیمآرهم و  طـباور  شیپ  زا  شیب  شیازفا  ، » نآ

یهدزاب راکتشپ و  رب  دهد و  شیازفا  ار  زیمآرهم  طباور  هک  تسا  يدح  يداش ، زا  روظنم  هتبلا  دبلطیم . هعـسوت  يارب  ار  يریذپان  یگتـسخ 
نآ هـب  یباـی  تـسد  يدرف  ره  يارب  دـهدیم و  ناـشن  ار  دوـخ  یعاـمتجا ، تکراـشم  نارگید و  هـب  کـمک  رد  هـک  يداـش  نآ ] [ ؛ دـیازفیب

، اهنآ رد  يور  هدایز  يریذـپان و  يریـس  هک  ییارگ و ... درف  یتسرپ ، هافر  یبلط ، تذـل  ای  ییوج  ماک  يانعم  هب  يداش  هن  تسا ؛ ریذـپناکما 
(1) «. دیآیم رامش  هب  رگناریو  هعماج  یناسنا  هعسوت  يارب 

هداوناخ رد  یمالسا  داصتقا  طوطخ  ندش  مکاح  . 2

هداوناخ رد  یمالسا  داصتقا  طوطخ  ندش  مکاح  . 2

، دیلوت زا  معا  هداوناخ  يداصتقا  تیلاعف  دیاب  دشاب ، هتـشاد  لاعف  تکراشم  يداصتقا ، داهج  حرط  رد  هک  تسا  ممـصم  یناریا  هداوناخ  رگا 
ینعی روشک  رب  مکاح  گنهرف  ساسا  رب  ار  رگید  يداصتقا  راک  عون  ره  يراذگهیامرـس و  زادناسپ ، تالدابم ، شورف ، ای  دـیرخ  فرـصم ،

يداصتقا ياهتیلاعف  رگید ، نایب  هب  دـشاب . هتـشاد  یفاک  یهاگآ  زین  يداـهج  گـنهرف  ياههتـسیاب  زا  دـنک و  میظنت  یمالـسا  داـصتقا  ماـظن 
قنور هعماج  يداصتقا  تیعـضو  هب  دوخ  هداوناخ ، يداصتقا  ياهتیلاعف  رد  تیعورـشم  تیاعر  دریگ . ماجنا  عورـشم  هنوگ  هب  دـیاب  هداوناخ 

. داد دهاوخ 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ 
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تاروتسد زا  هلـسلس  کی  وا  يارب  دنیبیمن . دازآ  فرـصم  زا  تیفیک  ره  ای  دیلوت و  هنوگره  رد  ار  دوخ  مالـسا ، بتکم  ینابم  هب  نمؤم  درف 
. دـنیبیم اهنآ  تیاعر  هب  مزلم  ار  دوخ  تسا و  حرطم  دننیـشنب ، يدام  همیرج  اب  مأوت  ینوناق  لصا  کـی  راـظتنا  رد  هکنآ  یب  مارح ، لـالح و 
دراد و هعماج  يداصتقا  دنور  رد  يرثؤم  شقن  اهلالح  اهمارح و  نیا  دبایب . ... اهنآ  يارب  يدام  هفـسلف  کی  دشاب ، دیقم  ًامتح  هکنآ  نودـب 
[ روشک  ] يداـصتقا ناـیرج  هب  راـکدوخ  لکـش  کـی  ًـالوصا  تسا و  رتشیب  ناـفلختم  ياـهتازاجم  ینوناـق و  داوم  زا  بتارم  هب  نآ  دربراـک 

(1). دهدیم

هداوناخ رد  یقالخا  ياه  فارحنا  هنیمز  نتفر  نیب  زا  . 3

هداوناخ رد  یقالخا  ياه  فارحنا  هنیمز  نتفر  نیب  زا  . 3

: دیامرفیم دنمشزرا  یثیدح  رد  مالسا  یمارگ  لوسر 

(2) «. دماجنا رفک  هب  رقف  هک  تسا  نآ  میب  ًارفُک ؛ َنوکَی  نأ  ُْرقَْفلا  َداک  »

یب رد  يو  تزع  تسوا و  يرادهدنز  بش  رد  نمؤم  فرـش  سانلا ؛ ِنَع  ُهُؤانِغتْـسا  هُّزِع  ِلیّللاب و  ُهُمایق  ِنِمؤْملا  ُفَرَـش  : » دـیامرفیم نینچمه 
(3) «. تسا مدرم  زا  يزاین 

یقالخا تافارحنا  رقف و  نیب  نینچمه  يدـنمتزع ، يرگناوت و  نیب  اریز  تسا ؛ یگدـنز  رد  يرگناوت  شزرا  رگنایب  دنمـشزرا  ثیداحا  نیا 
: دیامرفیم يدنمتزع  يرگناوت و  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  نانچ  دراد . دوجو  هطبار  هعماج  رد 

(4) «. تسین اقآ  تقیقح ، رد  هک  یسک  رب  دروآ  ییاقآ  تدایس و  يرگناوت ، ِدّیَّسلا ؛ َریَغ  ُدِّوُسی  ینِْغلَا  »

اوسر تشز و  راک  هب  ار  یمدآ  يرادن  رقف و  يراچان ، ترورـض و  ِرمَالا ؛ ِعیطَق  یلَع  ْثَْعبَت  َْرقَْفلا  ُهرَوُرَـض  : » دـیامرف یم  يرگید  تیاور  رد 
(5) «. دراد یم  او 

صص 111و 112. یمالسا ، داصتقا  یلصا  طوطخ  - 1
ص107. یعوضوم ،)  ) هحاصفلا جهن  - 2
ص514. یعوضوم ،)  ) هحاصفلا جهن  - 3

ص259. ج2 ، یعوضوم ،)  ) يدمآ ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 4

ص288. ج2 ، یعوضوم ،)  ) يدمآ ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 5
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رایسب ریقف  ياههداوناخ  يارب  تیصخش  لالقتسا  يرادتناما و  ییوگ ، تسار  عبط ، تعانم  تحارص ، تماهـش ، دننام : یقالخا  ینابم  ظفح 
هچ دـنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  ای  دـنوشیم  بلقت  ریوزت و  غورد و  راتفرگ  ریقف  ياـههداوناخ  متحروط  هب  هکنیا  هن  هتبلا  تسا . راوشد 

رقف و يوربآ  ، » فورعم لوق  هب  درادـن . یهاگآ  اهنآ  رقف  زا  سک  چـیه  یلو  دـننکیم ، یگدـنز  عبط  تعانم  اب  هک  يریقف  ياههداوناخ  اسب 
: دیامرفیم ناریقف  هنوگ  نیا  لاح  فصو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنربیمن . تعانق »

(1) «. تسا رتزاینیب  يرگناوت  ره  زا  هک  يریقف  اسب  ِّینَغ ؛ ِّلک  ْنِم  ینغَا  ٍریقَف  ِّبُر  »

هب ار  ناسنا  يداصتقا ، رقف  يدام و  ياهزاین  هک  تسین  کش  تسا . رتشیب  ریقف  ياههداوناخ  رد  یقالخا  تافارحنا  ياههنیمز  لاـح ، نیا  اـب 
قیوشت دنـشیاتس ، قیـال  هک  اـهنآ  زا  ییوج  بیع  دنـشنزرس و  هتـسیاش  هک  يدارفا  یناوخاـنث  قلمت ، یـسولپاچ و  نوچمه  یتشز  ياـهراک 

. دنکیم

هدـیچرب هداوناخ و  يرگناوت  يارب  طیارـش  جرخ ، لخد و  نزاوت  ندـش  مکاح  يداصتقا و  داهج  حرط  رد  اه  هداوناخ  تکراشم  اب  نیقی  هب 
. دوب دهاوخ  اه  هداوناخ  زا  يرایسب  رد  فارحنا  ياه  هنیمز  شهاک  نآ  هجیتن  هک  دوش  یم  ایهم  رقف  طاسب  ندش 

هداوناخ دارفا  لماکت  دشر و  يارب  بسانم  يزاس  رتسب  . 4

هداوناخ دارفا  لماکت  دشر و  يارب  بسانم  يزاس  رتسب  . 4

يدرف و لماکت  يارب  یبسانم  رتسب  نآ ، رد  یقالخا  تافارحنا  هنیمز  نتفر  نیب  زا  بسانم و  يداـصتقا  هاـگیاج  رد  هداوناـخ  نتفرگ  رارق  اـب 
. دش دهاوخ  هدامآ  هداوناخ  دارفا  یعامتجا 

ییافوکـش هتـسیاش  ناسنا و  روخرد  یگدنز  نتخاس  و  تسا ... رقف  اب  هزرابم  يارب  یلوصا  ياهمانرب  زادناسپ ، یگدنز و  ياههنیزه  نیمأت  »
ناکما یعامتجا و  يدرف و  تیصخش  لماکت  هنیمز  نینچمه ] ، ] دوخ ناسنا و  ياهدادعتسا 
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مـشچ نودب  دـباییم و  سفن  هب  دامتعا  دـشاب ، نیمأت  شجراخم  هداوناخ ] ره   ] سک ره  نامگیب  تسا . یگداوناخ  ياهتیلوئـسم  نداد  ماجنا 
میب رطاخ و  شیوشت  ینارگن و  هنوگره  ددرگیم و  مکاح  شمارآ  هداوناخ  رد  دنکیم و  یگدنز  لقتـسم  تیـصخشاب و  نارگید ، زا  تشاد 

(1) «. ددنبیم رب  تخر  نآ  زا  هدنیآ  زا 

يارب يزاس  هنیمز  بسانم و  تیریدـم  لیلد  هب  هکلب  تسا ، مرتحم  هداوناخ ، ياضعا  ناـیم  اـهنت  هن  ياـهداوناخ ، نینچ  تسرپرـس  نیقی ، هب 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دوب . دهاوخ  زارفارس  هعماج ، رد  زین  دوخ  هداوناخ ، دارفا  ییافوکش  دشر و 

دنمزاین هک  یسک  و  دشاب ، یمارگ  شنادناخ  لها و  رب  دوش ، رگناوت  زاینیب و  هک  یسک  مِهیَلَع ؛ َناه  َرَقَْتفا  ِنَم  َو  ِِهلهَا  یلع  َمُرَک  ینْغَتْسا  ِنَم  »
(2) «. دوش راوخ  اهنآ  شیپ  ددرگ ،

تیمیمص ینابرهم و  شیازفا  . 5

تیمیمص ینابرهم و  شیازفا  . 5

رد ار  دوخ  ياهزادـناسپ  بساـنم ، یلماـعت  رد  دـنناوتب  نارگید  اـی  ماوـقا  زا  معا  دـننکیم ، یگدـنز  لـحم  کـی  رد  هک  ییاـههداوناخ  رگا 
لاغتـشا ثعاب  اهنت  هن  راک  نیا  دـننک ، داجیا  رگید ، یتسد  عیانـص  ای  یفاب  یلاق  ياههاگراک  لاثم ، يارب  دـنریگ ، راک  هب  يدـیلوت  ياهراک 

زین اـههداوناخ  نیب  تیمیمـص  یناـبرهم و  شیازفا  بجوم  دـنکیم ، تیوقت  ار  هداوناـخ  يداـصتقا  هینب  دوـشیم و  اـههداوناخ  زا  یخرب  دارفا 
. دش دهاوخ 

یتنس تکراشم  ياهبلاق  . » دید ییاتـسور  ياهراوناخ  نیب  یتنـس  ياهتکراشم  رد  ییابیز  هب  ناوتیم  ار  اهراوناخ  يراکمه  تکراشم و  راثآ 
رب ار  روما  هکلب  تخاس ، یم  ریذـپ  لـمحت  ییاتـسور  ياـهراوناخ  يارب  ار  اـسرف  تقاـط  تخـس و  ياـهراک  اـهنت  هن  ییاتـسور ، عماوج  رد 

شخبرثا و اراک ، ییاتسور  ياهراوناخ 

ص5. ج2 ، يوضر ، میلاعت  رد  يداصتقا  ياهرایعم  یمیکح ، دمحم  - 1
ص261. ج2 ، یعوضوم ،)  ) يدمآ ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 2

تیمیمص ینابرهم و  شیازفا  . 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


88 ص :

هتفای ناماس  هساک و  کی  دارفا ، يورین  ات  دوشیم  ببس  يروهرهب  يداصتقا و  رظن  زا  یتنـس  تکراشم  ، » عقاو رد  درک ». یم  روآ  طاشن  هاگ 
. دیآ مهارف ]  ] صاخ فده  یبای  تسد  هب  مزال  ییاراک  دوش و  لدـب  داش  زیگنا و  لد  يراک  هب  تخاونکی  هدـننک و  هتـسخ  ياهراک  دوش .
هب راک ، نمـض  زور  هنابـش  رد  اهراوناخ  هک  دـیآ  مهارف  یبسانم  تصرف  دوشیم ، بجوم  مه  اـب  ییاتـسور  ياـهراوناخ  يراـکمه  نینچمه 
زا دـننک و  لدـب  در و  ار  فارطا  اتـسور و  رابخا  تاعالطا و  دـنبای . یفـشت  یناور  یفطاـع و  رظن  زا  دـنزادرپب و  لد  درد  ییاشگهدـقع و 

(1) «. دنروآ تسد  هب  يدیدج  تاعالطا  رگیدکی 

ياـهراوناخ ییاتـسور و  عـماوج  رد  مه  زوـنه  تسا و  ماد  ریـش  اـب  هطبار  رد  یتکراـشم  يداـصتقا  تیلاـعف  کـی  هـک  هراو » ، » هنوـمن يارب 
 ... تقو و ماد ، دوبمک  هلمج  زا  دوجوم  تالکـشم  رب  هبلغ  يارب  ییاتـسور  ياـهراوناخ  يراـکمه  زا  ییاـبیز  هنوـمن  دراد  جاور  يریاـشع 

. تسا

دازآ یفاضا  ياهراک  زا  ار  دوخ  رگید ، يوس  زا  و ]  ] دـنهدیم شیازفا  ار  دوخ  تاناکما  ییوس  زا  هراو »  » ياضعا یتکراشم ، بلاـق  نیا  رد 
رد نامز ، رد  ییوج  هفرـص  يارب  یبسانم  هلیـسو  هراو ،»  » هب اهماد  ریـش  ندرب  هک  دننادیم  یتکراشم  بلاق  نیا  رد  ییاتـسور  نانز  دنزاسیم .

« ناگراو مه   » هناخ هب  ار  اـهماد  ریـش  هک  یتدـم  رد  و  تسا ] تیمک  تهج  هب  ریـش  ندـش  فلت  زا  يریگولج  و   ] ینبل ياـههدروآرف  دـیلوت 
(2) «. دننک رگید  ياهراک  فرص  ار  دوخ  يورین  تقو و  دنناوتیم  دنربیم ،

تیمیمـص و شیازفا  بجوم  تسا ، يداصتقا  اهنآ  يارب  هکنیا  رب  نوزفا  ناگراو ، مه  هناخ  هب  ییاتـسور  ياـهراوناخ  دـمآو  تفر  نیقی ، هب 
. تسا زین  ینابرهم 

ص69. ناریا ، رد  يرگ  يرای  گنهرف  يداهرف ، یضترم  - 1
ص69. ش 304 ، لوا ، هرود  یعامتجا ، مولع  همانلصف  هراو ،» ، » يداهرف یضترم  - 2

تیمیمص ینابرهم و  شیازفا  . 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


89 ص :

هداوناخ ندش  رو  هرهب  . 6

هداوناخ ندش  رو  هرهب  . 6

ییاهـشزرا تاکرب  ینعی  دریگ ؛ راک  هب  لمع  رد  ار  يداهج  گنهرف  ياههتـسیاب  دـنک و  كرد  ار  داهج  هملک  ییانعم  راـب  هداوناـخ ، یتقو 
نارگید تیبولطم  هب  ار  دوخ  ياـج  درف ، تیبولطم  هک  ياـهنوگ  هب  دزاـس ، يراـج  نارگید  دوخ و  یگدـنز  رد  ار  تشذـگ  راـثیا و  دـننام 

ار الاک  کی  زا  رادقم  هچ  الاک و  هچ  یلم ، داصتقا  عفانم  ياتـسار  رد  دنادب  هک  دیـسر  دـهاوخ  ییاناد  زا  ياهلحرم  هب  هداوناخ  نیا  دـهدب ،
يداصتقا و ياهدحاو  رگید  اب  هنوگچ  دنک . رگید  يالاک  نیزگ  ياج  ار  الاک  کی  فرـصم  ندش ، يداصتقا  يارب  هنوگچ  دنک . فرـصم 

ياضعا نایم  رد  ار  یناور  لداعت  هنوگچ  نینچمه  دنک . يراذگهیامرـس  اجنآ  رد  ار  دوخ  زادناسپ  دمآرد و  دـنک و  رارقرب  هطبار  يدـیلوت 
. درک دهاوخ  تکرح  يداصتقا  تفرشیپ  دشر و  ریسم  رد  تسا و  روهرهب  ياهداوناخ  نینچ  تروص ، نیا  رد  دزاس . رارقرب  هداوناخ 
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هداوناخ ربارب  رد  يداصتقا  داهج  لاس  رد  یلم  هناسر  فیاظو  متفه : لصف 

هراشا

هداوناخ ربارب  رد  يداصتقا  داهج  لاس  رد  یلم  هناسر  فیاظو  متفه : لصف 

: دومرف يوضر  مرح  نارئاز  عمج  رد  لاس 1390 ، ياهزور  نیتسخن  رد  یلاعلا  هلظدم  يربهر  مظعم  ماقم 

رد نیلوئـسم  دیاب  هک  تسا  مزال  تاعالطا  دنمزاین  تسا . ندش  دنم  ناوت  دنمزاین  نیا ، تسا . مزال  داصتقا  رما  رد  مدرم  میقتـسم  تکراشم 
(1). دننک هاگآ  ار  مدرم  دنناوتیم  دنراد . شقن  نویزیولت  ویدار و  دنراد . شقن  اههناسر  دنراذگب . ... مدرم  زایتخا 

هاگآ تهج  رد  نیگنـس  یتیلوئـسم  اههناسر  هک  دراد  تیاکح  عوضوم  نیا  زا  يداصتقا ، داهج  رد  اههناسر  شقن  هب  ناشیا  میقتـسم  هراشا 
هناسر هژیو  هب  اه  هناسر  هک  تسا  نآ  زا  رتارف  يداصتقا ، داـهج  هلوقم  نیقی ، هب  دـنراد . يداـصتقا  داـهج  رد  تکراـشم  يارب  مدرم  يزاـس 
همانرب ماظن  یکی ، هک  دنیور  هبور  مایپ  لاقتنا  يارب  بطاخم  هورگ  ود  اب  اه  هناسر  اتـسار ، نیا  رد  دننک . هدنـسب  یناسر  عالطا  هب  اهنت  یلم ،

ياه هورگ  يرگید ، روشک و  نالک  تیریدم  يراذگ و  تسایس  يزیر ،

ص24. ش4757 ، ، 15/1/1390 ناریا ، همانزور  - 1
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بلاق رد  ار  دوخ  ياهمایپ  تسا  مزـال  دـنهدیم  لیکـشت  ار  مدرم  مومع  هک  هداوناـخ  دروم  رد  دنتـسه . اـه  هداوناـخ  هلمج  زا  مدرم  فلتخم 
... و امـش » اب  «، » شهج  » ریظن ییاه  همانرب  اب  یلم  هناسر  دـیدج ، لاس  ياهزور  نیزاغآ  زا  دـنهد . هئارا  يا  هناـسر  نوگاـنوگ  ياـه  هماـنرب 

لمأت و هب  اه  هداوناخ  يارب  يزاس  همانرب  یلو  دنک ، رارقرب  طابترا  روشک  يداصتقا  تاعوضوم  هرابرد  نابطاخم  مومع  اب  تسا  هدرک  یعس 
: دوش هجوت  دراوم  نیا  دننام  ییاه  هفلؤم  هب  نآ  رد  تسا  مزال  نیاربانب ، تسا . دنمزاین  يرتشیب  تقد 

يداصتقا داهج  موهفم  زا  هداس  تسرد و  كرد  نییبت  . 1

يداصتقا داهج  موهفم  زا  هداس  تسرد و  كرد  نییبت  . 1

رتشیب هک  یتشادرب  اریز  تسا ؛ يداصتقا  داهج  موهفم  زا  تسرد  كرد  هئارا  يداصتقا ، داهج  لاس  رد  یلم  هناسر  یلـصا  فیاـظو  زا  یکی 
هک یلاحرد  تسا . اهیتخـس  لمحت  ینعم  هب  داـصتقا  هصرع  رد  داـهج  هک  تسا  نیا  دـنراد ، يداـصتقا » داـهج   » هژاو زا  اـههداوناخ  مدرم و 

، داصتقا هزوح  رد  تضایر  اهیتخـس و  لمحت  عقاو ، رد  تسا . هافر  يوس  هب  باتـشرپ  یتکرح  گنهآ و  ترورـض  زا  یکاح  یلـصا  موهفم 
، يداهج یتکرح  رد  دنک  یم  شالت  يداصتقا  داهج  دوش . لقتنم  عافد  هب  هافر  هزوح  زا  یلم  صلاخان  دیلوت  حطـس  هک  دـهدیم  خر  ینامز 

يرادربهرهب تسا ، هدشن  هدافتسا  روشک  رد  نونکات  هک  ییاهتیفرظ  زا  دناسرب و  بولطم  دح  هب  دوجوم  تیعضو  زا  ار  یلم  صلاخان  دیلوت 
هداس و ینابز  هب  ار  يداصتقا  داهج  موهفم  دـنک و  یناسر  مایپ  يزاسهمانرب و  نوگاـنوگ ، ياـهبلاق  رد  هک  تسا  هناـسر  رب  ور ، نیازا  دوش .

يوس زا  دراد . ار  دوخ  صاخ  یگدـیچیپ  ندوب ، ینف  تهج  هب  يداصتقا  میهافم  هکنیا  هژیو  هب  دـنک . نییبت  یناریا  هداوناـخ  يارب  مهف  همه 
. تسا هداد  یمومع  هغبص  نآ  هب  يداصتقا  شالت  نیا  رد  داهج »  » ریبعت رگید ،
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مدرم و هدوت  اب  تسا  هتـسناوت  يداصتقا  لئاسم  رد  هناسر  هاگره  هک  دـهد  یم  ناشن  يداصتقا  ثحاـبم  رد  یلم  هناـسر  ياـه  هماـنرب  هبرجت 
دوب و نینچ  اه ، هنارای  يزاسدنمفده  میظع  یلم  حرط  رد  تسا . هدـش  شبیـصن  یگرزب  يزوریپ  دـنک ، رارقرب  یبسانم  طابترا  اه ، هداوناخ 

رجنم هناهاوخ  تلادع  يریگتهج  يداصتقا و  تیعـضو  دوبهب  هب  هک  يداصتقا  حرط  ره  اب  هک  دنداد  ناشن  یبوخ  هب  مه  اه  هداوناخ  مدرم و 
. دنوش یتخس  لمحتم  نآ ، هب  یبای  تسد  ریسم  رد  دنچ  ره  دنهارمه ، دوش ،

ناگدرک لیـصحت  هژیو  هک  یـصصخت  تایبدا  اب  هدرک و  شومارف  ار  اههداوناخ  مدرم و  هدوت  اب  وگو  تفگ  نابز  هناسر ، هاـگره  نینچمه 
هدـش هدـننیب  مک  روآ و  لالم  ياه  همانرب  هب  لیدـبت  يداصتقا  ياه  همانرب  هتفگ ، نخـس  اـه  هداوناـخ  مدرم و  هدوت  اـب  تسا  داـصتقا  شخب 

. تسا هداد  صاصتخا  اه  همانرب  هنوگ  نیا  شخپ  هب  ار  هدننیب  مک  ياه  تقو  مه  هناسر  هجیتن ، رد  تسا .

هداوناخ داصتقا  ندرک  رو  هرهب  شزومآ  . 2

هداوناخ داصتقا  ندرک  رو  هرهب  شزومآ  . 2

هب تسا ، بولطم  دـح  هب  نآ  ندـناسر  هداوناخ و  ياضعا  رادرک  یهد  تهج  شزومآ و  يداصتقا ، داهج  لاس  رد  هناسر  رگید  فیاظو  زا 
شزومآ دنچره  دشاب ، میقتسم  ریغ  ای  میقتـسم  دناوتیم  اهـشزومآ  دشاب . هتـشاد  دوخ  تیلاعف  زا  ار  يرو  هرهب  تیاهن  هداوناخ ، هک  يا  هنوگ 

دراو هعماج ، داصتقا  هب  کمک  ياتسار  رد  دناوت  یم  یلم  هناسر  هک  هداوناخ  یـشزومآ  ياه  هطیح  دراد . يرتشیب  یـشخبرثا  میقتـسم ، ریغ 
ندوب دـیفم  ریذـبت ، فارـسا و  زا  زیهرپ  لادـتعا ،  ) یمالـسا فرـصم  لوصا  يداهج ، راـک  هویـش  شزومآ  تسا . هدرتسگ  رایـسب  دوش ، نآ 

دیرخ هویش  شزومآ  یگناخ ، لیاسو  يراد  هگن  ریمعت و  فرصم ، يدنب  تیولوا  یلحم ، یگداوناخ و  ياه  ینواعت  لیکشت  فرصم و ،)...
. تساه هطیح  نیا  هلمج  زا  اهنآ  دننام  يریذپ و  تیلوئسم  هداوناخ ، نادنزرف  هب  زادنا  سپ  و 
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دوخ و مه  دـناوتیم  اهنآ  هب  هجوت  اب  هداوناخ  هک  دـننک  هیهت  ار  نوگانوگ  تاعوضوم  زا  یتسرهف  ادـتبا  تسا  رتهب  یلم  هناسر  نازاس  همانرب 
هداوناخ فلتخم  ياه  هورگ  يارب  ار  دوخ  یشزومآ  ياههمانرب  تاعوضوم ، ندرک  يدنب  هتـسد  نمـض  سپـس  دنک . روهرهب  ار  هعماج  مه 

هاگآ هداوناخ ، يارب  مزال  ياه  شزومآ  زا  یکی  ًـالثم  دـنک . هیهت  نادـنملاس و ...  ناـناوج ، ناـنز ، ناـناوجون ، ناـکدوک و  هورگ  هلمج  زا 
روط هب  دـیآیم . رامـش  هب  يرو  هرهب  شیازفا  ياه  شور  نیرتهب  زا  یکی  هک  تسا  هداوناخ  رد  يروهرهب  موهفم  اب  مدرم  یجیردـت  نتخاـس 

تعرـس اب  نالوئـسم ، دـنوش ، انـشآ  یگدـنز  رد  نآ  دربراک  يرو و  هرهب  موهفم  اب  ناسآ  ياه  هویـش  هب  اه  هداوناخ  دارفا  همه  رگا  یعیبط ،
شزومآ ياه  همانرب  هیهت  اب  دـنناوت  یم  یلم  هناسر  نازاس  همانرب  ور ، نیازا  دیـسر . دـنهاوخ  يداـصتقا  داـهج  رد  دوخ  فادـها  هب  يرتشیب 

شقن هداس ، ياه  کینکت  نتفرگارف  اب  اهنآ ، هک  يا  هنوگ  هب  دـننک ، انـشآ  دنمـشزرا  موهفم  نیا  اب  رتشیب  ار  اـه  هداوناـخ  يرو ، هرهب  هداـس 
ياهراکهار زا  هدافتـسا  اب  هک  دـنزومایب  اه  هداوناخ  رگا  هنومن ، يارب  دـننیبب . سوملم  روط  هب  ار  یگدـنز  رد  يرو  هرهب  گنهرف  يریگارف 

ياه هنیزه  زا  دـصرد  هاجنپ  ات  دـنناوتیم  هناخزپشآ ، لیاسو  قیقد  باختنا  اب  سرتسد و  رد  عبانم  يژرنا و  زا  هنیهب  هدافتـسا  يزپشآ ، یقطنم 
دننک باختنا  يرهـش  ياهترفاسم  يارب  ار  هلیـسو  نیرتبـسانم  نیرتکیدزن و  هنوگچ  دنمهفب  مه  رگا  دنهد . شهاک  شخب  نیا  رد  ار  يژرنا 

هب درک ؛ دنهاوخ  هجوت  يرتشیب  تقد  اب  هناسر  یشزومآ  ياه  همانرب  هب  دنسرب ، دصقم  هب  رتتحار  رتمک ، هنیزه  يژرنا و  تقو ، فرص  اب  هک 
هماـنرب رد  دـیاب  تسا ، ناـناوجون  ناـکدوک و  يارب  هماـنرب  رگا  ًـالثم  دوش . شخپ  دوخ  بطاـخم  صاـخ  ناـمز  رد  هماـنرب  ره  هکنیا  طرش 

. دوشیم داهنشیپ  اهکینکت » يروهرهب و  هداوناخ ،  » یشزومآ همانرب  هداوناخ ، همانرب  يارب  اتسار  نیا  رد  دوش . شخپ  ناناوجون  ناکدوک و 
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رد دوخ  لیاسو  تاناکما و  زا  رتهب  يرادربهرهب  يارب  مزـال  ياـه  ییاـناوت  زا  ییاـه ، تراـهم  يریگارف  اـب  هداوناـخ  دارفا  هماـنرب ، نیا  رد  »
يارب تشاد . دـهاوخ  يرتشیب  یـشخبرثا  دوش ، هیهت  لصف  زاین  اب  گنهامه  همانرب ، نیا  رگا  دـنوشیم . رادروخرب  راک  لحم  اـی  اـه  هداوناـخ 

هب ناتـسمز ، رد  زین  تخادرپ . وردوخ  يروهرهب  نونف  شزومآ  هب  ناوتیم  دـننک ، یم  رفـس  یـصخش  لیاسو  اب  مدرم  هک  ناتـسبات  رد  لاـثم ،
حیحـص و هعلاطم  هویـش  هب  لاس ، رخآ  تاـناحتما  ماـگنه  راـهب و  رد  هسردـم ؛ رازبا  يراد  هگن  تراـهم  هب  زییاـپ ، رد  هدـننک ؛ مرگ  لـیاسو 

روط نیمه  درک . هجوت  نازومآشناد  رمع  نتفر  ردـه  و  يدودرم )  ) تراـسخ زا  يریگ  شیپ  يارب  روکنک ، اـی  ناـحتما  رد  ینارگن  شهاـک 
نتخاس فرصم و  راب  کی  فورظ  زا  هدافتـسا  هویـش  وتا ، دننام  یلیاسو  فورظ و  زا  یهایـس  بوسر و  سابل ، زا  اههکل  ندودز  هب  ناوتیم 

(1) «. تخادرپ اهنآ  زا  هدافتسا  لباق  دیفم و  لیاسو 

، هنومن يارب  دشاب . هنیزه  نیرتمک  هب  هداوناخ  فرصم  تیاده  يداصتقا ، داهج  لاس  رد  هداوناخ  یـشزومآ  ياه  همانرب  تسا  رتهب  نینچمه 
دمآرد نازیم  دراد . یلـصا  شقن  بسانم ، هیذـغت  رد  هداوناخ  داصتقا  طقف  دـننکیم  روصت  اههداوناخ  دارفا و  زا  يرایـسب  هیذـغت ، شخب  رد 
داصتقا رد  ییوج  هفرـص  رب  نوزفا  تفارظ ، تقد و  اب  دنناوتیم  زین  نییاپ  دمآرد  اب  ییاه  هداوناخ  یلو  دراد ، شقن  هیذغت  دوبهب  رد  هداوناخ 

يزور دناوتن  هداوناخ ، زاین  دروم  نیماتیو  تفایرد  يارب  يدرف  رگا  ًالثم  دنشاب . هتـشاد  دوخ  ییاذغ  دبـس  رد  ار  مزال  يذغم  داوم  هداوناخ ،
اب دناوتیم  دراد ، دوجو  زین  ملک  رد  يذغم  هدام  نیا  زا  يدایز  رادـقم  دـنادب  رگا  دـنک ؛ نیمأت  شاهداوناخ  ياضعا  يارب  لاقترپ  ددـع  کی 

دوجو ياهداوناخ  يارب  ناکما  نیا  رگا  دنک . مهارف  هداوناخ  ياضعا  يارب  ار  اه  نیماتیو  رتمک ، تمیق 

ص133. مالسا ، وترپ  رد  يروهرهب  راکفاب ، نیسح  - 1
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دودـح ات  دـناوتیم  تاینبل ، فرـصم  ای  تالغ  تابوبح و  هورگ  ندرک  بیکرت  اب  دـنک ، فرـصم  دیفـس  ای  زمرق  تشوگ  زور  ره  هک  درادـن 
هفرم و رـشق  هکلب  هعماج ، دـمآرد  مک  ياهرـشق  اهنت  هن  هنافـسأتم  دزاس . هدروآرب  نیئتورپ  هب  ار  دوخ  هداوناخ  ياـضعا  ندـب  زاـین  يداـیز ،

یحارط اـب  دـناوتیم  یلم  هناـسر  عومجم ، رد  تسا . طوبرم  اـهنآ  یهاـگآان  هب  هلئـسم  نیا  دـنربخ و  یب  اـهتیعقاو  نیا  زا  زین  هدرک  لیـصحت 
فرـصم يوس  هب  ار  اهنآ  ینید ، عبانم  زا  ماهلا  اب  هژیو  هب  اه ، هداوناخ  هب  تسرد  يا  هیذغت  تاعالطا  نداد  یـشزومآ و  ياه  همانرب  بسانم 

. دش دهاوخ  رو  هرهب  هعماج  مه  هداوناخ و  مه  يدایز  دودح  ات  تروص  نیا  رد  هک  دنک  ییامنهار  هنیزه  نیرتمک  اب  بسانم 

يروهرهب تهج  رد  هداوناخ  فرصم  تیاده  . 3

يروهرهب تهج  رد  هداوناخ  فرصم  تیاده  . 3

، یفرـصم ياهاطخ  نداد  ناشن  عناوم و  ندرک  دزـشوگ  هلمج  زا  هدش ، ماجنا  ياهدرکلمع  هب  هداوناخ  نتخاس  انـشآ  اب  دـناوتیم  یلم  هناسر 
زا تسردان  هدافتـسا  ییاذغ ، داوم  ياهلف  دیرخ  زپو ، تخپ  اهییاریذپ و  رد  فارـسا  دنک . تیاده  يروهرهب  تهج  رد  ار  هداوناخ  فرـصم 
... و لوپ )  ) یلم هیامرس  یگناخ و  مزاول  زا  يراد  هگن  رد  یتالابم  یب  هناگیب ، ياهدرواتسد  اهالاک و  فرصم  یطارفا ، ییارگدم  كاشوپ ،

، راتفر حالصا  اب  هک  دوش  هتساوخ  اهنآ  زا  دنوش و  هداد  ناشن  اههداوناخ  هب  بسانم  يزاس  همانرب  اب  دیاب  هک  دنتـسه  عناوم  نیا  زا  ياهنومن 
. دنزاس روهرهب  ار  هعماج  دوخ و  هداوناخ  ات  دنشاب  هتشاد  لاعف  تکراشم  يداصتقا  داهج  رد 

هرابرد تواضق  نیرتهب  ات  دوش  رهاظ  فرطیب  فافـش و  ردـتقم ، رگتیادـه  کی  شقن  رد  دـیاب  یلم  هناسر  نامز ، زا  ههرب  نیا  رد  عقاو ، رد 
هب اهاطخ ، نداد  ناشن  عناوم و  ندرک  دزشوگ  لیلد  هب  هک  تسا  لیام  رگا  دریگ و  ماجنا  نآ 
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رنه زا  يریگهرهب  لاثم ، يارب  دوش . هئارا  دنتـسم  تروص  هب  اـی  شیاـمن  ياـهبلاق  رد  يرگتیادـه  نیا  تسا  رتهب  دوشن ، مهتم  ییاـمن  هاـیس 
. دشاب دیفم  رایسب  دناوتیم  هداوناخ  یبسن  ياههورگ  همه  رد  يراذگرثا  تیباذج و  تهج  هب  نشیمینا 

رگداهج ای  روهرهب  هداوناخ  دـهدیم . داهنـشیپ  ار  يداصتقا » رگداهج  هداوناخ   » ای روهرهب » هداوناخ   » نشیمینا تخاـس  یحارط و  هدـنراگن ،
ياضعا زا  مادـک  ره  دنتـسه . انـشآ  يروهرهب  ياهـشور  لوصا و  اب  نآ  ياضعا  هک  دـشاب  يروهرهب  زا  لـماک  ییوگلا  دـناوتیم  يداـصتقا 
يدراوم اجره  دنروآیم و  تسد  هب  یناوارف  ياهتیقفوم  يروهرهب ، وترپ  رد  دنتسه  هعماج  ینس  فلتخم  ياههورگ  زا  يرامـش  هک  هداوناخ 

تهج رد  ار  يدراوم  هک  اج  ره  دننک و  یم  يروآدای  ار  يروهرهب  حیحـص  هویـش  نداد ، رکذـت  اب  دـننک ، یم  هدـهاشم  يروهرهب  فالخ 
. دننک یم  نیسحت  قیوشت و  ار  هداوناخ  ياضعا  دننیبیم ، هداوناخ  يروهرهب 

فرـصم حالـصا  رد  يرثؤـم  يرگتیادـه  شقن  دـنناوتیم  دـنوش ، نیودـت  هیهت و  هنادـنمرنه  رگا  ینوـیزیولت ، دنتـسم  ياهـشرازگ  نینچمه 
، تسا بسانم  هک  رگید  یشور  ره  ای  یمومع  نالعا  هویـش  زا  یلم  هناسر  تسا  رتهب  هنیمز  نیا  رد  دنـشاب . هتـشاد  نآ  يروهرهب  هداوناخ و 

هنیمز رد  ییاـهتیقفوم  فرـصم و ... راـب  کـی  داوم  زاـگ ، قرب ، بآ ، دـننام  یفرـصم  فلتخم  دراوم  رد  هک  ار  روهرهب  ياـههداوناخ  ادـتبا 
. دزادرپب دنتسم  شرازگ  هیهت  هب  سپس  دنک و  ییاسانش  دناهتشاد  يروهرهب 

یلم ییافکدوخ  هیحور  جیورت  . 4

یلم ییافکدوخ  هیحور  جیورت  . 4

ماظن و یلـصا  فادها  زا  یکی  دیدرت ، نودب  تسا . ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  فادها  اب  ییوس  مه  یلم ، هناسر  فیاظو  فادـها و  زا 
، يداصتقا داهج  حرط 
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مدرم ياه  هشیدنا  رب  يراذگرثا  رد  یلم  هناسر  يدنم  ناوت  هب  هجوت  اب  رگید ، يوس  زا  تساه . هصرع  مامت  رد  ناگناگیب  زا  یگتسباو  عطق 
هب تبـسن  ار  هداوناخ  یمومع و  رواب  دنک و  تیوقت  هعماج  رد  ار  یلخاد  ياهالاک  هب  دامتعا  گنهرف  دناوتب  دـیاب  هناسر  نیا  اه ، هداوناخ  و 

ياهزاین دناوتیم  یلخاد  دیلوت  اه ، هنیمز  زا  يرایسب  رد  هکنیا  دوجو  اب  یلعف ، تیعضو  رد  اریز  دهد ؛ رییغت  دناهدش ، هدومزآ  هک  ییاهالاک 
زا یـشان  ناوتیم  ار  شیارگ  نیا  هک  دننک  هدافتـسا  یجراخ  هباشم  ياهالاک  زا  دنهدیم  حـیجرت  ناگدـننک  فرـصم  دـنک ، نیمأت  ار  هعماج 

. تسناد یلخاد  درادناتسا  ریغ  تیفیک  زین  يدامتم و  ياهلاس  رد  هتفرگ  لکش  یگنهرف  ياهرواب 

دهاوخن ماجنا  همان  شخب  رودـص  اب  لخاد  تخاس  ياهالاک  يوس  هب  مدرم  شیارگ  یهد  تهج  فرـصم و  هزیگنا  حالـصا  تسا  یهیدـب 
زا یـشان  ياهراشف  لمحت  هک  دننک  ساسحا  دیاب  مدرم  دش . دهاوخ  نکمم  هعماج  دـیلوت  فرـصم و  گنهرف  ياقترا  قیرط  زا  هکلب  دـش ،

یعامتجا طباور  داصتقا و  یعون  داجیا  هب  تسا و  ناشدوخ  عفن  هب  یلخاد  تادـیلوت  فرـصم  يوس  هب  شیارگ  رییغت  اـی  فرـصم  شهاـک 
(1) «. دماجنایم بولطم  ینورد و 

تاغیلبت تشاد  هجوت  دـیاب  دـنک . یلم  ییاکتادوخ  ییافکدوخ و  لصا  رب  ینتبم  ار  دوخ  تاغیلبت  یلم ، هناسر  هک  تسا  مزال  اتـسار  نیا  رد 
هب ار  لخاد  دـیلوت  ياهالاک  دـنک و  تیوقت  اههداوناخ  نایم  رد  ار  يدـنم  ناوت  راکتبا و  سح  هک  دوب  دـهاوخ  دـیفم  یتروص  رد  يراـجت 

بجوم دـنک و  مهارف  روشک  رد  ار  یـصصخت  يدـیلوت و  ياهدـحاو  نیب  تباقر  ناکما  نینچمه  دـیارایب . نانآ  هاگن  رد  بولطم  ياهنوگ 
. درادرب ماگ  یلم  هعسوت  ياتسار  رد  تیاهن  رد  دوش و  یلخاد  تعنص  دیلوت و  يروآ  نف  ياقترا 

ص 75. برغ ، مالسا و  رد  فرصم  يوگلا  - 1
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، نویزیولت زا  هدش  شخپ  ياهیهگآ  دصرد  هک 25  دهدیم  ناشن  نویزیولت » ياهیهگآ  ياوتحم  راتخاس و   » هرابرد یقیقحت  زا  لصاح  جیاتن 
ساـسا رب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدوب  لزنم  مزاول  لـیاسو و  هب  طوـبرم  دـصرد  اـهیکاروخ و 21  ییاذـغ و  داوم  هب  طوبرم  زور ، کـی  رد 

ياه یهگآ  دصرد  نینچمه 54  دـننادیمن . ینوراکام  کفپ و  یهگآ  زج  يزیچ  ار  نویزیولت  ياه  یهگآ  مدرم  یمـسر ، ریغ  ياه  لیلحت 
دنکیمن و 48 دراو  دارفا  یتخبشوخ  یتمالس و  هب  یللخ  چیه  اهنآ  ندشن  شخپ  ینعی  دندوبن ؛ طبترم  ناسنا ، ياهزاین  اب  هدشیسررب ، یغیلبت 
هب مدرم  هنازور  یگدـنز  ياهراجنه  زا  اهالاک  نیا  بلغا  دـندوب و  یگدـنز  ینامرآ  ياههویـش  جّورم  یناـگرزاب  ياـه  یهگآ  زا  دـصرد 

(1) «. دنرود

فارسا زا  ار  اهنآ  دهد و  یهاگآ  فرصم  شزرا  هب  تبسن  ار  نابطاخم  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  یمالـسا  فرـصم  تاغیلبت  هک  یلاح  رد 
رد ییازـسب  شقن  هک  یلم  هناسر  شیامن  ياه  همانرب  روط  نیمه  دشاب . هداوناخ  یـساسا  یعقاو و  ياهزاین  ياتـسار  رد  دراد و  زاب  ریذبت  و 

ار ییارگ  فرصم  ای  یگدز  فرصم  هتساوخان ، ای  هتساوخ  هک  دنشاب  يا  هنوگ  هب  دیابن  دنراد  اه  هداوناخ  فرصم  قیوشت  ای  ندرک  دودحم 
رثا تسا  رتهب  عقاو ، رد  دنتسین . رادروخرب  یتحار  لماک و  یگدنز  زا  دننک ، ساسحا  اه  هداوناخ  هکنیا  دننک و  جیورت  اه  هداوناخ  نایم  رد 

. دوش هتفرگ  راک  هب  یمالسا  فرصم  يوگلا  نییبت  تهج  رد  یلم  هناسر  ییاقلا 

اههداوناخ رد  دیلوت  تیعضو  دوبهب  يارب  شالت  . 5

اه هداوناخ  رد  دیلوت  تیعضو  دوبهب  يارب  شالت  . 5

یفرـصم ياهزاین  دـنهدیم  حـیجرت  اهنآ  تسا . هدرک  رتناسآ  هداوناخ  يارب  ار  راک  یتعنـص ، ياه  هناخراک  اه و  هاـگراک  تادـیلوت  هزورما 
ای هدامآ  لکش  هب  ار  دوخ 

ص 508. ش 19 و 20 ، ناتسمز 1378 ، زییاپ و  شجنس ، شهوژپ و  همان  لصفود  امیس ،» رد  فرصم  يوگلا  ، » دلاخ راگتسر  ریما  - 1
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، رود نادـنچ  هن  هتـشذگ  رد  هک  یلاحرد  تسا . هدـش  دـیلوت  رد  هداوناـخ  شقن  شهاـک  بجوم  رما  نیا  دـننک . هیهت  رازاـب  زا  هداـمآ  همین 
نیا نوچ  دنتـشاد . یلم  دـیلوت  رد  یمهم  شقن  دـندوب و  يداصتقا  يافکدوخ  دـحاو  کی  دوخ  ییاتـسور ، یحاون  رد  هژیو  هب  اههداوناخ ،

، اههداوناخ هزورما  تشاد . یمهم  شقن  هداوناخ  دـمآرد  رد  ییوج  هفرـص  رد  دوخ ، دـش ، یم  دـیلوت  يرتمک  ياه  هنیزه  اب  تادـیلوت  عون 
. تسا رثؤم  هداوناخ  دمآرد  شهاک  رد  هک  دننکیم  هیهت  یفازگ  تمیق  اب  ار  یتعنص  ياه  هناخراک  تادیلوت 

دننامه ار  اههداوناخ  روشک ، یلم  دـیلوت  رد  نآ  تیمها  یگناخ و  دـیلوت  يایازم  ندرمـشرب  هدـنزاس ، ياههمانرب  هیهت  اب  دـیاب  یلم  هناـسر 
دـهد و شزومآ  دـنم  هقالع  ياههداوناخ  هب  ار  دـیلوت  هویـش  يداصتقا ، لاـس  رد  تسا  رتهب  یتح  دـنک . قیوشت  یگناـخ  دـیلوت  هب  هتـشذگ 
اب دیدرت ، نودـب  دـنک . یفرعم  ییاسانـش و  دـننک ، داجیا  راک  دوخ ، هداوناخ  ياضعا  يارب  هار  نیا  زا  دـنا  هدـش  قفوم  هک  ار  ییاه  هداوناخ 

رظن زا  اههداوناخ  دش و  دهاوخ  دـیلوت  روشک  لخاد  رد  هعماج  ياهزاین  زا  یمیظع  شخب  یگناخ ، تادـیلوت  يارب  اه  هداوناخ  ندـش  لاعف 
. دوب دنهاوخ  روهرهب  زین  يداصتقا 

هداوناخ ياضعا  نایم  رد  یشوک  تخس  راک و  گنهرف  يایحا  . 6

هداوناخ ياضعا  نایم  رد  یشوک  تخس  راک و  گنهرف  يایحا  . 6

هعسوت و رد  نآ  شقن  شالت و  راک و  زا  هک  دنراد  دوجو  يدارفا  يرهش ، ياههداوناخ  هژیو  هب  اههداوناخ ، دارفا  نایم  رد  هزورما  هنافسأتم 
ياه تیعقوم  زا  اههداوناخ  یضعب  هدافتسا  ءوس  لیلد  هب  بالقنا ، زا  سپ  هژیو  هب  راک ، زا  روصت  عون  نیا  دنرادن . یتسرد  روصت  تفرشیپ ،

، ور نیازا  تسا . هدش  رتشیب  دـناهتفای ، تسد  ینالک  تورث  هب  عورـشمان  ياههار  زا  هک  گنج  ریظن  روشک  رد  هدـمآ  دوجو  هب  يرارطـضا 
تسا مزال 
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هداوناخ و نایم  رد  ار  یشوک  تخس  راک و  گنهرف  دنادیم  شزرا  تدابع و  ار  راک  هک  یمالسا  دنمشزرا  فراعم  زا  يریگ  هرهب  اب  هناسر 
. تسا هدنزاس  ششوک  ورگ  رد  ناسنا ، تمارک  تفارش و  هک  دنسرب  رواب  نیا  هب  اههداوناخ  دارفا  هک  ياهنوگ  هب  دنک ، ایحا  هعماج 

يریگ هجیتن 

يریگ هجیتن 

شخب هژیو  هب  روشک  يداصتقا  هخرچ  رد  نآ  روضح  نازیم  درکلمع و  عون  هک  تسا  هعماج  یساسا  ناکرا  زا  یکی  هداوناخ  دیدرت ، نودب 
فیعض رایسب  دیلوت ، رد  هداوناخ  درکلمع  تیعضو  نونکا  مه  هک  درک  ناعذا  دیاب  فصو ، نیا  اب  تسا . راذگرثا  رایـسب  فرـصم  دیلوت و 

ياههداوناخ رتشیب  درادـن ، یبساـنت  هنیزه ، اـب  هداوناـخ  دـمآرد  هک  اـجنآ  ا ز  تسین . یلم  عفاـنم  ظـفح  تهج  رد  زین  نآ  فرـصم  تسا و 
لفاغ نآ  زا  دیابن  يداصتقا  داهج  حرط  رد  هک  یمهم  ياهـشخب  زا  یکی  ور ، نیازا  دنرادن . يرثکادـح  بولطم و  یهافر  تیعـضو  یناریا ،

. تسا هداوناخ  شخب  دوب ،

لک يداصتقا  دوبهب  رد  نآ ، رد  يداـصتقا  دوبهب  اـی  رییغت  هنوگره  دـهدیم ، لیکـشت  ار  هعماـج  هیلوا  هتـسه  هداوناـخ  نوچ  رگید ، يوس  زا 
ياههویش اب   ) يداهج راتفر  هیحور و  هب  تبـسن  هداوناخ  هک  تسا  مزال  هداوناخ  ندش  لاعف  تکراشم و  يارب  دوب . دهاوخ  راذگرثا  هعماج 

یهاگآ هنیمز  رد  دشاب . هتـشاد  لماک  فارـشا  یهاگآ و  يداصتقا ، دهعتم و  يورین  تیبرت  فرـصم و  دیلوت و  رد  دوخ  فیاظو  يداهج ،)
، هنارگتیاده یشزومآ ، ياههمانرب  نیودت  هیهت و  اب  دیاب  هناسر  نیا  تسا . رت  مهم  همه  زا  یلم  هناسر  شقن  هژیو  هب  اههناسر ، شقن  یشخب ،
رد لاعف  تکراشم  هب  ار  اهنآ  دنک و  نییبت  یناریا  ياههداوناخ  يارب  ار  يداصتقا  داهج  موهفم  زا  یتسرد  كرد  دناوتب  یـشزیگنا  ییاقلا و 

تیریدم دیلوت ،
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شخب مارآ  ياضف  رب  هک  یشالت  تیمیمـص و  اب  يرما ، نینچ  ققحت  تروص  رد  دنک . قیوشت  يداصتقا  دهعتم و  يورین  تیبرت  فرـصم و 
یم رادروخرب  یناور  لداعت  زا  هکلب  دیـسر ، دـهاوخ  بولطم  هافر  يداصتقا و  يروهرهب  هب  یناریا  هداوناخ  اهنت  هن  دوشیم ، مکاح  هداوناـخ 

يداصتقا دشر  نیقی ، هب  دشاب ، هارمه  رگید  ياهـشخب  تدهاجم  اب  رگا  دش و  دهاوخ  ایهم  هداوناخ  دارفا  یلاعت  دـشر و  يارب  هنیمز  دوش و 
. تشاد دهاوخ  یپ  رد  زین  ار  هعماج  یعامتجا  و 
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همان باتک 

هراشا

همان باتک 

اه لصف  ریز 

باتک فلا )

هیرشن ب )

یتنرتنیا هاگیاپ  ج )

باتک فلا )

باتک فلا )

. دنودالوف يدهمدمحم  همجرت : میرک ، نآرق   �

. اتیب هیمالسا ، مق ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  یلع ، نب  دمحم  رفعجوبا  هیوباب ، نبا 

.1380 مجنپ ، پاچ  یناگرزاب ، رشن  پاچ و  نارهت ، نالک ، داصتقا  دمحا ، يوخا ،

.1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  مق ، مالسا ، وترپ  رد  يروهرهب  نیسح ، راکفاب ،

.1385 لوا ، پاچ  امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  مق ، تایح ، هتسه  ، 

.1381 لوا ، پاچ  ابص ، تاراشتنا  نارهت ، ابص ، گنهرف  دمحم ، یتشهب ،

هاگـشناد نارهت ، ینیـسح ، نیدـلا  لـالج  دیـس  همجرت : ملکلاررد ، مکحلاررغ و  حرـش  همجرت و  دـمحم ، نب  دـحاولادبع  يدـمآ ، یمیمت 
.1384 نارهت ،

.1365 مجنپ ، پاچ  ناسیونشوخ ، نمجنا  نارهت ، ظفاح ، ناوید  نیدلاسمش ، دمحم  ظفاح ،
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ق.  . 1412 ه تیبلا ، لآ  مق ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رُح 

.1382 لوا ، پاچ  شورس ، نارهت ، یهقف ، تاحالطصا  تاغل و  گنهرف  دمحم ، دیس  ینیسح ،

. ات یب  لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، هایحلا ، اضردمحم ، یمیکح ،

.1376 مود ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، يوضر ، میلاعت  رد  يداصتقا  ياهرایعم  دمحم ، یمیکح ،

.1379 موس ، پاچ  نامقل ، مق ، هغالبلاجهن ، همجرت  دمحم ، یتشد ،

.1376 لوا ، پاچ  نیما ، یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، دلج 1 ،)  ) یسمش ياهدادیور  اهزور و  اوق ، لک  مظعم  هدنامرف  یسایس  یتدیقع  رتفد 

. ات یب  لوا ، پاچ  هاگشناد ، هزوح و  يراکمه  رتفد  مق ، یمالسا ، داصتقا  رب  يدمآرد  هاگشناد ، هزوح و  يراکمه  رتفد 

.1389 مود ، پاچ  غوبن ، مق ، تبیغ ، رصع  رد  هیقف  تیالو  اضر ، یلع  ینارهت ، ییاجر 

.1374 لوا ، پاچ  شخپاچ ، نارهت ، یگنهرف ، مجاهت  فرصم و  يوگلا  میهاربا ، یقازر ،

پاچ یمالـسا ، گـنهرف  رـشن  رتفد  نارهت ، یعوضوم ،)  ) يدـمآ ملکلاررد  مکحلاررغ و  حرـش  همجرت و  مشاـه ، دیـس  یتـالحم ، یلوسر 
.1383 مشش ،

. اتیب ریبکریما ، نارهت ، ناتسوب ، نیدلا ، حلصم  خیش  يدعس ،

.1363 مود ، پاچ  یمالسا ، رشن  نیسردم ، هعماج  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  همجرت : لوقعلا ، فحت  یلع ، نب  نسح  دمحم  ینارح ، هبعش 

.1372 لوا ، پاچ  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  تاراشتنا  مق ، مالسا ، ینامسآ  میلاعت  دمحم ، یفحص ،
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.1373 موس ، پاچ  تجهب ، نارهت ، يزیربت ، ربکا  همجرت : نتشیوخ ، يارب  کیرا ، مورف ،

.1367 لوا ، پاچ  دیراورم ، نارهت ، يزیربت ، ربکا  همجرت : یگدنز ، مان  هب  ، 

. اتیب لوا ، پاچ  یهاگشناد ، رشن  زکرم  نارهت ، يرگ ، يرای  گنهرف  یضترم ، يداهرف ،

.1383 مهدزاود ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، یعوضوم ،)  ) هحاصفلاجهن یضترم ، ینباکنت ، دیرف 

.1368 لوا ، پاچ  داصتقا ، هاگشناد  نارهت ، گنهرف ، رهچونم  همجرت : يروهرهب ، لاغتشا و  یمومع  هیرظن  درانیم ، ناج  زنیک ،

.1387 لوا ، پاچ  رون ، مایپ  نارهت ، هداوناخ ، رد  داصتقا  هرهاط ، يداوشک ،

.1374 متشه ، پاچ  ترجه ، مق ، نیقتملا ، هیلح  رقابدمحم ، یسلجم ،

. اتیب ثیدحلاراد ، مق ، یخیش ، اضردمحم  همجرت : همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم 

.1368 لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  تاراشتنا  نارهت ، خیرات ، هعماج و  یقتدمحم ، يدزی ، حابصم 

.1368 لوا ، پاچ  اردص ، نارهت ، مالسا ، يداصتقا  ماظن  یضترم ، يرهطم ،

.1360 لوا ، پاچ  فده ، مق ، یمالسا ، داصتقا  یلصا  طوطخ  رصان ، يزاریش ، مراکم 

.1390 مود ، پاچ  بادآلا ، پاچ  فجن ، هلیسولاریرحت ، هللااحور ، دیس  ینیمخ ، يوسوم 

. ات یب  مجنپ ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، ثیدح ، لهچ  ، 
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.1379 موس ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، ماما ، هفیحص  ، 

.1390 مود ، پاچ  بادالا ، پاچ  فجن ، هلیسولا ، ریرحت  ، 

. ات یب  لوا ، پاچ  امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  مق ، برغ ، مالسا و  رد  فرصم  يوگلا  دیجم ، نایرون ،

هیرشن ب )

هیرشن ب )

.1378 هرامش 20 و 21 ، شجنس ، شهوژپ و  همان  لصفود  امیس ،» رد  فرصم  يوگلا  ، » دیما راگتسر ، دلاخ 

هرامش 304. لوا ، هرود  یعامتجا ، مولع  همانلصف  هراو ،» ، » یضترم يداهرف ،

15/1/1390 و 8/2/1390. ناریا ، همانزور 

 . 22/3/1386 یمالسا ، يروهمج  همانزور 

هرامش 396. رذآ 1387 ، بالقنا ، دیما  هیرشن 

هرامش 33 و 34. خیرات 1382 ، داهج ، گنهرف  هیرشن 

1/12/1383 و 28/3/1384. تمالس ، همان  هتفه 

یتنرتنیا هاگیاپ  ج )

یتنرتنیا هاگیاپ  ج )

. هزوح تیاس  . 1

. نارگداهج تیاس  . 2

هیرشن www.Ghaemiyeh.comب ) ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


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
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود 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  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: 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

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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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
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 
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