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البرک يهثداح  یعامتجا   - یسایس میهافم  یخیرات  رتسب 

باتک تاصخشم 

روصنم داژن ، شاداد  هدنسیون :
هرامش 33 ناتسمز 1381 -  اههاگشناد »  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  رشان :

هدیکچ

نیا عوقو  رتسب  تسا  هدش  ششوک  اهنآ  یخیرات  يهقباس  يریگیپ  اروشاع و  يهثداح  رد  هتفر  راک  هب  ياههژاو  یسررب  اب  راتشون  نیا  رد 
، دوشیم صخـشم  اهنآ  یخیرات  يهنیـشیپ  نایب  هثداح و  نیا  رد  هدش  هدافتـسا  ِمیهافم  ِيریگهر  اب  دوش . ییاسانـش  نآ  ياههنیمز  هثداح و 

ياهریگرد تافالتخا و  دادـتما  يوحن  هب  هکلب  تسا ، هتـسویپن  عوقو  هب  هرابکی  هدوبن و  یماظن  يهثداح  کی  افرـص  ـالبرک  يهثداـح  هک 
اهنآ ناربراک  دارم  نتخاس  نشور  هتفر و  راکهب  ياههژاو  رد  هتفهن  يانعم  ِیـسررب  لالخ  زا  فرط  ود  دیاقع  راکفا و  زیامت  تسا . هتـشذگ 

هک میاهداد  ناـشن  ناـمثع  نید  یلع و  نید  ناـمثع و  يهعیـش  یلع ، يهعیـش  ياـههژاو  یـسررب  اـب  لاـقم  نیا  رد  . تسا هدـیدرگ  صخـشم 
، ماما و  تعدـب ، ّتنـس و  ياههژاو  یـسررب  اب  تسا و  هدوب  اههورگ  رگید  زا  يداقتعا  نایعیـش  زیامت  يارب  یفطع  يهطقن  اروشاع  يهثداح 
، عمـس نوچمه : يرادربنامرف ، هب  طوبرم  ياههژاو  یـسررب  اـب  همادا  رد  هتخادرپ و  ناـیرج  ود  نیا  يداـقتعا  يهناوتـشپ  هب  هیرذ  یـصو و 

ِیسررب اب  نایاپ  رد  میاهدرک . هراشا  هتفای  هار  اههژاو  نیا  زا  تشادرب  رد  نادنمتردق  عفن  هب  هک  یفارحنا  هب  هنتف ، نایـصع و  جورخ ، تعاط ،
یلهاج يهرود  ياهشزرا  يوس  هب  ربمایپ  زا  سپ  یمالسا  يهعماج  هک  میاهدرک  نشور  محر  يهلص  رصن و  راث ، همذ ، نوچمه : یمیهافم 

ياـههژاو . تسا هدرب  راـک  هب  قباـس  ياـنعم  ناـمه  رد  هکلب  یمالـسا ، يهرود  يهتفاـی  رییغت  ياـنعم  رد  هن  ار  تاـملک  نیا  هتـشادرب و  ماـگ 
. راث همذ ، هنتف ، جورخ ، تعاط ، تعدب ، هعیش ، اروشاع ، میهافم  يدیلک :

همدقم

ار نیا  دوب  یگنهرف  يرکف و  ییورایور  کی  دشاب ، یماظن  دروخرب  کی  هک  نآ  زا  شیب  تسویپ ، عوقو  هب  اروشاع  زور  رد  هک  يدروخرب 
رد میهافم  تاحالطصا و  نیا  ِیخیرات  ياههنیمز  اههشیر و  تخانش  تفایرد . ناوتیم  ههبج  ود  رد  هتفر  راک  هب  میهافم  تاحالطـصا و  زا 

یتدـم زا  سپ  رگید  یخرب  دـناهتفای ؛ یعیـسو  يهنماد  هدـش و  رارکت  رایـسب  میهاـفم  نیا  زا  یخرب  . تسا رثؤم  رایـسب  اـهنآ  حیحـص  كرد 
رد هتـشاد و  رمتـسم  لاعف و  روضح  هراومه  زین  ياهراپ  هتـسویپ و  خـیرات  هب  رورم  هب  هدرک و  یلاـخ  میهاـفم  رگید  يارب  ار  هصرع  روضح ،
رد دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یلبق  یناعم  زا  یـشخب  ظافلا ، میهافم و  نامز ، تشذـگ  اب  یهاگ  . دـناهداد ناشن  ار  دوخ  یخیرات  ثداوح 

ياهرود رد  هژاو  کـی  دربراـک  اـنعم و  هب  ندرب  یپ  يارب  نیارباـنب ، دـنریگیم ؛ دوخ  هب  ياهزاـت  یتفرعم  يهزوح  دـیدج ، ياـههبرجت  ِوترپ 
هب رتقیقد و  تسا  راوتـسا  ظافلا  ِدربراک  رب  هک  ییاه  لیلحت  ات  دریگ ، رارق  هّقادـم  دروم  هرود  نامه  هب  طوبرم  ِیخیرات  نوتم  دـیاب  صاخ ،
رد هک  ینانخس  یمزر و  راعشا  يرادافو و  ياهنامیپ  یسررب  لالخ  زا  میهافم  جارختسا  اب  ات  مینآ  رب  راتـشون  نیا  رد  . دشاب رتکیدزن  عقاو 

اـضف نامه  هب  هجوت  اب  ناگدنیوگ  هتـشاد و  یخیرات  يهقباس  اههژاو  نیا  بلاغ  هک  مییامن  صخـشم  تسا  هدش  لدـب  ّدر و  البرک  يهثداح 
زین خیرات  ریسم  رد  هدش و  هتفرگ  راک  هب  دعب  ياههرود  تاعزانم  رد  ًاددجم  اههژاو  نیا  زین ، هثداح  زا  سپ  و  دناهدرک ؛ نایب  ار  نانخس  نیا 
هدش دانتسا  اههماننامیپ  ای  یمزر  ِراعشا  اههمان ، اههبطخ ، نوچمه  یصوصن  هب  وج  تسج و  نیا  رد  تسا . هتـشاد  ینوگانوگ  ياهباتزاب 

: مینکیم یسررب  ار  اههژاو  نیا  زا  ییاههنومن  لیذ  رد  تسا .
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هعیش

هعیـش تسا . هتفر  راک  هب  انعم  نیمه  هب  زین  نآرق  رد  و  دوشیم ؛ قالطا  زین  لدـمه  هورگ  ای  هتـسد  هب  تسا و  وریپ  ياـنعم  هب  تغل  رد  هعیش 
هدش لامعتسا  ناروای  راصنا و  يانعم  هب  رتشیب  دریذپب ، ار  هقرف  ِیحالطـصا  يانعم  هک  نیا  زا  شیپ  هتفر و  راک  هب  ودع  لباقم  رد  نینچمه 

یفاضا بیکرت  تروص  هب  هکلب  دشیمن  قالطا  یبهذـم  يهقرف  کی  هب  ًالماک  زونه  نآ  زا  لبق  و  (ع ) یلع يهرود  رد  هعیـش  يهملک  . تسا
زا يوحن  هب  هک  یناسک  (ع ) یلع تداهش  زا  سپ  تسا . رادفرط  يانعم  هب  هک  تفریم  راک  هب  هیواعم  يهعیـش  نامثع و  يهعیـش  نوچمه 

هلمج زا  دـندمآیم ، باسح  هب  یلع » يهعیـش  ، » دـندربیم لاؤس  ریز  ار  نامثع  عضاوم  دـندرکیم و  يوریپ  تیامح و  ناشیا  ِيریگعضوم 
(، (ع یلع يهعیـش  دـنچ  ره  دـندیمانیم ؛ هیواـعم  يهعیـش  اـی  ناـمثع و  يهعیــش  ار  ماـش  مدرم  و  (ع ) یلع يهعیــش  ًـالومعم  ار  قارع  مدرم 

یلوـصا هب  دنتـشاد و  لوـبق  زین  ار  رمع  رکبوـبا و  یلو  دنتـسنادیم ، قـحم  ار  ترـضح  نآ  ناـمثع ، و  (ع ) یلع ناـیم  لـباقت  رد  انعمنیدـب ،
تافالتخا ساسا  رب  دوب ، هدـمآ  دـیدپ  يریگرد  ماش  قارع و  نایم  هک  ياههرب  رد  اهنت  دـندوبن و  دـقتعم  تماما  تیاصو و  صن و  نوچمه 

زین لباقم  رد  یلع و  يهعیـش  ياهیگژیو  زا  وا  زا  ییوجبیع  نامثع و  متـش  دنتفرگ . دوب  نآ  عفادم  ع )  ) یلع هک  ار  قارع  بناج  رتمیدق ،
يارب ناـمثع  ِلـتق  زا  سپ  هعیــش  يهژاو  نیارباـنب  (. ص 430 ۀـسماخلا ، ۀـقبطلا  دعــسنبا ، . ) تـسا هدوـب  هیناـمثع  میـالع  زا  (ع ) یلع ضغب 

رد هژاو  نیا  تهج  نیمه  هب  دوبن . هجوت  دروم  ینید  ياهرواب  تاداقتعا و  يدنبمیـسقت  نیا  رد  تفر و  راـک  هب  دارفا  یـسایس  يدنبمیـسقت 
يهمان نامیپ  رد  هک  نانچ  تفریم . راک  هب  يوغل  يانعم  رد  رتشیب  دوب و  هتفرن  راک  هب  دوخ  یحالطـصا  يانعم  رد  زونه  (ع ) یلع يهرود 
نایماح زا  یهجوت  لباق  دراوم  رد  (ع ) یلع اب  ههجاوم  رد  زین  هیواعم  ص 504) يرقنم ، ر.ك : . ) تسا هتفر  راک  هب  انعم  نیمه  هب  تیمکح » »

هب نآ  یمومع  يانعم  رد  هتفاین و  یبهذم  تاصتخم  ًالماک  زونه  هژاو  نیا  يو  تموکح  يهرود  لوط  رد  تسا و  هدرک  هعیش  هب  ریبعت  دوخ 
یسایس نارادفرط  زا  تیاکح  هک  دربیم  راک  هب  ار  هیواعم  يهعیـش  یلع ، يهعیـش  لباقم  رد  هرود  نیا  رد  (ع ) نیـسح ماما  تفریم . راک 
هیواعم ای  موقلا  کمصخ  لاقف  کیبا .... ۀعیش  هباحصا و  يدع و  نب  رجحب  انعنص  ام  کغلب  له  نیسحلل : لاق  هیواعم  نا  : درکیم فرط  ود 

تموکح يهرود  رد  دارفا  یسایس  يدنبمیسقت  (. ص 240 ج 2 ، یلبرا ،  ) مهانربق مهیلع و ال  انیّلص  مهاّنفک و ال  ام  کتعیـش  انلتق  ول  انکل  و 
ياپ زونه  عازن  نیا  رد  دوب . یلع  يهعیـش  نامثع و  يهعیـش  هب  دارفا  میـسقت  دـشیم ، هدـید  نآ  رد  زین  ینید  فیعـض  ياههبنج  هک  هیواـعم 
دوب هدش  هدیزگرب  هفوک  تراما  هب  لاس 41  رد  هک  هریغم  هب  هیواعم  دشیمن . دراو  نانیا  رب  ینعط  چیه  دوب و  هدـماین  نایم  هب  رمع  رکبوبا و 

(ع) یلع مذ  متـش و  هب  لباقم  رد  دوش و  نامثع  لاح  لماش  هتـسویپ  وا  رافغتـسا  محرت و  دـندرگ و  تیوقت  نامثع  نایعیـش  ات  درک  شرافس 
. تفر راک  هب  زین  یبهذم  يدنبهتسد  يارب  هژاو ، نیا  رورم  هب  اما  ص 253) ج 5 ، يربط ، . ) دنکن اهر  رطاخ  هدوسآ  ار  يو  ناروای  دزادرپب و 
زا دشیم . قالطا  دندرکیم  يوریپ  يو  زا  زین  ارآ  دـیاقع و  رد  هک  ترـضح  نآ  ناوریپ  رب  دراوم  یخرب  رد  (ع ) یلع زا  سپ  هعیـش  يهژاو 

ماـما دوب . (ص ) ربماـیپ يوس  زا  ناـشیا  تیاـصو  صن و  هب  داـقتعا  اـفلخ و  رگید  رب  (ع ) یلع قـلطم  يرترب  هب  داـقتعا  اـهرواب ، نیا  يهلمج 
تشون هیواعم  هب  نانآ  يهرابرد  دایز  درک . (ع ) یلع نایعیش  هب  ریبعت  درک ، راد  رب  ار  نانآ  قارع ، یلاو  دایز ، هک  یمرـضح  ود  زا  (ع ) نسح

: دومرف (ع ) نسح ماما  دوش . هتشک  تسا  (ع ) یلع يأر  نید و  رب  هک  سکره  تشون : باوج  رد  هیواعم  دنتـسه . وا  يأر  یلع و  نید  رب  هک 
هب نآ  رد  هعیش  يهژاو  هک  يدنـس  نیرتیمیدق  (. ص479 يدادغب ،  ) دیگنج تردـپ  اب  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  دـمحم  نید  نامه  یلع  نید 

ق) ·· 51 ( ) (ع نسح ماما  تداهش  تیلست  رد  درص  نب  نامیلس  نانآ  سأر  رد  هفوک و  نایعیش  يهمان  تسا ، هتفر  راک  هب  یحالطـصا  يانعم 
ج یبوقعی ،  ) ۀصاخ ۀعیـشلا  هذه  تنا و  ۀماع و  ۀمالا  هذه  هب  بیـصأ  ام  مظعأ  ام  : تسا نینچ  رظن  دروم  نتم  تسا . ع )  ) نیـسح شردارب  هب 

هژاو نیا  زونه  اما  تسا ، هتفر  راک  هب  هماع  لباقم  رد  صخشم  هورگ  کی  يارب  قلطم  تروص  هب  ترابع  نیا  رد  هعیش  يهژاو  (. ص228 ، 2
هعیـش هک  زین  يدع  نب  رجح  هب  طوبرم  ثداوح  رد  نینچمه  تفریم ؛ راک  هب  زین  یناوارف  يوغل  دراوم  رد  دوب و  هتفاین  ار  دوخ  رارق  ًالماک 

نیا . تشاد هراشا  صاخ  ياهدـع  هب  تفریم و  راـک  هب  قلطم  تروص  هب  هعیـش  يهژاو  دنتـسجیم ، تئارب  هیواـعم  زا  هدـش و  عمج  وا  درگ 
ِيریگعضوم ًامومع  دـشیمن . قالطا  صاخ  تاداقتعا  اب  هقرف  کی  رب  قلطم  تروص  هب  ًالماک و  زونه  زین  (ع ) نیـسح ماما  يهرود  رد  هژاو 
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ِيریگعضوم ًامومع  دـشیمن . قالطا  صاخ  تاداقتعا  اب  هقرف  کی  رب  قلطم  تروص  هب  ًالماک و  زونه  زین  (ع ) نیـسح ماما  يهرود  رد  هژاو 
باطخ (ع ) نیـسح ماما  هب  درکیم . تلـالد  یـسایس  ياهيدـنبههبج  رب  رتشیب  هک  دـشیم  یقلت  یعیـش  يریگعضوم  هفوک  قارع و  لـها 

رد اریز  تسا ؛ يو  زا  يرادفرط  زا  یکاـح  هک  ص 443 ) ۀسماخلا ، ۀقبطلا  دعسنبا ، . ) دنتسه تردپ  وت و  يهعیـش  هفوک  لها  هک  دشیم 
لها هب  (ع ) ماما هک  ياهمان  ود  رد  تسا . هدـشن  تارابع  نیا  يهمیمـض  تیاصو ، نوچمه  هعیـش ، صاخ  ياهرواب  دراوم  نیا  زا  کی  چـیه 

يهملک يهنیرق  هب  اما  تسا ، هعیش »  » هب همان  باطخ  تایاور  یخرب  رد  دنچ  ره  تسا ، هتشون  دوخ  اب  نانآ  ندرک  هارمه  يارب  هرصب  هفوک و 
نیملـسملا و  » يهملک هعیـش ، ظـفل  زا  سپ  تاـیاور  یخرب  رد  هکناـنچ  دراد ؛ يوـغل  ياـنعم  رد  فارـصنا  هدـمآ ، نآ  زا  سپ  هک  ءاـیلوا » »
هک ياهمان  رد  نینچمه  تسا ؛ هدش  لامعتسا  يوغل  يانعم  رد  هعیش  يهملک  دهدیم  ناشن  تسا و  هعیش  حیضوت  هک  تسا  هدمآ  نینمؤملا »
زا هعیـش  ریبعت  اب  همان ، نیمه  باوج  رد  دیزی  هکنانچ  هدش ، دای  يو  نارادفرط  نایماح و  زا  هعیـش  ظفل  اب  دش  هتـشون  دیزی  يارب  هفوک  زا 
نب ملـسم  نوچمه  وـس ، ود  ره  زا  یفلتخم  دارفا  هب  هژاو  نیا  ندـش  هفاـضا  ص 36) ج 5 ، مثعا ، نبا  ر.ك : . ) تسا هدرک  داـی  دوـخ  ناراـی 
راـک هب  یبهذـم  ياـههبنج  هب  هجوت  اـب  دوخ  ِيوغل  ياـنعم  رد  هعیـش  ریبـعت  نیمه  هاـگ  . دراد هژاو  نیا  يوـغل  لامعتـسا  زا  تیاـکح  لـیقع ،

تسا حضاو  ص 196 ) نامه ، . ) دنتخاسیم بّقلم  ناطیـشلا  ۀعیـش  نمحرلا و  ۀعیـش  هب  ار  رگیدکی  فرط  ود  البرک  يهثداح  رد  تفریم .
رد زین  یهاـگ  .و  دـنکیمن یبهذـم  يهقرف  کـی  رب  قـالطا  درادـن و  یبهذـم  زیمت  رب  تلـالد  زونه  هملک  نیا  ِلامعتـسا  دراوم ، نیا  رد  هک 
زا هرزع  اـب  هلداـجم  هب  نیق  نب  ریهز  مرحم  مهن  زور  رد  هک  یماـگنه  تـسا . هـتفر  راـک  هـب  يوـلع  یناـمثع و  روهـشم  یـسایس  ِيدنبهتـسد 
ای تفگ : باوج  رد  وا  دنکن ، هتشغآ  (ص ) ادخ لوسر  دنزرف  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  هک  دومن  بلط  وا  زا  تساخرب و  دعس  رمع  باحـصا 

ینامثع اب  ار  هعیـش  لباقت  یبوخ  هب  دروخرب  نیا  ص417 ) ج5 ، يربط ،  ) ًاینامثع تنک  امنا  تیبلا ، اذه  لها  ۀعیـش  نم  اندـنع  تنک  ام  ریهز 
ۀعیش  » و یلع » ۀعیـش   » يهژاو ود  نایم  یمیدق  لباقت  زین  لامعتـسا  نیا  دهدیم ؛ ناشن  هرود  نیا  رد  دوب ، هتفرگ  تدش  (ع ) یلع نامز  زا  هک 

رد هعیش »  » يهژاو هدش ، دای  دراوم  زا  رظن  فرـص  . دشیم تیوقت  نآ  رد  هتفر  هتفر  زین  یبهذم  تافالتخا  هتبلا  هک  دهدیم  ناشن  ار  نامثع »
هک تسا  هتفر  راک  هب  هعیـش  تادـقتعم  زا  داـی  اـب  دـنالیاق و  دوخ  ناـماما  يارب  نایعیـش  هک  ياهژیو  تافـص  هارمه  هاـگ  ـالبرک ، يهثداـح 
رب نایعیش  هاگدید  زا  ار  يربهر  تایـصوصخ  هتفر و  رتارف  هژاو  نیا  ِناربراک  دراوم ، نیا  رد  دنکیم . یبهذم  يدنبهتـسد  کی  زا  تیاکح 

فرسم ار  نامثع  وا  هک  درک  يروآ  دای  وا  هب  دمآ  ریرب  يهزرابم  نادیم  هب  هک  بعک  نب  رباج  دناهتسناد . هعیـش  ار  دوخ  ور  نآ  زا  هدرمش و 
نیا مامت  ریرب  تسا ؛ هتسنادیم  قح  تیاده و  ماما  ار  (ع ) یلع ماما  هدرکیم و  باطخ  لضم  لاض و  ار  هیواعم  هتـسنادیم و  دوخ  سفن  رب 
ریبعت اب  هدـش و  هفاضا  تیب  لها  رب  هعیـش  يهژاو  هک  يدراوم  ص 433) نامه ، . ) دوشیم هدامآ  هزرابم  يارب  دـنکیم و  قیدـصت  ار  دراوم 

نآ رد  هک  دشاب  یطخ  زا  ناشن  دناوتیم  تسا  هدش  رارکت  زین  البرک  يهعقاو  هب  طوبرم  ياهشرازگ  رد  هدـمآ و  تیبلا » اذـه  لها  ۀعیـش  »
راب ریباعت  هنوگ  نیا  رد  تسا . نایعیش  تاداقتعا  زا  هک  دنوشیم  یفرعم  قح  رایعم  يوریپ و  ِروحم  مالسلامهیلع ـ  نیـسح ـ  نسح و  یلع و 

رد نینچمه  ص 226) يرونید ، . ) تیبلا اذـه  لها  ۀعیـش  نم  لجر  یناف  تفگیم : هجـسوع  نب  ملـسم  دروخیم . مشچ  هب  يرتشیب  ِینید 
نب هللا  دیبع  تسا . هدـش  قالطا  دنتـشاد  یـصخشم  ِینید  یـسایس و  عضاوم  هک  ياهدـع  رب  زین  نافلاخم  نابز  زا  هعیـش »  » يهژاو هثداح  نیا 

، نامه يربط ، ... ) رجح کیبا و  ریغ  هلتق  الا  ۀعیـشلا  نم  ادحا  كرتی  ملف  دلبلا  اذه  مدـق  یبا  نا  ملعت  اما  ءیناه  ای  دـیوگیم : یناه  هب  دایز 
ناشن دناوتیم  هک  ص 235 ) يرونید ، . ) دنوشیم هتخانش  زامن  ترثک  نوچمه  یتافص  اب  ههرب  نیمه  رد  نایعیـش  هک  نانچمه  ص 361 )

ظفل نیا  هک  دهدیم  ناشن  هعیش »  » يهملک لامعتـسا  دراوم  یـسررب  لاح  ره  رد  . دشاب صوصخم  ياهراتفر  دیاقع و  اب  صاخ  ياهتـسد  زا 
هب ات  تسا  هدـش  بجوم  رما  نیمه  هتفر و  راک  هب  يو  ناوریپ  نارای و  يارب  رتشیب  شایـسایس ، يوغل و  ياـنعم  رد  یتح  (ع ،) یلع زا  سپ 

يهثداح . دـشاب هتـشاد  يو  نادـناخ  و  (ع ) یلع ناوریپ  هب  هراشا  اهنت  نآ  قلطم  دربراک  دـبای و  صاصتخا  ناـنآ  هب  هژاو  نیا  لامعتـسا  رورم 
هب تفای و  توق  هژاو  نیا  ياهقرف  راب  البرک  يهثداح  زا  سپ  اذـل  دـش ؛ بوسحم  نایعیـش  يداقتعا  ِيدـنبزرم  رد  يرگید  مهم  ماگ  ـالبرک 

فارـصنا ۀعیـشلا »  » تروص هب  هژاو  نیا  قلطم  دربراک  هک  ياهنوگ  هب  دش ، قالطا  دوخ  صاخ  ياهیگژیو  اب  یبهذم  يهقرف  کی  رب  رورم 
ص 560، ج 5 ، يربطلا ، خیرات   ) هدش ریبعت  هعیش » خیش   » هب قلطم  تروص  هب  مایق  نیا  ربهر  زا  64ه )··  ) نیباوت مایق  رد  تشاد . هورگ  نیا  هب 
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ص 554 و 556)و نامه ، ر.ك : . ) تسا هتفر  راک  هب  یـصاخ  دارفا  يارب  قلطم  تروص  هب  هژاو  نیمه  يو  ياههمان  اههبطخ و  رد  و  ( 580
زا تسا . هتفر  راک  هب  دـناهتفای  صّخـشت  هک  صاخ  ياهتـسد  رب  هراـشا  يارب  قلطم و  تروص  هب  اـهراب  ظـفل  نیا  زین  (66ه )·· راتخم مایق  رد 

اوملعی نا  اوـبحا  مکنم  ًارفن  نا  ۀعیـشلا  رـشعم  اـی  لاـقف : : دروـخیم مشچ  هب  راـتخم  نانخـس  اـههبطخ و  رد  ییاـههنومن  دراوـم  نیا  يهلمج 
لکش ًالماک  صاخ  ياهتسد  ناونع  هب  نایعیش  هک  (ع ) قداص ماما  و  (ع ) رقاب ماما  يهرود  رد  (. ص 14 ج 6 ، يربط ، ... ) هب تئج  ام  قادصم 

نوچمه یتافیصوت  هدش و  رکذ  نایعیش  يارب  زین  یتافص  یتح  تسا ؛ هتفر  راک  هب  دوخ  یحالطصا  يانعم  رد  ًامومع  هعیش  يهژاو  دنتفرگ ،
يداقتعا تهج  زا  نایعیـش  ههرب  نیا  رد  تسا . هتفر  راک  هب  نادـناخ  نیا  يداـقتعا  ناوریپ  يارب  هعیـشلاخیش » ۀعیـشلا و  هیقف  هعیـشلا ، حارق  »

رـصع نیا  رد  دوب . ناشیا  نادـنزرف  و  ع )  ) یلع تماما  هب  رواب  نانآ  تاداـقتعا  هلمج  زا  هک  دـندرک  ادـج  نارگید  زا  ار  دوخ  فص  ًـالماک 
هجیتن نینچ  ناوتیم  ص455) فلا ، یسوط ، . ) دوب بوتکم  همئا  دزن  نانآ  مان  یتح  دندوب ؛ نارگید  زا  زیامتم  هدش و  هتخانش  ًالماک  نایعیش 
يهرود رد  دروخیم ، مشچ  هب  نامثع  باختنا  رد  هفیقـس و  زا  سپ  گنر  مک  تروص  هب  هک  (ع ) یلع يداـقتعا  ناوریپ  روضح  هک  تفرگ 

ًالماک راتخم ، نیباوت و  مایق  البرک و  هب  طوبرم  عیاقو  رد  ًاصوصخ  ترـضح ، نآ  زا  سپ  رورم  هب  دش و  تیوقت  ترـضح  نآ  دوخ  تفالخ 
شخب نیا  نایاپ  رد  . تسا هتفر  راک  هب  دوخ  ینید  ای  یسایس و  يانعم  رد  راودا  نیا  بسانت  هب  زین  هعیش  يهژاو  تفرگ . دوخ  هب  ینید  لکش 

يو ریقحت ، يارب  دنتشاد  تسود  ترضح  نآ  نافلاخم  هک  دوب  (ع ) یلع يهینک  بارت ، وبا  دوشب . ياهراشا  زین  هیبارت »  » يهژاو هب  تسا  مزال 
ِریبعت ِلباقم  رد  تسناوتیم  ًالماک  دوب و  هعیـش »  » يهملک زا  رتصاخ  هژاو  نیا  دـنیامن . باطخ  هیبارت  زین  ار  شنارادفرط  هینک و  نیا  اب  ار 

زا هژاو  نیا  اب  دروم  ود  رد  هیواـعم  تموکح  تّدـم  رد  دروخیم . مشچ  هب  رتمک  لـباقت  نیا  یخیراـت  ِنوتم  رد  اـما  دریگ ؛ رارق  هیناـمثع » »
ص 360) ج3 ، ریثانبا ، ص272 ؛ ج5 ، يربط ، ر.ك : . ) تسا هدش  دای  نایعیش 

نامثع نید  یلع ، نید 

اهرواب و زا  ياهعومجم  جیار ، دربراک  رد  نید  نید )»  » يهشیر يدیهارف ، . ) تسا هدش  هدرمـش  نید  یناعم  هلمج  زا  هریـس  تعاط و  ءازج ،
روما رد  رتشیب  نید  دربراک  . دوب يو  ياـهشور  اـهرواب و  زا  ياهعومجم  ياـنعم  هب  بلطملا » دـبع  نید   » هکناـنچ تسا ، یگدـنز  شور 
هدـش هتـسناد  میهاربا  نید  زین  تیفینح  تسا ؛ ناتب  شتـسرپ  نامه  هک  برع  نید  تیدوهی ، نید  تینارـصن ، نید  نوچمه  تسا ؛ يداـقتعا 

هب اهنآ  زا  ور  نیا  زا  دوب ؛ هدروخ  دـنویپ  نآ  مدرم  نید  اـب  تشاد و  ینید  گـنر  برعلا  ةریزج  رد  جـیار  ننـس  بادآ و  رتشیب  هتبلا  . تسا
ماعطا ام  دیوگیم : نایفـسوبا  دمحم ؟ نید  ای  تسا  رتهب  ام  نید  ایآ  هک  دـنکیم  لاؤس  فرـشا  نب  بعک  زا  نایفـس  وبا  دـشیم . ریبعت  نید 

ّتلم ص 455) ج 2 ، هّبش ، نبا  ر.ك : . ) تسا تیاده  ریسم  امش  هار  رتهب و  امش  نید  دیوگیم : بعک  میناشونیم ؛ ریش  مدرم  هب  مینکیم و 
نبا .) میهاربا نید  تلم و  رب  دومرف : یتسه ؟ ینید  هچ  رب  دـش  لاؤس  (ص ) ربمایپ زا  تسا . هتفر  راک  هب  تعیرـش  نید و  اـب  فدارم  ًاـبلاغ  زین 

هناشن اهنت  هاگ  دوب و  هدنام  موتکم  اما  تشاد ، هقباس  دـنچ  ره  هک  دـش  یتافالتخا  زورب  روهظ و  بجوم  نامثع  لتق  ص 394) ج 2 ، ماشه ،
هب (ع ) یلع ندیـسر  اب  تسا . هثداح  نیا  عوقو  زا  سپ  تاـفالتخا  نیرتيروحم  زا  یکی  ناـمثع  لـتق  عوضوم  دـشیم . هدـید  نآ  زا  ییاـه 

ترظن  » ِلاؤس دـنتفرگ . رارق  رگیدـکی  لباقم  رد  ًالماک  نامثع  و  (ع ) یلع نارادفرط  نیفـص ، لمج و  ِیلخاد  ياهگنج  زاغآ  تفـالخ و 
يهراب رد  یـسک  رگا  درکیم . صخـشم  ار  دارفا  عضوم  یـسایس و  تالیامت  هک  دوب  نارود  نیا  ياههفلؤم  زا  تسیچ »؟ نامثع  يهراـب  رد 
ندـمآ دـیدپ  بجوم  هلمج  زا  نایرج  ود  نیا  نایم  لباقت  . دوب مولعم  ًالماک  يرگید  يهراب  رد  شرظن  درکیم ، رظن  راـهظا  ود  نیا  زا  یکی 

، اهتواضق عضاوم ، يهعومجم  هب  نانآ ، يهریـس  تنـس و  هباثم  هب  (ع ،) یلع نید  ناـمثع و  نید  دـش . یلع  نید  ناـمثع و  نید  يهژاو  ود 
ج 2، یمیمت ، . ) تسا هتـسناد  (ع ) یلع نید  زا  ار  سایق  هب  هجوت  مدـع  (ع ) رقاب ماما  هکنانچ  تسا ؛ هدـشیم  قالطا  نانآ  تاداقتعا  اواتف و 

ریگتـسد زا  ياهدـع  يهراـب  رد  هیواـعم  هب  ياهماـن  رد  داـیز  هک  هنوگ  ناـمه  تفریم ، راـک  هب  يأر  اـب  هارمه  هاـگ  نید ، يهژاو  ص 536)
ماـما شکب ». دنتـسه  یلع  يأر  نید و  رب  هک  ار  یناـسک   » تشوـن باوـج  رد  هیواـعم  دنتـسه ؛ یلع » يأر  نید و   » رب هـک  تشوـن  ناگدـش 
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رد نید  دراوـم  نیا  رد  ص 479 ) يدادـغب ، . ) دـیگنج تردـپ  اب  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  دـمحم  نید  نامه  یلع  نید  دومرف : زین  (ع ) نسح
لبق الامتحا  دوب و  (ع ) یلع يهعیـش  زا  رتصاخ  یترابع  (ع ) یلع نید  . تساهدرکلمع اههویـش و  دیاقع و  يهعومجم  زا  ترابع  يأر  رانک 
يوس تمس و  هک  يدنبهتـسد  کی  رب  تسناوتیم  یلع » نید   » ترابع دور ، راک  هب  دوخ  یحالطـصا  يانعم  رد  هعیـش »  » يهژاو هک  نیا  زا 
لوبق يانعم  هب  هژاو  نیا  دربراک  دراد ، یسایس  گنر  رتشیب  هرود  نیا  ياهيریگرد  نوچ  هتبلا  دیامنب . تلالد  دوب  رتشیب  نآ  رد  یبهذم 

هب دنچ  ره  دنکیمن ، نانآ  دیاقع  ارآ و  هب  مازتلا  رب  یتلالد  چـیه  تسا و  يو  دـییأت  هتـسد و  ربهر  تامادـقا  زا  تیامح  اهنامرآ و  نتـشاد 
فـص رد  هک  یناسک  یتح  دـندربیم ، راک  هب  ار  اههژاو  نیا  هک  یناسک  ًـالومعم  . دـهدیم ناـشن  زین  ار  یبهذـم  تاـفالتخا  یگنرمک  وحن 
يارب هژاو  نیا  تهج ، نیدب  دنتـشاد ؛ ضارتعا  نامثع  هب  اهنت  دندوب و  دـقتعم  رمع  رکبوبا و  ياهشور  هب  دـندوب ، (ع ) یلع ترـضح  نارای 

یـسایس يهقرف  کی  ناونع  هب  دندرکیم و  دادملق  مولظم  يهفیلخ  ار  نامثع  هک  دوب  یناینامثع  زا  (ع ) یلع نارای  يدنبهتـسد  ندش و  ادـج 
هدرک عورـش  شیپ  اهتّدـم  زا  مارآ  تروص  هب  ار  دوخ  تکرح  هک  رکفت ، یعون  اههژاو  نیمه  يهیاس  رد  رورم  هب  اما  دـندومنیم ؛ لـمع 

راـب اـههژاو  نیا  ینوگرگد ، نیمه  وترپ  رد  دـندشیم و  یقلت  روما  روـحم  شنادـناخ  و  (ع ) نینمؤـملاریما نآ  رد  هک  تفرگ  لکـش  دوـب ،
يزوریپ زا  سپ  هیواعم  دندومزآیم . (ع ) یلع نید  هب  مازتلا  داقتعا و  اب  ار  وا  نارای  (ع ،) یلع تداهـش  زا  سپ  . دنتفای یـصاخ  ینید  ییانعم 

دندـمآیم يو  دزن  هک  یـصاخشا  زا  و  ص 129 ) ج 5 ، يرذـالب ،  ) داد دـندوب  (ع ) یلع نید  رب  هک  ار  یناـسک  لـتق  روتـسد  دوخ  یلاو  هب 
رد زین  نامثع  نید  ص267) نامه ، . ) تسج تئارب  (ع ) یلع نید  زا  یمعثخ  فیفع  نب  میرک  دنیوج و  تئارب  (ع ) یلع نید  زا  تساوخیم 

فیـصوت ار  ماش  لها  نینچ  يرعـش  رد  میرخ  نمیا  دشیم . دادملق  نامثع  نید  ماش  لها  نید  ًالومعم  تفریم . راک  هب  (ع ) یلع نید  ربارب 
ناشیا نید  نامثع  نییآ  هک  دنتسه  یهاپس  رازه  داتشه  ص 556) يرقنم ، ) مهنید نامثع  نید  افلا  نینامث  اهدوقی  لیئربج  اهیف  بئاـتک  : درک

رد هک  ناـمثع  نید  یلع و  نید  يهژاو  ود  (. ص 771 همجرت ، يرقنم ،  ) دـنکیم یهدنامرف  اهنآ  رب  لیئربج  هک  دنتـسه  ییاهجوف  تسا و 
اـهلباقت و ناـمه  يهمادا  ـالبرک  يهثداـح  عـقاو  رد  دـش . هتفرگ  راـک  هب  زین  ـالبرک  يهثداـح  رد  تفر  راـک  هب  (ع ) یلع ترـضح  يهرود 

ییاهزجر رد  دروخیم . مشچ  هب  سوسحم  روط  هب  لباقت  نیا  رد  ینید  گنر  دوب و  هدش  ادـیوه  ًالماک  کنیا  هک  دوب  قباس  ياهيریگرد 
ص ج 5 ، يربط ، . ) دـشیم نایب  زین  نیـسح  نید  هب  یلع  نید  رب  هوالع  ناـنآ  مازتلا  داـقتعا و  دـندناوخیم ، (ع ) نیـسح ماـما  باحـصا  هک 

نادناخ زا  یصخشم  ریس  طخ  هک  ص 194 ) ج 5 ، مثعا ، نبا  ص404 ؛ ج 3 ، يرذالب ، ، ) دشیم نیسح  نسح و  نید  هب  ریبعت  هاگ  و  ( 435
(ع) یلع نید  وریپ  هک  نیا  هب  (ع ) نیـسح ناوریپ  رظن  ِراهظا  اب  هثداـح  نیا  رد  دـهدیم . ناـشن  ار  (ص ) ادـخ لوسر  رتخد  لـسن  زا  (ع ) یلع
هب نامز  لوط  رد  تالیامت  نیا  تسا . هدوب  یبهذم  موهفم  زاربا  ًاقیقد  حالطصا  نیا  زا  نانآ  روظنم  هک  دوشیم  یعادت  بلطم  نیا  دنتـسه ،

هعـسوت طسب و  یمالـسا  ياهتعامج  ریاس  ربارب  رد  ار  عیـشت  هقف  مالک و  دش و  لیدـبت  عیـشت  یبهذـم  تادـقتعم  هب  يرتمکحتـسم  لکش 
يودرا زا  یلمج ، لـاله  نب  عفاـن  تسا . هدـش  داـی  ناـمثع » نید   » نوچمه يریباـعت  زا  لـباقم  فـص  رد  ـالبرک  رد  تازاوـم  نیمه  هب  . داد

محازم لباقم  فرط  زا  متـسه ». ع )  ) یلع نید  وریپ  نم  متـسه . لمج  ونب  يهلیبق  زا  نم  : » درک مالعا  دیبلط و  زرابم  دمآ و  ولج  (ع ) نیـسح
.« يراد ناطیش  نید  وت  هن ، : » داد خساپ  لباقم  رد  عفان  متـسه ». نامثع  نید  زا  نم  دیگنج ، مهاوخ  وت  اب  نم  : » تفگ دمآ و  ولج  ثیرح  نب 

نیا راتخم  مایق  رد  تفر . راک  هب  ناینامثع  هعیـش و  ياهيریگرد  ریاس  رد  ریبعت  ود  نیا  ـالبرک  يهثداـح  زا  سپ  ص 435) نامه ، يربط ، )
يورا نب  نامثعل  تسل  : دـنکیم تلالد  بلطم  نیمه  رب  هفوک  فارـشا  اب  يریگرد  رد  راتخم  نارای  زا  یکی  ِزجر  تسادـیپ . ًالماک  ضراعت 
ناعبـض نبا  دنتـسجیم . تئارب  ع )  ) یلع نید  زا  يریگرد  نیمه  رد  نایماش  هکناـنچ  ص 50) نامه ، ) یلع نید  یلع  دادـش  نبا  اـنا  یلِوب 

مازتلا و داـقتعا و  رورم  هب  ص 19) ج 45 ، یـسلجم ، ) لضفملا میرکلا  ناعبـض  نب  انا  یلع  نید  نم  نوربی  ۀبـصع  نم  : دناوخیم زجر  نینچ 
نیا هک  ياهنوـگ  هب  تفرگ ؛ رارق  هعیـش  دـیاقع  وزج  ترـضح ، نآ  تنـس  دـمحم و  نید  هب  داـقتعا  راـنک  رد  یلع ، ّتنـس  نید و  هب  ناـمیا 

(655 ص 206 ، ب ، یـسوط ، .) تسا هدش  دیکأت  (ع ) یلع نید  هب  مازتلا  برغم  حبـص و  زامن  تابیقعت  رد  هتفای و  هار  زین  هیعدا  رد  نیماضم 
رانک رد  و  ص 100 ) ج 5 ، لئاسولا ، كردتسم   ) هفاضا زین  يو  تنس  همطاف و  نید  هاگ  یلع ، نید  دمحم و  نید  رانک  رد  لاونم ، نیمه  هب 
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. تسا هتفای  ینید  ًالماک  یموهفم  هژاو  نیا  دهدیم  ناشن  هک  تسا  هدش  رکذ  همئا  ِبئاغ  دهاش و  نلع و  رس و  هب  داقتعا  نوچمه  یمیهافم 

تعدب تنس ،

هدید و يرگید  زا  هک  تسا  یلمع  و  (ص ) ادخ لوسر  لمع  راتفگ و  نآ ، زا  دارم  ًاحالطصا  هک  تسا  شور  هار و  هریـس و  يانعم  هب  تنس 
تامادـقا زین ، (ص ) ربمایپ زا  دـعب  تسا . یمالـسا  ِيراذـگنوناق  ردـصم  نآرق  زا  سپ  تنـس  تسا . هدومنن  راکنا  ای  هدومن و  دـییأت  ار  نآ 

يهریس تنس و  زا  دوصقم  . تفر ارف  ّتنس  حطس  ات  تفرگ و  دوخ  هب  یعرش  تفص  ترـضح ، نآ  اب  نانآ  یکیدزن  تلع  هب  تسخن  يافلخ 
ِیـضارا ندرکن  میـسقت  اروش و  لیکـشت  زا  ًالثم  تسا ؛ یعامتجا ، یـصخش و  زا  معا  نانآ ، يارآ  اـهراتفر و  تامادـقا ، يهعومجم  اـفلخ ،

رد نامثع  يهویش  زا  نینچمه  ص530 ) نامه ، يربط ، . ) دوشیم دای  هنیمز  نیا  رد  رمع » يهریـس   » ناونع هب  ناگدـنمزر ، نیب  هونع  حوتفم 
دروخرب يهویـش  زا  دوشیم  دای  نامثع » ّتنـس   » ناونع اـب  تاـئارق  لاـطبا  هعمج و  زاـمن  يارب  ادـن  ینم ، رد  زاـمن  ماـمتا  تاـکز ، تخادرپ 

تنس رانک  رد  ود  نیا  تنس  رمع ، رکب و  وبا  تشذگرد  زا  سپ  . دوشیم هدرب  مان  ترضح  نآ  تنس  هریـس و  ناونع  هب  زین  تاغب  اب  (ع ) یلع
نآ هب  مازتلا  هک  دوب  رادروخرب  ذوفن  زا  ياهزادـنا  هب  نیخیـش  تنـس  دـش . هتفریذـپ  یمالـسا  يهعماج  یمـسر  دـیاقع  ناونع  هب  (ص ) ربمایپ

ار نآ  ع )  ) یلع اـما  درک  يراداـفو  مـالعا  نآ  هب  ناـمثع  هـک  دـش  رمع  يهدـیزگرب  يهرفن  شـش  ياروـش  رد  هـفیلخ  باـختنا  ِطرـششیپ 
ناگتخیهرف نارادمتسایـس و  دوب و  مدرم  دزناـبز  قفوم  يوگلا  کـی  ناونع  هب  يو  زا  سپ  هراومه  وا  يهریـس  رمع و  تامادـقا  . تفریذـپن

نب نمحرلادـبع  . دوب ربمایپ  تنـس  فالخ  ءاسن ، يهعتم  عتمت و  جـح  دـننام  دراوم ، یخرب  رد  دـنچ  ره  دـندرکیم ، شرافـس  ار  نآ  يارجا 
تنـس رب  لمع  ناوت  مادک  چیه  وت ، هن  نم و  هن  : تفگ باوج  رد  نامثع  تسا ؛ هدرک  كرت  ار  رمع  تنـس  هک  تفرگ  داریا  نامثع  رب  فوع 
فلـس ود  دـننامه  مک  تسد  هک  تساوخ  نامثع  زا  زین  (ع ) یلع (. ص 1033 ج 3 ، ۀبـش ، نبا  ص 68 ؛ ج 1 ، لبنح ، نبا   ) میرادـن ار  رمع 

نایم یتوافت  رمع ، نامثع و  يهریس  تیهام  زا  یهاگآ  هجوت و  اب  رگید و  یهاگن  اب  يوما ، يهفیلخ  کلملادبع ، دیامن . راتفر  دوخ  نیـشیپ 
نامثع یمرن  تسا و  تدش  یمرن و  رد  ود  نیا  توافت  اهنت  تسا و  هدوب  رمع  يهریس  وریپ  نامثع  هک  دوب  دقتعم  دیدیمن و  ود  نآ  يهریس 

ًاصوصخ نامثع ، یلک  ياهتسایـس  رتشیب  رد  نخـس  نیا  دنچره  ص180 ) ج5 ، دعـسنبا ، . ) تسا هدش  وا  رب  مدرم  ندـش  يرج  بجوم 
یگدـنز هب  هجوت  اب  ًاصوصخ  ود ، نیا  یـصخش  يهریـس  رد  هک  تسا  حـضاو  اـما  تسا ، حیحـص  يو  تفـالخ  لوا  لاـس  شـش  هب  تبـسن 
تشادن ار  رمع  تنس  هب  لمع  ییاناوت  درکیم ، فارتعا  نامثع  دوخ  هک  هنوگ  نامه  دروخیم ؛ مشچ  هب  يرایسب  ياهتوافت  رمع  هنادهاز 

شروش بجوم  هریـس  ود  نیا  نایم  راکـشآ  توافت  زا  مدرم  كرد  دوب . راوگشوخ  ياهیندـیماشآ  اهیندروخ و  زا  يدـنمهرهب  یپ  رد  و 
نآ زا  سپ  يهفیلخ  ود  ربمایپ و  تنس  هب  مازتلا  وا  دوخ  دنچ  ره  دش ، هرهش  ینکـشتنس  هب  هباحـص  نایم  رد  نامثع  لاح ، ره  هب  دش . نانآ 

هراومه هک  ياهریس  اما  دننادیمن ، توافتم  ار  رمع  رکبوبا و  يهریس  تنس  لها  دنچره  ص 410) ج 4 ، يربط ، . ) درکیم مالعا  ار  ترضح 
هریـس و دوشیم . دای  رتمک  نامثع  رکبوبا و  يهریـس  زا  تسا و  رمع  يهریـس  هدش ، دیکأت  نآ  رب  هدوب و  حرطم  تنـس  لها  هقف  خیرات و  رد 
تنـس و هک  دوب  يردق  هب  شایـسایس  تایح  يهرود  رد  يو  رادتقا  تشادن ؛ نامز  رذـگ  هب  زاین  مدرم  نایم  رد  نداتفا  اج  يارب  رمع  تنس 

ًاحیرــص زین  يو  زا  سپ  يهـمئا  و  (ع ) یلع یّتـحو  دــشیم . لــمع  نآ  هـب  دــش و  عـقاو  موـمع  لوـبقم  یتــحار  هـب  يو  زا  سپ  شاهریس 
رد ار  (ع ) یلع راتفر  (ع ) رقاب ماما  هکنانچ  دندادیم . رارق  راکنا  لاؤس و  دروم  ار  نآ  تردن  هب  دنیامن و  مالعا  دودرم  ار  نآ  دنتسناوتیمن 
ود نیا  اب  تفلاخم  هب  ار  وا  مدرم  هک  تشادن  شوخ  وا  اریز  تسنادیم ؛ رمع  رکبوبا و  تنس  زا  يوریپ  لاوما ، زا  ربمایپ  نادناخ  مهس  دروم 

دروم دنک و  اغلا  تسناوتن  دوب  رمع  ياهراگدای  زا  هک  ار  حیوارت  یبحتـسم  زامن  (ع ) یلع نینچمه  ص 217 ) هبش ، نبا  . ) دننک مهتم  هفیلخ 
دریگ شیپ  رد  ار  رمع  شور  نامه  لاوما  میسقت  رد  دش  تساوخرد  وا  زا  هکنانچ  ص 63 ) ج 8 ، یفاکلا ، . ) تفرگ رارق  هباحص  ضارتعا 
نایرج رد  ص 378 ) ج1 ، بلاطیبا ، لآ  بقاـنم  . ) درک تفلاـخم  نآ  اـب  (ع ) یلع هک  دراد  روظنم  اـطع  تخادرپ  رد  ار  تبارق  هقباـس و  و 

هب صاع  ورمع  هک  دوش  هدیزگرب  تفالخ  هب  هللادبع  وا  دنزرف  رمع ، ِتنس  يایحا  يارب  هک  دش  حرطم  نخس  نیا  زین  نیفص  دربن  رد  میکحت 
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هک تسا  حضاو  هدش  دای  دراوم  هب  هجوت  اب  ص190) ج2 ، یبوقعی ، ص 199 ؛ يرونید ، ص534 ؛ يرقنم ، . ) تساخرب رظن  نیا  اب  تفلاخم 
باتک هب  ندز  گنچ  جراوخ  رظن  رد  تعیب  هک  نانچ  مه  دوب ؛ هدـش  هتفریذـپ  يراـیعم  زین  (ع ) یلع باحـصا  ناـیم  رد  یتح  نیخیـش  تنس 
صاخ نارای  هتبلا  . دندرـشفیم ياپ  رمع  رکبوبا و  تنـس  هب  دوخ  يرادافو  هب  نانآ  دوب . رمع  رکبوبا و  مرکا ، ربمایپ  ناـحلاص ، تنـس  ادـخ ،

اب دنچ  ره  دنتشادن ، لوبق  ار  رمع  يهریس  دوبن ـ  رایـسب  ناشدادعت  هک  دندوب ـ  شنادنزرف  وا و  يرکف  طخ  رد  ًالماک  هک  یناسک  و  (ع ) یلع
؛ دشاب هدش  حرطم  نانآ  يوس  زا  یطرش  ناونع  هب  نیخیش  تنس  هریس و  هب  لمع  هک  میرادن  غارس  يدروم  اما  دندرکیمن ، زین  تفلاخم  نآ 

دای دیامن ، تعیب  وا  اب  نیخیـش  يهریـس  ربانب  تشاد  رارـصا  هک  دادش  نب  ۀعیبر  هب  (ع ) یلع دوب . نانیا  دیکأت  دروم  ادخ  لوسر  يهریـس  اهنت 
لمع نآ  هب  درادـن و  یـشزرا  تیعورـشم و  چـیه  دـشاب ، نآ  ریاـغم  و  (ص ) ادـخ لوسر  يهریـس  زا  ریغ  رگا  ود  نیا  يهریـس  هک  دـش  روآ 

رب اهنت  دشن و  نیخیـش  تنـس  زا  يدای  چیه  تاظحالم ـ  نیمه  هب  هجوت  اب  میکحت ـ  يهقیثو  رد  هکنانچ  ص 76 ) ج 5 ، يربط ، . ) دوشیمن
زا ار  دوخ  فص  (ع ) یلع باحـصا  هک  رورم  هب  دروخیم و  مشچ  هب  هراومه  لباقت  نیا  . دـش دـیکأت  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  ّتیروحم 
رد هتبلا  دـندرکیم . دـیکأت  نیخیـش ، تنـس  یفن  يارب  (ص ،) ربمایپ تنـس  رب  درط و  زین  ار  نیخیـش  تنـس  دـندرکیم  ادـج  اـههورگ  رگید 

يهریـس رب  حـلاص ) يافلخ   ) نآ فارـصنا  هک  تسا  هدـمآ  حـلاص » يافلخ   » ادـخ و لوسر  تنـس  هب  لمع  دـیق  (ع ) نسح ماما  يهمانحـلص 
يهریـس هب  هیواعم  ندرک  مزتلم  دنچ  ره  دوشیم  حلاص  يهفیلخ  ناونع  هب  (ع ) یلع يهریـس  لماش  یلوا  قیرط  هب  اما  تسا ، لکـشم  نیخیش 

باتک رب  يدایز  دـیکأت  (ع ) نیـسح ماما  زین  البرک  يهثداح  رد  ص 287) ج 3 ، يرذـالب ، .) تسناد منتغم  ناوـتیم  ار  ههرب  نآ  رد  نیخیش 
تنس نیا  هعماج  مومع  هک  ینامز  رد  نیخیش ، تنس  نداهن  لمهم  ربمایپ و  تنس  رب  دیکأت  تشادیم . زاربا  (ص ) ادخ لوسر  تنـس  ادخ و 
يارب (ع ) نیـسح ماما  لیالد  هلمج  زا  ربمایپ  تنـس  يایحا  لاح  ره  هب  . دوب تسخن  يافلخ  تنـس  تیعورـشم  مدع  يانعم  هب  دوب ، هتفریذپ  ار 
تنس هک  نیا  زا  دومن و  توعد  شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  هرـصب  لها  هب  ياهمان  رد  وا  ص 403 ) نامه ، يربط ، . ) دوب مایق  توعد و 

هللا و باتک  یلا  مکوعدا  انا  :... تشون هرـصب  ياسؤر  هب  ياهمان  رد  ماما  درک . ینارگن  راهظا  تسا  هتـسشن  نآ  ياج  تعدـب  هدرم و  ربماـیپ 
ص78؛ ج2 ، يرذالب ، ص231 ؛ يرونید ، ص 469 ؛ ۀسماخلا ، ۀقبطلا  دعـس ، نبا  ... ) تییحا دق  ۀعدبلا  نا  تتیما و  دق  ۀنـسلا  ناف  هیبن  ۀـنس 

ناـیب نینچ  ار  دوـخ  فدـه  هیفنح  نب  دـمحم  هب  یتیـصو  رد  تشاد  ار  هنیدـم  زا  جورخ  مزع  هـک  یماـگنه  ماـما  ص 357) ناـمه ، يربط ،
ص ج 5 ، مثعا ، نبا  ... ) بلاط یبا  نب  یلع  یبا  ةریـس  دـمحم و  يدـج  ةریـسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاـب و  رمآ  نا  دـیرا  : تشاد

دوخ يالوم  هب  باطخ  دوب ، دربن  مزاـع  هک  یماـگنه  سباـع  تشاد . ار  اـنعم  نیمه  هک  تفریم  راـک  هب  زین  يرگید  ریباـعت  هاـگ  هتبلا  (. 21
يهثداح زا  سپ  ص 444) ج 5 ، يربط ، ( ) کیبا يده  کیدـه و  یلع   ) متـسه تردـپ  وت و  تسار  هار  رب  نم  تفگ  درک و  تدارا  راهظا 

رد دوب . دارفا  عضاوم  شجنس  يارب  يرایعم  نآ ، هب  يرادافو  مالعا  دوب و  یمالسا  تما  يهندب  تاداقتعا  وزج  نانچمه  رمع  تنس  اروشاع 
، دنک تعیب  وا  اب  رمع  تنـس  رب  هک  تساوخ  وا  زا  هعمز  نب  دیزی  دناتـسیم ، تعیب  هنیدم  مدرم  زا  رابجا  هب  هبقع  نب  ملـسم  هک  هرح  يهعقاو 
وا زا  جراوـخ  زین  زیزعلادـبع  نب  رمع  يهرود  رد  ص 493 ) ج 4 ، يربط ، . ) دـناسر لتق  هب  ار  وا  تفریذـپن و  ار  اـضاقت  نیا  هبقع  نب  ملـسم 
هک ییاهمایق  رد  نایرج ، نیا  فـالخ  ص 212 ) ج 8 ، يرذالب ، . ) دـیامن راتفر  باطخ  نب  رمع  يهریـس  ساسا  رب  اهنآ  اب  هک  دنتـساوخیم 

راکنا هچ  رگا  نیخیـش  تنـس  دشیم و  توعد  (ص ) ربمایپ تنـس  ادـخ و  باتک  رب  اهنت  راتخم ، مایق  نوچمه  تشاد ، یعیـش  يوب  گنر و 
هک دوب  يرواب  نییآ و  مسر و  تنـس ، ربارب  رد  تعدـب  ص 606) ج 5 ، يربط ، . ) تفرگیمن رارق  توعد  ياوتحم  ناونع  هب  اـما  دـشیمن ،
هک دندرک  مالعا  زیزعلادبع ، نب  رمع  اهدعب  نامثع و  یتح  رکبوبا و  هلمج  زا  ربمایپ ، زا  سپ  يافلخ  تشادن . ربمایپ  تنس  نآرق و  رد  هشیر 

ص ج 3 ، يدوعسم ، ص 422 ؛ ج 4 ، ص224 ؛ ج 3 ، يربط ، 286 ؛ ص 262 ، ج 5 ، ص 136 ؛ ج3 ، دعـس ، نبا  ( ؛ عدتبم هن  دنتـسه  عبتم 
تشاد و یفنم  راـب  عدـتبم  تعدـب و  دـنیامنیمن . هفاـضا  نآ  هب  دوخ  زا  ار  يزیچ  دـننکیم و  تیعبت  ربماـیپ  تنـس  زا  هک  انعمنیدـب  ( 185
؛ دـشیم دای  تسا ، شتآ  شماجنارـس  هک  یهارمگ ، هب  نآ  زا  دوب و  حرطم  یعرـش  ماکحا  تاداقتعا و  هلمج  زا  نید ، يهزوح  رد  رتشیب 
هدش و ادج  تعامج  زا  هک  یناسک  اریز  تسا ؛ هدش  دادملق  تعدب  وا  تامادقا  ناطلـس و  اب  تفلاخم  زین  یعامتجا  روما  تسایـس و  رد  اما 
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زاغآ ار  تعدـب  هداهن و  راـنک  ار  تنـس  نآ ، كرت  تعاـمج و  زا  ییادـج  اـب  دنتـشاد  بهذـم  اـی  تسایـس و  يهنیمز  رد  يرگید  گـنهآ 
دنـسپان ياهراتفر  رگید ، يوس  زا  دندشیم . هدناوخ  ءاوهالا » لها   » ای و  تعدب » بحاص   » راذگتعدب و دارفا  نیا  ور ، نیمه  زا  دناهدرک ؛

، یبوقعی . ) دش هدناوخ  تعدب  هباحـص  يوس  زا  نامثع  هارمه  هب  مدرم  ندرک  تکرح  نتفرگ و  عمـش  ًالثم  تفرگیم ؛ مان  تعدـب  زین  افلخ 
يهزیگنا يرجه  لوا  نرق  یـسایس  ینید ـ  ياهمایق  اهشروش و  رد  . دـشیم هدرمـش  تعدـب  دـیزی  لاـمعا  هک  هنوگناـمه  ص 163 ) ج2 ،

رطاـخ هب  ناـمثع  هیلع  شروش  دـندرکیم . دـیکأت  دراوم  نیا  رب  اـهتکرح  نیا  ناربـهر  تشاد و  دوجو  تعدـب  ندـناریم  تنـس و  ياـیحا 
يایحا هب  ار  وا  (ع ) یلع ماما  تفرگ ، تدش  تاضارتعا  نیا  هک  یماگنه  تفرگ . ماجنا  دـشیم ، هدـیمان  تعدـب  هک  وا ، باوصان  تامادـقا 

، يربط ... ) ۀکورتم ۀعدب  تاما  ۀمولعم و  ۀنـس  ماقاف  يده  يده و  لداع  ماما  هللادنع  هللا  دابع  لضفا  نا  : دـناوخارف تعدـب  ندـناریم  تنس و 
نیب زا  يارب  ماش  لها  هک  دومرفیم  دوخ  نارای  هب  نیفـص  رد  درکیم و  دادـملق  تعدـب  ار  هیواـعم  تامادـقا  ترـضح  نآ  (. ص337 ج4 ،

ندـناریم يارب  هناهاگآ  هیواـعم  ساـبع ، نبا  يهتفگ  هب  ص23 ) ج5 ، يربط ، . ) دناهتـساخرب دربن  هب  امـش  اب  تعدـب  ياـیحا  تنـس و  ندرب 
اب هلباـقم  رد  زین  يدـع  نـب  رجح  تامادـقا  دـننامه  ییاـهتکرح  و  ص 248 ) ج 2 ، یبوقعی ، . ) درک مادـقا  اهتعدـب  ياـیحا  اـهتنس و 

ماما مایق  درک و  يریگیپ  يرتشیب  باتـش  اب  ار  دـنور  ناـمه  دـیزی  هیواـعم ، زا  سپ  ص 129) ج 5 ، يرذالب ، . ) دوب هیواـعم  ياهتعدـب 
زین دیز  مایق  رد  راعـش  نیمه  دوب . ناناملـسم  يهعماج  رد  هدـمآ  هدـیدپ  ياهتعدـب  تافارحنا و  زا  يریگولج  يارب  حوضو  هب  (ع ) نیـسح

هب مایق  (. ص 181 ج 7 ، يربط ، . ) دوب يو  يهدش  مالعا  فادها  هلمج  زا  تعدب  ندرک  شوماخ  تنس و  يایحا  هب  یناوخارف  تشاد . دوجو 
اب ار  ییاهتکرح  هک  تشاداو  نایوما  دوخ  نایم  زا  ار  یناسک  یتح  دش ، حرطم  اروشاع  رد  هک  تعدب ، ندناریم  تنـس و  يایحا  يهزیگنا 

يهتاما تنـس و  يایحا  هک  تفرگ  ماجنا  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  يوس  زا  یـشالت  يوما  ياـفلخ  ناـیم  رد  دـنناسرب . ماـجنا  هب  اهراعـش  ناـمه 
ص 156) ج 8 ، يرذـالب ، . ) تشون هماـن  صوصخ  نیا  رد  دوخ  ناـیلاو  هب  وا  یتـح  293 ؛) ص264 ، ج5 ، دعـس ، نبا   ) دش هتـسناد  تعدب 

مالعا عضاوم  نانخـس و  هیبش  درک ، نایب  نآ  رد  ار  شفادـها  يو  هک  ياهبطخ  تسا ؛ لاس 126  رد  دیزی  نب  دیلو  تامادـقا  رگید ، يهنومن 
تجرخ ینکلو  کلملا ... یف  ۀبغر  ایندلا و ال  یلع  ًاصرح  ًارطب و ال  ًارـشا و ال  تجرخ  ام  هللاو  ینا  سانلا  اهیا  : دوب (ع ) نیـسح ماما  يهدـش 

ۀعدبلا و بکارلا  دینعلا ، رابجلا  رهظ  يوقتلا و  لها  رون  یفط  يدهلا و  ملاعم  تسرد  نیح  هتنس  هللا و  باتک  یلا  ًایعاد  هنیدل و  هّلل و  ًابـضغ 
تبغر اـیند و  صرح  يزارفندرگ و  یـشکرس و  هـب  نـم  ادـخ  هـب  مدرم  يا  ص268 ؛) ج7 ، يربط ، ص238 ؛ طایخ ، نبا  ...) ۀنـسلا ریغملا 
لوسر تنـس  يو و  باتک  ادخ و  يوس  هب  توعد  يارب  تسا و  يو  نید  ادخ و  رطاخ  هب  مشخ  يور  زا  نم  مایق  ماهدرکن ... مایق  یهاشداپ 

هک تشاد  طلست  دونع  رابج  دوب و  هتفر  یشوماخ  هب  راگزیهرپ  مدرم  رون  دوب و  هتفرگ  یناریو  ْتیاده  ياههناشن  هک  یماگنه  هب  (ص ) ادخ
(. ص 4396 ج 10 ، همجرت ، يربط ، ... ) داهنیم تعدب  هنوگ  همه  درمشیم و  لالح  ار  یمارح  ره 

یصو ماما ،

یگنهرف یبصنم  ناونع  هب  هاگ  هژاو ، نیا  تسا . يرارکت  رپ  يهژاو  یمالـسا  يهرود  یبهذـم  یـسایس و  ثداوح  رد  اوشیپ  ياـنعم  هب  ماـما 
(ص) ادـخ لوسر  رـصع  رد  هژاو  نیا  جـیار  دربراک  تسا . هتفر  راک  هب  نانارمکح  یـسایس و  بصانم  يارب  هاگ  تعاـمج و  ماـما  نوچمه 

یسایس راب  تشاد و  ناناملسم  یمـسر  بصنم  نیرتالاب  هب  هراشا  نیملـسملا  ماما  ریبعت  نآ  زا  سپ  اما  دوب ، تعامج  زامن  ماما  يارب  رتشیب 
هفیلخ يهژاو  زا  رتشیب  نایوما ، تموکح  ماکحتـسا  زا  لبق  تسخن و  يافلخ  ادخ و  لوسر  يهرود  رد  هژاو  نیا  دوب . هدش  تیوقت  نآ  رد 

باختنا هفیقس ، نوچمه  یثداوح  رد  دوب . هتفهن  نآ  رد  يرتشیب  ییانعم  راب  فلتخم ، ياههزوح  رد  لامعتسا  رب  هوالع  تفریم و  راک  هب 
، يربط ص 163 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، ص 157 ؛ يرونید ، . ) دوریم نخـس  نآ  هب  مدرم  زاین  ماما و  يهژاو  زا  ع )  ) یلع اب  تعیب  ماگنه  نامثع و 

نآ يونعم  راب  ور  نیا  زا  دـنیامن ؛ ادـتقا  ماما  هب  هک  دـنوش  روصت  زین  ینامومأم  دـیاب  نآ ، يانعم  بسانت  هب  هملک ، نیا  رد  ص 427 ) ج 4 ،
يهرود اـب  ینادـنچ  يهلـصاف  زونه  هک  یناـسک  هاـگن  رد  هتبلا  . دـیامنیم رتيوـق  نآ  یـسایس  ياـههبنج  هک  تسا  هفیلخ  يهژاو  زا  رتشیب 
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ورگ رد  لد  زونه  دوب و  هتشاذگ  رس  تشپ  ار  تیلهاج  هزات  هک  ینز  قباس . تیفارـشا  يایحا  نامه  زج  دوبن  يزیچ  ماما  دنتـشادن ، تیلهاج 
نایاوشیپ همئا و  هک  یماگنه  ات  تفگ : رکب  وبا  دـنامیم ؟ اج  رب  اپ  یکات  دـیدج  ماـظن  نیا  دیـسرپ : رکب  وبا  زا  تشاد ، هرود  نآ  ياـهنییآ 

رد هک  دنتـسه  موق  ره  فارـشا  نامه  همئا  دیوگیم : رکبوبا  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  همئا  دـنکیم : لاؤس  نز  دـنهن . ماگ  حالـص  هار  رد  امش 
زین ینید  راب  یـسایس ، راب  رب  هوالع  ناـشیا  نارواـی  و  (ع ) تیب لـها  دزن  هملک  نیا  ص 343) ج 8 ، دعـس ، نبا  . ) دـنوشیم تعاطا  ناشنایم 

طوبرم ياهشرازگ  رد  دشاب . رادروخرب  ياهتسجرب  ياه  یگژیو  زا  تسیابیم  ماما  دشاب و  نیملـسم  ماما  تسناوتیمن  سک  ره  تشاد و 
هک دـندرک  راهظا  دنتـشون  (ع ) نیـسح ماما  هب  هک  ياهمان  رد  هفوک  مدرم  تسا . هتفر  راـک  هب  قایـس  نیمه  رد  هژاو  نیا  ـالبرک  يهثداـح  هب 

تافص طیارـش و  زا  یبیکرت  هفوک  نایعیـش  يهمان  ِخساپ  رد  زین  (ع ) نیـسح ماما  دنراد . تیاضر  ترـضح  نآ  هب  اهنت  دنتـسه و  ماما  نودب 
. ادـخ هار  رد  دوخ  سبح  قح و  يریگیپ  طسق ، هب  ذـخا  ادـخ ، باتک  هب  لمع  نوچمه : یتافـص  درمـش ؛ رب  ماـما  يارب  ار  یـسایس  ینید ـ 

هجوت نانآ  یسایس  روما  هب  طقف  ماما  هک  دش  روآ  دای  نانآ  هب  ماما  يارب  طیارش  نیا  ندرمشرب  اب  (ع ) نیـسح ماما  ص 352 ) ج 5 ، يربط ، )
ظاحل زا  یصاخ  هاگیاج  يداقتعا ، نایعیش  رواب  رد  ماما  تقیقح  رد  . دراد رارق  يو  یلصا  راک  روتسد  رد  ینید  روما  هکلب  درادن ، مامتها  و 
طابترا لیلد  هب  راک  نیا  تسه و  مه  نید  نییبت  ریـسفت و  هعماج ، يهرادا  رب  هوـالع  شتلاـسر  تسا و  نید  داـمن  وا  دراد . يرکف  يونعم و 

ماما اب  تفـالخ ـ  هن  تماـما ـ  تیـالو و  تیاـصو و  ریباـعت  اـب  ًاتدـمع  شیارگ  نیا  ناوریپ  دراد . (ص ) ادـخ لوسر  اـب  وا  هک  تسا  یـصاخ 
تسا نیملسم  روما  رادهدهع  هفیلخ و  اب  فدارم  هک  یسایس  دربراک  رد  رتشیب  لباقم  فص  رد  هرود و  نیا  رد  ماما  يهژاو  . دنراد دروخرب 

يهرود تیفارشا  هاگن  نامه  هک  هاگن ، نیا  رد  دنکن . یمادقا  زین  هار  نیا  رد  دشاب و  هتـشادن  نید  اب  ینادنچ  ییانـشآ  دنچ  ره  هتفر ، راک  هب 
هب تسا ، مزال  وا  زا  ضحم  تعاطا  ددرگیم و  یقلت  ناناملسم  ماما  دروآ  گنچ  هب  ار  بصنم  نیا  هلیـسو  ره  هب  سک و  ره  تسا ، یلهاج 

ماـما هچ  دـشاب و  تلالـض  ماـما  هچ  ماـما ، هک  دـشیم  غـیلبت  نینچ  دراد . یپ  رد  يدـنیاشوخان  بقاوـع  وا  رب  جورخ  نعط و  هـک  ياهنوـگ 
: تفگیم مدرم  هب  باطخ  هفوک  رد  نامثع  هیلع  تاضارتعا  يهحوبحب  رد  هک  يرعـشا  یـسوموبا  نخـس  نیا  درک . ادتقا  ودب  دیاب  تلادـع ،

انئاک هولتقاف  مهتعامج  قرفی  مهاصع و  قشیل  لداع ـ  لاق : ام  هللاو  ماما ـ  سانلا  یلع  جرخ و  نم  لوقی : هللا  لوسر  تعمـس  یناف  سانلا  اـهیا 
. تسویپ عوقو  هب  يراـبتنوشخ  وحن  هب  ـالبرک  رد  نآ  دادـتما  هک  تسا  رکف  زرط  عوـن  نیمه  رگناـیب  ص 336 ) ج 4 ، يربط ،  ) ناـک نم 
دنراد و ماما  زا  نامرف  هک  دـندرکیم  هیجوت  نینچ  ار  دوخ  راک  یگمه  دـندش  لمع  دراو  هنحـص  نیا  رد  (ع ) نیـسح ماما  هیلع  هک  یناسک 

ماما زا  يردخ  دیعـسوبا  ص 284) يروـنید ، . ) دنتـسنادیم زاـجم  جورخ  نیا  ندرک  شوماـخ  يارب  ار  یمادـقا  ره  ناـمرف  نیمه  وـترپ  رد 
هب باطخ  هفوک  رد  ياهبطخ  رد  ریـشب  نب  نامعن  ص 445 ) ۀسماخلا ، ۀقبطلا  دعـس ، نبا  . ) دنکن جورخ  شماما  هیلع  ات  تساوخ  (ع ) نیـسح

ار دایز  نبا  يهمان  هک  یـسک  و  ص356 ) ج5 ، يربط ، . ) دمآ دهاوخ  نانآ  يهزرابم  هب  دـنزیخرب ، ماما  اب  تفلاخم  هب  رگا  دـیوگیم : مدرم 
رادافو شتعیب  هب  هدرک و  يوریپ  شماـما  زا  راـک  نیا  رد  هک  درکیم  اـعدا  دوب ، هدروآ  رح  يارب  (ع ) نیـسح ماـما  ناوراـک  فقوت  رب  ینبم 

یموهفم تیاصو  یصو و  ص 408) ج 5 ، يربط ، . ) دـندرک تئارق  ار  رانلا » یلا  نوعدـی  ۀـمئا   » يهیآ وا  باوج  رد  نافلاخم  تسا ؛ هدـنام 
يداقتعا نایعیش  تسا . رادروخرب  ناشیا  دزن  رد  ياهژیو  ینییآ  تیمها  زا  دنربیم و  راک  هب  ار  نآ  نایعیش  ًارـصحنم  هک  تسا  ماما  زا  رتارف 

سپ كدنا  تروص  هب  دنچ  ره  هژاو  نیا  تسا . هدش  نییعت  يو  صن  اب  هدوب و  (ص ) ربمایپ یصو  (ع ) یلع هک  دنرواب  نیا  رب  یـسایس ـ  هن   ـ
ناراـی تفاـی . يرتشیب  دربراـک  نآ  زا  سپ  ترـضح و  نآ  تموکح  يهرود  رد  اـما  تسا ، هتفر  راـک  هب  (ع ) یلع قح  رد  (ص ) ربماـیپ زا 
ناشیا هب  ثراو »  » و نیما » « » یـصو : » نوچمه ییاههژاو  اـب  مدرم ، يوس  زا  تفـالخ  يارب  ترـضح  نآ  باـختنا  ماـگنه  (ع ) یلع کـیدزن 

هب ناـنآ  داـقتعا  درکیم ، ادـج  نارگید  زا  ار  (ع ) یلع ینید  نارادفرط  هک  ییاـههفلؤم  هلمج  زا  سپ ، نیا  زا  دـنتفگیم . مالـس  تینهت و 
. تفای يرایسب  دربراک  زین  نیفص  دربن  رد  تفر و  راک  هب  (ع ) یلع يارب  ریبعت  نیا  لمج  گنج  رد  دوب . لبق  يافلخ  رب  وا  يرترب  تیاصو و 

اروشاع يهعقاو  رد  ص 289) ج 1 ، یسوط ، . ) دوتـسیم هیبن و ... ۀیـصو  نییـصولا ، ریخ  نییبنلا ، ثراو  نوچمه  یتاملک  اب  ار  (ع ) یلع ربنق 
رد ع )  ) یلع تیاصو  هب  ع )  ) نیسح باحصا  دانتـسا  تسا . هدرب  راک  هب  ار  نآ  زین  (ع ) نیـسح ماما  هدش و  هدافتـسا  هژاو  نیا  زا  راب  نیدنچ 
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دنکیم حیرصت  هرصب  لها  هب  ياهمان  رد  دوخ  (ع ) نیسح ماما  ص 199 ) ج 5 ، مثعا ، نبا  . ) دوب دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  اروشاع  يهثداح 
نیرتراوازـس هک  نیا  ربماـیپ و  ندوـب  هثرو  اـب  ار  اـنعم  نـیا  و  ص357 ؛) ج 5 ، يربط ،  ) دنتـسه (ص ) ادـخ لوسر  يایـصوا  وا  نادـناخ  هک 

تـسا هدـش  ریبعت  یلِعل » ًاّبُح  ّدـشا   » هب وا  زا  دوب و  (ع ) یلع رادتسود  هک  يدـنک  ورمع  نب  ةدـیبع  دـنکیم . دـیکأت  دنتـسه ، وا  نانیـشناج 
نبا يدهلا و  یبنادلاو  نییمدآلا  ریخ  لتقم  رـشاعملا و  یعاسم  تدع  اذا  ادـج  :و  دورـس نینچ  (ع ) نیـسح ماما  ياثر  رد  ص 261 ) نامه ، )

يدرف نیرتهب  دنزرف  (ع ) نیـسح هیثرم  نیا  رد  ص 516) ۀسماخلا ، ۀقبطلا  دعـس ، نبا  ) دـمحم تنب  نبا  یلع و  نبا  نیـسح  رجاهملا  یـصولا 
. تسا يداقتعا  نایعیش  دیاقع  زا  اهرواب  لیبق  نیا  تسا . (ص ) ربمایپ یصو  هک  هدش  یفرعم 

ۀیرذ

نیا رب  نادـناخ  نیا  دوخ  دـشیم و  نارگید  رب  ناشیا  يرترب  بجوم  هک  دوب  یتازایتما  زا  هتـسویپ  (ص ) ادـخ لوسر  اب  (ع ) تیب لها  تبارق 
يرتالاب تسایـس  هک  ییاج  ات  هتـسویپ ـ  زین  تبارق  نیا  دسریم . ربمایپ  هب  نانآ  بسن  هک  دندومنیم  يروآدای  هراومه  هدرک ، دیکأت  تبارق 

رب هژیو  يهیکت  اـب  (ع ) نیـسح ماـما  یفرعم  . تفرگیم رارق  ناـنآ  فلاـخم  ماـکح  یتـح  مدرم و  مارتـحا  هجوـت و  دروـم  دـشیمن ـ  ظاـحل 
نوچمه يو  تیرومأم  ربمایپ و  رادثاریم  ترـضح  نآ  دـیآیم و  مشچ  هب  اروشاـع  يهثداـح  رد  يرایـسب  دراوم  رد  ربماـیپ  يدـنواشیوخ 

یگداوناخ زایتما  تیعقوم و  نداد  ناشن  رب  هوالع  هناجرمنبا ،»  » و همطافنبا »  » ریبعت ود  اتـسار ، نیمه  رد  دشیم . یفرعم  شدـج  تیرومأم 
زا دشیم و  رارکت  نانیا  يوس  زا  هراومه  ردام  هب  نادناخ  نیا  راختفا  . تشاد يرایسب  تیمها  زین  ینید  ظاحل  زا  هللادیبع ، رب  (ع ) نیسح ماما 
رد دیزی  دندربیم . لاؤس  ریز  ار  نآ  ضیرعت  هیانک و  اب  دننک ، راکنا  ار  راختفا  نیا  دنتسناوتیمن  تحارـص  هب  هک  زین ، نافلاخم  رگید  يوس 

مّتینَع . ) درمـشیم رب  یلـضف  زین  نانز  رگید  يارب  دریگیم و  داقتنا  داب  هب  ار  نانآ  هدرک ، هراشا  ناشردام  هب  ناشیا  یـشورف  رخف  هب  ياهماـن 
تیذا رازآ و  رد  هراومه  شردپ  دننام  هک  یـسک  ناورم ـ  هنوگنیمه ، هب  ص 202 ) ج 8 ، يربط ، ص449 ؛ نامه ، ( ) مکمأب ارخف  مکموق 
تردام ندوب  بسا  هب  دوشیم ، لاؤس  تردپ  زا  ات  هک  یتسه  ینایدام  نوچمه  وت  هک  دزیم  هنعط  (ع ) نسح هب  دیشوکیم ـ  ربمایپ  نادناخ 

، هیکز سفن  ربارب  رد  روـصنم ، اهدـعب  هکناـنچ  ص 244 ) ج 57 ، رکاـسع ، نبا  ص 400 ؛ ۀـسماخلا ، ۀـقبطلا  دعـس ، نبا  . ) ینکیم راختفا 
يهثداح رد  ص 570) ج 7 ، يربط ، . ) تسا هتـسناد  اهومع  نادرم و  زا  رتورف  ار  نانز  هدرب و  لاؤس  ریز  ار  همطاف  هب  باستنا  رد  يو  راختفا 

لضف و راب  نیا  اما  داد ؛ ناشن  ار  دوخ  يرگید  وحن  هب  تشاد ، رارمتـسا  نونک  ات  تیلهاـج  زا  هک  نادـناخ ، ود  نیا  ناـیم  ضراـعت  اروشاـع 
هب ًالومعم  (ع ) نیسح نادناخ  باستنا  البرک  يهثداح  هب  طوبرم  رابخا  رد  دوب . ریذپانراکنا  ربمایپ  هب  ناشباستنا  تلع  هب  نادناخ  نیا  يرترب 

ۀمطاف ۀـنبا   » ناونع اب  بنیز  زا  و  (ص ») هللا لوسر  تنب  نبا   » تروص هب  اهراب  (ع ) نیـسح ماـما  زا  دوشیم . رکذ  ربماـیپ  هب  باـستنا  تروص 
ص 456) ج 5 ، يربط ، . ) تسادخ لوسر  اب  نانیا  دـنویپ  لاصتا و  نداد  ناشن  دوصقم  دراوم  نیا  رد  هک  دـشیم  دای  (ص ») هللا لوسر  تنب 
زا البرک  رازراـک  رد  و  (. ص 450 نامه ،  ) کیبن تنب  نباـب  لـعفی  اـم  کـیلا  وکـشا  ینا  مهللا  : درکیم ریبعت  نینچ  زین  دوخ  زا  (ع ) نیـسح
زا زین  فلاـخم  هاپـس  رد  یتـح  ص 469 ) ۀـسماخلا ، ۀـقبطلا  دعـس ، نبا  ( ؟ متـسین ناتربمایپ  رتخد  دـنزرف  نم  اـیآ  دیـسرپ : یفوک  نایرگـشل 

دشیم و بستنم  ربمایپ  هب  امیقتسم  (ع ) ماما زین  هاگ  ( 473 نامه ، . ) دوب نینچ  رمش  ریبعت  هچنانچ  دشیم ، ریبعت  ناونع  نیمه  هب  (ع ) نیـسح
یگتسویپ و هثداح  نیا  رد  اهراب  تیانع ، اب  (ع ،) ماما تروص  ره  هب  ص 455) نامه ، يربط ، . ) دشیم دای  ناشیا  زا  هللا » لوسر  نبا   » ریبعت اب 
هب ربمایپ  اب  دروخرب  ار  دوخ  اـب  دروخرب  درکیم و  دوخ  تیناـقح  تاـبثا  رد  یعـس  قیرط  نیا  زا  دـش و  دروآ  داـی  ربماـیپ  اـب  ار  دوخ  تبارق 

ص نامه ، يربط ، . ) دیاهداهن اپ  ریز  ار  ادـخ  لوسر  تمرح  هک  درک  باطخ  نمـشد  هب  ربکایلع  تداهـش  اب  ترـضح  نآ  دروآیم . رامش 
. دـنکب یمکح  نانآ  يهراب  رد  درادـن  قح  یعد » نبا   » هک ياهنوگ  هب  تسنادیم ، ربمایپ  هب  رتراوازـس  ار  دوخ  نادـناخ  زین  ربکایلع  ( 446

انا یبنلاب  یلوا  هللا  تیب  نحن و  . ار نایفس  وبا  تبارقات  دیدیم  رتراوازـس  تاعارم  هب  ار  (ص ) ادخ لوسر  تبارق  وا  ص446 ) نامه ، يربط ، )
(ع) نیسح ماما  زا  مدرم  هک  يریباعت  ياصقتسا  اب  ص 471) ۀسماخلا ، ۀقبطلا  دعس ، نبا  ) یعدلا نباو  رمع  رمش و  نمیلع  نب  نیسح  نب  یلع 
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البرک يهعقاو  رد  (ع ) نیـسح ماـما  تسا . نایفـسوبا  ربماـیپ و  يدـنبفص  ناـمه  دـیدج  يدـنبفص  هک  دوشیم  تشادرب  نینچ  دنتـشاد ،
نارـضاح دادیم ، رارق  یتمرحیب  دروم  ار  ترـضح  نآ  كراـبم  رـس  دـیزی  هک  ماـگنه  نآ  یتـح  دوب . (ص ) ادـخ لوسر  روآداـی  هراومه 

انآر ول  هللا  لوسرب  کنظ  ام  : تفگیم دیزی  هب  (ع ) نیدـباعلانیز ماما  ص 487 ) نامه ، . ) دندش روآدای  ار  (ص ) ربمایپ دزن  رـس  نیا  تمرح 
ای (ص ) ربماـیپ لـمعلا  سکع  زا  دینـشیم ، ار  يو  تداهـش  ربخ  هک  ره  زین  ـالبرک  يهعقاو  زا  سپ  (. ص 488 ناـمه ،  ) لاـبحلا یف  نینرقم 

دینیبب تفگ : وا  دـندش ، ایوج  هعقاو  نیا  يهراب  رد  ار  میثخ  نب  عیبر  رظن  تفگیم . نخـس  ندوب ، هدـنز  تروص  رد  مالـسلااهیلع ـ  همطاف ـ 
یـسک دیعـس  نب  ورمع  سلجم  رد  هک  نانچمه  دـشیم . دراو  یـسک  هچ  لزنم  رب  دـشیم  هفوک  دراو  دوب و  هدـنز  (ص ) ربماـیپ زورما  رگا 

هک دـیآیم  تسد  هب  هدـش  دای  دراوم  یماـمت  زا  ص492) نامه ، . ) دـشیم تحاران  رایـسب  دوب  هدـنز  (س ) همطاـف رگا  تفگ  تساـخرب و 
، دندرکیمن نایفـسوبا  يهدنام  زاب  هیلع  یمادقا  هک  تسین  بیجع  نادنچ  لاح ، نیا  اب  دنتـسنادیم ؛ ربمایپ  يهدنامزاب  ار  (ع ) نیـسح مدرم ،

. دوب هتسویپ  عوقو  هب  ییورایور  نیمه  هیبش  زین  لبق  لاس  دودح 60  هک  نیا  هچ 

جورخ نایصع و  ۀعاط ، عمس و 

ِتعاط عمس و  رد  ار  تموکح  ياقب  دندرکیم و  دیکأت  مدرم  تعاطا  رب  هتسویپ  دندوب  يزکرم  تردق  لیکـشت  یپ  رد  هک  ییاه  تموکح 
رب دـندوب ، هـتفرگ  هلــصاف  یلهاـج  يهرود  رد  تردـق  زکرمت  مدـع  هـقرفت و  زا  رورم  هـب  هـک  زین  مدرم  دـندیدیم . مدرم  شمارآ  اـیاعر و 
ایآ هک  دوب  حرطم  لاؤس  نیا  هراومه  رگید  يوس  زا  دـندرکیم . لابقتـسا  هتـساوخ  نیا  زا  هتفای و  فوقو  هقرفت  مدـع  تعاـمج و  ترورض 

یـسایس یبهذم و  ياههورگ  تسا ؟ تباث  نانآ  يارب  یقح  نینچ  یطیارـش  هچ  رد  و  دننزب ؟ شروش  هب  تسد  هفیلخ  هیلع  دنراد  قح  مدرم 
رگا مکاح ، نامرف  زا  تعاطا  یبهذـم ، يهدـش  هتخانـش  لوصا  ساـسا  رب  دـناهداد . یفلتخم  ياـهباوج  لاؤس  نیا  هب  یمالـسا  يهرود  رد 
نیا رد  قلاخلا ، ۀیصعم  یف  ٍقولخمل  ۀعاط  ال  دندومرف : هک  (ص ) ادخ لوسر  نخس  ساسا  رب  اریز  تساوران ؛ دشاب ، یهلا  تیصعم  هب  نامرف 

طورـشم تروص  هب  تعاط  نیاربانب  دـندرکیم ؛ راتفر  انبم  نیمه  رب  زین  ربمایپ  زا  سپ  يافلخ  دوبن . زیاج  مکاح  زا  تعاطا  يوریپ و  دراوم 
نیا اب  دننک . تعاطا  یلاو  هفیلخ و  زا  ارچ  نوچیب و  دندوب  فظوم  عابتأ  زین  تسخن  يافلخ  يهرود  رد  دوب و  دیکأت  دروم  يوبن  رصع  رد 

يروتـسد نینچ  زا  دنتـشاد  قح  مدرم  دـشیم و  طـقاس  تعاـط  يهفیظو  دوب ، ادـخ  نوناـق  فلاـخم  هک  دادیم  يروتـسد  ماـما  رگا  لاـح ،
هب مدش  فرصنم  نوچ  موریم ، تسار  هار  رب  هک  دینک  تعاطا  نم  زا  ینامز  اهنت  تفگیم : رکبوبا  دننک . تواقم  نآ  ربارب  رد  یچیپرس و 

رگا : تفگ تساخرب و  یبرع  . دیهد رکذـت  مدرک  هابتـشا  رگا  دیـشاب ، نم  بقارم  : تفگیم زین  رمع  ص127 ) ج2 ، یبوقعی ، . ) دیروآ مهار 
هدوبن قلطم  تروص  هب  هباحـص  دزن  رد  هفیلخ  زا  تعاط  هک  داد  ناشن  نامثع  هیلع  شروش  . درک مهاوخ  تسار  ریـشمش  اب  ار  وت  يورب  جـک 

هک ار  هشیدـنا  نیا  ناهاشداپ  تیکولم ، هب  تفالخ  ندـش  لیدـبت  اـب  رورم  هب  اـما  . تشادـن ینید  نأـش  هرود  نیا  رد  تفـالخ  ًـالوصا  تسا .
، نیا رب  هوالع  دنزاسب . دوخ  يارب  یتیعورشم  هلیسونیدب  ات  دنداد ، جاور  دوخ  عفن  هب  تسا  ربمایپ  بناج  زا  یتباین  ینید و  یبصنم  تفالخ 

هجوت دروم  تعاط  طوقس  طیارـش  خسف و  دراوم  تعیب  هب  طوبرم  ياهنتم  رد  تردن  هب  دشیم و  هتـساوخ  مدرم  زا  هیوس  کی  زین  تعاط 
قلطم تعاـط  ناـنآ  زا  دوش  هتفرگ  رظن  رد  یقح  مدرم  يارب  هک  نیا  نودـب  دوب و  هیوـس  کـی  ًـالمع  اـهتعیب  نیا  رتشیب  تفرگیم . رارق 

زا یثیداحا  مدرم  رتشیب  نیکمت  روظنم  هب  يوما  يافلخ  اتـسار  نیمه  رد  . دوبن یهلا  تیـصعم  مدع  هب  دودـحم  ْتعاط  نیا  دـشیم و  بلط 
رد یناعنـص  هک  نانچ  تسا . هتفای  هار  زین  یثیدح  عماجم  رد  هک  دـنتخاس  افلخ  زا  طرـش  نودـب  قلطم و  تعاط  رد  (ص ) ادـخ لوسر  نابز 

رما و هک  (ص ،) ادخ لوسر  ثیداحا  زا  يدراوم  و  ص 339 ) ج 11 ، یناعنص ،  ) تسا هدروآ  ۀعامجلا » موزل  باب   » ناونع اب  یباب  فنصملا 
کی ِتعاط  عمـس و  تسویپ ، عوقو  هب  نیـسح  ماـما  ماـیق  هک  يههد 60 ه .·· رد  . تسا هدـش  يروآعمج  نآ  رد  تسا ، تعاـط  هب  شراـفس 
لباقم رد  میهافم  نیا  دایز  نبا  يهبطخ  رد  هک  نانچ  دـشیم . یهن  نایـصع  جورخ و  زا  لـباقم  رد  و  دـشیم ، بلط  مدرم  زا  قلطم  هیوس و 
نامه هفیلخ  تعاط  عقاو  رد  دروخیم و  دـنویپ  هدـش و  نیرق  ادـخ  تعاط  اب  هفیلخ  تعاـط  ص 358 ) ج 5 ، يربط ، . ) دـناهتفر راک  هب  مه 

البرک يهثداح  یعامتجا   - یسایس میهافم  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comرتسب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 28زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


تعاط هک  دشیمن  دانتسا  (ص ) ربمایپ زا  ینخس  چیه  هب  زونه  اما  ص 368 ) نامه ، . ) دشیم دادملق  دادتما  اتسار و  کی  رد  ادخ و  تعاط 
هللا و ۀعاطب  اومصتعا  : تفگیم هفوک  رد  دایز  نب  هللادیبع  دشیم . هداد  میب  قرفت  ینماان و  بقاوع  زا  اهنت  دشاب ، هتـساوخ  مدرم  زا  ار  قلطم 

نارادفرط هک  ینانخـس  اـههبطخ و  اـههمان ، رد  (. ص 368 ناـمه ،  ) اوـلتقت اولذـت و  اوـکلهتف و  اوـقرفت  ـال  اوـفلتخت و  ـال  مکتمئا و  ۀـعاط 
باحـصا و  نایـصع ، شروش و  ینماان ، هب  مادقا  (ع ) نیـسح ماما  مادـقا  دـندرکیم ، رداص  البرک  هب  طوبرم  ثداوح  رد  یمـسر ، تموکح 

لها هب  هللادیبع  درکیم . نآ  هب  فظوم  ار  نانآ  دشیم و  تعاط  بلط  مدرم  زا  رگید ، يوس  زا  دـندشیم . یفرعم  یجراخ  یـصاع و  يو ،
رس هک  ینایفوک  و  (. ص 359 نامه ، . ) دوب مهاوخ  نابرهم  يردـپ  دـننامه  دنـشاب  عیطم  ونـشفرح و  هک  یناسک  يارب  نم  : تفگیم هفوک 

قاقش و (ع ) نیـسح ماما  لمع  لباقم ، رد  ص 435) نامه ، . ) دـندشیم یفرعم  تعامج  تعاط و  لها  دـندوب ، هدرپس  تموکح  هب  تعاـط 
داد زیهرپ  قاقش  زا  ار  وا  دیعس  نب  ورمع  دش  جراخ  هکم  زا  (ع ) نیـسح هک  یماگنه  دشیم . یفرعم  جورخ  يو  تکرح  تعامج و  قیرفت 

ص 385) ناـمه ، يربط ، ص 448 ؛ ۀسماخلا ، ۀـقبطلا  دعـس ، نبا  . ) تسناد تما  نایم  ندـنکفاییادج  تعامج و  زا  جورخ  ار  شمادـقا  و 
ص 448؛ ۀسماخلا ، ۀقبطلا  دعـس ، نبا  . ) تسا هتـساخنرب  قاقـش  هب  دنک  توعد  شلوسر  ادخ و  هب  هک  یـسک  داد : باوج  (ع ) نیـسح ماما 

ۀقبطلا دعـس ، نبا  . ) دنکیم شرافـس  تعامج  موزل  تعاط و  هب  ار  (ع ) نیـسح ماما  زین  نمحرلادـبع  رتخد  هرمع  ص 388 ) نامه ، يربط ،
یقلت نید  هیلع  یتکرح  نآ  هیلع  مادقا  هجیتن ، رد  یهلا و  ینید و  بصنم  کی  ْتموکح  هک  نیا  رب  هوالع  ههرب  نیا  رد  ص 446) ۀسماخلا ،

يهرود رد  ار  تینما  ماـش  قارع و  ياـهگنج  زا  سپ  هک  یمدرم  يارب  دـندرکیم . رایـسب  دـیکأت  شمارآ  تـینما و  يهلئـسم  هـب  دـشیم ،
زا دـنچ  ره  دـیامن ، رارقرب  تینما  هک  یمکاح  نانآ  يارب  دوبن و  دـنیاشوخ  نادـنچ  قباس  تلاح  هب  تشگزاـب  دـندوب ، هدرک  هبرجت  هیواـعم 

تـسناوتیم تلادع  نانآ  دزن  رد  دوب . بجاو  شتعاط  هتفریذپ و  ًالماک  دشاب ، هدرک  بسک  ار  تردق  هبلغ  رهق و  اب  دشاب و  رود  هب  تلادع 
ار هدننک  مایق  هیلع  يدنـسپان  مادـقا  ره  تسنادیمن و  مرتحم  درکیم  مایق  مظن  هیلع  هک  ار  یـسک  تموکح ، ور  نیا  زا  دوش ؛ تینما  يادـف 
تعاطا و ار  مادقا  نیا  تلع  يرعش  رد  دوب ، هتشک  ار  ریـضح  نب  ریرب  هک  رباج ، نب  بعک  درکیم . بیغرت  نآ  رب  ار  مدرم  تشادیم و  اور 

هزرابم يارب  دننک و  ظفح  ار  دوخ  تعامج  تعاط و  هتسویپ  هک  دشیم  شرافس  نایفوک  هب  ص 433) نامه ، يربط ، . ) تسناد هفیلخ  عمس 
هب ار  (ع ) نیسح هیلع  مادقا  هک  نافلاخم  زا  ياهدع  هب  یتح  ص 435 ) نامه ، .) دنهدن هار  يدیدرت  دوخ  هب  هدرک  مایق  ماما  هیلع  هک  یسک  اب 

ۀقبطلا دعـس ، نبا  . ) دوب دهاوخ  دونـشخ  امـش  زا  زین  (ع ) نیـسح لتق  نودـب  هفیلخ  هک  دـش  هتفگ  دـندرکیم  هیجوت  هفیلخ  زا  تعاط  رطاخ 
نب هللادـیبع  زا  درکیم . رکذ  تما  قرفت  زا  يریگولج  يارب  ار  (ع ) نیـسح لـتق  زین  هللادـیبع  ص 426) ناـمه ، يربط ، ص 486 ؛ ۀسماخلا ،

هک دوب  لیلد  نیدـب  نیـسح  لتق  داد : خـساپ  وا  ياهتفر ؟ ورف  رکف  هب  (ع ) نیـسح لتق  يهراب  رد  ایآ  دـش : لاؤس  دوب  رکفت  لاح  رد  هک  دایز 
ص يرونید ، . ) نم رب  هن  تسا  دـیزی  رب  دـشاب  ییاطخ  رگا  سپ  تساوخ ؛ ار  وا  لـتق  نم  زا  زین  ماـما  دـندیروش و  تما  ماـما و  رب  یتعاـمج 

نبا دادیم . ییاههدعو  دندوب  شتعاط  رد  هک  یناسک  هب  تشاد ، مدرم  يهماع  تیامح  ینابیتشپ و  هب  زاین  نامز  نیا  رد  هک  تموکح  (284
نامرح و يهدعو  دناتیـصعم  لها  هک  نانآ  هب  دنهد و  اطع  ِدایدزا  يهدـعو  دـناتعاط  لها  هک  یمدرم  هب  داد  روتـسد  شنایفارطا  هب  دایز 

نآ کنیا  هک  دوب  یطیارش  هب  طورـشم  تعاط  عمـس و  نارای ، و  (ع ) نیـسح ماما  رظن  رد  اما  ص 370) ناـمه ، يربط ، . ) دوش هداد  تبوقع 
هللا لوسر  ۀنسل  افلاخم  هدهع  اثکان  هللا  ِمَرُحل  الحتسم  ارئاج  اناطلـس  يأر  نم  : دندومرف (ع ) ماما دشیمن . تفای  نیملـسم  يهفیلخ  رد  طیارش 

مکاح هک  ره  (. ص 403 نامه ،  ) هلَخدـُم هَلخدـُی  نا  هللا  یلع  ًاقح  ناک  ٍلوق  ٍلعفب و ال  هیلع  ّریُغی  ملف  ناودـعلا  مثألاب و  هللا  داـبع  یف  لـمعی 
ناگدنب نایم  دور و  (ص ) ادخ لوسر  تنـس  فالخ  هب  دنکـشب و  ار  ادخ  نامیپ  درامـش و  لالح  ار  ادـخ  تامرحم  هک  دـنیبب  ار  يرگمتس 

، يربط  ) دربب دـیاب  هک  ییاج  هب  ار  وا  هک  دـشاب  ضرف  ادـخ  رب  دـنکن ، وا  بیع  راتفگ  هب  ای  رادرک  هب  دـنک و  لـمع  يدـعت  هاـنگ و  اـب  ادـخ 
ظفاح ناکرا و  زا  یکی  ناونع  هب  تشاد و  یهللا  ۀفیلخ  ياعدا  نیملـسم  مکاح  هک  ییاج  رد  تسا  حضاو  هتبلا  (. ص 2993 ج 7 ، همجرت ،
ناونع هب  ار  ام  رگا  تفگیم : هک  بنیز  لباقم  رد  دیزی  دـشیم . دادـملق  زین  نید  زا  جورخ  تموکح ، هیلع  جورخ  دـشیم ، بوسحم  نید 

زین بنیز  دناهدش . جراخ  نید  زا  تردارب  ردپ و  : داد خـساپ  ياهدـش ، جراخ  ام  تلم  نید و  زا  ینک ، میـسقت  ناحتاف  نایم  یگنج ، ناریـسا 
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کسمت هکنانچ  (. ص 462 ج 5 ، يربط ،  ) دیاهتفای تیادهمّدج  ردارب و  نید  مردپ و  نید  ادخ و  نید  اب  تدج  تردـپ و  وت و  : داد خـساپ 
سک ره  دنتسه و  یهلا  یبصنم  ياراد  نانآ  هک  دوب  بلطم  نیا  نداد  ناشن  يارب  (ع ) داجس ماما  ربارب  رد  نآرق  زا  یتایآ  هب  دیزی  هللادیبع و 

هک یتامادـقا  يارب  هک  تسا  ییاـه  هژاو  زا  زین  تعاـمج  قیرفت  هملک و  تیتـشت  اـصع ، قـش  . دـهدیم ار  شیازـس  ادـخ  دزیخرب  ناـنآ  هیلع 
. تسا هدـش  ریبـعت  نیملـسم  ياـصع  قش  هب  هفوک  رد  ملـسم  مادـقا  ًـالثم  تسا ؛ هتفر  راـک  هب  دوشیم  مظن  شمارآ و  ندروخ  مهرب  بجوم 

تفالخ يهرود  رد  هیواعم  دنوشیم . یفرعم  تسا  قاقش  فالخ و  ناشیأر  نخـس و  هک  یبیر  لها  نافلاخم ، و  ص 357 ) نامه ، يربط ، )
دوخ و قاـثیم  هب  هک  دوشیم  روآ  داـی  و  دـناهدرک ؛ توعد  قاقـش  هب  ار  وت  هفوک  لـها  زا  ياهدـع  ماهتفاـی  ربخ  تشون : (ع ) نیـسح هب  دوخ 
ص نامه ، يربط ، . ) تسا هداد  تبسن  ملـسم  هب  دایز  نبا  زین  ار  هملک  يهقرفت  تیتشت و  ص 440) نامه ، دعـس ، نبا  . ) دشاب رادافو  شتعیب 
زا سابع  نبا  هب  ياهمان  رد  دیزی  ص 385 ) نامه ، .) دشیم تما  نیب  يهقرفت  تعامج و  زا  جورخ  هب  مهتم  (ع ) نیسح ماما  هک  نانچ  ( 377
هب تفلا  عمج  يارب  ار  دوخ  شالت  داد : باوج  زین  سابع  نبا  دراد . زاب  فالتخا  هقُرف و  هار  رد  ششوک  زا  ار  (ع ) نیـسح هک  دهاوخیم  وا 

ار دوخ  لمع  نیا  دـندشیم  جورخ  نایـصع و  هب  مهتم  هک  یناسک  رگید ، يوس  زا  (450 ص 448 ، نامه ، دعـس ، نبا  . ) تسب دهاوخ  راک 
نیدب دشیم ؛ هتساوخ  مدرم  زا  اهتعیب  رد  ًالومعم  هک  تسا  ییاه  هژاو  زا  حصن  دندرکیم . دادملق  نیملسم  يارب  یهاوخریخ  تحیـصن و 

يهثداح رد  هک  تسا  یکرتشم  میهافم  زا  هژاو  نیا  دـنزیهرپب . وا  هب  تبـسن  بیرف  شغ و  زا  هتـشامگ  تمه  هفیلخ  یهاوخریخ  هب  هک  انعم 
ِیفرعم ماگنه  دادن و  بآ  وا  هب  یلهاب  ورمع  نب  ملسم  دش ، ریگتسد  ملـسم  هک  یماگنه  دناهدرب . راک  هب  دوخ  يارب  فرط  ود  ره  اروشاع 

نآ ماهدـییارگ ؛ تعاط  عمـس و  هب  ياهداد ، ماجنا  وت  هک  یـشغ  لباقم  رد  هتـساخرب ، مماـما  تحیـصن  هب  هک  متـسه  یـسک  نم  : تفگ دوخ 
سپ دوب ، نامکاح  تردـق  لامعا  هب  طوبرم  هک  اههژاو ، نیا  (. ص 376 نامه ، يربط ،  ) يدرک مادقا  تفلاخم  تیـصعم و  هب  وت  هک  ماگنه 

زور رادـتقا  تادـیکأت و  نیمه  سپ  رد  دـندوب . مدرم  قلطم  تعاط  بلط  رد  نوزفازور  روط  هب  اـهتموکح  تشاد و  جاور  زین  اروشاـع  زا 
ناطلـس عفن  هب  همه  هک  دندراذگ  هفیلخ  زا  دّرمت  يارب  يدویق  رورم  هب  نازادرپهیرظن  اهقف و  دـیدج ، طیارـش  هب  هجوت  اب  اهتموکح  نوزفا 

رد ـالا  درکیم و  زیوـجت  جــح  هزور و  زاـمن و  دــننام  یماــکحا  عـنم  نوـچمه  يدراوـم  رد  اــهنت  ار  ناطلــس  ِیناــمرفان  هـلمج ، زا  دوـب ؛
نیا نانآ  نخس  رهوج  عفقم ) نبا  . ) تشادن دوجو  یچیپرس  قح  تفرگیم ، ماجنا  تحلصم  ساسا  رب  هک  مکاح ، ِرگید  ياهيریگمیمصت 

هنوگچ تسا و  هتفرگ  تسد  هب  ار  تردـق  هنوگچ  تسیک و  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  بصنم و  نیا  ِيّدـصت  رطاخ  هب  مکاـح  هک  دوب 
تیعقاو کی  تروص  هب  هک  تسا  یهلا  تساوخ  هب  شتردـق  روضح و  هک  ارچ  تسا ؛ هعاـطالا  بجاو  دراد و  تیعورـشم  دـنکیم ، لـمع 

رجح سپ  تسا ، هتـشک  قح  رب  ماما  ار  يدع  نب  رجُح  نوچ  تسا  دقتعم  مصاوقلا  نم  مصاوعلا  رد  یبرع  نبا  هک  نانچ  تسا . هدش  یلجتم 
رد یبرع  نبا  ساسا  نیا  رب  ص 29 ) . ) دروایب لیلد  دیاب  هدش  هتـشک  قح  رب  رجح  تسا  دقتعم  سک  ره  دـیوگیم : وا  تسا . هدوب  لطاب  رب 

ماود طورـشم  ان  روط  هب  تنـس  لها  يوس  زا  تعیب  هک  تسور  نیمه  زا  ! تسا هداد  دـیزی  هب  ار  قح  دـیزی  و  (ع ) نیـسح ماما  نایم  يهلباقم 
. تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتمک  مکاح  رد  تلادع  ياقب  نوچمه  یطورش  هتفای و 

هنتف

نامیا ِناحتما  ای  هسوسو  هک  هنتف ، یلـصا  يانعم  اهدربراک  نیا  مامت  رد  تسا . هتفر  راک  هب  یـسایس  ینید و  یقـالخا ، دراوم  رد  هنتف  يهژاو 
نیا اریز  تسا ؛ هدـش  هنتف  هب  ریبعت  دـنزرف  لام و  ایند ، نوچمه  يدراوم  زا  هژاو  نیا  ِیقالخا  دربراـک  رد  . تسا هدـش  بارـشا  نآ  رد  تسا ،

يهنتف هب  هک  نیا  يهناهب  هب  (ص ) ادخ لوسر  يهباحـص  زا  ياهدع  كوبت  گنج  رد  هکنانچ  دوشیم ؛ صاخـشا  يهسوسو  بجوم  دراوم 
شیامزآ و رد  زین  هژاو  نیا  ینید  دربراـک  . دـندش دربن  نیا  رد  روضح  مدـع  ناـهاوخ  دـنوشن ، راـتفرگ  یمور ) ياـبیز  ناـنز   ) رفـصالا ینب 

نید زا  ندیـشک  تسد  يارب  ناناملـسم  هزاـت  يهجنکـش  رازآ و  هب  طوبرم  يوـبن  يهریـس  رد  هژاو  نیا  مهم  دربراـک  تسا . ناـمیا  ناـحتما 
هنتف نیا  زا  ندـنام  ناما  رد  يارب  هشبح  هب  ترجه  هکنانچ  تسا ؛ هدـش  هنتف  هب  ریبعت  دـشیم  دراو  ناـنیا  رب  هک  يراـشف  زا  تسا و  دـیدج 
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بجوم هک  یـشبنج  يارب  ًالومعم  تعاـط و  علخ  اـهشروش و  يارب  هک  تسا  یتاحالطـصا  هلمج  زا  هنتف  يهژاو  یـسایس ، دربراـک  رد  . دوب
دوشیم رفیک  راوازـس  كانرطخ و  هنتف ، هب  لیدـبت  ینامز  تافالتخا ، دوریم . راک  هب  دوشیم ، یـسایس  یعامتجا و  ینید ، مظن  رد  لالتخا 

هب رجنم  یمارآان  هک  اج  نآ  زا  هفیلخ . تیعبت  زا  عانتما  هعماج و  زا  ییادج  ینعی  دنک ؛ باجیا  ار  یسایس  یعامتجا و  دویق  زا  نتخیسگ  هک 
يهرود رد  هژاو  نیا  دربراک  . تسا هتفر  راـک  هب  هقُرف  يهملک  هارمه  هب  هنتف  يهژاو  يرایـسب  دراوم  رد  دوشیم  تعاـمج  نتخیـسگ  هقرفت و 

هب رکب  وبا  ندـش  هدـیزگرب  . تسا یـسایس  روما  رد  رتشیب  درکراـک  نیا  (ص ) ربماـیپ زا  دـعب  هکناـنچ  تسا ، ینید  روما  رد  رتشیب  يوـبن 
ص ج 2 ، يرذالب ، .) دناهدش مالعا  هنتف » بحاص   » دوب نایرج  نیا  فلاخم  هک  هدابع  نب  دعس  و  هنتف ؛ باب  ندش  هتـسب  هفیقـس ، رد  تفالخ 
ص ج 2 ، يدوعسم ، ص 263 ؛ نامه ،  ) درکیم هیجوت  هنتف  عوقو  زا  میب  يهناهب  هب  ار  دروم  نیا  رد  عیرـس  مادـقا  دوخ  رکبوبا  ( 263 ، 261

هدـش یفرعم  اههنتف  ِیـشوماخ  گرم و  يهرود  رمع ، تفالخ  يهرود  تسنادیم . باب  نیمه  زا  زین  ار  تفـالخ  هب  رمع  ندـیزگرب  و  ( 301
عوقو هب  گرزب  يهنتف  نامثع  لتق  اب  دـش و  زاغآ  اههنتف  نامثع  ِتموکح  مود  يهمین  زا  دـش و  هدوشگ  اههنتف  باب  رمع  زا  دـعب  اـما  تسا ،

. داد خر  (ع ) یلع يرادمامز  هاتوک  يهرود  رد  اـههنتف  نیرتمهم  نیرتشیب و  . دوب نآ  بقاـعتم  ِیلخاد  ياـهگنج  نآ  لـصاح  هک  تسویپ 
ود رد  گرزب  يهباحـص  روضح  تلع  هب  هک  لـمج  گـنج  زا  دـش و  دادـملق  يزیگناهنتف  ریبز  هحلط و  مادـقا  ص 116 ) ج 9 ، يرذالب ، )

نتشارفا يهئطوت  نیفـص ، دربن  هک  هنوگ  نامه  دشیم . هنتف  هب  ریبعت  دوب  لکـشم  نآ  رد  قح  ِصیخـشت  يداع  مدرم  يارب  يریگرد ، ِفرط 
ار نآ  مشچ  ع )  ) یلع هک  دوب  اههنتف  نیا  يهلمج  زا  زین  ناورهن  يهثداح  دشیم . یفرعم  هنتف  میکحت ، و  ص 490 ) يرقنم ،  ) هزین رب  اهنآرق 
، دیسریم هجیتن  هب  اههبطخ  اب  زاغآ و  اوجن  اب  فسوی  نب  جاجح  نخـس  ربانب  هک  هنتف  يهرود  ياهیگژیو  هلمج  زا  . درک شـشوماخ  دنک و 
، دوب هداد  خر  يریگرد  هجوم  ِهباحـص  نایم  هک  عطقم  نیا  رد  ببـس  نیمه  هب  دوب . مدرم  ِیمگردرـس  ّریحت و  ص 119 ) ج 3 ، يدوعسم ، )
رد يو  راتفر  دوب . رمع  نب  هللادبع  اهنآ  يهلمج  زا  هک  دندادیم  حیجرت  ار  ینیشن  هناخ  ياهدع  اذل  دومنیم ؛ لکشم  لطاب  زا  قح  صیخشت 

ص ج10 ، يرذالب ، . ) دـشیم دای  هنتف » رد  ام  ماما   » ریبعت اب  وا  زا  هک  دوب  هتفرگ  رارق  ياهدـع  دنـسپ  دروم  ناـنچ  وگلا  ناونع  هب  هنتف  ناـمز 
اهيریگرد زا  غراف  هک  دـنتفر  ییاج  هب  هدرک و  اهر  هنتف  رد  ار  دوخ  يهناـشاک  هناـخ و  هملـسم  نب  دـمحم  نوچمه  زین  یخرب  ( 360 ، 325

هنوگ نامه  دهد . صیخشت  ملسم  ریغ  زا  ار  ملسم  دناوتب  هک  درکیم  بلط  يریـشمش  (ع ) یلع زا  وا  دنـشاب . هتـشاد  یمارآ  یگدنز  دنناوتب 
یـسوموبا دزادرپب . نارفاک  اـب  دربن  هب  هدوسآ  لاـیخ  اـب  اـج  نآ  اـت  دتـسرفب ، تادحرـس  هب  ار  وا  هک  تساوخ  (ع ) یلع زا  میثخ  نب  عیبر  هک 

هبلغ هک  يریما  ره  هب  هنتف ، رد  نیلزتعم  نیدـعاق و  درکیم . شرافـس  ار  هنیمز  نیا  رد  دوعق  (ص ) ربمایپ زا  ینخـس  هب  دانتـسا  اب  زین  يرعـشا 
ره وا  دـنادرگزاب . هعماج  هب  ار  شمارآ  دـیامن و  شوماخ  ار  اههنتف  تسناوت  دوخ  تموکح  يهرود  رد  هیواعم  . دـندرکیم ادـتقا  تفاـییم 

، تامادـقا نیا  يهلمج  زا  درکیم ؛ شوماخ  هفطن  رد  رتشیب  ياهنوخ  نتخیر  زا  يریگولج  هنتف و  ندرک  شوماـخ  يهناـهب  هب  ار  یتکرح 
نابز زا  یثیداحا  هرود  نیمه  رد  ًالامتحا  ص 273 ) ج 5 ، يرذالب ، . ) دش بوکرـس  يزیگناهنتف  يهناهب  اب  هک  دوب  يدع  نب  رجح  تکرح 

شمارآ ص 222) ج 2 ، یبوقعی ، . ) دادیم حیجرت  رادیاپ  يهنتف  رب  ار  موشغ  مولظ  ناطلـس  و  زیهرپ ، هنتف  زا  ار  مدرم  دشیم و  هتخاس  ربمایپ 
رد دوب . البرک  يهثداح  نآ ، نیرتمهم  هک  دـش ، زاغآ  فلاـخم  ياـهتکرح  ًاددـجم  تخیر و  ورف  يو  گرم  اـب  هیواـعم  يهرود  ِيرهاـظ 
راک هب  رقتـسم ، تردق  اب  راب  تنوشخ  يهضراعم  ای  زیگنابوشآ  تفلاخم  نایب  يارب  یکدـنا  دراوم  رد  هژاو  نیا  البرک  هب  طوبرم  ثداوح 

(ع) نیـسح هک  داد  ربخ  هیواعم  هب  ياهمان  رد  البرک  ثداوح  زا  شیپ  ناورم  تسا . هدش  دای  هنتف  ناونع  هب  (ع ) نیـسح ماما  مادـقا  زا  هتفر و 
ص 440) ناـمه ، دعـس ، نبا  . ) درمـشرب هنتف  نیرتگرزب  ار  هیواـعم  تیـالو  تموـکح و  باوـج ، رد  زین  ماـما  تـسا . يزیگناهـنتف  یپ  رد 

شاهدـنیامن و  (ع ) نیـسح زا  نانآ  تیامح  مدرم و  ياهتفلاخم  تاکرحت و  زا  ندـش  هاگآ  اب  هفوک ، رادنامرف  ریـشب ، نب  ناـمعن  نینچمه 
برـض  » ناونع اب  نآ  زا  هک  هنتف  ص 355) نامه ، يربط ، . ) تشاد رذـح  رب  دـنورب  شیپ  هنتف  يوس  هب  هک  نیا  زا  ار  مدرم  لـیقع  نب  ملـسم 

ياههورگ يارب  حالطصا  نیا  دش . لیدبت  يداع  یحالطصا  هب  رورم ، هب  ( 445 نامه ، دعس ، نبا  . ) دشیم ریبعت  زین  ضعبب » مهـضعب  سانلا 
نوچ یحلـسم  زراـبم  ياـههورگ  يارب  صوـصخ  هب  تفریم ، رتارف  زاـجم  دودـح  زا  تنـس  زا  اـهنآ  ییادـج  هک  تفر  راـک  هب  يایبهذـم 
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لوا نرق  رد  ص94 ) سیئول ، . ) تسا هارمه  تسا ، تنـس  ضقن  ای  تنـس  زا  ییادـج  هک  تعدـب  موهفم  اب  ًاـبلاغ  اـنعم  نیا  رد  هنتف  جراوخ .
ج دعس ، نبا  . ) دندشیم یفرعم  نتف  ءامد و  ماکحا  رد  صـصختم  يرـصب  نسح  نوچمه  یناملاع  هک  دوب  دایز  ياهزادنا  هب  اههنتف  يرجه 

. دش نیودت  زاین  نیمه  عفر  يارب  زین  نتف  ياهباتک  و  ص120 ) ، 7

همذ تئارب  همذ و 

راوج قاثیم و  ناما ، دهع ، اب  فدارتم  ییانعم  رد  هژاو  نیا  تسا . شنزرـس  تمذـم و  بجوم  نآ  نتـشاذگاپ  ریز  هک  تسا  یتمرح  ره  هّمذ 
نآ تفرگیم ، رارق  یـصخش  راوـج  رد  هک  یـسک  تشاد . برع  دزن  یـصاخ  تیمها  هّمذ  راوـج و  . تسا هتفر  راـک  هـب  یخیراـت  نوـتم  رد 
هّمذ رافخا  تفریم . راک  هب  مه  اب  عافد ، يانعم  هب  ۀَعَنَم ،»  » هّمذ و يهژاو  ود  اذـل  دـیدیم ؛ يو  زا  تیامح  هب  دـهعتم  ار  دوخ  يهّمذ  صخش 

. دـمآیم رامـش  هب  دارفا  يارب  وکین  یتفـص  راعـشا ، رد  هّمذ  هب  يافو  دوب و  هدـیهوکن  رایـسب  برع  دزن  رد  دوب  نآ  نداهن  اپ  ریز  ناـمه  هک 
نبا . ) دـشیم شیاتـس  یفرعم و  هّمذ ، هب  دارفا  نیرترادافو  ناونع  هب  شیرق  نیب  رد  (ص ) ربماـیپ ببـس  نیمه  هب  ص 253 ) ج 2 ، یبوقعی ، )

فرط ود  نامیپ ، يارقرب  زا  سپ  دوب و  موسرم  یلهاـج  يهرود  رد  هفلاـحم  فلح و  هارمه  هب  هّمذ  ص 879) ج 4 ، ص 272 ؛ ج 2 ، ماشه ،
، دشیم رکذ  تادهاعم  رد  هک  یئابآ ،» مَمِذ   » ریبعت زین  یمالـسا  يهرود  رد  دندیدیم . رگیدـکی  زا  تیامح  نآ و  تیاعر  هب  مزتلم  ار  دوخ 
. دش دیکأت  ربمایپ  يوس  زا  نآ  رب  تفر و  راک  هب  هژاو  نیا  زین  يوبن  يهریـس  رد  دشاب . یلهاج  يهرود  ناردـپ  ياهنامیپ  روآدای  دـناوتیم 
رد زین  (ص ) ربمایپ دندادیم . حیجرت  كرشم  دارفا  راوج  رب  ار  ادخ  تیامح  نانآ  دنتفرگ . راک  هب  ناناملسم  هک  دوب  ییاههژاو  زا  هللا » ۀمذ  »

نینچ دوـمنیم و  ادـخ  يهّمذ  يهمیمـض  ار  دوـخ  يهّمذ  يراداـفو ، رب  دـیکأت  يارب  تشوـنیم  لـیابق  يارب  هـک  یتادـهاعم  اههمانحـلص و 
ص ج 1 ، دعـس ، نبا  ...) ۀـئیرب هنم  هلوسر  ۀـمذ  هللا و  ۀـمذ  ناف  هنید  نع  عجر  نم  دـمحم و  هلوسر  ۀـمذ  هللا و  ۀـمذب  نمآ  هناـف  :... تشونیم

دنچ ره  تسا . هدـش  هدافتـسا  لوسر  ادـخ و  هب  هفاضا  اب  هاگ  قلطم و  تروص  هب  هاـگ  اـنعم  نیمه  هب  زین  مرکاربماـیپ  زا  سپ  هژاو  نیا  (204
؛ دننادیمن ار  شلوسر  ادخ و  مکح  اریز  دنهدن ؛ ناما  شلوسر  ادـخ و  مکح  رب  نمـشد  هب  هک  درکیم  شرافـس  دوخ  ناهدـنامرف  هب  رمع 
ج 4، يربط ، . ) دنهدب نانآ  دهعت  هب  ار  دوخ  يهّمذ  هکلب  دنهدن ، هدعو  نانآ  هب  زین  ار  شلوسر  يهّمذ  ادخ و  يهّمذ  درک  شرافس  نینچمه 

نیا رد  نیملـسم  دوـب . هدـمآ  شیپ  تاـحوتف  رد  هک  تفرگیم  تروـص  ییاهینکـشنامیپ  یپ  رد  ًـالامتحا  رمع  شرافـس  نـیا  ص 187 )
عوضوم نیمه  دییأت  رد  (ص ) ربمایپ زا  زین  یثیدح  هتبلا  دنراذگب . اپ  ریز  ار  هدهعتم  دراوم  یناسآ  هب  موزل  تروص  رد  دنتسناوتیم  تروص 
یتیمها زا  هعماج  رد  هک  يرگید  دارفا  يهّمذ  رورم  هب  ص 29) ج 1 ، ینابیش ، ر.ك : . ) تشاد تافانم  ربمایپ  ِدوخ  يهریس  اب  هک  دشیم  لقن 

نیفـص رد  . رکـشل هدـنامرف  اـی  تقو و  يهفیلخ  هلمج  زا  دـش ، هفاـضا  هدـش  هداد  ياههدـعو  هب  يراداـفو  رب  دـیکأت  يارب  دـندش  رادروخرب 
کلف : تفگ نینچ  تسا  رادافو  دیوگیم  هچنآ  هب  هک  نیا  رب  دـیکأت  و  یلع ، نارای  زا  حون ، وبا  ناج  نیمأت  يارب  هیواعم  نارای  زا  عالکلاوذ 
دراوم نیا  رب  ساـبع » يهّمذ   » نایـسابع يهرود  رد  (. ص333 يرقنم ،  ) کـلیخ یلا  عجرت  یتح  عـالکلا  يذ  ۀـمذ  هلوسر و  ۀـمذ  هللا و  ۀـمذ 

ات يراداـفو  نیا  دـشیم و  یفرعم  همذ  هب  راداـفو  هـفیلخ  اـههمانتعیب ، رد  ص427) ج7 ، يربـط ، ص186 ؛ ج4 ، يرذـالب ، .) تشگ هدوزفا 
يدراوم رد  همذ  تئارب  دوشن . هدهاشم  طورـش  نامیپ و  هب  یهجوتیب  نتفرگهدیدان و  لیدبت و  رییغت و  ناگدننک  تعیب  زا  هک  دوب  یماگنه 

نینچ نداد  خر  تروـص  رد  تفرگیم . تروـص  ردـغ  هـفیلخ و  نمـشد  هـب  نداد  هاـنپ  شغ ، هـفیلخ ، ياهروتـسد  زا  یچیپرـس  نوـچمه :
هب هملک  نیا  زین  البرک  يهثداح  رد  . تفریم نیب  زا  صخـش  نآ  یلام  یناج و  تینما  دـشیم و  وغل  هفیلخ  يهّمذ  نامیپ و  دـهع و  يدراوم 
نبا درادیم . رب  نانآ  زا  ار  دوخ  نامیپ  همذ و  دـنکیم ، باطخ  بیر  لها  ار  نانآ  هک  نایـشروش  مادـقا  یپ  رد  یمـسر  مکاـح  تفر . راـک 
نانآ زا  هّمذ  دننکن  یفرعم  ار  بیر  لها  نیفلاخم و  رگا  درک  دیدهت  دندوب  لیابق  روما  میظنت  لوئسم  هک  ار  ءافرع  البرک ، يهثداح  رد  دایز 

رد مدرم  ندرک  عمج  يارب  نینچمه  ص 359 ) ج 5 ، يربط ، . ) تسا رده  ناشنوخ  لالح و  ناشلام  تروص ، نیا  رد  هک  دوشیم ، هتشادرب 
يو نوخ  ندوب  ردـه  ياـنعم  هب  نیا  ص 240 ) يرونید ، . ) دوشیم هتشادرب  وا  زا  هّمذ  دوشن  رـضاح  دجـسم  رد  یـسک  رگا  تفگ : دجـسم 
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ماـما يرعـش  رد  دـیزی  دـشیم و  بوسحم  همذ  تئارب  بابـسا  زا  شناراـی ، وا و  جورخ  و  (ع ) نیـسح ماـما  تعیب  مدـع  هثداـح  نیا  رد  . دوب
هب هک  یناسک  اـب  راـتفر  هنومن  نیا  ص 449) ۀسماخلا ، ۀقبطلا  دعـس ، نبا  . ) دـنکیم شنزرـس  همذ  نتـشاذگ  اپ  ریز  رطاخ  هب  ار  (ع ) نیـسح

عمج دجـسم  رد  ار  همه  يو  اب  مدرم  يراکمه  زا  يریگولج  يارب  دـیز  مایق  رد  هک  نانچ  تفای ؛ همادا  دنتـساوخیم  رب  مکاح  اب  تفلاـخم 
نتفر راک  هب  رب  هوالع  ص 437) ج 3 ، يرذالب ، . ) دوب دهاوخ  ءيرب  وا  زا  هفیلخ  يهّمذ  دیاین ، دجـسم  هب  سک  ره  هک  دندومن  مالعا  هدرک ،

هک یناسک  دوب ، حرطم  تموکح  زا  يادج  هّمذ  يهلئسم  زین  نیسح  باحصا  يههبج  رد  يریگرد ، فرط  ود  نایم  شکمشک  رد  هژاو  نیا 
دـناهمذلا و ءيرب  نانآ  درک  مالعا  ماما  هک  یماگنه  یتح  دـندیدیم ، يو  زا  تیامح  هب  دـهعتم  ار  دوخ  يهّمذ  دـندوب ، هدرک  تعیب  يو  اب 

تیامح هک  هنوگ  نامه  ص 418 ) نامه ، يربط ، . ) دـندشن يو  كرت  هب  یـضار  صلخم  باحـصا  تسا ، هتـشادرب  نانآ  زا  ار  دوخ  تعیب 
تیامح هب  دهعتم  ار  دوخ  اذـل  دوب ؛ هتفرگ  دوخ  يهّمذ  رد  ار  وا  يو  هب  نداد  هانپ  اب  هک  دوب  ببـس  نادـب  لیقع  نب  ملـسم  زا  هورع  نب  یناه 

ص 366) نامه ، . ) دیدیم يو 

رأث

هب برع  هک  ياهنوگ  هب  تشاد ، ياهژیو  هاگیاج  ياهلیبق  یموق و  گـنهرف  رد  دوب و  یلهاـج  برع  موسر  تاداـع و  زا  یهاوخنوخ  رأـث و 
، درکیمن یهاوخنوخ  هب  مادـقا  رگا  دوب ، هدـش  هتخیر  نآ  زا  ینوـخ  هک  ياهلیبـق  ( 325 ص 98 ، ج 2 ، يدوعـسم ، . ) دشیم هتخانـش  نآ 
هب ياهلیبق  یعمج و  هتسد  ماقتنا  تلاح  زا  دنک و  دنمنوناق  ار  نآ  درک  یعس  صاصق  ماکحا  عضو  اب  ربمایپ  ص 71 ) نامه ، . ) دشیم ریقحت 

يهصیـصخ نیا  دومن  شالت  اهنآ  لاطبا  یلهاج و  يهرود  يهدـش  هتخیر  ياهنوخ  نداهن  اپ  ریز  اب  ربماـیپ  دـیامن . لیدـبت  يدارفنا  تلاـح 
نآ يارب  ار  یتالکـشم  هلئـسم  نیمه  یهاـگ  زا  ره  هک  ياهنوگ  هب  دوـب ، لکـشم  رایـسب  نآ  ندرک  نک  هشیر  اـما  دـنک ؛ قـمر  یب  ار  برع 
هب دوخ  يومع  یهاوخنوخ  هب  هک  تسا  دیلو  نب  دلاخ  يهلیسو  هب  همیذج  ینب  ِیعمجهتـسد  لتق  نآ  يهنومن  هک  دروآیم  دیدپ  ترـضح 

، دادن ماجنا  دوش  مامـشتسا  نآ  زا  ماقتنا  يوب  هک  یلمع  چـیه  لباقم ، رد  دوخ  ربمایپ  ص 136 ) ج 11 ، يرذالب ، . ) دز تسد  یمادـقا  نینچ 
ربمایپ زا  سپ  دومن . وفع  ار  هنیرید  نافلاخم  نانمشد و  يراوگرزب ، اب  دشاب  يرایسب  ياهنوخ  زیواتـسد  تسناوتیم  هک  هکم  حتف  رد  یتح 

یب ياهلتق  باوصان و  تامادقا  زا  يرایـسب  زیواتـسد  يو  نوخ  رادـیب و  ًاددـجم  یلهاج  تاّیحور  نامه  نامثع  لتق  نوچمه  یثداوح  رد 
گنج ود  هک  ياهنوگ  هب  دوب ؛ ناـفلاخم  ِیناـمرفان  يارب  یبوـخ  يهناـهب  ناـمثع  نوـخ  ع ،)  ) یلع ندـمآ  راـک  يور  زا  سپ  تشگ . دروـم 

يزیریپ ناـمثع  یهاوخنوخ  ياـعدا  اـب  ار  دوخ  تیعورـشم  ناـیوما  تموـکح  دـشیم و  هیجوـت  هناـهب  نیمه  اـب  نیفـص  لـمج و  یلخاد 
و ص332 ) يرقنم ،  ) دندادیم رـس  نامثع  تاراثل  ای  راعـش  نیفـص  راکیپ  رد  هیواعم  نارای  دـش . ناینامثع  يارب  يراعـش  نامثع  نوخ  . درک
رب ار  تامادقا  نامه  ماقتنا ، يارب  نامثع و  دای  هب  دـنتخادنایم ، گنچ  هب  ار  (ع ) یلع نارای  هک  اج  ره  نامثع ، لتق  يرهاظ  نافلاخم  اهدـعب 

هاپـس رد  هک  ار  شناگتـسب  زا  یکی  دـسج  دـهد  هزاجا  تساوخ  وا  زا  هیواعم  نارای  زا  یکی  نیفـص  دربن  رد  دنتـشادیم . اور  دوخ  فلاخم 
، نامه  ) مینک نفد  اراکـشآ  میتسناوتن  ار  نامثع  ام  : تفگ درک و  عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  هیواـعم  دـنک . نفد  دوب  هدیـسر  تداهـش  هب  (ع ) یلع

ماما نفد  زا  يریگولج  يارب  زین  ناورم  دـندرک . عنم  دـش ، هتـشک  هنـشت  نامثع  هک  نیا  يهناهب  هب  رکبیبا ، نب  دـمحم  زا  ار  بآ  (. ص 259
؟ دوـش هدرپـس  كاـخ  هـب  ربماـیپ  يهرجح  رد  نـسح  دوـش و  نـفد  بکوـک  ّشُح  رد  ناـمثع  اــیآ  : تـفگیم ربماــیپ  راــنک  رد  (ع ) نـسح
رب بآ  هـک  یماـگنه  ـالبرک  رد  دـشیم . یقلت  ناـمثع  نوـخ  ماـقتنا  هاگدــید  نـیمه  زا  ـالبرک  يهثداـح  ص13) ج16 ، دـیدحلایبانبا ، )

ص 180) ج 4 ، يرذالب ، ص 255 ؛ يرونید ، . ) تسا هدش  هتشک  هنشت  نامثع  هک  دندرک  لالدتسا  نینچ  دش ، هتـسب  شنارای  و  (ع ) نیـسح
نوچ و  ص412 ) نامه ، يربط ، . ) دـش عنم  نامثع  زا  هک  نانچمه  دوش ، عنم  (ع ) نیـسح زا  بآ  تشون : دعـس  رمع  هب  ياهماـن  رد  هللادـیبع 
ربارب رد  تسا  يراوگان  ربخ  نیا  نامثع  ۀـیعاو  لـثمب  ۀـیعاو  : تفگ دیـسر ، دیعـس  نب  ورمع  هنیدـم  یلاو  هب  (ع ) نیـسح ماـما  تداهـش  ربخ 

هب هک  يرعبز ، نب  هللادـبع  رعـش  هـب  (ع ) نیـسح تداهـش  زا  سپ  دـیزی  لـثمت  ص 466 .) نامه ،  ) ناـمثع لـتق  هب  طوبرم  راوگاـن  يهثداـح 
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میدق ياههنیک  زا  هدقع  يریگرد  نیا  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  ًالماک  دوب ، هدورس  ردب  زور  ِكرـشم  ناگدش  هتـشک  ماقتنا  تبـسانم 
نانچمه لباقت  نیا  (. ص80 نییبلاطلا ، لتاقم  ص 60 ؛ ج 10 ، يربط ، ر.ك : . ) تسا حرطم  نامثع  نوخ  زا  رتهنهک  ياهنوخ  هدـش و  زاـب 

نوـخ بلط  يارب  هک  دـندوب  یهورگ  نیلوا  نیباوـت  تـفرگ . رارق  ناـمثع  رأـث  لـباقم  رد  (ع ) نیـسح رأـث  اروشاـع  زا  سپ  تـشاد و  هـمادا 
یهاوخنوخ يهبئاش  ناونع  چـیه  هب  دوب و  یهلا  یلاعتم و  فادـها  يارب  یهاوخنوخ  نیا  هتبلا  دـندز . یماـظن  مادـقا  هب  تسد  (ع ) نیـسح

راعش زین  راتخم  باحصا  دندادیم و  رس  نامثع  تاراثلای  راعش  نانآ  فارـشا ، اب  يریگرد  ماگنه  راتخم ، مایق  رد  هکنانچ  تشادن . ياهلیبق 
ینب زا  يرایسب  دارفا  ندیـسر ، تردق  هب  يادتبا  نامه  رد  زین  سابع  ونب  ص 50) ج 5 ، يربط ، . ) دندیزگرب دوخ  يارب  ار  نیسحلا  تاراثلای 

ص 328) ج 3 ، يدوعسم ، . ) دندنارذگ غیت  مد  زا  راث  ناونع  تحت  ار  هیما 

نالذخ رصن ،

برع دوب . دوخ  يهریت  مه  قلطم  يراـی  اـمولظم » وا  ًاـملاظ  كاـخا  رـصنا   » راعـش قبط  ياهلیبق ، ياـهرایعم  ساـسا  رب  یلهاـج ، برع  مسر 
درک مهاوخن  کمک  زین  دوش  عقاو  مولظم  هک  یماگنه  منکن ، يرای  ملظ  ماگنه  هب  ار  مردارب  نم  رگا  : تفگیم راعش  نیا  ساسا  رب  یلهاج 

يهدهاعم دش  هجوت  مولظم  يرای  رب  هک  تسد  نیا  زا  هنومن  اهنت  دوبن  هجوت  دروم  نادنچ  مولظم  يرای  (. ص 125 ج 5 ، رجح ، نبا  (ر.ك :
يهیاـپ رب  برع  ياـهنامیپ  تفرگ . رارق  دـیکأت  دروم  زین  یمالـسا  يهرود  رد  تشاد و  روضح  نآ  رد  ربماـیپ  هک  تسا  لوضفلا » فـلح  »
ًالومعم اـهتعیب  رد  يوبن  رـصع  رد  . تسنادیم دادیم ، راوج  هک  یـسک  تیاـمح  رـصن و  هب  مزلم  ار  دوخ  برع  دوـب و  تاـساوم  يراـی و 

ربمایپ اب  راصنا  هبقع ، تعیب  رد  دباتشب . هدنوش  تعیب  کمک  هب  زاین ، تروص  رد  دنتساوخیم ، هدننکتعیب  زا  دشیم و  حرط  رصن  يهلئسم 
رگید رد  (ص ) ربمایپ دوب . يور  نیمه  زا  ناـنیا  رب  راـصنا »  » ماـن قـالطا  و  ص 6 ) ج 4 ، دعـس ، نبا   ) دنتـسب نامیپ  عافد  يرای و  يهیاـپ  رب 

. دناجنگ ار  یطرش  نینچ  لیابق  رگید  رافغ و  ونب  هرمـض و  ینب  اب  نامیپ  رد  هکنانچ  درکیم ؛ رکذ  طیارـش  وزج  ار  دوخ  يرای  زین  اهنامیپ 
درک لیدعت  دوب  یلهاج  يهرود  هب  طوبرم  هک  ار  قلطم  تروص  هب  رصن  نید ، ياههزومآ  ساسا  رب  ترـضح  نآ  ص 210 ) ج 1 ، نامه ، )

ج2، یبوقعی ، ص 169 ؛ ج 11 ، یناعنـص ، . ) تسناد ملظ  زا  وا  نتـشادزاب  رد  ار  ملاـظ  ردارب  يراـی  تسناد و  رـصن  يهدودـحم  ار  قـح  و 
هک هعازخ  هلیبق  زا  ياهریت  هب  تسا  طوبرم  يوبن  يهریـس  رد  يرای  بلط  رـصن و  مهم  دراوم  زا  یکی  ص 124 ) ج 5 ، رجح ، نبا  ص103 ؛

هریت نیا  يهدـنیامن  درک . مهارف  ار  هکم  حـتف  يهنیمز  ناـنیا  يراـی  بلط  دـنتفرگ . رارق  شیرق  يدـعت  دروم  دـندوب و  ناناملـسم  ناـمیپمه 
ار رصن  رعش  نیا  رد  هتفر  راک  هب  ياههژاوادّیَا  رصن  هللا  كاده  رـصناف  اددم  كوتای  هللا  دابع  عداو  : دورـس نینچ  دمآ  هنیدم  هب  هک  یماگنه 

حرطم یلخاد  ياهيریگرد  اهضراعت و  رد  هرود  نیا  زا  دعب  رـصن  يهژاو  . دنکیم حرط  ادخ  يرای  ناونع  هب  ياهلیبق و  يهشیدـنا  زا  رتارف 
نیا دوب ، یجراخ  تاحوتف  لوغشم  یمالسا  يهعماج  هک  یماگنه  هلمج  زا  تشادن ، دوجو  یصخشم  يوق و  ِیلخاد  نمـشد  رگا  دشیم و 

نافلاخم ياهراعـش  زا  يو ، رأث  نوخ و  ماقتنا  نتفرگ  يانعم  هب  نامثع » رـصن   » نامثع لتق  زا  سپ  . دـشیمن هدـناجنگ  اههمانتعیب  رد  هداـم 
يهداون ِيرای  زین  نارای  يوس  زا  دراد و  دوجو  يرای  رـصن و  هب  یناوخارف  (ع ) نیـسح ماما  تاملک  رد  زین  البرک  يهثداـح  رد  . دوب (ع ) یلع

رح نب  هللادـیبع  نیق و  نـب  ریهز  نوـچمه  یـضعب  زا  زین ، هار  یط  رد  ماـما  ( 395 ص 389 ، ج 5 ، يربط ، . ) تسا هدـش  رارکت  (ص ) ربماـیپ
، هتشونن ماما  هب  همان  يو  هک  نیا  اب  دیوگیم : ریهز  ص 407 ) نامه ، . ) دنباتشب يو  يرای  هب  هک  تساوخ  نانآ  زا  درک و  رصن  بلط  یفعج 

نادـنزرف (ع ) نیـسح ماما  نارای  نایم  نیا  رد  ص 417 ) نامه ، . ) تسا هتفاتـش  ماما  يرای  ترـصن و  هب  هدـید ، نینچ  ار  تیعـضو  نوچ  اـما 
، دش ریگتسد  هک  یماگنه  زین  رهسم  نب  سیق  ص 426 ) نامه ، . ) دنتسنادیم هیمس  نادنزرف  زا  يرای  رصن و  هب  رتراوازـس  ار  (س ) همطاف
دناوخیم و زجر  دربن  نادیم  رد  يدـنک  ءاثعـشلا  وبا  ص 463) ۀسماخلا ، ۀقبطلا  دعـس ، نبا  «. ) مکرـصنتسی نیـسح  : » تفگ مدرم  هب  باطخ 
ص نامه ، يربط ، ) رـصان نیـسحلل  ینا  برای  رجاـه  كراـت و  دعـس  نبـال  :و  منادرگيور دعـس  رمع  زا  منیـسح و  رگیراـی  نم  تفگیم :

دنهاوخ نالذـخ  هب  ار  وت  دـناهداد ، وت  هب  رـصن  يهدـعو  هک  یناسک  دـشیم  هتفگ  ع )  ) نیـسح ماـما  هب  دوب . رـصن  لـباقم  رد  نالذـخ  (445
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، درک دنهاوخ  لیذخت  ار  ام  نانآ  هک  تفگ  ناهارمه  هب  دینش ، ار  ملسم  لتق  ربخ  نوچ  ترـضح  نآ  ص 447 ) نامه ، دعس ، نبا  . ) دناشک
زا دـعب  هک  یناـسک  هب  تشادرب و  اـعد  هب  تسد  (ع ) ربـکایلع تداهـش  زا  دـعب  (ع ) ماـما ص 463 ) نامه ، . ) ددرگزاـب دـهاوخیم  هک  ره 

یتحاران راتفرگ  دندوب ، هدماین  (ع ) نیسح رصن  هب  هک  یناسک  زا  يدادعت  ص 471) نامه ، . ) درک نیرفن  دندرک  راوخ  ار  وا  يرای  يهدـعو 
ترصن يارب  نیـسح  توعد  هک  یفعج  رح  نب  هللا  دیبع  ص 501 ) نامه ، . ) دوب هنوگ  نیا  بلاغ  نب  رـشب  دندش ؛ نادجو  باذع  یحور و 

دندوب هتسد  نیمه  زا  زین  نیباوت  ص 513 ) نامه ، . ) دورس دوخ  تمادن  رد  يراعشا  دش و  نامیشپ  راک  نیا  زا  اهدعب  دوب ، هدرکن  تباجا  ار 
دراوم رد  هثداح و  نیا  رد  انعم  نیمه  هب  هک  دوب  ییاههژاو  زا  رـصن  نوچمه  زین  میرح  زا  بذ  . دـنتفای تداهـش  رد  ار  دوخ  يهبوت  لوبق  هک 
ص 427) نامه ، يربط ، . ) تسا (ع ) نیسح میرح  زا  بذ  يارب  البرک  رد  شروضح  هک  درکیم  ناعذا  ریهز  تسا . هتفر  راک  هب  رگید 

محر عطق  محر ، يهلص 

هک یقالخا ، ياـنعم  رب  هوـالع  هژاو  نیا  تسا . هتفر  راـک  هب  اروشاـع  يهثداـح  رد  هک  تسا  یتاحالطـصا  هلمج  زا  نآ  عطق  محر و  يهلص 
هب مالـسا  شرافـس  دراد . زین  یـسایس  راب  یعامتجا  روما  رد  تسا ، یگدـنز  یـصخش  يهزوح  رد  یلیماف  نوئـش  بادآ و  دـنویپ و  تیاعر 

برع نایم  رد  ياهلیبق  دنویپ  بسن و  تیمها  تسا . قرفت  زا  يریگولج  یمالـسا و  يهعماج  يهودـحم  رد  دـنویپ  ظفح  يارب  محر  يهلص 
نوچمه ییاهكالم  دوبن و  لبق  دـننام  هب  بسن  درکراک  هب  دـقتعم  دـیدج  نییآ  اما  دریگ ؛ تروص  یـشرافس  نینچ  هک  درکیم  اضتقا  زین 

دش و ناناملسم  يهعماج  لماش  تفر و  رتارف  هلیبق  زا  تیامح ، دنویپ و  يهدودحم  مالسا  روهظ  اب  درک . ظاحل  نآ  رد  زین  ار  مالـسا  اوقت و 
زا عطاق »  » ریبعت اب  دندرکیم و  محر  عطق  هب  مهتم  ار  ربمایپ  هراومه  شیرق  فارشا  ور  نیا  زا  تفرگ ؛ رارق  ینابیتشپ  تیامح و  روحم  قح » »

ص 57؛ ج 2 ، یبوقعی ، . ) دشیم نانآ  رادتقا  لیابق و  نتخیر  مه  هب  یشاپورف و  هب  رجنم  يو  ياههزومآ  اریز  دندومنیم ؛ دای  ترضح  نآ 
روما رد  نآ  عطق  محر و  يهلـص  یلهاـج ، يهرود  ياهراعـش  هب  ناناملـسم  ِیجیردـت  تشگزاـب  ربماـیپ و  زا  سپ  ص 449) ج 2 ، يربـط ،
رجنم هک  ار  یمادقا  عون  ره  دندرکیم ، دیکأت  مالسا  زا  لبق  ياهشور  نامه  رب  زونه  هک  ياهدع  تشگزاب . قباس  يانعم  نامه  هب  یـسایس 

رد دندرکیم . ریبعت  محر  يهلـص  هب  دشیم  ياهلیبق  ياهدـنویپ  ندـش  راوتـسا  بجوم  ار  هچنآ  ره  محر و  عطق  دـشیم ، هلیبق  فیعـضت  هب 
ص 47 و ج 3 ، دعس ، نبا  ( ؛ دوب دوخ  يابرقا  نایفارطا و  هب  بصانم  لاوما و  ششخب  يارب  يو  زیواتسد  محر » هلص   » ناونع نامثع  يهرود 

يابرقا هب  ار  لاوما  دنتفرگیم و  یپ  ار  هویش  نیمه  زین  يو  لامع  و  ص 173 ) ج 2 ، یبوقعی ، ص 515 ؛ ج 5 ، يرذالب ، 33 ؛ ص 27 ، ج 5 ،
يهلـص زا  هیواعم  تفرگیم . ماـجنا  ناونع  نیمه  تحت  زین  بصاـنم  ِيراذـگاو  یلاـم ، روما  رب  هوـالع  دـنتخادرپیم . هلـص  ناونع  هب  دوخ 

ص 1096) ج 3 ، هّبـش ، نبا  . ) درکیم ینادردـق  تسا ، هدرک  راوس  مدرم  يهدرگ  رب  ار  ناـنآ  هک  نیا  شنادـناخ و  دوخ و  قح  رد  ناـمثع 
ص 33. ج 5 ، دعس ، نبا  . ) دوب هلئسم  نیمه  رماع  نب  هللا  دبع  ندرک  نیشناج  هفوک و  تراما  زا  يرعشا  یسوم  وبا  لزع  يارب  نامثع  دنتسم 
ار (ع ) یلع اهراب  هیواعم  تفر . راک  هب  اهراب  هژاو  ود  نیا  مشاـه  ینب  هیما و  ینب  طـباور  ندـش  رتهریت  ناـمثع و  لـتق  زا  سپ  ثداوح  رد  م)

بلطملادبع ونب  هب  نیفص  دربن  رد  هبقع ، نب  دیلو  ( 199،222 ص 38 ، يرقنم ، . ) درک وا  هیلع  مدرم  ندـناروش  نامثع و  محر  عطق  هب  مهتم 
وذ دربن  نیمه  رد  ص 13 ) ج 5 ، يربط ، ص 175 ؛ يرونید ، . ) دناهدش محر  عطق  بکترم  نامثع  لتق  اب  نانیا  هک  دوب  دقتعم  هتفگ و  ازسان 

تـسد لاـتق  زا  هک  دـهاوخیم  وا  زا  دوشیم و  روآداـی  (ع ،) یلع ناراـی  زا  حون ، وبا  هب  ار  دوـخ  يدـنواشیوخ  هیواـعم ، ناراـی  زا  عـالکلا ،
مه هب  ار  يرود  ياهيدنواشیوخ  هدیرب و  ار  یکیدزن  ياهيدـنواشیوخ  مالـسا  هک  دـش  رکذـتم  داد و  یفنم  خـساپ  وا  هب  يو  اما  درادرب ،

محر يهلـص  زا  روظنم  هک  دوشیم  صخـشم  ًـالماک  هیواـعم  ساـبع و  نبا  ناـیم  يوگو  تفگ  رد  ص 333 ) يرقنم ، . ) تـسا هداد  دـنویپ 
لامعا اب  هک  دنکیم  مهتم  ار  هیواعم  سابع ، نبا  تسا . تردق  نابحاص  ِتمرح  ِنتشاد  هاگن  روظنم  تسا و  یصخش  طباور  زا  رتارف  يزیچ 
ۀلودلا رابخا  . ) دنکیم رکذ  مالسا  يدوبان  ار  يرگید  دراوم  محر و  عطق  ماما ، نتشک  باوج  رد  هیواعم  تسا . هدرب  نیب  زا  ار  مالـسا  دوخ 

هک هدمآ  نایم  هب  نخس  محر  يهلـص  زا  دندوبن  ياهلیبق  ياهشزرا  هب  دقتعم  هجو  چیه  هب  هک  یناسک  يوس  زا  هاگ  هتبلا  ص 47) ۀیسابعلا ،
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هک درک  دای  نینچ  هیبیدح  حلص  رد  ربمایپ  دشاب . هتشاد  يرتالاب  فادها  ای  هدوب و  نآ  جیورت  قح و  ریسم  رد  هک  تسا  یمحر  يهلص  دارم 
هک هنوگنامه  ص 624 ) ج 2 ، يربـط ، . ) درک مهاوـخ  یهارمه  ناـنآ  اـب  محر  يهلـص  رطاـخ  هب  دـنک  بلط  نم  زا  شیرق  هـچ  ره  زورما 

نادـنزرف هب  ومه  و  ص297 ) ج2 ، ص 204 ؛ ج 1 ، یفقث ، .) درک شنزرـس  شقح  بصغ  دوـخ و  محر  عـطق  رطاـخ  هـب  ار  شیرق  (ع ) یلع
دهاوخ ساپ  ار  ناشتمرح  محر  يهلـص  ساسا  رب  دـننامب ، يو  شیپ  رگا  هک  درک  داهنـشیپ  دـندمآ  رد  تراسا  هب  لمج  زور  رد  هک  نامثع 

هب هک  یثداوح  اهيریگرد و  رد  تشاد و  ار  دوخ  یسایس  دربراک  نانچمه  میهافم  نیا  (ع ) یلع تداهش  زا  سپ  ص 382) دیفم ، . ) تشاد
عاـضوا و شمارآ  زا  سپ  هفوک ، رب  هیواـعم  یلاو  هبعـش ، نب  ةریغم  دوـب . رتناـیامن  دوـب  هدـش  ظاـحل  نآ  رد  ياهلیبـق  يدنبمیـسقت  يوـحن 

روما هب  تسا  رتهب  تسین ، وا  هجوتم  مشاه  ینب  يوس  زا  يرطخ  چیه  نونکا  هک  دنکیم  داهنشیپ  وا  هب  ریگارف ، ِتردق  هب  هیواعم  ِیبایتسد 
نا دهـشا  يادص  راب  جنپ  هنازور  زونه  هک  هلمج  نیا  اب  ار  دوخ  یفنم  باوج  هیواعم  دیامن . محر  يهلـص  نانآ  اب  هدرک و  یتیانع  زین  ناشیا 

محر يهلص  هب  کسمت  تروص ، ره  هب  ص454 ) ج 3 ، يدوعسم ، . ) دیامنیم زاربا  دوشیم ، هداد  رس  زامن  يهماقا  يارب  هللا  لوسر  ًادمحم 
زا ار  وا  هتفرگ و  رارق  هیواـعم  بضغ  دروم  دـش  هجوـتم  هک  یماـگنه  ناورم  تشاد . یـسایس  تیاـمح  زا  ناـشن  هک  دوـب  یلئاـسم  هلمج  زا 

هدرکن عـطق  ار  دـنویپ  نـیا  هداد و  ماـجنا  وا  قـح  رد  ار  مـحر  يهلــص  لاـح  هـب  اـت  هـک  تـفگ  وا  هـب  درک ، دــهاوخ  لزع  هنیدــم  تیـالو 
. دندرک ریبعت  محر  عطق  هب  ار  (ع ) نیسح مادقا  نیفلاخم  تفر . راک  هب  اههژاو  نیمه  زین  اروشاع  ثداوح  رد  ص 65) ج 5 ، يرذالب ، .) تسا
(ع) نیسح ندرک  مهتم  اب  دیزی  اما  ص 388 ) ج 5 ، يربط ، . ) تسا یکین  هلـص و  ساسا  رب  يو  توعد  هک  تفگیم  دوخ  (ع ) نیـسح ماما 

ۀقبطلا دعـس ، نبا   ) مثالا ۀـعیطقلا و  ءازج  هللا  هازجف  یناطلـس  ینعزان  یمحر و  عطق  كوبا  : تفگ (ع ) داجـس ماـما  هب  باـطخ  محر ، عطق  هب 
هب هتـشاد و  ساپ  ار  يو  قح  تروص  نیا  رد  هک  دنامب  يو  دزن  درک  داهنـشیپ  (ع ) داجـس ماما  زا  ییوجلد  يارب  دیزی  (. ص 489 ۀسماخلا ،

تفر و ربنم  رب  دیـسر ، هنیدم  هب  ماما  تداهـش  ربخ  نوچ  هنیدم ، یلاو  دیعـس ، نب  ورمع  ص 490 ) نامه ، . ) درک دهاوخ  مادـقا  محر  هلص 
رب هاگدـید  ود  نیا  رد  نآ  عـطق  محر و  يهلـص  هک  دوـشیم  صخـشم  دراوـم  نـیا  داـی  اـب  (. ص 492 ناـمه ،  ) درک محر  عـطق  وا  : تـفگ
ماگ ریـسم  نامه  رد  (ع ) تیب لها  هک  رگید ، هاگن  رد  اما  تسا ، ياهلیبق  ياهدـنویپ  انبم  هاگن  کی  رد  دـنریگیم . رارق  یتوافتم  ياهروحم 

هب ار  لاوما  ارچ  هک  درک  ضارتعا  نامثع  هب  (ع ) یلع . دوب قح  رادم  ریاد  هکلب  دشیمن ، میظنت  ياهلیبق  طباور  ساسا  رب  تامادقا  دنداهنیم ،
مهمحر نا  يرمعل  : تفگ ع )  ) یلع دنتـسه . زین  وت  ناگتـسب  اهنآ  تفگ : باوج  رد  نامثع  یناسریم ، دوخ  ناگتـسب  ناـکیدزن و  فرـصم 

اههژاو نیا  ص 338) ج 4 ، يربـط ، . ) تسا نارگید  رد  لـضف  اـما  دـنانم ، ناـکیدزن  زا  ناـنآ  دـنچ  ره  مهریغ ؛ یف  لـضفلا  نکل  ۀـبیرق و 
عطق هب  دندرکیم  اپ  رب  یشروش  ای  دندزیم و  یمایق  هب  تسد  هک  یناسک  ًالومعم  دنداد و  همادا  دوخ  تایح  هب  یسایس  ِیناعم  رد  نانچمه 

ص ج8 ، يربـط ، ص335 ؛ ج3 ، يرذـالب ، . ) دـناهدش مهتم  نیواـنع  نیمه  هـب  هـیکز  سفن  و  ریبزنـبا ، هکناـنچ  دـندشیم ؛ مـهتم  مـحر 
نم امحر  برقا  بحا و  تنا  دومحم ، اندـنع  کنا  : دـسیونیم هیفنح  نبا  يهمان  باوج  رد  ریبز ، نبا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  کلملادـبع  (95

هدزن و یمادقا  هب  تسد  يو  هیلع  اریز  دوب ؛ هیفنح  نبا  یسایس  راتفر  ندوتس  کلملادبع  دوصقم  هک  (. ص 83 ج 5 ، دعس ، نبا  ... ) ریبزلا نبا 
زا رتارف  هژاو  نیا  دربراـک  دـهدیم  ناـشن  هک  يرگید  دراوم  زا  ریبز . نبا  فـالخ  دوب ، هدرک  ظـفح  کلملادـبع  اـب  ار  دوخ  محر  دـنویپ و 

هنیدم لها  هب  تبسن  هک  دهاوخیم  کلملا  دبع  زا  وا  تسا ؛ ناورم  نب  کلملادبع  زا  هللادبع  نب  رباج  تساوخرد  دوب ، یصخش  ياهدنویپ 
ص179) نامه ، . ) دسانشب تیمسر  هب  ار  نانآ  قوقح  دنک و  محر  يهلص 

هجیتن

ییاسانـش لباق  ًالماک  ربمایپ  زا  سپ  هدـش  داجیا  فارحنا  يهیواز  اروشاع ، يهثداـح  رد  هتفر  راـک  هب  ياـههژاو  یخیراـت  یـسررب  وترپ  رد 
مامت دنتـسناوت  نادـنمتردق  هک  ياهنوگ  هب  دـش ، زاغآ  رورم  هب  میهافم  نیا  زا  تشادرب  رد  رییغت  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نیاربانب ، تسا ؛

زا تشادرب  رد  رییغت  اب  دندوب ، یلهاج  يهرود  يایحا  هتشذگ و  يهشیدنا  رد  هک  فیط  نیا  دنیامن . هیجوت  ریـسفت و  دوخ  عفن  هب  ار  اههژاو 
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قوس نآ  ياهشزرا  یلهاج و  يهرود  يوس  هب  ار  هعماج  دنتسناوت  باب ، نیا  رد  یثیدح  لعج  ًانایحا  ولهپ و  ود  ياههژاو  ریسفت  میهافم و 
ندوب رادهشیر  هتبلا  دـنیامن . مهارف  ار  تردـق  رب  لماک  طلـست  يهنیمز  دنتـسناوت  اههژاو ، ِیمالـسا  دارم  انعم و  رییغت  رد  شـالت  اـب  دـنهد و 
تکرح نیا  لباقم  نایرج  . درک لیهـست  راک  نیا  يارب  ار  هنیمز  اهنآ ، هب  نتفرگ  وخ  مدرم و  نایم  رد  یلهاج  يهرود  ياـهشزرا  قـالخا و 
اروشاع يهثداح  دربیم . راک  هب  یمالـسا  یناعم  رد  ار  اههژاو  نیمه  دز ، مایق  هب  تسد  نآ  يایحا  يارب  دوب و  انـشآ  نید  ياههزومآ  اب  هک 

زا يریگولج  يارب  اروشاع  يهثداح  نیاربانب  دندوب ؛ هدومزآ  ار  رگیدکی  يوبن  رصع  رد  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  زیامتم  يورین  ود  نیا  دنیارب 
تشگزاب زا  ناشن  اهدروخرب و  نیا  جوا  يهطقن  (ع ) نیـسح ماما  تداهـش  دوب و  هنیمز  نیا  رد  هدمآ  دیدپ  تافارحنا  هتـشذگ و  هب  تعجر 

دوـصقم هب  ندرب  یپ  و  فرط ، ود  ياههشیدـنا  زا  یهاـگآ  يارب  دوـب . نآ  ياـهشزرا  یلهاـج و  يهعماـج  يوـس  هب  نادرمتلود  مدرم و 
. تسا يرورض  يرما  اهنآ  يهرابرد  یخیرات  یسررب  شواک و  هرود ، نآ  رد  اههژاو  یعقاو 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
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... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 
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«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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