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يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، هاشردان و 

: هدنسیون

یئاون نیسحلادبع 

: یپاچ رشان 

نیرز

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، 12هاشردان و 

باتک 12تاصخشم 

12تسرهف

ناریا رد  اهناغفا  لوا  17لصف 

17هراشا

ناغفا 18فرشا 

هیسور رازت  مود  رطپ  ناغفا و  فرشا  نایم  هیروف 1729  تشر  23دادرارق 

23هراشا

ثلاث دمحا  ناطلس  هب  ناغفا  فرشا  25همان 

ینامثع هاشداپ  ثلاث  ناخ  دمحا  ناطلس  اب  ناغفا  فرشا  حلص  30دادرارق 

مظعاردص اشاپ  میهاربا  هب  ناغفا  فرشا  34همان 

اشاپ میهاربا  هب  ناغفا  فرشا  36همان 

مظعا ردص  اشاپ  میهاربا  هب  ناغفا  فرشا  38همان 

ثلاث ناخدمحا  ناطلس  هب  ناغفا  فرشا  41همان 

یناث بسامهط  46هاش 

ینامثع هیسور و  نیب  ناریا  48میسقت 

ناریا رد  49اهسور 

یناث بسامهط  هاش  هدنیامن  کیبلیعامسا  اب  هیسور  رازت  ریبک  رطپ  نیب  ( 1723  ) گروبزرتپنس دادرارق  51نتم 

ناریا رد  53اهکرت 

ناکرت اب  یناث  بسامهط  54طباور 

اهسور اب  بسامهط  55طباور 

ثلاث دمحا  ناطلس  هب  یناث  بسامهط  56همان 
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اشاپ میهاربا  داماد  هب  مود  بسامهط  هاش  58همان 

یناث بسامهط  هاش  60نامرف 

نالیگ ریزو  نسح  ازریم  هب  بسامهط  هاش  60مقر 

میهاربا ازریم  مسا  هب  کلامم  ترادص  61مقر 

ناشاک مدرم  ياجیب  ضراوع  وغل  دروم  رد  یناث  بسامهط  هاش  62نامرف 

یناث بسامهط  هاش  62نامرف 

یناث بسامهط  هاش  63نامرف 

ناخ یلع  دمحم  هب  هصاخ  تراظن  ضیوفت  باب  رد  بسامهط  63هاش 

بکوک يدهم  ازریم  هرابرد  بسامهط  هاش  64مقر 

مود بسامهط  هاش  65نامرف 

راشفا هاش  ردان  مود  66لصف 

66هراشا

يدابآرتسا ناخ  يدهم  دمحم  93ازریم 

( ردان  ) ناخ یلقبسامهط  هب  ناخ  يدهم  ازریم  99همان 

ناسارخ تموکح  تینهت  رد  ناخ  یلقبسامهط  هب  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  100همان 

ناخ رای  هللا  هب  ردان )  ) ناخ یلقبسامهط  100نامرف 

ییاجیلغ ناخ  نیسح  دمحم  هب  ردان  102نامرف 

تاره هنغافا  هب  ردان  زیمآباتع  103مقر 

تاره 105همانحتف 

ناهفصا مالسالا  خیش  یکز  دمحم  ازریم  هب  هاش  ردان  107مقر 

یلادبا هنغافا  رب  هبلغ  تاره و  باب  رد  دنه  رد  ناریا  تلود  ریفس  ولماش  ناخ  دارمیلع  هب  ردان )  ) ناخ یلقبسامهط  109نامرف 

یلادبا هنغافا  رب  هبلغ  تاره و  حتف  باب  رد  سراف  یگیب  رلگیب  هب  ناخ  یلقبسامهط  111نامرف 

موس سابع  هاش  تنطلس  مود و  بسامهط  علخ  دروم  رد  ناخ ) یلقبسامهط   ) ردان 114نامرف 

موس سابع  هاش  تنطلس  مود و  بسامهط  علخ  صوصخ  رد  « 1  » زیربت ۀنطلسلا  بیان  هب  ناخ ) یلقبسامهط   ) ردان 115مقر 
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ناغم تشد  همان  116هقیثو 

يراذگجات زا  دعب  ردان  118هیمالعا 

ینس هعیش و  نیب  هملک  تدحو  داجیا  روظنم  هب  ناریا  مدرم  هب  ردان  119نامرف 

هیسور اب  ردان  120طباور 

هیسور هاشداپ  هب  ردان  126همان 

هیسور هاشداپ  هب  ردان )  ) یلقبسامهط 127همان 

هیسور مظعا  ریزو  هب  هاش  ردان  128همان 

هیسور ناریا و  نیب  تشر  مود  129هماندهع 

هیسور ناریا و  نیب  هجنگ  132هماندهع 

ینامثع مظعا  ردص  اشاپ  میهاربا  هب  ناریا  هاپس  هدنامرف  ردان )  ) ناخ یلقبسامهط  135همان 

اشاپ میهاربا  ینامثع  تلود  مظعا  ردص  هب  ردان )  ) ناخ یلقبسامهط  138همان 

لوا ناخ  دومحم  140ناطلس 

ینامثع هاشداپ  لوا  ناخ  دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  144همان 

ینامثع مظعاردص  هب  هاش  ردان  145همان 

مالسالا خیش  هب  هاش  ردان  147همان 

ربکا یلع  الم  هب  مالسالا  خیش  149همان 

ینامثع تلود  مالسالا  خیش  هب  ربکا  یلع  الم  150همان 

مالسالا خیش  هب  ربکا  یلع  الم  151همان 

ناخ دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  152همان 

ناخ میرکلا  دبع  هلیسو  هب  ناخ  دومحم  ناطلس  تهج  هاش  ردان  يایاده  154تروص 

ینامثع مظعاردص  اشاپ  یلع  هب  ازریم  هللا  رصن  155همان 

ینامثع مظعاردص  هب  ناخ  يدهم  ازریم  156همان 

دادغب ياملع  هب  ردان  157نامرف 

يردان مالسا  داحتا  158هقیثو 
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باکر هبلط  163یماسا 

تایالو 164هبلط 

اشاپ یلع  هب  ازریم  هللا  رصن  166همان 

ینامثع مظعاردص  هب  ازریم  هللا  رصن  167همان 

اشاپ یلع  هب  ناخ  يدهم  ازریم  168همان 

ینامثع مظعا  ردص  هب  ناخ  يدهم  ازریم  168همان 

هیده رتفد  170تروص 

يردان 171تخت 

صراق یلاو  اشاپ  دمحا  هب  ولماش  ناخ  یفطصم  172همان 

ینامثع هاشداپ  هب  ناخ  يدهم  ازریم  174همان 

ناخ دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  175همان 

ناخ دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  هنامرحم  176همان 

فیظن یفطصم  باب  رد  ناریا  ياملع  هب  همان  177شرافس 

ناخ دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  178همان 

ینامثع مظعاردص  هب  ازریم  هللا  رصن  179همان 

کلامملا ریعم  ناخ  یلعنسح  هب  ردان  179نامرف 

ینامثع تلود  اب  هاش  ردان  180همانحلص 

هحلاصم لوبق  صوصخ  رد  ینامثع  ناطلس  هب  هاش  ردان  185همان 

ینامثع مظعاردص  هب  کلامملا  ریعم  کیب  یلعنسح  186همان 

دنه ناریا و  طباور  یلهد و  حتف  هب  طوبرم  تابتاکم  دانسا و  موس  187لصف 

187هراشا

یناکروگ هاش  187دمحم 

یناکروگ هاش  دمحم  هب  هاش  ردان  191همان 

هنس 1151 یلوالا  يدامج  خیرات  هب  ناتسودنه  هب  دورو  زا  لبق  یناکروگ  هاش  دمحم  هب  ردان  192همان 
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یلهد حتف  تبسانم  هب  تایلام  یگدوشخب  باب  رد  ردان  192نامرف 

تسا هدش  هتشون  ازریم  یلق  اضر  هب  هک  ناتسودنه  همان  193حتف 

« رامیلش نامیپ   » هب فورعم  یناکروگ  هاش  دمحم  راشفا و  هاش  ردان  نیب  دادرارق  196نتم 

هلاس هس  تایلام  ندیشخب  صوصخ  رد  ردان  197نامرف 

یناکروگ هاش  دمحم  هب  هاش  ردان  199همان 

یناکروگ هاش  دمحم  هب  ازریم  هّللا  رصن  200همان 

ایاده همان و  لوصو  مالعا  باب  رد  یناکروگ  هاش  دمحم  هب  ردان  200باوج 

یناکروگ هاش  دمحم  هب  ناخ  رومیت  نابز ]  ] زا 201همان 

ینامثع ناطلس  هب  دنه  یناکروگ  هاش  دمحم  202همان 

( ردان هرابرد   ) ینامثع هاشداپ  هب  ناتسودنه  کلملا  ماظن  نیدلا  رمق  203همان 

نامرف دنچ  مراهچ  204لصف 

204هراشا

( نایحیسم باب  رد   ) هاش ردان  211نامرف 

ولنایفوص لیا  یئادخدک  باب  رد  هاش  ردان  212نامرف 

هاش ردان  212نامرف 

راهدنق همان  212حتف 

هقسخآ یلاو  اشاپ  فسوی  هب  ردان  213نامرف 

ردان 214نامرف 

هنمارا ناگرزب  زا  یکی  هب  ردان  215نامرف 

تاره ریزو  بارحم  ریما  هب  هاش  ردان  216نامرف 

ناخ فیطللا  دبع  هب  هاش  ردان  216نامرف 

هنازخ عمج  بحاص  دمحم  ازریم  بجاوم  باب  رد  ردان  217مقر 

راشفا ناخ  یلعحتف  هب  هاش  ردان  217مقر 

سردم نسحم  الم  هب  هاش  ردان  218مقر 
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تاره یگیب  رلگیب  هب  هاش  ردان  219مقر 

کیب یلعمرک  باب  رد  هاش  ردان  219مقر 

( حورجم نازابرس  نامرد  يارب  وراد  بیبط و  نداتسرف  تهج   ) دهشم هیوضر  هناتسآ  یلوتم  اضر  دمحم  ازریم  هب  هاش  ردان  220مقر 

تاره یگغوراد  تهج  هاش  ردان  220مقر 

هناخیجاجیق عمجبحاص  مسا  هب  بجاوم  هفاضا  221مقر 

ناجیابرذآ تایرمتسم  فیاظو و  تاورب  رودص  بصنم  222مقر 

ناخ یلق  دمحم  يرگیشاب  یچخرچ  222مقر 

نامالغ زا  یکی  ندرک  دازآ  صوصخ  رد  هاش  ردان  223نامرف 

ردان 224نامرف 

دابارتسا تموکح  224نامرف 

ردان 225نامرف 

نامرف تسار  تسد  226هیشاح 

ق ات 1211 ه . لاس 1160  زا  یمسر  تابتاکم  دانسا و  مجنپ  226لصف 

226هراشا

ردان 226ناگدنامزاب 

ینامثع هاشداپ  ناخ  دومحم  ناطلس  هب  هاش  میهاربا  232همان 

ینامثع مظعاردص  هب  ازریم  میهاربا  234همان 

مالسالا خیش  هب  ربکا  یلع  الم  236همان 

دادغب یلاو  هب  اشاپ  دمحا  هب  راشفا  هاش  میهاربا  238نامرف 

ولماش ناخ  یفطصم  هب  راشفا  هاش  میهاربا  239نامرف 

ناجیابرذآ ترازو  ياطعا  رد  ازریم  میهاربا  239روشنم 

ینامثع مظعاردص  هب  ولماش  ناخ  یفطصم  240همان 

ینامثع مظعا  ردص  هب  ولماش  ناخ  یفطصم  241همان 

دادغب یلاو  هاشداپ  دمحا  هب  هاش  میهاربا  242همان 
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دادغب یلاو  اشاپ  دمحا  هب  ناخ  يدهم  ازریم  243همان 

هاش میهاربا  ریزو  ناخ  میلس  هب  اشاپ  دمحا  243همان 

راشفا هاش  میهاربا  هب  اشاپ  دمحا  244همان 

ولماش ناخ  یفطصم  هب  هاش  میهاربا  245نامرف 

ینامثع مظعاردص  هب  راشفا  هاش  خرهاش  245همان 

رظان یضر  دمحم  ازریم  تراظن  دییأت  رد  رگید  246ینامرف 

خرهاش 247نامرف 

خرهاش 247نامرف 

خرهاش 248روشنم 

رگید 249روشنم 

خرهاش 250روشنم 

رگید 250روشنم 

خرهاش زا  ياهمان  فقو  251تروص 

خرهاش 252نامرف 

یناث نامیلس  هاش  252نامرف 

ینارد ناخ  دمحا  هب  یناث  نامیلس  هاش  253نامرف 

نایراشفا ضارقنا  باب  رد  ناخ  اباب  هب  ناخ  دمحم  اقآ  253نامرف 

مالعا 255تسرهف 

نکاما 283تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  294هرابرد 
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يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، هاشردان و 

باتک تاصخشم 

1302 نیسحلادبع - ، یئاون ، هسانشرس : 
یـشاوح تاحیـضوت و  اـب  يرادا / یـسایس و  دانــسا  یتنطلــس و  ياـههمان  اـب  هارمه  شناگدـنامزاب ، هاـشردان و  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 

یئاون نیسحلادبع 
.1368 نیرز ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

ص 589 يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 3200: اهب کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

كرادم دانسا و  1148ق -- .  - 1218 نایراشفا ، خیرات --  ناریا --  عوضوم : 
كرادم دانسا و  907ق -- .  - 1148 نایوفص ، خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

كرادم دانسا و  1135ق -- .  - 1142 ناناغفا ، تموکح  خیرات --  ناریا --  عوضوم : 
كرادم دانسا و  1100ق .  - 1160 ناریا ، هاش  راشفا ، ردان  عوضوم : 

DSR1258/ن9ن2 1368 هرگنک :  يدنب  هدر 
955/0720727 ییوید :  يدنب  هدر 
م315-69 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

تسرهف

5 تبقاع ...  میدیشک و  هصغ  جنر و  لاس  لهچ  همدقم :
ناریا 15 رد  اهناغفا 
راشفا 119 هاش  ردان 

دنه 385 ناریا و  طباور  یلهد و  حتف 
نامرف 427 دنچ 

487 ق . ات 1211 ه . لاس 1160  زا  یمسر  تابتاکم  دانسا و 
5 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

 ... تبقاع میدیشک و  هصغ  جنر و  لاس  لهچ  اناد  دزیا  مان  هب  رتفد  لوا 
یـسایس و دانـسا  زا  رگید  ياهعومجم  هک  هدـش  هار  قیفر  قیفوت  هدیـسر و  نایاپ  هب  باتک  نیا  پاچ  یهلا  تاـیانع  فاـطلا و  هب  هک  نونکا 

تخب زا  منک  میدـقت  رظن  لها  هاگـشیپ  هب  ار  ناریا  دوخ  یمارگ  موب  زرم و  یعامتجا  كرادـم  یخیراـت و  تالـسارم  یتنطلـس و  ياـههمان 
. مه راگزور  زا  مراد و  رکش 

هدنب نیا  ششوک  هب  یناطلس  ياههمان  یسایس و  دانسا  رب  یکتم  ناریا  خیرات  هنیمز  رد  هک  تسا  يرتافد  هتشز  زا  رتفد  نیمهن  رضاح  باتک 
. تسا هتفای  میظنت  بیترت و  قح  هاگرد  دنمزاین 
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ره دانـسا ، هنوگ  نیا  يوجتـسج  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  شیپ  لاس  دـنچ  لـهچ و  زا  مروشک  یئاروها  نیمزرـس  خـیرات  هب  نم  یگتـسبلد 
لوا تسد  كرادم  دانسا و  نیا  مناوتب  رگم  ات  مناوخب  رطس  هب  رطس  هحفص و  هب  هحفص  ار  یخیرات  هعومجم و  گنج و  هرکذت و  باتک و 

هب ار  هعومجم  نآ  رشتنم و  یباتک  تروص  هب  مروآ و  عمج  ياج  کی  رد  تسا  موب  زرم و  نیا  زارد  رود و  خیرات  هیامریمخ  هک  ار  یسایس 
نامز هنیئآ  رد  ار  دوخ  ناکاین  شقن  ات  منک  میدقت  نایوجشناد  نادنمشناد و 

6 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
فرص نیا  رد  هیامنارگ  رمع  لاس  دنچ  لهچ و  دنربیپ . رتهب  يرشب  هعماج  هب  دوخ  دادجا  ناردپ و  تامدخ  يالاو  شزرا  هب  دننیبب و  رتهب 
هزوم هسنارف و  یلم  هناخباتک  میظع  هنیجنگ  هب  هک  دیـشخب  تصرف  اهرفـس  نیا  دـمآ و  شیپ  اپورا  هب  زین  دـنچ  يرفـس  تدـم  نیا  رد  دـش .

اریز دوب . وزرآ  دـح  زا  رتمک  رایـسب  هجیتنلاب  هاتوک و  تخـس  میظع  ياههنیجنگ  نیا  زا  نم  هدافتـسا  تدـم  هک  غیرد  مباـی . تسد  اـیناتیرب 
سروب یجراخ  ياهتلود  زا  هن  اریز  مدوب . یلام  هقیضم  رد  تخـس  نم  دادیمن و  اهروشک  نآ  رد  ینالوط  تماقا  هزاجا  نم  یلام  تاناکما 

هن رگید . يروشک  تیامح  دروم  هیـسروب و  هن  مدوب  تلود  رومأم  هن  یتمدـخ . ناونع  تیرومأم و  ناریا  هیلع  تلود  زا  هن  متـشاد  یتوعد  و 
نادـب هن  زین  نم  اریز  دـندیدیم . تبحم  فـطل و  مشچ  هب  نم  رد  راـگزور  نآ  نادرمتلود  هن  دادیم  یئاـهب  تاـقیقحت  نیدـب  هیلع  تـلود 

نامک هب  دیاین  ورف  امرس  مدوب . ایوج  یتلیسو  هب  ار » ناطلـس  ریزو و  ریم و   » رد هن  مدادیم  ییاهب  هشیپمتـس  راکهیـس و  ياوتحمیب  هاگتـسد 
. سک يوربا 

. میربیمن تعانق  رقف و  يوربآ  ام  تشذگ . دوب  هچ  ره  يراب 
رـشتنم هنایهام  تاعالطا  راگدای و  لثم  راگزور  نآ  تـالجم  رد  هنومن  ناونع  هب  ار  دانـسا  نیا  زا  یـضعب  هاـگ  هاـگ  اـهلاس ، نیا  لـالخ  رد 

نیا ناونع  دـش . رـشتنم  باتک  رـشن  همجرت و  هاـگنب  طـسوت  هب  يدیـشروخ  لاـس 1341  رد  هعومجم  نیا  زا  رتـفد  نیتـسخن  اـما  مدرکیم ،
رگید يریبعت  هب  و  لیعامسا » هاش  ات  رومیت   » نامز زا  دوب ، ناریا » یخیرات  تابتاکم  دانـسا و   » درکیم تیاکح  نآ  ياوتحم  زا  هک  هعومجم 

ره هک  ولنیوققآ  ولنیوقارق و  ياهنادـناخ  نایناکروگ و  راگزور  رد  ناریا  یمـسر  تاـبتاکم  دانـسا و  یماـمت  رب  دوب  لمتـشم  هعومجم  نآ 
ارزو ای  نیطالس  هب  ینامثع  نیطالس  دنه و  نیچ و  ناهاشداپ  ياههمان  اب  هارمه  دندوب ، اورنامرف  الک  ای  ائزج  ناریا  نیمزرـس  رب  یتدم  کی 
لیذ بیترت  هب  هعومجم  نیا  رگید  تادـلجم  ناراـگزور  هب  سپ  نآ  زا  و  يرمق . يرجه  ات 906  ياهلاس 773  یط  رد  ناریا  نادنمـشناد  ای 

: دیدرگ رشتنم 
لاس 1347 يوفص ، لیعامسا  هاش 

لاس 1350 بسامهط ، هاش 
لاس 1352 تسخن ،) دلج   ) لوا سابع  هاش 

لاس 1353 مود ،) دلج   ) لوا سابع  هاش 
1357 موس ،) دلج   ) لوا سابع  هاش 

لاس رد  لاس 1105 ، ات  لاس 1038  زا  ناریا  یسایس  تابتاکم  دانسا و 
7 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

( نیسح ناطلس  هاش  ات  یفص  هاش  زا  رگید  يریبعت  هب  (و 
لاس رد  ات 1135  لاس 1105  زا  ناریا  یسایس  تابتاکم  دانسا و 

( نیسح ناطلس  هاش  یمسر  تابتاکم  دانسا و  رگید  ترابع  هب  (و 
ياهلاس هدودحم  رد  یعامتجا ، یسایس و  یتنطلس و  تابتاکم  دانسا و  اب  هارمه  ناریا  خیرات  هنیمز  رد  هعومجم  نیا  زا  رتفد  نیمهن  کنیا  و 
متـشاد لد  رد  هیراجاق و  تسد  هب  نانآ  ضارقنا  ات  يو  ناگدنامزاب  راشفا و  هاش  ردان  نارود  هنغافا و  راگزور  رب  لمتـشم  ات 1210   1135

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هک  غیرد  یلو  مراد . میدقت  لضف  لها  رضحم  هب  تمسق  نیا  هارمه  زین  ار  هیدنز  هرود  یتنطلس  یـسایس و  تابتاکم  یمـسر و  دانـسا  هک 
یتنطلـس تابتاکم  یمـسر و  دانـسا  راشتنا  هک  دوخ  يوزرآ  هب  متـسناوتن  نم  دنام و  هدشان  پاچ  كرادم  دانـسا و  نآ  ذـغاک  ندوبن  تلع 

. مبای قیفوت  دلج  هن  رد  دوب  هیراجاق  ات  رومیت  زا  ناریا 
راگزور درک  افو  هدعو  هب  ار  لابقا  هک  منامداش  همه  نیا  اب  راوید  دشک  نالدیب  يوزرآ  شیپ  هکدودـنا  دروجال  ماب  نیا  رب  تسا  ياهتـشرف 

ینعی هیراجاق  هلسلس  زاغآ  ات  نایناکروگ  زاغآ  زا  ار  یخیرات  یمـسر و  تابتاکم  دانـسا و  هرود  کی  متـسناوت  اهیراوشد  عناوم و  همه  اب  و 
مهد و رارق  نایوجـشناد  ناروشناد و  راـیتخا  رد  تاـقیلعت  تاحیـضوت و  اـب  ار  ناریا  خـیرات  مین  نرق و  راـهچ  هب  طوبرم  دانـسا  كرادـم و 

. سایق دح و  زا  نوریب  دزیا  هاگرد  هب  ساپس  نارازه 
نآ زا  تسا . هدش  يرپس  راک  نیا  رد  نم  رمع  زا  یمین  زا  شیب  هک  منیبیم  مشیدنایم ، میظع  راک  نیدـب  مهنیم و  مه  رب  مشچ  هک  نونکا 
نیا رد  يدنچ  زین  نآ  زا  شیپ  تسا و  مامت  لاس  تشه  تسیب و  زورما  ات  هدـش  رـشتنم  اهباتک  هتـشر  نیا  زا  هعومجم  نیتسخن  هک  راگزور 
هلجم هک  میروآ  داـیب  یتقو  مدوب و  هتـشون  هناـیهام  تاـعالطا  راـگداب و  تـالجم  رد  رد  هنیمز  نیا  رد  یتـالاقم  مدوب و  هدرک  رـس  هبادوس 
يرپس هشیدـنا  نیا  رد  ار  رمع  ياـهلاس  نیرتشیب  هک  میوگب  تئرجب  مناوتیم  هتفرگ  ناـیاپ  شیپ  لاـس  لـهچ  ینعی  لاس 1328  رد  راـگدای 

میوگن ساسح  رعاش  نآ  لثم  رگا  تسا . هدـنامنزاب  کیدزن  رود و  ینیریـش  خـلت و  تارطاـخ  زج  يزیچ  ینـالوط  نارود  نیا  زا  ماهدرک و 
. نم تشم  رد  داب  زجب  هدنامن 

نآ زا  سپ  متـشگیم و  اهگنج  اههرکذت و  لابند  ردب  رد  اسرف ، تقاط  جنر  لد و  نوخ  اب  هک  تسا  یئاهزور  هب  طوبرم  نم  خلت  تارطاخ 
تفرگن و يزیچب  ار  نآ  سکچیه  مدروآ ، مهارف  ار  رتافد  نیا  تسخن  دلج  يراوشد  جنر و  نارازه  اب  مدیـشوک و  ناج  هب  لاس  شـش  هک 

پاچ تأرج  سکچیه  مدرک  هعجارم  هک  ره  هب 
8 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هک مدیمهفیم  دنروآیم ، نابز  رب  نخس  نایاپ  رد  هک  یئ  اما »  » زا یلو  دندرکیم  دیجمت  نابز  هب  نم  ششوک  زا  همه  تفاین . ار  نآ  رشن  و 
رد لاس  ود  دنادرگن .» زاب   » ار دوخ  هیامرـس  دنـسرن و  شورف  هب  هجیتنلاب  دریگن و  رارق  هجوت  دروم  دـباین و  یفاک  رازاب  باتک  دندیـسرتیم 
هک دنمـشناد  ناناوج  زا  یکی  رظن  ریز  خیرات  نآ  رد  هک  يولهپ  داینب  باتک  رـشن  همجرت و  هاگنب  ات  دش  يرپس  یگدـنود  یفیلکتالب و  نیا 

یتلود هجدوب  اـب  دز و  اـیرد  هب  یلد  دـشیم ، هرادا  تسا  ناریا  هب  عجار  دـنچ  یبتک  راـشتنا  راکردـناتسد  ناریا و  زا  جراـخ  میقم  هزورما 
فیلأتلا قح  مه  ناموت  غلبم 3500  ددرگن !! لامیاپ  یقح  هنوگچیه  دوش و  تیاعر  مه  فلؤم  قوقح  هک  نآ  يارب  دش و  نآ  پاچ  دـهعتم 

رارق هجوت  دروم  باتک  تاعوبطم  هعماج  نارظن  بحاص  نیرـشان و  راـظتنا  فـالخ  رب  اـما  دـندرک . پاـچ  ار  باـتک  و  دـندیرب »  » نم يارب 
اج رظن  لها  لد  رد  زیچان  رثا  نیا  باتک ، دایز  اتبـسن  رطق  عوضوم و  لیـصفت  تابتاکم و  نتم  يراوشد  بلطم و  ینیگنـس  همه  اب  تفرگ و 

. دومن کیرحت  ضیرحت و  راک  همادا  رب  ارم  شناد  لضف و  بابرا  نیسحت  قیوشت و  نیمه  تفرگ و 
رد هک  متـساوخ  متـشون و  يولهپ  داینب  هب  ياهمان  نم  درک  ادیپ  هایـس  رازاب  دش و  بایان  باتک  خسن  یتقو  دعب  اهلاس  هک  دـینادب  تسین  دـب 

منک و پاچ  مریگب و  دوخ  ار  باتک  دوب  هداد  نم  هب  تنم  تفخ و  هزمغ و  هوشع و  رازه  اـب  هک  یفیلأـتلا  قح  ناـموت  تخادرپ 3500  لابق 
درادن یلیلد  میـشاب  هتـشاد  دـیرخ » نازرا   » ار یباتک  ام  رگا  هک  دوب  هداد  ماغیپ  باوج  رد  زور  نآ  يولهپ  داینب  سیئر  یماما  فیرـش  ياقآ 

« نازرا  » ریوزت دـیهمت و  هب  ار  شمدرم  رکف  قوذ و  لوصحم  هک  يروشک  تخبدـب  میـشورفب ! يرگید  ای  شبحاـص  هب  تمیق  ناـمه  هب  هک 
نانچنآ يرآ  دنراذگ . مورحم  شیوخ  تمحز  جنر و  لصاح  زا  ار  رثا  بحاص  دنهد و  رارق  عفانم  لیصحت  هلیـسو  ار  نآ  دنناوتب  ات  دنرخب 
هناخراک هناـخ و  هعرزم و  كراـپ و  دـنتفرگ و  ار  شلوپ  دـنتخورف و  دـندرک و  ریـش  رد  قیراـفت  هب  هک  اـهبآ  نآ  دـش و  نینچ  نیا  هک  دوب 

! ناشن كات  زا  هن  دنام و  ناشن  كات ، زا  هن  هک  نانچ  درب  ار  همه  دش و  یلیس  ناهگان  دندیرخ 
دنداد رارق  تافتلا  دروم  ارم  ياهمان  یط  دندرک و  پاچ  دـیدجت  ار  باتک  لاس 1356  رد  باتک  رـشن  همجرت و  هاگنب  نارخ » نازرا   » يراب
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ود هدروخ و  لد  نوخ  باـتک  نآ  عمج  رد  لاـس  شـش  دـناهدرک . روظنم  نم  قح  رد  ار  غلبم 3500  نامه  تیاـنع  کـمک و  ناونع  هب  هک 
. دومرفیم نازخ  لواطت  زان و  همه  نآ  اب  مه  نآ  دنداد  فیلأتلا  قح  نم  هب  ناموت  نآ 3500  لابق  رد  مدوب . هدیود  رشان  لابند  هب  لاس 

9 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
باتک رـشن  همجرت و  هاگنب  شداینب و  هن  دنام  هاش  هن  رغاس ، هن  دنام ، یقاس  هن  تخیر و  هنامیپ  نآ  تسکـشب و  وبـس  نآ  هک  دمآیمرب  یـسب 

رظن رد  یلیمکت  حیحـصت و  رگا  هک  دنتـساوخ  نم  زا  نآ  ءایلوا  شیپ  لاس  کـی  دـش و  لدـبم  یگنهرف  یملع و  تاراـشتنا  تکرـش  هب  مه 
منادیمن فصالاعم  یلو  مداتسرف  متشون و  یبلاطم  زین  نم  دروآ . لمع  هب  نآ  زا  يددجم  پاچ  دهاوخیم  تکرش  نآ  هک  مسیونب  تسا ،

هدرک اضاقت  تکرـش  زا  نیا  زا  شیپ  نم  ناهاوخ . رظتنم و  نایوجـشناد  ناروشناد و  تسا و  بایان  رازاب  رد  باـتک  اریز  هدیـشک . اـجک  هب 
هب باتک  ندـنادرگزاب  زا  مه  راب  نیا  یلو  منز . تسد  راک  نیدـب  دوخ ، نم  هک  دـیئامرف  هزاجا  درادـن ، ناکما  پاچ  دـیدجت  رگا  هک  مدوب 

. تسا یلاف  كرابم  هک  نادرگم  ریخ  تسین  میتسه ، هشیدنا  نیا  رد  دوخ  ام  هک  دندرک  يراددوخ  نم 
لاس ياهباتک  نیرتهب  وزج  رد  نآ  متـشه  دـلجم  هک  نانچ  هتفرگ  رارق  لـضف  لـها  هجوت  دروم  دـمحلا  هّلل  مه  باـتک  نیا  رگید  تادـلجم 
رـس هب  یهام  ود  کی  زونه  دـش و  پاچ  دـیدجت  یـسمش  لاس 1366  رد  سابع  هاـش  هب  طوبرم  تادـلجم  تفرگ و  رارق  تیاـنع  لومـشم 

. داتسرف رازاب  هب  رد 1367  نآ  زا  يرگید  پاچ  رشان  هک  يروطب  تفر  شورفب  الک  نآ  خسن  هدماین 
. مدیـشیدنایمن باتک  شورف  هب  زگره  متفریذـپ  ناـج  هب  ار  راـک  نیا  نم  هک  زور  نآ  اریز  تسین . باـتک  شورف  تهج  زا  نم  يداـش  اـما 

دیآ مهارف  دانسا  نیا  ظفح  عمج و  يارب  يزکرم  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  داتـسا  شزرا  هک  دوب  نیا  مدرکیم  وزرآ  راگزور  نآ  رد  هچنآ 
خیرات دریگ و  رارق  قیقحت  لها  سرتسد  رد  ددرگ و  رشتنم  دوش و  هدناوخ  طبر  يذ  عالطا و  يذ  يدارفا  هلیـسو  هب  جیردت  هب  دانـسا  نیا  و 

: متشون هک  دوب  یئوزرآ  نینچ  ساسا  رب  هشیدنا و  نیا  رد  دوش . یسیونزاب  دیدرت  لباق  ریغ  قیقد و  راثآ  نیا  ساسا  رب  ناریا 
يارب روشک ، جراخ  رد  هچ  لخاد  رد  هچ  هبناـج ، همه  تسا  یـششوک  مزلتـسم  یخیراـت  دانـسا  كرادـم و  ساـسا  رب  خـیرات  نتـشون  اـما  »

 ... نآ لاثما  یمسر و  رتافد  اهباتک و  اههمان و  اهتشاددای و  ات  هتفرگ  يرنه  راثآ  اههتشبن و  گنس  زا  یخیرات  كرادم  دانـسا و  يروآعمج 
تـسا هتفاین  ار  روخ  رد  هتـسیاش و  تیمها  نآ  نایناریا  مشچ  رد  دانـسا  هنوگ  نیا  مه  زونه  هدـش و  یهجوت  رتمک  روما  نیا  هب  نونکاـت  هچ 

بتک و نوطب  رد  دانـسا ، اـههمان و  عون  نیا  هتـساخنرب و  اـهنامرف  اـههمان و  دـننام  بوـتکم  كرادـم  دانـسا و  يروآعـمج  هب  یـسک  یتـح 
ءاشنا و هنومن  ظاحل  زا  تسا  هدرک  هجوت  اهنآ  عمج  هب  یسک  مه  رگا  تسا و  هدنکارپ  اهگنج ، تالاسر و 

10 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
« نآ یلم  یخیرات و  تیمها  هب - هجوت  ظاحل  زا  هن  تسا  هدوب  هدنسیون  نالف  یملق  راثآ  عمج  ای  لسرت  تردق 

( همدقم لیعامسا  هاش  )
ظفح يروآعمج و  يارب  يزکارم  هکلب  زکرم  مه  تسا  هدش  هتخانش  دانسا  شزرا  مه  کنیا  هک  رکش  راب  نارازه  دص  رکـش و  ار  ادخ  اما 

دروآ و مهارف  ار  دانـسا  نیا  زا  ياهعومجم  دشوکیم  هسـسؤم  ره  سک و  ره  هک  هدـش  هتخانـش  نانچ  دانـسا  شزرا  هدـمآ و  مهارف  دانـسا 
هک هدش  بجوم  رما  نیا  دراد و  دوجو  دانسا  هعومجم  زین  نم  تارایتخا  میرح  رد  هک  دشورفب  رخف  نامسآ  نیمز و  رب  دزانب و  نآ  نتشادب 

یلم و یخیرات و  میظع  شزرا  اریز  دنیشن . ورف  بت  نیا  هک  مراودیما  تسین و  تسرد  زین  عضو  نیا  اما  دیآ . دوجو  هب  ددعتم  دانـسا  زکارم 
صوصخ نیا  رد  دنک . يزاسراک  ار  مهم  نیا  ات  دیآ  دوجو  هب  یفاک  تازیهجت  ای  دـحاو  زکرم  کی  هک  دـیامنیم  باجیا  ناریا ، یعامتجا 

: منک لقن  ماهدرک  ضرع  یگنهرف  ناهیک  اب  هبحاصم  رد  هک  ار  یبلاطم  دیهدب  هزاجا 
هدافتـسا اهنیا  زا  دیاب  تیعقاو ، هب  کیدزن  رودقملا  یتح  قیاقح و  ساسا  رب  مینکب ، یـسیونهرابود  يزاسزاب و  ار  نامخیرات  میهاوخب  رگا  »

. صاخ هرود  کی  ای  صاخ  بلطم  کی  هب  طوبرم  يدانسا  هن  میشوکب  دانسا  ظفح  رد  دیاب  مینکب و 
نآ لام  بیـشن  نیا  مه  یلو  دراد . زارف  بیـشن و  دراد ، دب  دراد ، بوخ  یتکلمم  ره  خـیرات  تسا . ناریا  خـیرات  هب  طوبرم  اهنیا  مامت  هکلب 
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رد نونکا  هک  يزکارم  نیا  هک  تسا  مزال  نم  رظن  هب  تفرگ . هدیدان  ار  اهیـضعب  دـید و  ار  اهیـضعب  دوشیمن  زارف و  نآ  مه  تسا  مدرم 
دانسا هک  نیا  هن  دننکب  هدافتسا  دانسا  نیا  زا  نایوجشناد  هک  دشاب  نیا  رب  ناشراک  ساسا  دنشاب و  هتشاد  یطباوض  دنتـسه  دراو  دانـسا  راک 
ینعی دوشب . هیفیرو »  » دوشب و هیفیتنادیا »  » اهیگنرف لوق  هب  دیایب و  اههمان  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لصا  دشاب . صاخشا  لعاشم  يارب  يروکد » »

ياـجک رد  هدـش و  حرطم  نآ  رد  یلئاـسم  هچ  مینک  تسرهف  ار  نآ  میناوتیم  هنوگچ  تساـجک و  هب  طوبرم  تسیچ و  شبلطم  منیبـب  لوا 
هلاسر تروصب  ار  اهنآ  میناوتب  دـیاش  تسین  هجدوب  شپاچ  يارب  رگا  ای  مینک  پاچ  دـعب  میـسانشب و  لوا  ار  اهنیا  دریگیم . رارق  ام  خـیرات 

هرامش 4 ص 6) لاس 6  یگنهرف  ناهیک   ...« ) میهدب رارق  نایوجشناد 
دراد دوجو  روشک  رد  يددعتم  زکارم  زورما  دیآ و  دیدپ  دانسا  ظفح  يروآعمج و  يارب  يزکرم  هک  متـشاد  وزرآ  نم  راگزور  نآ  يراب 

يدانسا هعومجم  مادک  ره  اصخشت  انمیت و  یلو  تسین  دانسا  ظفح  عمج و  ناشراک  دنچ  ره  هک 
11 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هعومجم هک  تسا  یمیظع  رطخ  دوخ  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  یعالطا  دانـسا  یناوخزاب  يزاـسزاب و  زومر  ظـفح و  قیاـقد  زا  هکنآیب  دـنراد 
. دنکیم دیدهت  ار  ام  یلم  دانسا 

تیمها رب  فوقو  هب  رهاظت  ظاحل  زا  هک  دـمآ  دوجو  هب  ناریا » یلم  دانـسا  نامزاس   » ماـن هب  يدـحاو  لاس 1349  رد  یلم  دانـسا  ظفح  يارب 
اج یگنت  هجدوب و  رسک  اب  دحاو  نیا  تسخن  ياهزور  نامه  زا  یلو  تفرگ . رارق  تقو  تلود  سیئر  رظن  ریز  امیقتسم  روکذم  دحاو  نآ ،

دراد دوجو  ناریا » یلم  دانسا  نامزاس   » مان نامه  اب  دحاو  نآ  مه  زورما  دوب و  ورهبور  مزال  تازیهجت  لئاسو و  و  هاگآ »  » لنسرپ نتشادن  و 
روشک راک  رد  هک  نآ  دـیما  تازیهجت . لئاسو و  نادـقف  دراو و  دارفا  ندوبن  یفاک و  ياضف  نتـشادن  هجدوب و  یمک  ياهیراتفرگ  نامه  اـب 

ار دوخ  ریطخ  هفیظو  دناوتب  دوش و  زاب  عناوم  عفد  تالکشم و  عفر  رد  شتسد  ياهزادنا  ات  مه  زکرم  ای  نامزاس  نیا  دیآ و  مهارف  یشیاشگ 
یملع عضو  دوبهب  زج  یفده  يدادجا و  ابآ و  نیمزرس  تفرشیپ  زج  یئوزرآ  هک  نم  نوچ  يدارفا  ات  دیامن  ءافیا  یتروص  نیرتهتـسیاش  هب 

رارق هجوت  دروم  دح  نیا  ات  یلم  دانـسا  عوضوم  منیبیم  یتقو  زورما  هک  نیا  امک  دنوش  رطاخ  هدوسآ  نامداش و  دـنرادن  شیوخ  نانطومه 
. میراد شیپ  رد  يزارد  هار  زونه  هک  دنچ  ره  مجنگیمن  تسوپ  رد  يداش  زا  تسا  هتفرگ 

نیا رد  تسا . هدـش  بلج  راوـجمه  کـلامم  خـیرات  میلعت  هب - نازیرهماـنرب  هجوـت  هک  نیا  تـسا  نـم  یناـمداش  بجوـم  هـک  يرگید  رما 
هک ینامثع  خـیرات  هب  طوبرم  تاحیـضوت  دروم  رد  لیعامـسا ، هاش  ات  رومیت  زا  ناریا » یخیرات  تابتاکم  دانـسا و   » باتک رد  نم  صوصخ 

: متشون نینچ  دوب  هدشن  لئاسم  نآ  ضرعتم  سکچیه  نآ  زا  شیپ  هدمآ و  روبزم  باتک  رد  راب  لوا 
رتمک هک  شیرتا  ناملآ و  ياطسو  نورق  هرود  ناروطارپما  اب  دوخ  یلیصحت  همانرب  رد  ام  روشک  نازومآ  شناد  نایوجشناد و  فسأتلا  عم  »

طابترا و ام  تکلمم  اب  نونکات  يرجه  مهن  نرق  رخاوا  زا  هک  ینامثع )  ) هیکرت خیرات  زا  یلو  دنوشیم  انـشآ  دراد  ناریا  خـیرات  اب  یطابترا 
ینامثع ناکرت  اب  ار  سابع  هاش  ياـهگنج  حرـش  خـیرات ، باـتک  رد  نازومآ ، شناد  لـثملا  یف  دـناعالطایب و  هتـشاد  کـیدزن  یگتـسبمه 

هدزناـپ و نرق  ياـپورا  هک  دـناهدرک  سیـسأت  یتموکح  هنوگچ  دـناهدرک و  هچ  دـناهدوب و  هک  ناـکرت  نیا  هک  دـننادیمن  یلو  دـنناوخیم 
زورما و  ناریا » روشک  رواـجم  لـلم  هصـالخ  ناـکبزوا و  ناتـسودنه و  خـیرات  عوـضوم  تسا  نینچمه  دـناهدروآ و  رد  هزرل  هب  ار  هدزناـش 

هجوت روظنم  نیدب  اهیزیرهمانرب  رد  هک  مینیبیم 
12 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

يارب یلو  دشاب . يداع  یبلطم  يداع  دارفا  يارب  رما  نیا  دیاش  تسا . هدش  هدناجنگ  اههاگـشناد  سورد  وزج  رد  رواجم  للم  خیرات  هدش و 
لد تسا . ینامداش  بجوم  کچوک ، دنچ  ره  روما  هنوگ  نیا  میتسه ، دوخ  نانطومه  تفرـشیپ  قاتـشم  نطو و  قشاع  هک  نم ، لاثما  نم و 

تسا دنسرخ  چیه  هب  قشاع 
تابتاکم دانـسا و  دروم  رد  نم  ياهشـشوک  هک  متـسین  هدوبن و  دـقتعم  زگره  نم  هک  مریزگان  نخـس  نیا  ندرک  دای  زا  راتفگ ، ناـیاپ  رد 
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زا نازرل  یئاهمدـق  افرـص  ماهدرک  نم  هچنآ  تسا و  شیپ  رد  يزارد  هار  زوـنه  هک  مدـقتعم  دوـخ  هکلب  تسا  لـلخیب  بـیعیب و  یـسایس 
. تسا ناوتان  يورهر 

هک راک  نیا  هکلب  تسین . درف  کی  تردق  هطیح  رد  صخش و  کی  راک  یلم  دانسا  راشتنا  نیودت و  عمج و  هک  تسا  نآ  رب  اساسا  نم  رظن 
کی داجیا  راک و  نایاپ  ات  تیامح  نیا  دریگب و  تروص  تلود  هاگتسد  تیامح  اب  نادنمـشناد و  زا  یعمج  هلیـسو  هب  دیاب  دراد  یلم  هبنج 
کیب دومحم  تیب  نیا  اب  ار  نایاپیب  نخس  نیا  هک  نآ  رتهب  دبای . همادا  نآ  یمسر  یعامتجا و  یملع و  یعقاو  ینعم  هب  یلم » دانـسا  زکرم  »

. مشخب مامتخا  نسح  صلخت  ملاس 
یئاون نیسحلا  دبع  رتکد  مدرک  ادا  یشوماخ  هب  نایاپیب  دوب  تیاکحمدرک  اهر  بلطم  هتشر  هتوک  دیدرگیمن 

( سورد  ) ناریمش
هام 1368 رذآ  لوا 

13 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناریا رد  اهناغفا  لوا  لصف 

هراشا

15 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
راب راوخ و  ناهفـصا ، هدزیطحق  مدرم  يارب  هک  داد  روتـسد  تسـشن ، ناریا  تنطلـس  تخت  رب  ناغفا ، دومحم  هک  یماگنه  ناریا  رد  اهناغفا 

ات لمع  ود  نیا  دـننک . مادـعا  دـندوب ، هدرک  تنایخ  شیوخ  روشک  هب  هرـصاحم  مایا  رد  هک  ار  شابلزق  نارـس  اـت  درک  رما  هاـگنآ  دـنروایب .
، درکیمن زواجت  ناتـسیس  نامرک و  زا  یتمـسق  ناهفـصا و  زا  دومحم  تموکح  ورملق  یلو  تخاـس . دونـشخ  ار  ناهفـصا  مدرم  ياهزادـنا 
هب اهرل ، دندوب  هلمج  نآ  زا  دندرکیم . تدارا  هیوفص  نادناخ  هب  تبسن  دنتسنادیم و  یشحو  ار  شناهارمه  يو و  نایناریا  هک  نآ  هصاخ 

. هیولیگهک ریاشع  فیاوط و  اهيرایتخب و  یلیف و  ناخ  نادرم  یلع  یهدنامرف 
ناطلس هاش  زا  تیامح  ناریا ، هب  هلمح  زا  شروظنم  هک  دوب  هدرک  مالعا  ریبک  رطپ  دندوب . هتفرگ  ار  دنبرد  رهش  اهسور  زین  ناریا  لامش  رد 

، ناهفصا طوقس  ربخ  ندینـش  زا  سپ  (، 1722  ) مرحم 1135 رد 30  نیسح ، ناطلـس  هاش  رـسپ  ازریم ، بسامهط  نیوزق ، رد  تسا . نیـسح 
رسارس هب  تنطلـس  تخت  رب  ار  شیوخ  سولج  ات  دوب  هداتـسرف  ناریا  ياهرهـش  هب  اهنامرف  هدز و  هکـس  دوخ  مان  هب  هدرک و  تنطلـس  مالعا 

. دشاب هدرک  نالعا  غالبا و  ناریا  مدرم 
، دشیم هدناوخ  یناث  بسامهط  هاش  رگید  هک  ار  ازریم  بسامهط  رطخ  دومحم 

16 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ریاـشع فیاوط و  اهرهـش و  مدرم  شیوخ ، بسح  بسن و  ءاـکتا  هب  دـناوتیم ، هک  تسا  یـسک  اـهنت  وا  هک  تسنادیم  دوب و  هدرک  كرد 

يراوخبارـش هب  هک  بسامهط  داتـسرف . يو  یبوکرـس  هب  یهاپـس  ور  نیا  زا  دنک . مهارف  گرزب  یئورین  دروآ و  درگ  دوخ  رود  هب  ار  ناریا 
ناجنز هب  روآمرش  یتروص  هب  هدرواین ، بات  ناغفا  هاپـس  لباقم  رد  دوب ، هدروآ  عمج  شیوخ  رود  هب  ار  تیافکیب  هزره و  یعمج  هداتفا و 

زا فازگ  یغلابم  ناوارف ، عمط  صرح و  تلع  هب  ناناغفا  هدنامرف  هّللا  ناما  نوچ  اما  دندش ، میلست  نیوزق  یلاها  تخیرگ . زیربت  هب  سپس  و 
دنچ ره  دنتفرگ . هرـصاحم  رد  ار  هیقب  دنتـشک و  ار  اهناغفا  زا  ناوارف  یعمج  و  دندیروش ، وا  رب  ناینیوزق  درک ، هبلاطم  نیوزق  هدـیجنر  مدرم 

تخیرگ هدزباتـش  نانچ  یلو  دهد ، تاجن  ار  دوخ  ناج  تسناوت  یناغفا  هدنامرف  هلودلا ، دامتعا  ناخیلق  دـمحم  ردارب  تامادـقا  رثا  رب  هک 
، ناخ هّللا  ناما  داد . تسد  زا  زین  ار  دوخ  هنبوراب  هکلب  تشاذـگ ، ياـج  رب  دوب  هتفرگ  روز  هب  هک  ار  یئاـهلوپ  اـهبنارگ و  ءایـشا  اـهنت  هن  هک 
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مادـقا هب  تـسد  اـهناغفا ، تسکـش  نیدـب  نایناهفـصا ، اداـبم  هـک  نآ  يارب  دوـمحم  و  دـش ، ناهفـصا  دراو  رمک  هتـسسگ  هـالک و  هتـسکش 
ناخ یلق  دمحم  اهنت  دنراپسب . ریشمش  رجنخ و  مد  هب  ار  شابلزق  فارشا  نایعا و  ارزو و  مامت  ات  داد ، روتسد  بش  نامه  دننزب ، ياهنامصخ 

. درک ظفح  ار  شیوخ  ماقم  ناج و  نانچمه  نیوزق ، رد  شیوخ  ردارب  یتمدخ  وکین  ساپ  هب  هلودلا ، دامتعا 
هدرک تمواـقم  عـقوم  نآ  اـت  هک   ) ناهفـصا نب  ياتـسور  زگ و  ياتـسور  هلمج  زا  ناهفـصا ، فارطا  ياهاتـسور  فرـصت  زا  سپ  دوـمحم ،

ناتسبات رد  و  تفرگ ، زین  ار  رهش  نیا  ناخ ، تسدربز  داتسرف . قباس ) ياضرهش  ، ) هشمق فرصت  هب  ار  يو  ناخ ، تسدربز  تسد  هب  دندوب )
وربور مدرم  یگداتـسیا  اب  زاریـش  راصح  ربارب  رد  یلو  دـش . سراف  حـتف  مزاع  ناخ ، هّللا  رـصن  مان  هب  یناغفا  ناهدـنامرف  زا  یکی  دـعب  لاس 

نیا دیدرگ ، يو  نیـشناج  ناخ ، تسدربز  دمآرد . ياپ  زا  هلولگ  برـض  هب  درب ، هلمح  رهـش  هب  ناغفا  هاپـس  شیپاشیپ  رد  نوچ  و  دـیدرگ .
زاریش هرصاحم ، هام  هن  زا  سپ  تسناوت  دوب ، هدش  گرزب  ناشیا  اب  هدمآرد و  اهناغفا  تراسا  هب  یکدوک  رد  دوب و  یناهفصا  الصا  هک  درم 

ار
17 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هاگنآ دش . هدیشک  ناشاک  راسناوخ و  ات  يو ، طلست  هنماد  سپس  داتفا و  دومحم  تسد  هب  هلصاف ، نیا  رد  زین  ناگیاپلگ  رهش  دنک . فرـصت 
دندروآ و هوتس  هب  ار  يو  دوخ ، یئاذیا  تایلمع  اب  نیمزرـس ، نیا  ریلد  ریاشع  یلو  تسب . رمک  هیولیگهک  فیاوط  یبوکرـس  يارب  دومحم ،
اب یناـهن  رد  درب و  شروـی  دزی  هب  راـب  نـیا  تشگزاـب و  ناهفـصا  هـب  دـندش ، هتـشک  شنایهاپـس  زا  ناوارف  یعمج  هـکنآ  زا  سپ  دوـمحم ،
زین گـنرین  هلیح و  نیا  اـما  دـنزیوآرد . رهـش  مدرم  اـب  نورد  زا  زین  ناـنآ  رهـش ، هب  يو  هلمح  ضحم  هب  هک  داد  رارق  نـینچ  دزی  ناـیتشترز 

ناشیا هنبوراب  يو ، ناهارمه  زا  ياهدع  نتـشک  زا  سپ  دندرب و  هلمح  زین  دومحم  يودرا  هب  هکلب  دـندشن ، میلـست  اهنت  هن  اهیدزی  تفرگن و 
. درک تعجارم  ناهفصا  هب  یئاوسر  هب  دومحم  و  دندرک ، بحاصت  زین  ار 

زا هک  درکیم  شنزرـس  ار  نانآ  دومحم  اریز  دـندرکیمن ، تعاطا  یتسرد  هب  وا  زا  ماگنه  نیا  رد  دومحم ، نازابرـس  هک  دـسریم ، رظن  هب 
. دناهدوب ناوتان  دزی  نتفرگ 

. تسا هدـیورگ  هعیـش  بهذـم  هب  هدروآ و  يور  ناریا  رابرد  لالج  هوکـش و  رپ  یگدـنز  هب  هک  دـندرکیم  تمالم  ار  يو  زین  نازابرـس  و 
هب فرـشا  یتـقو  اـما  دـیآ . ناهفـصا  هب  راهدـنق  زا  هک  دـهاوخب ، دوخ  يومع  رـسپ  فرـشا  زا  اـت  دـندرک ، روبجم  ار  دومحم  هک  دوب  نینچ 

لهچ تسـشن و  فاکتعا  هب  یبادرـس  رد  يدـنوادخ ، تمحر  بلج  يارب  دوخ  داد و  رارق  رظن  ریز  الماک  ار  يو  دومحم  دیـسر ، ناهفـصا 
هک دوب  یگناوید  نیا  یپ  رد  تسا . هدش  هناوید  هک  دنتسناد  همه  دمآ ، نوریب  بادرـس  زا  نوچ  و  درب ، رـس  هب  یگنـسرگ  یئاهنت و  رد  زور 

يارب هنغافا  درک . رداص  ار  يوفـص  ناگدازهاش  لتق  روتـسد  نیـسح ، ناطلـس  هاـش  دـنزرف  نیمود  ازریم  یفـص  رارف  هزاوآ  ندینـش  زا  سپ 
دیفم ریبادت  نیا  اما  دنناوخب ، دومحم  رس  يالاب  ار  لیجنا  زا  یلصف  دنتـساوخ  اهنآ  زا  دنتـسج و  لسوت  ینمرا  ناشیـشک  هب  یتح  يو  نامرد 

تـسد يو  دوبهب  زا  همه  هک  یماگنه  درکیم . هراپ  نادـند  اب  ار  دوخ  ندـب  تشوگ  هکنانچ  دـش . رتدـب  وا  لاح  كدـنا  كدـنا  و  داـتفین ،
دومحم دعب  زور  هس  دندرک . فرصت  ار  رصق  دندرب و  هلمح  یتنطلس  رـصق  هب  دندروآ و  نوریب  نادنز  زا  ار  فرـشا  ناغفا  ياسؤر  دنتـسش ،

ار وا  فرشا ، روتسد  هب  یلوق ، هب  ای  تشذگرد ،
18 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. دندرک هفخ 

ناغفا فرشا 

راختفا هب  تسشن ، تخت  رب  لیروآ 1715   26 نابعش 1137 / مهد  رد  يو  هک  یماگنه  دوب . سوریم  ردارب  زیزعلا ، دبع  دشرا  دنزرف  فرـشا 
ار یخامش  زیربت و  دهشم و  هتبلا  دندز . هکـس  تشر  یخامـش و  زیربت و  نیوزق و  دابآرتسا و  دهـشم و  ناشاک و  ناهفـصا و  رد  شـسولج 
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تسیب و دودح  رد  سولج ، ماگنه  رد  هک  يو  دندوب . هدز  اهرهـش  نیا  مان  هب  رگید ، ياهاج  رد  ار  اههکـس  یلو  دندوب ، هدرکن  حتف  اهناغفا 
رد يزاسهراچ  هلیح و  اب  هک  تشاد  لیم  رتشیب  یلو  دوب - عاجش  هچرگ  اصخش - دوب و  نازابرـس  تبحم  مارتحا و  دروم  تشاد . لاس  شش 

تالکـشم مها  نیاربانب  دوب . هدـش  یلمع  نایوسنارف  یلـالد  هب  هیکرت ، هیـسور و  نیب  ناریا  میـسقت  فرـشا ، نارود  رد  دـبای . قیفوت  اـهراک 
. نایسور اب  هلباقم  ناکرت و  اب  گنج  رگید  دوب و  ناریا  یلخاد  هتفشآ  عاضوا  اب  هلباقم  یکی  تنطلس ، ودب  رد  فرشا 

هلمج زا  دوب . دومحم  نانیمطا  دروم  دارفا  نایرابرد و  ناریزو و  نانابهگن و  مامت  نتـشک  دوخ ، تیعقوم  ظفح  يارب  فرـشا ، راـک  نیتسخن 
. دادیم ناشن  یگتسبلد  دومحم  هب  سک  ره  زا  شیب  و  تشاد . یساقآ  رللوق  تمس  هک  دوب  یمان  ساملا  دارفا ، نیا 

یتصرف يو  دنتشادرب ، تسد  وا  زا  ناگدننک  هجنکش  یتقو  درک و  لمحت  هناریلد  وا  دندرک و  هجنکش  لام  يوجتسج  رد  یتخـس  هب  ار  يو 
. تشک ار  دوخ  نز  دوخ و  تفای و 

يو هنایـشحو  تاروتـسد  لامعا و  زا  اهراب  تشاد ، دومحم  رد  هک  يذوفن  اب  يو  اریز  دـش . نایئاپورا  نایناریا و  فسأت  بجوم  يو  گرم 
کیرـش دومحم ، اب  تنطلـس  رد  ار  دوخ  هک  دوب  هّللا  ناما  دـش ، هتـشک  فرـشا  روتـسد  هب  هک  یناسک  زا  رگید  یکی  دوب . هدرک  يریگولج 

. درک روک  مه  ار  دوخ  ناوج  ردارب  و  دیناسر ، لتق  هب  زین  ار  دومحم  رسپ  فرشا  انمض  تسنادیم .
رضاح و  تشاد ، طابترا  بسامهط  هاش  اب  دوب ، نادنز  رد  هک  یماگنه  فرشا 

19 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هب هک  نآ  دیما  هب  درک  ظفح  نانچمه  ار  طابترا  نیا  دیـسر ، تنطلـس  هب  هک  مه  یتقو  دنک . شالت  يو  ددجم  تنطلـس  يارب  هک  دوب  هدـش 

نایم ییاج  رد  رفن  دنچ  اب  اهنت  بسامهط ، هاش  هک  درک  داهنـشیپ  روظنم ، نیا  يارب  درادرب . نایم  زا  ار  وا  دـبای و  تسد  بسامهط  رب  يوحن 
نیا زا  ار  وا  دنداد و  ربخ  بسامهط  هب  دندوب ، هدرب  هیـضق  نیا  زا  یئوب  هک  ینایناریا  زا  رفن  جنپ  تسیب و  اما  دنک . رادـید  وا  اب  مق ، نارهط و 

. دنتشاد رذح  رب  راک 
فرشا دندش . هتشک  یگمه  دنتفریذپ و  زین  نانآ  و  درک ، توعد  دابآحرف  هب  راکش  هناهب  هب  ار  اهنآ  همه  فرشا  و  دش ، شاف  عمج  نیا  زار 

اب هک  یناـیناریا  دروـخرب  داـهن . زیرگ  هب  ور  و  دـش ، رما  تماـخو  هجوـتم  زین  بساـمهط  یلو  تفر ، بساـمهط  رادـید  هـب  يداـیز  هدـع  اـب 
هاش نازابرـس  اریز  دـیدرگ ، رجنم  نایناریا  تسکـش  هب  داد و  يور  میظعلا  دـبع  هاش  هعقب  کـیدزن  رد  فرـشا ، هاپـس  اـب  دـندوب  بساـمهط 

. تخیرگ ناردنزام  هب  زربلا ، لابج  ناریمش و  قیرط  زا  بسامهط  لاح  ره  رد  دندوب . هدش  ریگلفاغ  بسامهط 
هب مه  زاب  هک  تشاد  ناکما  و  دـندوب ، هتفرگ  ار  ام  روشک  زا  یمهم  تمـسق  ناریا ، نیمزرـس  میـسقت  رد  هیـسور ، اب  قفاوت  بقاـعتم  ناـکرت 

، تهج نیمه  هب  دشخب . هلصیف  ار  بسامهط  راک  دناوتب  ات  دیآرد  حلص  رد  زا  ناکرت  اب  هک  دید  مزال  فرـشا  دننک . يورـشیپ  قرـش  فرط 
، یچرطاق نآ  هک  تسنادیم  نوچ  داتـسرف و  لوبناتـسا  هب  دوب ، هدیـسر  افلج  ناگداپ  یهدنامرف  هب  هک  ار  یناغفا  قباس  ياهیچرطاق  زا  یکی 

. درک يو  هارمه  نامیرش  لئوناما  مان  هب  زین  ار  افلج  هنمارا  زا  یکی  درادن ، یفاک  هبرجت  تراهم و  یسایس  راک  رد 
. دش هناور  یسایس  تأیه  نیا  هارمه  زین  یکسنیزورک  سوئد  ات 

دامتعا يارب  يرگید  ینامثع و  ناطلـس  يارب  یکی  فرـشا  زا  هماـن  ود  تشاد ؛ هارمه  هب  تیمها  رپ  هماـن  هس  قباـس ، یچرطاـق  زیزعلا ، دـبع 
ریفـس كرت . روشک  ياملع  ریاس  هللا و  دبع  یتفم  يارب  یناغفا  ياملع  زا  رفن  هدزون  ياضما  هب  ياهمان  یموس  و  اشاپ ، میهاربا  داماد  هلودـلا 
يارب يو  هک  دنتشادنپ  دندش و  لاحـشوخ  ریفـس  نیا  دورو  زا  ینامثع  ناکرت  دنچ  ره  دیـسر . رادکـسا »  » هب هیوناژ 1726  رد 20  فرشا ،

میهاربا داماد  یلو  هدمآ ، یلاع  باب  هب  ناریا  تالایا  مامت  يراذگاو  شیوخ و  مودخم  تعاطا  راهظا 
20 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تروص هب  ار  ناغفا  فرـشا  هدـنیامن  تسناوتیمن  يو  هیـسور ، تلود  اب  همان 1724  دـهع  قبط  اریز  دـش . تمحز  راچد  وا  ندـمآ  زا  اشاپ 
. دریذپب روضح  هب  دسانشب و  یمسر 
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دبع هک  تفگ  دـناوخارف و  ار  « 1  » هسنارف سور و  يارفـس  مه  ماجنارـس  دادن و  راب  تشادـهگن و  رادکـسا  رد  ار  يو  زور  دـنچ  نیاربانب ،
دهاوخن همان 1724  دـهع  فلاخم  يراک  لاح ، ره  رد  یلو  دریذـپیم . شیکمه  ياورنامرف  کی  ياههمان  لـماح  ناونع  هب  طـقف  ار  زیزعلا 

، اههمان ندناوخ  اب  تفریذپ و  روضح  هب  ار  يو  اشاپ  میهاربا  داماد  دورو ، زا  سپ  زور  هد  دودح  رد  ینعی  هیوناژ ، رخاوا  رد  ماجنارس  درک .
. تسا هدومن  هبلاطم  زین  ار  ناکرت  یفرصتم  ياهنیمزرس  همه  هکلب  هدرکن ، ضیوفت  یتیالو  اهنت  هن  فرشا  هک  دش  مولعم 

ناکرت دناسرب . ناطلـس  تسدب  دیاب  اصخـش  هک  تفگ  دادن و  زیزعلا  دبع  دنتـساوخ ، ار  ناطلـس  همان  یتقو  یلو  دش ، هدـناوخ  زین  املع  همان 
هب زیزعلا  دـبع  هک  دوب  نآ  زا  عنام  تشاد ، تشحو  هیـسور  اب  گنج  زا  هک  اشاپ  میهاربا  اریز  دـندش . لسوتم  روز  هب  هماـن  نتفرگ  يارب  مه 

. دوش لئان  ناطلس  رادید 
نآ زا  عنام  ناریا  میسقت  رس  رب  هیسور  اهکرت و  نیب  همان 1724  دهع  یفرط  زا  دش . راتفرگ  یـسایس  تارکاذم  مخ  چیپ و  رد  ینامثع  رابرد 
رد فرـشا ، ناغلبم  هک  دوب  هداد  شرازگ  يدادغب  ياشاپ  دـمحا  رگید ، فرط  زا  و  دسانـشب ، تیمـسر  هب  ار  اهناغفا  ینامثع  تلود  هک  دوب 

. دنزاس گنج  زا  يراددوخ  يارب  ياهلیسو  ار  ینید  داحتا  یبهذم و  تدحو  ات  دننکیم  ششوک  ینامثع  نازابرس  نیب 
هفیلخ ود  نامز  کی  رد  دنناوتیم  ناناملـسم  ایآ  هک  درک  ءاتفتـسا  هنیدـم  هکم و  هدـمع  تاضق  یتفم و  هللا  دـبع  زا  ینامثع  تلود  ریزگان 

زا هتـسد  ود  نیب  هکنآ  رگم  دنـشاب ، هتـشاد  هفیلخ  ود  دـنناوتیمن  ناملـسم  نینمؤم  هک  دـنداد  باوج  شناـهارمه  یتـفم و  دنـشاب ؟ هتـشاد 
. دشاب هلصاف  گرزب ، يایرد  کی  نینمؤم ،

مه یچرطاق  زیزعلا  دبع  و  دوب ، هتساوخ  فرشا  هک  دوب  نیا  لاؤس  نیا  تلع 
______________________________

هسنارف ریفس  یسایس  یلالد  تطاسو و  اب  ناریا  میـسقت  رـس  رب  اهکرت  اهـسور و  نیب  دادرارق  هک  دوب  تلع  نیدب  هسنارف  ریفـس  روضح  (- 1)
. دوب هتفرگ  تروص 

21 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
. دشاب هتشاد  ار  ناونع  نیمه  ناریا  رد  زین  فرشا  تسا ، نیملسملا  ۀفیلخ  ینامثع  ناطلس  دنچ  ره  هک  دوب  هدرک  رارصا 

یضارا قحان  هب  هک  یصخش  هرابرد  دناهتفریذپ ، هفیلخ  ناونع  هب  ار  ینامثع  ناطلـس  هک  كرت  ناناملـسم  هک  دوب  نیا  نایتفم  زا  مود  لاؤس 
دنادیم هفیلخ  ار  دوخ  و  دناتسزاب ، هتفرگ  نایضفار  زا  هک  ار  یئاهنیمزرس  دهاوخیم  ینامثع  تلود  زا  هدش و  فرصتم  ار  ناهفصا  فارطا 

اب تفریذپ ، ار  ناطلس  نامرف  رگا  یلو  دوش ، بوکرس  دیاب  تسا و  یغای  یصخش  نینچ  هک  دوب  نیا  باوج  دنشاب ؟ هتـشاد  دیاب  يرظن  هچ 
هب هک  داد  هزاجا  زیزعلا  دـبع  هب  دـعب  دومن و  گنج  مالعا  فرـشا  هب  امـسر  ینامثع  تلود  باوج ؛ نیا  زا  سپ  تشاد . دـنهاوخن  يراک  وا 

. ددرگزاب ناهفصا 
لامش تمسق  رد  دیدرگن . زاغآ  یماظن  تایلمع  زیئاپ  ات  لاح  نیا  اب  دش ، عورـش  ینعی 1726  دـعب  لاس  رد  اهناغفا  اب  ینامثع  ناکرت  گنج 

زا ناریا  تالایا  نتفرگ  سپ  ددـص  رد  زین  بسامهط  اریز  دـمآرد ، بسامهط  هاش  نارادـفرط  اب  هزرابم  تروص  هب  گـنج  مه ، ناریا  یبرغ 
هب لیبدرا  سدقم  رهش  فرصت  زا  نایناریا  اریز  دش ، عورش  نوسهاش  یقاقشق و  فیاوط  هلمح  اب  تمـسق  نیرد  گنج  دوب . ینامثع  ناکرت 
رد درک . بوکرـس  ار  نوسهاش  یقاقـش و  فیاوط  اشاپ  هللا  دـبع  دـنزرف  اشاپ ، نمحرلا  دـبع  دـندوب . مشخ  رد  بهذـم  ینـس  ناکرت  تسد 

يافعتـسا زا  سپ  یلو  تفرگ ، سپ  ناکرت  زا  ار  یماظن  هعلق  دنچ  تسخن  دوخ ، یناغفا  ناراوس  اب  هغارم ، مکاح  ناخ  یلقهاش  دنرم  لامش 
ار راشفا  درک و  ناغفا و  رازه  هدزناپ  زا  شیب  دـندومن و  ماع  لتق  ار  هعلق  ناعفادـم  دـندرک و  هبلغ  ناکرت  اشاپ ، یلع  ندـمآ  اشاپ و  هللا  دـبع 

. دنتشک
هدامآ ار  دوخ  ات  تفای  تصرف  فرـشا  يور  نیا  زا  دوب . امرگ  لصف  نایاپ  راظتنا  رد  هلمح  يارب  ینامثع ، تلود  روتـسد  قبط  اشاپ ، دـمحا 

وراب جرب و  اب  يراوید  رهـش  لخاد  رد  روظنم  نیا  يارب  دـنک و  تردابم  عافد  هب  ناهفـصا  رد  هک  تشاد ، دـصق  ادـتبا  رد  يو  دزاس . هلباقم 
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نیوزق مدرم  مادـقا  زا  فرـشا  هک  یتقو  اما  خـسرف . کی  بیرق  یطیحم  هب  رهـش ، طسو  رد  یلگ  ياهراوید  زا  دوب  يراصح  نآ  و  تخاس ،
نوریب رد 

22 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
مدرم هک  دز  يدیدش  تاغیلبت  هب  تسد  دندوب ، هدرک  فرـصت  ناکرت  هک  یطاقن  رد  دـیدرگ و  نامداش  دـش ، ربخاب  رهـش  زا  ناکرت  ندرک 

. دنیوج یسأت  ناینیوزق  هب  طاقن  نآ 
نوریب نادمه  زا  هناخپوت  اب  رفن  رازه  داتشه  ات  داتفه  زا  بکرم  ینیگنس  رکـشل  اب  رفص 1139 ، زیئاپ 1726 / رخاوا  رد  اشاپ  دمحا  ماجنارس 

كروبنز دنچ  زا  ریغ  هب  درکیمن و  زواجت  رفن  رازه  هدـفه  زا  هک  دوخ  هاپـس  اب  فرـشا  داهن . ناهفـصا  هب  يور  دابآمرخ  قیرط  زا  و  دـمآ ،
قحان هب  و  دیتسه ، ياهتـسیاشان  مدرم  امـش  هک  داتـسرف  ماغیپ  يو  هب  اشاپ  دـمحا  تفاتـش . يو  گنج  هب  تشادـن ، يرگید  نیـشتآ  هحلـسا 

دوخ رتهم  هک  دش  مشخ  رد  نانچ  ماغیپ ، نیا  ندینـش  زا  فرـشا  مناسرب . رادقح  هب  ار  قح  هک  منآ  رب  نم  و  دـیاهدرک ، لوزعم  ار  یهاشداپ 
ار نیـسح  ناطلـس  ات  داتـسرف ، ناهفـصا  هب  یناغفا  رفن  ود  اب  دوب ، نیـسح  ناطلـس  هاش  تمدـخ  رد  لغـش  نیمه  اب  نیا  زا  شیپ  هک  ار  داهرف 
رس زین  وا  دندرب و  فرشا  دزن  هب  ار  شرس  دندیشخب و  یصالخ  یگدنز ، گنن  یگدنب و  جنر  زا  ار  زورهریت  ناطلس  نآ  زین  نانآ  دنشکب و 

. داد دهاوخ  ریشمش  اب  ار  يو  باوج  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  كرت  ياشاپ  دزن  ار  لوتقم  هاش  دولآنوخ 
ینامثع ناکرت  ناغفا ، هاپـس  هیالط  ندید  اب  دناهدید . ار  ناغفا  هاپـس  هیالط  هک  دنداد  ربخ  كرت  ياوق  ناگنهآشیپ  نادمه ، یلیم  داتـشه  رد 

نایم هب  ار  دوخ  ناغلبم  زا  یعمج  هفقو ، نیا  زا  هدافتـسا  اب  تشاد و  فقوتم  ار  شیوخ  هاپـس  تکرح  زین  فرـشا  دنداتـسیازاب و  تکرح  زا 
هاپس زا  رفن  رازه  شش  زین  صیب  صیح و  نیمه  رد  دنبیرفب . نالک  ياههوشر  و  یناخ »  » بقل هب  ار  اهنآ  ات  داتسرف  ینامثع  رکـشل  ياهدرک 
نیا زا  یـشان  بجعت  مشخ و  زا  زونه  اشاپ ، دمحا  دندش . عمق  علق و  اهناغفا  تسد  هب  دندوب ، هدش  هارمگ  اهرادولج  لامعا  رثا  رب  هک  كرت 

زا یکی  دندیـسر . رکـسعرس  روضح  هب  هتـشذگ ، اهکرت  فوفـص  زا  یناغفا ، ياملع  زا  رفن  رازه  راهچ  ناهگان  هک  دوب  هدماین  نوریب  هعقاو 
نابهذـممه اب  گنج  زا  دـنهاوخب  اهکرت  زا  هک  دـناهدش  رومأم  فرـشا  فرط  زا  شناراکمه  اـب  هک  تفگ  دوب ، نارگید  زا  رتریپ  هک  ناـنآ 

فرشا هک  تفگ  نینچمه  دنیامن . داهج  مالعا  یعیش )  ) یضفار نایناریا  دض  رب  اهناغفا  اب  ضوع  رد  دننک و  رظن  فرص  شیوخ 
23 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هک دـندوب ، نخـس  نیا  رد  دـناهدش . ناتـسادمه  يوسیع  رافک  اب  شیک ، مه  ياهناغفا  اب  گنج  رد  ناملـسم  ناکرت  ارچ  هک  تسا ، بجعتم 
رهاظ ار  دوخ  یـشیکمه  یلدمه و  بیترت  نیدب  و  دنتـساخرب . زامن  هب  كرت  نازابرـس  اب  یناغفا  ياملع  گنردـیب ، تساخرب و  زامن  گناب 

. دنتـشگزاب فرـشا  يودرا  هب  سپـس  دوشن و  هتخیر  نوخ  نیزا  شیب  هک  دندرک  رارـصا  یناغفا  ياملع  زاب  مه  زامن  نایاپ  زا  سپ  دنتخاس .
تـسد گنج  هب  اهنت  هن  كرت  نازابرـس  رتشیب  اما  داد . هلمح  روتـسد  یناغفا  ياـملع  گـنرین  نوسفا و  رثا  ندرک  یثنخ  يارب  اـشاپ ، دـمحا 

زا رفن  رازه  هدزاود  دروخ و  تسکـش  یتخـس  هب  اـشاپ  دـمحا  بیترت  نیدـب  دنتـسویپ . هنغاـفا  هب  زین  ناـنآ  زا  رفن  رازه  تسیب  هکلب  دـندزن ،
هدروخ تسکـش  هاپـس  فرـشا ، اما  دـندرب . تراغ  هب  ار  وا  هناخپوت  هنبوراب و  اهناغفا  اهدرک و  زین  ماـگنه  بش  دـندش و  هتـشک  شناـیهاپس 

هک نیا  يارب  ینامثع  تلود  دش . یمومع  تریح  تهب و  ثعاب  هینطنطـسق  رد  ربخ  نیا  تخاس . دازآ  زین  ار  ارـسا  درکن و  بیقعت  ار  ناکرت 
یحیسم تارمعتسم  زا  یهاپس  انمض  تسا ، هدش  یعیش )  ) یـضفار فرـشا  هک  داد  ترهـش  نینچ  دریگب ، ار  فارـشا  گنرین  نوسفا و  ولج 
هاشنامرک زا  یگنج  درم  رازه  تصش  اب  ناتسبات 1727 ، رخاوا  رد  رگید ، راب  اشاپ  دمحا  داتـسرف و  اشاپ  دمحا  يرای  هب  هدروآ ، عمج  دوخ 

نخس داتسرف و  كرت  رکسعرس  روضح  هب  لیعامسا ، مان  هب  يریفس  دادیم ، حیجرت  گنج  رب  ار  حلص  هک  فرـشا ، اما  درک . ناهفـصا  مزع 
اب تسنادیم ، هماع  یتیاضران  لآملاب  مدرم و  رب  ینیگنـس  جراخم  لـیمحت  بجوم  ار  گـنج  هک  زین  كرت  تلود  دروآ . ناـیم  هب  حلـص  زا 

، دش دقعنم  ياهدهاعم  هنردا ، یـضاق  يدنفا  هللا  دبع  اشاپ و  دمحا  لیعامـسا و  نیب  هرکاذم  زور  هد  زا  سپ  ماجنارـس  درک و  تقفاوم  حلص 
، هغارم يرکم و  ناتسرل ، دابآمرخ و  دنواهن و  نالدرا و  هیحان  جدننس و  نادمه ، هاشنامرک ، ياهرهـش  دادرارق  نیا  بجوم  هب  هدام : رد 12 
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هزیوح و یخامش و  هیحان  ناتـسجرگ و  رـسارس  دابودرا و  سیلفت ، ناوجخن ، ناوریا  غابارق ، هجنگ ، ناجیابرذآ ، زا  یتمـسق  زیربت و  يوخ ،
دش و هتخانش  ناریا  هاشداپ  ناونع  هب  زین ، فرـشا  اما  دش . هتخانـش  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  كرت ، ناطلـس  و  تفرگ ، قلعت  ناکرت  هب  هریغ 

هکس رد  ار  دوخ  مان  دنداد  قح  وا  هب  اهکرت 
24 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. دتسرف هکم  هب  جاحلا  ریما  اب  یناوراک  لاس  ره  نینچمه  درب و  راک  هب  هبطخ  و 
لهچ خاک  رد  دعب  زور  دـنچ  دـمآ و  ناهفـصا  هب  هماندـهع  بیوصت  تهج  كرت ، تلود  فرط  زا  يدـنفا  دیـشر  دـمحم  لاس 1728 ، رد 

. تفایراب فرشا  روضح  هب  نوتس 
رد فرشا  كرت ، ریفس  یبایفرش  ماگنه  رد  دوب . هداهن  رس  رب  ار  نیسح  ناطلس  هاش  جات  هتسشن و  ناشنرهاوج  تخت  رب  فرشا  هک  یلاح  رد 
مان هب  يریفس  فرشا  تفای ، تشگزاب  هزاجا  كرت  ریفس  یتقو  درب . هلمح  بسامهط  ياوق  هب  ات  دوب  ناهفصا  زا  جورخ  يارب  رفـس  كرادت 

، كرت تلود  روتـسد  قبط  هک  يروط  هب  تفریذپ . مامت  مارتحا  یمرگ و  هب  ار  يو  ینامثع  تلود  داتـسرف . هینطنطـسق  هب  چولب  ناخ  دمحم 
اب ریفس ، نیا  اما  دش . هدناوخ  رگدیفس » ناخ   » ای یساویس » ناخ   » ریفـس هک  یئاج  ات  دندرک . دیفـس  ریمعت و  ار  لزانم  همه  يو ، هار  رـس  رد 

علخ و تسکش و  ربخ  دوب ، تشگزاب  هار  رد  هک  یماگنه  دیاشگب و  روشک  ود  طباور  هتسبورف  راک  زا  یهرگ  تسناوتن  دوخ  کشخ  راتفر 
. درپس ردان  هب  تشاد  هارمه  هک  ار  یئایاده  اههمان و  دیدرت ، دنچ  کی  زا  سپ  دینش و  ار  فرشا  لتق 

دای هب  رگید  تخیرگ ، ناردنزام  هب  هدازهاش  نآ  تسکـش و  مه  رد  ار  بسامهط  هاپـس  میظعلا  دبع  ترـضح  هعقب  رد  هکنآ  زا  دعب  فرـشا 
نیا اب  درادن . اههوک  رد  ار  يو  يوجتسج  هلصوح  يو  اریز  درب  هلمح  ودب  بسامهط  تسا  رتهب  هک  تفگیم  هشیمه  هکلب  دوبن  بسامهط 

. دریگن ورین  نیا  زا  شیب  ات  دش ، يو  یبوکرس  مزاع  دینـش  یلقبـسامهط  شدنمورین  رادرـس  تسد  هب  ار  بسامهط  تاحوتف  ربخ  یتقو  همه 
هیقب ات  دنام  نارهت  رد  تفر و  نوریب  ناهفـصا  زا  ناتـسبات )  ) توا هام  مود  رد  دناهتـشون . رفن  رازه  یـس  ماگنه  نیا  رد  ار  يو  هاپـس  هرامش 

. دندنویپب يو  هب  يو  هاپس 
فرشا هرصاحم  زا  ار  نانمـس  ات  دندمآ  نوریب  دهـشم  زا  یهاپـس  رازه  تشه  اب  رفص 1142  رد 18  ردان )  ) ناخ یلقبـسامهط  بسامهط و 

قیقد و هدافتسا  اب  ردان  دربن ، نیتسخن  رد  داد و  يور  لوالا  عیبر  مشش  حبص  رد  ناغماد ، تسودنامهم  رد  هاپـس  ود  گنج  دنـشخب . تاجن 
فرشا رادمچرپ  تسکش . مهرد  ار  اهناغفا  هناخپوت ، شتآ  زا  رثؤم 

25 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
تحارتسا نامرف  هکلب  دادن ، نایرارف  بیقعت  هزاجا  ردان  تخـس  دربن  نیا  زا  سپ  دـنتخیرگ . اهیئاجلغ  هجیتن  رد  دـش و  هتـشک  هلمح  نیا  رد 

، یتدـم زا  سپ  لاح  ره  رد  دوب . بسامهط  ردان و  فالتخا  ثعاب  هدروخ ، تسکـش  فیرح  ندرکن  لاـبند  رما و  نیا  تلع  مه  دـیاش  داد .
نارهت زا  یکمک  يورین  راتساوخ  تسشن و  بقع  نیمارو  فرط  هب  فرشا  دش . عورـش  يورـشیپ  زاب  تساوخ و  ترذعم  ردان  زا  بسامهط 
اهناغفا هلیح  زا  دوخ  نارادهیالط  هلیـسو  هب  هک  ردان  تسـشن . نیمک  هب  نیمارو  قرـش  رد  راوخ  هرد  رـس  رد  یکیراب  هندرگ  رد  هاگنآ  دـش .

هب ور  اهناغفا  رگید  راب  تفاتش . فرشا  اب  هلباقم  هب  دوخ  و  داتسرف . رـس  تشپ  زا  نمـشد  هب  هلمح  يارب  ار  یچگنفت  یعمج  دوب ، هدش  هاگآ 
مدرم شروش  سرت  زا  فرشا  ناهفـصا ، هب  ندیـسر  رد  دنتخیرگ . ناهفـصا  يوس  هب  هداهن ، ياجرب  ار  هناخپوت  هنبوراب و  دنداهن و  تمیزه 

نادنمراک یتح  دندز و  شتآ  دندرک و  تراغ  ار  اهرازاب  مه  شنازابرس  درپس . غیردیب  غیت  مد  هب  ار  رهـش  فارـشا  املع و  زا  رفن  رازه  هس 
. دندرک بحاصت  ار  اهنآ  لاوما  دندنکفا و  نادنز  هب  زین  ار  يدنله  یسیلگنا و  ياهیناپمک 

تروـخهچروم رد  دوـخ  نازابرـس  اـب  فرـشا  و  داتـسرف . فرـشا  کـمک  هب  پوـت  دـنچ  زابرـس و  یعمج  دادـغب ، ياورناـمرف  اـشاپ  دـمحا 
دوخ هاپس  اب  فرـشا  دوریم . ناهفـصا  يوس  هب  هک  درک  رهاظت  تسنادیم ، عافد  لباق  ار  تروخهچروم  عضوم  هک  ردان  درک . يدنبرگنس 

هب دوب ، هداتـسرف  اشاپ  دمحا  هک  كرت  نازابرـس  زا  ياهدع  اب  ار  اهناغفا  ياهپوت  دنتخادرپ و  هلمح  هب  نایناریا  هاگنآ  دمآ ، نوریب  هدکهد  زا 
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. دندروآ تسد 
اهناغفا راتـشک  هب  تسد  مدرم  هاگنآ  درب . نوریب  رهـش  زا  هدرک ، راب  ار  یتنطلـس  نئازخ  ناکدوک و  ناـنز و  تخیرگ و  ناهفـصا  هب  فرـشا 

تشاذگ و رـصق  فارطا  رد  ینانابهگن  درک و  میـسقت  دوخ  نازابرـس  نیب  ار ، هدنامیقاب  تارهاوج  ناهفـصا ، هب  ندیـسر  رد  ردان  دـندز و 
. دیآ ناهفصا  هب  تخت ، رب  سولج  تنطلس و  يارب  هک  داتسرف  بسامهط  دزن  سک 

ار وا  يرفن  رازه  تسیب  يورین  ردان  اما  دوب . هتـسشن  زاریـش  یلاوح  رد  ناقرز ، رد  عاـفد  نیرخآ  يارب  هدروآ ، عمج  ار  دوخ  يورین  فرـشا 
تسکش مهرد  رگید  راب 

26 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هک تفگ  ردان  دنتساوخ . ناما  دندمآ و  ردان  دزن  یناغفا  ناگرزب  زا  رگید  نت  ود  و  لادیس » دمحم  ، » دعب زور  تخیرگ . زاریش  هب  فرشا  و 

یتنطلـس نادناخ  ناگدنامزاب  هکنآ  طرـش  هب  تفای ، دهاوخ  ناما  دنک ، ندـش  میلـست  ياضاقت  زین  فرـشا  رگا  داد و  دـهاوخ  ناما  نانادـب 
راهدنق فرط  هب  نازابرـس ، یقاب  اب  فرـشا  اما  دنداد . سپ  دندوب ، نز  یگمه  ارهاظ  هک  ار  ناگدنامزاب  مامت  اهناغفا  دهد . سپزاب  ار  ناریا 

هب زاریش ، زا  مین  خسرف و  ود  هلصاف  هب  زاریش ، یقرـش  بونج  رد  اسف ، لپ  رد  ردان  هاپـس  نازاتـشیپ  تفاتـش . ناشیا  بیقعت  هب  ردان  تخیرگ .
هن فرشا  دنتخیرگ . رال  هب  شنازابرس  زا  یعمج  فرـشا و  اما  دندش . قرغ  هناخدور  رد  یعمج  ریـسا و  اهناغفا  زا  ياهدع  دندیـسر . اهناغفا 
اما دروآ ، يور  راهدنق  ناتسیس و  فرط  هب  دندشیم ، هتـشک  ناناقهد  تسد  هب  شنایهاپـس  زا  ياهدع  زور  ره  نوچ  یلو  دوب . رال  رد  زور 

تدم تشاد و  لاس  یس  دودح  رد  گرم ، ماگنه  فرشا  دش . هتشک  شناگدازومع  زا  يراهدنق ، ناطلس  نیسح  نازابرس  تسد  هب  هار  رد 
. دوب مین  لاس و  راهچ  ابیرقت  شتنطلس 

27 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هیسور رازت  مود  رطپ  ناغفا و  فرشا  نایم  هیروف 1729  تشر  دادرارق 

هراشا

: دوشیم مالعا  لیذ  همانتقفاوم  نابرهم  هدنشخب  لاعتم و  رداق  دزیا  مان  هب  لاعتم  يادخ  مان  هب 
اب ایرد  یلحاس  تالایا  رزخ و  يایرد  رد  هک  هریغ  هریغ و  هریغ و  هیـسور و  رـسارس  ياناوت  هاـشداپ  مود  رطپ  روطارپما  ترـضح  یلعا  نوچ 

دنوادـخ هدارا  هب  تـسا ، هیاـسمه  هریغ  هریغ و  رایـسب و  یـضارا  راگدـنوادخ  ناریا و  رد  ناهفـصا  دنمتداعـس  هاـشداپ  ینعی  رگید ، فرط 
نییعت ناگدنیامن  تسا ، هدرک  رارقرب  رگیدکی  دض  رب  هحلـسا  ندرب  راک  هب  زا  يریگولج  یماظن و  لئاسم  دروم  رد  یـسدقم  داحتا  لاعتم ،

فشاول یلیساو  رکشلرس  مرتحم  بانج  یلاع  هریغ ، هریغ و  هیسور و  رسارس  ياناوت  هاشداپ  مود  رطپ  روطارپما  ترضح  یلعا  يوس  زا  هدش 
يوس زا  زرملا و  راد  رد  رزخ  رحب  یلحاس  تالایا  ياورنامرف  نالیگ و  رد  هیـسور  نایهاپـس  لک  هدـنامرف  ردـناسکلا ، تنـس  ناشن  هدـنراد 

ناخ و لادیص  دمحم  مرتحم  رایسب  دمتعم و  رایـسب  رالاسهپـس  هریغ  هریغ و  هریغ و  یـضارا و  کلام  ناهفـصا و  دنمتداعـس  رایـسب  هاشداپ 
هصاخ یلاع  یفوتسم  نابانجیلاع  نیرتمرتحم  یگیب و  رلگیب 

28 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
داحتا اقفتم  اهنآ  عابتا  مظعم و  روشک  ياهتلود  مظعم و  ياـهرابرد  ناـیم  رد  هک  میهاربا  یجاـح  ناطلـس و  رمع  لیعامـسا و  دـمحم  ازریم 

. ددرگیم دقعنم  لیذ  داوم  لماش  يدبا  یتسود  هماندهع  نیا  دناهتسناد و  دیفم  ار  یمئاد  یقیقح و 
دحرـس نیا  زا  شیپ  هک  یقطانم  هچ  تسا  هدـش  همیمـض  نیمظعم  نیفرط  هب  ناریا  رد  هک  اهنآ  تاقلعتم  مامت  اب  اهرهـش  اهنیمز و  ماـمت  - 1
دهاوخ نیمظعم  نیفرط  فرصت  رد  دبالا  یلا  هدش  مالعا  موس  هدام  رد  هک  یبیترت  هب  دناهدرک  نیعم  دحرس  اریخا  هک  یطاقن  هچ  هدش  عقاو 
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. دوب
یلحاس تالایا  زا  هک  ار  ناردنزام  دابآرتسا و  تلایا  هک  تسا  هدرک  هدارا  دوخ  مظعم  تلود  يوس  زا  هیـسور  روطارپما  ترـضح  یلعا  - 2

نیا هک  راوتسا  یمتح و  طرش  نیدب  اما  دنک  راذگاو  ناریا  هب  دراد - ناریا  هب  تبسن  هیسور  روطارپما  هک  نیرید  یتسود  تبسانم  هب  تسا -
نآ تاقلعتم  همه  اب  روبزم  تالایا  دنهد ، رارق  یئانتعایب  دروم  ار  طرـش  نیا  رگا  دوشن و  راذـگاو  رگید  ياهتلود  هب  هجو  چـیه  هب  تالایا 

. دیدرگ دهاوخ  ضقن  دادرارق  نیا  دش و  دهاوخ  هیسور  يروطارپما  هب  قلعتم  ریذپانهیزجت  روط  هب  دبالا و  یلا  هرابود 
: دوب دهاوخ  هنوگ  نیدب  اهنآ  عباوت  قحاول و  اهرهش و  یضارا و  تالایا و  نایم  رد  نیفرط  زرم  - 3

زا تسا و  هداد  رارق  دحرـس  یلاع  باب  هک  سرا  دور  بصم  ات  رک و  دور  ات  اجنآ  زا  یـضارا و  لخاد  هب  اـیرد ، يوس  زا  دـنبرد ، يـالاب  زا 
تالایا اب  درذـگیم  الاب  زا  هک  یطخ  زا  هلـصافالب و  هک  هیـسور  يروطارپما  هب  قلعتم  یلحاـس  تـالایا  ماـمت  سرا  دور  بصم  اـت  رک  دور 

دوخ قباس  یتلایا  تادحرـس  اـب  زرملا  راد  یماـمت  مدـهک و  تفـش و  هلوساـم و  یحاون  دراد و  یگتـسویپ  اـههوک  يور  زا  رگید  یلحاـس 
ياهتنا لحم  زا  تسین و  ضقن  لباق  دـنامب و  یقاب  ضارتعا  ثحب و  هنوگچیهیب  دـیاب  دوشیم و  مسقنم  نیعم و  فرط  ود  ره  تاکلمتـسم 

لحم ات  رابدور  نوتیز و  مدـهک و  نایم  رد  نیوزق  نالیگ و  نایم  رد  عقاو  هارهاش  ات  اـهنآ  تادحرـس  زا  تفـش  زا  روبع  زا  سپ  یحاون  نیا 
اجنآ رد  هک  ربهلقن 

29 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
درذگیم رودیس  هناخدور  يور  زا  يارسناوراک  ورب  هلقن  زا  دنامیم و  یقاب  هیسور  هب  قلعتم  فرط  رد  ارسناوراک  نآ  تسه و  ارـسناوراک 

تـسا رگیدکی  اب  ناشیمت  روکـشا و  مامـس و  لاحم  زرم  هک  یلحم  هب  هوک  رد  یفرط  چیه  هب  فارحنا  نودـب  امیقتـسم ، اههوک  يالاب  زا  و 
میقتسم طخ  دیاب  نباکنت  زرم  ات  درذگب و  روکشا  لحم  زا  يزرم  طخ  عطاقت  لحم  زا  دشاب و  يزرم  هطقن  دیاب  لحم  نیا  دوشیم . هتـسویپ 

هک اج  ره  نباکنت  ات  اجنآ  زا  يزرم و  طخ  یقالت  لـحم  اـت  مه  بادرـس  اـت  ارـسناوراک  ورب  هلقن  زا  روکذـم  دـیدج  ياـهزرم  رگا  دـشاب و 
ره رد  نیمز  رادقم  ره  دوش و  میـسقت  هنایم  رد  لحم  نآ  دیاب  درذـگب  اهلگنج  نیمز و  ای  هد  ای  كولب  ای  لاحم  ره  طسو  زا  رگا  درذـگیم 
هب دیدج  میقتسم  دحرـس  هک  رکذلا  قباس  يزرم  طخ  یقالت  لحم  زا  دوب و  دهاوخ  فرط  نآ  هب  قلعتم  دبالا  یلا  دنامب  یقاب  اهنآ  زا  یفرط 
هب دوش و  میـسقت  نیفرط  نایم  رد  دـیاب  ایرد  رانک  ات  نباکنت  هیحان  تادحرـس  زا  روبع  زا  سپ  مه  اـجنآ  زا  دـسریم و  نباـکنت  زرم  فرط 
زا دوب و  دـهاوخ  رابتعا  ياراد  هدـش  نییعت  اجنآ  رد  هک  یتادحرـس  ربانب  سرا  دور  بصم  ات  میقتـسم  طخ  هب  دـنبرد  يالاب  زا  هنوگ  نیمه 

هیحان رد  هدش و  نییعت  البق  هک  تسا  مدـهک  هیحان  دودـح  قباطم  رکذـلا  قباس  لاحم  یحاون و  مامت  مدـهک  هیحان  ات  مه  سرا  دور  بصم 
ربهلقن و زا  ارـسناوراک و  ربهلقن و  لحم  ات  تسا  عقاو  رابدور  نوتیز و  مدهک و  نایم  رد  هک  نیوزق  هب  نالیگ  زا  روکذم  هارهاش  زین  مدـهک 
زا دیدج  دحرـس  هک  تسا  یناتـسهوک  ياهزرم  نباکنت  ات  مه  رکذلا  قباس  يزرم  طخ  لحم  ات  بادرـس  زا  بادرـس و  لحم  ات  ارـسناوراک 

. دوب دهاوخ  ایرد  رانک  ات  تادحرس  دادتما  رد  مه  اجنآ  زا  تشذگ و  دهاوخ  اجنآ 
دبالا یلا  هیسور و  رسارس  روطارپما  ترضح  یلعا  فرصت  رد  اهنآ  تاقلعتم  همه  اب  رکذلا  قباس  یحاون  همه  ایرد  فرط  هب  پچ  تمس  زا 

. دوب دهاوخ  هیسور  يروطارپما  کلمت  رد 
، دراد دوخ  فرصت  رد  یضارا  زا  يرایسب  کلام  ناریا و  رد  ناهفصا  دنمتداعس  هاشداپ  هک  یئاهاج  زا  یضارا  لخاد  رد  تسار  تمـس  زا 

ناهفصا رابرد  کلمت  رد 
30 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

سکچیه اهنیمزرس ، زا  يرایسب  کلام  ناهفصا و  دنمتداعس  هاشداپ  بناج  زا  سدقم  داحتا  حلـص و  دادرارق  نیا  بیوصت  ات  دوب و  دهاوخ 
. تشاد دهاوخن  ار  اجنآ  اب  یبتک  طابترا  یحاون و  نادب  دورو  قح  هنوگ  چیه  هب 

نیعم هک  یلحم  ناهدـنامرف  هب  ار  نانآ  روبع  البق  فرط  ود  ره  زا  نیفرط - ناگداتـسرف  راتخم و  ناریزو  ناریفـس و  قباس ، لومعم  ربانب  - 4
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رارق يرادـهگن  یئاریذـپ و  دروم  دـش و  دـنهاوخ  هداد  تکرح  مامت  شیاسآ  مارتحا و  اب  هناتـسود و  نانآ  دـنهدیم و  عالطا  دنـشاب  هدـش 
. دش دنهاوخ  هداد  تعجارم  هلوحم  ياهتیرومأم  ماجنا  زا  سپ  تفرگ و  دنهاوخ 

رد دننک  هدارا  فرط  ود  ره  زا  نیمظعم  نیکلام  رگا  دوب و  دـهاوخ  ربتعم  ینونک  نیوانع  باقلا و  اب  نیمظعم  نیفرط  هناتـسود  ياههمان  - 5
ناونع دنتسین  زاجم  نیفرط  زا  کیچیه  دشاب و  هتشاد  يراوتسا  ساسا  دیاب  راک  نیا  دنرب ، راک  هب  ار  هدش  همیمـض  ناونع  دوخ  یلاع  باقلا 

. دنزب ياهزات  هکس  زین  دناجنگب و  دوخ  باقلا  رد  دنوشیم  میسقت  هک  ار  نآ  تاقلعتم  یضارا و  یحاون و 
رارقرب هک  سدقم  یتسود  حلص و  ظفح  يارب  دناهدش  نییعت  هک  یناهدنامرف  اهزرم ، رد  مدرم  تاقبط  نیب  تامصاخم  اهعازن و  هرابرد  - 6

رد اـیاعر  دـنامب و  یقاـب  نیفرط  سدـقم  داـحتا  اـت  دـننک  نکهشیر  عطق و  ار  ءوس  تاـقافتا  نآ  هجوت ، تقد و  تین و  نسح  اـب  تسا  هدـش 
. دننک تقد  تبقارم و  لماک  طایتحا  اب  دیاب  نیفرط  راک  نیرد  دنشاب و  شیاسآ 

هب اـهنآ  ییاراد  هداوناـخ و  همه  اـب  ار  ناـیرارف  دـیاب  فرط  ود  ره  دـنزیرگب ، فـلتخم  تاـقبط  زا  يدارفا  رگید  فرط  هب  یفرط  زا  رگا  - 7
. دهد رارق  دوخ  ینابیتشپ  تیامح و  رد  ار  اهنآ  دنک و  تراسج  درادن  قح  سکچیه  دننادرگرب و  رگید  فرط 

تخادرپ اـیرد  یکـشخ و  رد  ناـنآ  هـب  قـلعتم  ياهنیمزرـس  رد  رگید و  فرط  مدرم  ناـیم  رد  فرط  ود  ره  دازآ  تراـجت  داـجیا  يارب  - 8
دیاب نیفرط  دوب و  دهاوخ  لومعم  دننک - تفایرد  ياهفاضا  هکنآیب  قباس - قوقح  موسر و  ربانب  یلومعم  تایلام 

31 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
. دننک هلماعم  هلدابم و  ار  دوخ  يالاک  هنوگ  ره  یعنام ، هنوگچیه  نودب  هک  دنشاب  هتشاد  قح 

يرادهگن دوخ و  يانکـس  يارب  دننک و  تفایرد  یناگرزاب  زا  ار  دوخ  عفانم  دـنراد  قح  تالایا  یـضارا  روشک و  رـسارس  رد  هیـسور  عابتا 
ناتـسودنه و هب  ناریا  هار  زا  اهناوراک  الاک و  لمح  تراجت و  يارب  دنراد  قح  دنزاسب و  ناکد  رابنا و  ارـسناوراک و  هناخ و  دوخ  ياهالاک 

لیام هک  اج  ره  هیسور  روشک  رد  دنراد  قح  الباقتم  ناریا  تلود  عابتا  زین  دنشاب و  رطخیب  دازآ و  روبع  رد  رگید  ياهنیمزرـس  اهروشک و 
. دنشاب دازآ  ترفاسم  تراجت و  رد  دننک و  رایتخا  تنوکس  دنشاب 

ياهیئاراد اهالاک و  اهناکد و  اهرابنا و  اهارـسناوراک و  اـههناخ و  دـنک ، توف  رگید  روشک  رد  يروشک  راـجت  زا  یکی  هک  یتروص  رد  - 9
یناسک ای  اهنآ  ینوناق  ثارو  هب  تساک  مک و  نودب  دننک و  يرادهگن  ظفح و  یبوخب  دنامب و  ناهنپ  ییاج  رد  تساک  مکیب و  دیاب  اهنآ 

. دنهدب لیوحت  ار  اهنآ  دنوشیم  نیعم  اهنآ  لیوحت  يارب  ابتک  تارادا  ای  مظعم  ياهرابرد  بناج  زا  هک 
دوشیم و بیوصت  ظفح و  یللخ  صقنیب و  دبالا  یلا  دوخ  دئاوف  رابتعا و  مامت  اب  یتسود  سدـقم  داحتا  هنادنـسپادخ  هماندـهع  نیا  - 10
زا رگیدکی  قباطم  هخـسن  ود  نامیپ ، دهع و  نیا  دـییأت  يارب  دـش و  دـهاوخ  هلدابم  هخـسن  ود  رد  دـیدرگ و  دـهاوخ  حـشوم  نیفرط  رهم  هب 

هلدابم هدش و  قیدصت  ناشیا  رهم  هب  هدیسر و  دنتـسه - مات  تارایتخا  ياراد  هک  روکذم - راتخم  ناگدنیامن  ياضما  هب  هدش و  هیهت  نیفرط 
«1 . » تسا هدیدرگ 

.( لاس 1141 ه بجر   25 « ) 2  » لاس 1729 هیروف  رد 13  تشر ، رهش  رد  نالیگ ، رد 
______________________________

هک تسین  راـتفگ  هب  تجاـح  نآ و  یـسور  نتم  زا  تسا  ياهمجرت  هدـش  لـقن  اـجنیرد  هچنآ  تسین و  تسد  رد  ناـمیپ  یـسراف  نتم  (- 1)
، لاح ره  رد  اما  تسین . نامز  هویـش  لصا و  هب  کیدزن  یـسایس  تاحالطـصا  ظاحل  زا  ابیز و  ناور و  دوجوم  نتم  ءاـشنا  دادرارق و  همجرت 

. دیآیم تسد  هب  یبوخب  دوجوم  روطس  زا  يراجت  یسایس و  تاعوضوم  اب  نانآ  دروخرب  هوحن  نیفرط و  رظن  دروم  لئاسم  تایلک 
297 ص 294 - ش ) نارهت 1360 ه . لابقا ، تاراشتنا  شخبجات ، دمحا  رتکد  فیلأت   ) يرامعتسا ياهتسایس  ( 2)

32 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ثلاث دمحا  ناطلس  هب  ناغفا  فرشا  همان 
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نیرحبلا ناقاخ  نیربلا و  ناطلس   ] میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
دمحا ناطلس  دهاجملا ، يزاغلا و  ناطلـسلا  ناقاخلا ، نب  ناقاخ  نب  ناقاخلا  ناطلـسلا ، نب  ناطلـسلا  نب  ناطلـسلا  نیفیرـشلا ، نیمرحلا  مداخ 

«1 [ » كالفالا ۀبق  ۀمق  یلا  هدجم  ناینب  عفر  كامسلا و  یلا  کمسلا  نم  هردق ، مالعا  هللا  یلاعت  ناخ 
، عفادـی نا  هئایربکب  یلاعتملا  عنامی ، نا  هلالجب  ززعتملا  دونج ، ریغب  عنتمملا  ناطلـسلا  دولخلاب ، دـیأتملا  کلملا  کلام  دـمح  ءانثلا ، فرـشا 

هرـسق هرهق و  نایغطلا  روجلا و  قرفب  قحاللا  هرکم ، ضفرلا  عیـشب  قیاحلا  رابتلا ، روبثلاب و  هئادعال  متاحلا  رادتقالا  ولعلاب و  هئایلوال  مکاحلا 
حاتفلا فوئرلا  رابجلا  يوقلا  راهقلا  زیزعلا  دمصلا ، دحالا  درفلا  دحاولا  کلاملا  هّللا  وه  رـصنلا و  حتفلا و  هدنع  نم  رمالا و  قلخلا و  هدیب  و 

حالفلا و زوفلا و  حابـص  حابـصمب  حافکلا  حافـسلا و  مـالظ  عفر  و  « 2  » حالـصالا الا  دیرا  نا  حاتفمب  حالـصلا  حلـصلا و  باوبا  حتف  يذلا 
رهظا يذلا  ثوعبملا  دمحم  لسرلا  فرشا  یلع  مالسلا  ةولصلا و 

______________________________

. هدنام هتشونان  نآ  ياج  نتم  رد  هدمآ و  همان  ردص  رد  امارتحا  هک  تسا  ینامثع  ناطلس  باقلا  توعن و  زج و  بالق  ود  نیب  تمـسق  (- 1)
. ماهدرک هراشا  هتکن  نیدب  یتمالع  اب  نم  یل 

(88  ) دوه ةروس  (- 2)
33 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

مه نیذـلا  هباحـصا  هدـالوا و  هـلآ و  یلع  و  « 1  » حارـشنا يا  ةدیعـسلا  ۀعیلطلاب  مالـسالا  ردص  حرـشنا  حاضیالا و  لامکب  نیدـلا  حـضوا  و 
. حابصلا رون  حال  ابصلا و  رشن  حاف  ام  حاورا  حابشالل 

ار یهاگآ  تریصب و  هدید  هک  نیمز  نامسآ و  ناتسلگ  راهب  نیگنر  نایئاشامت  نیوکت و  داجیا و  ضایف  ضایر  ناتـسبارس  نانیچلگ  دعب  و 
ناـفقاو هک  دـناهدومرف  مولعم  هدومن  نشور  یهلا  تردـق  راـهبون  راونا  یلجت  زا  « 2  » هللا ۀـمحر  راثآ  یلا  اورظناف  ياـمنتقیقح  کـنیع  هب 

داد داوم و  هطباض  رب  ار  هاگتسد  تریح  هاگراک  نیا  رارق  طاسب  يانب  ناجیـشخآ  ناهج  هدیچیپ  شوقن  ناناوخ  داوس  ناکما و  ملاوع  قیاقد 
هلفاق رازه  هداشگ ، نایملاع  ملاع و  لامآ  یناما و  هرهچ  هب  ار  حالف  حاـجن و  باوبا  یهلا  حاـتفم  نیا  هب  دـناهداهن و  داـحتا  تفلا و  هطبار  و 

ییورهتفکـش لاب و  حارـشنا  لامک  رد  تماقا  راب  دش و  دمآ  توسان  ملاع  هب  مدـع  رود  هار  زا  هلاس  ره  نوگانوگ  راونا  گنراگنر و  راهزا 
رب ثعاب  بآ  كاخ و  قافتا  هک  تسا  مایتلا  فالتئا و  نسح  جیاتن  زا  دنیاشگیم ، ناکما  ناهج  ناتسرهش  زرملا  راد  ناتسلگ و  نحـص  رد 

نیا رمثم  دنایتسه ، مزب  نیشنلاعن  فص  تقیقح  بابرا  تریـصب  مشچ  رد  هک  روعـش  هدارایب و  وزج  ود  نیا  فیلأت  هاگره  هدیدرگ ، نآ 
نامظان ناهج و  ناتـسبارس  ناحارط  هک  نیطالـس  نیطاسا  فلاوت  قفاوت و  هک  تسادـیپ  دـش ، دـناوت  هییجع  راثآ  جـتنم  هبیرغ و  راونا  هنوگ 

هلیمج راثآ  ماسقا  هلیلج و  روما  هنوگچ  رمثم  دنشابیم  يرتخا  دنلب  میلقا  ناگدیزگرب  يرترب و  گنروا  نانیشنردص  ناتـسلگ و  نیا  مظانم 
بکرم نوجعم  ازجا و  مامت  بیکرت  نیرین و  غورف  نیلدنـص  يالط  تیوقت  ریثأت  زا  تاتابن  نارامیب  فیعـض  جازم  هک  اجنآ  زا  دوب . دهاوخ 

علطم هک  زین  نارتقا  تداعس  ناوا  نیا  رد  دشابیم ، ریذپحالصا  میلع  میکح  ریدقت  هغلاب  تمکح  هب  تاسقطسا  ياوقلا 
______________________________

ََكرْزِو َْکنَع  انْعَضَو  َو  َكَرْدَص  ََکل  ْحَرْشَن  َْمل  َأ  تسا : حارشنا  هروس  هب  هراشا  (- 1)
(50  ) مورلا ةروس  اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َْفیَک  ِهَّللا  ِتَمْحَر  ِراثآ  یلِإ  ْرُْظناَف  (- 2)

34 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
همرـس رهاوج  درگ  زا  ترـصن  هارهاش  نارظتنم  مشچ  دوب ، عمال  علاط و  لاوزیب  تداعـس  تلود و  فرـشلا  تیب  زا  لامآ  لابقا و  نیدعـسلا 
ینعی نمیا  يداو  يانمی  زا  دیدرگ ، نشور  ناضیف  لوزن  ردقلا  ۀلیل  نارتخا  رادیب  تخب  هدید  گنر  هب  نورقم  تداعس  نویامه  طخ  تارقف 
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يارآ ناهج  رهم  ناتسیتیگ ، شخبجات  ناقاخ  ناکم  نامیلس  ناطلس  هاپس ، مجنا  هالک  دیشروخ  هاگراب  کلف  هاشنهش  فرـشلا  رهاب  فرط 
. باتملاع باتفآ  يرادجات ، تنطلس و 

هراـبج رفغم  ةرباـبجلا ، ۀـنعارفلا و  فوـنا  مـغرم  مـجعلا ، برعلا و  كوـلم  مرکا  ملاـعلا ، یف  نیطالـسلا  مـظعا  يرایرهـش ، تفـالخ و  جوا 
يرسک و مایا  اهعم  رکذی  یتلا ال  ۀلادعلا  بحاص  براحملا ، محالملا و  دادش  لتاق  براغملا ، قراشملا و  دالب  حتاف  ةرصایقلا ، ةرساکالا و 

عالق علاق  دیدانـصلا ، هابج  اهتبیهل  تعـضخ  دیدنـصلا و  باقر  تلذ  اـهل  یتلا  ۀـلاسبلا  يرـسح و  اـهغلبم  نود  یناـمالا  تفقو  یتلا  ۀـلالجلا 
ةاغبلا ةزجعلا و  عاقب  عماق  ةاغطلا ، ةرفکلا و 

هقالع نادیقم  يدازآ  طخرـس  « 1 ، » نیقفاخلا ذالم  نیقرـشملا و  فهک  ًابراغم  أقراشم و  دالبلا  یـشغیاهءوض  ءامـسلا و  دبک  یف  سمـشلاک 
ناریا و مور و  دودح  هب  هقلعتم  کلامم  عطاقت  لحم  رد  ددجم  « 2  » رونس نییعت  رب  رعشم  نویامه ، طخ  راگنرز  کلک  يراب  ررد  هب  راظتنا 

تلود سامم  ناویک  ساسا  سسؤم  ینامثع ، تفالخ  ناکرالا  عیفر  ناینب  دیشم  باقلا ، یلعم  بانج  هب  ناناملسم ، هنایم  حلص  ینابم  دییشت 
تروـص نـسح  ياـمنتقیقح  تآرم  نادـیواج ، تفـالخ  فرـشلا  تـیب  مـیطح  نـکر  ناـماوت ، دـبا  تنطلـس  میوـق  هیاـپ  یناطلــس ، هـیلع 

تلایا هاج  یلاع  دادس ، دشر و  لیبس  یعاد  داشر ، ریخ و  قیرط  یعاس  یهاگآ ، يریمض و  نشور  قفا  زورفا  تداعـس  حابـص  یهاوختلود ،
رکـشل رادرـس  دادـغب و  مالـسلاراد  داژنالاو  یگیب  رلگیب  ياشاپ  دـمحا  يارآ ، تکلمم  ریـشم  يار و  بحاـص  ریزو  هاگتـسد ، تمظع  هاـنپ 

ياشگلکـشم ناقیا و  لضف و  يارآ  هداس  تباحـص و  هب  دانتلا ، موی  یلا  زیزعلا  هرـصنب  یلاعت  هللا  هدبا  داینب  يدـبا  تنطلـس  راعـش  يزوریف 
لئاسم
______________________________

هدمآ همان  ردص  رد  هک  ینیوانع  ياج  (- 1)
. اهزرم تادحرس ، يانعم  هب  رونس  (- 2)

35 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
یـضقا لوصالا ، عورفلا و  يواح  لوقعملا ، لوقنملا و  عماج  نیدلا ، مولع  فراعم  فراع  نیکلاسلا ، ءافرعلا و  بطق  نافرع ، ملع و  هضماغ 

ٌروُفََغل انَّبَر  َّنِإ  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  هدیـسر  مالـسالا ، لها  قرافم  یلع  ۀـعطاس  هلـضف  راونا  تلازال  يدـنفا ، هللا  دـیبع  هاضقلا 
باقر کلام  هاشنهـش  نایرج  اضق  نامرف  تعاطا  قبط  رب  نامالا ، نمالاب و  تفح  نادمه ، هدلب  هب  هیلا  راشم  دورو  زا  دعب  مرجال  « 1  » ٌروُکَش

زعلا و وذ  ياشاپ  هققحم  هصـصخم  تباـین  هقلطم و  تلاـکو  بجوم  هب  نویاـمه ، فیرـش  طـخ  يواـحف  يواـطم  ناذـیتسا  باـکر و  رهپس 
ةاضقلا یـضقا  تقفارم  هب  دوخ  هیلع  دمتعم  ترافـس  هب  الجاع  روهمم و  ررحم و  یکرت  ترابع  هب  هک  هدح  یلع  هرکذـت  حرـش  هب  التعالا ،
رکاسع لاجر  طحم  هناهاش و  ماسترا  کلف  مایخ  برـضم  ناگیاپلگ  هبـصق  هک  ینیح  رد  هدومن ، باوص  اب  بوص  نیا  هناور  باقلالا  قباس 

یلعم بانج  هدیـسر  ارفـس ، تباحـص  هب  هماتخ  تدوم  ياههمان  اب  رکذلا ، قباس  هلودلا  لیکو  هماندهع  دوب ، هدـش  هناهاشداپ  رثآم  ترـصن 
هک یکرت  هماندهع  حرـش  هب  هک  دندوب  هدومن  انمت  « 2  » ْمُِکْنَیب َتاذ  اوُِحلْـصَأ  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  همیرک ، يامتنا  قدص  ياوحف  ياضتقم  هب  باقلا 

تدم دبا  تلود  میدق  یعاد  تانسحلا  عمجتسم  تافص  وکین  هاوختلود  صلخم  هاگآ و  فراعم  قیاقح و  زا  قایـس  نامه  هب  رگید  هرکذت 
رد تفای و  زاب  دوب  نیفرط  هب  هقلعتم  یضارا  دودح  هعطاقم  نیتلودلا و  نیب  هحلاصم  دقع  رد  نوذأم  میش  اضق  مقرلا  بسح  هک  ترصن  الم 

مـسر هب  یلحم و  نیزم و  راثآ  رهم  رهم  هب  نیفرط  تاکـسمت  رد  هررحم  هناگهدزاود  دوهع  طیارـش و  ذیفنت  قیدصت و  اددجم  دراد ، تسد 
دویق حورـش و  هب  هک  ياهماندهع  لاصیا  زا  دـعب  هدومن ، تعجارم  نادـمه  هدـلب  هب  ایناث  هک  ددرگ  میلـست  هیلاراشم  ترـصن  الم  هب  تعیدو 

طخ قیدصت  ذیفنت و  هب  هدوب  قفاوم  باتکلا  لیذ  هروطـسم  هناگهدزاود  طورـش  ياضما  رد  قباطم و  نویامه  رهم  هب  هروهمم  هرکذت  نیمه 
. ددرگ میلست  یلحم و  نونعم و  نیرحبلا  ناقاخ  نیربلا و  ناطلس  نورقم  تکرش  نویامه  فیرش 

تهج هب  دنشاب  نیفرط  دمتعم  هک  ریصب  ریبخ  نیددحم  هکنآ  زا  دعب  لوا - هطراشم 
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______________________________

(34  ) رطافلا ةروس  (- 1)
(1  ) لافنالا ةروس  (- 2)

36 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
یـضارا هدـیدرگ و  نیعم  دـنراد  فرـصت  رد  نیفرط  ماکح  زا  کی  ره  لـعفلاب  هک  یتاـیالو  دودـح  هحـضاو  تاـمالع  حیـضوت  دـیدحت و 

نویامه فیرـش  طخ  هب  هک  رگید  همان  طرـش  هماندـهع ، نیمه  حرـش  هب  هک  دـیاب  دوش ، هداد  نیفرط  لامع  ماـکح و  فرـصت  هب  هدودـحم 
راد هب  دشاب ، هدش  نیزم  نیفیرـشلا  نیمرحلا  مداخ - نیرحبلا ، ناقاخ  نیربلا ، ناطلـس  مرکا ، مظعا  هاشنهـش  ترـضح  یلعا  نورقم  تکوش 

- طرش رارق  زا  دعب  نم  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هک  ددرگ  لصا  هتشون و  نیمه  قباطم  تسا ، ناریا  ناهاشداپ  تنطلـس  رقم  هک  ناهفـصا  هنطلـسلا 
. دنراد لومعم  لحم  ره  لامع  ماکح و  نیفرط  تاجمان 

زا هیوفص ، ناهاشداپ  هچنانچ  تردابم و  نیفرط  زا  هماتخ  تبحم  ياههمان  ریرحت  هب  يوفص  نیطالس  روتسد  بأد  رد  هکنآ  مود - هطراشم 
ناطلس ترضح  یلعا  همان  هوالع  هب  ناریا  تنطلس  تدم  رد  ناشیا  زا  يدحا  ای  اعیمج  نیـسح ، ناطلـس  هاش  نامز  یلا  لیعامـسا  هاش  نامز 

هب یملق و  هیلع  تلود  مظعا  يارزو  هب  رگید  همجرت  تفلاؤـم  هلـسارم  هسفنب  دوـخ  نیفیرـشلا ، نیمرحلا  مداـخ  نـیرحبلا ، ناـقاخ  نیربـلا و 
نآ نیماضم  دنتسم  نوچ  دنشاب ، هتشاد  لاسرا  راودالا  نامزالا و  يدامت  یلا  هتنطلـس  یلاعت  هللا  دبا  راگدناوخ  ترـضح  یلعا  همان  مامـضنا 
هک ار  هروکذم  ناهاشداپ  زا  يدحا  رهم  هب  تالـسارم  زا  ارغط  کی  تسا  « 1  » بایان دوقفم و  ناریا  هدوجوم  بتک  رتاـفد و  رد  ناوا  نیرد 

دعب زیزعلا ، هللا  ءاش  نا  هک  دنراد  لاسرا  ناهفصا  هنطلسلا  راد  هب  دنشاب  هدومن  ریطست  ریرحت و  راهتشا  دیشروخ  راگدناوخ  مظعا  يارزو  هب 
ره رد  هدشن ، يدنمهلگ  بجوم  طیارش  تیاعر  نواهت  همجرت  تدوم  همان  لاسرا  نیح  رد  زین  دعب  نم  مارتحا  زازعا و  نامه  هب  هظحالم ، زا 

. ددرگ لومعم  قفاوم  حرش  قیال و  هجورب  باب 
نوذأم و دنیامنیم ، ترایز  مزع  میمصت  ناریا  تکلمم  زا  هک  مانالا  دیس  هرونم  هضور  راوزو  مارحلا  هّللا  تیب  جاجح  هکنآ  میس - هطراشم 

نیا قیفوت  هب  هدوب  صخرم 
______________________________

هداد يور  اهراک  رد  یگتخیر  مه  رد  یگتفشآ و  هزادنا  هچ  ات  هیوفص  تلود  طوقس  اهناغفا و  هلمح  رثا  رب  هک  دناسریم  بلطم  نیا  (- 1)
. دوب راک  رس  رب  زین  دومحم  نامز  رد  ناخ  یلق  دمحم  هک  نیا  اب  دوب  هدنامن  ریزو  هاگتسد  رد  ای  یتنطلس  رتفد  رد  همان  کی  یتح  هک  دوب 

37 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
رورم روبع و  هسورحم  کلامم  زا  انمآ  املاس  یعنام  قیاع و  نودب  دعستسم و  تسارس  ود  ره  يراگتسر  زوف و  بجوم  هک  یمظع  تداعس 

. ددرگن محازم  عنام و  يدحاو 
نیطالس هنمزا  هب  لومعم  هلسلس  نیا  تاعارم  رادم و  ریخ  راجت  ددرت  هب  طونم  دابع  تیهافر  دالب و  يرومعم  نوچ  هکنآ  مراهچ - هطراشم 

هک ار  يرادهار  هیلام  نیفرط  زا  تراجت  نیح  رد  رورم و  روبع و  تمالس  تینما و  هب  نیفرط  راجت  هک  دیاب  دشابیم ، هدوب و  نیکم  تلدعم 
یچکرمگ زا  یفخم و  ار  دوخ  عاتم  يدحا  هچنانچ  هتخاس  دیاع  لصا و  روتسد و  لومعم و  قفاوم  دنمانیم ، زین  كرمگ  یکرت  ترابع  هب 

روتـسد و هچنآ  لباقم  رد  ار  نآ  هیلام  راجت ، بیدأت  تراجت و  ماظن  لالتخا  مدـع  تهج  هب  دـنزاس ، بوجحم  عراوش  قرط و  ناریگجاب  و 
. دنیامن تفایزاب  تسا  لومعم 

، هدومنن اجتلا  لوبق  دـندرگ  یجتلم  مه  ریغ  ماکح و  هب  هدومن  نیفرط  تکلمم  هب  رارف  ینادا  ای  یلاعا  زا  يدـحا  رگا  هکنآ  مجنپ - هطراـشم 
. ددرگن عقاو  یهاتوک  حماست و  للعت و  هدومن ، میلست  رونس  دحرس  ماکح  هب  تمس  هب  تمس  سبح و  دیق و  ذخا و  رطاخ  ددرت  الب 
يدمتعم نیدتم  نیما  دندرگ ، یفوتم  هک  هروبزم  تعامج  زا  یعمج  لاوما  طبض  راجت و  تیشمت  صوصخ  تهج  هب  هکنآ  مشش - هطراشم 
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ناثراو هب  ار  ناشیا  تاکورتم  هدومن ، تماقا  تسا  نیکم  تلدعم  نیطالس  رقم  هک  ناهفـصا  هنطلـسلا  راد  لوبنتـسا و  رد  نییعت و  نیفرط  زا 
. دنزاس دیاع  قحلا  هل  نم  هب  ار  قح  هدیناسر 

رد هک  بارعا  يایقشا  زا  هرصب  راوج  برق  هب  رظن  هتسویپ  عقاو و  دادغب  مالسلا  راد  هرـصب و  نیب  هزیوح  تیالو  نوچ  هکنآ  متفه - هطراشم 
هروکذم يایقـشا  لادج  عازن و  عفر  نامثع ، لآ  تلود  هطباض  تلدعم و  هب  رظن  دندرگیم ، داسفا  داوم  جیهم  دنراد  فقوت  هروبزم  تیالو 

هزیوح ریخست  فرصت و  طبض و  هجوتم  ینامثع  تلود  يایلوا  هاگره  هک  دیاب  تسا ، هینیع  تابجاو  زا  ناتسآ  نیا  نابـستنم  تمه  تمذ  رب 
يایلوا فرـصت  هب  ار  هزیوح  هدومنن  ضرعت  لخد و  هجو  چـیه  هب  هدـیدرگن  محازم  عنام و  ناغفا  ناـیزاغ  نیناوخ و  زا  مویلا  دـعب  دـندرگ ،

. دنراذگ ینامثع  تلود 
38 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

رارق و حالفلا  بجوتسم  حالـص  حلـص و  روکذم  قیرط  روطـسم و  جهنم  رب  یمظع  تلود  ود  نیا  نیب  ام  یف  نوچ  هکنآ  متـشه - هطراشم 
ماکح و تطاسو  هب  دیامن ، نیفرط  دحا  تکلمم  هب  فرصت  لخد و  هدارا  هدیـسر  مه  هب  جراخ  زا  یعزانم  مویلا  دعب  هاگره  هتفای ، رارقتـسا 

تریاغم هدیـشوک و  ادحتم  روبزم  عزانم  داسف  هدام  عفد  علق و  رد  مه  تناعا  هب  هتخاس  علطم  ار  رگیدکی  اضتقالا  دـنع  تادحرـس ، ناطباض 
. دنرادن روظنم 

هب نیفرط  ناریفس  نایچلیا و  رگا  دعب  نم  هطورشم ، هدوهعم  تامدقم  ماجنا  حاجنا و  تاجمان و  قیدصت  ریرحت  زا  دعب  هکنآ  مهن - هطراشم 
هب ناشیا  دورو  هب  دـندرگ  ممـصم  رگیدـکی  کلامم  تمیزع  هب  تالاوم  هطبار  دییـشت  ای  تافاصم  هحلاصم و  رارقتـسا  ماکحتـسا و  تهج 
زا کی  ره  هدـیناسر ، میدـقت  هب  همزال  تاعارم  ار  ناشیا  عابتا  نایچلیا و  ناطباض ، ماـکح و  تفرعم  هب  داـتعم ، روتـسد  هب  رونـس ، دودـح و 

ار دوخ  تالاوحا  هک  دنیامن  هدارا  هچنانچ  داحتا  هطباض  داد و  هطبار و  هظحالم  هب  دندرگ ، دراو  رگیدکی  رونـس  دودـح  هب  نیفرط  يارفس 
. دنرادن زئاج  تفلاخم  هتشاذگن ، لطعم  ار  ناشیا  ناگداتسرف  هدیدرگن ، محازم  عنام و  نیفرط  زا  دنیامن ، مالعا  دوخ  نیرمآ  فرط  هب 

هک ار  یلاحم  مامتلاب  نأشلا  عیفر  يارزو  ناکم و  یلاع  نارکسع  رـس  دورو  هب  اذه  انموی  یلا  ناریا  رفـس  ودب  زا  نوچ  هکنآ  مهد - هطراشم 
و « 1  » نالدرا ناهاشنامرک و و  نادمه و  امیـس  هدمآرد ، هینامثع  تدـع  نارود  تلود  يایلوا  فرـصت  هب  اهرک  وا  اعوط  ریخـست و  طبض و 
يرق و اههبـصق و  نیب  ام  یف  هعقاو  یـضارا  مراط ، یلا  درجورب  زا  يولع و  مراط  رهبا و  ناجنز و  هیناطلـس و  درجورب و  و  « 2  » یلیف ناتسرل 

لاحم رد  هعقاو  یحاون  ارق و  عاقب و  عالق و  دالب و  نیادـم و  داـبآ و  هاوخ  رومغم و  هاوخ  لـالت ، يراحـص و  لاـبج و  یـضارا و  یحاون و 
یضارا یحاون و  ارق و  تابصق و  زا  دنشاب ، هدروآرد  فرصت  هضبق  ریخست و  هزوح  هب  هک  یلاحم  ریاس  ناوریا و  هجنگ و  سیلفت و  زیربت و 

نودب لوالا  یف  امک  مامتلاب  اریاب ، ما  ناک  اریاد  لابج ، لالت و  يراحص و  عاقب و  عالق و  و 
______________________________

. یلعف ناتسدرک  هیحان  (- 1)
تسا هزورما  دابآ  مرخ  هیحان  روظنم  (- 2)

39 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ره هب  هچنآ  عرازم  ارق و  لالت و  يراحص و  یـضارا و  لابج و  عاقب و  عالق و  هدوب ، تدع  نارود  تلود  نآ  نابـستنم  فرـصت  رد  یعزانم 

الوا ناک  امک  دیآیم ، هدمآرد و  هللا  لیبس  یف  دـهاجم  يزاغ  نیا  فرـصت  هب  هک  یتایالو  راصما و  لاحم و  زا  مسر  مسا و  ره  هب  تهج و 
عطق نییعت و  هاگآ  نیددحم  نیبناج  زا  هللا  ءاش  نا  دعب  رارقرب و  یقاب و  ناشن  تفالخ  نامدود  نیا  نابـستنم  کلمت  هضبق  فرـصت و  دـیرد 
همزال همولعم  طورـش  هب  هچمان  دودح  دریذپ و  نییبت  زییمت و  هدـش ، صخـشم  نیعم و  کی  ره  هلـصاف  تامالع  هک  قیرفت  رونـس و  دودـح 
دحا دوخ  ياهیف  فرصتم  هصخشم  هنیعم  دودح  زا  ربش  کی  ردق  هب  یلاعت  هللا  ءاش  نا  میقتسم و  دوهع  طورـش و  رب  نیبناج  زا  دبای ، ریرحت 

. تشاد دنهاوخن  زئاج  ضرعت  لخد و  نیفرط 
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ياج رب  هک  پوت  هدارع  دـنچ  هدـش ، عقاو  هعزانم  همـصاخم و  نیتلود  هنایم  رد  یلاعت  هللا  ءاضقب  هک  قباس  لاس  رد  هکنآ  مهدزای - هطراشم 
فرط زا  و  میلـست ، در و  ینامثع  ياربک  تفالخ  یمظع و  تلود  ناـکم  اـیرث  ناتـسآ  ناگدـنب  هب  اـهمامت  هب  ار  هروکذـم  ياـهپوت  هدـنام ،

فوقوم هدومن  ناـشیا  يارفـس  دـیاع  لـصا و  هدوبن و  اـهنآ  میلـست  در و  رد  يرذـع  هنوـگچیه  نورقم  دـبا  نوزفازور  تلود  نیا  نابـستنم 
. دنرادن

یلعم ياشاپ  هاج  یلاع  نیب  ام  یف  الوا  هک  هحیحـص  هحیرـص  هحلاصم  هربتعم و  هقوثوم  کـسمت  نیا  بجوم  هب  هکنآ  مهدزاود - هطراـشم 
راگدـناوخ و ترـضحیلعا  نویامه  طخ  حرـش  هب  هک  ترـصن ، الم  تیانع ، راونا  ضیفتـسم  ترافـس و  زوم  هتفایاو  هیلا و  يزعم  هاـگیاج 

رهم رهم  هب  روطسم  جهن  هب  ایناث  لصاح و  یفاک  لماش  تصخر  یفاو و  لماک  نذا  هللا  یلع  لکوتم  هللااب و  رـصنتسم  نیا  ياضما  اضق  مکح 
دهاوخ یبیغ  راونا  ضیفتسم  نیا  دزن  لاسرا  تمـس  یلحم و  نیرحبلا  ناقاخ  نیربلا و  ناطلـس  فیرـش  طخ  هب  هک  رگید  دهع  نیزم و  راثآ 

. تفای
ثداوح قرطت  زا  هدـیدرگن ، لزلزتـم  لـلختم و  ضراـعم  ضراوع  هب  ماـیالا  روهدـلارم و  یلع  ماـجنا  ریخ  هحلاـصم  نیا  زیزعلا  هللا  ءاـش  نا 

کلملا هللا  قیفوتب   ) هتفای رارق  جهن  نآ  رب  حالص  حلص و  هک  هموقرم  داوم  رد  ینید  داحتا  بسح  هب  دعب  ام  یف  نوصم و 
40 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

بآم و تلاسر  بانج  تارهاب  تازجعم  دای و  ار  « 1 ( » ناف اهیلع  نم  لک  دجوم  ناج و  سنا و  هاشنهـش  دلخم و  ررقم و  دبالا  یلا  دمـصلا 
هموقرم داوم  رد  ناکم  ایرث  ناتـسآ  بناج  زا  هک  مادام  هک  دـش ، عقاو  قاثیم  دـهع و  نیفرط  زا  هنوگنیدـب  داریا و  ار  بایطا  باحـصا  لآ و 

ضیف هب  زیزعلا و  هّللا  ءاش  نا  دنـشاب ، مزاج  مئاق و  حالفلا  مزلتـسم  دوهع  قیثاوم و  حالـص و  حلـص و  دویق  طورـش و  هب  هدوبن ، دـهع  ضقن 
يارما تلود و  يانما  ریاس  هللا و  لیبس  یف  يزاغ  هللااب و  نیعتـسم  هللا و  یلع  لکوتم  نیا  فرط  زا  لزی  مل  رداـق  تیاـنع  نوع  لزا و  ضاـیف 
طارـص هارهاش  زا  دعب  نم  هدوب ، رارقرب  رمتـسم و  لاونم  نیدب  بقع  دعب  ابقع  لسن و  دعب  الـسن  ناتـسآ  نیا  نایودـف  نایزاغ و  ترـضح و 

ناقاخ مظعا و  ناطلس  فرـشلا - رهاب  فرط  زا  هکنآ  طرـش  هب  دوب ، دهاوخن  زئاج  فارحنا  لودع و  تفلا  يوتـسم  قیرط  تلخ و  میقتـسم 
بیرقنع دوب ، دناوت  داضتعا  يوزاب  ذیوعت  هک  هموقرم  طورش  هب  هماندهع  تسا ، ماشتحا  نامیلس  هاشنهش  مالسا و  نید  یماح  هک  زین  مرکا 

. ددرگ دراو 
نیکشم باتک  باطتـسم و  باطخ  نیا  ماکحا  طیارـش و  نآ  لاصیا  زا  دعب  دشاب ، هدش  ناهفـصا  هنطلـسلا  راد  هناور  هیلا  راشم  ترـصن  الم 
ياضتقم هب  مرکا  دـنوادخ  بضغ  طخـس و  بجوم  نآ  زا  فلخت  مکحم و  مایقلا  ۀـعاس  ۀـعاسلا و  مایق  یلا  یلاعتملا  هللا  ءاش  نا  زین  باـقن 

ٌعیِمَـس َهَّللا  َّنِإ  ُهَنُولِّدَُبی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهُْمثِإ  امَّنِإَف  ُهَعِمَـس  ام  َدَْعب  َُهلََّدب  ْنَمَف  دوب . دـهاوخ  « 2  » ًالُؤْسَم َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدـْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  همیرک  لولدـم 
«4 . » هیحتلا فالآ  اهرجاه  یلع  هیوبنلا  ةرجهلا  نم  فلالا  دعب  نیعبرا  ۀئام و  ۀنس  لوالا  عیبر  رهش  ةرغ  یف  کلذ  ناک  و  « 3  » ٌمِیلَع

______________________________

نمحرلا 26 ةروس  (- 1)
يرسالا 34 ةروس  (- 2)
ةرقبلا 181 ةروس  (- 3)

ناریا خیرات  نمجنا  هرامش 105  دنس  (- 4)
41 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع هاشداپ  ثلاث  ناخ  دمحا  ناطلس  اب  ناغفا  فرشا  حلص  دادرارق 

ناخ دمحم  نب  يزاغلا  ناطلسلا  نب  ناخ  دمحا  يزاغلا  ناطلـسلا - ناقاخلا ، نب  ناقاخلا  نب  ناقاخلا  و  ناطلـسلا ، نب  ناطلـسلا  نب  ناطلـسلا  ]

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


«2 [ » نامزلا رخآ  یلا  هناسحا  هرب و  نیملاعلا  یلع  ضافا  نارودلا و  ضارقنا  یلا  هتفالخ  هللا  دلخ  ناخ ، میهاربا  ناطلسلا  نب 
«3 [ » یلعا دجما  عفرا  سدقا  فرشا  ]

«4 [ » هلالجا هلابقا و  یلاعت  هللا  مادا  لالجالا  ۀماخفلا و  ۀلاسبلا و  ۀماهشلل و  اسمش  لابقالا  ۀمشحلا و  ۀمظعلا و  ۀلودلا و  ۀلایالل و  ارخف  ]
باتک نیا  ریرحت  رب  ثعاب  دـعب  نیعمجا و  هباحـصا  هلآ و  نیلـسرملا و  ءاـیبنالا و  دیـس  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  نیملاـعلا و  بر  دـمحلا هللا 
بناج زا  ماوت  ردق  میشاضق  مقر  بجوم  هب  نوچ  هک  تسا  نآ  باستکا  تحلاصم  قوثوم  نیا  ریطست  رب  يداب  باصن و  تحـص  باطتـسم 

تلود و تهبا و  هکیرا  يازفا  بیز  تلوـص ، خـیرم  تـبتر  دـیهان  تـلزنم ، اـیرث  تـعفر  ناوـیک  ترـضحیلعا  ناگدـنب  بناـجم  تلدـعم 
بقاث مجن  لابقا ، تنمیم و  زادرپهلعش  علاط  رتخا  يرایتخب ، تعانم و  تداعس و  ردص  زارط  تنیز  يراکماک ،

______________________________

ومیس هلماک  تصخر  روهمم ، هلیرهم  يدنک  کت  رصنالم  نانلوا  نییعت  صخرم  هحلص  ندنفرط  هاش  فرـشا  : » دنـس لصا  رد  ناونع  (- 1)
. ردیتروص کسمت  یکید  رید  هجنبج 

. دش دهاوخ  صخشم  نتم  رد  نآ  ياج  تسا و  هدمآ  همان  يالاب  امارتحا  هک  ناخ ، دمحا  ناطلس  صاخ  نیوانع  (- 2)
ناغفا فرشا  صوصخم  نیوانع  (- 3)

دادغب یلاو  اشاپ  دمحا  هب  طوبرم  نیوانع  (- 4)
42 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

سـسؤم داسف ، ملظ و  نامناخ  ناینب  برخم  داحلا ، ضفر و  ماـمغ  مـالظ  زا  داـبع ، رطاوخ  تآرم  يادزگـنز  لـالجا ، دـجم و  قفا  عطاـس 
هاج مج  هاش  داشر ، قدص و  جهانم  جـهان  دادـس ، دـشر و  کلاسم  کلاس  یناتـس ، روشک  دـعاوق  ناک  رادیـشم  ینارماک ، ینابم  ساسا و 

«[ 1  ] » بایماک باون  هالک  دیشروخ  هاپس ، هراتس 
، ناکملا عیفر  ناگدنب  اب  هک  تسا  صخرم  نوذأم و  هاگرد ، نابوسنم  هنیمک  هاوختلود و  هدنب  «، 2  » ریخ حلصلا  نوحشم  قدص  نومضم  هب 

تمظع هانپ  لابقا  تلود و  تلایا و  هاگیاپ ، یلاعتم  هاگیاج ، الاو  هاج ، یلاع  نانعمه ، تلود  ناشلا  یلج - ناـنتمالا ، ریثک  ناـسحالا ، روفوم 
یلاع رادتقالا  ریثک  رادرس  رابتالاو و  راقو  بحاص  رالاسهپس  هانتکا  تماخف  تهبا و  هابتنا ، تلاسب  تماهش و  هاگتسد ، لالجا  تمـشح و  و 
ناکم ایرث  ناگدنب ، فرشلا  رهاب - فرط  زا  هک  « 3 ، » مخفم ریظن  فصآ  ریشم  مظعم ، ریبدت  بئاص  ریبد  مرکم ، ریمض  نشور  ریزو  رادقم ،

رایرهـش يربـک ، تفـالخ  دنـسم  شخبهیاریپ  یمظع ، تنطلـس  تخت  يازفا  قـنور  ناـمز ، نیطالـس  هاـبج  ياـمرف  هدجـس  ناـشن ، تلدـعم 
یف نیطالسلا  ناطلس  میلقا ، تفه  يامرفنامرف  میهید ، جات و  بحاص  ویدخ  راقوردنکس ، رفنودیرف  هاشداپ  راهتشا ، دیشروخ  رادمتمظع 

ۀمامالا کـلام  نیکرـشملا ، ۀـضفرلا و  قاـنع  ارـساک  نیدـلا ، ۀعیرـشلا و  ۀنـسلا و  ییحم  قاقحتـسالاب ، نیقاوخلا  كولملا و  ذـالم  قاـفآلآ ،
نیقاوخلا مخفا  مارکلا ، نیطالـسلا  مظعا  رهطالا ، عرـشلا  تاـیآ  حـضوم  رهزـالا ، نیدـلا  تاـیار  عفار  يربکلا ، ۀـفالخلا  بحاـص  یمظعلا ،
نیمرحلا مداخ  نینرقلا ، يذ  ردنکـسا  یناث  نیرحبلا ، ناقاخ  نیربلا ، ناطلـس  ابرق ، دـعب و  دابعلا  رـصان  اـبرغ ، اقرـش و  دـالبلا  حـتاف  ماـظعلا ،

یماح ةرفکلا  لتاق  هللا ، لیبس  یف  دهاجملا  هللا  لظ  هاپـس  کئالم  هاجمج  هاشداپ  رـصنلا ، رهاب  راگدنوادخ  رـصعلا ، ردان  ناقاخ  نیفیرـشلا ،
يدابم هب  یناقاخ ، ناماوت  تلدعم  میشردق  مقر  ینابناهج و  نایرج  اضق  نامرف  بجوم  هب  «، 4  » هاگدیما نایملاع  هاشداپ  ةرربلا ،

______________________________

همان نتم  رد  ناغفا ، فرشا  نیوانع  ياج  (- 1)
ءاسنلا 128 ةروس  (- 2)

 ... ۀلودلا هلایالا و  رخف  اشاپ : دمحا  توعن  ياج  (- 3)
ناخ دمحا  ناطلس  مام  توعن و  ياج  (- 4)
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43 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
، هعمج زور  خـیراتب  اذـهل  ددرگ . متا  بسنا  یلوا و  هجو  رب  مها  رما  نـیا  هـب  هملاـکم و  هـب  دـناهدیدرگ  صخرم  نوذأـم و  هحلاـصم  روـما 

هیلا راشم  هاج  یلاع  ناشالاو  ناگدنب  اب  نادمه ، رهش  رهاظ  رد  يوبن ، ترجه  زا  لهچ  دصیـس و  رازه و  هنـس  رفظملا ، رفـص  رهـش  مهدفه 
. تفای رارقتسا  رارق و  طرش  هدزاود  رب  هحلاصم  يانب  هملاکم و 

دمتعم برجم  نیددـحم  نیفرط  زا  همانحلـص ، هقوثوم  کسمت  ریطـست  ریرحت و  حالـصا و  حلـص و  داوم  داقعنا  زا  دـعب  هکنآ  یلوا - طرش 
. دنیامن تحلصم  مامتا  هداد ، رارق  دح  هحضاو  تامالع  حیضوت  دودح و  دیدحت  و  نییعت ،

باکر هب  تالسارم ، بوتکم و  همان و  مجع  ناهاش  نیسح ، ناطلس  هاش  نامز  یلا  لیعامسا ، هاش  نامز  زا  هک  يوحن  هب  هکنآ  یناث - طرش 
كولـسم و كولـس  مویلا ، دعب  جهن  نامه  هب  «، 1  » دـناهدومنیم لاسرا  ریرحت و  مظعا  يارزو  هللا و  لظ  هاشنهـش  باـبق  نودرگ  باـیماک 
رد ناشیا ، داهن  یلاع  فالخا  داجما و  دالوا  و  یلعا ] دجما  عفرا  سدـقا  فرـشا   ] ناگدـنب بناج  زا  هدـمآ ، لمع  هب  روبزم  موسر  تاعارم 

بوتکم زین  مخفا  يالکو  مظعا و  يارزو  هب  هیلاع ، هیلع  تدمدبا  تلود  راهتـشا  اضیب  رادتقا  نودرگ  رابرد  هب  بوتکم  همان و  لاسرا  نیح 
يارزو هب  و  لاسرا ، ریطـست  ریرحت و  ریقوت  زازعا و  هب  دناهتـشونیم ، مجع  ناهاش  هب  هک  يداتعم  روتـسد  هب  هیلع  تلود  فرط  زا  و  ریرحت ،
يارزو هب  هک  قباس ، يارزو  هقیرط  هب  هیلع  تلود  مظعا  يارزو  درجم  هتشونن  بوتکم  مقر  تسا ، هلودلا  دامتعا  زا  ترابع  هک  ناریا  مظعا 

. دنیامن روتسد  نیا  تاعارم  هدومنن ، یهاشداپ  بوتکم  عقوت  ناریا ، ناگلودلا  دامتعا  ریرحت و  بوتکم  دناهتشونیم ، مجع  ناهاش 
ار ناشیا  دنیامن ، ترایز  مزع  میمـصت  ناریا  تکلمم  زا  هک  مانالا  دیـس  هرونم  هضور  نیرئاز  و  مارحلا ، هلا  تیب  جاجح  هکنآ  ثلاث - طرش 

. دنیامن رورم  روبع و  یعنام  نودب  املاس  انمآ  ینازرا و  امئاد  ینویامه  تصخر  هدوب ، نذا  هناهاشداپ  کلاسملا  ۀسورحم  کلامم  زا 
______________________________

ناونع هب  رگید  هک  هدـمآیم  راع  ار  ینامثع  نیطالـس  ناریا ، رد  یـسایس  تردـق  نتـسکش  مه  رد  عاضوا و  یناشیرپ  تلع  هب  ارهاظ  (- 1)
. دنتسرف همان  ناریا  مظعا  ناریزو 
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رورم روبع و  تمالـس  تینما و  هب  نیفرط  راـجت  دـیاب  تسا . تعفنم  بجوم  تیهاـفر و  ثعاـب  هک  تسا  يرما  تراـجت  هکنآ  عبار - طرش 

عاتم يدحا  رگا  و  میلـست ، ادا و  دنمانیم  كرمگ  هک  ار  نآ  هیلام  يرادهار و  لومعم  نوناق و  قفاوم  نیفرط  زا  تراجت  نیح  رد  دـنیامن و 
. دنیامن تفایزاب  لباقم  رد  ار  نآ  هیلام  بیدأت ، تراجت و  ماظن  لالتخا  مدع  تهج  هب  دراد ، ناهنپ  یچکرمگ  زا  یفخم و  ار  دوخ 

دحرس ماکح  هب  تمـس ، هب  تمـس  سبح و  دیق و  ذخا و  ددرت  الب  هدومنن ، لوبق  ار  نیفرط  نییرارف  ینادا  یلاعا و  زا  هکنآ  سماخ - طرش 
. دوشن عقاو  للعت  هدومن ، میلست  رونس 

راد رد  و  نییعت ، نیفرط  زا  ار  ردـنب  هاـش  ناـشیا ، ناـیفوتم  لاوما  طبـض  راـجت و  صوصخ  روـما و  تیـشمت  تهج  هب  هکنآ  سداـس - هداـم 
. دنیامنن تردابم  نآ  فالخ  هب  هدوب ، زئاج  مزال و  ناشیا  تماقا  ناهفصا  رد  تسا و  يرایرهش  تلود  هاگتخت  هک  لوبمالسا  هنطلسلا 

برع يایقشا  هتسویپ  عقاو و  دادغب  مالـسلا  راد  هرـصب و  نیب  رد  و  هرـصب ، برق  عباوت ، لاحم  تابـصق و  يرق و  هزیوح و  هکنآ  عباس - هدام 
لادج عازن و  عفر  هروکذم  يایقشا  دعاقت  مدع  و  هروبزم ، تایالو  راوج  برق  رابتعا  هب  و  عقاو ، لادج  عازن و  دنـشابیم  تیالو  نآ  رد  هک 

هب ار  روبزم  تیالو  هک  تسا  مزال  یناتسروشک  ناینب  تفالخ  ناتـسآ  نآ  نابـستنم  ینامثع و  هرهاق  تلود  يایلوا  تمهن  الاو  تمه  همذ  رب 
نیا فرط  زا  مویلا  دعب  هک  مدومن  دهعت  اذهل  دنیامن . مور  کلامم  ياجرالا  عیسو  ياضف  همیمـض  هدروآرد ، ریخـست  هزوح  طبـض و  هطیح 

. دنراذگاو ینامثع  تلود  يایلوا  فرصت  هب  یعزانم  نودب  و  دنیامنن ، ضرعت  لخد و  هدومنن ، هروبزم  تیالو  رد  عمط  یمظع ، تلود 
جراخ زا  مویلا  دـعب  هاگره  تفای ، رارقتـسا  عقاو و  همتاخ  ریخ  حالـصا  حلـص و  هجو  نیا  جـهن و  نیرب  نیب  ام  یف  نوچ  هکنآ  نماث - طرش 
بسح هب  تادحرـس ، نیطباض  ماکح و  تطاسو  هب  دیامن ، نیبناج  زا  کی  ره  تکلمم  هب  ضرعت  لخد و  هدارا  دیـسر  مه  هب  عزانم  يدحا 
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عفر و رد  مه  تناعا  هب  هتخاس ، علطم  ربخم و  ار  رگیدکی  اضتقالا 
45 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. دنرادن روظنم  تریاغم  هدیشوک ، ادحتم  روبزم  عزانم  داسف  هدام  علق 
رارقتـسا و تهج  هب  هک  ناکم ، عیفر  ناریفـس  ناشن و  تحاصف  نایچلیا  تاجمان ، قیدـصت  دتـس  داد و  ریرحت و  زا  دـعب  هکنآ  عسات - طرش 

ناطباض ماکح و  تفرعم  هب  داتعم ، روتـسد  هب  رونـس ، دودـح و  هب  ناـشیا  دورو  هب  دـنوش ، نییعت  تاـفاصم  هحلاـصم و  دوهع و  ماکحتـسا 
هظحالم هب  هرومأم ، لحم  هب  لوصو  زا  دـعب  نیریفـس ، زا  کـی  ره  هلداـبم و  مولعم  نیعم و  ردـق  هب  ار  ناـشیا  عباوت  ناـیچلیا و  تادـحرس ،

ناسک و هدوبن ، یعنام  نیفرط  زا  دـنیامن  مـالعا  دوخ  نیرمآ  فرط  هب  ار  دوخ  تـالاوحا  هک  دـنیامن  هدارا  هاـگره  داـحتا ، تبحم و  طـباور 
. دنرادن زئاج  تعنامم  هتشادن ، قوعم  ار  رگیدکی  ناگداتسرف 

ار یلاحم  مامتلاب  ناشلا ، عیفر  يارزو  ناکم و  یلاع  نارکسع  رس  دورو  هب  اذه ، انموی  یلا  ناریا  رفس  هب  تکرح  ودب  زا  هکنآ  رشاع - طرش 
ناهاشنامرک نادمه و  امیس  دشاب ، هدمآرد  هینامثع  هیلاع  هیلع  تدع  نارود  تلود  يایلوا  فرصت  هب  اهرک  اعوط و  ریخـست و  طبـض و  هک 

ارق و تابـصق و  عقاو  هنایم  رد  يولع  مراط  یلا  درجورب  زا  ایلع و  مراط  رهبا و  ناـجنز و  هیناطلـس و  درجورب و  یلیف و  ناتـسرل  نـالدرا و  و 
هعقاو یحاون  يرق و  عاقب و  عالق و  تابصق و  دالب و  نیادم و  و  دابآ ، هاوخ  رومعم و  هاوخ  لالت ، يراحـص و  لابج و  یـضارا و  یحاون و 

يرق و تابـصق و  زا  دنـشاب ، هدروآرد  فرـصت  هضبق  ریخـست و  هزوح  هب  هک  یلاـحم  ریاـس  ناوریا و  هجنگ و  سیلفت و  زیربـت و  لاـحم  رد 
تلود نآ  نابـستنم  فرـصت  رد  یعزانم ، نودب  لوالاک ، مامتلاب  اریاب  ما  ارئاد  لابج  لالت و  يراحـص و  عاقب و  عالق و  یـضارا و  یحاون و 

نیا فرـصت  هب  هک  یتایالو  لاحم و  زا  دابآ ، هاوخ  رومغم و  هاوخ  لالت ، يراحـص و  لابج و  یـضارا و  عاقب و  عالق و  هدوب ، تدع  نارود 
قیرفت رونس و  دودح و  عطق  نییعت و  نیددحم  نیبناج  زا  هکنآ  زا  دعب  هدوب ، رارقرب  یقاب و  ناشیا  فرصت  هب  لوالاک  هدمآرد ، هاجمج  هاش 

زا دـبای  هلدابم  ریرحت و  هلومعم  طرـش  هب  نیفرط  زا  هچمان  دودـح  دـنیامن و  نییبت  زییمت و  رارقرب و  عضو و  ار  کلم  ره  هلـصاف  تاـمالع  و 
لخد و ار  نیمز  يربش  ردق  هب  یتح  رگیدکی  هیف  فرـصتم  تایالو  هب  تکرح و  نآ  ریاغم  هدوب ، میقتـسم  دوخ  دوهع  طورـش و  رب  نیبناج 

. دنیامنن ضرعت 
46 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ياهپوط هدـنام ، اج  رب  هک  پوط  هدارع  دـنچ  دـش ، عقاو  هعزاـنم  هناـیم  رد  یلاـعت  هللا  ءاـضقب  هک  قباـس  لاـس  رد  هکنآ  رـشعيداح - طرش 
رذع هنوگچیه  هاجمج  هاش  باون  فرط  زا  میلست و  در و  يربک  تفالخ  یمظع و  تلود  ناکم  ایرث  ناتـسآ  ناگدنب  هب  اهمامتب  ار  روکذم 

. دنرادن زیاج  اهنآ  میلست  رد 
ناکرالا خسار  هیلع  تلود  بناجم  فاطلا  بناج  زا  هک  ۀیکحم  هلاکولا  بسح  هک  قوثوم  کسمت  نیا  بجوم  هب  هکنآ  رـشعیناث - طرش 

رورک مایا و  رورم  هب  ماجنا  تیریخ  هحلاصم  نیا  هتفای ، دیهمت  دقع و  دادرارق  هحلاصم  هب  یناکم  یماس  هاج  مج  هاش  ینامثع و  ناینبلا  مئاق 
داوم رد  ینید ، داـحتا  بسح  هب  دـعب ، اـم  یف  نوصم و  ثداوح  قرطت  زا  هدوبن  ریذـپللخ  ضراـعم  ضراوع و  بابـسا  هب  ماوعا ، روـهد و 

هدننیرفآ كاخ و  بآ و  قلاخ  هدوب  دلخم  ررقم و  دبالا ، یلا  دمصلا ، کلملا  هللا  قیفوتب  هتفای ، رارق  جهن  نآ  رب  حالص  حلـص و  هک  هموقرم 
تاـکربلا ةریثـک  تازجعم  داـی و  ار  هلاونمع  هناـش و  مظع  هلـالج و  لـج  تاوامـس  ضرا و  قلاـخ  تادوـجوم و  عناـص  كـالفا و  مجنا و 

بیبح نیلـسرملا ، ءاـیبنالا و  رخف  نییبنلا ، متاـخ  « 1 ، » كانلعج اـنا  هکیرا  ياریپ  تنیز  كـالفالا و  تقلخ  اـمل  كـالول  دنـسم  نیـشنردص 
مساقلا یبا  دمحالا ، دومحملا  دجمالا ، یفطصملا  ددسملا ، لوسرلا  دیوملا و  هللا ، عم  یل  هداعسلا  مزال  هداس  يارآ و  گنروا  هللا ، ترضح 

رد ناشن  شرع  ناتـسآ  نآ  بناج  زا  هک  مادام  هک  میاـمنیم  قاـثیم  دـهع و  هجو  نیرب  داریا و  ار  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـمحم 
یناب ثعاب و  تکرح و  نآ  فالخ  هب  روظنم و  تاعارم و  ار  دوهع  قیثاوم  حالص و  حلـص و  دویق  طورـش و  مئاد و  مئاق و  هروکذم  دراوم 

مارتحالا و يوذ  يارما  الکو و  ماقم و  عیفر  فالخا  داجما و  دالوا  زین و  سدـقا  فرـشا  بایماک  باون  فرط  زا  دـندرگن ، ضیقن  هب  يرما 
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فارحنا و یگناگی  هداج  زا  هدومنن ، تکرح  داحتا  تفلا و  هیور  ریاغم  هدوب ، روتسد  حرـش و  نیمه  هب  زین  ماجرف  ترـصن  رکاسع  مادخ و 
تلود فرشلا  رهاب  فرط  زا  هک  یجهن  هب  و  دندرگن ، فالخ  کلسم  کلاس 

______________________________

هروس ص 26)  ) ِقَْحلِاب ِساَّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  (- 1)
47 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینیمی هب  هدکؤم ، هقیثو  هچماندهع و  هریتو ، جهن و  نامه  هب  زین ، هاجمج  هاش  بناج  زا  دیامرف ، ینازرا  دورو  فرش  هچمان  دهع  هیلاع  هیلع 
عفر حـالف و  حالـص و  صوصخ  رد  كراـبم ، مقر  رد  هتفاـی  نییبـت  قوف  رد  هک  يوحن  هب  دوـش و  میلـست  ریرحت و  هدـش  داریا  قوـف  رد  هک 
ریزو هانپ ، لابقا  تلدعم و  تفصن و  هاگیاج  الاو  هاج  یلاع  ناگدنب  اب  دناهدومرف ، یفاک  لماش  تصخر  یفاو و  لماک  نذا  حالق  فالخ و 

تصخر بسح  هب  زین  هیلا  مظعم  بانج  یلاع  مدومن و  قوف  هحورشم  همزال  دویق  طورـش و  هب  هحلاصم  داوم  دقع  هیلا ، مظعم  ریبدت  بئاص 
هب هکنآ  زا  دـعب  هک  میدومن  دـهعت  بناج  ود  زا  مازتلا و  دوخ  رب  ار  نآ  دویق  طورـش و  تاـعارم  روبزم و  حلـص  لوبق  هلماـش  نذا  هلماـک و 

ار حالـص  حلـص و  ساـسا  هلداـبم و  هروبزم  تاـجمان  قیدـصت  هلمج ، روضح  رد  دـبای ، دورو  تاـجمان  قیدـصت  تاکـسمت  نیمه  بجوم 
الاو هاـج  یلاـع  ناـش  یلعم  ناگدـنب  میلـست  ریرحت و  هقوثوم  کـسمت  مازتلا و  دوخ  رب  کـی  ره  هنوگ  نیرب  میئاـمن و  رقتـسم  مکحتـسم و 

«1 . » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ُهَنُولِّدَُبی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهُْمثِإ  امَّنِإَف  ُهَعِمَس  ام  َدَْعب  َُهلََّدب  ْنَمَف  دش . هیلا  مظعم  هاگیاج 
«2  » روکذملا صوصخلاب  صخرملا  رومالا و  ریقفلا  دبعلا  نم 

______________________________

(8  ) هرقبلا هروس  (- 1)
ناریا خیرات  نمجنا  ( 102  ) ود دص و  هرامش  دنس  (- 2)

48 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

مظعاردص اشاپ  میهاربا  هب  ناغفا  فرشا  همان 

«1 [ » قافولا دولا و  ۀکیرا  یف  هتبثا  قافالا و  نف  هتلود  ءاول  هللا  یلعا  هاش  فرشا   ] میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
«2 [ » نارودلا رادم  رادام  هلابقا  یلاعت  هللا  مادا  نمحرلا  لیلخ  یمس  ]

تاومس هعبـس  میلاقا  ياشگروشک  نامـسآ و  گنر  هزوریف  گنروا  يارآ  هکیرا  هک  باتملاع  باتفآ  ورـسخ  هک  نادنچ  یلاعت  هللا  ءاش  نا 
داب ياوه  هب  راعـش ، ناسحا  راردـم  ربا  قذاح  بیبط  هک  مادام  نمچ و  نانیـشنكاخ  یئرمارآ  ملاع  يار  غورف  وترپ  زا  تسا ، ناکما  ناهج 

گنج رد  دنشابیم ، بارت  باقن  باجح  نانصحتم  هک  روذب  ناشکرس  اب  باحس  یسک  رکشل  نشلگ و  تاتابن  جازم  فارحنا  حلصم  راهب 
مل تایاهنالب  تاحوتف  یلزا و  تاقارشا  وترپ  تسا ، گنردیب  هیلفس  تاهما  هیولع و  ءابآ  هحلاصم  بابسا  هیهت  رد  هیحان  توق  ناحلصم  و 

رهظم تاینمتم و  لوصح  رمثم  لالجلاوذ  هدیزگرب  نآ  رادیاپ  تلود  يارس  ناتسب  راهب و  هشیمه  رازلگ  لالج و  ناهج  زورفا  تحاس  یلزی 
. داب لامآ  تادارم و  لوصو  راهزا 

باتفآ يار  مولعم  تصلاخم ، مراکم  ضرف  يادا  تدیقع و  مسارم  ضرع  زا  دعب 
______________________________

. تسا هدمآ  همان  يالاب  امارتحا  (- 1)

. تسا هدمآ  همان  يالاب  امارتحا  (- 2)
49 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
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عیفر عیقوت  لالج ، تهبا و  هفیحـص  ناونع  تلالج  تلزنم و  ءامـس  ردـب  تمظع ، تکوش و  رهپـس  رهم  مارتحا ، هتـسجخ  ماقم  الاو  ياـیض 
، یلاثمیب ناهج  لثمم  کلف  یلابقا ، دـنلب  هداس  نیـشنردص و  راختفا ، تعانم و  يانب  دیـشم  رادـتقا ، تعفر و  ياول  عفار  لاـبقا ، تماـخف و 

دوـقع ياـشگلد  حاـتفم  یهاــگآ ، ياــمن  تـقیقح  تآرم  توفــص ، تورم و  رحب  ریمخت  رهوـگ  تلــالج ، یگنادرم و  ریــشمش  رهوـج 
، تعفر ولع  يواح  کلف  هنیرق  تمه ، يرای و  رب و  رحب  هنیفـس  يدـنمتلود ، هدـید  هرـصاب  غورف  يدنلبرـس ، لیلکا  جاـتلا  ةرد  یهاوختلود ،
، تفالخ رارـسا  كاردا  يوربا  هراشا  تنطلـس ، كالاچ  يوزاب  توق  يراکـش ، نمـشد  ندرگ  زادـنادنمک  يرادـقم ، ـالاو  ملع  زارط  هقش 

ۀیلاعلا ۀیلعلا  ۀلودلا  دامتعا - هیناطلسلا ، ۀیهبل  ۀنطلسلا  داضتعا  ملاع ، میلقا  تفه  تلود  شلاب  راهچ  هدنزارط  مظعا ، ترازو  هداس  هدنزارب و 
ینعی یلج ، یفخ و  زومر  كاردا  هرصاب  هبعک  همرس  یلجت و  ران  نامدود  هدود  هک  درادیم  ریظن  باتفآ  رینم  ریمض  موهفم  و  « 1  » ۀیناقاخلا

تقیرط هارهاش  نارظتنم  هدـید  ینـشور  مشچ  هب  ناـشن  دراـطع  نایـشنم  هماـخ  كون  هلحکم  هک  هماـش ، نیربنع  هماندادـم  رهاوجلا  لـحک 
سراف ناقیا ، لضف و  لاهن  سراغ  ماقم ، الاو  ریـشم  تباجح  مایپ و  هتـسجخ  ریفـس  ترافـس  هب  هدـش  تیناسنا  هدـید  کـمدرم  شخباـیتوت 

، لوصالا و  عورفلا - يواـح  لوقعملا ، لوقنملا و  عماـج  هاـگآ ، فراـعم  قیاـقح و  هاگتـسد ، تـالامک  لـیاضف و  ناـیب ، یناـعم و  رامـضم 
تیب زا  لابقا  ترصن و  مچرپ  باتفآ  ملع  هچهام  هک  دومحم  یناوا  دوعسم و  ینامز  رد  هللا ، دیبع  انالوم  هلا ، ضیف  راونا  ةوکـشم  ضیفتـسم 

صالخا ناشیک  تدیقع  لد و  نشور  نافاص  هنیـس  يانمت  هدید  شک  همرـس  هدیـسر  دشیم  عمال  علاط و  یناما  لوصح  تداعـس  فرـشلا 
. دیدرگ لصاح 

ار  نارای  بوتکم  دوب  نارای  ندید  ضیف  هکار  نارادتسود  قوش  بوتکم  دنک  نوزفا  نآ  زا 
______________________________

. تساجنیا هدمآ  ردص  رد  هک  نمحرلا  لیلخ  یمس  ترابع  ياج  (- 1)
50 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

اَمَّنِإ همیرک  نومـضم  هب  دنـشابیم ، یهاـگآ  ناـقیا و  فراـعم  فراـع  هک  یهاوـختلود  ترازو و  تـمکح  سانـشنوناق  نآ  هـک  اـجنآ  زا 
ار دالب  يدابآ  نیملـسم و  رکاسع  لاـب  غارف  داـبع و  لاـح  هیفرت  « 1  » َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُْکیَوَـخَأ  َْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ٌةَوْـخِإ  َنوـُنِمْؤُْملا 

نورقم تکوش  نویامه  فیرش  طخ  حرش  هب  ار  دادغب  مالسلا  راد  ياشاپ  باقلالا ، ینغتسم  باستنا  یلاعم  بانج  یلاع  دنرادیم ، ظوحلم 
تلاکو هب  نایرج  اضق  نامرف  قبط  رب  زین  هیلا  مظعم  هاگتـسد  تمظع  هاـج  یلاـع  دـندوب ، هدومرف  ماـجنا  تنمیم  هحلاـصم  عوقو  رد  نوذأـم 

وکین رادقملا  زیزع  راعش  يوقت  تیحالص و  اب  دابآ )؟(  دندوب  هتسناد  تدع  نارود  قیال  هک  يدویق  حورش و  هب  هصصخم ، تباین  هقلطم و 
ترابع هب  هک  هتشون  ارغط  ود  رارق  زا  همالع  تیریخ  هحلاصم  لوبق  هب  رومان  عاعش  باتفآ  عاطم  ناهج  مکحلا  بسح  هک  ترصن  الم  راوطا 

. دوب هداد  ماجنا  ار  هحلاصم  يانب  لامجا  هجو  رب  دندوب ، هدومن  میلست  رگیدکی  هب  امهیلاراشم  یسراف  یکرت و 
تـشاد لالجا  لوزن  ناگیاپلگ  هبـصق  هب  هک  نویامه  يودرا  هب  باقلالا ، قباس  هاـضقلا  یـضقا  تقفاوم  هب  ار ، هیلاراـشم  ترـصن  ـالم  اـیناث 

یلاع يالکو  همالع  تفطالم  همان  هعلاطم  رکذلا و  قباس  هاگآ  فراعم  قیاقح و  تبحص  ضیف  زا  هاوختلود  نیا  هضافتسا  زا  دعب  لاسرا و 
، هالک دیشروخ  هاگراب  کلف  تمشح ، نودیرف  تطـسب  نودرگ  ترـضح  یلعا  رونلا  ریثک  روضح  تداعـس  هب  زین  هیلاراشم  ةاضقلا  یـضقا 

جرد رهوگ  يرتشم ، هام و  لابقا  هنییآ  شخبرون  يرواد ، نامالا  راد  ياراد  ریـسم ، رمق  تخت  نامـسآ  ویدخ  ریظن ، دراطع  مزع  هام  ورـسخ 
، فاستعا روج و  ناینب  عماق  ناتـسروشک ، شخبجات  ناقاخ  ناکم ، نامیلـس  ناطلـس  يرایرهـش ، تنطلـس و  جرب  رتخا  يرادـجات ، تلود و 
، ینارقبحاص هکیرا  يارآ  ریرس  ینامیلـس ، گنروا  يازفاتنیز  راهتـشا ، اضیب  راختفا  ناویک  رابت  یلاع  ویدخ  فاصنا ، لدع و  ناهرب  عمال 

صف ناعتسملا ، کلملا  هللا  تایانعب  صوصخملا  ناسحا ، لدع و  ياول  عفار  نیطلا ، ءاملا و  نامرهق  نیملاعلا ، بر  تادییأتب  دیوملا 
______________________________

(1  ) لافنالا ةروس  (- 1)
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51 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
نومـضم نیمه  ذـیفنت  قیدـصت و  قبط  رب  يروضح  تاملاکم  زا  دـعب  هدـیدرگ و  باـیهرهب  « 1  » یناطلس توطـس  هوکـش  ینابناهج ، متاخ 

نیا یلاـعت ، هللا  ءاـش  نا  لوصو  زا  دـعب  هتفاـی  لاـسرا  بقاـعتم  هیلاـع  هیلع  تلود  رادـم  یتیگ - راـبرد  زا  یناـقاخ  يارغ  يارغط  هب  حـشوم 
رارقلا موی  یلا  دـشاب ، دوجوم  نیفرط  ترـضح  يانما  تلود و  ناکرا  تسد  رد  هک  تاجمان  رونـس  روطـس  جـهن  هب  ماجنا  تیریخ  هحلاصم 

ءاش نا  یشنم ، تدیقع  یگشیمه و  يونعم  يروص و  دامتعا  هب  رظن  تنمیم ، رسارس  حلص  نیا  تلخ و  ساسا  مکحم  يانب  تفای . رارقتـسا 
ناشیلعم و نایاشاپ  تیعمج  لیصافت  زا  بولـسا  تفظالم  بوتکم  رد  هک  يراعـشا  دوب . دهاوخ  لالتخا  فالتخا و  زا  نوصم  لاعتملا  هللا 

مالسا توق  رب  رعشم  هک  تیعمج  تدع و  نیا  روهظ  دوب ، هدش  نادمه  ياضف  رد  ناشیا  مجاهت  ناشن و و  ترـصن  رکاسع  ترثک  تدع و 
رب هچ  دیدرگ . مارکالا  لالجلا و  وذ  یهانتم  ریغ  يامعن  يرازگرکـش  دـیزم  بجوم  دوب ، ماشتحا  نامیلـس  مالغ  ناویک  هاشنهـش  تکوش  و 

دهع تلم  ناگناگیب  اب  رگا  تلخ  داد و  نیئآ و  تفلا و  داوم  رد  هک  تسا  مولعم  داقتعا  نسح  یهاـگآ و  زونک  زومر  هتفاـیا  ناـضرغیب و 
میدـق دـهع  بهذـم و  تقفاوم  دوجو  اـب  دـشابیمن . تبحم  یتهجکی و  ینعم  یـضرم  اـم  تکوش  توق و  هدـهاشم  ددرگ ، دـقعنم  تدوم 

باب رد  هچنآ  و  دوب . دـهاوخ  هاوخریخ  ناصلخم  تعیبط  يدنـسرخ  بجوم  هتبلا  تمظع  تمـشح و  دـیزم  ریـشبت  تیعمج و  رکذ  توخا ،
، دندوب هدومرف  دنسپلکشم  دنمجرا  عبط  یضرم  ظوحلم و  ار  نآ  فالخ  ریخا  همان  زا  طابنتسا و  هقباس  هلـسرم  ياههمان  حورـش  زا  تیثانا 

رطاخ زوکرم  تسا  میرک  يادخ  میدق و  هاشنهش  تاذ  صتخم  هک  ایربک  ینعم  زا  ياهبئاش  ار  ینیقی  ناتـسود  ینید و  ناردارب  هک  هللا  ذاعم 
. دوب دناوت  رهاظم  یگتسکش 

ینغ  شفصو  تسا و  میدق  شتاذ  هکینم  ایربک و  دسر  ار  یسک 
______________________________

. دوب هدمآ  همان  ردص  رد  امارتحا  هک  هاش »...  فرشا   » ترابع ياج  (- 1)
52 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

مور و نیطالس  تنطلـس  ناوا  رد  هک  یجهن  هب  توخا ، روتـسد  بادآ و  هیـضرم  هیور  تیناسنا و  هیـضر  هویـش  زجب  هک  تسا  لصاح  نیقی 
. دوب دهاوخن  روظنم  نآ  یفانم  رما  هدوب ، رمتسم  لومعم و  ناریا 

تفطالم حابـص  یـشاپرون  هلیـسو  هب  هکنانچ  هک  تسا  قثاو  ياجر  ام  هاگن  ام  هژم  زا  تسا  رتهتوکمیاهن  بدایب  ام  هک  هدـید  شوپم  ام  زا 
فطاوع نارـصبتسم  یبیغ و  فیاطل  نارظتنم  لابقا  ناج  لامآ و  راـگزور  شخب  ینـشور  حابـصالا  قلاـف  تاـضویف  راونا  گـنر  هب  حاـتتفا 

راید ناروجهم  روجید  بش  زین  دعب  نم  دناهدومرف ، افـص  اب  قداص  حبـص  نیا  غورف  هضافتـسا  هب  داتعم  ار  قاتـشم  هدـید  هدـیدرگ ، یبیرال 
. دنیامرف راهب  حبص  کشر  تقفش  يروآدای و  موسر  دیدجت  تفلا و  ینابرهم و  باتفآ  وترپ  زا  ار  نامرح 

رب تزع  رـسفا  رب و  رد  فالتئا  هیاریپ  ار  دیلاوم  نانیـشنشوخ  یلفـس  تاهما  تاجازتما  يولع و  مارجا  تالاصتا  جیاتن  زا  هک  نادـنچ  یهلا 
«1 . » دابعلا برب  داب . زبس  رس  ینادزی  محارم  ضیف  زا  لامآ  نشلگ  لابقا و  لاهن  تسا ، رس 

______________________________

ناریا خیرات  نمجنا  هرامش 106  دنس  (- 1)
53 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

اشاپ میهاربا  هب  ناغفا  فرشا  همان 

هدـنبیز باقلا ، یلعم  بایق  تمظع  باستنا  ترهاصم  باصنالا  بانج و  یلاـع  « 2 [ » هنأـش هللا  یلعا  مظعا  ریزو   ] میحرلا نمحرلا  هللا  مـسب 
ءارمالا هودـق  ماظعلا ، ءارزولا  ةوسا  لالج ، تهبا و  تمـشح و  تعانم و  شلاب  راهچ  هدـنزارب  لابقا ، تماـخفو و  تکوش  ترازو و  دنـسم 
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هنطلسلا داضتعا  هاگتسد ، تمظع  هاگیاج  فصآ  هاج  یلاع  بقاثلا ، رکفلاب  مانالا  ماهم  ممتم  بئاصلا ، يارلاب  روهمجلا  روما  ربدم  ماخفلا ،
ریزو نمحرلا ، لیلخ  یمـس  نامثع ، لآ  لیلـس  ریظنلا ، میدع  ریزو  ریبدـت و  وطـسرا  ریبد  هیناقاخلا ، ۀـیلعلا  ۀـلودلا  دامتعا  ۀیناطلـسلا ، ۀـیهبلا 

نوگانوگ تامیظعت  هب  مرکم ، روتـسد  مرتحم  مخفم  ریـشم  مظعا و  ردص  شیک ، تحلـصم  يارآ  کلم  ریـشم  و  شبدـناریخ ، يار  یفاص 
هب ار  ام  نویامه  لاـثم  دیـشروخ  هجوت  رطاـخ  یگمه  هدوب  یمارگ  ززعم و  هناـهاشداپ  نوریب  دـح  زا  تاـمیرکت  هناـهاش و  نوزفا  تمرکم 

میدق میلع  قالطالا و  یلع  لاصخ  هدیمح  راوطا  هدوتس  روتسد  نآ  لالجا  تمشح و  جراعم  ياقترا  تکوش و  جرادم  يالتعا 
______________________________

. ردیتروص کبوتکم  نالک  هنیرلترضح  مظعا  ریزو  ندهاش  فرشا  دنس : رد  ناونع  (- 1)
. تسا مرکم  روتسد  زا  دعب  شیاج  هدمآ و  همان  يالاب  رد  امارتحا  (- 2)

54 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هک هررقم  تباـنم  رقم  رد  تلم  کـلم و  ياوـق  میوـق و  تحـص  نیرق  نیتـم  تنطلـس  جازتـما  هب  تلود  نید و  جازم  قاـفآ  سفنا و  دـجوم 

قافو و تصلاخم و  سیفن  يدـیدس  حرـش  هک  ياهمان  تبحم  دوب ، میقتـسم  تسا  تقیقح  تقیرط و  تعیرـش و  هسیئر  ياضعا  زا  ترابع 
تناطف تاکردم  يار  بیاص  يارزو  ریبادت  ساوح و  يوق و  راسی  نیمی و  مادخ  يرایتسد  هب  هک  قاقحتسا  هب  ناجازم  لیلع  يافـش  نوناق 
داسجا دابآ  ناهج  بیز  کنروا  هک  ار  هیمان  توق  ددرگ و  لصا  داجیا و  رمث  فراوع  دیاوع  لصاح و  داعم  ءدـبم و  فراعم  دـیاوف  ساسا 

اضعا و هروصنم  رکاسع  بیترت  هب  هتـسارآ و  يرتسگ  طاسب - هب  ناشخر  ناشخدـب  رد  تسا ، دابکا  يرواخ  شوپ  لـعل  هک  ار  هیعیبط  توق 
مـساق هرومعم  تاتویب  زا  ار  نانتما  هرفـس  ناسحا و  ناوخ  ناراوخهبتار  هیذـغا  امویف  اـموی  هتـساریپ  اـیارب  دوجو  عون  یـصخش و  تظفاـحم 

تحلـصم يانما  دـیدباوص  هب  هک  هداد  رارقتـسا  هیناسفن  توق  تنطلـس  رقتـسم  هب  ار  غامد  خاک  رارقلا  راد  روطیق  دزاس و  لـصا  قازرـالا و 
کلاسملا حیـسف - کلامم  زا  یتکلمم  ناـبز  شوگ و  برغ  هب  اـت  قرـش  زا  هک  هنطاـب  هرهاـظ و  هرـشع  ياوق  شیدـناریخ  يارزو  شیک و 

هباتک یف  اـنربخا  و  « 1  » میوقت نسحا  یف  ناـسنالا  قلخ  يذـلا  هللا  كراـبتف  هداـمآ  تـالوقعم  تاـسوسحم و  میلاـقا  ییازفا  قنور  هب  تسوا 
ًۀَغْـضُم َۀَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َۀَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  ٍنیِکَم  ٍرارَق  ِیف  ًۀَـفُْطن  ُهاْنلَعَج  َُّمث  ٍنیِط  ْنِم  ٍَۀلالُـس  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  یلاعت  هللا  هلوقب  میرکلا 

ماج هک  امن  ندب  هنییآ  نیزا  هلاحم  الف  « 2  » َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  َرَخآ  ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث  ًامَْحل  َماظِْعلا  اَنْوَسَکَف  ًاماظِع  َۀَغْـضُْملا  اَنْقَلَخَف 
هلـصاح همات  دـیاوف  هک  ددرگیم  نیبم  نشور و  تسا ، قافآ  سفنا و  قابطا  عابطنا و  سکع  یـصخش و  يارآ  ناهج  ماج  هکلب  امن  ناهج 

سپ تسین . لصحم  رسیم و  نت  روشک  ندب و  تلم  ناتسرهش  لامعا  هتسجخ  لامع  قافتا  نسح  قافو و  روهظ  هب  زج  دحاو  صخش  دوجو 
. دـش دـناوت  مسترم  دوب  یتسه و  تانیاک  ریبک  ملاع  دوهـش و  ناـهج  تاـنوکم  ياـیارم  رد  متا  هدـیاف  مهارما و  نیا  يانـسح  روص  هنوگچ 

قافو و هطبار  هب  طونم  زین  ناکما  ملاع  ماظتنا  ناهج و  ماظن  هرورضلاب 
______________________________

(40  ) نیتلا ةروس  (- 1)
(12 - 14  ) نونموملا ةروس  (- 2)

55 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
تفرعم و لامک  زا  رگا  بولطم ، دـصقم  بوغرم و  ینعم  نیا  هب  رظن  دوب . دـهاوخ  هدوب و  نارود  نیقاوخ  نامز و  نیطالـس  قاـفتا  هطباـض 

نیب نیحلاصملل  یبوط  فیرش  ثیدح  قادصم  هب  یشیدناریخ  یشیک و  تحلـصم  ياضتقم  هب  یهاوختلود  زومر  زونک  هتفایاو  نآ  یهاگآ 
تاخاوم دیزم  تلخ و  ماکحتسا  ماود و  دییأت  رد  هچنانچ  روصق و  هچ  دنشاب ، هدش  حالفلا  مزلتسم  حالص ، حلص و  ساسا  سـسؤم  سانلا ،

ماقم هتسجخ  نآ  هدیدنسپ  لاعفا  هدیمح و  لاصخ  زا  دندرگ ، « 1  » ْمُکِدْهَِعب ِفُوأ  يِدْهَِعب  اُوفْوَأ  نومضم  دکؤم  تقداصم  ملاع  رد  تفلا  و 
. رود هچ 
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باتفآ هتفای  تیبرت  تلاسر و  غیلبت  هتـسیاش  ینعی  ریـصم ، تقادص  ریفـس  رادـقم ، یلعم  نآ  يراعـش  تالاوم  يرایتسد  هب  هک  تقو  نیا  رد 
یلیا مور  یگیب  رلگیب  ياشاپ  دـمحم  دـشار  ماخفلا ، ءاربکلا  ریبک  ماظعلا ، ءارمالا و  ریما  هاگتـسد ، تمظع  هاگیاج  یلعم  هاج  یلاع  تیانع ،

نیا فرط  زا  هیلاراشم ، ياشاپ  دورو  زا  لبق  دوب ، هدـش  لاثم  رهپـس  هدـس  لالج و  هبتع  ناغمرا  لاف و  نویامه  هماـن  غلبم  هیلاـعم  هزعدـیز و 
یتیگ رابرد  يانما  مرکا  رادـقم و  یلاع  يارما  مخفا  هاگتـسد ، لالجا  تمـشح و  تمظع و  هانپ ، لابقا  تکوش و  تلاـیا و  ساـسا ، تبحم 

یگیبرلگیب ناخ  رادمان  هاگتسد ، یلعم  هاج ، یلاع  تیامح ، لظ  تیبرت و  ضایر  هتخارفارب  دق  تمدخ ، بادآ  موسر  هتخاس  مدقرس  رادم ،
ءاول هللا  یلعا  راگدناوخ ، تداعس  يرتشم  ترضح  یلعا  رادم  کلف  هاگرد  هناور  ناهفصا ، هنطلـسلا  راد  زا  سراف  ماشتحالا  ریثک  ماقمالاو 

هللا ءاش  نا  هک  تسا  لصاح  نیقی  دـیدرگ . ناینبلا  مکحتـسم  ناکرالا  دیـش  هملاسم  هحلاصم و  میاوق  موقم  راودـلا ، کـلفلا  راداـم  هتنطلس 
راثن رد  مایپ  همان و  راوهـش  یلالتم  یلآل  زا  هیلاراـشم  تباحـص  هب  ار  ددوت  ددرت و  هاـنپ  ناـهج  هاـگرد  نیا  یچلیا  تعجارم  زا  دـعب  یلاـعت ،

. دومن دنهاوخ 
«2 . » دابعلا ةزعلا و  برب  داب  یلحم  نیزم و  تافص  وکین  تاذ  شیارآ  هب  تبحم  تزع و  ترازو و  هداس  یقاب و 

______________________________

(40  ) هرقبلا ةروس  (- 1)
ناریا خیرات  نمجنا  دنس 108  (- 2)

56 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

مظعا ردص  اشاپ  میهاربا  هب  ناغفا  فرشا  همان 

َو عاعـش  تملظ و  عاقر  هب  ماش  حبـص و  عادبالا  عیادب  عقرم  هک  نادـنچ  « 2 [ » ملاعلا یف  هلاـبقا  قراوش  هّللا  عطـس   ] میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
رد مایا  یلایل و  گنر  هب  ماتخلا ، ۀیکسم  ماقرا  لجس  زا  مایپ  همانفیاحـص و  حیافـص  ماف و  قلبا  « 3  » َسَّفَنَت اذِإ  ِْحبُّصلا  َو  َسَعْـسَع  اذِإ  ِْلیَّللا 

یگنرکی و ناهج  تسا ، مالظ  رون و  دـجوم  ِْلیَّللا  ِیف  َراـهَّنلا  ُجـِلُوت  َو  « 4  » ِراهَّنلا ِیف  َْلیَّللا - ُجـِلُوت  ضایب  داوس و  هب  قاـفآ  ناـشنرز  قاروا 
ناویک بانج  کلف  باطتسم  باون  تانیب  تفطالم  تاضوافم  تایآ و  تبحم  تالـسارم  ییاشگهرهچ  زا  قافتا  یتهجکی و  ملاع  قافو و 

هابتنا تفصن  تلاسب و  تهبا و  هاگتسد ، لالجا  تمشح و  تمظع و  هانپ ، لابقا  تکوش و  ترازو و و  بادآ  يدایم  باقلا ، یلعم  بابق 
______________________________

. ردیتروص کبوتکم  نالک  هنیرلت  رضح - تلود  بحاص  رلتداعس  ندنس  هلودلا  دمتعم  کهاش  فرشا  دنس : رد  ناونع  (- 1)
. تسا مرکلا  زعلا و  زا ..  دعب  هدعاقلا  یلع  شیاج  هدمآ و  همان  يالاب  رد  امیخفت  (- 2)

ریوکتلا ةروس  تایآ 17 و 18  (- 3)
نارمع 27 لآ  (- 4)

57 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
یفاص روتسد  يربکلا ، هنطلسلا  دامتعا  یمظعلا ، ۀفالخلا  داضتعا  یناحبس ، فاطعا  حرطم  ینابر ، فاطلا  رهظم  هاگتسد ، تمظع  هاج  یلاع 

ۀمـشحلا و ۀمظعلا و  ةرازولل و  اریهظ  هللا ، لیلخ  یمـس  هاگیاج ، یلعم  يارزو  مخفا  ریظن ، وطـسرا  يارآ  کلم  يرتشم  ریبدـت ، دراطع  يار 
. داب راصبالا  اولوا  هدید  ضایب  داوس و  شخب  ینشور  مرکلا  زعلا و  ۀکوشلا و 

رهاوج هنوحشماعز  رطعم و  ار  وکلم  کلم و  مامشتسا  غامد  نآ  میامـش  نیربنع  میاسن  هک  تایآ  تصلاخم  تاوعد  فیاطل  يادها  زا  دعب 
مرکم و روتـسد  نآ  طاشن  مرا  مزب  راثیا  طاسبنالا و  ریثک  طاسب  راثن  دزاس ، رونم  ار  توربج  ناـهج  نآ  ولـألت  هک  یتاـکربلا ، ریثک  تاـیحت 
هب هک  همالع  تدوم  هضوافم  هماتخ و  تبحم  هفطـالم  نارتقا  ترـسم  ناوا  نیا  رد  هک  ددرگیم  راـهظا  راـگن  هحفـص  هدومن ، مظعم  ریـشم 
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، هاگتسد تمظع  هاج ، یلاع  لاعف ، هدیمح  لاصخ  وکین  تانسحلا ، عمجتسم  تافـصلا ، ینغ  بآم ، لیاضف  بادالا  ۀیـضرم  بانج  ترافس 
دمحم دـشار  ینادراک ، تلاسر و  غلبم  هنـسحتسم ، فاصوا  هتـساریپ  هنـسح و  قـالخا  هتـسارآ  ماـخفلا ، ءاربکلا  ریبک  ماـظعلا ، ءارمـالا  ریما 

يزودـنا و عاعـش  ار ز  دوجو  ناکرا  روشک  دوهـش و  ناهج  یلجلا ، یفخلا و  فطللا  راوناب  هلظ  یلاعت  هللا  دـی  یلیا  مور  یگیبرلگیب  ياشاپ 
نامأوت صالخا  ناقاتـشم  ناج  ياضف  يازفاهعـشعش  ناـنج و  تحاـم  يارآ  ملاـع  هدومرف  رازیلجت  راونـالا  علطم  گـنر  هب  يزورفا  یتیگ 

ینافجا و ۀطخدادم  داوم  دشاب  تلحتکا  لوبقلا  اهراهزا  ینانج و  مامحلا  تمسبت  لوبقلا و  میسن  هتارابع  ضایر  ن  تمـسنتام ؟؟؟ هدیدرگ 
ِّلُک َلیِـصْفَت  َو  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلا  َقیِدْصَت  ْنِکل  َو  يرَتُْفی  ًاثیِدَـح  َناک  ام  مالک  یل  یهجو  تهجوف  یناهذا  هیناعم  راونا  لعاشم  نم  تدقوتـسا 

افرظ فرح  لک  میالم  ارطش و  رطس  لک  قفاوم  تدجوف  « 1  » ًيدُه َو  ٍءْیَش 
ناجرم  توقای و  جرد  اهناکناروب  طاسب  نم  ینسا  ۀعومجم 

______________________________

(111  ) فسوی هروس  (- 1)
58 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

والو دوءامعن و  دیزم  زا  « 1  » نیعالا ذلت  سفنالا و  هیتشتام  ياشخب  هیطع  انمت و  ياورماک  اشگلد  تشهب  نیا  يافصلا  ۀضور  هک  اج  نآ  زا 
دوب یلعم  بناوج  تیریخ  بناج  زا  قافو ، تبحم و  ساسا  سیـسأت  رد  قاقـشا  تافتلا و  مـالعا  رب  رعـشم  افـص و  قدـص و  ياـطعا  دـیون 

. هداهن زاغآ  نتفکش  تدوم  ناتسلگ  تلخ و  ناتسراهب 
ٍطارِـص یلَع  َکَّنِإ  مدق  تباث  میلع و  هگراب  ریزو  عابتالا  مزال - نامرف  میدـق و  هاشنهـش  عاطم  ناهج  مکح  هب  نوچ  اناش ، یلعم  اناکمالا ، و 

لها هفاک  مدرم  ماظتنا  ررقم و  ياریپ  تکلمم  يانما  يار و  بحاص  يارزو  هبئاص  ریبادت  هب  قافآ  سفنا و  کلامم  ماهم  ماظن  « 2 ، » ٍمیِقَتْسُم
نایارآ ریرـس  رب  هک  نیقی  تسا ، ردـقم  « 3  » ْمُْکنِم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  رما  هب  ماـع  صاـخ و  زا  ماـنا  هبطاـق  مالـسا و 

همئا افلخ و  لسر و  ءایبنا و  نایاورنامرف  زا  دـعب  هکنانچ  « 5  » ٍضَْعب َقْوَف  ْمُهَـضَْعب  انْعَفَر  َو  کیارع  نانیزگ  ردص  و  « 4  » ِضْرَْألا ِیف  َِفئالَخ 
يانما شیک و  تحلـصم  يارزو  ریبادـت  رتسگهیاس و  رورپتیعر و  نارود  نیقاوخ  نامز و  نیطالـس  لـک  ءزج و  يایـصوا  هفاـک  يدـه و 

ینید و تاخاوم  همذ  رب  هلاحم  الف  دنناسریم ، روهظ  هصنم  هب  روکـشم  یعـس  روفوم و  دهج  لذب  دوخ  روشک  قنور  قسن و  هب  شیدناریخ 
زا تلم  کلم و  يایاعر  ایارب و  روما  یهامک  هحارا  تلود و  نید و  یهانم  هحازا  ۀیاهنلا  ۀیاغلا و  یـصقاب  ناگدـنب  ام  لاثما  ینیقی  تفلاؤم 

. دشابیم تامتحتم 
ردص نآ  یـشیدناریخ  هلیـسو  هب  دوب ، طاسبنا  جاهتبا و  زوریف  زورون  طاشن و  یمرخ و  هام  تشهبيدرا  هک  ناشن  ترـسم  ناوا  نیرد  اذهلف 

، ینامثع رادم  رهپس  رابرد  یناقاخ و  هاج  نامسآ  هاگرد  زا  هناقفشم  ناغمرا  هناهاش و  همان  اب  باقلالا ، قباس  یچلیا  مرکم  روتـسد  مخفم و 
یلعا مرجال  هدیدرگ ، ناشیک  صالخا  هدید  شخب  ینشور  ناهفصا و  هنطلسلا  راد  زورفا  تحاس  هنس 1141  نابعش  رهش  مراهچ  خیرات  هب 

ایرث تلزنم  رهپس  ترضح 
______________________________

فرخزلا 71 (- 1)
اضیا 43 (- 2)

ءانما 59 هروس  (- 3)
سنوی 10 هروس  (- 4)

فرحزلا 32) هروس   ) ٍتاجَرَد ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَضَْعب  انْعَفَر  َو  (- 5)
59 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
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هکیرا نیـشنگنروا  یناـیک ، تخت  جاـت و  ثراو  راهتـشا ، دیـشمج  راـقو  اراد  تداعـس ، يرتـشم  تـجهب  دـیهان  تمـشح  ناوـیک  تـبتر ،
رهوج مرک ، لدـع و  نیرحب  راوهاـش  ياـتکی  رهوگ  ناتـسروشک ، رتخا  نویاـمه  رف  نودـیرف  ردنکـس  رتـسگ و  تلدـعم  ياراد  ینادواـج ،

بر تیانع  مظعا  رین  تیار  نادواج ، تفالخ  رـسفا  هدنزارب  نامأوت ، دـبا  تنطلـس  هدـنبیز  ملاع ، راگدرورپ  تردـق  زومر  زونک  ياهبنارگ 
، يربک تفالخ  کلامم  كراعم  يازفا  هلغلغ  یمظع ، تنطلـس  سیماون  سیارع  ياـشگ  عقرب  تمحر ، مرک و  لـضف و  تمـالع  نیملاـعلا ،

بات بآ و  اب  رهوج  ینابناهج ، تداعس  حبص  رظنم  باتفآ  رتخا  یهانتمان ، ضیف  تسد  شبنج  جاوم  رحب  یهالک ، بحاص  رسفا  جاتلا  ةرد 
ربا نادناعم ، رمع  زوس  نمرخ  غیت  قرب  یلاثمیب ، يریگناهج و  رهپس  رتخا  هدنزورف  یلابقا ، دنلب  نامسآ  يرد  بکوک  یناتسیتیگ ، ریشمش 

نمی ینامی  لیهس  هعیلط  يرتخادنلب ، يریگناهج و  يارآ  ملاع  رهم  يردنکـسا  علاط  هنیئآ  يامنناهج  ماج  نادزی ، تمحر  ناضیف  غیردیب 
ردـقلا ۀـلیل  زودـنا  هعـشعش  حابـصم  علاـط ، قفا  زورفا  یتیگ  حابـص  تلود ، تخب و  نیتمدـقم  تیبرت  ینارتقا  ساـیق  هجیتـن  تنمیم ، نمی و 

«2  » ماع صاخ و  سرداد  قح  هیاس  ماشتحا ، دنلب  ناهاش  فرشا  « 1  » علاطم دیشروخ 
یلجنم وا  طخ  زا  عرش  هطخیلج  یفخ و  راونا  علطم 

تخل ود  شیار  علطم  زا  هم  رهمتخب و  زوریف  روشک  نیا  ورسخ 
يردنکسا علاط  هنیآيرورس  شسرف  لعن  درک ز 

ناوریشونا لدع  هلسلسناهج  رد  شمرک  زا  اپ  هب  تسه 
ور دیشروخ  لگ  ون  نیبج  حولوب  گنر و  رپ  لبنس  نیگن  شقن 

باتفآ  وا  هرهچ  زا  قرو  کیباحس  ضیف  منبش  زا  ياهرطق 
______________________________

عاطم نتم  رد  دشاب : رتتسرد  علاطم  دیشروخ  دیاب  لبق  عجسم  تالمج  سایق  هب  ارهاظ  (- 1)
: تروص نیدب  دسریم  رظن  هب  رعش  هدمآ  رثن  تروص  هب  دنس  رد  هک  مه  تمسق  نیا  (- 2)

ماوع  صاوخ و  سرداد  قح  هیاسماشتحا  دنلب  ناهاش  فرشا 
60 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

رد هک  یمعنم  نویش ، رد  لسلست  نالطب  لیلد  رب  نامز  هاشنهش  نیا  تلدعم  هلسلس  یهانت  مدع  زا  زونه  ناوریـشونا  لدع  ریجنز  هک  یلداع 
رود تابثا  رد  ناشنم  نوطالف - نابز  شمرک  نارود  رد  یـشخبضیف  باتفآ  رغاس  نداتفین  رود  زا  تجح  هب  شاعتنا  تیفیک  یئاـمیپ  ةأـشن 

. نکلا لاطبا 
نامجرت مداد  لدع و  ناوریشون  شندناوخلعفنم  متشگ  غیت و  بایسارفا  شمتفگ 
نامسآ وا  هدجس  غاد  بیز  زو  ياههبجباتفآ  وا  مدقم  لحک  كاخ  رد  ياهدید 

نازخ رد  شتافتلا  ار  نمچ  دراد  رتزبسلاس  طحق  رد  شتمه  ار  عمط  دراد  رت  ریس 
کلام ةرجفلا ، ۀضفرلا و  ناکرا  علاق  ةرفکلا ، ناینب  عماق  ناوختـسا  يایتوت  دشورفیم  شزرگ  دابحـتف  رازاب  رـس  رد  ترـصن  مشچ  يارب  زا 

یف هللا  لظ  فاـستعالا ، روجلا و  تاـهاع  عفاد  فاـصنالا ، طـسقلا و  تاـیآ  عفار  مرکلا ، لدـعلا و  جاـهنم  کـلاس  ممـالا ، ماـنالا و  باـقر 
میاسن مسنت  لازال  نایبتلا ، قطنتلا و  نع  یلجا  یلاعتملا  همـسر  نایبلا و  رکذـلا و  نم  یلعا  یلاعلا  همـسا  نیطلا . ءاملا و  ناـمرهق  نیـضرالا ،

نع همرکملا  ۀـیانعلا و  داروا  مسبت  حرب  ام  راهزالا  اهنیزت  اهتحاس و  نع  ۀـلادعلا  راونا  رونتام  ةرهابلا  هتنطلـس  ضایر  نم  ۀـمحرلا  لـضفلا و 
زا لبق  هابتـشا ، الب  هاوختلود  نیا  ياعدتـسالا  بسح  راجـشالا  ناصغا  یف  نحلا  راکوالا و  ایاوز  یف  ریطلا  درغت  ام  ةرهاقلا  هتفـالخ  قیادـح 

تکوش تلایا و  هاگتسد ، تمظع  هاج  یلاع  فرشلا ، نیرق  فرط  نیزا  هانپیتیگ ، هاگرد  یچلیا  التعالا ، زعلا و  يوذ  ياشاپ  دوعسم  دورو 
، یتافـصلا ینغ  يرابتالاو ، جراعم  جرادم  يامیپ  هلحرم  يرادـقم ، الاو  هبتر  يازفا  هیاپ  هاگتـسد ، لالجا  تمـشح و  تمظع و  هانپلابقا ، و 
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- عمتسم
61 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ریفس و  « 1  » سراف ناکم  عینم  ناشلا  میظع  یگیب  رلگیب  ماشتحالا ، دجملا و  زعلا و  يذ  ماخفلا ، ءاربکلا  ریبک  ماظعلا ، ءارمالا  ریما  یتانسحلا ،
تاموزلم لاسرا  هقیال و  هماتخ  تصلاخم  همان  لاصیا  هب  سانلا  نیب  همارتحا  یقلا  هماقم و  هللا  یلعا  سامم  ناویک  سایرک  ریـصم  تقادـص 

. دیدرگ تلاسر  غیلبت  غلبم  تردابم و  هقیار 
هاگرد یچلیا  هاج  یلاع  باجح  هب  ارالوو  دو  تالـسارم  اههمان و  باوج  هیلاراشم  یچلیا  فارـصنا  تصخر و  زا  دـعب  تسا  قثاو  ياـجر 

هللا ءاش  نا  تسا ، ریظنلا  میدع  ریبدـت  وطـسرا  ریزو  نآ  هیـضرم  هیور  هیـضر و  هویـش  هچنانچ  دنـشاب و  دادو  ساسا  سـسوم  دافیا و  یهاش 
نیب هطبار  ماود  دولخ و  مکحتـسم  یلاعت  هللا  نوعب  مایتلا  طاـبترا و  نیناوق  ننقم  ساـنلا  نیب  حالـصا  ساـنیتسا و  دـقاعم  رد  هراومه  زیزعلا ،

، تسا لخم  بانطا  دوب . دهاوخ  لالملا  لالکلا و  نیصقن  نع  هللا  اهناص  نیتلودلا 
«2 . » دابعلا برب  داب  علاط  لالجا  تمشح و  تداعس و  رهپس ]  ] نآ زا  لالجا  تمظع و  تکوش و  ترازو و  بکوک  یقاب 

______________________________

. تسا هدش  حیرصت  يو  مسا  هب  رگید  همان  رد  هک  تسا  ناخ  رادمان  نامه  روظنم  املسم  (- 1)
ناریا خیرات  نمجنا  هرامش 109  دنس  (- 2)

62 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ثلاث ناخدمحا  ناطلس  هب  ناغفا  فرشا  همان 

ناطلسلا نب  ناطلـسلا  نینرقلا ، يذ  ردنکـسا  یناث  نیرحبلا ، ناقاخ  نیربلا ، ناطلـس   ] وه میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  لاعتملا  دحاولا  کلملا هللا 
«1 [ » هناسحا هرب و  نیملاعلا  یلع  ضافا  هناطلس و  هکلم و  هللا  دلخ  ناخدمحا  ناطلس  ناقاخلا ، نب  ناقاخلا  نب  ناقاخلا  ناطلسلا ، نب 

مدـقلاب و همئاوق  تباثلا  یـسرکلا  دـسوت  اهبلا و  زعلاب و  شرعلا  یلع  يوتـسا  مث  ایربکلا  ۀـمظعلاب و  هتنطلـس  ولع  یف  ربکت  نم  ای  كدـمحا 
ارغ ةرغ  نم  ءاضتـسا  يذـلا  هللا  وه  یحـضلا و  سومـش  لـیلاکاب  ماـیالا  قراـفم  نیز  یلعلا و  تاومـسلا  هتوربـج  توکلم  یف  عفر  ءاـقبلا و 

ءاشنالا عادبالا و  یف  هرادتقا  ةردقب  درفت  یلعالا و  قفالا  یف  اضیبلا  ۀهبج  همدق  تانج  قراوش و  نم  سبتقا  ءارمقلا و  رمقلا  ههجو  تاحبس 
مئاق مویق  هکلم و  مئاد  موید  نم  ناحبس  قیقحتب  ناف  هنودام  لک  هل و  ءاقبلا  دمرسلا و  کلملا  ءاش  نا  ءایشالا  عارتخا  یلع  هتنطلسب  طلست  و 

ای همکح 
______________________________

. هدش صخشم  یتمالع  اب  هدنام و  دیفس  نآ  ياج  نتم  رد  یلو  هدمآ  همان  ردص  رد  امارتحا  هک  تسا  ینامثع  ناطلس  توعن  (- 1)
شوج هب  دمآرد  مارآ  زا  مرحبشوه  متفر ز  متفگ و  ادخ  مان   63 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تسوا ماد  يدوخ  دزیرگ ز  هک  ناوتسوا  مان  درب  راک  زا  لد  هچنآ 
باتفآ یلقیص  دوش  هیاسباقن  خر  زا  دشک  رگ  وا  تردق 

دناود فراع  لد  رد  گر  هشیردناشن ز  اهلد  هب  هک  تبحم  لخن 
تسوا راکبلط  هک  نت  زا  دور  نازتسوا  رادید  بلاط  ناهج  ناج 

داد لعل  رمک  شناک  لد  زاداهن  نامرف  طخ  رب  رس  هک  هوک 
رادبات وزا  هشیدنا  هرطراهب  شلایخ  لیخت ز  غاب 

«1 ........... » نتفات ناوتن  رد  نیزا  يور 
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ياهیامرس ره  هدنناسر  عفنياهیاپ  ره  هد  يدنلب  تسوا 
لومخ يایاوز  رد  لالج ، رهپـس  نایقارـشا  شدوجو  بوجو  تابثا  رد  هک  یهاشنهـش  نت  ناج و  ملع  زا  رتهقـشندب  تایح و  دـنویپ  طـبار 

نایئاشم هک  یلداع  ینادرگرـس ، هدـنامرد  رود  لاطبا  رد  نارود  شدرگ  يرود  نونج  زا  يرواخ ، باتفآ  نیـشنمخ  نوطـالف  نوچ  لاـیخ ،
لـسلست نالطب  ناهرب  زا  هتـسب ، لالج  ایربک و  تحاس  رب  نامز  دادتما  هتـشر  زا  هک  شلدع  ریجنز  یهانت  مدـع  تریح  زا  لامک  تشدنهپ 

. دنشابیم یناشیرپ  ياپ  رد  هلسلس 
مدقلا یف  رابجلا  ۀیفیک  فیکفاهکردی  ءرملا  سیلعرملا  ۀیفیک 

ار ناوتان  ره  هد  ییاناوتاناد  مویق  یهز  هللا  یلاعت 
تسا دوج  ضایف  دبا  ات  شدوجوتسا  دوجو  قالخ  هک  يدنوادخ 

دنوادخ ار  ملاع  نادنوادخدنبرمک  نازارفارس  شهاگرد  هب 
مرکم یناطلس  تخت  جات و  هبملاع  ناهاش  شتمشح  لضف و  ز 

تسا نامسآ  نیمز و  رادهگنتسا  ناهج  ياراد  هک  يدنوادخ 
یمارگ  مدآ  ینب  شمارکا  زیمان  همان  تبحم  وا  مان  ز 

______________________________

. هدماین هخسن  رد  عارصم  (- 1)
، مدآ دلو  دیـس  یلع  تاولـصلا  میاطل  میاسنف  نولوقی  امع  هناش  یلاعتنوچ  هچ و  دنچ و  زا  شتاذ  هزنم   64 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. دومحملا ماقملا  دوروملا و  ضوحلا  بحاص  مجعلا ، برعلا و  حصفا 
اهب بیز و  تسوزا  ار  ناهج  هکارس  ود  ره  لوسر  دمحا  تسه 

عماوص ماب  رد و  هک  نید  دشارم  دـشار  نیملاعلا و  بر  لوسر  قحلا  تسوپ  زا  زعن  ظفل و  ینعم ز  وچمهتسوا  مه  ناگدـیرفآ  زا  دـصقم 
نوچ تمایق  مایق  اـت  « 1  » ِِیبَّنلا یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  یناشفارطع  هب  شتابیط  تاولـص  حـیاور  حـیاوف  زا  توکلم  کـلم و  عماوج 

ای باطتسم  باطخ  یشاپبالگ  هب  شتاکرب  اب  تایحت  يازفاحور  هحیار  زا  كالفا  بدحم  حطـس  ات  كاخ  هرک  زیب و  تهکن  ربنع  همامش 
ياضف رد  سدقلا  حور  حور  بیلدنع  هک  تلالج  یهز  زیمآربنع . نتخ  کشم  هفان  دـننام  « 2  » امیلست اوملس  هیلع و  اولص  اونمآ  نیذلا  اهیا 

ٌیْحَو اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْـطنَی  اـم  ياریپ  حدـم  « 3  » یهتنملا ةردـس  ربنم  زارف  رب  نیمالا  حور  ترـضح  نیمآ  یـشکمد  هب  سدـق  هضور 
َْوأ ِْنیَـسْوَق  َباق  َناکَف  یلدـتف  یند  يارـسناتسد  نیرب  خرچ  هیاپ  هن  ربنم  جوا  رب  نیبرقم  هکئالم  ياـبطخ  عقاـصم  ناتـسد  رازه  و  « 4  » یحُوی

. تسا « 5  » ینْدَأ
دوب  شقن  شلد  هب  دمحم  میمدومن  شبنج  وچ  ریدقت  هماخ 

______________________________

بازحالا 56 ةروس  (- 1)
اضیا 56 (- 2)

یهتنملا ةردس  دنع  يرخا  ۀلزن  ةآردقل  و  مجنلا : ةروس  هیآ 14  هب  هراشا  (- 3)
مجنلا 4 (- 4)

9 اضیا 8 / (- 5)
داشگ شمیم  لد  زا  حیسم  حورداهن  شناور  جات  رس  هب  رهد   65 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

میم لاد و  نآ  سدقلا  حور  مد  دشمیعن  غاب  تریغ  ناهج  تشگ 
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دنتخاس نآ  لقیص  شخر  سکعدنتخادرپ  وچ  هدید  هنیآ 
رون لابند  تفریمن ز  هیاسروهظ  يدومنن  رگ  وا  وترپ 

تسا نمیا  رجش  وا  دق  لخنتسا  نشور  وا  خر  دوجو  عمش 
رحب ياـهبنارگ  ياـتکی  يراـبنارگ  زا  كـالفا  فدـص  هن  هک  ینیکمت  بحاـص  رادـیاپ  شرهگ  بآ  تسهراـگن ز  بکاوک  رحب  هن  رهوـگ 

زا هک  تسا  یتمدـخ  رمک  اوتـسا  طخ  هتـشر  رد  ارآ  ملاع  باتفآ  هدنـشخرد  لعل  هتـسشن و  لگ  رب  كاـخ  هرک  زا  یتسه  رحب  رد  شدوجو 
هتسب ناج  نایم  رب  شتبحم  رهم و  شقن  ییاریذپ 

اهب أرورس و  أروت و  ملاعلا  ألماهب  سمش و  ۀجهبلا  کلف  نم  تقرشا 
اهس هد  تعافش  دیشروخ  هک  يدلوا  وحم  هلیالسر  یمامت  هدنس  ایض  هک  نوگریب  يدقح 

اهب هرد  لوا  یلصاح  ناهج  یکیا  لکد  هکمیتی  رد  ریب  یقنور  ناهج  رازاب  يدلوا 
« 2  » هط فرعم  و  « 1  » سیهلوا فاصوا  اکنوامیک  کهاش  رب  ینفص  میدیا و  ریرقت  هجنپ 

______________________________

(. تافاصلا 130  ) دننادیم مالسا  ربمغیپ  نأش  رد  ار  نآ  نیرسفم  هک  هدش  دای  نیسای  لآ  زا  نآرق  رد  میرک . نآرق  هروس 36  سی  (- 1)
. دناهتسناد ربمغیپ  مان  ار  سی  هط و  دوشیم . هدارا  مرکا  ربمغیپ  نادناخ  ناناملسم  دزن  زین  هط  لآ  زا  میرک . نآرق  هروس 20  هط  (- 2)

66 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
نیگن رد  مظعا  مسا  مدآ و  شدوـجو  لـیفط  هب  رـشبلا  وـبا  باـنج  نیطلا ، ءاـملا و  نیب  مدآ  اـیبن و  تنک  ریمخت  زا  هک  « 1  » ینیملاعلل ۀمحر 

متاخ شقن  شتوبن  رهم  ضیف  زا  ینامیلس ،
نیمز رب  نامسآ  رتچ  تسب  وا  زاکنید  ایند و  هاشنهش  دمحم 

هانگ تمحر  رحب  رد  هطوغ  دنزهاوخ  رذع  رگا  ددرگ  هک  یعیفش 
اور درادن  دوخ  هیاس  رب  هکام  هب  ددنسپ  ار  یگداتفا  یک 

شاهیاس رد  تسا  یناهج  نکیلوشاهیاپ  نوزف  ندنکف  هیاس  ز 
تسکش يرسک  قاط  رب  داتفا  هکتسشن  وا  هیاس  ناهج  رب  نانچ 
رمق قش  تشگنا  هب  دزاس  هکرنه  ار  وا  دشاب  یک  هماخ  قش 

نیدـلا ءاـفنح  نیدـشارلا و  ءاـفلخلا  حاورا  یلع  تاـیحتلا  رطاوم  رطاـقم  مث  دورد  زج  ياهفحت  فک  هب  مرادـندوج  میلقا  هاـش  نآ  دروآ  هر 
نم ناکف  « 2  » راغلا یف  امهذا  نینثا  یناث  راربالا ، دیس  قیدصلا  رکب  یبا  قیقحتلا  یلع  هللا  لوسر  ۀفیلخ  مهلوا 

______________________________

ءایبنالا 107)  ) َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  هیآ  هب  هراشا  (- 1)
اهنت ربمغیپ  هاـگیفخم  روث  راـغ  رد  رکب  وبا  هنیدـم  هب  هکم  زا  ص )  ) ربمغیپ تکرح  ماـگنه  هک  نادـب  تسا  تراـشا  هبوتلا 40 . ةروـس  (- 2)

. دوب وا  بحاصم 
67 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

نافع نب  نامثع  نامیالا  دـیاق  مهثلاث  نیقیلا و  یلع  قحلا  نید  نیبم  قرفلا ، قوراف  قوراـفلا ، رمع  نینموملا ، ریما  مهنم  یناـثلا  نیقیدـصلا ،
ینم تنا  باطخب ، بطاخملا  یضتنملا ، فیسلا  بحاص  یضترملا  یلع  مهعبار  نییضرملا و  نییضرلا - نیب  تایاغلا  قابـس  تایآالا ، عماج 

نیذلا نیسحلا  نسحلا و  ۀلاسرلا ، متاخ  یطبـس  ۀلاسبلا ، رـصنع  یلیلـس  هللا ، لوسر  یلبـش  یلع  نیدلا و  بوسعی  یـسوم ، نم  نوره  ۀلزنمب 
. نیعمجا مهیلع  هللا  ناوضر  « 1  » هرجشلا تحت  اوعیاب  نیذلا  ةرشبملا  ةرشعلا  نم  نیقابلا  یلع  نیلقثلا و  لوسرل  نینیعلا  اترق  امه 
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رهپـس هاگراب  یناشفارهگ ، زا  راتخم ، دمحا  تعن  رادبآ  رهاوج  يراک  عصرم  راگدرورپ و  ترـضح  دمح  راوهاش  یلال  يراثن  ررد  زا  دـعب 
يازفا تنیز  ماقم ، ایرث  ماشتحا  دیشمج  مالغ ، ناویک  تمشح ، نودیرف  تیارد ، اراد  تیار ، دیشروخ  تعفر ، کلف  ترضح  یلعا  هاگتسد 

یهالک دیشروخ  رسفا  هدنزارط  یهاشنهاش ، گنروا  هدنزارب  یناتس ، روشک - تفالخ و  ریرس  يامرف  هیکت  ینارماک و  تنطلس و  هکیرا 
نامک نوچ  شاهضبق  رد  تسا  خرچ  هکنامز  ویدخ  نارود  هاشنهش 
دیدن سک  یگتفشآ  باوخ  رد  هکدیمرآ  ناهج  یعون  هب  شلدع  ز 

نیمز دزرلب  نوچ  اج  دبنجبنیک ز  زور  شتبیه  زا  نیکمت و  ز 
ياپ نابات ز  رهم  شدنابنجبياپ  هیاس  رس  رب  رگا  دراذگ 

راثن  رهوگ  تسا و  ناشفشتآ  هکراهب  ربا  تسا  یناشن  شتسد  ز 
______________________________

هب ناگدـنورگ  نیتسخن  ینعی  حـتفلا 18 )  ) ِةَرَجَّشلا َتَْحت  َکـَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْـملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ْدََـقل  هفیرـش  هیآ  هب  تسا  تراـشا  (- 1)
. مالسا ربمغیپ 

راقو ناهج  ملح و  هوک  دوبرایرهش  نینچ  یتیگ  تسدیدن   68 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
نآ لقن  زا  ندرک  رذگ  دراینناور  بآ  رد  نوچ  شاهیاس  دتف 

ناغمرا نتشیوخ  هساک  رسناش  زع و  نیا  زا  روفغف  هداتسرف 
راد يوم  شاهساک  رگا  يدوبنرایرهش  یتخاس  حدق  ار  شرس 

تسوا زا  نادنخ  هچنغ  نوچ  قلخ  لدتسوب  گنر و  زا  رپ  یتیگ  هک  شدهع  هب 
بآ نزو  رهگ  نورد  دناد  هکاسح  رب  اهراک  زا  تسا  نانچ 

رارش رامش  دناد  گنس  رد  هکراکشآ  ناهن  ناس  نادب  شمشچ  هب 
بآ رد  دز  کلف  دهاوخ  هک  یشقن  زباسح  رب  دوش  ایرد  جاوما  ز 

قرـشم ۀـماخفلاب و  لظلا  قرـشلا و  علطم  ۀـمامالا و  ۀـفالخلا و  عمجملا  وه  درک  شومارف  یطوط  هنیئآ  زدرک  شوپلگ  يور  نآ  رد  اـت  رظن 
ۀبیط و ۀمدخ  یقرش  یقتلم  مرکلا و  دوجلا و  یعسم  لذبلا و  عرشم  لدعلا و  عرتم  ۀیناقاخلا . ۀفالخلا  رارسا  ندعم  ۀینامثعلا و  ۀنطلـسلا  راونا 

مرحلا
مقن نم  وفع و  نم  نیضیقنلا  نیباهقدارس  بورضم  ۀفالخلا  تیح   69 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ملظ نم  ملظ و  نم  نیضیغبلا  وحمۀسدقم  راونا  ۀمامالل  و 
مکح نم  مکح و  نم  نییفخلا  یلعانل  صنت  تایآ  ۀفالخلل  و 

مرک نم  نما و  نم  نیلیزجلا  حدمانملعت  مالعا  مراکملل  و 
میش نم  لعف و  نم  نیدیمحلا  یلعاهدماحم  ینثت  نسلا  یلعلل  و 

یمح یماح  ممالا ، مانالا و  نیطالـس  ةوسا  مجعلا ، برعلا و  كولم  کلام  ممه  نم  دجم و  نم  نیعیفرلا  دیاهعفرت  خاذبلا  فرـشلا  ۀـیار  و 
فیرش نم  اهل  عمج  یتلا  ۀبخن  فیرصتلا و  هنعا  اهکلم  یتلا  ةریخ  فیرشتلا و  علخ  اهیلع  علخ  یتلا  هللا  ةوفـص  مانالا ، داهم  ده  ام  مالـسالا 

. نیقرشلا فهک  فیرولا  اهلظ  دیدم  بسنلا و  میرک  نم  اهیلع  دم  یتلا  ۀصالخ  فیرطلا و  ودلأتلا  نیب  بسنلا 
رهاوج هب  تسا  نوحشم  رایـس  تباوث و  رامـشیب  یلالتم  یلآل  زا  هک  نودرگ  هنامیپ  نوچ  ار  نوگلین  خرچ  طاسب  نوملقوب و  ناهج  طیـسب 

تفطالم همان  هک  ددرگیم  اعدم  يانسح  روص  ياشگهرهچ  هتخاس  یلحم  نیزم و  دعی  یـصحی و ال  يانث ال  دحیب و  ياعد  غیلبت  ییامیپ 
دیـشروخ گنر  هب  لابقا  قفا  لالج و  تحاس  زا  هک  هناورـسخ  ناشن  تقداصم  ناغمرا  هناقفـشم و  همالع  تفلاؤم  هلـسارم  هناهاش و  هماـتخ 
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« ... 1  » باتک دیمد . انمت  نرشم  زا  افص  قدص و  قداص  حبص  نوچ  دوب ، هدیدرگ  عمال  علاط و  لاوزیب 
______________________________

اناوخان ياهملک  (- 1)
70 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

نم حشوت  تآشنملا و  قرافم  عصرملا  هجات  نم  نیزت  رتافدلا  فیاحـصلا و  نوطب  یف  هدیاوف  یقبی  رـضاحملا و  لفاحملا و  رودص  هدیارفب 
ُْهنِم باب  لک  نم  بدالا  مکحلا و  کلـس  یف  طرخنم  وه  ام  باطخلا و  ملکتلا و  قوس  عماوجلا  عماج  تابوتکملا ، بیارت  عململا  هحاـش  و 

«. 1  » ِباتِْکلا ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ 
، ریرقتلا حیـصف  ریـصم  تقادص  ریمـض  نشور  ریفـس  تطاسو  هب  رردلا  نم  دـقع  هنم  فرح  لک  یف  وینملا  نم  ضور  هنم  رطـس  لک  یفف 

بادالآ رهاوجب  یلحملا  يربکلا ، ۀبترملا  یمظعلا و  ۀلزنملا  بحاص  ۀعفر ، انأش و  امظعلا  مخافا  مرکا  ۀبتر و  أدجم و  ءارفسلا  مظاعا  مظعا 
عینم ناشلا  میظع  یچلیا  یلیا و  مور  مارتحالا  ریثک  ماقمالاو  یگبرلگب  اشاپ  دمحم  دـشار  هنـسحلا ، قالخالا  رهاوزب  نیزتملا  هنـسحتسملا و 

ناتفـص یتشهب  دـیدرگ . الو  دو و  هارهاش  نارظتنم  لامآ  یناما و  هدـید  شخب  ینـشور  هدیـسر ، هیناطلـس  هیلع  هبتع  هینـس و  هدـس  ناـکملا 
للح یلح و  هب  يرگهولج و  مرگ  نیـشنلد  تارابع  ظافلا و  يرقبع  سابل  رد  کی  ره  ناشن  تنج  ناتـسبارس  نیا  نیرق  تفطالم  نیماـضم 

هب هتـسارآ و  دـندوب  نامأوت  صالخا  ناقاتـشم  ناور  حور و  نزکمـشچ  نانج و  ناج و  شوه و  رگتراغ  « 2  » ُناجْرَْملا َو  ُتُوقاْیلا  َّنُهَّنَأَـک 
دومآ توالح  ار  ناینب  تدـیقع  نابز  یـشیدناریخ  یـشیکمه و  تاعارم  تافاصم و  تالاوم و  راهظا  هحیـصف  تاراشا  هحیلم و  تاـحیملت 
لابقا لاف  نویامه  يامه  نیا  يواطم  يواحف  هک  اجنآ  زا  دندومن . « 3  » ٌروُکَش ٌروُفََغل  انَّبَر  َّنِإ  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  رکش  رکش 

لاح غارف  لاب و  حارشنا  حضوم 
______________________________

نارمع 7) لآ  هروس   ) ٌتاِهباشَتُم ُرَخُأ  َو  ِباتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم  (- 1)
نمحرلا 58 ةروس  (- 2)

رطافلا 34 ةروس  (- 3)
71 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تجهیرب تجهب  هدومن  زاغآ  نتفکـش  لگ  لگ  مایتلا  دنمورب  هحود  مارم  هچنغ  مرجال  دوب ، لالجا  هاگراب  نادمتعم  لالج و  هدـس  نامیقم 
یطوط راقنم  هکنانچ  دروآ . دورف  دوج  ضایر  ضایف  دودو و  معن  رکش  هب  میلست  میظعت و  رس  رامثا  اهزاراب و  نیگنـس  ناصغا  دننام  دوزفا 
ناقیا رهاظم  نارصبتسم  نافرع و  رظانم  نارظان  رب  دوب ، هدومن  یناشفا  رکش  فیاحـص  حیافـص  يایارم  رد  رادم  یتیگ  رابرد  نایـشنم  هماخ 
ياقبا دارم و  هرود  ياقب  هبوحصم  اهلها  یلع  ۀکربلا  هبوحـصم و  ۀحالفلاب  هحالفلا  نوحـشم  قدص  نومـضم  ياضتقم  هب  هک  تسا  نشور 

دوب و دـناوتن  اعدـم  رمثم  نارود  نیقاوخ  نامز و  نیطالـس  تیامح  لظ  تفأر و  تسد  ییاریپ  راهب  دـنویپ  زج  دارمان  ياـیاعر  دـیما  هشوخ 
ریذپلد ریفـس  دوعـسم  دورو  زا  لبق  مرجال  تسا . تامتحتم  زا  نامز  ناورـسخ  هناکولم  تمه  تمذ  رب  متا  هدـیاف  مها و  ینعم  نیا  تاعارم 
ءارمالا ریما  هاگتـسد ، لـالجا  تمـشح و  تمظع و  هاـنپ ، لاـبقا  تکوش و  تلاـیا و  زین ، شیدـناریخ  شیک  تقداـصم  فرط  زا  هیلاراـشم ،

، هاگیاج یلعم  هاج  یلاع  یهاگآ ، تزع و  طاسبنا  اب  طاـسب  هدـیمرآ  یهاـش ، رادـمتفالخ  راـبرد  هدـیزگرب  ماـخفلا ، ءاربکلا  ریبک  ماـظعلا ،
هابتـشا رهپـس  هاگرد  يرگیچلیا  ياوصق  تلزنم  یمظع و  تمدـخ  هب  سانلا  کلما  هیانعب  سراف  ياکلا  ناـکم  عینم  ناـشلا  میظع  یگبرلگب 

هب هک  لامتـشا  تصلاخم  همان  غیلبت  زا  دعب  لاعتملا ، کلملا  هللا  ءاش  نا  دـش . زاتمم  لاثمالا  نیب  زارفارـس و  التعا  نامـسآ  هدـس  ایلع و  هبتع 
ياهرهوگ راوهاش و  یلآل  فادـصا  ندـمآ  رانک  زا  ار  راخز  رحب  هچنانچ  هک  تسا  قثاو  ياجر  هتفای ، لاسرا  زع  هیلاراشم  ریفـس  تباـحص 

زا ار  تالاوم  هقئاذ  هاگتسد ، تمظع  یگیبرلگیب  هاج  یلاع  فارصنا  تصخر  نیح  دشابیمن ، يراع  رامـشیب  ناسحا  زیخ  جوم  رد  رادبآ 
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ناوخالا ۀمـسابم  نم  حورا  میـسن  نالخلا و ال  ۀهکافم  نم  بیطا  ۀهکافال  قادصم  ۀلزنم  لزان  هک  تایآ  تصلاخم  تالـسارم  باوج  دهش 
دادتـشا و قاـثیم  موی  یلا  ار  قاـفو  تلخ و  ساـسا  قاـفتا و  یناـبم  اددـجم  ماـجنا  باوـص  بوـص  نیا  تعجارم  هب  ماـک و  نیریـش  تسا ،

. دیشخب دنهاوخ  ماکحتسا 
مانا و هدـید  تسا ، ناکما  هصرع  ناکم و  تحاس  زودـنا  هعـشعش  مراهچ  مرات  يارآ  گنروا  جاه  جات و  غورف  هکناـنچ  زیزعلا  هللا  ءاـش  نا 

صاوخ نویع 
72 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. داجمالا هلآ  یبنلاب و  داب  رونم  لالج  تنطلس و  رهپس  باتملاع  باتفآ  نآ  لابقا  رتخا  يزورفا  غورف  هب  ماوع  و 
«1  » طساوا 1142 یف 

______________________________

ناریا خیرات  نمجنا  هرامش 110  دنس  (- 1)
73 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یناث بسامهط  هاش 

ار وا  ات  دناوخارف  ارسمرح  زا  ازریم  دومحم  مان  هب  ار  دوخ  نادنزرف  دشرا  نیسح  ناطلس  هاش  ناناغفا ، تسد  هب  ناهفصا  هرصاحم  ماگنه  رد 
شیب لاس  جـنپ  تسیب و  ماگنه  نآ  رد  هدازهاش  نیا  نوچ  دتـسرفب و  هاپـس  يروآعمج  هب  ار  يو  تساوخیم  هچ  دزاس . شیوخ  ماقم  مئاق 
تنایخ هک  یناسک  زا  یکی  هک  مینادیم  بوخ  تخاس . وا  رواشم  ار  ناتـسزوخ  یلاو  هللا  دبع  دیـس  دوب ، هتخودنین  یفاک  هبرجت  تشادـن و 

هناور رابجالاب  هرابود  دعب  زور  راهچ  هس  ازریم  دومحم  تسا . هللا  دبع  دیس  نیمه  دش ، دابآنولگ  رد  شابلزق  هاپس  تسکش  بجوم  درک و 
راب هک  تسا  هتساوخ  دوخ  هدرک و  تشحو  رابرد  دایز  دارفا  ندید  زا  دوب ، هدمآ  نوریب  ارسمرح  زا  هزات  هدازهاش  هک  دنتفگ  دش . ارـسمرح 

رابرد زا  لوزعم و  یتلود  ياهراک  زا  یشابالم  یـشابمیکح و  دوب  هتـساوخ  هدازهاش  هک  دوب  نیا  تقیقح  اما  ددرگ . زاب  ارـسمرح  هب  رگید 
تخس ازریم  دومحم  هک  دنتفر  نیسح  ناطلـس  هاش  دزن  دارفا ، نیا  اما  دندرگ . هیبنت  دابانلگ )  ) دابآنولگ تسکـش  نیببـسم  و  دنوش ، دورطم 

. دراد يوفص  تخت  جات و  هب  مشچ  تسا و  بلطهاج 
اهراک تیـشمت  هب  ات  دـش  راضحا  ارـسمرح  زا  دوب ، هلاس  هس  تسیب و  هک  ازریم  یفـص  مان  هب  نیـسح  ناطلـس  هاش  رگید  رـسپ  دـعب ، زور  ود 

ناتسبرع یلاو  مه  زاب  یلو  دشاب . هتشاد  دوش ، ضیوفت  دوب  رارق  ازریم  دومحم  هب  هک  ار  یتارایتخا  نامه  دزادرپ و 
74 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تشگزاب ارسمرح  هب  ارابجا  يرایتخایب ،»  » زور هدزاود  زا  دعب  وا  ماجنارس  تفاین و  يرایتخا  ازریم  یفـص  دش و  رادهدهع  ار  هاپـس  تسایر 
اب هک  دوب  هتفگ  شیوخ  ردپ  هب  احیرص  يو  هک ، دوب  نیا  زاب  تقیقح  یلو  دنامب . راک  رد  تسا  هتسناوتن  يرامیب ، رثا  رب  هک  تفای  ترهش  و 

لماـک تاراـیتخا  يو  رگا  دوریمن و  شیپ  زا  يراـک  هللا ، دـبع  دیـس  یـشابالم و  نیـسح  دـمحم  ازریم  یـشابمیکح و  میحر  ازریم  دوجو 
. دوب دهاوخن  تمدخ  هب  رضاح  دشاب  هتشادن 

هدجیه طقف  ماگنه  نآ  رد  يو  دـیدرگ . شیوخ  ناردارب  نیـشناج  ازریم ، بسامهط  مان  هب  نیـسح  ناطلـس  هاش  دـنزرف  نیموس  زور ، نامه 
شروش و تروص  هب  دریگ و  ـالاب  مدرم  یتیاـضران  هک  دـش  بجوم  شیوـخ ، دـمآراک  رـسپ  ود  اـب  يوفـص  هاـش  راـتفر  نیا  تشاد . لاـس 
دنتـسکش و ار  اههرجنپ  اهرد و  دـندرک و  یتارهاظت  یـشاب  میکح - یـشابالم و  هناخ  ربارب  رد  مدرم  هک  یئاج  ات  دـیآرد . دـیدش  ضارتعا 
هب نیسح  ناطلس  هاش  ردارب  ازریم ، سابع  تنطلس  زا  نخس  یعمج  یتح  دنـشابیم . نانیا  ام  روشک  ياهیتخبدب  لوئـسم  هک  دندیـشک  دایرف 

، دندوب هدرک  تسکش  يراوخ و  تفخ و  لمحت  هزادنا  نآ  ات  یجراخ  نانمشد  ینعی  ناناغفا  ربارب  رد  هک  شابلزق  هاپـس  یلو  دندروآ . نایم 
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یهاوـخ ار  ناـنآ  دـندرب و  ریـشمش  هب  تـسد  روـشک ، نیتـسار  یعیبـط و  نادـنمهقالع  موـب و  زرم و  یقیقح  ناـبحاص  ینعی  مدرم  ربارب  رد 
. دندومن هفخ  ولگ  رد  ار  نانآ  دایرف  رتهب  ترابع  هب  دندرک و  تکاس  یهاوخن 

نادرم یلع  و  دوب ) ناتـسادمه  لدمه و  ریبک  رطپ  اب  هک   ) ناتـسجرگ یلاو  گتاتخ  کمک و  زا  ندش  دـیمون  زا  سپ  نیـسح ، ناطلـس  هاش 
یـشابمیکح و نانخـس  زج  هاش  نوچ  دنیـشن  يو  ياج  هب  ازریم  سابع  دنک و  يریگهرانک  تنطلـس  زا  هاش  تساوخیم  هک   ) يرایتخب ناخ 

نیا اـما  داتـسرف . نوریب  هاپـس  بلط  هـب  ناهفـصا  زا  لاس 1134 ه . نابعـش  رد 27  ار  ازریم  بساـمهط  ماجنارـس  دریذـپیمن ،) ار  یـشابالم 
هاپـس يروآعمج  هب  يزوسلد  هقـالع و  يور  زا  دوخ  هن  اریز  دـندرکیم ، وزرآ  راـگزور  نآ  رد  ناریا  مدرم  هک  دوـبن  يدرم  نآ  هدازهاـش 

ناهفـصا هک  یتاـظحل  رد  رهـش ، نآ  رد  تفر و  نیوزق  هـب  ناـشاک  زا  هـکلب  دروآ . يور  يو  نادرم  ناـخ و  نادرم  یلع  هـب  هـن  تـخادرپ ،
هدزیطحق روصحم و 

75 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ياـپ زا  یطحق  رثا  رب  ناهفـصا  هک  دینـش  یتقو  تخادرپ و  ترـشع  یگراـبنز و  يراوخبارـش و  هب  دوب ، هتـسشن  جراـخ  زا  یکمک  دـیما  هب 
هدام ار  مرحم » هام  رخآ   » تاـملک ناجنـسهتکن  مرحم 1135 ه .)  30  ) دناوخ هاش  ار  دوخ  تسا ، هدش  میلـست  نمـشد  هب  شردپ  هدـمآرد و 

ار هّللا  ناما  شیوخ  رادرـس  ناغفا ، دومحم  تشاد . مالعا  اج  همه  ار  شیوخ  سولج  دز و  هکـس  دوخ  مان  هب  ازریم  بسامهط  دنتفای . خیرات 
. داتسرف يو  گنج  هب 

زیربت هب  اجنآ  زا  ناجنز و  هب  هّللا  ناما  ندش  کیدزن  ضحم  هب  دوب ، هدرک  صخرم  زین  ار  شیوخ  هاپس  كدنا  يریبدتیب ، زا  هک  بسامهط 
هک دوب  هتساوخ  وزا  فرشا  دیسر . ودب  یماغیپ  ناریا  ناگرزب  زا  رفن  دنچ  هلیسو  هب  دوب ، نادنز  رد  ناغفا  فرـشا  هک  یماگنه  رد  تخیرگ .

دیامن و کمک  يو  هب  نادنز  زا  جورخ  ضحم  هب  زین  فرشا  ات  دنک  هلمح  ناهفصا  هب  دومحم ، يرامیب  زا  یشان  جرم  جره و  زا  هدافتسا  اب 
دومحم اهزور  نامه  رد  یلو  تفریذپ . ار  داهنشیپ  نیا  بسامهط  دیاشخبب . شناهارمه  فرشا و  لام  ناج و  رب  بسامهط ، هاش  لباقم ، رد 

قباوس نیزا  فرشا  دوب . هدش  لیدبت  راکـشآ  ینمـشد  هب  ناهنپ  یتسود  هتفای و  رییغت  تابـسانم  کنآ  تسـشن . يو  ياج  رب  فرـشا  درم و 
اهناغفا ربارب  رد  میظعلا  دبع  ترضح  هعقب  رد  شهاپـس  دنچ  ره  تخیرگ و  ماد  زا  بسامهط  یلو  دزادنا ، ماد  هب  ار  بسامهط  هک  تساوخ 
اهسور دهشم و  رب  زین  یناتـسیس  دومحم  کلم  ماگنه  نیا  رد  تخیرگ . ناردنزام  هب  زربلا ، ياههار  هروک  زا  دوخ  وا  یلو  دروخ ، تسکش 

اب گنج  رد  ار  وا  دوش و  قحلم  ودـب  ات  تساوخ  راجاق  ناـخ  یلعحتف  زا  ياهماـن  لاـسرا  اـب  بساـمهط  دـندوب . هدـش  طلـسم  ناردـنزام  رب 
زا یکی  هب  هکلب  داـهنن ، یعقو  بساـمهط  توـعد  هب  اـهنت  هن  تـشاد  ار  نانمـس  تموـکح  هـک  ناـخ  یلعحتف - یلو  دـهد . يراـی  نانمـشد 

یکدـنا تفرگ و  وا  تسد  زا  ار  ناغماد  تخاس و  قرفتم  ار  يو  دارفا  درب و  هلمح  تشاد  لاغتـشا  هاپـس  يروآعمج  هب  هک  زین  وا  نارادرس 
تفر و لباب )  ) شورفراب هب  بسامهط  داد . تسکـش  میدق ) دالبلا  فرـشا   ) یلعف رهـشهب  کیدزن  رد  ار  وا  تفر و  بسامهط  گنج  هب  دعب 

دزن یگداتفا  ینتورف و  اب  درک و  هشیدنا  ینعم  نیزا  راجاق  ناخ  یلعحتف - داتـسرف . هاپـس  يروآعمج  هب  ار  یـساغآ  رللوق  ناخ  یلع  دمحم 
يدوز هب  تفر و  بسامهط 

76 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
بسامهط و دـعب ، یکدـنا  درکیم . راتفر  ینادـنز  کی  دـننام  وا  اب  هک  یئاـج  اـت  تفرگ ، شیوخ  گـنچ  رد  ار  سفنلا  فیعـض  هدازهاـش 

بصنم ار  شیوخ  رادرس  بسامهط  هاش  رفس ، نیا  یط  رد  دنناتسزاب . دومحم  کلم  تسد  زا  ار  دهشم  رگم  ات  دنتفر  ناسارخ  هب  شرادرس 
یلعنیسح شیوخ ، نانیمطا  دروم  درم  بسامهط  هک  دوب  رفس  نیمه  رد  زاب  داد و  یگنطلسلا  بیان  ماقم  ینعی  هلودلا  لیکو  بقل  تلاکو و 

یکباچ و يریلد و  رثا  رب  ماگنه ، نآ  رد  یلقردـن  دـناوخارف . شیوخ  يراـی  هب  ار  وا  داتـسرف و  یلق  ردـن - دزن  هب  ار  کـلامملا  ریعم  کـیب 
هب ار  یلقردن  تفای و  قیفوت  شیوخ  راک  رد  کلامملا  ریعم  دوب . هتفای  ناچوق )  ) ناشوبخ زگهرد و  هیحان  رد  مامت  یترهش  يرورـس ، تدق 

ار وا  هاش  دیسوب و  ار  بسامهط  ياپ  دز و  وناز  یبایفرش ، ماگنه  رد  دش ، ردان  اهدعب  هک  یلقردن  تخاس . یضار  يوفص  هاشداپ  دزن  ندمآ 
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: دوب هدروآ  نینچ  شیوخ  عجس  رد  هک  دومنیم  زیمآراختفا  ردان  يارب  اهزور  نآ  رد  نانچ  بقل  نیا  داد . بقل  ناخ  یلقبسامهط 
هاش يدوز  هب  تفاتیمنرب . ار  سک  چیه  يرورـس  یلقبـسامهط ، اما  مباطخ  هاش  زا  هدش  ناخ  یلقبـسامهطمباکر  لابقا  هر  زا  کلف  هب  دیاس 
ناخ دوجو  زا  ار  تسایـس  هصرع  تخاس و  ناتـسادمه  دوخ  اب  دوب ، هدـمآ  ناج  هب  راجاق  ناخ  یلعحتف  مکحت  ربکت و  زا  هک  ار  بساـمهط 
دعب هب  اجنیا  زا  بسامهط  هاش  یگدنز  ناتساد  تخادرپ . نارگ  ياهراک  قتف  قتر و  هب  دوخ  دنمورین  ياهتسد  اب  هاگنآ  درک . كاپ  راجاق 
ردان ياهیریلد  اهتنوشخ و  اهیخاتسگ و  لیصفت  ردان و  دض  رب  بسامهط  ياههسیسد  حرش  تسا . هتخیمآ  مهرد  ردان  شرادرـس  یگدنز  اب 

. تسین نآ  رکذ  هب  موزل  هدمآ و  خیرات  بتک  رد  بسامهط ، اب 
قایتشا شتآ  رد  زین  دوخ  هتشذگ  نآ  زا  دوب و  هدمآ  گنت  هب  یناث  بسامهط  هاش  هناهیفس  تاکرح  زا  هک  ردان  لاس 1145 ه ، رد  ماجنارس 

درک و رانکرب  تنطلـس  زا  ار  وا  داد و  ناشن  شابلزق  نارادرـس  هب  يروآمرـش  عضو  رد  ار  بسامهط  هاـش  تخوسیم ، تنطلـس  هب  ندیـسر 
زین نیدب  اما  دـش . هراک  همه  دوخ  تشادرب و  تنطلـس  هب  موس ، سابع  هاش  مان  هب  تشادـن ، رتشیب  هام  ود  ارهاظ  هک  ار  ازریم  سابع  شرـسپ 

روز و هب  ار  تنطلس  مدرم ، لیامت  ناونع  هب  ناغم ، تشد  رد  يزاسهنحص  اب  درکن و  تعانق 
77 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

نادـنز رد  نانچمه  نانآ  درک و  ینادـنز  ار  شنارـسپ  بسامهط و  هاـش  و  1148 ه .)  ) دـناوخ هاشداپ  ار  دوخ  تفرگ و  هیوفـص  زا  باـعرا 
. دندش هتشک  راجاق  ناخ  نیسح  دمحم  تسد  هب  ازریم و  یلق  اضر  نامرف  هب  لاس 1153  رد  ات  دندوب 

ینامثع هیسور و  نیب  ناریا  میسقت 

رزخ يایرد  یبرغ  یبونج و  ياهنیمزرـس  هب  مشچ  ینامثع ، ناکرت  اب  هحلاصم  و  « 1  » اواتلوپ رد  مهدزاود  لراـش  رب  هبلغ  زا  سپ  ریبک ، رطپ 
رود تالایخ  رطپ و  هب  شیپ  اهتدم  زا  اهکرت  دش . فرصتم  ار  رهش  نآ  دیشک و  رکشل  دنبرد  ات  هار  نیا  رد  تشذگ ، هکنانچ  و  دوب . هتخود 
اریز دروآ . مهارف  ار  ینامثع  تلود  دیدش  ینارگن  عضو  نیا  دوب . ینارحب  تخس  ناریا  عاضوا  ماگنه  نیرد  دندوب . هدش  نینظ  يو  زارد  و 

ناگدنیامن ماگنه  نیمه  رد  دننک . فرصت  ار  روشک  نیزا  یمهم  ياهتمسق  ناریا ، یگتفشآ  زا  هدافتـسا  اب  اهـسور  هک  دندیـسرتیم  اهکرت 
. دندرک تیاکـش  ناریا  تلود  لامع  یبهذم  راشف  زا  دـنتفر و  هینطنطـسق  هب  ناتـسغاد  ناوریـش و  مدرم  اهیگزل و  لثم  یبرغ ، لامـش  قطانم 

بجوم رما  نیا  درک و  تیامح  یناورـش  یگزل و  بهذم  ینـس  نایکاش  زا  یـسایس ، تاظحالم  یبهذم و  یگتـسبمه  ربانب  ینامثع ، تلود 
، تلود ود  ره  دوب . هتخود  عمط  مشچ  شیپ  اهتدـم  زا  ناورـش ، ناتـسغاد و  ینعی  قطانم ، نیمه  هب  زین  وا  اریز  دـیدرگ . رطپ  رطاخ  شیوشت 

. دندوب كانمیب  رگیدکی ، اب  گنج  زا  زین  تلود  ود  ره  یلو  دنتشاد  ار  ناریا  ياهنیمزرس  هب  زواجت  دصق 
نیا رد  نانآ  كرحم  هک  تسا  یهیدـب  دـنک . يریگولج  ینامثع  سور و  نیب  گنج  زورب  زا  ات  دیـشوکیم  زین  هسنارف  تلود  نایم  نیا  رد 

ياهرابرد نیب  دیدش  یتباقر  راگزور  نآ  رد  دوب . یسایس  دصاقم  هکلب  دوبن ، شمارآ  حلص و  هب  یگتسبلد  هناتسود و  رـشب  تاساسحا  رما 
ياهنادیم رد  هچ  تسایس  هصرع  رد  هچ  دوب ، رارقرب  شیرتا  هسنارف و 

______________________________

 . Poltava (- 1)
78 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ار یقطانم  ناکلاب ، هریزج  هبـش  رد  اپورا و  بونج  رد  دوب  هتـسناوت  ناکرت ، هب  اهـسور  تالمح  زا  هدافتـسا  اب  شیرتا  هکنآ  هصاخ  گـنج .
دیآرد و گنج  هب  هیسور  اب  زاب  ینامثع  تلود  هک  دوبن  لیام  هسنارف  دیآرد . دنمورین  يروشک  تروص  هب  دروآرد و  شیوخ  طلـست  تحت 

يارب هک  دوب  نینچ  ددرگ . رتدـنمورین  هچ  ره  ینامثع  تلود  هک  تشاد  لیم  هسنارف  یـسایس ، تاهج  زا  سکعرب  ددرگ ، رتناوتان  هجیتنلاـب 
تلود ددجم  دروخرب  زا  هک  دیـشوک  رایـسب  لوبناتـسا ، رد  هسنارف  ریفـس  « 1  » كانوبود شیرتا ، ربارب  رد  یناـمثع  تلود  نتخاـس  دـنمورین 
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رس رب  يدادرارق  نئوژ 1724  رد 24  ینامثع  سور و  نیتلود  يو ، یلالد  تطاسو و  اب  ماجنارس  دنک و  يریگولج  يرازت  تلود  ینامثع و 
. دندرک اضما  ناریا  میسقت 

زا یـضرف  طخ  برغ  رد  عقاو  یـضارا  هیلک  دریگ و  قلعت  هیـسور  هب  ناردنزام  نالیگ و  دنبرد و  وکاب و  هک  دش  رارق  هدهاعم ، نیا  قبط  رب 
دوب هدش  حیرـصت  هماندهع  نیرد  ددرگ . راذگاو  ینامثع  تلود  هب  لیبدرا  برغ  یتعاس  کی  رد  ياهطقن  هب  سراواروک ، ياهدور  ياهتنم 

رارقتسا رد  يو  هب  دنسانشب و  ناریا  تنطلـس  هب  ار  وا  ینامثع  ناطلـس  سور و  رازت  داهن ، ندرگ  دادرارق  نیدب  یناث  بسامهط  هاش  رگا  هک 
ار دوخ  مهس  دننک و  فرصت  ار  وا  ياهنیمزرـس  كرت ، سور و  نیتلود  تفریذپن ، ار  دادرارق  نیا  رگا  یلو  دنیامن . يرای  تنطلـس  تخت  رب 

لقتسم راتخم و  روما  هیلک  رد  صخـش  نیا  دنراپـسب و  دشاب ، تنطلـس  هتـسیاش  هک  يرگید  صخـش  هب  ار  هیقب  دنرادرب و  دادرارق  ساسارب 
!! دشاب

ناریا رد  اهسور 

ار دـنبرد  تسناوت  اـهنت  اـما  دوب . رزخ  رحب  یبوـنج  ياـههرانک  یبرغ و  لـحاوس  فرـصت  قاتـشم  شیپ  اهتدـم  زا  ریبـک ، رطپ  هک  مینادیم 
نیا اب  دـیدرگ . وا  یماظن  تایلمع  هعـسوت  زا  عنام  مه  ینامثع  اب  گنج  رطخ  دـش و  دوبان  نافوط  رثا  رب  يو  ياـهیتشک  اریز  دـنک . فرـصت 

یمایپ هک  دوب  ناخرت ) یجاح  ناخرتشه -  ) ناخارتسآ رد  رطپ  زونه  لاح ،
______________________________

 . Debonnac (- 1)
79 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

رد هک  رطپ  دنتـسه . رهـش  فرـصت  ددص  رد  هنغافا  اریز  دراد . لیـسگ  رهـش  فرـصت  يارب  زابرـس  ياهدع  هک  دیـسر ، ودب  تشر  مکاح  زا 
ياهیتشک اب  ات  داد ، روتـسد  « 1  » فوپیـش لنلک  یهدنامرف  تحت  زابرـس  ناهورگ  ود  هب  تخوسیم ، ناردـنزام  نالیگ و  فرـصت  يوزرآ 

، یلزنا هب  دورو  رد  تفای . روضح  یماظن  يورین  نیا  تکرح  مسارم  رد  اصخـش  رطپ  دنوش . نالیگ  مزاع  «، 2  » فنومیوس یهدنامرف  تحت 
. دتسرفب رازاب  هریپ  هب  بسا  دنچ  دهد و  ربخ  ار  یسور  نازابرـس  دورو  هک  داتـسرف  تشر  هب  ار  شیوخ  نارـسفا  زا  یکی  فوپیـش  گنهرس 

هاش ریفـس  کیب  لیعامـسا  هارمه  مجرتم  ناونع  هب  هک  داد  ربخ  فوپیـش  هب  دیـسر و  تشر  هب  یجیرتپ  ماـن  هب  یناـنوی ، يدرم  دـعب  يدـنچ 
کی اب  تسا  لیام  ریفـس  هک  داد  عالطا  انمـض  يو  دنک . دـقعنم  يدادرارق  رازت  اب  ات  دراد  لماک  تارایتخا  ریفـس  تسا و  هدـمآ  بسامهط 

تیمها تشر  رد  سور  لوسنک  « 3  » فماروآ درذگب . ناتسغاد  ناوریش و  رطخ  رپ  ياهنیمزرس  زا  دهاوخیمن  اریز  دورب . هیسور  هب  یتشک 
. تفگ واب  فوپیش  هب  ار  ترافس  نیا 

تالایا بسامهط  ناناغفا ، عفد  رد  رازت  کمک  لباقم  رد  ات  دوش ، هرکاذم  دراو  بسامهط  اب  دـهاوخیم  هک  دوب  هداد  عالطا  وا  هب  رازت  اریز 
هب يریفس  دوب  هتساوخ  دابانلگ ،)  ) دابآنولگ تسکش  زا  سپ  نیسح ، ناطلس  هاش  نیا  زا  شیپ  دراذگاو . اهـسور  هب  ار  رزخ  يایرد  یبونج 
هک دنتـساوخیم  فنومیوس  فوپیـش و  دوب . هدش  رما  نیا  ماجنا  زا  عنام  ناهفـصا  رهـش  دیدش  هرـصاحم  یلو  دتـسرفب . هیـسور  رازت  رابرد 

لوکوم دعب  هب  ریفس  تکرح  اذل  هتسب . خی  رـسارس  اگلو  دور  دوب و  ناتـسمز  طساوا  یلو  دننک . مهارف  ار  کیب  لیعامـسا - تکرح  لیاسو 
زا ار  کیب  لیعامـسا  ات  دیآیم  تشر  هب  تشاد  تماقا  زیربت  رد  هک  بسامهط  هاش  فرط  زا  يدصاق  هک  دیـسر  ربخ  ناهگان  اما  دوب . هدش 

مشخ هب  اهسور  هنازواجتم  هزاجایب و  دورو  زا  بسامهط  هاش  اریز  دنادرگزاب . زیربت  هب  دوش و  عنام  تکرح 
______________________________

 Schipov (- 1)
 Soimonov (- 2)
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 Avramov (- 3)
80 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

فوپیش هب  انمض  درک و  فقوتم  یئاریذپ  ناونع  هب  ار  دصاق  دورب ، تسد  زا  تسا  کیدزن  بسانم  یتصرف  دیدیم  هک  فماروآ  دوب . هدمآ 
مه فـنومیوس  دربـب . هیــسور  فرط  هـب  تـشر  زا  هدـش  هـک  وـحن  ره  هـب  ار  کیبلیعامــسا  دــصاق ، ندیــسر  زا  شیپ  هـک  درک  هیــصوت 
ره زا  تعاس  بشما  مه  تفگ  ودب  دراد ، هدیقع  تعاس  سحن  دعـس و  هب  ریفـس  هک  تسنادیم  نوچ  دناشن و  یتشک  هب  ار  کیبلیعامـسا 

. تسا رتدعس  تکرح  يارب  تقو 
اروف يو  هک  درک  رما  يوفص  هاش  داد و  یهاگآ  یناث  بسامهط  هاش  هب  ار  بتارم  دوب ، هدمآ  مشخ  هب  اهـسور  گنرین  زا  هک  نالیگ  مکاح 

اهسور زا  شیب  نایناریا  رامش  هکنیا  اب  اما  دندش . گنج  هدامآ  نایناریا  تفریذپن و  فوپیش  دوش . یسور  نازابرس  زا  ناریا  هیلخت  راتـساوخ 
نایناریا رگید  هک  دش  بجوم  رما  نیا  و  دندروخ . تسکش  اهسور  زا  طابضنا ، نتشادن  مرگ و  هحلـسا  هب  قیقد  یئانـشآ  مدع  تلع  هب  دوب ،
لیوحت فوپیش  زا  ار  یهدنامرف  دیسر و  زابرس  نادرگ  راهچ  اب  هیـسور  زا  « 1  » فشاول پیترس  دعب ، يدنچ  دنزیخنرب . گنج  هب  اهـسور  اب 

. دندرب هلمح  زین  وکاب  هب  لاس 1723  ناتسبات  رد  اهسور  تفرگ .
رازت نآ ، زا  هتشذگ  دوب . رزخ  رحب  یبرغ  بونج  لحاوس  رد  نانیمطا  لباق  ردنب  اهنت  اریز  دادیم . ناوارف  تیمها  رهـش  نیا  فرـصت  هب  رطپ 
وکاب هب  ناکرت  هک  تفریم  نآ  میب  دندوب و  هداد  کیبدواد  هب  ار  یخامـش  هیحان  اهکرت  اریز  دشاب . هدرک  یتسدشیپ  اهکرت  رب  تساوخیم 

هب یتح  هدش ، نامیـشپ  راک  نیا  زا  دـعب  یلو  دـندوب . هتـساوخ  کمک  اهـسور  زا  اهناغفا  سرت  زا  البق  زین  وکاب  نکاس  نایناریا  دـننک . هلمح 
دنچ اب  زابرـس  رازه  هس  هک  دوب  نیا  دـنک . فرـصت  روز  اب  ار  رهـش  هک  تفرگ  میمـصت  رطپ  اذـل  دـندوب . هدادـن  دورو  هزاـجا  مه  رطپ  ریفس 

. داتسرف وکاب  فرصت  هب  یتشک 
نارـسفا زا  یکی  اب  کیبلیعامـسا  زا  ياهمان  تخادنا و  رگنل  وکاب  رانک  رد  هیئوژ 1723 ، طساوا  رد  نیکشویتام ، مان  هب  نازابرـس  هدنامرف 

. دننکن تمواقم  رازت  نازابرس  ربارب  رد  هک  داتسرف  رهش  هب  دوخ 
______________________________

 Levashov (- 1)
81 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

دـنرادن و رازت  زا  تعاطا  هب  يزاین  دنتـسه ، يوفـص  هاش  عابتا  نوچ  هک  دـنتفگ  دـندرکن و  ییانتعا  رـسفا  نآ  همان و  نیدـب  رهـش  مدرم  اـما 
، نایناریا هزور  راهچ  تمواقم  دوجو  اب  یلو  دش . عورش  گنج  ماجنارـس  دنـسانشیمن . کیبلیعامـسا  هیـصوت  لابق  رد  دوخ  يارب  يدهعت 

. دنداتسرف شیوخ  عوبتم  تلود  يارب  ار  تفن  زا  لصاح  دمآرد  زا  يرادقم  اهسور  دمآرد و  اهسور  فرصت  هب  رهش 
درک و ناوارف  لیلجت  يو  زا  دادیم ، ناوارف  تیمها  وا  تیرومأـم  هب  هک  رطپ  دیـسر . گروبزرطپنس  هب  توا 1723  رد 21  کیبلیعامسا 

یباوج هک  داتفا  هیرگ  هب  نانچ  کیب  لیعامسا  دیسرپ ، نیسح  ناطلس  هاش  لاح  زا  رازت  هک  یتقو  تفریذپ . روضح  هب  ار  يو  دعب  زور  راهچ 
. داد تسناوتن 

هب المع  دوب  روبجم  هک  دوب  زیگنارثأت  نانچ  ناریا  ریفـس  عضو  تفرگ ، تروص  دادرارق  دقع  روظنم  هب  هسلج  نیا  زا  سپ  هک  یتارکاذم  رد 
. دهدرد نت  رازت  ياهاضاقت  مامت 

: لولدم نیا  هب  دیسر ، ءاضما  هب  هدام  جنپ  همدقم و  کی  لماش  يدادرارق  ماجنارس 
. دتسرف ناریا  هب  نانآ  عمق  علق و  يارب  يرکشل  دنارب و  ناریا  روشک  زا  ار  بسامهط  نانمشد  هک  داد  لوق  رازت  - 1

اهـسور هب  دـبالایلا  ار  دابآرتسا  نالیگ و  ناردـنزام و  تالایا  نینچمه  عباوت و  وکاب و  دـنبرد و  ياهرهـش  هک  دـش  دـهعتم  بساـمهط  - 2
. دنک راذگاو 

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوش هداد  بسا ، هنالداع  دیرخ  يارب  یتابیترت  دنتسرفب ، ناریا  هب  تاموزلم  بسا و  دنتسناوتیمن  اهسور  نوچ  - 3
يدازآ دـننک و  تماـقا  بولطم  تدـم  هب  رفـس و  هنادازآ  رگیدـکی  روشک  هب  روـشک  ود  عاـبتا  دـشاب و  رارقرب  یتـسود  روـشک  ود  نیب  - 4

. ددرگ رارقرب  تراجت 
. دنوش بوسحم  رگید  ناتسود  نانمشد و  روشک  ود  زا  کی  ره  ناتسود  نانمشد و  - 5

، تشاد شیوخ  مودـخم  زا  لـماک  تاراـیتخا  نوچ  یلو  دوب . هدرک  ءاـضما  ار  يدادرارق  نینچ  راـشف  تحت  کیبلیعامـسا  کـش ، نودـب 
کیبلیعامسا اما  هدش . اضما  يدادرارق  نینچ  هک  دوب  نامداش  رایسب  رطپ  اذل  دادیم . ینوناق  هبنج  ریبک  رطپ  تازواجت  هب  دادرارق 

82 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هکلب دریذـپیمن  بساـمهط  هاـش  زگره  ار  ياهفرط  کـی  دادرارق  نینچ  هک  تسنادیم  هداد و  بآ  هب  یلگ  هتـسد  هچ  تسنادیم  دوخ  هک 

تـسیب ات  تفر و  ناخرط  یجاح  هب  دادرارق و  هیـسور  تیامح  تحت  ار  دوخ  دیـسرت و  دوخ  ناج  رب  درمـشیم ، ملـسم  یتنایخ  ار  نآ  دقع 
. تفرگ يرمتسم  هیسور  تلود  زا  تشذگرد ، هک  دعب  لاس 

هجیتـن رظتنم  هکنآیب  داتـسرف و  بساـمهط  هاـش  دزن  دادرارق ، بیوصت  تهج  ار  « 1  » یکـسرشم سیروب  هدازهاش  دعب ، هام  دـنچ  ریبک  رطپ 
فماروآ هک  مه  ( 1724 / 1137  ) دعب لاس  تفریذپن . ار  هماندـهع  بسامهط  هاش  اما  درک . بوصنم  نالیگ  تموکح  هب  ار  فشاول  دـنامب ،

. تفرگن رارق  بیوصت  دروم  دادرارق  مه  زاب  تفر  بسامهط  ندید  هب  رگید  راب 
. دـننامب روکذـم  قطانم  رد  دنتـسناوت  وکاب ، نالیگ و  مدرم  همه  راکـشآ  یهاگ  ناهنپ و  ياهتمواقم  دوجو  اب  رازت ، نازابرـس  لاـح ، نیا  اـب 

. تشذگرد لاس 1725  رد  رطپ  هکنیا  ات  دوب  نینچ  عضو  تخاس . نایلاس  رد  ياهعلق  نیکشویتام  هکنآ  هصاخ 
______________________________

 Mesherski (- 1)
83 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یناث بسامهط  هاش  هدنیامن  کیبلیعامسا  اب  هیسور  رازت  ریبک  رطپ  نیب  ( 1723  ) گروبزرتپنس دادرارق  نتم 

روشک نآ  عابتا  زا  ياهدع  هدمآ و  شیپ - ینماان  یناشیرپ و  ناریا  روشک  رد  تسا  لاس  نیدـنچ  نوچ  هک  دـنامن  هدیـشوپ  اناوت  دزیا  مان  هب 
یلعا عابتا  هب  هکلب  دناهدش  ناریا  رد  رایسب  یناریو  ببـس  اهنت  هن  دناهتـساخرب و  تسا  ناشیا  ینوناق  هاشداپ  هک  هاش  ترـضحیلعا  ربارب  رد 

اهنآ دناهدیناسر و  نایز  زین  دناهدوب - یناگرزاب  لوغـشم  روشک  ود  نایم  رد  دادرارق  میدق و  یتسود  رب  انب  هک  هیـسور - روطارپما  ترـضح 
زا دـیاب  هک  نانچنآ  دنتـسناوتن  نامز  نآ  رد  هاش  ترـضح  یلعا  نوچ  دـناهدرب و  تراـغ  هب  ار  ناـشیا  یئاراد  زا  یمهم  غلبم  دناهتـشک و  ار 

یتسود ربانب  هیسور ، رسارس  روطارپما  ترـضح  یلعا  هک  دوب  ببـس  نیمه  هب  دنیآرب ، دناهدروآ  مهارف  رایـسب  ینماان  هک  ینایـشروش  هدهع 
ربارب رد  ار  دوخ  هحلسا  اصخش  ناریا  تنطلس  مادهنا  زا  يریگولج  يارب  دراد  هاش  ترضح  یلعا  اب  هک  یعقاو 

84 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
اب دوب  ناشکرـس  راشف  ریز  رد  هزادـنایب  هک  ار  رزخ  ياـیرد  راـنک  رد  عقاو  ياـهاج  ناریا و  ياهرهـش  زا  یخرب  هدرب و  راـک  هب  نایـشروش 

ناشکرس نمض  رد  یلو  درک . رقتسم  اجنآ  رد  ار  دوخ  نایرکـشل  هاش ، ترـضح  یلعا  رادافو  عابتا  زا  عافد  يارب  درک و  دازآ  دوخ  هحلـسا 
شاهداوناخ اب  ار  نامز  نآ  هاش  ترـضح  یلعا  دـندرک و  فرـصت  ار  ناریا  تلود  تختیاـپ  هک  دـنتفرگ  ورین  ناـنچ  رگید  يوس  زا  يرگید 

تسشن و یهاش  تخت  هب  شردپ  زا  سپ  ینوناق  تثارو  مکح  هب  هک  بسامهط  وا  رـسپ  دندوبر و  ناشیا  زا  ار  تخت  جات و  دندرک و  ریـسا 
، دهد ماکحتـسا  شیپ  زا  شیب  دنک و  دیدجت  ار  نیتلود  نایم  رد  میدق  یتسود  دوب  لیام  هک  یئاجنآ  زا  دنام و  یقاب  دـش  ناریا  ینوناق  هاش 

هدـنیامن ریبک و  ریفـس  ناونع  هب  ار  دوخ  قیدـص  ززعم و  هلودـلا  دامتعا  کیبلیعامـسا  تشاد  رایتخا  رد  هک  دوخ  رادافو  نارکاچ  ناـیم  زا 
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نالعا ار  بسامهط  هاش  ترضح  یلعا  سولج  اهنت  هن  هک  دوب  ياهمان  لماح  يو  داتسرف . هیسور  رسارس  روطارپما  ترضح  یلعا  دزن  راتخم 
يرای نایـشروش  ربارب  رد  ار  يو  ینونک ، عاضوا  رد  هیـسور ، رـسارس  ترـضح  یلعا  هک  دندوب  هدـش  راتـساوخ - همان  نآ  رد  هکلب  درکیم 

هداد مامت  مات و  تارایتخا  رکذلا  قباس  هدنیامن  ریفس و  هب  هک  دوب  نیا  رب  رعشم  زین  دننک و  ظفح  زین  ار  تخت  جات و  هک  دننک  هدارا  دننک و 
دقعنم نایـشروش  ربارب  رد  هاش  ترـضح  یلعا  هب  يرای  هرابرد  يدـبا  ياهمانتقفاوم  دادرارق و  يو  ات  هتخاس  حـشوم  دوخ  رهم  هب  ار  نآ  و 

. دزاس
یلاع دـکؤم  نامرف  دراد ، ناریا  تلود  هاش و  ترـضح  یلعا  اب  هک  یتسود  هقالع  رباـنب  هیـسور ، رـسارس  روطارپما  ترـضح  یلعا  نیارباـنب 

: دوش دقعنم  لیذ  حرش  هب  يدادرارق  هاش  ترضح  یلعا  راتخم  هدنیامن  ریبک و  ریفس  اب  هک  دومن  رداص  ار  دوخ  هناهاش 
نایشروش ربارب  رد  ار  دوخ  هناهاش  راوتسا  یلاع و  دییأت  يرای و  زین  يدبا و  هنامیمص و  یتسود  هیسور  رسارس  روطارپما  ترـضح  یلعا  - 1

هدارا ناریا  تنطلـس  تخت  رب  هاش  ترـضح  یلعا  ظفح  نایـشروش و  یبوکرـس  يارب  دـهدیم و  هدـعو  بساـمهط  هاـش  ترـضح  یلعا  هب 
لاسرا ناریا  روشک  هب  هدایپ  راوس و  نوشق  مزال  هزادنا  هب  دوز  هچ  ره  هک  دنکیم 

85 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ترضح یلعا  دننکش و  مهرد  ار  نانآ  دنوش و  یماظن  مزال  تایلمع  دراو  دناهدش  یغای  هاش  ترضح  یلعا  رب  هک  یناسک  ربارب  رد  ات  دراد 

. دنک تموکح  ناریا  رسارس  رب  شیاسآ  هب  هاش 
تالایا زین  رزخ و  يایرد  رانک  رد  روبزم  ياهرهـش  یحاون  عباوت و  مامت  اب  ار  وکاـب  دـنبرد و  ياهرهـش  هاـش  ترـضح  یلعا  لـباقم  رد  - 2
هروکذم یضارا  دنکیم و  راذگاو  هیسور  رسارس  روطارپما  ترضح  یلعا  هب  يدبا  بحاصت  فرصت و  هب  ار  دابارتسا  ناردنزام و  نالیگ و 
روطارپما ترـضح  یلعا  تسناد و  دـهاوخ  يو  تیعباـت  تحت  هیـسور و  رـسارس  روطارپـما  ترـضح  یلعا  هب  قلعتم  دـبالا  یلا  نـآلا  نم  ار 

هاش ترضح  یلعا  هب  يرای  يارب  یمازعا  نوشق  هک  دوش  فرصتم  شاداپ  ناونع  هب  ار  روبزم  یضارا  تسا  لیام  ببس  نادب  هیسور  رـسارس 
. درک دهاوخن  هبلاطم  یهوجو  هاش  ترضح  یلعا  زا  نوشق  يرادهگن  يارب  روطارپما  ترضح  یلعا  دوش و  يرادهگن  ناریا  رد  دیاب  ناریا 
زا نایـشروش  اـب  هلباـقم  يارب  راـبراوخ  مزاول و  تازیهجت و  لاـسرا  هناـخپوت و  نوشق و  تهج  موزل  دروم  نازیم  هب  بسا  لاـقتنا  نوـچ  - 3

راذـگاو روطارپما  ترـضح  یلعا  هک  یتـالایا  رد  هتـشاد  مـالعا  زین  ترـضح  یلعا  راـتخم  ریبـک و  ریفـس  تسین و  نکمم  يرود  هار  نینچ 
هیهت ار  مزال  بسا  رادقم  هروکذم  تالایا  رد  دیاب  یکمک  ياوق  هدـنامرف  تهج  نیدـب  دومن ، هیهت  ناوتیم  بسا  یناوارف  رامـش  ددرگیم 

تخادرپ نابایزرا  رظن  قبط  نآ  ياهب  دش و  دـهاوخ  هداد  ناریا  هاش  ترـضح  یلعا  بناج  زا  موزل  دروم  بسا  رادـقم  دـناوتن ، رگا  دـنک و 
هاش ترـضح  یلعا  مزاول ، هثاثا و  لمح  يارب  رتش  هرابرد  اما  دشاب . رتشیب  لبور  هدزاود  زا  دـیابن  اهنآ  ياهب  لاح  ره  رد  دـیدرگ و  دـهاوخ 

، زین يدادما  نوشق  دارفا  ياذغ  نیمأت  يارب  دـهد . لیوحت  دحرـس  رد  دـنک و  مهارف  اناجم  ار  موزل  دروم  رتش  رادـقم  هک  تسا  هداد  هدـعو 
ساسحا تارفن  هک  ینازیم  هب  دزاس ، هدامآ  هار  رـسارس  رد  ار  مزال  کمن  تشوگ و  نان و  هک  تسا  هداد  هدـعو  ناریا  هاـش  ترـضح  یلعا 

هب یتخادرپ  ياهب  نازیم  دزادرپب . یئاـهب  کـمن  تشوگ و  ناـن و  ربارب  رد  دـیاب  هیـسور  رـسارس  روطارپما  ترـضح  یلعا  دـننکن و  هقیـضم 
دهاوخ بیترت  نیدب  هدمآ  لمع  هب  دادرارق  نیا  رد  هک  یقفاوت  بجوم 

86 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
: دوب

، کپوک هد  هاش  گنس  هب  مدنگ  نم  کی  ره  ياهب 
، کپوک کی  نیتلا و  جنپ  هاش  گنس  هب  واگ  تشوگ  نم  کی  ره  ياهب 

. کپوک ود  هاش  گنس  هب  کمن  نم  کی  يارب  لبور ، کی  دشاب  هتشادن  نزو  هاش  گنس  نم  راهچ  زا  رتمک  هک  دنفسوگ  ره  يارب 
هنازخ زا  ناریا  هاش  ترـضح  یلعا  ار  اهب  هفاضا  دشاب ، دادرارق  رد  هدش  قفاوت  رادـقم  زا  رتشیب  سانجا  ياهب  نوشق ، تکرح  ماگنه  رد  رگا 
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. درک دهاوخ  تخادرپ  دوخ 
روشک هب  هاش  ترـضح  یلعا  رکذلا  قباس  راتخم  هدـنیامن  ریبک  ریفـس  ندیـسر  تشگزاب و  ضحم  هب  تقو ، فالتا  زا  يریگولج  روظنم  هب 

. دیدرگ دهاوخ  لومعم  یضتقم  مادقا  مزال  داوم  هریخذ  يارب  ناریا ،
طباور ناریا  تلود  هاـش و  ترـضح  یلعا  هیـسور و  تلود  هیـسور و  رـسارس  روطارپما  ترـضح  یلعا  ناـیم  یتسود  دـبا  اـت  سپ  نیزا  - 4

دنیامن و یگدنز  هنادازآ  دوخ  لیم  هب  دننک و  ترفاسم  رگیدکی  روشک  هب  هراومه  هک  دـنزاجم  نیفرط  عابتا  دوب و  دـهاوخ  رارقرب  یتسود 
تأرج یـسک  رگا  دوب و  دهاوخن  نانآ  عنام  سکچیه  دندرگزاب و  دنتـساوخ  تقو  ره  دنتـسرفب و  رگیدکی  تکلمم  هب  ار  دوخ  ناناگرزاب 

. دش دهاوخ  تازاجم  یتخس  هب  نیترضح  یلعا  فرط  زا  دناسر ، يرازآ  یسک  هب  هک  دنک 
دهعت دشاب و  ناشیا  نانمشد  نمشد  ناریا و  تلود  هاش و  ناتسود  تسود  دبالا  یلا  هک  دهدیم  هدعو  هیسور  روطارپما  ترـضح  یلعا  - 5

ار هیسور  تلود  هک  دوشیم  دهعتم  الباقتم  زین  ناریا  هاش  ترضح  یلعا  دنک و  يرای  نانمشد  ربارب  رد  ار  ناریا  تلود  هراومه  هک  دنکیم 
«1 . » دنشخب يرای  دنشاب  هک  تهج  ره  زا  نانمشد  ربارب  رد 

______________________________

293 ص 291 - ( 1360 نارهت ، لابقا ، شخبجات ، دمحا  رتکد  فیلأت   ) ناریا رد  يرامعتسا  ياهتسایس  (- 1)
87 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناریا رد  اهکرت 

ناگدازهاش زا  ناخ ) یلق  دمحم   ) موس نیتناتـسنک  نیب  فالتخا  تلع  هب  دش و  ناتـسجرگ  فرـصت  رومأم  مورلا  ۀنزرا  مکاح  اشاپ  میهاربا 
. دـبای تسد - ناتـسجرگ  رـسارس  رب  تسناوت  يدوز  هب  ناتـسجرگ ، ياورنامرف  گناتخو  دوب و  بسامهط  هاش  رابرد  رد  هک  تخاک  هیحاـن 
هب هک  اشاپ  میهاربا  یلو  دوب . هتـساوخ  کمک  اهکرت  زا  هیـسور ، هاشداپ  رطپ  کمک  زا  ندـش  دـیمون  زا  سپ  گـناتخو  هکنیا  هجوت  ناـیاش 

يوزارت رد  یگنـس  دوب ، هدرک  تفایرد  حتف  دیون  هجنگ  ناوریا و  حتف  رد  نیتناتـسنک ، زا  هتفای و  تسد  ناتـسجرگ  زکرم  سیلفت  رب  یناسآ 
ینادنز گرا  رد  ار  نیتناتسنک  مه  اشاپ  درک . نینچ  دهدب و  عامط  ياشاپ  هب  يرتشیب  هجو  هک  دوب  گناتخو  تبون  راب  نیا  داهنن . گناتخو 

زین گناتخو  تخاس . يو  ندروآ  مالسا  هب  طورشم  تنطلس ، هب  ار  گناتخو  تشگزاب  اشاپ  اریز  دیـسرن . گناتخو  هب  يزیچ  زاب  اما  دومن .
دـش و هدـیمان  اشاپ  یفطـصم  درک و  رایتخا  ننـست  بهذـم  هزی  مان  هب  گناتخو  ردارب  اما  دـیزرو . عانتما  لیتراک  تخت  جاـت و  نتفریذـپ  زا 

رطپ توعد  هب  زین  گناتخو  دیـسر . لیتراک  تنطلـس  هب  تفرگ و  اشاپ  میهاربا  بقل  رکب و  مان  دوب ، هدروآ  مالـسا  هک  زین  گناتخو  دـنزرف 
. دنام روشک  نآ  رد  ( 1737 / 1150  ) رمع نایاپ  ات  و  ( 1724 / 1137 ، ) تفر هیسور  هب  ریبک 

یلو دـننک ، فرـصت  ار  هجنگ  هک  دندیـشوک  ردـلچ  مکاح  اشاپ  قاحـسا  صراق و  یلاو  اـشاپ  یفطـصم  یهارمه  هب  كرت  ياـشاپ  میهاربا 
. دنتسناوتن

زا یـسدنهم  کمک  هب  دوب ، هتفای  یهدنامرف  تمـس  اشاپ  میهاربا  ياج  هب  هک  اشاپ  دـمحا  فراع  هدعقلا 1136 ، يذ  نئوژ 1724 / هام  رد 
دنتشاذگ ياج  رب  هتشک  نادنچ  اهکرت  تسکـش و  مهرد  نیعفادم  طسوت  ناکرت  تالمح  یلو  درک . ناراب  هلولگ  ار  ناوریا  ایناپـسا ، یلاها 

هلمح هب  هرابود  ناکرت  یکمک ، ياوق  ندیـسر  اب  لاح ، نیا  اب  دـش . گنج  هکراتم  ياـضاقت  هب  روبجم  داـسجا  نیفدـت  يارب  رکـسعرس  هک 
مرحم 1137، مهن  رد  ماجنارس  دندومن و  یگداتسیا  نمشد  ربارب  رد  دنتشاد ، تامهم  هقوذآ و  ات  رهش  مدرم  دنتخادرپ .

88 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ناگداپ يایاقب  هدنامرف و  هب  دندوب ، هداد  ناشن  شنازابرـس  ناگداپ و  هدنامرف  هک  یناوارف  تعاجـش  رثا  رب  دـندش . میلـست  نمـشد  ربارب  رد 

مه نیا  زا  نایناوریا  تافلت  دنداد . تسد  زا  زابرـس  رازه  تسیب  ناوریا  ربارب  رد  ناکرت  دنور . نوریب  رهـش  زا  مارتحا  اب  هک  دـش  هداد  هزاجا 
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. دوب رتشیب 
فرصت ار  يوخ  تشذگ و  زرم  زا   1724 راهب 1137 / رد  يو  دوب . هدش  هتشذگ  ناو  مکاح  ولورپوک  اشاپ  هللا  دبع  هدهع  رب  زیربت  فرصت 

هک نیا  اب  درب و  هلمح  زیربت  هب  زابرس  رازه  جنپ  تسیب و  اب  سپـس  درپس . غیت  مد  هب  ار  شزابرـس  رازه  هس  رهـش و  عفادم  ناخزابهـش  درک و 
زا رفن  رازه  راـهچ  هک  دـنتخات  ناـشیا  رب  ناـنچ  زیربت  مدرم  یلو  درک ، ذوفن  مه  رهـش  تـالحم  زا  یکی  اـت  تفرگ و  زین  ار  رتسبـش  دـنرم و 
لاس تخیرگ . ماگنه  بش  دنراد ، نوخیبش  دصق  نایزیربت  هک  دینـش  نوچ  تسـشن و  بقع  اشاپ  هللا  دبع  دـنداتفا . كاله  كاخ  رب  ناکرت 

. درب شروی  زیربت  هب  زابرـس  رازه  داتفه  اب  تفرگ و  تسد  هب  هرابود  ار  رتسبـش  دنرم و  دروآ و  يور  زیربت  هب  اشاپ  هللا  دـبع  رگید  راب  دـعب ،
جراخ زیربت  زا  دناوتیم  تامارتحا  ظفح  اب  رهش  یناریا  ناگداپ  هک  داد  ماغیپ  اشاپ  هکنیا  ات  تشاد  همادا  هچوک  هب  هچوک  گنج  زور  راهچ 

نز و تسد  یتسد  هب  ریـشمش و  هضبق  یتسد  هب  دندوب  هدـنام  رهـش  نآ  رامـشیب  قلخ  یمامت  زا  هک  سک  رازه  جـنپ  هب  بیرق  هاگنآ  دوش .
. دنتفر نوریب  مور  هاپس  نایم  زا  هتفرگ  دنزرف 

. درک طوقس  زین  هجنگ  دعب  یمک  داتفا و  ناکرت  تسد  هب  لاوش 1137   18 توا 1725 / لوا  زور  رد  زیربت 
زا سپ  یتح  دندش و  فرصتم  دوب  هتفرگ  قلعت  نانادب  میسقت  دادرارق  قبط  هک  ار  یطاقن  هیلک  اهکرت  یبرغ ، لامش  تمسق  رد  بیترت  نیدب 

. دندرک فرصت  دوب  مود  بسامهط  هاگرارق  هک  ار  لیبدرا  ریبک ، رطپ  گرم 
ارف دـش . نادـمه  فرـصت  هدامآ  تفرگ و  ار  ناهاشنامرک  دوب ، یماظن  تایلمع  يارجا  رومأـم  هک  اـشاپ  نسح  زین ، ناریا  برغ  تمـسق  رد 

. تفرگ ار  ردپ  ياج  اشاپ  دمحا  شرـسپ  تشذـگرد و  اشاپ  نسح  ناتـسمز  نیمه  رد  دومن و  فقوتم  ار  یماظن  تایلمع  ناتـسمز  ندیـسر 
عافد يارب  یناریا  نیعفادم  دومن . هرصاحم  ار  نادمه  لاس 1724  رد  اشاپ  دمحا 

89 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
پوت ناشیارب  هک  فزوژ  ناژ  مان  هب  دندش  یلمرک  هقرف  زا  یـشیشک  ناماد  هب  تسد  یتح  دندرکن . غیرد  يراکادف  هنوگ  چـیه  زا  رهـش  زا 

. دـش رجفنم  دوب  هتخاس  هک  یپوت  ینامز  كدـنا  هب  تفاین و  یقیفوت  تشادـن  راک  نیا  زا  یعالطا  نادـنچ  هک  مه  هراچیب  شیـشک  دزاـسب .
ار دنواهن  رهـش  نیزگرد و  هیحان  سپـس  ناکرت  هدعقلا 1136 ه .) يذ   11 م / ربماتپـس 1724  لوا  . ) دنتفای تسد  رهـش  رب  ناکرت  ماجنارس 
دابآ و مرخ  ياهرهش  دندرک و  زواجت  زین  ناتسرل  هقطنم  هب  میسقت ، دادرارق  رد  هحرـصم  قطانم  رب  هوالع  تمـسق  نیرد  دندش و  فرـصتم 
دـنتفرگ و ناشیارب  هار  رـس  اهيرایتخب  یلو  داـهن . ناهفـصا  هب  يور  كرت  هاپـس  زا  ینوتـس  یتح  و  (. 1725  ) دندومن فرـصت  ار  درجورب 

. دنتسشن بقع  نادمه  ات  رابجالاب  ناکرت 

ناکرت اب  یناث  بسامهط  طباور 

ار کمک  لاسرا  میهاربا  داماد  یلو  تساوخ . کمک  داتـسرف و  هینطنطـسق  هب  کیب ، یلق  اـضر  ماـن  هب  يریفـس  بساـمهط  لاس 1723  رد 
ناکرت زا  هلگ  رب  رعـشم  تشون  اشاپ  هللا  دـبع  هب  ياهمان  بسامهط   1139 لاس 1726 / لیاوا  رد  درک . ناریا  زا  تلایا  دـنچ  ذـخا  هب  لوکوم 

. دناهدرمش منتغم  ناریا  هب  دوخ  موجه  يارب  ار  اهناغفا  شروش  هک 
هب تسین  لیام  يو  یلو  تسا . هدومن  تفایرد  هدنزرا  یکمک  هدعو  هداتسرف و  هیسور  هب  يریفس  هک  دوب  هتـشون  يوفـص  هاش  همان ، نیا  رد 

هلاس هس  ینامثع  ناطلـس  هک  دوب  هتـساوخ  همان  نیا  رد  يو  دـنک . گنج  ناملـسم  روشک  کی  مدرم  اـب  مالـسا ، زا  جراـخ  یمدرم  کـمک 
ار یئاهنیمزرس  مامت  الباقتم  دریذپب ، ار  داهنشیپ  نیا  ناطلس  رگا  دیامن و  بوکرس  ار  یناغفا  نایـشروش  دناوتب  يو  ات  دنک  هکراتم  ار  گنج 

ناغفا فرـشا  اب  یفرط  زا  اریز  دهدب . در  باوج  همان  نیدب  تساوخیمن  ینامثع  تلود  درادـهگن . دـبالا  یلا  هدرک ، بحاصت  ناریا  زا  هک 
ار يدرم  ماجنارس  دوش . رتکیدزن  اهسور  هب  بسامهط  داهنـشیپ ، نیا  در  رثا  رب  ادابم  هک  دیـسرتیم  رگید  فرط  زا  دوب و  گنج  فرـش  رد 

. دماین لصاح  ياهجیتن  يدنفا ، یفطصم  بسامهط و  تارکاذم  زا  یلو  داتسرف . هرکاذم  يارب  يدنفا  یفطصم  مانب 
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90 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
یتح دـندرک و  هاگآ  تارکاذـم  عوضوم  بسامهط و  داهنـشیپ  تیهام  زا  ار  اهـسور  میـسقت ، دادرارق  دوجو  تلع  هب  ناکرت ، لاـح  نیا  اـب 

بسامهط  1728 لاس 1141 / رد  دنتـسرفب . بسامهط  يدنفا و  یفطـصم  اب  تارکاذـم  يارب  ياهدـنیامن  زین  اهـسور  هک  دـندومن  داهنـشیپ 
ریفـس نایناتـسا  دـندش . ریفـس  نیا  نتفر  زا  عنام  ناکرت  یلو  تشاد . لیـسگ  ینامثع  ناطلـس  دزن  هب  ولماش  ناخ  دـمحم  یلو  مان  هب  يریفس 

اجک هب  بسامهط  راک  دننیبب  ات  دـننکیم  یـشارتلاکشا  ریفـس  نیا  راک  رد  ناکرت  هک  تسا  هتـشون  هراب  نیرد  ینامثع ، رابرد  رد  سیلگنا 
هب ریفس  نیا  اب  هرکاذم  يارب  یناگدنیامن  ینامثع  تلود  هک  دسیونیم  دوخ  ياهتشاددای  رد  ناتسلگنا ، ریفـس  نیمه  دعب ، هام  ود  دشکیم .

لوق هتفریذپن ، یتروص  رس و  ناریا  لوحتم  ریغتم و  عضو  هک  ینامز  ات  دننکن و  یحیرص  دهعت  هک  هداد  روتسد  اهنآ  هب  یلو  هداتـسرف ، زیربت 
. دنهدن ینامثع  دمحا  ناطلس  فرشا و  هماندهع  دافم  اب  فلاخم  یحیرص 

. دنک لصاح  یعطق  قیقد و  عالطا  بسامهط  فرشا و  راک  لآم  زا  ات  دینارذگیم  تقولا  عفد  هب  ینامثع  تلود  بیترت ، نیدب 
تلود یلو  داتـسرف . لوبناتـسا  هب  يریفـس  یناث  بسامهط  هاـش  دوب ، هدـش  یلاوتم  ياهتـسکش  راـچد  فرـشا  هک  ، 1142 لاـس 1729 / رد 
هدرزآ فرـشا  ادابم  ات  درکن ، یئاریذپ  هوکـش  هب  نادنچ  بسامهط  هاش  ریفـس  زا  تشادـن ، یقیقد  عالطا  فرـشا  تشونرـس  زا  هک  ینامثع 

فرـصت زا  سپ  تفرگ . ینوزف  زین  ریفـس  هب  تبـسن  ناکرت  مارتحا  بتارم  دیـسر ، فرـشا  ندـش  هتـسکش  مه  رد  ربخ  هک  نیمه  اـما  دوش .
تخت و يارب  یعدـم  کی  نتخاس  هب  ناکرت  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  تسنادیمن . ینامثع  رابرد  دـنمزاین  ار  دوخ  رگید  بساـمهط  ناهفـصا ،

ناریا ریفـس  هک  دنچ  ره  دندرک و  هینطنطـسق  دراو  ازریم  یفـص  مان  هب  ار  یناجنـسفر  مان  یلع  دمحم  هک  ینعم  نیدـب  دـنتخادرپ . ناریا  جات 
گرزب ردارب  یناـث » يازریم  یفـص   » ناونع هب  ناـنچمه  ار  وا  ناـکرت  یلو  درک ، بیذـکت  يوفـص  هدازهاـش  کـی  ناوـنع  هب  ار  وا  تیوـه 

تـسا هدز  سدح  بوخ  هچ  دـندرک . هدافتـسا  وزا  زین  ردان  اب  گنج  رد  یتح  دنتـشاذگن و  ینامثع  كاخ  رد  مارتحا  رازعا و  اب  بسامهط 
( یناجنسفر یلع  دمحم   ) صخش نیزا  دوش ، ناریا  هاش  هک  سک  ره  اب  دوخ  تافالتخا  هیوست  يارب  یلاع  باب  : » دسیونیم هک  نایناتسا 

91 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
.« درک دهاوخ  هدافتسا 

اهسور اب  بسامهط  طباور 

هاش دناسرب و  یناث  بسامهط  هاش  بیوصت  هب  دوب  هدرک  ءاضما  کیب  لیعامسا  هک  ار  ياهمان  دهع  هک  تشاد  یعـس  دوب ، هدنز  ات  ریبک  رطپ 
، دوش هدنهانپ  هیـسور  هب  يو  رگا  هک  دوب  هداد  لوق  هیـسور  هک  نیا  اب  یتح  تفریمن و  همان  دـهع  نآ  راب  ریز  هجو  چـیه  هب  مه  بسامهط 

عفر تهج  يریفـس  رابجالاب  بسامهط  ق  1138 ه . م / لاس 1725  رد  همه ، نیا  اب  تفریذپن . بسامهط  درک ، دهاوخ  کمک  ودـب  هیـسور 
سنرپ دیسر ، نالیگ  هب  ریفس  یتقو  دوب . هتسشن  يو  ياج  رب  شنز ، نیرتاک  هدرم و  رطپ  ماگنه  نیرد  داتسرف . هیـسور  هب  نیتلود  تافالتخا 
هیـسور سیرطارپما  نیرتاک  تسـشن . هرکاذم  هب  يو  اب  دوخ  عوبتم  تلود  فرط  زا  ناریا ، رد  هیـسور  ياوق  لک  هدـنامرف  « 1  » یکوروگلاد
تـشون یکوروگلاد  هب  دوب ، هدش  رثأتم  ادیدش  هقطنم  نیرد  سور  نازابرـس  يرامیب  جنر و  نالیگ و  زیخایرالام  ياوه  بآ و  يدب  زا  هک 

رضاح هیسور  دسانشب ، تیمسر  هب  تسا  روشک  نآ  فرصت  رد  هک  ناتـسغاد  ناورـش و  زا  یتمـسق  رب  ار  هیـسور  طلـست  بسامهط  رگا  هک 
رب افاضم  دش و  هداد  بسامهط  هب  یکوروگلاد  هلیسو  هب  ارهاظ  داهنـشیپ  نیا  دنک . رظن  فرـص  دابآرتسا  ناردنزام و  نالیگ و  زا  هک  تسا 

و ( 1727  ) تشذگرد يدوز  هب  زین  نیرتاک  اما  درادرب . تسد  ناریا  لامـش  رد  یماظن  تایلمع  همادا  زا  هک  دش  رـضاح  هیـسور  تلود  نآ ،
هاش یسور  یشنم  ناونع  هب  تشر ، رد  هیسور  لوسنک  فماروآ  نومیـس  ماگنه  نیا  رد  رگید ، فرط  زا  دشن . لصاح  نیتلود  نیب  یتقفاوم 

. دوب تمس  نیا  رد  لاس 1729  ات  فماروآ  دنامن . ربخیب  درذگیم  ناریا  رد  هچنآ  زا  هیسور  هک  دوب  هدش  باختنا  بسامهط 
تفلاخم هیـسور  هب  ناریا  كاخ  زا  یتمـسق  يراذـگاو  اب  شیپ  زا  شیب  بسامهط  دـش ، بسانم  ناریا  یماظن  یـسایس و  عاـضوا  هک  نیمه 
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پیترس اب  يو  طباور  لاح ، نیا  اب  دیزرو .
______________________________

 Dalgoroky (- 1)
92 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

داد و هناتسود  یماغیپ  داتـسرف و  پیترـس ) « ) لارانی  » يارب یتعلخ  تفر ، ناردنزام  هب  بسامهط  یتقو  هک  يروط  هب  دوب . هناتـسود  فشاول 
خیرات 18 رد  دـننک . هیلخت  ار  نالیگ  هک  داد  ماغیپ  اهـسور  هب  یناث  بسامهط  هاش  فرط  زا  ناخ ) یلقـسامهط   ) ردان لاس ، نیمه  نایاپ  رد 

رگید نوچ  هک  دـش  روآدای  تفگ و  کیربت  تنطلـس  تخت  رب  ار  بسامهط  سولج  « 1  » انوناویاانآ مان  هب  هیـسور  سیرطارپما  ربتکا 1730 
، هداتـسرف ناناغفا  ناکرت و  تالمح  ربارب  رد  نالیگ  ظفح  يارب  هک  ار  ینازابرـس  هیـسور  تلود  درادـن ، دوجو  ینامثع  ناـکرت  هلمح  رطخ 

تلود نآ  بجوم  هب  دش و  هتسب  تشر  هماندهع  مان  هب  يدادرارق  هیروف 1732  لوا  رد  نیتلود ، نیب  تارکاذم  هجیتن  رد  دناوخ . دهاوخارف 
میظنت هجنگ  هماندهع  هم 1735 )  21 ، ) دعب لاس  هس  دنادرگزاب . ناریا  هب  اروک  دور  بونج  رد  ار  ناریا  تالایا  مامت  هک  دش  دهعتم  هیـسور 

. داد سپزاب  ناریا  هب  ار  قالوس  بونج  رد  عقاو  یضارا  مامت  دنبرد و  وکاب و  ياهرهش  هیسور  تلود  نآ ، بجوم  هب  دش و 
______________________________

 Anna Ivanovna (- 1)
93 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ثلاث دمحا  ناطلس  هب  یناث  بسامهط  همان 

نونکم اعدم و  روص  زا  ار  ریمخت  تفطالم  ریونت  رهم  ریمـض  هنییآ  امتنا ، تباجا  تایحت  ایریب و  ياعد  يادها  زا  دعب  دنمـصالخا ، بحم 
هتبلا هک  نانمـشد  ناتـسود و  كولـس  ناریا و  لاوحا  عاضوا و  لـالتخا  لاـح و  حرـش  هب  هک  دزاـسیم  اریپ  سکع  اـضتقا  صـالخا  رطاـخ 

تآرم نتخادرپ و  دوب ، دـهاوخ  هدـش و  لالج  زع و  هاگراب  ناـمیقم  زورفا  هعماـس  لاـبقا و  تلود و  میرح  ناـفکتعم  دزـشوگ  نآ  تقیقح 
مظعم ردـص  هاج  یلاع  تقو ، نیا  رد  نوچ  تسا و  تروصیب  نتخاس  ترودـک  گـنز  هدولآ  نآ  راـهظا  راـبغ  زا  ار  رطاـقم  اـیرد  رطاـخ 

دنب هزاریش  الو و  رهم و  هتسب  باوبا  حتاف  نارود ، نیقاوخ  كرات  رسفا  ناهج و  نیطالس  رورـس  مظعا ، ریزو  مخفم  مرکم  روتـسد  مرتحم و 
ناشن و نالذخ  ناغفا  هیبنت  هب  یناقاخ  يالاو  تمهن  یناطلس و  يایلع  تمه  میمصت  رب  رعشم  یحرش  هدیدرگ ، افص  قدص و  هتسسگ  هتشر 

تکرح زا  دعب  هلا  هاگرد  دنمزاین  نیا  تکرح  ناکم و  دنلب  دادجا  ابآ و  یثوروم  کلامم  رد  نانجلا  صلاخ  نیا  نکمت  ناهفصا و  ریخست 
نیا تناعا  هب  ناکم  تفالخ  رادـم  تمظع  رابرد  زا  نانعمه  ترـصن  نارکیب  هاپـس  اب  هک  ناشیا  ناـشن  رفظ  نارکـسعرس  ددـجم  مـالعا  و 

، ناغفا عفر  عفد و  زا  دعب  هک  میزادرپ  قافن  رپ  موق  نآ  عمق  علق و  هب  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هک  دناهدش  نییعت  نانجلا  صلاخ 
______________________________

. ردیتروص همان  تماقتسا  نالک  هلیا  ناخ  دمحم  یلو  یسبچلیا  بسامهط  هدازهاش  هنورقم  تکوش  نویامه  باکر  دنس : رد  ناونع  (- 1)
94 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هروبزم بتارم  دوب  هدومن  یملق  ددرگ  نکمتم  ناریا ، کلامم  لـک  رد  ناـکم ، دـنلب  مع  نآ  تبحم  فطل  ناحبـس و  رواد  تیاـنع  نوع  هب 
راوگرزب دلاو  رادـمان و  نیطالـس  هدـبز  نآ  نیب  ام  یف  يردارب  راگزور  نیقاوخ  مظعا  نآ  تاهجوت  دـقفت و  تافتلا و  ییوجلد و  زا  يدای 

، دش صخرم  دـهع و  یلو  دوخ  راوگرزب  دـلاو  تمدـخ  زا  هک  راک  لوا  رد  ینانج ، بحم  نیا  دادیم . هدوب  مکحتـسم  راعـش  تدـیقع  نیا 
زا تناعتسا  دادمتسا و  رادتقا و و  رهپس  راقو  نودرگ  رایرهـش  رادقم و  یلاع  راکماک  مع  نآ  تلزنم  ایرث  تمدخ  هب  عیاقو  راهظا  هب  رومأم 

هدومن دوب  رادتقا  مج  ورسخ  نآ  راوج  برق  رد  هک  ناجیابرذآ  تیالو  هب  تکرح  تهج ، نیمه  هب  دوب و  نامأوت  دبا  تنطلس  نآ  نانکراک 
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ویدخ نآ  ناسنامسآ  ناتسآ  لیبقت  فرش  هب  ندشن  فرـشم  دوب و  هناور  یناقاخ  هیلع  هبتع  میثلت  یناطلـس و  رادم  کلم  رابرد  هب  یچلیا  و 
. تشادن رادمجک  کلف  تایضتقم  زج  یتهج  نایناهج 

نیا هجوتم  ریغ  تطاسو  نودب  تسا ، یبیرال  تادییأت  راونا  هعـشا  حرطم  یبیغ و  تاماهلا  طبهم  هک  رهاظم  ضیف  رطاخ  دمحلا هللا  هک  لاح 
هدش ریخ  رما 

هاگـشیپ رد  هتخادرپ  ریـسفت  تصلاخم  هعیرذ  نیا  ریرحت  میقرت و  هب  اذهل  تفای  دوب  ناهن  هدرپ  نیا  سپ  ردتفاتـشیم  شبلط  رد  ملد  هچنآ 
یهاشداپ لاثمیب  مع  نآ  لـثم  هک  یتروص  رد  هک  ددرگیم  اعدـم  دـهاش  ياـمنتروص  تسایـشا ، قیاـقح  هاـگهولج  هک  ارآناـهج  يار 

توبا و ياضتقم  ینارماک و  تنطلـس و  نأش  نایاش  دـنوش ، دوخ  لاصخ  صـالخا  دـنزرف  نیا  رارقتـسا  هجوتم  لـالجا  تکوش و  بحاـص 
کلم رب  هداـیز  ضیوـفت  زا  هک  تسا  نآ  رادـتقا  یئاـمرفنامرف و  جوا  ناـبات  رهم  راـگزور و  ناـهاشداپ  شخبجاـت  نآ  یناـبرهم  تـبحم و 

لک دـنیامرف و  نایناهج  هاوفا  هنـسلا و  روکذـم  ار  دوخ  نایامن  نایاپیب  ناسحا  نآ  زا  دـنزاس و  نانتما  نیرق  ار  دوخ  ناـهاوختلود  یثوروم 
موقرم و روفسم  روعش  وطـسرا  روتـسد  بوتکم  رد  نوچ  دنرمـش و  یناطلـس  ياجرالا  حیـسف  ياگلا  تیالو و  تحاس  زا  ار  ناریا  کلامم 

- یفوص هاجیلاع  هاگتسد ، تلالج  تمشح و  هانپ ، تکوش  تلایا و  اذهل  دشاب ، ددجم  مالعا  رظتنم  هک  دوب  روکذم 
95 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ياریذپ نیئآ و  صالخا  ناگدنب  نیرید و  ناگداز  مالغ - هرمز  زا  هک  ار  ولماش  یلدگیب  ناخ  دمحم  یلو  ناشن  تیالو  نادناخ  میدق  هداز 
نییعت و یناطلـس  ناسحالا  میمع  ناتـسآ  نآ  هب  تصلاخملا  ۀعیرذ  نیا  ندـیناسر  ترافـس و  هب  دوب  « 1  » َنیِـصَلْخُْملا اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ  يادؤم 
ینامثع و هاگراب  رهپـس  هاگرد  یناقاخ  رادـم  کلم  رابرد  هناور  لاجعتـسا  هب  زاتمم و  یهاـبم و  یناـث  لـثمیب و  تداعـس  نآ  هب  زارفارس و 
الاو و هینـس  هدـس  نافکاع  ضرع  هب  تلود  میرح  ناـمیقم  زا  تصخر  ناذـیتسا و  زا  دـعب  هک  دومن  روبزم  ریفـس  هب  زین  یناـبز  تاـشرافس 

ایرث مع  نآ  تفطاع  فاطلا و  تیاهنیب و  ناسحا  يرازگرکـش  تمدخ و  بادآ  طیارـش  ار و  ترافـس  مزاول  دناسر و  هیلع  هبتع  نافکتعم 
ناسارخ تامهم  هیقب  زا  غارف  زا  دـعب  هلاون ، مع  لاثم  هبـشیب و  رداق  تمحرم  هناش و  لج  لالجلا  وذ  رواد  تیانع  هب  دروآ و  اج  هب  تلزنم 
نامأوت تواقـش  يداعا  عمق  علق و  هب  ناکم  دنلب  مع  نآ  ناشن  ترـصن  نارکـسعریم  قافتا  هب  نامز  ویدخ  نآ  نانکراک  زا  ددـجم  مالعا  و 

یهاشداپ و يردـپ و  یگرزب و  همزال  هک  تسا  نآ  مارم  اعدـم و  ماـشتحا  رهپـس  ویدـخ  مـالغ و  ناویک  ورـسخ  نآ  زا  دومن . دـهاوخ  ماـیق 
، هدومرف نسحتـسم  یـضرم و  قیالخلا  هناش و  لج  قلاـخلا  دـنع  ار  دوخ  لوذـبم و  دـهج  یعـس و  لومعم و  صوصخ  نیا  رد  ار  يورـسخ 

شیوشت ناریا و  لاوحا  عاضوا و  لالتخا  نیا  رب  هدایز  دنوش و  نحم  الب و  راتفرگ  یعمج  شیاسآ  نتفر و  روشرپ و  یتیالو  شمارآ  ثعاب 
فالخ هک  ار  نانجلا  خسار  ناتسود  نابحم و  اب  یتافتلایب  ناشن و  مانیب و  ناشکرس  زا  یعمج  نایغط  نایصع و  ناناملـسم و  بارطـضا  و 

مالک لوط  نوچ  دـنرادن . دـننام  ایمیک  رظنم  ضیف  رظن  روظنم  دنـسپ و  قح  رطاع  رطاـخ  دنـسپ  تسا ، يرواد  تیمح  يرادـناهج و  تریغ 
. دومن متخ  اعد  هب  دوب ، بدا  ءوس  لالم و  ثعاب 

تسا گنرد  ار  یتیگ  رود و  ار  کلفتسا  گنر  بآ و  ار  ناهج  ات  یهلا 
یناگدنز نک  نوزف  شزیچ  ره  زینارماک  رد  شیراد  عتمم 

دناوخ  حیبست  کلف  كاخ  رب  هکدنامب  نادنچ  يورسخ  تخت  هب 
______________________________

فسوی 24 هروس  (- 1)
96 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

«1  » دابعلا برب  داب  دودحم  مکحتسم و  دولخ  داتوا  هب  لالج  هاج و  قدارس  بانطا  یقاب ،
______________________________
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ناریا خیرات  نمجنا  هرامش 112  دنس  (- 1)
97 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

اشاپ میهاربا  داماد  هب  مود  بسامهط  هاش  همان 

مانالا و ۀبطاقل  أجلم  هیلعلا  هتبتع  تلاز  ال  راتخم ، دمحا  یمـس  رادتقالا ، زعلا و  ۀـلادعلا و  ۀمـشحلا و  ۀـمظعلا و  لالجلا و  ۀنطلـسلل و  أماظن  ]
«2 [ » مالسالا رفکلا و  نیب  ادس  ۀینسلا  هتدس 

یلال هب  حـشوم  تارابع و  ظافلا و  رهاوز  رهاوج  هب  یلحم  ناونع ، تحاصف  زاـغآ  تقادـص  هقیمن  ناـشن و  تغـالب  زارط  نیکـشم  هفیحص 
تمشح تمظع و  هانپ ، لابقا - تکوش و  ترازو و  باستنا  یلعم  بانج  بیسح  بوص  بیجن و  بناج  زا  هک  تاراعتـسا  تاکن و  یلالتم 
ءارزولا ةودق  ماخفلا ، ءارمالا  ةدـمع  هاج  یلاع  هانتکا ، تماخف  تلاسب و  تلادـع و و  هابتنا و  تعانم  تفـصن و  تهبا و  هاگتـسد ، لالجا  و 

ریمـض یفاص  ریـشم  يارآ ، کلم  ریبدـت  بحاص  ریزو  بئاصلا ، رکفلاب  روهمجلا  ماهم  لفاک  بقاثلا ، يارلاب  رومالا  مظاـنم  مظاـن  ماـظعلا ،
ۀماهشلا ۀلابنلا و  ۀلاسبلا و  ۀمظعلا و  ۀعانملا و  ۀفـصنلا و  ۀکوشلا و  ةرازوللأ و  ریهظ  مظعم ، مرتحم  داماد  مخفم ، مرکم  روتـسد  يار ، یفاک 

هدز مقر  الو و  تبحم و  کلک  هتـشاگن  هلابقا  فعاض  هنأـش و  هللا  عفر  مظعا  ریزو  ياـشاپ  میهاربا  [ 2  ] لابقالا زعلا و  ۀماخفلا و  ۀـهبالا و  و 
رب ناعتـسم  قلاخ  هاگرد  دنمزاین  نیا  هک  ینامز  رد  دندوب ، هتخاس  ام  ياشگلد  لفحم  فاحتا  الاو و  مزب  يادها  هدیدرگ  افو  تلخ و  هماخ 

رطع هدومن  روهظ  هولج  الجنا  رهم  يأر  هاگشیپ  رد  دوب ، ناسارخ  تیالو  هیقب  روما  ماظتنا  ماهم و  لفکتم  نانم ، دزیا  ياضر  هدارا و  بسح 
دییـشت هقداص و  دادو  تفلأوم و  ناکرا  ماکحتـسا  باب  رد  هک  یبتارم  هدـیدرگ  تقادـص  لفحم  ياـشخب  ینـشور  تفلأوم و  غاـمد  يازفا 

- یلعا دننامیب و  رواد  هاگرد  نیا  دنمزاین  نیب  ام  یف  هقباس  داحتا  صولخ و  ناینب 
______________________________

« ردیتروص بوتکم  نالک  هنیرلترضح  تلود  بحاص  ندنفرط  بسامهط  هدازهاش  ، » دنس رد  همان  ناونع  (- 1)
يور یطقـس  راتخم  دمحا  یمـس  ترابع  رد  ارهاظ  اما  تسا . تمـسق  نیا  شیاج  هدمآ و  همان  ردـص  رد  امارتحا  اشاپ  میهاربا  توعن  (- 2)

. هیطبق هیرام  نطب  زا  هدوب  مرکا  لوسر  رسپ  میهاربا  مانمه  یلو  هدوبن  مالسا  ربمغیپ  مانمه  اشاپ  میهاربا  اریز  هداد ،
98 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

، مارتحا کلف  تلوص  مارهب  نآاق  ماشتحا ، کلف  مالغ  ناویک  ناقاخ  تداعس ، يرتشم  تلزنم  ایرث  تبترم  رهپـس  تطـسب  نودرگ  ترـضح 
هورگ مجنا  تیارد  اراد  رصیق  هوکش ، يرسک  رف  نودیرف  ورسخ  هالک ، دیشروخ  هاجمج  هاش  هاگراب ، نامیلس  هاپس  هراتس  ناطلس 

نادیم سراف  ناسحالا ، لدعلاب و  رمأی  هللا  نا  راثآ  رهظم  نانتما ، تفصن و  رامضم  راوسهـش  یهاشداپ  تخت  هدنبیزیهاش  هاگراب  هد  تنیز 
روجلا راثآ  علاق  ناودعلا ، ملظلا و  رثآم  عماق  مانصالا ، رفکلا و  سؤر  رساک  مالسالا ، ۀیولا  عفار  داشر ، حالص و  هطخ  سراح  داهج ، ازغ و 
مظاعا عاطم  ینامثع ، ریرـس  نیزم  ینامیلـس ، دنـسم  دـهمم  يراـیتخب ، کـلف  ناـبات  باـتفآ  يراـکماک ، رهپـس  ناـشخرد  ردـب  ناـیغطلا ، و 

نب ناطلـسلا  نیفیرـشلا ، نیمرحلا  مداخ  نینرقلا ، يذ  ردنکـسا  یناث  نیرحبلا ، ناقاخ  نیربلا و  ناطلـس  نیطلا ، ءاـملا و  ناـمرهق  نیطالـسلا ،
عبط دنـسپ  دوب ، هدش  نامجرت  تدوم  ملق  هتخیر  نایب و  تقادص  هماخ  هتـشاگن  ناقاخلا ، نب  ناقاخلا  نب - ناقاخلا  ناطلـسلا و  نب  ناطلـسلا 

. داتفا دنمجرا  رطاخ  یضرم  دنسپ و  قح 
نیئآ نیکمت و  بحاص  ناهاشداپ  هیور  نوچ  هک  دـنامن  افتخا  بابلج  اـفخ و  باـجح  رد  ریمـض  نشور  ریـشم  ریظن و  وطـسرا  ریزو  نآ  رب 
نانچ دـشاب  هدوب  مکحتـسم  دیـشم و  یتهجکی  تقفاوم و  ساسا  یتسود و  هحلاصم و  يانب  ناـشیا  نیب  اـم  یف  هک  نیئآ  تلدـعم  نیطـالس 

، دنیامنیم تناعتسا  دادمتسا و  هتخاس  علطم  شیوخ  لاوحا  تیفیک  زا  ار  رگیدکی  ءانع  رسع و  مایا  رد  ءاخر و  رـسی و  ماگنه  رد  هک  تسا 
هناور ناهفصا  هنطلـسلا  راد  زا  رومأم و  دهع  تیالو  هب  ار  هلا  هاگرد  دنمزاین  نیا  باقر  کلام  بایماک  باون  ناکم ، ایرث  ناگدنب  نیاربانب ،
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رابرد هب  مامت  لاجعتـسا  هب  نییعت و  یچلیا  نیرق  تجهب  بوص  نآ  هب  دورو  نیح  رد  هک  دـندومن  دـیکأت  شرافـس و  لاـمک  ناـجیابرذآ و 
نیا ندومن  هناور - زا  یلک  روظنم  یلـصا و  ضرغ  دـنیامن و  مولعم  ار  تالاح  تقیقح  هداتـسرف ، ینامثع  هیلع  هبتع  یناطلـس و  ماـقم  رهپس 

تدعاسم و يرای و  تنواعم و  هب  هک  دوب  نیا  ناریا  کلامم  نایم  رد  تیالو  نآ  رایتخا  ناجیابرذآ و  تمـس  هب  نانم  کلم  هاگرد  دنمزاین 
تلود يایلوا  يراک  ددم 

99 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
. میزادرپ راکبان  موق  نآ  عفر  عفد و  راگزور و  هریت  هنغافا  عمق  علق و  هب  يرصیق  ناشلا  عیفر  نادناخ 

هناور ناکم ، ایرث  دج  ام  دلاو  دوخ و  لاوحا  تیفیک  مالعا  تهج  هب  ترافـس  مسر  هب  ار  ناخرا  دروخرب  دودح ، نآ  هب  دورو  زا  دعب  اذـهل 
تبحم و طیارش  تونب و  توبا و  طباوض  ملاع  رد  نارود ، ورسخ  نامز و  رایرهـش  نآ  هک  تشاد  نآ  عقوت  هدومن  فرـشلا  نیرف  فرط  نآ 

راشم یچلیا  تعجارم  تدواعم و  رظتنم  هدومن ، فقوت  دودـح  نآ  رد  یتدـم  تهج  نآ  هب  دـنروآ . لمع  هب  تنواـعم  دادـما و  مزاول  تفلا 
ندیـسر مه  هب  روفغ و  بر  هاگرد  دـنمزاین  نیا  هب  تاـعقوت ، فـالخ  روهظ  روبزم و  ریفـس  تدواـعم  زا  سأـی  لوصح  زا  دـعب  میدوب . هیلا 

یلادـتعایب تایدـعت و  عاونا  هتخارفا  يرـسدوخ  ياول  هک  یناتـسیس  دومحم  نایغط  نایـصع و  ببـس  هب  ناسارخ  عاضوا  رد  یلک  لـالتخا 
ترصن هاپس  اب  فورصم و  وا  عفد  هب  ار  تمهن  الاو  تمه  فوطعم و  بوص  نآ  هب  تمیزع  نارکی  نانع  هدومن  یمایا  رب  ایاعر و  هب  تبـسن 

رثکا ینامز  كدنا  رد  یهانپ  تلاسر  ترضح  دادما  يراب و  يرای  هب  لاعتملا  کلملا - یلاعت  هللا  دمحب  هدیدرگ ، نیمزرـس  نآ  دراو  نیرق 
رد هماتخ  تفلاؤم  هحیحص  هفیحـص  یط  هک  یحرـش  و  دیـسر . دوخ  لامعا  يازـس  هب  روبزم  دومحم  هدمآرد ، فرـصت  هب  ناسارخ  تیالو 

نامز ویدخ  نآ  رادمکلف  رابرد  زا  هک  ناشیا  ناشنرفظ  نارکسعرس  اب  مالعا  زا  دعب  ناحبـس ، هاگرد  دنمزاین  نیا  قافتا  هجوت و  صوصخ 
هماخ دزنابز  دناهدیدرگ  ناریا  تنطلـس  ریرـس  رد  ناکم  دـنلب  يابآ  روتـسد  نانم و  کلم  هاگرد  دـنمزاین  نیا  نکمت  ناغفا و  عفد  هب  رومأم 

تورم و ملاع  رد  ناشنامیلس ، ناطلـس  نآ  هک  یتروص  رد  دیدرگ . یتسود  تفلا و  دیازت  يراودیما و  فعاضت  ثعاب  هدش  نایب  تقادص 
قاروا يدنبهزاریـش  هجوتم  مرتحم  مظعم و  ریزو  مرکم و  روتـسد  نآ  داضتعا  تناعا و  هب  تسا ، ناینب  تلدـعم  ناهاشداپ  مسر  هک  ناسحا 
طیارش ياضتقم  تنطلس و  نأش  نایاش  دنـشاب ، ناکم  دنلب  دادجا  ابآ و  یثوروم  کلامم  رد  نادزی  رداق  دنمزاین  نیا  نکمت  ناریا و  هقرفتم 

دنمزاین نیا  هب  رگید  ياهتیالو  هوالع  مامـضنا و  هب  یثوروم  کلم  لک  هک  دنیامرف  تافتلا  تبحم و  یعون  هک  تسا  نآ  تلدـعم  تورم و 
یمامت هدیدرگ  لقتنم  ینابر  هاگرد 

100 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
. دنام دهاوخ  یقاب  ناشیا  تهج  نامز  ضارقنا  ات  نایاپیب  ناسحا  کین و  مان  نیا  دنناد و  دوخ  ياجرالا  ۀحیسف  تیالو  لخاد  زین  ار  ناریا 

سب تسا و  مان  اج  هب  دنامیم  هچنآ  ناگرزب  زا 
هب یملق و  رادـمان  نیطالـس  مظعا  رادـقم و  یلاع  مع  نآ  تداعـس  اب  تمدـخ  هب  هروطـسم  بتارم  باب  رد  هچمان  صـالخا  تقو  نیا  رد  و 

، هاگتـسد تلالج  تمـشح و  هانپ ، تکوش  تلایا و  يرازگرکـش ، مزاول  میدقت  یتهجکی و  مسارم  دـیدجت  یتسود و  ینابم  دییـشت  تهج 
ناشن تدیقع  ناگداز  یفوص  هلمج  زا  هک  ار  « 1  » ولماش یلدگیب  ناخ  دمحم  یلو  ناشن ، تیالو  نادناخ  نیا  میدـق  هدازیفوص  هاج  یلاع 

نآ راقو  نودرگ  هبتع  رادم و  تمظع  رابرد  هناور  لاجعتسا  تعراسم و  ناونع  هب  نییعت و  ترافـس  رما  هب  دوب ، ناکم  تفالخ  ناتـسآ  نیا 
هب روتـسد  نآ  روضح  رد  بسانم ، بوغرم و  لحم  رد  هک  هدش  روبزم  ریفـس  هب  دنچ  تاشرافـس  زین  ۀهفاشم  هدومن  راعـش  تلدعم  نادناخ 

تقفاوم هب  ناسارخ  هیقب  روما  ماظتنا  ناشیا و  ددجم  مالعا  زا  دـعب  ناحبـس ، رداق  تیانع  هب  هک  دـیامن  ضرع  هینـس  ةدـس  نافکاع  تمدـخ 
. میئامن مادقا  مایق و  ناغفا  عفر  عفد و  رد  ناشیا ، نارکسعرس 

تقداصم و ناکرا  دادتـشا  نیفرط و  تالاوم  یتسود و  ناینب  ماکحتـسا  رد  هراومه  هک  تسا  نآ  یـضتقم  یتهجکی  یتسود و  هقینا  هقیرط 
يراوتسا نیبناج و  تافاصم 
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______________________________

مع ناخ  دمحم  یلو  شفیرـش  مسا  دسیونیم : رورـسم »  » هملک لیذ  هدکـشتآ  هرکذـت  رد  یلدـگیب ، رذآ  صخـش ، نیا  صوصخ  رد  (- 1)
هنس رد  هدرک . زین  ناجیابرذآ  نامرک و  تموکح  رومأم و  مور  ترافـس  هب  یناث  بسامهط  هاش  دهع  رد  یلدگیب . نیتاوخ  مظاعا  زا  فلؤم 

ناهفصا رد  شترضح  هدش ...  دیهش  رارـشا  تسد  رد  رال  تموکح  رد  هدرک  علخ  تنطلـس  زا  ار  بسامهط  هاش  ردان  هک  ینامز  رد   1147
عوجر زین  و  يدیهش 415 ) رتکد  پاچ  هدکشتآ   ... ) دیمهفیم بوخ  ار  رعش  تشاد و  راعشا  مظن  هب  رایسب  قوش  هدرک  تالامک  لیـصحت 

نیزح لاـح  حرـش  رد  هتـسناد  فورعم  نیزح  یلع  دـمحم  خیـش  رـس  ریز  ار  رـال  بوشآ  هک  هلاو  ناـخ  یلقیلع  يارعـشلا  ضاـیر  هب  دوـش 
. یجیهال

101 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
للخ و ریظن  وطـسرا  ریبد  نآ  یعـس  نساحم  هب  هک  دنیامن  یعون  مامتها و  شـشوک و  مزاول  نیرید  دهع  رارقتـسا  نیـشیپ و  یتسود  ساسا 

. دنشاب هدوسآ  ناما  نما و  دهم  رد  تساناوت  قلاخ  بانج  عیادب  عیادو و  هک  ایارب  ایاعر و  دباین و  هار  نآ  ناینبلا  ۀخس  ار  ناکرا  هب  ناصقن 
. دنشخب تدواعم  نذا  دوصقم  لین  اب  يدوز  هب  ار  روبزم  ریفس  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هک  تسا  نآ  روعش  وطسرا  روتسد  نآ  زا  عقوت 

«1  » دانامب لابقا  تکوش و  ترازو و  مایا  یقاب  دشاب  نایم  رد  وت  ياپ  هنروماظن  هب  یملاع  راک  دوشن 
______________________________

ناریا خیرات  نمجنا  هرامش 113  دنس  (- 1)
102 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یناث بسامهط  هاش  نامرف 

صالخا ناگدنب  زا  یعمج  هک  تسا  نآ  سدقم  رینم  ریمض  دادرارق  سدقا و  رهاظم  دیشروخ  رطاخ  داهنـشیپ  نوچ  دش  عاطم  ناهج  مکح 
رهاوجلا لحک  ار  الاو  هیلع  هبتع  رابغ  يدنلبرـس و  هیام  ار  ناشن  تماما  ناتـسآ  ییاس  ههبج - هک  هانپناهج  هاگرد  ناـگدازیفوص  هاـگآ و 

ناتسآ رب  رس  زاونهدنب  هاگرد  نیا  رد  زاین  يور  زا  « 2  » ِدیِصَْولِاب ِْهیَعارِذ  ٌطِساب  ْمُُهْبلَک  َو  قادصم  هب  هتخاس و  يدنمزوریف  يراودیما و  هدید 
. میئامرف زارفارس  تایانع  همیمض  هب  زاتمم و  فاطلا  دیزم  هب  ار  ناشیا  دنشاب  هتشارفا  نامسآ  رب  رس  نیمزرس  نیا  زا  هتشذگ  تیدوبع 

رب مشچ  باب ، رد  هقلح  ناس  هب  هشیمه ، هک  تسا  یلعا  ناوید  یشابیچوپاق  يولماش  کیب  یلق  یفـص  لاوحا  تروص  لاقم  نیا  قدص  ام 
گس لسن  دعب  السن  هک  هتخودنا  باوب  کیالم  سایرک  ینامـسآ  هبتع  نیزا  باب  ره  رد  تداعـس  باوبا  ردپ و  رب  ردپ  هتخود  هاگرد  نیا 

. دشابیم ناش  زع و  نادناخ  نیا  یمالغ  هدالق  دلقم  ناتسآ و  نیا  نابساپ 
هوالع هب  ار  بقل  نیا  دعب  نم  هک  میدومرف  ررقم  یهابم و  زارفارس و  هانپناهج  هاگرد  یفوص  دنمجرا  بقل  دنلب و  هبتر  هب  ار  هیلاراشم  اذهل 

«3 . » دشاب هتشون  یهاشداپ  درونیتیگ  ماکحا  یهاش و  درگناهج  ماقرا  باقلا و 
______________________________

. دش هتشون  یچوپاق  کیب  یلقیفص  صوصخ  رد  هک  تسا  یمقر  هخسن : رد  بلطم  ناونع  (- 1)
فهک 18 ةروس  (- 2)
تآشنم ص 31 (- 3)

103 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

نالیگ ریزو  نسح  ازریم  هب  بسامهط  هاش  مقر 
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ناگدازمالغ ناشن و  تماما  ناتسآ  ناگدنب  زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  رهاظم  دیشروخ  رطاخ  نونکم  سدقا و  ریثأت  ریسکا  رظن  روظنم  نوچ 
يانسح هدوشگ و  هرهچ  زا  افتخا  باجح  افخ و  باقن  حوضو  هاگشیپ  رد  ناشـصالخا  هتخاسیب )؟(  دهاش  امئاد  هک  ناینب  تمظع  هاگرد 

َنوـُلَمْعَی َنیِذَّلا  قادـصم  هب  هدوـمن  ناسحتـسا  هوـلج  سدـقا  رظن  رظنم  رد  نسحا  قـیرط  نـسح و  هـجو  رب  ناـشیا  تمدـخ  نـسح  يارـالد 
نابرقم زا  ار  ناشیا  دنشاب ، لاوحا  شزاون  هتسیاش  لامعا ، نسح  رذگهر  زا  لاثمت  کلف  رابرد  نیا  رد  أنـسح ، « 2  » ًارْجَأ ْمَُهل  َّنَأ  ِتاِحلاَّصلا 

قدـص ام  مییامرف . یهابم  زارفارـس و  یهللا  لظ  تایانع  فطاوع و  دـیزم  هب  یهاشداپ و  طامق  نودرگ  طاسب  ناکیدزن  یهاش و  ترـضح 
تنمیم تمدخ  ضیف  نابایماک  زا  نویامه و  روضح  برق  نازودنا  تداعس  زا  هک  تسا  نالیگ  ریزو  نسح  ازریم  لآموکین  لاح  لاقم ، نیا 

هک هیلعلا » ةرضحلا  برقم   » دنمجرا بقل  هب  زارفارس و  روبزم  ياگلا  ترازو  هب  ار  وا  تقو  نیا  رد  نوچ  دوبیم . نورقم 
______________________________

« هتشون بسامهط  هاش  مایا  رد  هک  نالیگ  ریزو  نسح  ازریم  تهج  هب  باقلا  هوالع  مقر  : » تآشنم رد  ناونع  (- 1)
فهکلا 3 ةروس  (- 2)

104 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هوالع هب  ار  بقل  نیا  دعب  نم  هک  میدومرف  ررقم  زاتمم و  تسا  هاج  زع و  ناتـسآ  نیا  ناگدیزگرب  هاگرد و  ناگتفای  راب  برق و  صوصخم 

«1 . » دنشاب هتشون  ماظن  اضق  تردق  ردق  ماکحا  ماجنا و  تداعس  ناشن  تورم  ماقرا  رد  وا  باقلا 
______________________________

ص 32)  ) يدابآرتسا ناخ  يدهم  ازریم  تآشنم  (- 1)
105 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

میهاربا ازریم  مسا  هب  کلامم  ترادص  مقر 

بابـسا ریذـپتنیز و  یلاـع  دوعـسم  دوجو  هب  هرداـن  تلود  نیا  ردـق  ناویک  ناویا  ردـص  يدمرـس ، فاـطلا  يدزیا و  دـییأت  نمی  هب  نوـچ 
نیرق رهد  هچارـس  رد  يِْرمَأ  ِیل  « 2  » ْرِّسَی َو  يِرْدَـص  ِیل  ْحَرْـشا  ِّبَر  ياعد  ریـشابت  ینابناهج  يریگناهج و  تابجوم  ینارماک و  یباـیماک و 

ار شنمتقادص  ناشیک  صالخا  زا  کی  ره  هک  میدومرف  مزال  ایلع  تمذ  رب  یمظع  هفراع  نیا  هنارکش  هب  زین  ام  دشابیم ، رـسیت  لوصح و 
میسرت تنج  شیامن  راهزا  زا  ارهز  تعیرش  هقیدح  هک  میئامرف  یعون  هدیشوک  نیتم  تلم  دعاوق  دییشت  نیبم و  نید  ساسا  سیسأت  رد  هک 
یعمج نییعت  بصن و  هب  طونم  مارم  نیا  لوصح  هک  اج  نآ  زا  ددرگ . میهاربا  رازلگ  کشر  ناشیا  یعس  يرایبآ  هب  اضیب  تلم  ناتسبارس  و 

هیآ ياوـحف  هب  لاـمک  شناد و  بتارم  رد  يدـنمرهب و  « 3  » ِهِّبَر ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْـسِْإِلل  ُهَرْدَـص  ُهَّللا  َحَرَـش  ْنَمَف  راوـنا  غورف  زا  هک  تسا 
قوفت لاثم  تیزم و  باطخ  نارقا  ءافکا و  رب  « 4  » ٍتاجَرَد َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  همیرک 

______________________________

.« تسا هدش  هتشون  میهاربا  ازریم  مسا  هب  کلامم  ترادص  مقر  : » تآشنم رد  ناونع  (- 1)
هط 25 و 26 ةروس  (- 2)

رمزلا 22 ةروس  (- 3)
ۀلداجملا 11 ةروس  (- 4)

106 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
دـنلب و هبترم  هب  دوب  لاقم  نیا  قدـص  اـم  هک  میهاربا  دـمحم  ازریم  لـیلد  تیریخ  « 1  » لیئسراب يادتبا  زا  اذهل  دنشاب ، هتـشاد  يدنلبرـس  و 

«2 . » میدومرف زارفارس  هسورحم  کلامم  ترادص  دنمجرا  بصنم 
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______________________________

هدـیمان يروناج  مان  هب  شلاس  ره  هک  ياهلاس  هدزاود  هرود  زا  گـنلپزوی  لاـس  ینعی  لـیئسراب  تسا و  گـنلپزوی  ياـنعم  هب  سراـب  (- 1)
(. لیئزوگنت  ) كوخ لاس  نآ  نایاپ  تسا و  لیئناقچیس )  ) شوم لاس  هرود  نیا  زاغآ  دوشیم .

تآشنم ص 34 (- 2)
107 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناشاک مدرم  ياجیب  ضراوع  وغل  دروم  رد  یناث  بسامهط  هاش  نامرف 

راهتشا يرشبلا و  ریخ  نیبم  نید  راشتنا  سفنا  رینم  ریمـض  نونکم  سدقا و  ریطخ  رطاخ  زوکرم  هتـسویپ  نوچ  هکنآ  دش  عاطم  ناهج  مکح 
تدایس و هک  تقو  نیا  رد  هیلع  ءانب  تسا ، دالب  ریمعت  دابع و  هیفرت  هعرتخم و  راوطا  عفر  هعدتبم و  راثآ  وحم  رد  يرشع  انثا  جاه  جاهنم و 
، يذالم نایمالـسا  مالـسا و  هاج ، یلاع  هاگآ  فراعم  قیاقح و  هابتنا ، تدافا  تلیـضف و  هاگتـسد ، تالامک  تباقن و  تیاده و  هانپ  تباجن 

ضرع هب  يوضر  مساقلا  وبا  ازریم  لامکلا  ةداـفالا و  ۀلیـضفلا و  ۀـباقنلا و  ۀـیادهلا و  ۀـباجنلا و  ةدایـسلل و  اجارـس  شیک ، تدـیقع  صلخم 
نینموملا راد  يارق  زا  یضعب  هب  روهشم  لاحم  هغیص  هب  نتسشن  ریفوت  تلع  هب  یهجو  رامشرس و  هغیـص  هب  یهجو  هلاوح  هک  دیناسر  سدقا 

یلاها ناـیعا و  تدـیقع  صولخ  هک  اـج  نآ  زا  تسین و  رمتـسم  هعینـش  هقیرط  نیا  هعیـش  دـالب  زا  کـیچیه  رد  هک  تسا  لوادـتم  ناـشاک 
نویامه رهاظم  سدق  رطاخ  تآرم  رب  نینموملا  راد  نینطوتم 

______________________________

. تسا هدش  هتشون  قیلعتسن  طخ  هب  ناشاک  نادیم  دجسم  ناخولج  پچ  فرط  رد  يدیفس  گنس  يور  رب  نامرف  نیا  (- 1)
108 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

نیهجو لاـمع  ماـکح و  هک  میدومرف  ررقم  سدـقا و  ياسدـقرف  قرف  قدـصت  فیفخت و  هب  ار  هروبزم  هعدـتبم  موسر  دراد ، روهظ  هوـلج و 
نینموملا راد  يرـشع  انثا  هقفاوم  هقبط  ریاس  هچینب  قفاوم  ار  ناـشیا  تاـهجوتم  عضو و  روبزم  نینموملا  راد  هچینب  عمج  وزج  زا  ار  نیروبزم 

. دننادن نایعیش  هرمز  زا  ار  هدننک  فالخ  هلاوح و  روبزم 
يرانید تلع  نادب  عضو و  روبزم  نینموملا  راد  لامع  ماکح و  عمج  وزج  زا  ار  روبزم  ریفوت  رامشرس و  یلعا  ناوید  مارگ  ماظع  نایفوتـسم 

زا هدومن ، تبث  دولخ  رتافد  رد  ار  عاطم  مقر  حرـش  هلاوح و  دروآرب و  لاحم  ریاس  هچینب  قفاوم  ار  ناـشیا  عمج  هدومنن ، ناـشیا  عمج  باوبا 
. دنسانش هدهع  رد  دنناد و  سورحم  نوصم و  لیدبت  رییغت و  هبئاش 

هنس 1142 رفظلا  ریخلاب و  متخ  رفصلا  رهش  یف  اریرحت 
109 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یناث بسامهط  هاش  نامرف 

یلاعملا ۀعفرلا و  ةدایسلل و  أماظن  هانپیلاعم  تعفر و  تدایـس و  هکنآ  دش  عاطم  ناهج  مکح  بسامهط 1137  تیالو  هاش  هدنب  رهم : ياج 
هک دوب  هدش  ررقم  هنهک  نامک  ریت و  یچروق  هدهع  هب  نیا  زا  لبق  هک  دنادب  هتشگ  زارفارس  هناهاش  تقفش  هب  يوفـص  کیب  یلق - یـضترم 

هتخاس رـضاح  ار  يراجلیا  کیرچ و  هن  لاح  ات  دزاس . رـضاح  هدرک  عمج  موی  هس  ضرع  رد  ار  دور  جوا  جاغآ و  لزق  يراجلیا  کیرچ و 
هدـش و دودـح  نآ  هناور  ددرگ ، علطم  فرـشا  مقر  نومـضم  هب  نوچ  هانپیلاعم  تعفر و  تدایـس و  نآ  هدومن . باـب  نآ  رد  ضرع  هن - و 

هناور سوبحم  دیقم و  ار  وا  هجو  نآ  تفایزاب  زا  دـعب  هتفرگ و  وزا  « 2  » نامجرت يزیربت  ناموت  دـصناپ  غلبم  هتخیوآ و  هتفرگ و  ار  هیلاراشم 
نآ تقیقح  هدومن و  كولس  وحن  هچ  هب  ایاعر  اب  دودح  نآ  رد  هیلاراشم  هک  دیامن  قیقحت  دیامن و  دافیا  ار  روبزم  هجو  هانپناهج و  هاگرد 
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باب نیا  رد  دیامن و  ضرع  الصفم  ار 
______________________________

ات 115 ج 3 ص 113  ناجیابرذآ ) یناتساب  راثآ  زا  لقن  هب   ) ناجیابرذآ هزوم  دانسا  زا  (- 1)
همیرج يانعم  هب  نامجرت  (- 2)

110 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
. دسانش هدهع  رد  دومرف و  میهاوخ  تساوخزاب  وزا  هک  دزرون  یهاتوک  هدروآ  لمع  هب  مامتها  یعس و  تیاهن 

لوالا 1137 عیبر  یف  اریرحت 
ۀیلاعلا ۀیلعلا  ۀهفاشملاب  وه  نامرف  تشپ 

هللا بح  نیسحلا  بح  نم 
111 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یناث بسامهط  هاش  نامرف 

ۀباجنلا ةدایسلل و  أماظن  هانپیلاعم  تعفر و  تباجن و  هانپتدایس و  هکنآ  دش  عاطم  ناهج  مکح  «[ 2  » ۀیسدقلا راونالاب  تفح  هیوفص  هیفص  ]
هک ياهضیرع  هک  دنادب  هتشگ  زارفارس  هناهاش  تقفـش  هب  لیبدرا  داشرالا  راد  یلوتم  بیان  يوفـص  کیب  یلق  یـضترم  یلاعملا  ۀعفرلا و  و 

ندومن هبلاطم  دیامن و  هانپناهج  هاگرد  لاسرا  هک  دوب  هدش  ررقم  هدروآ  نوریب  هکربتم  هناتـسآ  زا  اقباس  هک  یـسانجا  تالآالط و  باب  رد 
سانجا هانپتباجن  تدایـس و  نآ  ندرپس  دـهد و  نایزاغ  بجاوم  هب  هک  ار  هروبزم  سانجا  تاناغم  ياـکلا  مکاـح  ناـخ  ولروغا  هاـجیلاع 

ندرک هبلاطم  دوخ و  شیوخ  کیب  لادبا  هب  ار  اهنآ  هیلا  یموم  نداد  شلاط و  ياکلا  مکاح  ناخ  يدریو - ناحبس  هاجیلاع  هب  ار  هروکذم 
يالیتسا نیح  رد  هکنآ  ببـس  هب  ار  هروفـسم  سانجا  وا  ندادن  روبزم و  کیب  لادـبا  زا  ار  سانجا  نامه  هانپیلاعم  تعفر و  تدایـس و  نآ 

جارات هب  اراتسآ  ياکلا  هب  هیسور 
______________________________

ج 2 ص 116)  ) یئابطابط یبارت  لامج  دیس  فیلأت  ناجیابرذآ » یناتساب  راثآ   » رد لوقنم  ناجیابرذآ  هزوم  رد  دوجوم  دانسا  زا  (- 1)
. هدش صخشم  هرامش 2  هب  نتم  رد  هک  تسا  هکربتم » هناتسآ   » زا دعب  شیاج  هدمآ و  همان  ردص  رد  امارتحا  (- 2)

112 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هانپتباجن تدایس و  نآ  يدنمتدیقع  يرگیفوص و  صالخا و  زا  دیسر . رثا  باتفآ  رظن  هب  دوب  هداتسرف  هانپناهج  هاگرد  هب  هتفر  تاثداوح 

رد دوب  هدروآ  لمع  هب  اهنآ  ندروآ  نوریب  رد  مامت  مامتها  هک  نآ  دوجو  اـب  هک  دوب  دعبتـسم  رایـسب  دراد  ناـشن  تماـما  ناتـسآ  نیا  هب  هک 
. دور جارات  هب  هک  دهد  ناخ  يدریو  ناحبس  هاج  یلاع  هب  ثبع  هدومن و  نواهت  اهنآ  تظفاحم 

نساحم هدومن و  هاگرد  دافیا  يدوز  هب  هدروآرد  تسد  هب  هللا ]  ] اءاش نا  هک  دیامن  مامت  مامتها  ددرگ  علطم  فرـشا  مقر  نومـضم  رب  نوچ 
. دسانش هدهع  رد  دیامن و  رهاظ  سدقا  رهاظم  ضیف  رطاخ  هاگشیپ  رب  ار  دوخ  تامدخ 

بجرملا 1138 بجر  یف  اریرحت 
ۀیلاعلا ۀیلعلا  ۀهفاشملاب  وه  نامرف : تشپ 

113 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناخ یلع  دمحم  هب  هصاخ  تراظن  ضیوفت  باب  رد  بسامهط  هاش 
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يریگروشک و ماهم  طبر  طبـض و  ینابناهج و  روما  قتف  قتر و  رظنم  تفه  نیا  ریظنیب  رظان  ردـق و  اضق و  هناخراک  مظان  هک  یئاج  نآ  زا 
نید و هرومعم  تاتویب  ییازفا  قنور  ناکما و  ملاـع  هناـخراک  ماـظن  هتـشاذگاو و  اـم  نویاـمه  باون  يارآ  ناـهج  يار  رب  ار  یناتـس  یتیگ 

سونأم تنمیم  سولج  هب  ار  ناریا  ییاراد  تنطلس و  تخب  زوریف  تخت  هتشاد  هلاوح  ام  سدقا  تافـصلا  لماک  تاذ  هب  ار  نارتقا  دبا  تلود 
راهب ضیف  زا  هدرک و  تمارک  يدنلبرـس  سدـقا  كرابم  كراـت  زا  ار  ناـهج  هصرع  ییاورناـمرف  یهدـنامرف و  میهیدو  يدـنمجرا  فرـشا 

لظ نوزفا  دـح  زا  فطاوع  راسهمـشچ  زا  هدروآ و  دـیدپ  نایملاع  بولق  قیادـح  رد  یمرخ  توارط و  راثآ  یهاش  غیردیب  محارم  ییاریپ 
مزال اسرف  کلف  تمه  تمذ  رب  يربک  هیطع  نیا  يرازگـساپس  یمظع و  تبهوم  نیا  هنارکـش  هب  زین  ام  هدـمآ  راک  يور  هب  هزات  بآ  یهللا 
هویـش هب  دـج  نعابا  هک  ناینب  تلایا  نادـناخ  صاخ  نامالغ  ناشن و  تفالخ  ناـمدود  شیک  تدـیقع  ناگدـنب  زا  کـی  ره  هک  میاهدومرف 

دننام ساسا  هردس  ناتسآ  نیا  هب  تبسن  ار  دوخ  صالخا  يرگیفوص و  راثآ  هدوتس و  یگدنب  یگنرکی و 
______________________________

دمحم ازریم  ینعی  « ) هتشون بسامهط  هاش  مایا  رد  ناخ  نالـصا  دلو  ناخ  یلع  دمحم  مسا  هب  هصاخ  تراظن  مقر  : » تآشنم رد  ناونع  (- 1)
( يدابارتسا ناخ  يدهم 

114 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هجو نآ  زا  « 1  » ٌةَرِظان اهِّبَر  یلِإ  ٌةَرِـضان  ٍِذئَمْوَی  هوجو  قاستا  تقادص  قادصم  هب  هدومن  رهاظ  نایملاع  رب  ریگملاع  رهم  هعـشعش  رینم و  ردـب 

جرادم نیزگ  تعفر  « 4  » اِیلَع ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو  هقوطنم  هب  ار  ناشیا  دنـشاب  « 3  » سی و  « 2  » هط لآ  دنلبرـس  نیملاعلا و  بر  هاگرد  يورخرس 
هب بقلم  ناخ  یلع  دـمحم  لآم  وکین  لاح  لاقم  نیا  قدـص  ام  نوچ  میئامرف . یناقاخ  شیپ  زا  شیب  تایانع  دروم  یناطلـس و  برق  ياـیلع 
اب يدنچ  شون و  هعرج  دابآرتسا  تیالو  تلایا  شخبحرف  يابهص  زا  یتدم  هک  تسا  هکربتم  هرونم  هسدقم  هناتسآ  مداخ  ناخ  نالصا  هاش 

ودب ینابناهج و  رین  عولط  زاغآ  هک  اذـه  انموی  یلا  یتح  یبص  ناوا  زا  هدوب ، شوغامه  يرگیـشاب  یچپوت  دـنمجرا  بصنم  يارالد  دـهاش 
یمالغ راوگشوخ  هداب  ةأشن  زا  تسد و  يوق  صالخا  تدیقع و  یگدنب و  مسارم  رد  تسام  نویامه  باون  یناتسروشک  تنطلـس و  روهظ 

صاصتخا برق  يارس  تولخ  هتفای  راب  صاخ و  فاطلا  رظن  روظنم  هیلا ، یموم  نالف  هنس  يادتبا  زا  اذهل  هدوب  تسمرس  هشیمه  ناتـسآ  نیا 
لغـش هب  رظن  ناعما  يور  زا  رـصب  کمدرم  دـننام  هک  میدومرف  زارفارـس  هفیرـش  هصاخ  تاتویب  تراـظن  ردـقلا  لـیلج  بصنم  هبتر  هب  هدوب 

«5 . » درادن فاعم  ار  دوخ  ینیعلا  ۀفرط  هدومرف  مادقا  تراظن 
______________________________

ۀمایقلا 22 و 22 ةروس  (- 1)
ص)  ) مرکا لوسر  یماسا  زا  میرک و  نآرق  ياههروس 20 و 36  مان  ( 2)
ص)  ) مرکا لوسر  یماسا  زا  میرک و  نآرق  ياههروس 20 و 36  مان  ( 3)

میرم 58 هروس  (- 4)
32 تآشنم ص 33 - (- 5)

115 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

بکوک يدهم  ازریم  هرابرد  بسامهط  هاش  مقر 

قاط و شیپ  هتخارفارب و  لگ  تشخ و  تلآیب  ار  سنرقم  خرچ  هبق  ناویا  دنلب  نیا  هرومعم  ناهج و  يارـستهزن  یناب  هک  يزور  زا  نوچ 
هتسارآ و نارتخا  لیثامت  شوقن و  هب  ار  یجاجز  رهپس  هناخ  هنییآ  هتشاگن  بکاوک  نیمیـس  روص  نیرز و  دیـشروخ  هسمـش  هب  ار  نآ  قاور 
ار رصانع  غاب  راهچ  ياهلگ  شتردق  ییارآ  راهب  هتساریپ و  قیاقح  تجهب  تاذ  قیادح  هب  تسا  كالفا  نییاپ  ترامع  هک  ار  كاخ  نمیشن 
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ْمُکَقْوَف اْنیََنب  َو  قادـصم  هب  نیمز و  طاسب  طیـسب  « 2  » اهانْـشَرَف َضْرَْألا  َو  دافم  هب  شتمکح  سدـنهم  هدومن و  يزیمآ  گنر - لماک  عنـص  هب 
نیا ناویا  ناینب  رهپس و  روصق  بوکرس  ار  الاو  تلود  نیا  روصقیب  رـصق  هیاپ  هدومرف  نیرب  خرچ  ياشگلد  رظانم  ثادحا  « 3  » ًادادِش ًاْعبَس 
مزال یهاش  تمه  تمذ  رب  يربک  تبهوم  نیا  هنارکـش  هب  یمظع و  هفراع  نیا  ءازا  رد  هتخاـس  رهم  هم و  مراـط  زا  رتعیفر  ار  يربک  تنطلس 

مأوت رانچ  اب  فالخیب  یتاذ  رهوج  رد  مدق و  تباث  دازآ  ورس  دننام  یگدنب  نیمزرس  رد  هک  ار  ناشیک  تسار  زا  کی  ره  هک  میدومرف 
______________________________

هدش هتشون  بکوک  هب  بقلم  يدهم  ازریم  يرگیشاب  نابغاب  صوصخ  رد  مقر  تأشنم : رد  بلطم  ناونع  (- 1)
تایراذلا 48 ةروس  (- 2)

أبنلا 12 ةروس  (- 3)
116 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. میزاس دنمهرهب  تفطاع  تیانع و  روفو  زا  دنلبرس و  زبسرس و  نارقا  لاثما و  دزن  دنشاب 
صالخا هماخ  هب  ار  ریمـض  هناخ  هک  دشابیم  بکوک  هب  صلختم  بقلم و  يدهم  ازریم  لامآ  وکین  لاح  لاقم  نیا  قدـص  ام  هک  اج  نآ  زا 
تارامع ار و  تاغاب  لک  تراظن  نالف ...  يادـتبا  زا  تسا  هتـشرس  يداقتعا  کین  لگ  بآ و  هب  شدوجو  ترامع  داـینب  هتـشون و  تباـتک 

عوجرم ضوفم و  هیلا  راشم  هب  « 1  » تسا ِدالِْبلا  ِیف  اُهْلثِم  ْقَلُْخی  َْمل  ِیتَّلا  ِدامِْعلا  ِتاذ  َمَرِإ  هنومن  هک  ناشن  تنج  ناهفصا  رد  هعقاو  تاکرابم 
ناسدـنهم و ماقم و  ناویک  نارادیارـس  مامتها و  بحاص  ناراکرـس  فرـشم و  ددرگن . لـفاغ  تراـظن  مسارم  زا  ینیعلا  ۀـفرط  هک  میدومرف 
ورب و عیانـص  نانابغاب  راگن و  گنژرا  رنه و  ینام  ناشاقن  نکـش و  اراخ  شیک  داـهرف  ناشارتگنـس  نف و  رامنـس  زارط  سدـنهم  ناراـمعم 

«2  » دنناد تاغاب  تارامع و  رایتخا  بحاص  ار  هیلاراشم  راک  عیادب 
______________________________

رجفلا 7 (- 1)
(37 ص 36 /  ) تآشنم (- 2)

117 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

مود بسامهط  هاش  نامرف 

ۀلایألل اماظن  هاج  یلاع  هاگتسد ، تلالج  تمشح و  هانپتکوش ، تلایا و  هکنآ  دش  عاطم  ناهج  مکح  بسامهط  تیالو  هاش  هدنب  هللا  مسب 
تعفر تقو  نیرد  هک  دنادب  هتشگ  زارفارس  هناورسخ  سایقیب  فاطلا  هب  ولدعـس  ناخ  یلق  دمحم  لابقالا  ۀلالجلا و  ۀمکحلا و  ۀکوشلا و  و 
تقیقح هدـمآ  هانپناهج  هاگرد  هب  هاـج  یلاـع  نآ  ردارب  کـیب  یلع  دـمحم  یلاـعملا  ۀـعفرلل و  أـماظن  هاگتـسد  یلاوع  تزع و  یلاـعم و  و 

لیکو ماظعلا  ءارمالا  ةدـمع  هاجیلاع ، هب  هدومن  زورب  روهظ و  هولج  رهاظم  ضیف  رطاخ  هاگـشیپ  رب  دـیاب  هچنانچ  ار  يرگیفوص  صـالخا و 
هب هک  دـیاب  دروآ . لمع  هب  رارق  هچ  زا  هک  دـیامن  یملق  هانپتکوش  تلاـیا و  نآ  هب  هک  میدومرف  ررقم  یـشابیچروق  هیلاـعلا  هیلعلا  هلودـلا 

رهظتـسم و هناورـسخ  تاهجوت  هب  هتـشاد  لومعم  رارق  نآ  زا  هانپتکوش  تلایا و  نآ  هدومن  یملق  هروبزم  ماظعلا  ءارمالا  ةدـمع  هک  يوحن 
. دشاب هدوب  راودیما  لامتسم و 

«1  » هنس 1142 یناثلا  يدامج  یف  ریرحت 
______________________________

یخیرات ص 94 دنس  هاجنپ  دص و  لاس 13 / یخیرات  ياهیسررب  هلجم  (- 1)
119 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
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راشفا هاش  ردان  مود  لصف 

هراشا

121 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
لـضف نیدـلا  دیـشر  لوق  هب  هک  نالوغم  زا  دوب  نیـشنارحص  ياهفیاط  راشوا )  ) راشفا ولقرق . هریت  زا  دوب ، راشفا  هلیبق  زا  ردان  راشفا  هاش  ردان 
نیمزرس نیا  رد  هدمآ و  ناریا  هب  لوغم  يالیتسا  نامز  رد  رهاظلا  یلع  هک  موق  نیا  دناهدوب . زیگنچ  دج  ناخزوغا  هاپـس  هنمیم  ءزج  رد  هّللا 

درویبا دودح  رد  یلامش  ناسارخ  هب  يوفص  لیعامـسا  ار  نانآ  زا  یتمـسق  یلو  دوب . یبرغ  ناجیابرذآ  رد  ناشیلـصا  زکرم  دناهتفرگ ، ياج 
. زگرد درگتسد و  یلاوح  رد  ناشقالشق  لحم  دوب و  یکرت  هفیاط  نیا  نابز  دنشاب . راوتسا  يدس  ناکبزا  ربارب  رد  ات  داد ، چوک 

هتخاس ییانب  درگتـسد  رد  تبـسانم  نیمه  هب  اهدعب  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  درگتـسد  رد  ربماون 1688  يرجه / لاس 1100  مرحم  رد  رداـن 
شردام هک  دنیوگ  تشاد و  يزود  نیتسوپ  لغـش  هک  دوب  یلقماما  شردپ  دـندوب . تسدـگنت  رایـسب  يو  هداوناخ  هاگدولوم .»  » مان هب  دـش 

، تفرگ الاب  مود  بسامهط  هاگتـسد  رد  شراک  یتقو  تشاد و  مان  یلقردـن  یناگدـنز  يادـتبا  رد  تسا . هدوب  ناکبزوا  تراسا  رد  یتدـم 
. دناوخ هاشردان  ار  دوخ  دیسر  تنطلس  هب  هک  یماگنه  تفای و  ناخ  یلقبسامهط  بقل 

ناشوبخ كزگمشچ  نادرک  ناکرت و  اب  یلحم  ياهدروخ  دز و  رد  یناوج ، مایا  رد 
122 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

زا یعمج  دـندوب و  درویبا  زگهرد و  نادرک  ولقرق و  ياهراشفا  زا  شناهارمه  تفای . ترهـش  تعاجـش  هب  اـهراتات  ناـکبزوا و  و  ناـچوق ) )
. دوب يو  یماظن  زیمآترارش و  ياهتیلاعف  زکرم  تالک  هعلق  ریالج ، یلقبسامهط  یگدرکرس  هب  ریالج  هفیاط 

. دنتفای تسد  هیوفص ، ياپرید  هلـسلس  تختیاپ  ناهفـصا ، رب  ناغفا  یتشم  دمآرد و  وناز  هب  اهناغفا  ربارب  رد  هیوفـص  تلود  لاس 1135 ، رد 
هب شیوخ  بسن  هک  نوت ، کچوک  هقطنم  نارمکح  یناتـسیس ، دومحم  کلم  هلمج  نآ  زا  دش . روشک  رـسارس  رد  بوشآ  بجوم  رما  نیا 

. دیدرگ طلسم  ناسارخ  رب  دیناسریم ، ناینایک  هب  نانآ  زا  نایرافص و 
. دیدرگ دومحم  کلم  یبوکرس  مزاع  دوب ، هتخادنا  نوریب  ناهفصا  زا  ار  دوخ  هک  نیسح ، ناطلـس  هاش  موس  رـسپ  ازریم  بسامهط  هدازهاش 

یلق اضر  یهدـنامرف  تحت  یناث  بسامهط  هاش  هاپـس  هعیلط  درکیم . یهارمه  ار  يو  ناخ ، یلعحتف  ماـن  هب  راـجاق  لـیا  سیئر  رما ، نیا  رد 
یعمج ردان  ماگنه  نآ  رد  داهن . رس  رب  جات  دز و  هکس  شیوخ  مان  هب  دش و  طلـسم  زین  روباشین  رب  دومحم  کلم  هکلب  تفاین . یقیفوت  ناخ 

يو دزن  ار  کلامملا  ریعم  کیب  یلعنیسح  ناردنزام  زا  تشگیم ، روای  رای و  لابند  هب  هک  بسامهط  دوب . هدروآ  مهارف  شیوخ  رود  هب  ار 
یلقبسامهط باطخ  دیسوب و  ار  يو  يوناز  دیسر و  يوفص  هاش  روضح  هب  یلقردن  دیآ . یهاش  يودرا  هب  ات  دنک  یـضار  ار  وا  هک  داتـسرف 

تـشک ازریم ، بسامهط  یناتـسادمه  اب  تسنادیم ، شیوخ  تایقرت  اهتفرـشیپ و  عنام  هک  ار  راجاق  ناخ  یلعحتف  دعب  یکدـنا  تفای و  ناخ 
. دش کلملا  ۀلمج  هراک و  همه  هنت  کی  دوخ  و  ق ) رفص 1139 ه .  14)

، دـید هدوهیب  ار  تمواقم  هک  دومحم  کلم  دیـسر و  نایاپ  هب  ربماسد 1726   2 لاس / نامه  یناـثلا  عیبر  رد 6  دهشم ، فرـصت  يارب  گنج 
هب یماظن و  یسایس و  ياهتیلاعف  زکرم  ار  دهشم  رهش  ردان  خیرات ، نیمه  زا  دیـشوپ . ناشیورد  هماج  ریوزت  هب  تشادرب و  تبراحم  زا  تسد 

تردق درک . يراک  الط  ار  يوضر  هضور  رازم  رهطم  دبنگ  دروآ و  رهش  نیا  هب  ار  دوخ  هداوناخ  دادرارق و  شیوخ  تختیاپ  رگید ، ترابع 
رهق بسامهط  ردان و  نیب  راب  دنچ  خیرات  نیا  زا  دش و  يو  نایفارطا  دسح  هیام  بسامهط و  هاش - تشحو  بجوم  ردان 

123 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
. تسا هدمآ  خیرات  بتک  رد  لیصفت  هب  نآ  حرش  هک  دمآ  شیپ  یتشآ  و 

گنج هب  درک و  یبوکرـس  ار  ناـچوق )  ) ناـشوبخ وزگ  رد  نادرک  شروش  وا ، ناگتـسب  زا  يرایـسب  دومحم و  کـلم  نتـشک  زا  سپ  رداـن 
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نآ دور و  ناهفصا  هب  راک ، نیا  زا  شیپ  ردان ، هک  تشاد  لیم  بسامهط  هاش  اریز  دیـسرن . یعطق  هجیتن  هب  رما  نیا  اما  تفر . یلادبا  ناناغفا 
یلو اپ  هدرخ  نانمـشد  تسخن  هک  تشاد  رظن  قح ، هب  ردان ، یلو  دریگسپ . زاب  اهناغفا  زا  دوب ، نانآ  تختیاپ  هیوفـص و  هاگیاپ  هک  ار  رهش 

داد و یساقآ  رلوق  ناخ  یلع  دمحم  هب  ار  ناجیابرذآ  قارع و  تنطلـس  تباین  همدقمیب  بسامهط  دنک . نک  هشیر  ناسارخ  رد  ار  كانرطخ 
هدایپ زابرس  نالیگ  رد  اهـسور  ماگنه  نیا  رد  داهن . قارع  هب  يور  دوخ  داتـسرف و  دهـشم  هب  ار  هاش  تشادن ، تقفاوم  رظن  نیا  اب  ردان  نوچ 

اهـسور دننیچرب . ار  دوخ  طاسب  هک  داتـسرف  ماغیپ  نانادب  ردان  دندوب . هدرک  فرـصت  1135 ه  يدالیم / لاـس 1722  رد  ار  هقطنم  نیا  هدرک 
هاپس ( 1735 / 1147  ) هجنگ هدهاعم  و  ( 1733 / 1145  ) تشر تادـهاعم  ساسا  رب  دـندوب ، هداد  یناوارف  تافلت  اوه  يدـب  تلع  هب  هک  مه 

. دندرب نوریب  رزخ  يایرد  برغم  بونج و  رد  ناریا  هب  قلعتم  قطانم  هیلک  زا  ار  دوخ 
ردان دیسر . ناریا  رد  رقتسم  ناناغفا  عضو  هب  ناوتب  ات  دوب  مزال  نانآ  یبوکرس  دنتشاد . ینمـشد  ناریا  اب  زاب  رید  زا  تاره  رد  یلادبا  ناناغفا 

دندمآرد تعاطا  هب  اهناغفا  دیشک و  هرکاذم  هب  راک  یماظن ، نیتسخن  ياهتفرشیپ  زا  سپ  و  هم 1729 )  3 لاوش 1141 /  4  ) درب هلمح  نانادب 
هجحلا يذ   4 . ) تشگزاب دهشم  هب  دیشخب و  ینکـس  ماج  رد  ار  يدیـشمج  نابز  یـسراف  فیاوط  درپس و  ناخ  رای  هّللا  هب  ار  تاره  ردان  و 

(. هیئوژ 1729 لوا  / 1141
. دیـشک رکـشل  ناسارخ  هب  ردان  هلباقم  يارب  دوب ، هدناشن  ناریا  تنطلـس  رب  ار  وا  ریدقت  تسد  هک  ییازیلغ )  ) ییاجیلغ هریت  زا  ناغفا  فرـشا 

تسودنامهم هیرق  رانک  رد  ربماتپس 1729 ،  29 لوالا 1142 / عیبر  مشش  زور  رد  فرشا ، هاپس  هفیلخ  لادیس )  ) لادیص رب  هبلغ  زا  سپ  ردان 
يارب گنج  نیا  رد  ردان  دسیونیم ، ناخ  يدـهم  ازریم  وا ، یمـسر  خروم  هک  نانچ  تسکـش و  مهرد  یتخـس  هب  ار  فرـشا  هاپـس  ناغماد ،

، نانآ اب  يو  مود  گنج  دادن . لاجم  اهناغفا  هب  ردان  درک . هدافتسا  داژنیگنرف » نایچپوت   » زا ناغفا ، هاپس  ندیبوک  مهرد 
124 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

نانآ لابند  هب  ردان  دنتشک . ار  ناهفصا  سانشرس  مدرم  زا  رفن  رازه  هس  دنتخیرگ و  ناهفصا  هب  اهناغفا  تفرگ و  تروص  راوخ  هرد  رـس  رد 
یناثلا عیبر   20 . ) درک رام  رات و  ار  اهناغفا  هناخپوت ، کمک  هب  ردان  زین  راب  نیا  داد . يور  ناهفصا  تروخ  هچروم  رد  موس  گنج  تخات و 

رد تفر و  زاریش  فرط  هب  اهناغفا  بیقعت  هب  دنامن و  رهـش  نیا  رد  دایز  اما  دش . دراو  ناهفـصا  هب  دعب  زور  هس  و  ربماون 1729 )  12 / 1142
. دش هتشک  هار  رد  تخیرگ و  راهدنق  فرط  هب  فرشا  داد . تسکش  زاریش  کیدزن  ناقرز  رد  ار  فرشا  هیناثلا ، يدامج  هام 

. تشاد رذـح  رب  نایرارف ، هب  نداد  هانپ  زا  ار ، وا  تشون و  ياهمان  یناکروگ  هاش  دـمحم  هب  ردان  دـنتخیرگ و  دـنه  هب  مه  ناناغفا  زا  یعمج 
زا ار  ناریا  یقرش  قطانم  تموکح  نامرف  بسامهط  هاش  دش . درجورب  دراو  دابآمرخ ، لوفزد و  رتشوش و  هیولیگهک و  قیرط  زا  ردان  هاگنآ 
مان هب  زین  ار  دوخ  نارهاوخ  زا  یکی  انمـض  ناتـسیس . نامرک و  دزی و  ناردـنزام و  هفاضا  هب  درک  رداص  يو  مان  هب  یپروک ، لوپ  ات  راهدـنق 

. داد ودب  ینز  هب  مناخ  هیضر 
هب زین  مود  بسامهط  هاش  رگید  رهاوخ  تسا . هتـشاد  هلاس  هدزاود  يرـسپ  وا  زا  هدوب و  یجرگ  هدازهاش  ناخ ، دواد  نز  البق  نز  نیا  ارهاظ 

. دمآرد ردان  دشرا  رسپ  ازریم  یلق  اضر  دقع 
دبع كرت  هاپـس  هدـنامرف  درک . فرـصت  ار  دـنواهن  ردان  دـندوب ، هدادـن  یباوج  ناریا  كرت  رب  رعـشم  رداـن  ماـغیپ  هب  یناـمثع  ناـکرت  نوچ 

توا  12 لاس 1144 / مرحم  رد 27  داتفا . ردان  تسد  هب  زین  ناهاشنامرک  دـعب  یمک  تفر . جدننـس  هب  هدرک  اهر  ار  نادـمه  اشاپ ، نمحرلا 
زا ار  يو  دهشم ، هب  نانآ  موجه  نایلادبا و  شروش  ربخ  هک  دنک  تکرح  ناوریا  فرصت  دصق  هب  تساوخیم  دش و  زیربت  دراو  ردان   1730

. دیدرگ ثلاث  دمحا  ناطلس  لزع  بجوم  لوبناتسا ، رد  نایرچینی  شروش  هک  دوب  اهزور  نیا  رد  تخاس . فرصنم  تکرح  نیا 
ار ردان  دحتم  یلادبا  ناخ  رای  هّللا  هارف ، مکاح  ناخ  راقفلاوذ  اریز  تفر . ناسارخ  هب  هتخاس ، نارمکح  زیربت  رد  ار  راشفا  کیب  نوتسیب  ردان 

هیئوژ  29 مرحم 1143 /  13 . ) دوب هتـسکش  مهرد  دوب ، هداهن  يور  ارحـص  گنج  هب  هدـمآ و  نوریب  راصح  زا  رداـن  روتـسد  فـالخ  رب  هک 
(. 1730
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125 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
رد دادیم . يرای  نانادـب  ناغفا  فرـشا  ردارب  یئاـجلغ  نیـسح  هک  درب  اهیلادـبا  گـنج  هب  رکـشل  نمکرت ، فیاوط  یبوکرـس  زا  سپ  رداـن 

. تفرگرد گنج  لاوش  مراهچ 
22 لاس 1144 / رفص  زور 18  ناخ  رای  هللا  دـندومن . توعد  تموکح  هب  ار  ناخ  رای  هللا  هدرک ، لوزعم  ار  ناخ  راقفلاوذ  نایناغفا  ماـجنارس 

. تفرگرد گنج  زاب  تشادرب و  شروش  هب  رس  وا  دوخ  هدیسرن  تاره  هب  زونه  اما  تفر . تاره  هب  ردان  يودرا  زا  توا 1731 
. دش میلست  هیروف 1732 )  27  ) ناضمر لوا  رد  تاره  ماجنارس 

شناگدنامزاب 125 هاشردان و  داتفا . ردان  ردارب  ناخ  میهاربا  تسد  هب  یئاجلغ  نیـسح  دعب  زور  دنچ  دـیدرگ و  دـیعبت  دـنه  هب  ناخ  رای  هللا 
راشفا هاش  ردان  مود  لصف 

یلقبـسامهط تامکحت  راب  ریز  زا  رگم  ار  دوخ  ات  دهد  ناشن  یتردـق  تساوخیم  هک  یناث  بسامهط  هاش  ناسارخ ، رد  ردان  تماقا  تدـم 
کیب نوتـسیب  زیربت  رد  دـش و  ینامثع  ناکرت  اب  گنج  مزاع  دـندرکیم ، قیوشت  راک  نیدـب  ار  وا  زین  يو  نیرواشم  دـشخب و  تاجن  ناـخ 
دمحا اب  نادمه ، لامـش  یخـسرف  جنپ  رد  تشگزاب و  دربن و  شیپ  زا  يراک  اما  تفاتـش . ناوریا  هرـصاحم  هب  دوخ  درک و  لوزعم  ار  راشفا 

هب كرت  رگید  رادرس  تخیرگ و  ناهفصا  هب  بسامهط  هاش  دمآ و  شیپ  رهبا  ات  اشاپ  دمحا  دروخ و  تسکش  اما  داتفارد . دادغب  یلاو  اشاپ 
تحت نایناریا  تشگزاب  زا  هک  اهکرت  لاح ، نیا  اب  درک . فرـصت  زین  ار  هغارم  زیربت و  داـتفا و  هار  هب  ناوریا  زا  ولغوا  میکح  اـشاپ  یلع  ماـن 

. دندش فرصتم  ینامثع  ناکرت  ار  سرا  لامش  یضارا  دش ، هتسب  هک  یحلص  دادرارق  قبط  دندز و  حلص  زا  مد  دندوب ، ناساره  ردان  رظن 
مالعا احیرـص  دادرارق  نیا  زا  ار  دوخ  تیاضر  مدع  وا  دیـسر و  ردان  تسد  هب  ینامثع  ناریا و  هماندـهع  هخـسن  هک  دوب  تاره  حـتف  نراقم 

. درک اضاقت  ار  هبوصغم  ياهنیمزرس  هداتسرف ، دادغب  لوبناتسا و  هب  ینایچلیا  تشاد و 
هب نانامکرت  یبوکرس  زا  سپ  دمآ و  نوریب  دهـشم  زا  مرحم 1144  زور 7  ناخمیهاربا ، هب  نآ  ندرپس  ناسارخ و  روما  میظنت  زا  سپ  رداـن 

تارکاذم مرگرس  هک  هاش  اما  ددنویپ . ودب  نارهت  ای  مق  رد  هک  دوب  هتساوخ  یناث  بسامهط  هاش  زا  يو  دیسر . ناگرگ 
126 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هاش هب  نادـنچ  درک و  توعد  شیوخ  رداـچ  هب  ار  هاـش  دـمآ و  ناهفـصا  هب  مه  رداـن  درکن و  یهجوت  رما  نیدـب  دوب ، ناـکرت  اـب  يدـیدج 
ناهارمه نایرابرد و  هب  یعـضو  نینچ  رد  ار  يو  مه  ردان  دز و  ياهتـسیاشان  تاکرح  هب  تسد  يوفـص  هاش  هک  دـیناروخ  قرع  بسامهط 

دنداد یناث  بسامهط  هاش  لزع  رب  يأر  بوذجم  یمین  بوعرم و  یمین  نایرابرد  تسا . تنطلس  هتسیاش  یسک  نینچ  ایآ  تفگ  هداد  ناشن 
ربماتپس  4 لوالا 1145 / عیبر  رد 14  ار  بسامهط  هاش  و  تشادرب . تنطلـس  هب  موس  سابع  هاش - مان  هب  ار  بسامهط  ههام  دنچ  رـسپ  ردان  و 

«1 . » داتسرف نیوزق  هب  ار  ههام  دنچ  هاش  تشاد و  مالعا  ار  دیدج  هاشداپ  تنطلس  امسر  دعب  زور  هس  داتسرف و  دهشم  هب   1732
دمحا هب  هاـم  نآ  رد 22  دـش و  هاشنامرک  دراو  هیناثلا  يداـمج  رد 6  دـنز ، هفیاط  يرایتخب و  گنل  تفه  فیاوط  یلامـشوگ  زا  سپ  رداـن 

. دوش جراخ  دادغب  زا  اشاپ  دمحا  رگم  ات  تفر  كوکرک  هب  بجر  لوا  رد  تفرگ . فرصت  رد  ار  باهز  هعلق  درک و  هلمح  نالجاب  ياشاپ 
ار هنهک  دادغب  تشذگ و  هلجد  زا  تخاس ، امرخ  بوچ  زا  یگنرف  سدنهم  کی  هک  یلپ  کمک  هب  ردان  دنام . دادغب  رد  نانچمه  اشاپ  یلو 

هرـصب حتف  رومأم  ار  ناتـسزوخ  یعـشعشم  نارمکح  مال و  ینب  هفیاط  سیئر  یقابلا ، دبع  خیـش  درک و  هرـصاحم  ار  دیدج  دادـغب  تفرگ و 
زا اشاپ  نامثع  لاپوت  هاپس  هک  تسنادیم  اریز  دنک . میلست  رفص  هام  نایاپ  رد  ار  رهش  هک  داد  هدعو  ینارذگ ، تقو  يارب  اشاپ  دمحا  دومن .

تسشن بقع  نادمه  هب  دروخ و  تسکش  یلو  تفاتـش  اشاپ  نامثع  لاپوت  هب  هلباقم  هب  رفص 1146  رد 6  ردان  دیآیم . شیپ  كوکرک  هار 
ردان بیـصن  لماک  يزوریپ  راب  نیا  تفر و  ناکرت  اب  گنج  هب  اددجم  یناثلا ، عیبر  رد 22  جاتحیام ، هیهت  یماظن و  ياوق  دیدجت  زا  سپ  و 

وا ندب  هب  ار  وا  رس  هک  داد  روتسد  ردان  اما  درک . ادج  نت  زا  ار  شرس  یلیارگ  رای  هللا  دیـسر و  لتق  هب  گنج  نادیم  رد  نامثع  لاپوت  دش و 
، هدرب نطو  هب  ات  دنهد  ینامثع  رکسع  یضاق  يدنفا  میرکلا  دبع  هب  دندنبب و 
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. تسا هدوب  هراوهاگ  لفط  هراوخریش و  لاح  ره  رد  دناهتشون . هام  تشه  یضعب  هام و  ود  یضعب  ماگنه  نیا  رد  ار  ازریم  سابع  نس  (- 1)
127 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. دننک نفد 
زا وا  دوخ  اما  دوش . نییعت  باهز  دادرارق  ساسا  رب  ینامثع  ناریا و  تادحرـس  هک  درک  مالعا  اشاپ  دـمحا  دـیناسر . دادـغب  هب  ار  دوخ  ردان 

. دوب هتـشادرب  شروش  هب  رـس  هیولیگهک  نارمکح  چولب  ناخ  دمحم  اریز  دومن . مادقا  ارـسا  نتفرگ  سپ - هب  اهنت  ردان  دـماین . نوریب  دادـغب 
بصنم ار  وا  بسامهط  هاش  تشگزاب ، رد  تفر و  لوبناتسا  هب  ترافـس  هب  فرـشا  فرط  زا  هک  دوب  ناغفا  دومحم  ناهارمه  زا  ناخ  دمحم 
شروش شتآ  هب  ار  ناریا  بونج  رـسارس  ماگنه  نیا  رد  یلو  دیدرگ . بوصنم  هیولیگهک  تموکح  هب  ردان  بناج  زا  دیـشخب و  یهدنامرف 

چولب ناـخ  دـمحم  درک . تکرح  دادـغب  زا  ربماسد 1733 ،  22 بجر 1146 / رد 15  تایلاع ، تاـبتع  تراـیز  زا  سپ  رداـن  دوب . هدیـشک 
. دندرک روک  ار  وا  نامشچ  ردان  نامرف  هب  دش و  ریگتسد  اما  تخیرگ . دروخ و  تسکش 

هام رد  ردان  دیسرن ، ینامثع  تلود  فرط  زا  اشاپ  دمحا  تادهعت  بیوصت  زا  يربخ  نوچ  دش و  دراو  زاریـش  هب  ردان  نابعش 1146  زور 26 
نیا اریز  دش . لاحشوخ  رایسب  ردان  دیـسر و  ازریم  یلقاضر  دنزرف  خرهاش  دلوت  ربخ  هار  رد  داهن . ناهفـصا  هب  يور  لاس  نامه  هدعقلا  يذ 

. دوش هیراشفا  هب  هیوفص  زا  تنطلس  لاقتنا  هطساو  تسناوتیم  دوب ، نیسح  ناطلس  هاش  رتخد  شردام  هک  دولوم 
هللا دبع  ینامثع  تلود  هک  دمآ  يو  دزن  هب  يدنفا  میرکلا  دـبع  مان  هب  ینامثع  تلود  هدـنیامن  دیـسر . ناهفـصا  هب  هدـعقلا  يذ  رد 25  ردان 

يارب هار  اـت  دـنادرگزاب  ناریا  هب  ار  زاـقفق  تـالایا  هـک  تساوـخ  يو  زا  رداـن  تـسا . هداد  رارق  راـیتخالا  ماـت  ریفـس  ار  هدازوـلورپوک  اـشاپ 
راتـساوخ اشاپ  هللا  دبع  دش . هناور  ناجیابرذآ  يوس  هب  ناهفـصا  زا  ردان  نئوژ 1734 ،  4 مرحم 1147 / رد 12  دوش . راومه  دعب  تارکاذـم 

سیئر ياخرـس  هب  تسخن  دـید ، ار  ناکرت  ینارذـگ  تقو  هک  ردان  ددرگ . لوکوم  رگید  لاس  ود  هب  زاقفق  تاـیالو  عوضوم  لـح  هک  دـش 
ناـکرت دوب و  هتفر  ناـکرت  يوس  هب  هدـنادرگ  يور  ناریا  زا  هک  تسا  ناـمه  ياخرـس  نیا  درب . هلمح  قومق  يزاـغ  رد  ناتـسغاد  فـیاوط 

هیناثلا يدامج  رد 16  ار  دوخ  اهیزگل ، ناتسغاد و  فیاوط  هیبنت  زا  سپ  ردان  دندوب . هدرک  دییأت  بیوصت و  ار  يو  تموکح 
128 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هجنگ دوب ، هتشاذگ  شرایتخا  رد  سور  ریفس  نیستیلوگ  سنرپ  هک  یسور  نیـسدنهم  هناخپوت و  کمک  هب  دیناسر و  هجنگ  هب  لاس 1147 
ماگنه رد  هک  دندرک  دهعت  ناریا  هیـسور و  نآ  بجوم  هب  و  ( 1730  ) دش هتـسب  سور  ناریا و  دادرارق  هک  دوب  رهـش  نیمه  رد  تفرگ و  ار 

. دنداد سپ  ار  ناریا  یضارا  اهسور  انمض  و  دننکن . يراددوخ  رگیدکی  هب  کمک  زا  ثلاث  تلود  موجه 
نیا دوب . یمتح  ود  نیا  گـنج  سپ  دوبن . رادرب  تسد - مه  رداـن  دـهدب و  سپ  ار  زاـقفق  تـالایا  هک  دوبن  رـضاح  ولورپوک  اـشاپ  هللا  دـبع 

زا رفن  رازه  جنپ  نئوژ 1735 .)  18  ) دیدرگ ردان  بیصن  ناشخرد  یحتف  مرحم 1148  زور 26  تفرگ و  تروص  ناوریا  برغم  رد  گنج 
ریـسا رفن  رازه  یـس  ردان  دندوب . هلمج  نیا  زا  زین  رکبراید  یلاو  یفطـصم  وراس  اشاپ و  هللا  دبع  دـندش . هتـشک  گنج  نیا  رد  ینامثع  هاپس 
دـسج داتـسرف و  صراق  هب  دوب ، هدـش  هتـشک  ولروچ  ارق  متـسر  تسد  هب  هک  ار  اشاپ  هللا  دـبع  شعن  دومن و  صخرم  داد و  ماعنا  ار  ینامثع 
داتفه ار  كرت  هاپس  رامـش  داد ، يور  هپتدارم  مان  هب  یلحم  رد  هک  گنج  نیا  رد  ناوریا . هب  ار  ینامثع  ناطلـس  داماد  اشاپ ، یفطـصم  وراس 

. دناهتشون هدایپ  رازه  هاجنپ  راوس و  رازه 
. داتفا ردان  هاپس  تسد  هب  ناوریا  سیلفت و  هجنگ و  دننام  زاقفق  ءاروام  گرزب  ياهرهش  دش ، رام  رات و  ناسنادب  یهاپس ، نینچ  یتقو 

رفن رازه  شش  زا  شیب  نداتسرف  ناتسجرگ و  هاشداپ  زرومیت )  ) ثرومهط هیبنت  ناتسغاد و  شکرـس  فیاوط  ددجم  یبوکرـس  زا  سپ  ردان 
اروک و ياهدور  ياقتلم  هب  هیوناژ 1736   22 ناضمر 1148 / متـشه  رد  داهن و  يارگنالپاق  اب  گنج  هب  يور  ناسارخ ، هب  سیلفت  مدرم  زا 
هک تفگ  نیرـضاح  هـب  درک و  راـضحا  ار  فـلتخم  تاـیالو  ناـگرزب  اـنما و  دز و  ودرا  داوـج ، کـیدزن  ناـغم ، تـشد  رد  دیـسر و  سرا 
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. دنتسه دازآ  ثلاث  سابع  هاش  ای  یناث  بسامهط  هاش  باختنا  رد  نانآ  دریگ و  ياهشوگ  ددرگزاب و  ناسارخ  هب  دهاوخیم 
ینخـس هیوفـص  زا  تیامح  هب  تساوخ  نوچ  یناهفـصا  ردـص  نیـسحلا  دـبع  ازریم  اریز  دوب . يزابرـس  زان  یماـظن و  هوشع  کـی  نیا  هتبلا 

هب بانط  ردان  روتسد  هب  دیوگ ،
129 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

دنتفگ نابز  کـی  دنتـسناد و  ار  شیوخ  فیلکت  مه  نارگید  تشذـگرد و  تسایـس  نید و  زا  هک  دندیـشک  نادـنچ  دـندنکفا و  شندرگ 
هداد جاور  لیعامسا  هاش  هک  ار  هعیش  بهذم  هکنآ  طرش  هب  داد  اضر  تنطلس  هب  ردان  هاگنآ  تسین . تنطلس  ماقم  هتـسیاش  ردان  زج  یـسک 
هعیـش بهذم  دریذـپ و  تروص  یمالـسا  کلامم  داحتا  بیترت  نیدـب  ات  دـننک . كرت  دوب ، ردان  ماظع » غورا  مارک و  يابآ  فلاخم   » دوب و

. دنشاب ( 4  ) قداصلا دـمحم  نب  رفعج  ماما  ینعی  يرفعج  هقیرط  دـلقم  عورف  رد  نایناریا  دوش و  « 1  » هعبرا بهذم  ربارب  رد  بهذـم  نیمجنپ 
طبض هنازخ  رد  هیهت و  راضح  همه  رهم  هب  يرضحم )  ) یـسلجم تروص  دندیدن و  ياهراچ  اضر  میلـست و  ریغ  ترفن ، ای  تبغر  هب  ناگمه 

: دومن ناونع  هنوگ  نیدب  دوش ، هضرع  ینامثع  ناطلس  هب  تسیابیم  هک  ار  ياهناگجنپ  طورش  ردان  هاگنآ  دیدرگ .
. دسانشب هناگ  راهچ  بهاذم  نیمجنپ  ار  هعیش  بهذم  دیاب  ینامثع  تلود  دناهتشادرب ، تسد  هتشذگ  دیاقع  زا  نایناریا  نوچ  - 1

. دنشاب هتشاد  هکم  رد  صاخ  ینکر  نایعیش  - 2
. دوشیم نییعت  جاحلا  ریما  ماش  رصم و  زا  هک  نانچمه  دوش ، نییعت  جاحلا  ریما  ناریا  زا  هلاس  ره  - 3

. دنوش هلدابم  فرط  ود  يارسا  - 4
. دندرگ نیعم  نیتلود  تختیاپ  رد  میقم  ناریفس  نیفرط ، زا  - 5

. داتـسرف گروبزرتپنس  لوبناتـسا و  هب  یئارفـس  دوخ ، سولج  مالعا  يارب  تسـشن و  تنطلـس  تخت  رب  ردان  لاوش 1148  هبنشجنپ 4  زور 
ریالج ناخ  یلقبسامهط  ناسارخ و  يرگیلاو  هب  ازریم  یلقاضر  هک  دوب  ماگنه  نیمه  رد  دوب . هنگنز  ناخ  یقابلا  دبع  لوبناتسا  هب  يو  ریفس 

. دیدرگ ضیوفت  ناخ  میهاربا  هب  ياچ  هیمورا  ات  هوکنالفاق  زا  الک  ناجیابرذآ  تموکح  دش و  بوصنم  يو  ترازو )  ) يراکشیپ هب 
______________________________

یکلام و  تباث ) نب  نامعن  هفینح  وبا  ماما  هب  بوسنم   ) یفنح ياهمان  هب  تسا  ننـست  لها  مهم  بهذم  راهچ  هعبرا ، بهاذم  زا  روظنم  (- 1)
(. لبنح نب  دمحا  ماما   ) یلبنح و  یعفاش ) سیردا  نب  دمحم  ماما   ) یعفاش و  سنا ) نب  کلام  ماما  )
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هک شیوخ  هاـگودرا  رد  رداـن  رما ، نیا  يارب  دوب . راهدـنق  ریخـست  یئاـجلغ و  ياـهناغفا  یبوکرـس  تنطلـس ، زا  سپ  رداـن  مادـقا  نیتـسخن 

لاس 1150 ه. هجحلا  يذ  مود  زور  دنکفا . یپ  دابآردان »  » مان هب  دیدج  يرهـش  داهن و  انب  راوتـسا  ياهوراب  اهجرب و  تشاد ، مان  ریـشهخرس 
. دیدرگ ربارب  كاخ  اب  راهدنق  هعلق  ردان  روتسد  هب  دش و  میلست  راهدنق  ق .

. دش دنه  هب  هلمح  مزاع  يو  نیاربانب ، تفای . یهاگآ  نایناکروگ  یتقایلیب  ناتـسودنه و  میظع  تورث  رب  ردان  راهدنق ، رد  فقوت  يانثا  رد 
لباک نینزغ و  ياهرهش  تسا . هتشادهگن  دنه  رد  ار  ردان  ریفس  هداد و  هار  دنه  هب  ار  اهناغفا  زا  یـضعب  هاش  دمحم  هک  دوب  نیا  زین  شاهناهب 

تباین بصنم  دیـسر و  ردان  يودرا  هب  ازریم  یلقاضر  دابآلالج ، یخـسرف  جـنپ  رد  داتفا . ردان  تسد  هب  يرگید  زا  دـعب  یکی  دابآلالج  و 
ربعم نیا  ردان  یلو  دوب ، هتفرگ  ار  ربیخ  ربعم  رواشیپ ، یلاو  ناخ  رـصان  تفای . نایگیب  رلگیب  ماکح و  لیدـبت  رییغت و  رایتخا  زایتما  تنطلس و 
هلیبق ناگرزب  زا  یکی  ردان  دیسر . اهیگزل )  ) اهیزگل تسد  هب  ناخ  میهاربا  ندش  هتـشک  ربخ  رواشیپ  رد  تفرگ . ار  ناخ  رـصان  دز و  رود  ار 

. تفاتش یلهد  يوس  هب  دوخ  داتسرف و  وا  ياج  هب  ناخ  نالصا  مان  هب  ار  ولقرق 
دـصیس اب  هاش  دمحم  هک  دینـش  روهال  زا  جورخ  ماگنه  هیروف 1739 ،  6 لاوش 1151 / زور 6  دـش . فرـصت  ردان  تسد  هب  يدوزب  روهال 
هدعقلا يذ  زور 15  گنج  تسا . هدیسر  دابآناهج  هاش  لامش  یخسرف  تسیب  رد  لانرک ، هب  پوت  رازه  ود  لیف و  رازه  ود  یهاپـس و  رازه 
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نمـشد رب  هناخپوت ، قیقد  يزادـناریت  کـمک  هب  دوب ، رتمک  رایـسب  فیرح  زا  رداـن  هاپـس  هکنآ  اـب  دـش و  عورـش  هیروـف 1739   24 / 1151
دنمورین هاپـس  سأر  رد  ردان  رادید ، نیا  زا  سپ  یکدنا  درک و  توعد  شیوخ  رداچ  هب  ار  هاش  دمحم  ردان  دعب ، زور  دـنچ  تفای . يزوریپ 

رازه تسیب  هیپور و  رورک  تسیب  دودح  رد  تفگنه  یغلبم  دـنه  هاشداپ  زا  دـمآ و  رد  یلهد  هب  یناکروگ ، هاش  دـمحم  هارمه  هب  شیوخ ،
زور 15 دش . برـض  هکـس  وا  مسا  هب  روکذم و  اههبطخ  رد  ردان  مان  سرام 1739 .)  20 هجحلا 1151 / يذ   9  ) دومن اضاقت  یکمک  هاـپس 

زور نآ  رهظ  زا  دعب  تفر . هاش  دمحم  دیدزاب  هب  ردان  هجحلا  يذ 
131 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. تسا هدش  هتشک  دنه  یتنطلس  خاک  رد  ردان  هک  دش  عیاش 
. دنتشک ار  ناشیا  زا  یعمج  دندرب و  هلمح  یناریا  نازابرس  هب  رهش  شابوا  اذل 

نیا رد  داد . ماع  لتق  نامرف  هتفر  کلملا  نشور  دجسم  هب  ردان  دعب ، زور  حبص  دناهتـشون . رازه  تفه  ات  هس  نیب  ار  یناریا  ناگتـشک  رامش 
، هاش دمحم  شهاوخ  هب  هک  نیا  ات  دندش . هتشک  يدنه  رازه  یس  زا  شیب  دیـشک ، لوط  رهظ  زا  دعب  ود  ات  حبـص  تعاس 9  زا  هک  ماع ، لتق 

رتخد هک  دوب  تدـم  نیا  یط  رد  دـیماجنا و  لوط  هب  زور  دـنچ  هام و  ود  یلهد  رد  ردان  فقوت  دوش . فقوتم  ماع  لتق  هک  داد  روتـسد  ردان 
اقیقد تفرگ  دـنه  هاشداپ  زا  ردان  هک  یتفگنه  لام  نازیم  دـمآرد . ردان  مود  رـسپ  ازریم  هللا  رـصن  دـقع  هب  ناوارف  تافیرـشت  اب  هاـش  دـمحم 

رون يایرد  رون و  هوک  ياهـساملا  هلمج  نم  رهاوج ، نویلیم  جنپ  دقن و  هیپور  نویلیم  شـش  ار  غلبم  نآ  نایدنه  زا  یکی  یلو  تسین . مولعم 
هیپور ات 100  زا 60  کی  ره  مه  نیمدختـسم  نیرومأم و  نازابرـس و  هب  سواط . تخت  هفاضا  هب  تسا ، هتـشون  یهاش  دـمحم  هام و  جاـت  و 

زور 3 درک . لوصو  هبلاطم و  دـعب  هتبلا  هک  درک  فاعم  تایلام  تخادرپ  زا  لاس  هس  ات  ار  ناریا  مدرم  يزوریپ  نیا  هنارکـش  هب  ردان  دیـسر .
رد دنه ، بولغم  هاشداپ  داهن و  هاش  دمحم  رـس  رب  ار  دنه  تنطلـس  جات  ردان  دـنه ، ناگرزب  هیلک  روضح  رد  هم 1739 )  12  ) رفص 1152 ه

ودب ناریا  ياهزرم  ات  ریمـشک  زا  ار  دنـس  هیحان  ینعی  دـنه  یبرغ  لامـش  تایالو  يرازگـساپس  هناشن  هب  دیـشخب ، ودـب  ردان  هک  یجات  ربارب 
. دومن میدقت 

هب لاس 1153  ناضمر  متفه  زور  دـش و  دراو  لباک  هب  ناضمر  لوا  رد  داهن و  ناریا  هب  يور  هدـمآ  نوریب  یلهد  زا  ردان  رفـص  متـشه  زور 
ینامداش هب  دیـسر و  تاره  هب  لوالا  عیبر  مهد  رد  دوب . هداهن  دـنه  هب  يور  رهـش  نیمه  زا  شیپ ، هام  تفه  لاس و  ود  دـش . دراو  دابآردان 

. دنک هریخ  ار  اهمشچ  ات  تشارفارب  یللجم  رایسب  همیخ  تسشن و  سواط  تخت  رب  دوب ، هدرک  هک  یتاحوتف 
زا نیا ، زا  شیپ  ردان  دمآ . رد  رهـش  نیدب  لوالا  يدامج  متفه  رد  درک و  تکرح  خـلب  فرط  هب  يو  تاره ، رد  تماقا  زور  هدزناپ  زا  سپ 

کی ره  هک  یتشک  اب 1100  اذل  دوب . هداتسرف  نوحیج  زا  روبع  تهج  یتشک  نتخاس  يارب  ار  يرایسب  ناراجن  ناتسودنه ،
132 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

زور هس  فرظ  رد  دیـسر و  يوج  راـهچ  هب  هیناـثلا  يداـمج  رد 18  دـش و  هناور  يوـج  راـهچ  فرط  هب  تشاد ، راـب  نـم  شیاجنگ 1000 
هب ار  ناخ  ضیفلا  وبا  اراخب  مکاح  دیسر و  اراخب  کیدزن  هب  ردان  مهدزون ، زور  دنتـشذگ . نآ  زا  نایهاپـس  هک  دش  هتخاس  طش  رب  يرـسج 

یلقیلع يارب  ار  وا  رتخد  داهن و  ناخ  ضیفلا  وبا  رس  رب  جات  ردان  دش و  نییعت  نایناریا  ناکبزا و  نایم  دحرس  نوحیج  دور  تفریذپ . روضح 
ناخ یلقبـسامهط  هب  تبت  ات  ار  دنـس  لامـش  یحاون  تموکح  درک و  رایتخا  ینز  هب  دوخ  ار  شرگید  رتخد  تفرگ و  دوخ  هدازردارب  ناـخ 

. دیشخب ریالج 
سخرس تادحرس  هب  يو  دنه ، رد  ردان  فقوت  ماگنه  رد  اریز  تفاتش . مزراوخ  مکاح  ناخ  سرابلیا  یبوکرـس  هب  ردان  عیاقو ، نیا  زا  سپ 

ربماون  5 نابعش 1153 /  24  ] دندش هتشک  شتلود  نایعا  زا  رفن  اب 20  ردان  رما  هب  ریگتسد و  هناریلد  یگنج  زا  سپ  ناخ  سرابلیا  دوب . هتخات 
، تاقوا نیا  رد  لاوش .) رخآ   ) دومن میدقت  اضر  ترضح  مرح  هب  اهبنارگ  يایاده  تفر و  دهشم  هب  سپـس  تالک و  هب  ردان  هاگنآ  [. 1740
ار دنـس  دور  پچ  لحاس  رد  عقاو  هتت  لباک و  تلایا  تامـضنم  يراذگاو  هاش  دمحم  فرط  زا  امـسر  دیـسر و  یناکروگ  هاش  دمحم  ریفس 
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!! دومن رکشت  هزبرخ  دنچ  بسا و  سأر  دنچ  نداتسرف  اب  زین  ردان  درک و  مالعا  ردان  هب  تشاد ، قلعت  هاش  دمحم  هب  دادرارق  قبط  هک 
ناچوق و هار  زا  يو  دـندوب . هتـشک  ار  ناخ  میهاربا  يو  ردارب  هتـشادرب و  شروش  هب  رـس  نانآ  هچ  دیـسر ، اهیزگل  یبوکرـس  ماگنه  هاـگنآ 

هدرک ناهنپ  لـگنج  رد  ار  دوخ  هک  يدرم  رفص 1154 ، رد 28  ناردنزام ، زا  روبع  ماگنه  رد  دومن . ناتـسغاد  دصق  ناردـنزام  دابآرتسا و 
دنتـسناوتن ار  براض  دـیدرگ . عطق  وا  پچ  تسـش  دـش و  حورجم  ردان  تسار  تسد  هک  يروط  هب  درک . ردان  ناـج  دـصق  گـنفت  اـب  دوب 

نادنزرف یناث و  بسامهط  هاش  راوزبس  رد  يو ، گرم  هعیاش  ندش  هدنکارپ  دنه و  رد  ردان  تماقا  ماگنه  هک  ازریم  یلق - اضر  یلو  دـنبایب .
نارگ ياهمیرج  مدرم  زا  هدناسر و  لتق  هب  دوب  هدرک  ضارتعا  ردارب  لتق  هب  هک  زین  ار  دوخ  نز  هتـشک و  ار  ازریم  نامیلـس  ازریم و  سابع  وا 

رد هک  تشاذگ  نارهط  رد  ار  دوخ  دنزرف  ردان  ماگنه  نآ  رد  تفرگ . رارق  نظءوس  دروم  دوب ، هتفرگ 
133 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هب مامت  تعاجش  اب  اهیزگل  اریز  دش . مامت  نارگ  رایسب  ردان  يارب  یشکرکشل  نیا  درک . تمیزع  ناتـسغاد  يوس  هب  دوخ  دنامب و  اج  نامه 
، دـندرکیمن کمک  يو  هب  راب  راوخ و  لمح  يارب  یـسور  ياـهیتشک  رگا  دنتـسب و  رداـن  هاپـس  هب  ار  هقوذآ  هار  یتح  دـنتخادرپ و  گـنج 

رداـن هک  دوب  اـهیزگل  زا  هنیک  مشخ و  رثا  رب  دـیاش  رفـس و  نیمه  یط  رد  درکیم . لـمحت  ناوارف  تاـفلت  گـنج  نیا  رد  يو  هاپـس  املـسم 
سلجم نیا  دومن و  نییعت  صاـخ  رظن  اـب  ار  نآ  ياـضعا  داد و  بیترت  ياهمکاـحم  سلجم  هک  دوب  نیا  نآ  تفرگ و  یکانتـشحو  میمـصت 

ياهمزمز ردان  ماگنه  نیا  رد  دننک . روک  ار  يو  ات  داد  روتـسد  مه  ردان  تسناد و  راکهانگ  ردان  هب  دـصق  ءوس  هعقاو  رد  ار  ازریم  یلق  اضر 
مه ردان  تفریذپن و  سرت  زا  یسک  اما  درک ، دوخ  نارـسپ  زا  یکی  هب  تنطلـس  رما  ضیوفت  راک و  زا  يریگهرانک  تنطلـس و  زا  ضارعا  رد 
ربخ تشگزاب و  لوبناتسا  زا  ناریا  ریفـس  هیوناژ 1742  لاس 1154 / هدـعقلا  يذ  رد  اریز  درپس . یـشومارف  تسد  هب  ار  ناتـساد  نیا  يدوزب 

نکر رد  ناریا  بهذـم  یعیـش  مدرم  نداد  تکرـش  مجنپ و  بهذـم  ناونع  هب  هعیـش  بهذـم  یئاسانـش  لوبق  زا  یناـمثع  ناطلـس  هک  دروآ 
لیعامـسا هاـش  زیمآتعدـب  دـیاقع  زا  تسد  هک  درک  مـالعا  ناریا  تلم  هب  رگید  راـب  عـقوم  نیا  رد  رداـن  تـسا . هدرک  يراددوـخ  یعفاـش 

. دنراذگ مارتحا  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  ینعی  نیتسخن  يافلخ  هب  دننک و  دییأت  ار  ناغم  نمجنا  تامیمصت  دنرادرب و 
وا رب  تسناوتن  يو  همه ، نیا  اب  داد . تراغ  داب  هب  ار  نارسربط  دیشک و  رکـشل  ناتـسغاد  هب  اددجم  ردان  ، 1742 لاس 1155 / زورون  زا  دعب 

لاس و کی  دـش . ناسکی  كاخ  اـب  شاهعلق  تخیرگ و  راوآ  فیاوط  دزن  هب  يو  دـبای . تسد  دوب  هدـش  نصحتم  شیرق  هعلق  رد  هک  یمس 
. تسوا تردق  طاطحنا  فعض و  زاغآ  لاس  نیا  دنارذگ و  ناتسغاد  رد  ردان  مین 

یشروش هشوگ  ره  رد  راکیپ  تسایس و  هنحـص  زا  ردان  يرود  بسانم  هب  تدم ، نیرد  هکلب  دشن ، لیان  یحتف  هب  ناتـسغاد  رد  اهنت  هن  اریز 
اما تفای . تسد  مزراوخ  رب  دیناسر و  لتق  هب  تشاد  تموکح  ردان  بناج  زا  هک  ار  ناخ  رهاط  قازق ، ریخلا  وبا  رـسپ  مزراوخ  رد  تساخرب .

. دندرک تعاطا  راهظا  هدمآ  ورم  هب  مزراوخ  مدرم  دش ، هطخ  نآ  هجوتم  ازریم  هللا  رصن  یتقو 
134 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یلو تفرگ  نایغط  هار  یشیورد  مه  خلب  رد  دوب . هتشک  ار  وا  ردان  هک  دندش  ناخ  سرابلیا  رسپ  تموکح  راتـساوخ  زین ، ردان  هاپـس  ناکبزا 
. دش ریگتسد  راتشک  تشک و  گنج و  زا  سپ 

زیربت و هار  زا  دیسر و  ناغم  هب   1743 لاس 1156 / زورون  بش  دمآ و  نوریب  ناتسغاد  زا  هیروف 1743   20 هجحلا 1155 / يذ  رد 16  ردان 
ناوارف يایاده  رگید  راب  دادغب  نارمکح  اشاپ  دمحا  دیسر . قارع  هاشنامرک و  هب  نادمه  تمس  زا  وا  هناخپوت  تفر و  روز  رهـش  هب  جدننس 

حتف هب  ار  یکزکـشمچ  ناخ  هجاوخ  تفرگ و  هرـصاحم  رد  ار  دادغب  فارطا  ردان  دومن . يراددوخ  رهـش  میلـست  زا  یلو  داتـسرف ، ردان  دزن 
تسد هب  هزور  کی  مه  لیبرا  درک و  فرصت  ار  رهش  نیا  دعب  هتفه  کی  دیـسر و  كوکرک  هب  ردان  هیناثلا  يدامج  زور 14  داتسرف . هرصب 
رعشم ار  مالسالا  خیش  ياوتف  اشاپ ، دمحا  ياهداهنشیپ  اهماغیپ و  ندینش  زا  سپ  ینامثع  ناطلس  دیسر  ربخ  هک  دوب  كوکرک  رد  داتفا . يو 

تکرح لصوم  دصق  هب  كوکرک  زا  ردان  تسا . هتخاس  رـشتنم  نایناریا  تراسا  لتق و  ندوب  حابم  مالـسا و  نید  اب  هعیـش  بهذـم  نیابت  رب 
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هب یناگدنیامن  هک  دـنداد  هدـعو  دـندوب ، تشحو  رد  ردان  مشخ  زا  هک  لصوم  مدرم  لاح  نیا  اب  تفاین . قیفوت  رهـش  نیا  حـتف  هب  یلو  درک 
ماغیپ دیسر و  زین  اشاپ  دمحا  یچلیا  ماگنه  نیا  رد  دننک . بلج  ردان  ياهتـساوخ  نتفریذپ  رد  ار  ناطلـس  رطاخ  تیاضر  هداتـسرف  لوبناتـسا 
اـشاپ دمحا  اب  هک  دوب  هتـساوخ  ردان  زا  ناطلـس  انمـض  دش . دهاوخ  یمومع  هنتف  ثعاب  هعبرا  بهاذـم  سیمخت  لوبق  هک  دـیناسر  ار  ناطلس 

ترایز زا  سپ  تفر و  نیقناخ  كوکرک و  تمس  هب  ربتکا 1743   12 ناضمر 1156 / مود  رد  ردان  ددرگزاب . ناریا  هب  هتـسب ، مزال  دادرارق 
. دروآ درگ  نویناحور  املع و  زا  یعمجم  فجن  رد  دومن و  فاوط  زین  ار  هفینح  وبا  رازم  نیمظاک  هرماس و  فجن و  البرک و  هکربتم  عاقب 

دیدجت ار  ناغم  همانبیوصت  داوم  نیرـضاح  هدش ، هتـشون  يدابآرتسا  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  ملق  هب  نآ  قیقد  تروص  هک  هسلج  نیا  رد 
هس تیناقح  هب  هک  ار  نایناریا  بهذم  دندرک و  رارقا  ار  ع )  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  تماما  قارع  ياملع  دنتـسج . يربت  هلطاب  يارآ  زا  و 

نیا رد  هکنیا  رکذ  لباق  بلطم  دندومن . قیدصت  دندوب ، هدرک  نامیا  راهظا  تسخن  هفیلخ 
135 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

نکر اب  هکم  رد  دـنهاوخیم  بهذـم  یعیـش  ناـیناریا  هک  تسا  هدـش  هتـشون  هکلب  هتفرن  هعبرا  بهاذـم  سیمخت  زا  ینخـس  هسلج  تروص 
. دنوش کیرش  یعفاش 

داد روتـسد  تعجارم  ماگنه  تشگزاب و  ناریا  هب  ردان  دندرک و  جرخ  تایلاع  تابتع  نییزت  بیهذت و  يارب  دـنمارک  یغلابم  شنانز  ردان و 
دوب هتـسناد  بوخ  رگهلیح  ياشاپ  اریز  دنهد . سپ  اشاپ  دمحا  هب  رگید  هطقن  دـنچ  اب  ار  هرـصب ) یکیدزن  رد   ) هنرق لیبرا و  كوکرک و  هک 

. دشوکب ردان  نوچ  یتلود  ون  رورغم  درم  میرکت  مارتحا و  رد  هنوگچ  هک 
کی هاگ  دنچ  ره  هک  دوب  هدش  ببـس  ناریا  مدرم  رارطـضا  رقف و  ردان و  دادـیب  ملظ و  تشاد . ناوارف  تلع  ناریا  هب  ندـمآ  رد  ردان  باتش 

يوفـص نادـناخ  هب  ار  دوخ  هک  ینادایـش  يوس  زا  هاوخ  ردان ، دوخ  نایفارطا  يوس  زا  هاوخ  دوش ، اـپ  رب  ناریا  زا  ياهطقن  رد  یـشروش  راـب 
. دنتفرگ ار  وا  رود  یعمج  تسا و  نیسح  ناطلس  هاش  رسپ  هک  دش  ادیپ  ازریم  ماس  مان  هب  یـصخش  ناورـش  رد  هلمج  زا  دندومنیم . بستنم 

. دش رارف  هب  قفوم  ازریم  ماس  اما  دیشخب . نایاپ  شروش  نیدب  وا  داتسرف و  يو  عفد  هب  ار  ازریم  هّللا  رصن  ردان 
هـسوک کـیب  یلعبلک  رادرـس  اـب  هک  دوب  يرداـن  نارادرـس  زا  يو  تشادرب . شروـش  هب  رـس  یگیب  رلگیب  ناـخ  یقت  دـمحم  مه  سراـف  رد 

ینیشناج هب  ار  ولقرق  ناخ  نیسح  دمحم  تساوخ و  روضح  هب  ار  نانآ  ردان  دندوب . رقتسم  سراف  جیلخ  بونج  یحاون  نامع و  رد  ولدمحا 
هب ناخ  نیسح  دمحم  اب  تشک و  ار  ناخ  یلعبلک  دشن و  یضار  ردان  دزن  هب  نتفر  شیوخ و  لزع  هب  ناخ  یقت  دمحم  اما  درک . نیعم  ناشیا 

نیا هرمث  درک و  جاودزا  ردان  اب  تسخن  وا  گرزب  رتخد  هک  ینعم  نیدـب  رتخد . ود  هب  دوب و  ردان  نز  ردـپ  ناخ  یلعبلک  تساخرب . گـنج 
، نیا زا  سپ  دش . دلوتم  لیروآ 1719   15 ه / یلوالا 1131  يدامج  مجنپ  تسیب و  رد  هک  دوب  ردان  دـشرا  دـنزرف  ازریم  یلق  اضر  تلـصو 

تفای ناوارف  یتردق  يدوزب  ناخ  یقت  دمحم  دندوب . وا  نطب  زا  ازریم  یلقماما  ازریم و  هّللا  رـصن  هک  دـمآرد  ردان  حاکن  هب  يو  رگید  رتخد 
تلود رد  دوب ، قیال  يدرم  نوچ  و 
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. تخاس لسنلا  عوطقم  تفرگ و  ار  وا  درک و  باتش  يو  گنج  هب  ردان  دوب . هدیسر  یلاع  تاماقم  هب  يردان 

کیب ناـمز  دـمحم  و  راـجاق ) ناـخ  یلعحتف  رـسپ   ) راـجاق ناـخ  نـسح  دـمحم  نارادـفرط  درک . زورب  یتخـس  جنـشت  زین  هیراـجاق  لـیا  رد 
هلک تشک و  ار  نیفلاخم  زا  يدایز  هدع  دمآ . دابآرتسا  هب  ردان  يودرا  زا  راجاق  ناخ  نیسح  دمحم  دنداتفا و  رگیدکی  ناج  هب  ولناسومارق 

. درک روک  ار  یعمج  دروآرب و  اهرانم 
یلع دـمحم  الـصا  هک  ار  یعدـم  نیا  دیـسر . يوفـص  يازریم  یفـص  جورخ  ربـخ  هک  دوب  هتفاـین  نیکـست  داـسف  شتآ  مزراوـخ  رد  زوـنه 

، دوب ناریا  تنطلس  یعدم  هک  ازریم  یفص  بناج  زا  صراق ، مکاح  اشاپ  دمحا  ولغوا  لامج  دندوب . هتخاس  اهینامثع  تشاد  مان  یناجنـسفر 
قباس ریزو  اشاپ  دمحا  هدش و  لوزعم  ولغوا  لامج  هک  دنداد  ربخ  ودب  دیـسر و  رهبا  هب  ردان  یتقو  درکیم . رـشتنم  ناجیابرذآ  رد  یماکحا 
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داد و ناشن  زبس  غاب  رد  تسا ، حلص  هرابرد  هرکاذم  رومأم  دیدج  ياشاپ  هکنآ  دیما  هب  ردان  تسا ، هدش  صراق  رومأم  يو  ياج  هب  ینامثع 
یعالطایب راهظا  حلـص  طیارـش  زا  دیدج  ياشاپ  اما  دـننک . اهر  ار  ینامثع  يارـسا  هک  درک  رما  ناریا  هلمج  نم  یلامـش  تایالو  ماکح  هب 

. ازریم ماس  يریگتـسد  يرگید  ینامثع و  ناکرت  رب  نایجرگ  هبلغ  یکی  دیـسر : ودـب  شوخ  ربخ  ود  هار  رد  دـش . صراق  مزاع  رداـن  درک و 
کی هک  داد  روتسد  ردان  راب  نیا  دندوب . هدیرب  ار  وا  ینیب  ردان  رما  هب  رارف  زا  شیپ  هتبلا  دوب . هتخیرگ  نادنز  زا  ازریم  ماس  تشذگ ، هکنانچ 

دنناوتب ردارب  ود  دـنامب و  صراق  ياشاپ  دزن  یناـث  يازریم  یفـص  نوچ  اـت  داتـسرف  صراـق  هب  ار  وا  دـندروآرد و  هساـک  زا  زین  ار  وا  مشچ 
. دننیبب ار  رگیدکی 

هب ردان  دش . بولغم  اهیجرگ  تسد  هب  يروگ  لحم  رد  تفریم ، ناتـسغاد  فیاوط  ياسؤر  دزن  ایادـه  اب  هک  هقـسخآ  مکاح  اشاپ  فسوی 
. داد تخاک  يرگیلاو  ار  یلگاریا  شرسپ  درک و  یلتراک  تلایا  یلاو  ار  ثرومهط  تامدخ ، نیا  ساپ 

يذ رد 22  تفر و  عدرب  هب  هجنگ  هقسخآ و  هار  زا  دربن و  شیپ  زا  يراک  دیدش  يامرـس  تلع  هب  یلو  تفرگ  هرـصاحم  رد  ار  صراق  ردان 
رگید راب  ربماسد   27 هدعقلا /
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. دوب نابیرگ  هب  تسد  يرامیب  اب  دیسر  هچکوگ  هچایرد  رانک  هب  سرام 1745  لاس 1158 / زورون  زا  دعب  هک  یماگنه  دمآرد . ناتسغاد  هب 

. دوب هداد  صیخشت  اقستسا  همدقم  ار  وا  يرامیب  مئالع  يو ، بیبط  نزاب ، شیشک 
هک قباس  مظعا  ردص  اشاپ  دمحم  نکی  یگدرکرس  هب  یکی  دنداتسرف ، وا  رس  رب  مهم  هاپس  ود  ردان  راک  ندرک  هرسکی  يارب  ینامثع  ناکرت 

یناریا يرارف  نادرک  زا  نالدرا  ناخ  يدرو  ناطلـس  یچهبج و  اشاپ  هّللا  دـبع  یهدـنامرف  هب  يرگید  دوب و  هدـش  مورلا  ۀـنزرا  هیحان  رومأم 
تافیرـشت مسارم و  ماجنا  زا  سپ  دوخ  داتـسرف و  اشاپ  هّللا  دـبع  ولج  هب  ار  ازریم  هّللا  رـصن  دوخ  رـسپ  ردان  لصوم . رکبراید و  هیحان  رومأم 

هب ناسارخ  تموکح  ضیوفت  و  ناتسغاد ) رد  لوتقم  ناخ  میهاربا  رسپ   ) ناخ میهاربا  شاهدازردارب  ازریم و  یلقماما  شرسپ  يارب  یـسورع 
رازه هاجنپ  دـصکی و  اشاپ  دـمحم  نکی  تفر . ناکرت  هلباقم  هب  توا   13 بجر / زور 5  ناـخ ، میهاربا  هب  قارع  تموکح  ازریم و  یلقماـما 
ربارب رد  هدازول  رپوک و  اشاپ  هّللا  دـبع  شیپ  لاس  هد  هک  تفر  ياهطقن  ناـمه  هب  يو  اـفداصت  تشاد . هارمه  يرچیگنی  رازه  لـهچ  راوس و 

. ناوریا یکیدزن  رد  هپت  دارم  هب  موسوم  یلحم  ینعی  دوب . هدش  لوتقم  بولغم و  ردان 
هک دیـسر  ربخ  مایا  نیمه  رد  تخادـنا . هرـصاحم  هب  ار  وا  درک و  عطق  صراق  اب  ار  يو  هطبار  ردان  دـش . عورـش  بجر  مهدزای  زور  گنج 

نیا زا  یـشان  بارطـضا  بوشآ و  نایم  رد  دومن . رتگنت  ار  هرـصاحم  هقلح  ردان  تسا . هدروخ  تسکـش  لـصوم  دودـح  رد  اـشاپ  هّللا  دـبع 
هب رفن  رازه  جـنپ  دـندش و  هتـشک  نانآ  زا  رفن  رازه  هدزاود  داتفا . ناـینامثع  رب  تسکـش  تشذـگرد و  اـشاپ  دـمحم  نکی  راوگاـن ، دـماشیپ 

. داتفا ردان  تسد  هب  نانآ  هناخپوت  دندمآرد و  تراسا 
زا هک  يو  یلو  دریگ . رتراوشد  ینامثع  ناطلـس  رب  ار  راک  ردان  هک  دیـسریم  رظن  هب  دـمآ ، دراو  ناکرت  هب  هک  میظع  تسکـش  نیا  زا  دـعب 

طیارـش لـیمحت  رد  يرارـصا  رگید  دوب ، هدـش  دـیماان  ناریا  مدرم  بوـلق  بلج  زا  نیگمـشخ و  ناـیناریا  زورب  زور  ياهـشروش  اـهبوشآ و 
تساوخ طقف  هنامرحم  روط  هب  ینامثع  هاشداپ  زا  هکلب  تشادن  هناگجنپ 

138 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ودـب دوب  هداتفا  ناکرت  تسد  هب  لوا  بسامهط  هاش  نامز  رد  یمود  لیعامـسا و  هاش  نامز  رد  یلوا  هک  برع  قارع  اـی  رکب و  راـید  اـی  هک 

تفر و يوخ ) کیدزن   ) سروچ هب  گنج  نادیم  زا  ردان  درک . راذـگاو  ینامثع  ناطلـس  هدارا  تساوخ و  هب  زین  ار  بلطم  نیا  دوش و  هداد 
مرحم مهد  ات  دیسر و  ناهفـصا  هب  ربماسد 1745   28 هجحلا 1158 / يذ  رد 4  ناهارف  هار  زا  دمآ و  قارع  هب  دـنقوخ  ریما  نتفریذـپ  زا  سپ 

هار زا  سپـس  دـش . بکترم  دـیآ  روصت  رد  ملظ  هچ  ره  هک  تشون  شیـشک  نزاـب  بیبـط  هک  دوب  اـهزور  نیمه  یط  رد  دوب . رهـش  نیا  رد 
. تفر دهشم  هب  رفص  رد 23  ریوک  سبط و 
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رد دمآ و  قارع  هب  اج  نآ  زا  تفر و  تالک  مکحتسم  هعلق  یشکرس  هب  دعب  يدنچ  دنارذگ و  دهشم  رد  ردان  ار   1746 لاس 1159 / زورون 
. داتسرف لوبناتسا  هب  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  هارمه  هب  ار  ولماش  ناخ  یفطصم  ناهفصا ، زا  لاس 1160  مرحم  مهد 

سلجم و تروص  همه  نآ  زا  دـش و  هتـسب  باهز 1049 ) دادرارق   ) مراهچ دارم  ناطلس  یفـص و  هاش  نامز  حلـص  ساسا  رب  حلـص  دادرارق 
. درواین رب  يرمث  نایناریا  ناکرت و  زا  هتخیر  ياهنوخ  همه  نآ  دماین و  لصاح  يزیچ  دادغب  فجن و  ناغم و  نمجنا  رضحم و 

ناگدازهاش تفرگ . نشج  نامرک  رهـش  جراخ  رد  ار   1747 لاس 1160 / زورون  دمآ و  نوریب  ناهفـصا  زا  مرحم 1160  مهد  زور  رد  رداـن 
یلو دنک . يریگهرانک  دوخ  ات  درک  تنطلـس  فیلکت  ناگدازهاش  هب  ردان  هک  دسیونیم  نزاب  دنتـشگزاب . دندوب  هدمآ  ندـیدب  وا  شیپ  هک 

یبوکرـس هب  اصخـش  دنتـشادرب  شروش  هب  رـس  ناشوبخ  نادرک  نوچ  دعب  یکدـنا  تفر و  دهـشم  هب  ردان  دادـن . یباوج  سرت  زا  سکچیه 
بش نآ  يادرف  تشاد  دصق  ردان  هک  شابلزق  نارس  زا  نت  دنچ  تسد  هب  ماگنه  بش  ناچوق ، یخسرف  ود  دابآحتف  رد  یلو  تفاتـش . ناشیا 

. دیسر لتق  هب  دشکب ، ناکبزا  اهناغفا و  تسد  هب  ار  ناشیا 
(. نئوژ 1747  20 ق / هیناثلا 1160 ه . يدامج  مهدزای  )

، نایب نمـض  رد  هک  دـنچ  ره  یلو  اهتـسکش . اهحتف و  اهیریلد و  اهگنج و  حرـش  هدـمآ : خـیرات  بتک  رد  رداـن  یناگدـنز  زا  هچنآ  دوب  نیا 
راتفر ردان و  یلخاد  تسایس  زا  هک  تسا  هتسیاب  هتسیاش و  هکلب  دراد و  اج  تسا ، هتفر  ردان  يوخ  قلخ و  هب  هاتوک  یتراشا 
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هتفگ و اهناتـساد  نامرهق  کی  ناونع  هب  ردان  یناگدـنز  زا  اریز  دـیآ . رظن  رد  ود  ره  هکـس  يور  تشپ و  اـت  دوش  يرکذ  ناریا  مدرم  اـب  وا 

رتمک اما  دناهدروآ . ملق  هب  رتلـصفم  رتحورـشم و  دناهتـسناوت  هچ  ره  ار  وا  یماظن  یـسایس و  تیلاعف  هلاس  تسیب  خـیرات  دناهتـشون و  اهباتک 
ردان اب  ندوب  رـصاعم  زج  یهانگ  هک  ینازورهیـس  لاـح  رب  دـنکب و  يداـی  زین  راـگزور  نآ  مدرم  زا  هک  هداد  دوخ  هب  ار  نآ  تمحز  یـسک 

ام روـشک  رد  مدرم  اریز  دربـب . یماـن  هدـیدغاد  رادازع و  نادرگرـس و  هراوآ و  حورجم و  هتـشک و  هـمه  نآ  زا  دزیرب و  یکـشا  دناهتـشادن 
رد ار  نانآ  یتخبدب  جنر و  رـسارس  یناگدنز  حرـش  هک  هدوبن  لئاق  یـشزرا  نانآ  يارب  سکچیه  دناهدوب و  ياهدش  شومارف  لماع  هشیمه 

اهگنج حرش  تسا و  هدوب  نیطالس  همانراک  همانیادخ و  هدوب  هچ  ره  دنایرگب . ناشیارب  یتخل  ار  ملق  یقهیب  لوق  هب  دروآ و  يرتفد  باتک و 
مدرم لاح  زا  اما  دننادیم . يزیچ  شیب  مک و  همه  ردان ، ششوک  وپاکت و  زا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ناهاشداپ . تاحوتف  اهیشکمدآ و  و 

راثن ار  دوخ  نوخ  رهنلا  ءروام  رد  یهاـگ  دـنه و  رد  یهاـگ  ناتـسجرگ و  رد  یهاـگ  برع و  قارع  رد  یهاـگ  رداـن  باـکر  رد  هک  ناریا 
: دراد ربخ  یسک  رتمک  دندرکیم 

: هصغ رپ  هصق  نیدب  یتراشا  کنیا 
یـشمارآ شیاـسآ و  نارود  ناریا  مدرم  روـشک و  1135 ه )  ) ناریا رب  هنغافا  طلـست  لاـس  اـت  1038 ه )  ) لوا سابع  هاـش  گرم  هلـصاف  رد 
بوکرـس نانچ  ار  ناریا  نانمـشد  هک  دوب  هدش  قفوم  سابع  هاش  هنادنمدرخ  یلو  دیدش  تسایـس  دندینارذگیم . تورث  تذل و  هب  هتخیمآ 

هب دیدرگ  دقعنم  لاس 1049  رد  هک  مراهچ  دارم  ناطلـس  یفـص و  هاش  نیب  باهز  هماندهع  دننکن . ناریا  هب  زواجت  هشیدـنا  رگید  هک  دـنک 
نمؤملا دبع  یناخ و  هّللا  دیبع  شورخ  شوج و  نآ  زا  رگید  مه  کبزا  نیطالـس  دیـشخب . نایاپ  ینامثع  ناریا و  دـتمم  نینوخ و  ياهگنج 
راهدـنق فرـصت  يارب  هچ  رگا  مـه  دـنه  ناـیناکروگ  دـنتخابیم . تـبحم  درن  يوفـص  راـبرد  اـب  شیب  مـک و  هـکلب  دـندوب . هداـتفا  یناـخ 
هناتسود دایز  رگا  طباور  دنتشادیم . هداشگ  هشیمه  ار  تابتاکم  باوبا  دندرکیم و  هدنسب  رصتخم  ياهگنج  نامه  هب  یلو  دندیـشوکیم ،

. دوبن مه  هنایوجشاخرپ  هنانمشد و  دوبن ،
140 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

طابترا تراجت و  يرارقرب  اههار و  تینما  رثا  رب  زین  روشک  لخاد  رد  دنتـشادن . یکانرطخ  نیگمهـس و  یجراخ  نمـشد  ناـیناریا  نیارباـنب 
داجیا هب  يوفص  نیطالس  یگتسبلد  ناتـسلگنا و  دنله و  شیرتا و  هسنارف و  لثم  تسد  رود  ياهروشک  اب  یتح  رواجم و  کلامم  اب  ناوارف 
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ات هتفرگ  رجات  زا  مدرم  تاقبط  هیلک  سرتسد  رد  یفکم  مزـال و  لـیاسو  اـهرهن ، اـهتانق و  اهارـسناوراک و  اـهرابنا و  بآ  بوخ و  ياـههار 
نارفاسم هک  دوب  هدـش - میظع  یتورث  ندـمآ  درگ  دـحیب و  شیاسآ  دـتمم و  شمارآ  بجوم  رما  نیا  دوب و  هتفرگ - رارق  رگتعنـص  عراز و 
یناوارف تاراشا  دـناهدرک . دای  نآ  زا  نارگید  شیـشک و  نوس  ناس  ورفپمک ، تربلگنا  مادآ و  سویرائلوا  ات  هینرواـت  ندراـش و  زا  یگنرف 

اههناخبارـش و اههناخرانکوک و  اههناخهوهق و  دوجو  هب  هناگیب  زا  هچ  يدوخ  زا  هچ  هرود  نیا  فلتخم  تـالاسر  اـهباتک و  دانـسا و  رد  هک 
ناوارف تینما  شیاسآ و  تورث و  شمارآ و  زا  یـشان  دوخ  هک  تسا  ناریا  مدرم  یبلط  تذـل  ناشن  هدـش ، هناـخ ) یپسور   ) اـهفطللا تیب 

. دشابیم
زگره دنـشابیم  تسرپلمجت  وجننفت و  بلط و  شیاسآ  قوذ و  لها  لدبحاص و  ینامدرم  اتاذ  هک  نایناریا  ار  هلاس  دص  هرود  نیا  تذـل 

نیا بجوم  هک  يوفـص  نامدود  هب  تبـسن  دوخ  قیمع  یـسانش  قح  زاربا  زا  دنتـسناوتیمن  تهج  نیمه  هب  دـننک و  شومارف  دنتـسناوتیمن 
. دوب يوفص  نامدود  هب  ناریا  مدرم  دیدش  یگتسبلد  للع  زا  یکی  ینعم  نیا  دنیامن و  يراددوخ  دندوب ، تذل  تورث و  شیاسآ و  همه 

نادـناخ هب  یناریا  موق  ناوارف  صالخا  تبحم و  لـصاح  مالـسا و  زا  فیطل  یتشادرب  الـصا  هک  عیـشت  بهذـم  هب  ناـیناریا  رگید  فرط  زا 
هدید هب  دندیشخب ، توق  تردق و  ار  بهذم  نیا  هک  هیوفص  هب  تهج  نیمه  هب  دنتشاد و  ناوارف  یگتسبلد  دوب ، تیالو  نامدود  تلاسر و 

نیطالـس دوجو  تلع  هب  اما  دنتـشاد ، داقتعا  فوقو و  عیـشت  ینابم  هب  ناـیناریا  اـهنرق  لوط  رد  هک  تسا  تسرد  اریز  دنتـسیرگنیم . مارتحا 
یـشرتسگ لومـش و  ناریا  رد  عیـشت  نایرومیت ، نایناخلیا و  هقجالـس و  یناـماس و  يارما  يونزغ و  نیطالـس  نوچ  يردـتقم  بهذـم  ینس 

سـسؤم يوفـص  لیعامـسا  هاش  نیا  دوب و  ایوپ  لاعف و  ناشاک  هوآ و  ير و  راوزبس و  مق و  نوچ  يدودـحم  ياهنوناک  رد  اهنت  تشادـن و 
يوفص تنطلس 
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شرتسگ و يارب  ار  هار  تسکش و  مه  رد  ار  یهاش  ناورش  ینابیش و  ولنویوققآ و  بهذم  ینـس  نیطالـس  شناشفنوخ  ریـشمش  اب  هک  دوب 

دننام ینـس ، ردتقم  نانمـشد  لباقم  رد  دـندرک و  عافد  عیـشت  زا  نادـند  گنچ و  اب  هک  دـندوب  وا  دالوا  دومن و  راومه  زاب و  عیـشت  شرورپ 
اب هکلب  دـندرک  تیامح  ناوارف  تارطخ  ربارب  رد  ار  عیـشت  اهنت  هن  دـندومن و  رپس  هنیـس  دـنه  نایناکروگ  ناکبزا و  ناـمثع و  لآ  نیطـالس 

شرسپ یسلجم و  یقت  دمحم  خیش  یسیم و  هللا  فطل  خیـش  یلماع و  نیدلا  ءاهب  خیـش  یکرک و  خیـش  لثم  هعیـش  ياملع  میرکت  میظعت و 
نت اهدص  يراسناوخ و  لامج  اقآ  ضیف و  نسحم  الم  راونالا و  راحب  ینعی  هعیـش  میظع  فراعملا  ةرئاد  بحاص  یـسلجم  رقاب  دمحم  خیش 
امک دندرکن . غیرد  یتمدخ  هنوگچیه  زا  هار  نیا  رد  دندوزفا و  عیشت  توق  تردق و  رب  دنتسناوت  هک  اج  نآ  ات  هعیش  ياملع  لوحف  زا  رگید 
هیلک رد  ار  ینامزلا » دهتجم  ترضح   » زور نآ  حالطـصا  هب  ای  یکرک  ققحم  هب  فورعم  یلاعلا  دبع  خیـش  تسد  لوا  بسامهط  هاش  هکنیا 

زا رفن  نارازه  مشچ  ولج  رد  سابع  هاش  نوچ  ردـتقم  يدرم  تخاـس و  کیرـش  شیوخ  تنطلـس  رد  تقیقح  رد  ار  وا  دراذـگ و  زاـب  روما 
يارب ای  تشگ  يو  رادولج  دوب  غالا  رب  راوس  هللا  دـبع  الم  هک  یلاح  رد  تفرگ و  تسد  هب  ار  ینوت  هللا  دـبع  الم  غالا  راسفا  ناهفـصا  مدرم 
نداد ناشن  يارب  سابع  هاش  نیمه  تسا . یمالـسا  رنه  راثآ  نیرتاـبیز  زا  زونه  هک  تخاـس  یئاـبیز  دجـسم  یلماـع  یـسیم  هللا  فطل  خـیش 

هاش هینـس  تنـس  زین  اهدـعب  تفر و  دهـشم  هب  هدایپ  ناهفـصا  زا  اضر ، ترـضح  همئالا  نماـث  ترـضح  هب  تبـسن  شیوخ  صـالخا  بتارم 
رد هراومه  تهج  نیمه  هب  ناریا  مدرم  تفای و  همادا  ناـنچمه  هعیـش  ياـملع  تشادـگرزب  رد  ساـبع  هاـش  بساـمهط و  هاـش  لیعامـسا و 

. دنتسیرگنیم یسانشقح  نیسحت و  مشچ  هب  يوفص  نیطالس 
دندش فارحنا  راچد  عیشت  مالـسا و  میلاعت  زا  تسردان  ياهتـشادرب  اب  نایناریا  كدنا  كدنا  هک  تفرگ  هدیدان  ار  هتکن  نیا  ناوتیمن  هتبلا 

زیمآتحلصم غورد  هیقت و  ایر و  رهاظت و  عرش و  رهاوظ  هب  نتخادرپ  تیلوئسم و  زا  رارف  یلبنت و  يراک و  مک  هب  و 
142 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ببـس هکلب  هدوب  هعیـش  ياهقف  رگید  یـسلجم و  لاثما  ندرگ  رب  تافارحنا  نیا  هانگ  هک  درک  روصت  دـیابن  لاـح  نیا  اـب  « 1 . » دندروآ يور 
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هعماـج ناریا و  یمالـسا  هعماـج  نیب  دنتـساوخیم  هک  دـندوب  يوفـص  نیطالـس  نیا  اریز  تسا . هدوب  تسایـس  رتـشیب  عـضو  نیا  ندـماشیپ 
دنه نایناکروگ  ناکبزا و  ینامثع و  ناکرت  ینـس  تیرثکا  رد  یناریا  تیلقا  ادابم  ات  دـشاب  هلـصاف  قیمع  یفاکـش  رواجم  کلامم  یمالـسا 

قیاقح هب  عجار  دنتـساوخیم  هن  مهدزاود  نرق  لوا  همین  رد  ناریا  دنـسپ  ناسآ  يوجماک و  بلط و  تحار - مدرم  لاح  ره  رد  دور . لیلحت 
تـشذگ اب  نآ  تارثا  تسین و  ینآ  اهیئارگیحطـس  هنوگ  نیا - ریثأت  یهگناو  دنتـشاد . هشیدنا  ناوت  هن  دـننک ، رکف  مالـسا  نطاوب  عیـشت و 

ار دوخ  رـصح  دـحیب و  هقالع  راهظا  تردـق  و  ع )  ) ماما هدزاود  هب  ار  دوخ  نامیا  قنور  ناریا  مدرم  لاح  ره  رد  دـش . دـهاوخ  رهاظ  نامز 
هب ناریا  مدرم  یگتـسبلد  يارب  دوـب  يرگید  تلع  مه  نیا  دنتـسنادیم و  هیوفـص  دوـجو  تکرب  زا  شنادـنزرف  و  ع )  ) یلع ـالوم  هب  تبـسن 

یئانـشآان و دـنامن . زین  مهدزاود  نرق  لوا  همین  ناریا  رد  اـم  ناـکاین  يارب  هکناـنچ  دـنامیمن . لاونم  کـی  رب  زگره  راـگزور  اـما  هیوفص .
اههرـسرس و و  اههناخ » تذـل   » هب وا  یگتفیـش  یقالخا و  یعامتجا و  روما  رد  وا  يراب  دـنبیب و  يوفـص و  نیـسح  ناطلـس  هاش  یتیافکیب 

تنطلس زا  ار  وا  نانچ  ناملسم  تما  ناریا و  تلم  لباقم  رد  یبهذم  ینید و  تیلوئسم  هب  وا  هجوت  مدع  عرش و  رهاوظ  هب  اهنت  يو  نتخادرپ 
زین ماگنه  نیا  رد  یتح  دندیـسر و  ناهفـصا  هزاورد  تشپ  هب  یتپاپ  هنـسرگ و  یناغفا  تشم  کی  هنوگچ  دیمهفن  هک  درک  رود  تموکح  و 
هاج هکنآ  ات  دـناشن . ردـص  رب  ار  نینئاخ  دـنار و  شیوخ  رابرد  زا  ار  زوسلد  نیمداخ  هک  يروط  هب  دـهد . زیمت  مداخ  زا  ار  نئاـخ  تسناوتن 
زا ریشمش  برض  هب  شدادجا  هک  ار  یتنطلس  جات  دوخ  تسد  هب  يوفص  هاش  هک  دش  بجوم  نئاخ  نارادرس  نیمه  ياهیزروعمط  اهیبلط و 

.( ق 1135 ه . . ) دراذگ ناغفا  دومحم  نوچ  ياهیامورف  رس  رب  دندوب  هتفرگ  ریش  ناهد 
______________________________

يزرط هب  هک  یتعیرش  یلع  رتکد  زا  يوفص » هعیـش  يولع و  هعیـش   » باتک هب  دوش  عوجر  دروم  نیا  رد  رتشیب  لیـصفت  رب  عالطا  يارب  (- 1)
. تسا هدرک  ثحب  هراب  نیا  رد  هدنزومآ  بلاج و 
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دوب هداتسیا  ناغفا  فرشا  دومحم و  تمدخ  رد  هنیس  هب  تسد  راچانب  هک  نیسح  ناطلس  هاش  هن  دندرک . تموکح  ناریا  رب  ناناغفا  لاس  جنپ 

زیربت و رد  یلو  تفر  نوریب  ناهفصا  زا  ناناغفا  اب  گنج  رکشل و  ندرک  عمج  دصق  هب  هک  ازریم  بسامهط  هن  دنک ، تافام  ناربج  تسناوت 
تسایس هصرع  گنج و  نادیم  هب  ار  زودنیتسوپ  یلقماما  رسپ  یلق  ردن  ریدقت  تسد  هکنیا  ات  تسـشن . يراکتـشز  يراسگیم و  هب  نیوزق 

تئاند عمط و  یلدگنس و  تواسق و  لاح  نیع  رد  یماظن و  غوبن  تعاجـش و  میمـصت و  هدارا و  تردق  زا  ياهتخیمآ  هک  درم  نیا  دیناشک .
گنچ زا  ار  يزکرم  ناریا  طاقن  رگید  سراف و  ناهفـصا و  یناتـسیس و  دومحم  کلم  تسد  زا  ار  ناسارخ  تسناوت  یتدم  كدنا  رد  دوب ،

نینچ هک  تسادیپ  دیامن . جارخا  ناریا  یلامش  تایالو  زا  ار  اهسور  یبرغ و  لامش  برغ و  تاحفص  زا  ار  ناینامثع  دروآ و  نوریب  ناناغفا 
تسرد دنیبب . یناث  بسامهط  هاش  نوچ  هدارایب  شایع و  وسرت و  تسس و  يدرم  هدنب  مداخ و  ار  دوخ  تسناوتیمن  ياهدارا  اب  ریلد و  درم 

رسپ یلق  اضر  هب  ار  رگید  رهاوخ  ردان و  هب  ار  شیوخ  رهاوخ  کی  دوخ ، یسانشقح  هقالع و  بتارم  نداد  ناشن  يارب  بسامهط  هک  تسا 
دوسیم و نامسآ  رب  رخف  رس  ارهاظ  مه  ناخ  یلقبسامهط  هدیشخب و  ناخ  یلقبسامهط  باطخ  ار  یلق  ردن  میئوگب  رتهب  ای  ردان  هداد و  ردان 

: دوب هداد  رارق  شیوخ  رهم  عجس  قلمت  ای  رخافت  يور  زا  ار  رعش  نیا 
نیا هب  تشاد و  رـس  رد  يرگید  ياههشقن  روسج  درم  نیا  یلو  مباطخ  هاش  زا  هدـش  ناـخ  یلقبـسامهطمباکر  لاـبقا  هر  زا  کـلف  هب  دـیاس 
مدرم دراذگب . شدالوا  دوخ و  يارب  یتنطلس  هیاپ  دزادنارب و  ار  هیوفص  تنطلس  هاگتسد  تساوخیم  وا  درکیمن . تعانق  نیوانع  باقلا و 

لد رد  یهاگیاپ  دنتـشاد ، هک  یبیاعم  دسافم و  مامت  اب  هیوفـص  اریز  دنرادرب . دنتـسناوتیمن  هیوفـص  زا  لد  اما  دندوب . هدرب  یپ  هتکن  نیا  هب 
ناخ یلقبسامهط  اب  ناریا  مدرم  فالتخا  ترودک و  دندوب . هتخاس  شیوخ  يارب  مدرم 
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محریب و اناوت و  نشخ و  درم  ربارب  رد  يوفـص  هتـسب  اپ  تسد و  ناگدازهاش  رابتقر  عضو  هکنآ  هصاخ  تفرگیم . همـشچرس  اجنیمه  زا 
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. دینادرگیم ناشیا  ناگدید  رد  بآ  دروآیم و  تقر  محر و  هب  ار  نایناریا  ساسحا  رپ  كزان و  لد  ردان ، نوچ  يراوخنوخ 
عیـشت بهذـم  هب  يداقتعا  هک  تفگ  ناوتیم  لقاال  دوبن ، دـنبياپ  یبهذـم  ینید و  هب  مییوگن  رگا  ناـخ ، یلقبـسامهط  هکنیا  رگید  بلطم 

نیتسخن هناگ  هس  يافلخ  رب  ار  نایناریا  نعل  نعط و  يو  دوب . شناکاین  ناردپ و  بهذـم  ینعی  ننـست  بناج  هب  يو  شیارگ  هکلب  تشادـن .
حلص دراد ، جاور  ناریا  مدرم  نایم  رد  یلامعا  نینچ  یتقو  ات  تسنادیم  يو  یبهذم ، هبنج  زا  رظن  فرـص  نوچ  درک . تسناوتیمن  لمحت 
لیلخ دمحم  لوق  ربانب  تهج ، نیمه  هب - تفای . دهاوخ  همادا  نانچمه  روشک  ود  نیب  گنج  دوب و  دـهاوخن  ریذـپناکما  ینامثع  ناکرت  اب 

دبع ابا  ترضح  ابع  لآ  سماخ  نتشاد  هیزعت  لثم  دشابیم  هعیش  راعش  هویـش و  هک  ار  لاعفا  یـضعب   » تسخن خیراوتلا ، عمجم  رد  یـشعرم 
دوخ ورملق  دالب  مامت  زا  زورون  دـیع  مخ و  ریدـغ  دـیع  مسر  نتـشاد  اپرب  مارحلا و  مرحم  رـشع  رد  ـالبرک  تشد  دیهـش  ع )  ) نیـسحلا هللا -

.« دشاب هتشادن  هکلب  دناوخن ، نآرق  یسک  هک  دومن  نغدق  هینالع  هدنکفا  خاش  کی  هب  رداچ   » اهدعب و  دومن » فوقوم 
یـصاعم عفار  ار  نیموصعم  رگید  یلع و  نب  نیـسح  يازع  رد  هیرگ  دنتـشاد و  شنادـنزرف  و  ع )  ) یلع تبحم  ورگ  رد  لد  هک  نایناریا  اـما 

اج نیا  زا  شکمـشک  دنهدب . تسد  زا  ار  مرکا  ربمغیپ  تیب  لها  تبحم  عیـشت و  بهذم  نآرق و  مالـسا و  هک  دنتـساوخیمن  دندرمـشیم ،
. دمآرد ینلع  تروص  هب  ناغم  يارحص  عامتجا  ماگنه  رد  دش و  عورش 

مهارف شیوخ  نارادرـس  ریـشمش  نایفارطا و  ریوزت  نازابرـس و  يورین  هب  ار  دوخ  تنطلـس  تامدقم  هک  ناخ  یلقبـسامهط  عامتجا ، نیا  رد 
یماظن و زان  زور ، دنچ  زا  سپ  دوب ، هدـناشک  ناجیابرذآ  لامـش  رد  ناغم  تشد  هب  دادـش  ظالغ و  نیلـصحم  روز  هب  ار  نیوعدـم  هدرک و 

رکب وبا  ینعی  ربمغیپ  هباحص  نعل  بس و  زا  نایناریا  هک  طرش  نیا  هب  یلو  دریذپب . ار  ناریا  تنطلس  هک  دش  رـضاح  هرخالاب  یـسایس ، هوشع 
تامدقم اب  دنرادرب . تسد  ابع  لآ  يرادهیزعت  زا  دنهدن و  مانشد  ننست  لها  هب  دننک و  يراددوخ  هشیاع  رب  نعط  نامثع و  رمع و  و 
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فص نارک  ات  نارک  هک  شناشود  هب  قامچ  ناشک و  ریشمش  دوب و  هتفرگ  همه  زا  ناخ  یلقبـسامهط  هک  یمـشچ  رهز  یلبق و  هدمآ  مهارف 

رد نخس  هب  ناریا  لوا  یناحور  رودصلا  ردص  ناهگان  اما  درادرب . بل  زا  بل  دنک و  یضارتعا  یـسک  هک  دمآیمن  رظن  هب  دندوب ، هدیـشک 
اریز تفاین . حیـضوت  تصرف  هراچیب  یلو  دراد . تریاغم  تسام ، روشک  یمـسر  بهذم  هک  عیـشت  بهذم  اب  طیارـش  نیا  لوبق  تفگ  هدمآ 
يو نیوعدم  همه  مشچ  ربارب  رد  دندنکفا و  شندرگ  رد  بانط  ات  داد  روتسد  دوب ، هدمآ  مشخ  هب  يو  تعاجش  تقادص و  نیا  زا  هک  ردان 

«. 1  » دنتخاس هدوسآ  ننست  عیشت و  هصاخ و  هماع و  نیب  فالتخا  رد  ثحب  جنر  زا  ار 
زور ناـمه  زا  اـما  ناریا . ناوتاـن  حالـسیب و  مدرم  اـب  گرزب  رادرـس  حـتاف و  هاـش  رداـن  نینوخ  تخـس و  هزراـبم  دوـب . هزراـبم  زاـغآ  نیا 
مدرم حالس  هک  هفیطل  رعش و  يزاسنومضم و  ییوگهفیرظ و  اب  دنتشادن ، يورایور  هزرابم  ناوت  تردق و  هک  حالسیب  مدرم  يراذگجات ،

. دندیبلط هزرابم  هب  ار  ردان  تسا ، يوگروز  لدگنس  دنمروز  نمشد  اب  يداع 
سانشان یفیرظ  دندوب ، هتفای  يو  يراذگجات  تهج  يرابرد  ناسولپاچ  ناقلمتم و  هک  « 2 « » عقو ام  یف  ریخلا   » خیرات هدام  ربارب  رد  هکنانچ 

: تفگ هنیمز  نیا  رد  يرگید  درک و  مالعا  ار  عقو » ام  یف  ریخ  ال   » خیرات
عقو » ام  یف  ریخلا   » خیرات هبعمط  ناج  زا  لام و  زا  میدیرب 

______________________________

کی ناغم ، عاـمتجا  رد  هک  دـناقفتم  هتکن  نیا  رد  نیخروم  همه  یلو  تسا  فـالتخا  صخـش  نیا  لـتق  هوحن  ماـن و  رد  هک  دـنچ  ره  (- 1)
دمحم رتا و  ناهوی  يوناه و  سانوج  بتک  هب  ك  ر . . ) تشاذگ دوخ  هدیقع  رـس  رب  ار  شیوخ  ناج  درک و  ملع  دق  ردان  ربارب  رد  یناحور 

( نارگید مظاک و 
. ردان يراذگجات  لاس  ینعی  اب 1148  تسا  ربارب  لمج  باسح  هب  عقو  ام  یف  ریخلا  هلمج  (- 2)
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يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ « 1  » يرگید و 
رد ار  نانآ  دیآ و  رانک  مدرم  اب  تساوخن  زگره  مه  ردان  « 2  » تشاذگ هناد  هن  هشوخ  هن  ام  نمرخ  ردتشاذگ  هنامیپ  هن  یم  هن  یلقبسامهط 

یـسک اـت  دـهد  رارق  مدرم  دولآنوخ  داـسجا  يور  رب  ار  شیوخ  تنطلـس  هیاـپ  هک  تساوخ  تسخن  ياـهزور  ناـمه  زا  وا  دروآ . باـسح 
زا وا . یـصخش  تازاجم  ات  دوب  نارگید  زا  نتفرگ  مشچ  رهز  ندناسرت و  يارب  رتشیب  درمریپ ، رودصلا  ردـص  لتق  دـیامنن . تفلاخم  تأرج 

يراذـگجات تافیرـشت  زا  یتقو  هک  يروط  هب  دـش . رتهدـنرب  رتهدـنرد و  رتیرج و  تسایـس  نیا  يارجا  رد  زورب  زور  رداـن  دـعب  هب  زور  نآ 
دندیناسر يردان  نوشق  فرصم  هب  دندرک و  طبض  ار  ناریا  فاقوا  هوجو  مامت  ات  داد  روتـسد  تشگزاب ، ناغم  يارحـص  زا  تفای و  تغارف 

لئاق شیوخ  تهج  هعیـش  ياـملع  هک  تسا  یقح  زا  رتشیب  بتارم  هب  دـنراد  ناریا  مدرم  ندرگ  هب  نم  نایهاپـس  هک  یقح  تفگ  احیرـص  و 
. دنتسه

هک یـسک  تسناوتیمن  وا  اـما  دـنراد . تسود  ار  هیوفـص  دـنرادن و  تسود  ار  وا  مدرم  ارچ  هک  دربیم  جـنر  عوـضوم  نیا  زا  هشیمه  رداـن 
مدرم باـصعا  رب  دـنراد  تسود  هک  ناـنآ  تفرگ و  دـهاوخن  رارق  ناـنآ  تبحم  دروم  زگره  دـشاب ، نارگید  تشحو  بجوـم  دـهاوخیم 

!! دوشیمن تبحم  بجوم  زگره  راشف  روز و  تفای . دنهاوخن  هار  مدرم  دارفا  ياهبلق  رد  زگره  دننک ، تموکح 
رد تسا . يرگید  زیچ  ردان  اما  تسین ، مک  هراوخنوخ  شکمدآ و  ناریا  خیرات  رد 

______________________________

: تیب نیا  رگید  فرط  رب  دوب و  عقو » ام  یف  ریخلا   » هلمج نیمه  فرط  کی  رب  ردان  هکس  شقن  (- 1)
ناتسیتیگ  ورسخ  نیمز و  ناریا  ردانناهج  رد  ار  تنطلس  مان  درک  رز  رب  هکس 

2668 ف)  ) هرامش هب  یلم  هناخباتک  بلاط  ناوید  (- 2)
147 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تسین مزال  هنایزات  بوچ و  هجنکـش و  ندیـشک و  هضیب  ندیرب و  غامد  شوگ و  زا  ندنک و  مشچ  ود  ای  مشچ  کی  زا  ردان ، تواسق  دروم 
هار هب  یلهد  رد  ردان  هک  يراتـشک  زا  یتح  تسا . زیچان  يردان » توطـس  رهق و  نامرهق   » ربارب رد  تایئزج  نیا  نوچ  دـیآ . ناـیم  هب  ینخس 

ام دوخ  دنربیم و  راک  هب  ار  یهاش » ردان   » هملک ماع » لتق   » موهفم يارب  یلهد  مدرم  مه  زونه  سکیاس  لارنژ  لوق  هب  هک  یئاج  ات  تخادنا 
تسا و هدوب  صاخ  ماع و  لتق  نامخیرات  رـسارس  هک  ام  رظن  رد  اریز  مینکیمن ، يرکذ  يردان » مکح   » میئوگیم روز  مکح  لباقم  رد  مه 

خیرات رد  هک  ناتساد  نیا  الثم  دشاب !! ماوت  یعادبا  راکتبا و  نسح  اب  هکنآ  رگم  درادن . یگزات  نادنچ  لئاسم  نیا  یقطنمیب ، روز و  مکح 
: تسا هدمآ  يرالاس 

رد هدنز  هدنز  يو  روتـسد  هب  ار  يدنه  يدوهی و  ناملـسم و  ینمرا و  ناگرزاب  زا  رفن  دـنچ  ناهفـصا  ناهج  شقن  نادـیم  رد  هکنیا  زا  سپ 
. دومرف تضهن  نامرک  بوص  هب  زیرین  هار  زا  الاو  بکوم  هن ، هاجنپ و  دصکی و  رازه و  کی  هنس  رخاوا  رد  «، » 1  » دندینازوس شتآ 

ینابزرم رانچ  هب  موسوم  رانچ  ياپ  رد  تسا ، نامرک  کلملا  راد  هک  ریشاوگ  جراخ  رد  تصش ، دصکی و  رازه و  کی  هنس  رفص  لیاوا  رد 
ات هراچیب  نآ  هکنیا  اب  تشاد ، نطوت  تیالو  نآ  رد  اهتدـم  هک  نامرک ) يرادناتـسا  نواعم   ) هموکحلا بیاـن  کـیب  یلقنادـناخ  دومن . لزنم 

لزن درف  ادرف  ار  تلود  يایلوا  هدینارذگ ، الاو  رظن  زا  دنمارک  هناخراب  شکـشیپ و  هدومن ، لابقتـسا  تسا  نامرک  كاخ  لوا  هک  رانا  كولب 
وا هرداصم  لتق و  يارب  هناهب  هجو ، چیه  هب  هک  یتلاح  رد  هدروآ  مهارف  زایپ  ریس و  یتح  ار  ودرا  جاتحیام  تاسرویس و  هداتسرف ، رضحام  و 

مکـش  ) نیطب هک  يدرک  هچ  يدوب . مادنا  کیراب  رغال و  مدید  ارت  نم  لبق  لاس  دنچ  هک  دومرف  کیب  یلقنادناخ  هب  دورو ، مود  زور  دوبن ،
هاش دیدرگ . هدنب  یهبرف  ببـس  نآ  تموادم  دومن . بیکرت  نم  يارب  ینوجعم  ینامرک  یبیبط  درک  ضرع  يدش . قاچ )  ) نیمـس و  هدـنگ )

ات درمشرب  کی  کی  ار  نوجعم  هیودا  هراچیب  دوب . هچ  نآ  يازجا  دیسرپ 
______________________________
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هدوب نیـسح  ناطلـس  هاـش  هب  قلعتم  هک  ار  یبسا  نیز  هورگ  نیا  هک  دـنتفگیم  هتـشون : نینچ  يوناـه  ساـنوج  ار  تاـیانج  نیا  تلع  (- 1)
هاش ص 310) ردان  یگدنز  . ) دندوب هدرب  ار  نآ  ياهدیراورم  ردان  هب  نداد  عالطا  نودب  هدیرخ و 
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راوید رب  ینویامه  مکح  هب  انب  دـییامن . کیراب  ار  وا  درک  رما  بضغ  ناشارف  هب  هدـیدرگ  قلخ  جـک  رداـن  دیـسر . کـشجنگ  زغم  هریـش  هب 

رس و نآ  رب  مکحم  ياهبانط  هدروآ  نوریب  خاروس  زا  ار  کیب  یلقنادناخ  رس  هدرک ، یگنت  خاروس  دوب ، یهاش  هدرپارـس  کیدزن  هک  یغاب 
هدنک نآ  قورع  باصعا و  رتشیب  اب  هراچیب  یلقنادناخ  رـس  دـندز . اهواگ  هب  بوچ  هتـسب و  واگ  ود  هب  ار  اهبانط  رگید  رـس  دنتـسب و  ندرگ 

ظالغ و نالـصحم  دنتـشون و  کیب  یلقنادناخ  رـسپ  کیب  یلقنیـسح  مسا  هب  تسا  نامز  نیا  ناموت  رازه  جنپ  یفلا  ره  هک  فلا  جـنپ  دـش .
.« دیدرگ نیعم  هجو  ذخا  تهج  هب  دادش 

ود نامرک ، مدرم  زا  رفن  هدزناش  دصکی و  سراف و  تاکولب  لامع  نارتنالک و  زا  رفن  هس  تصـش و  رـس  زا  هک  تسا  نامرک  رفـس  نیمه  رد 
تصش و زا  نایسراف  هتشک  هک  دنتشاد  اضاقت  رلکیب  یقنیلع  زا  نایچقسن  دسیونیم  رتنالک  دمحم  ازریم - هک  يروط  هب  تخاس . رانم  هلک 
زا ناگتـشک  ددـع  ادابم  هکنآ  میب  زا  ردان و  سرت  زا  مه  یچقـسن  میوش و  هذـخأوم  دروم  هدـش  صقان  راـنم  هلک  اداـبم  هک  دوشن  رتمک  هس 

لخاد ناـهانگیب  نآ  عمج  رد  یـشسرپ  تلع و  چـیه  نودـب  تفاـییم  هار  رد  هک  ره  دـنامب  صقاـن  هراـنم  هلک  دوش و  رتمک  ررقم  هراـمش 
ادابم دورب  شیوخ  ییاد  لابند  هب  هدیـسرتیم  دوب  هاگرد  ناردـباسح  نایفوتـسم و  زا  دوخ  هک  رتنالک  دـمحم  ازریم  هک  يروط  هب  درکیم .

دندوب زایپ  رـس  هن  هک  هانگیب  مدرم  ناج  رگید  دوشن . صقان  رانم  هلک  هک  دوب  نیا  لصا  دهد .» ملق  هب   » نایارارف ضوع  هب  ار  وا  یچقـسن  هک 
!!! تشاد یتیمها  هچ  زایپ  هت  هن 

نم دروآرب . ایرث  هب  اهرانم  اههلک  زا  دـیناسر و  لتق  هب  ار  ناـمرک  مدرم  زا  رفن  دـصتفه  دودـح  رد  هک  تسا  رثا  تنحم  رفـس  نیمه  رد  زاـب 
بش  ) لوالا عیبر  مهن  هبنش  هس  بش  ( 1160  ) لاس نآ  رد  هک  دوب  نیا  اونیب  نیا  هانگ  تشک . ار  نامرک  رهـش  رتنالک  مان  یلعحتف  اقآ  هلمج 

زورون تبـسانم  هب  نایناریا  رگید  لـثم  مه  یلعحتف  اـقآ  زورون . نشج  لاـس و  لـیوحت  بش  اـب  دوب  هدـش  فداـصم  یناـث ) هفیلخ  رمع  لـتق 
نیا تهج  هب  نیقی  دومرف  داتفا ، رتنالک  هدرک  باضخ  تسد  هب  ردان  مشچ  اـت  دوب . هتـشاذگ  ییاـنح  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  هتفر و  یماـمح 

هب يدایز  شحف  يدرک و  باضخ  یناث ) هفیلخ  لتق  دیع -( 
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و دـندرک . هفخ  بانط  هب  ار  وا  درک و  یلعحتف  اقآ  لتق  هب  مکح  دـنداد و  رارق  دـیع  ار  لوـالا  عیبر  مهن  زور  ارچ  هک  داد  هیوفـص  نیطـالس 
. دندرکن ار  وا  نفد  تأرج  وا  يابرقا  هثرو و  دنتخادنا و  قدنخ  رد  ار  وا  دسج 

دروخ بوچ  نادنچ  دش و  هتسب  کلف  بوچ  هب  يدنله  یتراجت  هاگنب  یشنم  هک  تسا  نامرک  رد  ردان  هاتوک  تماقا  تدم  نیمه  رد  زاب  و 
. تسا هدرپس  وا  هب  ار  دوخ  لاوما  زا  یفازگ  غلابم  ناریا  فارشا  زا  یکی  ارچ  هک  دوب  نیا  ارهاظ  مه  راک  نیا  هناهب  درم و  هک 

یگیامورف و مدرم ، بولق  بلج  رد  زیمآراکتبا ! ياهـشور  نیا  اب  هزات  دنـشاب . هتـشاد  تسود  ار  وا  تساوخیم  ردان  اهیمحریب ، همه  نیا  اـب 
هب هجوت  موزل  شـشوپ  ریز  ادـتبا  رد  هک  دنـسپان  هریـس  نیا  دوب . هتخاـس  هارمه  زین  ار  تسخ  تماـئل و  طرفم و  یتسود  لاـم  یتـسرپلوپ و 

هیرک زراب و  تروص  هب  تنطلس ، تخت  رب  يو  یعطق  رارقتسا  زا  سپ  دوب ، هدش  ناهنپ  ینامثع  ناکرت  لباقم  رد  گنج  هنیزه  هیهت  نوشق و 
تلع هب  تشادن ، لام  عمج  هب  مه  یجایتحا  دوش و  هتخانـش  یلم  نامرهق  تسیابیم  امتح  هک  يدرم  دـیدرگ و  المرب  يزیمآ  یئاوسر  هکلب 

دیدیم یمیس  رز و  اج  ره  تشذگن و  درم  نز و  ریپ و  انرب و  ریبک و  ریغـص و  زا  هار  نیا  رد  هک  دش  هتفیـش  لام  عمج  هب  نانچ  عبط ، یتسپ 
تفر و دـنه  هب  يو  هک  دـش  عورـش  یماگنه  زا  رتشیب  لام ، عمج  هب  وا  صرح  نیا  تفرگ و  هغوراد  لصحم و  بوچ  هب  ای  ریـشمش  روز  هب 

. درک هظحالم  ار  دنه  رابرد  هلاس  تسیود  لالج  هوکش و 
هدوب روشک  نادـب  ناگناگیب  موجه  بجوم  هشیمه  لاـس  نهک  روشک  نیا  ياهناـسفا  تورث  تفرگ . تروص  لاس 1151  رد  دـنه  هب  هلمح 
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مه ردان  دندرب . هلمح  دنه  هب  لام  عمج  تراغ و  هشیدنا  رد  انطاب  داهج و  دصق  هب  ارهاظ  یناکروگ  رومیت  يونزغ و  دومحم  ناطلس  تسا .
19 ق / هدعقلا 1151 ه . يذ  لانرک 16  گنج   ) دـنه هاپـس  رب  هبلغ  زا  سپ  دروآ . يور  دـنه  هب  تورث  مئانغ و  عمج  رهاوج و  جاراـت  يارب 

ردان دیـشخب . ار  ناریا  هلاس  هس  تایلام  حـتف  نیا  هنارکـش  هب  تفرگ و  ازریم  هللا  رـصن  دوخ  رـسپ  يارب  ار  دـنه  هاـشداپ  رتخد  هیروف 1738 )
- سپ هاش  دمحم  هب  درادهگن  تسناوتیمن  هک  ار  دنه  تنطلس 

150 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
سواـط و تخت  هلمج  نم  دروآ ، ناریا  هب  ار  همه  دـش و  بحاـص  دوب  یهاـش  دـمحم  هنازخ  رد  سیاـفن  رهاوج و  هچ  ره  ضوع  رد  داد و 

. یهاش دمحم  هامجات و  رون و  يایرد  رون و  هوک  فورعم  ياهساملا 
رد ماگنه  نآ  رد  دوخ  هک  یسیلگنا  يوناه  سانوج  باتک  هلمج  نم  فلتخم ، بتک  رد  اهنآ  ياهناسفا  شزرا  تمیق و  سیافن و  نیا  حرش 
دص دودح  رد  هینروات  هک  یحرش  دنزیم . نیمخت  یـسیلگنا  هریل   87 / 000 اب 000 / ربارب  ار  میانغ  نیا  تمیق  يو  تسا . هدـمآ  دوب ، ناریا 

: دسیونیم هینروات  دنکیم . دییأت  ار  يوناه  سانوج  هتشون  هتشون ، سواط  تخت  هب  عجار  خیرات  نیزا  شیپ  لاس 
يور رد  دراد . ضرع  اپ  راهچ  لوط و  اپ  شـش  ابیرقت  ینعی  تسام  يرفـس  ياهباوخ  تخت  هزادـنا  نامه  هب  لکـش و  ناـمه  هب  تخت  نیا  »
يور رد  تخت  هک  دناهتشاذگ  راک  هلیم  راهچ  دراد ، عافترا  تسد ، تسـش  جنپ  تسیب و  ات  تسیب  تسا و  تفلک  رایـسب  هک  نآ  هیاپ  راهچ 
طایح يوربور  هک  یفرط  دراد و  رارق  اـهنآ  يور  رب  تخت  شوپور  فرط  هس  زا  هک  تسا  نوتـس  اههلیم 12  نیا  يور  رد  دراد . رارق  اـهنآ 

ساملا و هب  عصرم  يراکانیم  يالط  زا  ـالک  دـنراد ، ضرع  تسد  تسـش  زا 18  شیب  هک  اـههلیم  مه  اـههیاپ و  مه  درادـن . شوپور  تسا ،
هب هک  تسا  درمز  راهچ  نآ  فارطا  طسو و  رد  هک  دوشیم  هدـید  یتشرد  توقاـی  ياهلیم  ره  ناـیم  رد  دـناهدش . هدیـشوپ  درمز  توقاـی و 

اهنآ زا  یکی  رد  هک  دناهداد  رارق  ار  اهنآ  يروط  دوشیم و  هدـید  اهبیلـص  نیمه  زا  ياجباج ، اههلیم ، لوط  رد  دـناهدروآرد  بیلـص  لکش 
حطس ار  اهدرمز  فرط . راهچ  رد  توقای  راهچ  تسا و  طسو  رد  درمز  يرگید  رد  فرط و  راهچ  رد  درمز  راهچ  تسا و  طسو  رد  توقای 
طاریق هدزاود  ات  هد  زا  شیب  اهـساملا  نیا  نیرتگرزب  دـناهدناشن . یئاهـساملا  تساهدرمز  اهتوقای و  نایم  رد  هک  ییاـهاج  رد  دناهدیـشارت و 
تخت لوط  عالـضا  زا  یکی  رد  دناهدناشن . الط  رد  هک  تسا  یئاهدـیراورم  طاقن  یـضعب  رد  دنتـسه ، حطـسم  ياهنیگن  اهنآ  همه  تسین و 
تشرد دوشیم  هتـشاذگ  هاش  تشپ  رد  هک  یکی  تسا ، تخت  يور  رد  هک  یـشلاب  ای  یتشپ  هس  زا  دنوریم . الاب  نآ  زا  هک  تسا  هلپ  راهچ 

یتشپ ود  نآ  ام و  ياهاکتم  دننام  تسا ، درگ  و 
151 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

دناهتخیوآ و تخت  نیا  هب  یـشکرت  يربت و  ینامک و  يزرگ و  يریـشمش و  نیزا  هتـشذگ  تسا . نهپ  دنراذگیم  يو  فرط  ود  هک  رگید 
. تخت رگید  تارهاوج  اب  بسانتم  دنتسه  یتارهاوج  هب  عصرم  تخت  ياهتمسق  رگید  اههلپ و  اهشلاب و  دننام  امامت  اهحالس  نیا 

طاریق دـص  اهنآ  نیرتکچوک  هک  تسا  هناد  تشه  دـص و  ابیرقت  مدرمـش . دناهتـشاذگ  راک  تخت  فارطا  رد  هک  ار  یتشرد  ياـهتوقای  نم 
ابیرقت تسا  نکمم  اهنآ  نیرتگرزب  دـناگنر و  شوخ  ياهزادـنا  ات  اهدرمز  دراد . نزو  مه  رتشیب  هکلب  تسیود  اهنآ  زا  یـضعب  دراد . نزو 
توقای رتشیب ، ای  رادقم  نیمه  هب  مدرمش و  ار  اهنآ  زا  هناد  تصش  دص و  کی و  ات  نم  طاریق . یـس  اهنآ  نیرتکچوک  دشاب و  طاریق  تصش 

هب هک  شوپور  يـالاب  رد  دـناهتخیوآ و  دـیراورم  زا  ياهشیر  نآ  رود  رد  تسا و  رهاوج  ساـملا و  زا  هدیـشوپ  تخت  شوپور  بقع  تسا .
رگید گنر  تارهاوج  دوبک و  توقای  زا  مد  نآ  هدرک و  دنلب  ار  دوخ  مد  هک  دوشیم  هدید  یـسواط  دراد ، هناد  راهچ  تسا و  دـبنگ  لکش 

زا تسا و  سواط  مکـش  ولج  رد  هک  تسا  یتشرد  توقای  هلمج  نآ  زا  رهاوج ، هعطق  دـنچ  تسا و  يراکانیم  يالط  زا  سواط  ندـب  تسا .
لگ هتـسد  سواـط  فرط  ود  رد  تسا . گـنر  درز  دراد و  نزو  اـبیرقت  طاریق  هاـجنپ  هک  تـسا  نازیوآ  یبـالگ  لکـش  هـب  يدـیراورم  نآ 

طایح هب  ور  هک  تخت  فرط  نآ  رد  رهاوج . هعطق  دـنچ  اب  يراکانیم  یئـالط  لـگ  نیدـنچ  زا  لکـشتم  هدـنرپ  ناـمه  دـق  هب  تسا  یگرزب 
هک یتقو  تسا و  یئاهتوقای  نآ  فارطا  رد  تسا و  هتخیوآ  دوشیم  نآ  نزو  طاریق  دون  ات  داتـشه  هک  ساملا  رهاوج و  زا  ياهکبـش  تسا ،
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رود هک  تسا  نیا  تساهبنارگ ، للجم  تخت  نیرد  نم  رظن  هب  هچنآ  تسوا . مشچ  يوربور  تسرد  هکبش  نیا  هتـسشن  تخت  نیا  يور  هاش 
اهنآ زا  ياهناد  ره  دـناهدیچیپ و  تشرد  درگ و  یلیخ  ياهدـیراورم  زا  یئاـبیز  ياههتـشر  درادیم  هگن  ار  نآ  شوپور  هک  ینوتـس  هزاورد 
هلیم دناهتـشاذگ و  راک  نیمز  رد  هک  تسا  رتچ  ود  فرط ، راهچ  رد  تخت ، زا  اپ  راهچ  هلـصاف  هب  دـشاب  طاریق  هد  ات  شـش  زا  تسا  نکمم 

يزودرز هک  تسا  خرـس  لـمخم  زا  اـهرتچ  نیا  تسا . دـیراورم  توقاـی و  ساـملا و  هب  عـصرم  دراد  عاـفترا  اـپ  تشه  اـت  تفه  هک  اـهنآ 
. منیبب متسناوت  نم  هچنآ  دوب  نیا  تسا . دیراورم  زا  ياهتشر  اهنآ  فارطا  رد  دناهدرک و 

152 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ینعی هدـش  مامت  هیپور  کل  رازه  تفه  دـص و  هک  دـندرک  دـیکأت  نم  هب  دـنراد ، ار  راک  نیا  شزرا  هاش و  تارهاوج  باـسح  هک  یناـسک 

«. ام لوپ  هب  هریل  رازه  دصناپ  لداعم 
دوب یتخت  رگید  : » دیامنیم لیمکت  هنوگ  نیدب  سواط  تخت  زا  ار  هینروات  فصو  وا  تسا و  هدید  مشچ  هب  ار  تخت  نیا  زین  مظاک  دمحم 

 ... سواط تخت  هب  روهشم 
هدرک عصرم  يالط  زا  نآ  راوید  رد و  فقـس و  دوب و  رودـم  نآ  رود  هک  یتشه  یگنرف  هالک  حرط  هب  دیـشکیم . ار  تخت  نآ  رتش  داتفه 
ردق هب  ساملا  هناد  کی  سواط  نآ  رـس  يالاب  رد  دندوب و  هتـشاذگ  هتخاس  توقای  درمز و  زا  هناد  کی  سواط  نآ  رـس  يالاب  رد  دندوب و 

هب لـلکم  نآ  ياـهلاب  هدرک و  بصن  تسنادیمن  رگید  دـحا  یهلا  كاـپ  تاذ  زجب  ار  وا  تمیق  هک  روـن  هوـک  هب  روهـشم  دوـب  یغرم  هضیب 
بابسا تالآ و  عیمج  هداد و  رارق  تخت  ياههیاپ  نادب  هدیشک و  میـس  هب  رتوبک  هضیب  نوچ  رایـسب  تشرد  دیراورم  دندوب . هتخاس  رهاوج 

لاقثم و ود  لاقثم و  هس  لاقثم و  راهچ  رگید  یقاب  لاقثم و  مین  نزو  هب  نآ  رتفیعض  هناد  دوب و  للکم  رهاوج  هب  خرس و  میس  زا  تخت  نآ 
ناداتـسا الط ، زا  يرجحم  تخت  نآ  زا  عارذ  جـنپ  دوب و  هدـش  هیبعت  ناطلغ  رادـبآ  دـیراورم  هب  نآ  رود  هک  نوتبالگ  زا  نآ  جراـخ  شورف 

هاشداپ هاگره  هک  هدیـشک  تخت  نآ  هریاد  رود و  هب  نیمز  رد  هک  رهاوج  هب  للکم  دـندوب ، هتخاس  هدرک و  تشه  حرط  هب  فوقو  بحاـص 
تخت نآ  نیئاپ  رد  مارک  نارادرـس  ماظع و  ناریما  زا  رفن  دـنچ  هدـمآرب  ینابناهج  گـنروا  رب  دومنیم ، سولج  هدارا  ناتـسودنه  کـلامم 

.« دـندینادرگیم رارقرب  هدرک  بصن  رگیدـکی  هب  دوب  هراپ  هراپ  همه  رجحم  تخت و  نآ  دـندومنیم و  فقوت  هدرک  الط  رجحم  نادـب  هیکت 
تخت نآ  دوب ، هدیدرگ  فطعنم  تاره  هنطلسلا  راد  هب  ناتسودنه  زا  لالج  هاج و  تایار  هک  یماگنه  رد  مظاک ) دمحم   ) قاور نیا  ررحم  »

زجاع نآ  ریرقت  روصت و  زا  راگزور  هدنب  لقع  هک  دومن  ار  نآ  ياشامت  دـندوب  هدـیناکت  يردان  همیخ  اب  نایرج  اضق  نامرفلا  بسح  هک  ار 
«. دندرک يریگراب  هک  دومرف  ررقم  ار  تخت  نآ  نامز  ياراد  تسا . رصاق  و 

ناگدـنرپ و ماـمت  تروـص  نآ  يور  شفنب و  سلطا  زا  شرتـسآ  هک  ياهمیخ  هـلمج  نـم  دوـب  ناوارف  سیفن  يایـشا  میاـنغ  نـیا  ناـیم  رد 
گنشق ياهلگ  نیمز و  يور  تاناویح 

153 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
. دوب هدش  هیهت  تارهاوج  رگید  دوبک و  توقای  زمرق و  توقای  ساملا و  دیراورم و  زا  ریواصت  شوقن و  نیا  مامت  دوب . هدش  شقن 

هب فورعم  يرگید  رون و  يایرد  هب  روهـشم  یکی  دوب  ساملا  توقای و  هناد  ود  اههفحت  هلمج  زا  : » دـسیونیم دروم  نیا  رد  مظاـک  دـمحم 
یفرـشا هلاس  راهچ  لفط  هاگره  هک  تسا  يوحن  هب  نآ  هناد  کی  ره  تمیق  يرهاوج  ناـخ  یقن  یلع  یجاـح  ریرقت  رارق  زا  هک  روحلا  نیع 

تسا نآ  هناد  کی  تمیق  دنزیرب  يدنلب  نادب  هاگره  خرس  رز  دیامن  جورع  یفرـشا  نآ  هک  یناکم  ات  دزادنایب ، اوه  هب  ار  یمین  لاقثم و  ود 
.!!« دندومن راک  رس  طبض  زین  ار  نآ  نامز  ياراد  رمالا  بسح  و 

نافاحـص و ناشاقن و  هدومن و  تباـتک  ار  نآ  بوخ  رایـسب  یـسیونشوخ  هک  هزمح  زومر  هب  روهـشم  دوب  یباـتک  اـههفحت  هلمج  زا  رگید  »
هیما ینب  ورمع  يرایع  یئارآ و  سلجم  لادج و  گنج و  ره  هک  دندوب  هدومن  ور  تشپ و  روصم  ار  نآ  تاعطقم  فوقو  بحاص  نابهذـم 
نامز ياراد  نوچ  دنتـسبیم . رتش  راطق  ود  رابرد  ار  باتک  نآ  زجاع و  نآ  روصت  زا  لقع  هک  هتخاـس  هدرک و  ریوصت  ار  تامدـقم  یقاـب  و 
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دومن نآ  شهاوخ  داتـسرف و  ناتـس  یتیگ  ترـضح  تمدخ  هب  ار  مظعا  ریزو  هلودلا  ماصمـص  هاش  دمحم - دومن ، ار  نآ  ندروآ  شهاوخ 
عیمج ندربن  شهاوخ  هاگره  هک  دـندومرف  باوج  رد  نارقبحاص  ترـضح  دـنیامرف . ررقم  ام  ماعنا  هب  دـندومرف  هظحالم  ار  باـتک  نآ  هک 

. میامرفیم لوبق  دنیامن  ار  نیازخ 
ضورعم هلودلا  ماصمـص  داتـسرف . مهاوخ  ناریا  کلامم  زا  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هدـیناسر ، مه  هب  باتک  نآ  هعلاطم  هب  قلعت  سدـقا  رطاخ  اما 

رطاخ ردکم  رایـسب  باتک  نیا  تهج  هب  اما  دیامنیمن ، نآ  روطخ  رطاخ  هب  لالم  یئومرـس  یهاش  هنازخ  ندرب  زا  ار  هاش  دمحم  هک  تشاد 
باتک یهاوخترذعم  روکذم  هاشداپ  تمدخ  رد  هتفر  هک  داتـسرف  ار  دوخ  صاخ  میدن  یکز  ازریم  ردان )  ) سدقا ناگدنب  تسا . هدـیدرگ 
ضرع کی  راهچ  هس  لوط و  هاـش  مین  عرذ و  کـی  يواـسم  باـتک ] نآ   ] قرو ره  دومن و  راـیتخا  توکـس  هاـش  دـمحم - راـچان  دومن . ار 

.« دندوب هدومن  اوقم  ار  نآ  ياهقرو  عیمج  تشاد و 
لواپچ مییوگب  رتهب  میانغ و  نازیم  هرابرد  زین  یقیقد  حرش  مظاک  دمحم  نیمه 
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. تسا یندناوخ  هک  هدروآ  ردان  تسد  هب  دنه  سیافن 

رهاوج و ار  رتش  رفن  رازه  راهچ  يزاوم  دوب و  هفیرـش  هصاخ  راـک  رـس  رد  رتش  رفن  رازه  تسیب  يزاوم  فرـش  دـمحم  ازریم  ریرقت  رارق  زا  »
بابـسا و عصرم و  ماگل  نیز و  عصرم و  یکدـی  بسا و  بابـسا  ار  رگید  رفن  رازه  ود  يزاوم  دـندومن و  يریگراب  یهاشداپ  تـالآعصرم 

الط مشی و  یحارـص  رهاوج و  هب  للکم  يراک  هدنک  نیرولب  ماج  ریزو  ماج  نوچ  عصرم  تالآهنیرز  لیبق  زا  ار  رگید  رفن  رازه  ود  يزاوم 
یفرـشا ار  رگید  رفن  رازه  شـش  يزاوم  دـندومن و  يریگراـب  دوب  زجاـع  اـهنآ  روصت  زا  لـقع  هک  مه  ریغ  عصرم و  نیرولب  ياهـشوپرس  و 

.« دنتسب راب  تالآهرقن  دیفس و  رز  ار  یعدرب  رتسا  سأر  رازه  راهچ  تسیب و  يزاوم  دنتفرگراب و  يدابآناهج 
يرهاوج لوپ و  رگا  ات  درک  یسرزاب  زین  ار  دوخ  نارسفا  نازابرـس و  تشگزاب ، هار  لوط  رد  ردان  دوبن . نئازخ  سیافن و  رهاوج و  نیا  اهنت 

(: راصتخا هب   ) تسا یندینش  مظاک  دمحم  زا  ناتساد  نیا  دنهد . لیوحت  سدقا » ناگدنب   » هب دنتشاد  دوخ  راب  رد 
ياهسابل هب  هتسارآ و  نوچ  ار  دوخ  رکاسع  یگمه  دیدرگ ، لوغـشم  هاگتـسد  زوریف  هاپـس  هراظن  هب  دومن و  تفاسم  یط  یلزنم  دنچ  نوچ  »

ضرع هب  نایوگ  دـماشوخ - نادـساح و  ناشیدـنا و  هتوک  زا  یعمج  اـما  دروآ . اـج  هب  ار  یهلا  رکـش  تادجـس  درک  هظحـالم  نولم  ناولا 
دناهدرک لیصحت  رامشیب  تالآالط  رایـسب و  تارهاوج  یلهد )  ) دابآ ناهج  هاش  تراغ  ماع و  لتق  ماگنه  رد  روصنم  رکاسع  هک  دندیناسر 
تکلمم دراو  هاگره  دناهدرک و  بیـسک  تالآالط  تارهاوج و  زا  باسح  نودـب  کی  ره  نایـشابزوی ، نایـشاب و  دـصناپ  نایـشاب و  نیم  و 

ره هتفای  هار  ناشیا  غامد  خاک  رد  هک  رورغ  توخن و  داب  هک  دشاب  هاگ  تسا  ناشیا  فرـصت  رد  هک  هثاثا  تلود و  همه  نیا  دندرگ و  ناریا 
 ...« دیدرگ دنهاوخ  ینیش  هنتف و  بلاط  کی 

لاح اما  تسا . یناسآ  لامک  رد  تیبلا  ثاثا  لام و  نیا  نتفرگ  تفگ  یتعاس  زا  دـعب  هداد  تسد  لمأت  ریبدـت  يأر و  نیزا  ار  ناـمز  ياراد 
نامز ياراد  الوا  دندیدرگ . دنس  کتا و  دور  هرانک  دراو  هدمآ و  تکرح  رد  لزنم  نآ  زا  تسین . راهظا  تقو 
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نایزاغ اب  ار  نایـشاب  نیم  تاعفد  هب  هتـشذگ و  دـندوب  هتـسب  مویود  ضرع  رد  دورو  ماگنه  رد  هک  يرـسج  زا  راکرـس  نانکراک  هلمع و  اـب 

هک دومرف  داد  دیهمت و  اب  نادمتعم  دادش و  ظالغ و  نایچقـسن  بآ ، دور  فرط  نآ  رد  هدینارذگ و  رـسج  زا  هتـسدب  هتـسد  کی  ره  تحت 
یشابزوی ناموت و  هاجنپ  زا  هفاضا  مزالم  ریاس  هاگره  دندرکیم  هظحالم  ار  ناشیا  ءایـشا  لاوما و  عیمج  هدروآ و  دورف  ار  هروصنم  رکاسع 

هتشاد هفاضا  هاگره  دقن  ناموت  رازه  هس  زا  ماظع  يارما  ناموت و  رازه  ود  زا  یـشابنیم  ناموت و  رازه  زا  یـشاب  دصناپ  ناموت و  تسیود  زا 
عیمج دیهمت ، نیمه  هب  دندرکیم و  رادم  یتیگ  راکرس  طبض  هتفرگ ، هتشاد  هک  اهبنارگ  تالآعصرم  هسیفن و  تارهاوج  زا  هکنآ  ای  دنـشاب 
دوقن نتفرگ  نایزاغ ، مامتا  زا  دعب  دندومن و  طبـض  هدیدرگ  روکذم  هک  یجهن  هب  سنج  دـقن و  هفاضا  هظحالم و  ار  روصنم  رکاسع  لاوما 
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رطاخ دنتفرگ و  مدرم  ریاس  جـهن  رب  هدرک  هظحالم  ار  اهنآ  لاوما  هک  دومرف  ررقم  نامالغ  هدـهع  هب  زین  ار  نادـمتعم  نایچقـسن و  سانجا  و 
تارهاوج و هچنآ  نایزاغ  هک  دندیناسر  نویامه  عمـس  هب  : » رگید راب  اریز  دوب . هدـشن  عمج  رطاخ  مه  زاب  ردان  ارهاظ  اما  دـندیدرگ ». عمج 

دیاـع ناوید  هب  يزیچ  هتـشاد و  یفخم  دوـخ  ریگراـب  باود  نـالاپ  بسا و  نیز  دـمن  ناـیم  رد  نارتـش و  زاـهج  رد  دنتـشاد  هک  تـالآالط 
هظحالم ار  نایزاغ  باود  هک  دیدرگ  ررقم  ناتس  یتیگ  نامرفلا  بسح  اددجم  دندیدرگ ، دور  هرانک  دراو  روصنم  رکاسع  نوچ  هدیدرگن .

فوخ و زا  دندوب ، هدرک  فرـصت  رایـسب  تالآهنیرز  تارهاوج و  زا  هک  یعمج  دندرک ، هدهاشم  نانچ  رثآم  زوریف  رکاسع  نوچ  دـندومن .
دور نایم  رد  رایـسب  تالآهنیرز  تارهاوج و  دیامرف ، رما  ناگدننک  تنایخ  لتق  هب  هدـمآرد  تساوخزاب  ماقم  رد  ادابم  هک  یهاشداپ  طخس 

هب هکنآ  ياوس  دمآرد . هرهاق  يایلوا  فرـصت  هب  تالآعصرم  تارهاوج و  رورک  ود  کی  ردق  هب  زین  لزنم  نآ  رد  هصقلا  دـنتخادنا ...  بآ 
.« دنتشاد یفخم  كاخ  ریز  رد  دندوب و  هتخیر  بآ  دور 

دندش رومأم  مئانغ  نبا  يریگراب  يدنبهتسب و  هب  هک  زین  نانآ  اما  يردان . حتاف  نازابرـس  لاح  نیا  دوب و  دنه  بولغم  هراچیب  مدرم  لاح  نآ 
نارقبحاص رادقودنص  رادهنازخ و   » هک دوب  مان  دمحم  اقآ  دارفا  نیزا  یکی  دنتشادن . نیزا  هب  یتشونرس  زین 
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هدومن فرـصت  هدرک  بلقت  الط  راورخ  هس  ردـق  هب  تالآالط  نتفرگ  لیوحت  ماگنه  رد  دوب . ترـضح  نآ  رابتعا  دامتعا و  لـحم  نارود و 

ازریم روکذم ، رادقم  نآ  ندومن  فرـصت  صیخـشت  زا  دعب  دندیناسر و  سدقا  ضرع  هب  ار  همدقم  نآ  شیدنادب  نادـساح  نازامغ و  دوب .
ماگنه رد  دومرف و  ررقم  شیدنادب ) دساح  يزاغ و  نامه  دبال   ) صخـش نامه  هدـهع  هب  ار  ریطخ  بصنم  نآ  دـیناسر و  لتق  هب  ار  دـمحم 

«« 1 . » دیسر لتق  هب  زین  نآ  الط ، لاقثم  دصکی  تهج  هب  دنملیج  دور  هرانک  رد  تعجارم 
دقن ناموت  رازه  دص  کی   » رارطضا هب  رصانایک  درک و  هبلغ  رـصانایک  رب  توک  رمع  رد  هک  یماگنه  زاب  رهاوج ، لام و  رورک  رورک  نیا  اب 

هب هک  دینادرگ  ررقم  نامالغ  هدهع  هب   » ردان زاب  دینادرگ » هفیرـش  هصاخ  راک  رـس  شکـشیپ  زادـنا  اپ  فلکت و  دوب ، دوجوم  نیازخ  رد  هک 
رـس هب  هجو  رگید  يردق  هاگره  ددرگیمن و  هروصنم  رکاسع  ياهب  لعن  ناموت  رازه  دصکی  نیا  هک  دنیامن  راهظا  هتفر ، رـصانایک  تمدخ 

دیناسر ضرع  هب  رصانایک  و  دنیامن » میلست  هک  دومرف  مهاوخ  ررقم  دیدج  لامع  هب  دنس  لخادم  زا  ار  نآ  ضوع  دنیامن  يزاسمهم  ام  راک 
نیمه رد  اما  تسین . رضاح  يزیچ  هدروخ و  گید  هت  هب  ریگفک  رگید  ینعی  هدیدرگ » راکرـس  نانکراک  میلـست  دوب ، نیازخ  رد  هچنآ   » هک
ردـق هب  هاچ  نآ  رعق  رد  قیمع و  تسا  یهاچ  هعلق  نیا  گرا  نایم  رد  هک  دـندیناسر  نویاـمه  عمـس  هب  نایوگدـماشوخ  زا  رفن  دـنچ   » تقو

زار نیا  هک  دومرف  ررقم  ار  رفن  ود  نآ   » ناتسیتیگ ناگدنب  مظاک ، دمحم  لوق  هب  ای  ردان  هتشاد » یفخم  صلاخ  یفرـشا  ناموت  رازه  دصناپ 
كرادـت رد  نویاـمه  بکوـم  دورو  زا  لـبق  دابآادـخ و  مزاـع  رفن  رازه  راـهچ  هـس  اـب  رـصانایک  هـک  تـشاد  ررقم  ـالوا  هتــشاد  یفخم  ار 

رازه دـصناپ  دوـمرف . ررقم  هاـچ  نآ  رفح  هب  نارود  ياراد   » درک و رـس  هب  تسد  ار  وا  هناـهب  نیا  هب  هصـالخ  و  دزرو » لاغتـشا  يرادـنامهم 
«.« 2  » داد عازتنا  هاچ  نآ  زا  ناموت 

هک دوب  دایز  يردق  هب  دیشک  ناریا  هب  دنه  زا  ردان  هک  سیافن  میانغ و  نیا  نازیم 
______________________________

يردان ج 2 ص 46. يارآ  ملاع  مظاک ، دمحم  (- 1)

يردان ج 2 ص 48. يارآ  ملاع  مظاک ، دمحم  (- 2)
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سکیاس لارنژ  هب  دنه  راک  یناجرم  دنبندرگ  ردان  ياونیب  ریقف و  ناگدنامزاب  زا  یکی  خیرات  نآ  زا  دـعب  لاس  دـص  ینعی  نرق  کی  ابیرقت 
. تسا هدروآ  ناریا  هب  ردان  هک  هدوب  دنه  مئانغ  زا  روبزم  دنبندرگ  لیالد  نیناوق و  قبط  هک  تسا  هتشون  دوخ  باتک  رد  لارنژ  هتخورف و 
هلاـس هس  تاـیلام  یتـح  هک  تسا  لهـس  درکن ، جرخ  روشک  نیا  رد  ار  نآ  زا  راـنید  کـی  یلو  دروآ  ناریا  هب  رداـن  ار  تفگنه  تورث  نیا 
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دوجو هتشذگ  نآ  زا  درک . لوصو  رخآ  یهاش  ات  دومن و  هبلاطم  اددجم  دوب ، هدیـشخب  ناریا  مدرم  هب  دنه  حتف  هنارکـش  هب  البق  هک  ار  ناریا 
ادـخ قولخم  هب  تبـسن  رتعیطم و  قلاخ  هب  تبـسن  ار  وا  هکنآ  ياج  هب  رهاوج ، ياـهنمرخ  عصرم و  لـلجم و  هثاـثا  هوبنا  میظع و  تورث  نیا 

زا هدرک  لقن  يوناه  سانوج  هک  يروط  هب  الوا  دش . ادخ  قلخ  ادخ و  اب  وا  ناودع  روج و  نایغط و  یغب و  بجوم  رتشیب  دـنادرگ ، رتنابرهم 
مدرم زا  تـسا  دـنه  تارهاوـج  زا  هدـش و  هدـیدزد  یلهد  رد  هـکنآ  ناوـنع  هـب  درکیم ، غارــس  يرهاوـج  ناریا  رد  اـج  ره  رداـن  سپ  نآ 

. تفرگیم
مدرم زا  تمائل  تواسق و  هب  ناریا  رد  ای  هاش ، دـمحم  زا  روز  بصغ و  هب  دـنه  رد  ای  هک  دوب  یتارهاوج  هثاثا و  بابـسا و  نارگن  مادـم  ایناث 

شـصوصخم بیبـط  زا  ار  ناتـساد  نیا  تشکیم . یتروص  نیرتعـیجف  هب  ار  راـکهانگ  هاـنگیب و  ءایـشا ، نآ  تقرـس  مرج  هب  دوـب و  هتفرگ 
: دیونشب نزاب  شیشک 

یهاشداپ تخت  ياهـشیارآ  زا  هک  ياهداجـس  دنک . هرامـش  ار  دوخ  خاک  ياهبنارگ  هثاثا  تساوخ  دـیآ ، نوریب  ناهفـصا  زا  هکنآ  زا  شیپ  »
، دروخ رایـسب  هنایزات  نوچ  درک و  راکنا  مهتم  دش . نامگدـب  یتنطلـس  تارهاوج  نابهگن  هب  تسخن  دوب . هدـش  مگ  شیپ  لاس  هس  زا  دوب ،

. تسا هتخورف  ار  هداجس  هدوب  نابهگن  وا  زا  شیپ  هک  يرومأم  هک  تفگ 
. دنک وجتـسج  ات  تساوخ  تلهم  مهتم  تسیچ . وا  مان  دشاب ، هتـشاد  ار  رـصق  هثاثا  يرادیرخ  تأرج  هک  تسیک  هک  تفـشآرب  تخـس  ردان 

. دناهدیرخ ار  هداجس  يدوهی ، راهچ  ینمرا و  ود  يدنه ، ود  ناگرزاب ، تشم  کی  هک  تفگ  تشگزاب و  تشذگ ، زور  دنچ  نوچ 
کی نانآ ، زا  کی  ره  زا  یئوجزاب ، هسلج  دنچ  زا  سپ  دندرک و  ریگتسد  ار  نت  تشه  ره 
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گرزب رایـسب  یـشتآ  هاشداپ  ناـمرف  هب  نادادـماب  زور  نآ  يادرف  دنتـسب . مه  هب  ندرگ  زا  نارگ  يریجنز  اـب  ار  ناـشیا  دـندنکرب . ار  مشچ 

زا زین  نادالج  یتح  مدرم  همه  دـنتخادنا . شتآ  نایم  رد  دـندوب ، لصتم  مه  هب  ریجنز  اب  هک  هنوگ  نامه  ار  نت  تشه  نآ  دـندرک و  نشور 
همه نآ  اب  یلو  دوب  هدـش  هداد  نینچ  یتازاجم  نامرف  هک  دوب  راب  نیتسخن  نیا  دـندوب . هداـتفا  ساره  هب  هنایـشحو  تبوقع  نادـب  نتـسیرگن 

.« دشن فشک  يدزد  لماع  اهوجتسج  اهصحفت و 
وا دوب . هدربن  دای  زا  ار  هتـشذگ  ناراگزور  یتخبدب  رقف و  یخلت  زونه  دیـسر ، تنطلـس  هب  هک  مه  یتقو  دوب ، يریقف  رایـسب  نادناخ  زا  ردان 

، دوب هدـید  اونیب  تخبدـب و  هدنکفارـس و  ریقح و  ریقف و  شیوخ  یکدوک  ناـمز  ناـگرزب  مدرم و  ربارب  رد  ار  شیوخ  هداوناـخ  دوـخ و  هک 
ناگرزب امومع و  ار  مدرم  همه  هک  تشاد  تسود  هکلب  دنیبب ، زارفارس  تخبشوخ و  رگناوت و  دنمروز و  ار  دوخ  هک  دوبن  یضار  اهنت  رگید 

هچ دنیبب . بوکنم  لوذـخم و  نیکـسم و  زجاع و  دوخ  ياپ  ریز  رد  اونیب و  تخبدـب و  هدنکفارـس و  ریقح و  ریقف و  اصوصخ  ار  دوخ  نامز 
يو راگزور  ردان و  هرابرد  نیزح  یلع  دمحم  خیش  تسا ، هتفگ  بوخ  هچ  هدیمهف و  بوخ 

دوب و ناجیهال  مدرم  زا  هک  یلع  دمحم  خیـش  نیا  ار  یناهج  دزاس  ادگ  ددرگ ، هشداپ  نوچ  ادگمنیبیم  هزویرد  هساک  ملاع  قلخ  تسد  هب 
دوـب يدرم  هتفاـی ، ترهـش  یجیهـال  نیزح  هـب  رتـشیب  ناریا  بدا  خـیرات و  رد  اذـل  هدرکیم و  صلخت  نـیزح »  » رعـش رد  تـفگیم و  رعش 

هرـصاحم تخـس  ياهزور  نآ  رد  راگزور ، ودـب  زا  يو  مامت . ماـت و  شوه  شناد و  یگتخپ و  دـیدش و  یـساسحا  اـب  رعاـش ، دنمـشناد و 
رد سپ ، نآ  زا  هدوب و  ناریا  رد  یناث  بسامهط  تنطلـس  بوشآ  بارطـضا و  رپ  ياهلاس  رد  سپـس  اهناغفا و  يالیتسا  رد  دعب  ناهفـصا و 
زا اـی  هتـشون  هراـب  نیا  رد  هچ  ره  سپ  تسا . هدوـب  دـنه  رد  يو  هدرک  هلمح  دـنه  هب  رداـن  هک  یعقوـم  رد  هتخیرگ و  دـنه  هـب  لاس 1146 

زا ای  تسوا  دوخ  ياههدید 
159 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ردان دسیونیم  هک  تسا  يوسنارف  نزاب  شیشک  نخس  یجیهال  خیـش  راتفگ  هاوگ  دناهدید . مشچ  هب  ار  اهتخبدب  نیا  دوخ  هک  یمدرم  لوق 
ود یکی  زا  شیب  هتفه  رد  هک  دنـشاب  ریقف  يدح  هب  دـیاب  مدرم  ینعی  تسا » یفاک  گید  کی  هدوناخ  جـنپ  ره  يارب  تکلمم  رد   » هتفگیم

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


نم تنطلـس  راگزور  رد   » تفگیم هک  هسنارف  هاشداپ  مراهچ  يرناه  هدیقع  اب  ردان  رظن  نیب  تسا  قرف  ردقچ  و  دنروخن . ینتخپ  ياذغ  راب 
: دسیونیم نانچمه  هدوب  ردان  صوصخم  بیبط  هک  يوسنارف  شیشک  نیمه  دزپب .» یغرم  دیاب  هبنش  کی  ياهزور  رد  ياهداوناخ  ره 
يدعت ملظ و  زا  هچنآ  تدم  نآ  رد  دـنامب و  اج  نآ  رد  زور  جـنپ  لهچ و  و  « 1  » دمآزاب ناهفـصا  هب  نازخ ) رخآ  زور   ) ربماسد يادتبا  رد  »

تـساوخزاب هذخاؤم و  هنوگچیه  دروم  بکترم  دوبن  مه  رگا  دوب و  وا  دوخ  نامرف  هب  ای  همه  نآ  هک  دیـسر  مدرم  هب  دومن  روصت  ناوتب  هک 
هتـسد هتـسد  نزرب  يوک و  ره  رد  دندیناسریم . ناوارف  نایز  بیـسآ و  دندوب ، هدنکارپ  فارطا  رهـش و  رد  هک  نایهاپـس  دیدرگیمن . عقاو 

ار تخبدب  مدرم  زا  يرفن  یس  تسیب  ياههورگ  روز  برـض و  هب  دندیودیم و  هتخیـسگ  نانع  هک  دندوب  تکرح  رد  كانمـشخ  نازابرس 
هک رابتقر  شارخلد و  ياهدایرف  زج  اـج ، ره  رد  دندیـشکیم . نیمز  رب  دـنناشنورف  ار  ناـنآ  ناـیاپیب  عمط  صرح و  دـندوب  هتـسناوتن  هک 

جاراـت داـب  هب  ار  وا  هیاـسمه  هناـخ  تخیرگیم ، دوخ  هناـخ  زا  میب  سرت و  زا  یـسک  رگا  دـشیمن . هدینـش  دوب ، يدـیمون  تشحو و  ناـشن 
. دـنتفرگیم يرهـش  زا  ار  نآ  همیرج  درکیم  تسین  هب  رـس  ار  دوـخ  رگید  ییاـج  هب  دوـمنیم و  ترجه  ییاتـسور  لـها  رگا  دـندادیم و 
اهدـنزگ و نآ  دـشاب ، هدـش  راذـگاو  حـتاف  نازابرـس  هب  هبلغ ، رهق و  هـب  مـه  نآ  حـتف ، زا  سپ  دریگ و  رارق  موـجه  ضرعم  رد  هـک  يرهش 
هب ور  شیاهیراکمتـس  هب  تبـسن  وا  ياهینامگدب  دید . وا  ناسک  هاش و  ردان  زا  هزور  جنپ  لهچ و  نیا  رد  ناهفـصا  رهـش  هک  دنیبن  اههمدص 

شعن میآ و  نوریب  رصق  زا  نم  هک  دشن  زگره  دوب . نامناخ  دنچ  نایاپ  لاوز و  زور  يزور ، ره  تشاذگیم . ینوزفا 
______________________________

دهـشم هب  ار  دوخ  اج  نآ  زا  تفر و  نامرک  زاریـش و  هب  ناهفـصا  رد  همین  هام و  کی  فقوت  زا  سپ  رداـن  هک  لاس 1160  زیئاپ  ینعی  (- 1)
. دش هتشک  دعب  یمک  دیناسر و 

160 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
«« 1 . » دندوب هدیسر  تکاله  هب  يو  نازابرس  تسد  هب  یضعب  دندوب و  هدش  هفخ  وا  رما  هب  یخرب  هک  منیبن  ار  درم  یس  ات  جنپ  تسیب و 

دنناـم ناریا ، مدرم  رظن  رد  يرداـن ، ياـهراپاچ  نیلـصحم و  هک  دـسیونیم  دراد و  یلـصفم  حرـش  صوـصخ  نیا  رد  مه  يوناـه  ساـنوج 
ره زا  ناشیا  دورو  زا  يریگولج  يارب  دـندشیم ، ربخ  اب  ناشیا  ندـمآ  زا  مدرم  هک  هبـصق  ای  هد  ره  رد  دـندوب و  تنعل  باذـع و  نیرومأـم 

دیدپان نآ  سوفن  هدـش و  ناریو  ینمـشد  تسد  هب  حـتاف  ناریا  یمامت  هک  دوب  نیا  لثم  عقاولا  یف  دـندرکیم . مکحتـسم  روصحم و  فرط 
. دناهدش

عوضوم هک  دوب  هدـشن  قفوم  ناوریا ، هقطنم  رد  لاس 1158 ه  یماظن  ياهتیقفوم  دوجو  اب  ینامثع ، تلود  اـب  هزراـبم  رد  یفرط  زا  هک  رداـن 
( دندوب هتشک  ار  شردارب  هک   ) ار ناتسغاد  نایـشروش  دوب  هتـسناوتن  یفرط  زا  دنالوبقب و  هعبرا  بهاذم  سماخ  ناونع  هب  ار  يرفعج  بهذم 

ناریا مدرم  زا  رتهراچیب  هناتخبدب  اهیماکان ، نیا  یفالت  يارب  درزآیم و  تخس  ار  وا  هک  دوب  هدش  یگتفوکرـس  یعون  راچد  دنک ، بوکرس 
نیزا شندش  نامیـشپ  دعب  وا و  ندرک  روک  ازریم و  یلقاضر  هب  دوب  ردان  نظ  ءوس  دوب  هدـش  تلع  رب  دـیزم  هک  يرما  دوب . هتفاین  ار  یـسک 

؟ دوب هچ  رما  نیا  تلع  هنایشحو . لمع 
رب نوچ  وا  هک  دندرکیم  روصت  اریز  دندوبن . هقالعیب  ناخ  یلق  اضر  شرسپ  هب  اما  دنتشادن ، تسود  ار  ردان  ناریا  مدرم  هک  دوب  نیا  تلع 
زا یشان  ياهیتسودلوپ  هنامیئل و  ياهیریگتخس  هنوگ  نیزا  تسا ، هدازگرزب  يوفص و  هداوناخ  زا  مه  شنز  هدش و  گرزب  تنطلس  طاسب 

، دنه هب  ردان  رفـس  یط  رد  هک  نیا  هصاخ  درک . تسناوتیمن  لمحت  یلقاضر  هب  ار  مدرم  هقالع  نیا  ردان  دنام . دهاوخ  رود  هب  یعبط ، ادـگ 
ار لاسدرخ  نامیلس  سابع و  شنادنزرف  یناث و  بسامهط  هدیچ و  تنطلـس  هاگتـسد  یلقاضر  ردان ، گرم  ساسایب  ربخ  عویـش  ضحم  هب 

نامگدب یلقاضر  هب  ردان  دمآ ، شیپ  دصق  ءوس  عوضوم  ات  هک  دوب  نیا  دنامب . یقاب  یـضراعم  شتنطلـس  يارب  ادابم  ات  دوب  هدـناسر  لتق  هب 
عفر ای  يردپ  هقالع  رثا  رب  هک  دعب  یکدنا  دننک . روک  ار  وا  داد  روتسد  دش و 

______________________________
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لاس 1329 ص 38 امغی  هلجم  (- 1)
161 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هناهب نیا  هب  دیناسر  لتق  هب  دنتشاد  روضح  هدازهاش  ندرک  روک  سلجم  رد  هک  ار  ناگرزب  زا  رفن  هاجنپ  دش ، نامیـشپ  راک  نیزا  مهافتءوس 
!! دندرکن تعافش  ارچ  هک 

تاراـکتبا نیزا  یکی  تشاد . زیگنالوه  ناوارف و  تاـعارتخا  تاعادـبا و  ناـنآ  ندرک  ریقف  مدرم و  لاـم  نتفرگ  لوپ و  لوصو  يارب  رداـن 
هاشداپ يرهمیب  دروم  هک  سک  ره  تسنادیم . رازه  جـنپ  ار  نآ  ردان  یلو  رازه . ياـنعم  هب  یبرع  تسا  ياهملک  فلا  دوب . فلا »  » ناتـساد

« فلا  » تخادرپ هب  دادیمن ، تسد  زا  ار  دوـخ  هیـصخ  ینیب و  شوـگ و  اـی  دـشیمن ، ادـج  شندرگ  زا  شرـس  رگا  تفرگیم ، رارق  راـشفا 
جنپ هکلب  تشادـن ، يدومن  رازه  جـنپ  ینعی  فلا  کی  يردان ، يایربک  توربج و  بنج  رد  نوچ  فلا ، کی  هن  مه  نآ  دـشیم ، تازاـجم 

: لوصو هوحن  لاح  فلا . تسیب  فلا ، هد  فلا ،
دنتـشادن طاسب  رد  یهجو  تعاـمج  نآ  رگا  و  درکیم . هبلاـطم  فلا  تسیب  فلا و  هد  دروآیم ، باـسح  همکحم  ياـپ  هب  هک  یلاـمع  زا  »

ضبق دنـسیونب و  دوب  هتـساوخ  محریب  هاشداپ  ار  هچ  ره  دوخ  مان  هب  رارطـضا  هار  زا  ات  دیربیم  ینیب  شوگ و  ای  تسبیم  بوچ  هب  ار  ناشیا 
سرت زا  هتـشگرب  تخب  هورگ  نآ  دـندزیم و  بوچ  نارایتسد  ناوعا و  یفرعم  ناونع  هب  ار  روبزم  تعامج  رداـن  ناـمرف  هب  سپـس  دـنهدب .

يریگتـسد هب  يردان  دادش  ظالغ و  نیرومأم  دندربیم و  مان  دـندوب  هدینـش  یـسک  زا  ار  ناشمـسا  ای  هدـید  ای  دنتخانـشیم  ار  هک  ره  ناج 
نیدنچ دوب ، هدرک  دادملق  تسدمه  ار  وا  ضرغ  هب  ای  اطخ  هب  يرگید  ای  هدش  هدرب  وزا  یمان  هک  سک  ره  مسا  هب  دندشیم و  هناور  ناشیا 

موش راکتبا  نیا  هصالخ  دندیـشکیم . وا  خر  هب  ار  تسا  ردان » مکح  مکح   » دـنتفریم و نآ  لوصو  هب  یهاش  لامع  دـشیم و  رداص  فلا 
ار ناریا  ياهیدابآ  زا  تمسق  نآ  تفاییم ، رودص  تابصق  تاهد و  اهرهش و  مان  هب  وا  فرط  زا  هک  ياهناملاظ  تاجلاوح  ماکحا و  ردان و 
. دناسر کلف  هب  ار  نیمولظم  دایرف  تخاس و  ناریو  دوب ، هدشن  بارخ  ناشکرس  نایغط  ردان و  ياهیـشکنوشق  ناناغفا و  يالیتسا  رد  هک  مه 

تردـق رگا  دـندزیم و  ندرگ  ای  دـندرکیم  روک  دـیچیپیم  رـس  فازگ  هوجو  نآ  تخادرپ  زا  ار  هک  ره  يرداـن  نیرومأـم  هکنآ  هصاـخ 
هثرو هب  هلاوح  درپسیم ، ناج  هجنکش  ریز  رد  تشادن و  ار  نآ  تخادرپ 

162 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
مکح ات  دـشیم  هبلاطم  مامت  یتخـس  هب  نآ  هجو  لـقتنم و  تاـیالو  اهرهـش و  هب  هلحم  زا  هلحم و  هب  هیاـسمه  هب  يزیچیب  تروص  رد  وا و 

«« 1  » دشاب هدنامن  لوصوالب  وا  هلاوح  رثاالب و  ردان 
ناناغفا يالیتسا  هلـصاف  رد  هک  دوب  ناریا  مدرم  تقاط  تردـق و  هزادـنا  دـح و  زا  جراـخ  اوراـن  هوجو  همه  نیا  تخادرپ  هک  تسا  یهیدـب 

ندنام لوصوال  زا  هک  یسرت  مامت  اب  مه ، یناوید  نیلصحم  نیرومأم و  دندوب و  هدش  طقاس  یتسه  زا  ردان  تنطلس  رخآ  ياهلاس  رگتراغ و 
. دننک تفایرد  ار  اهنآ  مامت  دنتسناوتیمن  دنتشاد  دوخ  ناج  رب  اهنآ 

هتباث قوقح  لوصوال و  لیـصحت  تاجلاوح  هکنآ  هناهب  هب  ردان ، رگید  راب  نیا  تشگیمرب . هدـشن  لوصو  اـههلاوح  هدـمع  تمـسق  راـچان 
رد يرجه  لاس 1159  رد  هکنانچ  تخاسیم . رانم  هلک  ناشیا  ياهرـس  زا  درکیم و  روک  ار  نیرومأم  نیلـصحم و  هدـنام ، لـطعم  یناوید 
لام ارچ   » هک درک  هذخاؤم  تخس  دندوب  رضاح  شباکر  رد  هک  ار  سراف  نارتنالک  لامع و  ناطباض و  زا  رفن  هس  داتفه و  دادعت  ناهفـصا ،

ياهروک یمامت   » نامرک رد  سپس  دندرک و  روک  ار  نانآ  زا  رفن  هس  تصـش و  ات  داد  روتـسد  هاگنآ  دینکیمن .» تمدخ  دیهدیمن و  ار  ام 
هاـشداپ  » مکح بسح  رب  ناـمرک  یلاـها  رفن  هدزناـش  دـصکی و  همیمـض  هب  ار  تاـکولب  لاـمع  نارتنـالک و  زا  رفن  هـس  تصـش و  سراـف و 

هرانم هلک  ود  دوب  رفن  هن  داـتفه و  دـصکی و  هرامـش  هب  هک  اـهنآ  ياهرـس  زا  دـنتخادنا و  نادـیم  رد  ار  اـهنآ  هزاـنج  دنتـشک و  هانپتلادـع »
.« دنتخادرپ تلدعم  مسارم  هب  دنتخاس و 

ناطلس هکنانچمه  دربیم . تذل  رهاوج  میـس و  رز و  همه  نآ  ندید  نتـشاد و  زا  تشابنایم و  مه  يور  ار  همه  درکیم ؟ هچ  ار  اهلوپ  نیا 
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میظع تورث  نیا  ظفح  يارب  درک . تسناوتیمن  يراددوخ  گرم  رتسب  رد  یتح  دوب ، هدرک  تراغ  دنه  زا  هک  یتارهاوج  ندـید  زا  دومحم 
نیتسخن تالک  دـنزاسب . تالک  رد  ياهعلق  هک  دوب  هداد  روتـسد  راشفا  هاش  ردان  دوب ، هدـمآ  مهارف  مدرم  هدـید  کشا  رگج و  نوخ  زا  هک 

. دوب ردان  هاگیاپ 
______________________________

(. لاس 1329 ص 38 امغی  هلجم   ) نزاب شیشک  ياهتشاددای  هرامش 5 ، لاس 2  راگدای  هلجم  (- 1)
163 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

: دیونشب خیراوتلا  عمجم  فلؤم  راگزور و  نآ  نیرصاعم  زا  هناتسلگ  نسحلا  وبا  نابز  زا  ار  تالک  هعلق  نامتخاس  حرش 
نآ دنلب  تسپ و  ندومن  راومه  ندیشارت و  هب  راضحا و  هسورحم  کلامم  عیمج  زا  ار  تسدکباچ  ناشارتگنس  تنطلـس ، مایا  رد  هاش  ردان  »

هرمزور هتـشاذگن  راکیب  ار  اهنآ  ياهقیقد  هک  هتـشامگ  ناـشیارب  ار  روضح  ناـمزالم  زا  رگید  یعمج  تشاد و  ررقم  هوکـش  نامـسآ  هوک 
هدومن راومه  فاص و  يدح  هب  ار  هوک  هدومن ، مایق  هررقم  تمدخ  هب  نیرومأم  یلاوتم  لاس  جنپ  هچنانچ  دنناسر . ضرع  هب  ار  راک  تقیقح 

دنیامن و راومه  دوش  مولعم  يراومهان  رگا  هک  دنزیرب  هوک  ندب  رب  درآ  هوک  نآ  رس  زا  هک  دنداتسرفیم  ار  یصخش  نازادرپراک  هک  دندوب 
هک درکیم  ادیپ  یئاج  فرط  راهچ  زا  رگا  دیبسچیمن و  هوک  هب  نآ  زا  لاقثم  کی  هک  تخیریم  نیمز  رب  درآ  نآ  همه  نتخیر ، تقو  رد 

.« دندادیم ماعنا  وا  هب  یهاش  راکرس  زا  ناموت  جنپ  درک ، دناوتب  دنب  ینخان  یسک 
هک تخاسیم  ياهعلق  نینچ  دوخ  میـس  رز و  تارهاوج و  نتـشابنا  يارب  شیوخ و  هداوناخ  دوخ و  سومان  ناـج و  ظـفح  يارب  هک  يدرم 
هک دـینک  هجوت  ناتـساد  نیا  هب  نانآ . سومان  ضرع و  هب  هن  درکیم ، محر  مدرم  لام  ناـج و  هب  هن  دوشن ، دـنب  نآ  ياهگنـس  رب  درآ  یتح 

. دوش هتشابنا  كوکسم » رهاوج و  رز و  میس و  هب   » تالک ات  تفریم  داب  رب  اهسومان  هنوگچ 
ياپ دندرک و  ههایس  ار  تاکولب  رهش و  نیلومتم  ات  داد  روتسد  تفرگ ، ناسارخ  هب  تعجارم  هب  میمـصت  ردان  یتقو  نامرک ، رفـس  نامه  رد 

رد هاوخنت  لوصو  ذخا  يارب  بضغ  ریم  لصحم و  دصیس  دمآ . ملق  هب  تخبدب  رفن  دصیـس  هریغ  نایعا و  زا  دنتـشون . یفلا »  » دنچ سک  ره 
يرالاس خـیرات  بحاص  هک  يروط  هب  دوب . يریـسدرب  عیفـش  دـمحم - هجاوخ  هدـش  غاد  فلا »  » ناگراچیب نیا  زا  یکی  تشاذـگ . ناـمرک 

: دسیونیم
تهج هب  ار  عیفش  هجاوخ  نالـصحم  دوب . یقاب  هررقم  غلبم  زا  یلک  زونه  دنتفرگ و  دشیم  لوصو  شنابوسنم  وا و  زا  سنج  دقن و  هچ  ره  »

یسک هاگره  هک  دندوب  نامرک  رد  رهنلا  ءاروام  مدرم  نامکرت و  رجات  رفن  دنچ  دندرک . هجنکش  هاوخنت  هیقب  لوصو 
164 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هجو ضوع  رد  هتفرگ  لوپ  وا  ات  دنرخب  دشاب  هتشاد  یلوبقم  رسپ  ای  رتخد  هاگره  دهدب ، دناوتن  دندوب  هتشون  شمان  هب  هک  ياهمیرج  ردق  هب 
باذع زا  دنرخب و  دیاش  هک  درب  نامکرت  لزنم  هب  لصحم  اب  هدرک  رداچ  ار  دوخ  رتخد  ود  دبال  هراچیب  عیفـش  دـمحم  هجاوخ  دـهدب . ررقم 

. مهاوخیمن تفگ  دید  هروتسم  ود  نآ  يور  نامکرت  نوچ  دوش . غراف 
وت دیدنسپن  نامکرت  رجات  ایادخ  تفگ  هراچیب  هجاوخ  نک . لوپ  رکف  دیدنسپن ، نامکرت ) رجات   ) نالف عیفش ، دمحم  هجاوخ  تفگ  لصحم 

«. دنسپم مه 
. دننکب دنتسناوتیم  هچ  ناریا  مدرم  ياهنایشحو  ياهراتفر  نینچ  ربارب  رد  اعقاو 

یلو دـنزادنا . هار  هب  یـشروش  دـنوش و  عمج  یـسک  رود  دـناهتفای  ار  يوفـص  ناگدازهاش  زا  یکی  هکنیا  ناونع  هب  هاگیب  هاـگ و  هکنیا  زج 
نیا رد  دوب . رتشیب  يزیرنوخ  ردان و  دیدش  مشخ  دنامیم  ياج  رب  نآ  زا  هک  يرثا  اهنت  دیسریمن و  یئاج  هب  مه  اهـشروش  نیا  زا  کیچیه 

رب هک  دندید  همه  يزور  یتح  دندرکیم و  وزرآ  ادخ  زا  ار  وا  گرم  هک  دـندوب  هدـمآ  هوتـس  هب  ردان  روج  ملظ و  زا  نانچ  مدرم  راگزور ،
: هدش هتشون  تیب  نیا  دوب  هتخاس  دهشم ، رد  دوخ  تهج  ردان ، هک  ياهربقم 
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هدش و هتفرگ  يزیربت  بئاص  هنافراع  لزغ  کی  زا  هک  یتیب  وت  ياج  تسا  یلاخ  وت و  زا  تسا  رپ  ملاعوت  ياون  دشابن  تسین  هدرپ  چـیه  رد 
. تسا شوقنم  ناهفصا  رد  رعاش  هاگمارآ  گنس  يور  رب  لزغ  نآ  مامت 

یلکب بهذم  یعیش  یناریا  نازابرس  نارادرـس و  ینعی  هیـشابلزق »  » هب تبـسن  كدنا  كدنا  ردان  هک  دش  رجنم  اجنادب  هرخالاب  تامدقم  نیا 
زا ار  یناریا  نارادرـس  هرابکی  شیوخ ، يودرا  بهذم  ینـس  ناکبزا  اهراتات و  ناناغفا و  کمک  هب  هک  دمآرب  ددص  رد  دیدرگ و  نامگدـب 

تایح هب  نانآ  دـهدن ، نایاپ  هیوفـص  هب  دـنمقالع  بهذـم و  یعیـش  نارادرـس  نیا  تاـیح  هب  وا  رگا  هک  تشادـنپیم  وا  اریز  درادرب . ناـیم 
هیامورف راوخنوخ و  هاشداپ 

165 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
مدرم مایا ، نیمه  نراقم  دیـسر . دهـشم  هب  نامرک  زا  رفـص  هاـم  رد 23  لاس 1160  رد  ردان  داد . دـهاوخ  همتاـخ  شیوخ  بهذـم  ینـس  و 

هب ار  لباک  ریما  ریالج  ناخ  یلقبـسامهط  شیوخ  راداـفو  رادرـس  ناـخ و  یلقیلع  دوخ  هدازردارب  رداـن  دنتـشادرب . شروش  هب  رـس  ناتـسیس 
تـسد هب  ناگدش  راتفرگ  زا  ياهدع  هک  دـندوب  هدیـسرن  ناتـسیس  هب  ناخ  یلقبـسامهط  ناخ و  یلقیلع  زونه  داتـسرف . نایـشروش  یبوکرس 

ياپ هب  رازه ) جنپ  یفلا   ) يردان فلا  دص  هک  دش  نیا  هجیتن  دنتفگ و  ناشیا  هرابرد  یئاهغورد  بوچ ، تابرـض  ریز  رد  يردان ، نیلـصحم 
. دنداتفا هار  روکذم  فالآ »  » لوصو ذخا  تهج  اروف  مه  يردان  نیلصحم  دش . هتشون  ناخ  یلقبـسامهط  ياپ  هب  فلا  هاجنپ  ناخ و  یلقیلع 

نوچ تشادرب و  شروش  هب - رـس  هتخاس  نایناتـسیس  اب  دوخ  درادیمنرب ، هناهب  رذـع و  رادـجات » يومع   » راک تسنادیم  هک  ناـخ  یلقیلع 
نیمه رد  تخاس . راکشآ  رادجات  يومع  اب  ار  دوخ  تفلاخم  درک و  مومسم  ار  يو  دیدیمن ، ناتسادمه  لدمه و  دوخ  اب  ار  ریالج  رادرس 

ناشوبخ و نادرک  ینامرفان  ناتسیس و  شروش  تفاتش . نانآ  یبوکرس  هب  ردان  دندرک و  شروش  زین  ناچوق )  ) ناشوبخ هیحان  نادرک  نامز ،
لتق ناورش و  شروش  نیغورد و  يازریم  ماس  ياول  ریز  رد  زیربت  مدرم  عمجت  لثم  طاقن ، ریاس  تاجنشت  دابارتسا و  رد  راجاق  موق  یشکرس 

ناـگرزب نارادرـس و  عمق  علق و  دروـم  رد  ار  دوـخ  یئاـهن  میمـصت  هک  تشاداو  ار  وا  دروآ و  مشخ  هب  تخـس  ار  رداـن  هقطنم ، نآ  مکاـح 
. دزاس یلمع  رتدوز  هیشابلزق 

روضح رد  هک  ار  تایالو  لامع  زا  ياهدع  داتـسرف و  تالک  هب  ار  ازریم  یلقماما  ازریم و  هللا  رـصن  دوخ  نادـنزرف  تسخن  روظنم ، نیا  يارب 
نآ رد  هک  دندرک  تصخر  اهنآ  ناطوا  هب  داد  هارمه  دـیدش  نیلـصحم  ار  رگید  یخرب  دـندرک و  انیبان  ار  یـضعب   » ات داد  روتـسد  دـندوب  وا 
اما داهن . زور  نآ  يادرف  رد  شابلزق  نارادرـس  لتق  رب  رارق  ناغفا  کبزا و  نارادرـس  اب  سپـس  دـنیامن » لوصو  اهنآ  زا  باوبارز  یقاـب  هدرب 

شاـبلزق يارما  زا  يرفن  دـنچ  هب  زین  وا  تفگ و  یـشابیچکیشک  ناـخ  یلق  دـمحم  هب  ار  بتارم  روبزم ، موـش  هسلج  رد  نارـضاح  زا  یکی 
. دندش ناتسادمه  رگیدکی  اب  ردان  لتق  رد  دندوب ، هتسناد  ققحم  ار  دوخ  گرم  هک  هدع  نیا  داد و  عالطا 

166 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
: ار هناسفا  نیا  دیوگیم  رتهتفشآ  بیلدنع  دیونشب . رصاعم  روهشم و  خروم  هناتسلگ  زا  راصتخا ) هب   ) ار نینوخ  بش  نیا  ناتساد 

کیب یـسوم  یناوریا و  راجاق  ناخ  دمحم  ناچوق ، یخـسرف  ود  دابآحـتف ، لزنم  رد  لاس 1160 ، یناثلا  يدامج  مهدزای  هبنـش  کـی  بش  »
هب بش  همین  بلطواد  ناوج  رفن  داتفه  اب  يدرویبا  يولقرق  ناخ  حـلاص  دـمحم  یمورا و  راشفا  يولزودـنوگ  کیب  هچوق  یلاخلخ و  راشفا 

تکرح زا  ناروالد  ياپ  يردان ، توطس  تبیه و  زا  دوب ، هدرپارس  باب  لوا  هک  يروبنز  هدرپ  هب  ندیـسر  ات  دندش و  هناور  هدرپارـس  تمس 
هک تساوخ  هدید  ار  ناشیا  دوب  مرح  یچوپاق  هک  يارس  هجاوخ  دندش . هدرپارس  لخاد  هدیناسر  يروبنز  هدرپ  هب  ار  دوخ  رفن  هس  هدنامزاب ،
رد هاش  وگب  يوشیم . هتـشک  دز  یهاوخ  یفرح  رگا  تفگ  هدـیبسچ و  ار  وا  قلح  هدـیناسر  وا  هب  ار  دوخ  ناـناوج  زا  یکی  هک  دـنک  داـیرف 

.« درپس حاورا  ضباق  هب  ناج  هدرشف ، ار  وا  قلح  تقو  نامه  هدومن  هراشا  ار  هاش  هاگباوخ  لحم  روکذم  هجاوخ  تسا . همیخ  مادک 
رارق و اج  کی  رد  دوب و  هدـمآ  نوریب  هدـش و  لخاد  مرح  هب  راب  نیدـنچ  ررقم ، تداع  فالخ  هب  بارطـضا ، لامک  رد  هاش  رداـن  زور  نآ 

ریعم کیب  یلعنیـسح  دوبن . بتارم  نیا  قیقحت  يارای  ار  يدـحاو  دـندوب ] بجعت   ] تریح و رد  یگمه  روضح  ناـمدرم  تفرگیمن و  مارآ 
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رکفت تشحو و  ببس  تشادیمن ، هدیشوپ  وزا  یهاش  بانج  وا ، رابتعا  دامتعا و  هب  رظن  ار  هیفخم  تاروما  دوب و  هیلع  دمتعم  هک  کلامملا 
. نکم راهظا  يدحا  هب  ار  نیا  میوگیم . وت  هب  ماهدید ، یباوخ  دومرف  هدیبلط  کیدزن  ار  وا  هاش  دیسرپ . ار 

ناهفـصا هب  يرما  يارب  ار  اـم  هک  « 1  » درویبا مکاـح  ولدـمحا  هسوک  کـیب  یلع  اـباب  لاـح ، لـیاوا  رد  دادادـخ ، تلود  نیا  روهظ  زا  شیپ 
یکچوک همیخ  تساپرب  یناطلس  هدرپارس  الاح  هک  ناکم  نیمه  هب  مدش و  دراو  لزنم  نیمه  هب  دندوب ، هارمه  هک  رفن  دنچ  اب  دوب ، هداتـسرف 

هدناوخ دوخ  دزن  هب  ارم  یصخش  ایور  ملاع  رد  زور  نآ  بش  هدرک ، هداتسا 
______________________________

. دیناسر لتق  هب  ار  وا  ردان  یلو  دوب  ردان  یبرم  مودخم و  يو  (- 1)
167 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

رون هک  ناشلا  میظع  صخـش  هدزاود  هک  دـمآ  رظن  هب  یعفترم  ناکم  ارحـص  رد  متفر . نم  دـبلطیم . ارت  ترـضح  هک  اـیب  نم  هارمه  تفگ 
نآ زا  یکی  هب  باطخ  دوب  رتگرزب  همه  زا  هک  یکی  گرزب  هدزاود  نآ  زا  دندوب . هتسشن  الاب  نآ  رد  دوب ، هدرک  نشور  ارحـص  ناشیا  يور 

. میداد وت  هب  ار  ناریا  تسایر   » هک دومرف  تسب و  نم  رمک  هب  ار  ریـشمش  دیبلط و  شیپ  ارم  روایب و  ار  ریـشمش  نآ  هک  دومرف  هدرک  ناگرزب 
ات مدرکن  لقن  يدحا  يارب  ار  باوخ  نیا  مدش و  رادیب  باوخ  زا  نم  دومرف . صخرم  ارم  و  راد » كولسم  ار  كولـس  هیور  ادخ  ناگدنب  اب 

دوب هدرب  گرزب  هدزاود  نآ  تمدخ  هب  ارم  مایا  نآ  رد  هک  صخـش  نامه  هک  مدـید  باوخ  رد  هتـشذگ  بش  مدیـسر . تلود  نیا  هب  هکنآ 
ندید زا  دوب ، هتسب  نم  رمک  هب  ریـشمش  هک  یگرزب  نآ  درک . هداتـسا  يوربور  هدرب  ناگرزب  نآ  تمدخ  هب  ناشک  ناشک  ارم  دش و  رـضاح 

ار ریـشمش  هک  متـساوخ  نم  دـنچ  ره  تسین . راک  نیا  قیـال  هک  اـشگب  لـباقان  نیا  رمک  زا  ار  ریـشمش  هک  دومرف  دیـشک و  مه  رد  يور  نم 
. داتفین دیفم  مهدن 

هچ منادیمن  هدش . بلـس  نم  زا  مارآ  رارق و  ماهدش  رادیب  باوخ  زا  هک  یتقو  زا  دـندرک . نوریب  دوخ  دزن  زا  ارم  هدرک  او  نم  رمک  زا  اربج 
. دش دهاوخ  لدبم  رورس  حرف و  هب  تارودک  همه  نیا  مناسرب  تالک  هعلق  هب  ار  دوخ  زور  هس  ود  ات  رگا  دش . دهاوخ 

هرطاخم و رذـگهر  چـیه  زا  تسا و  کیدزن  مه  تالک  هعلق  تسین و  هلباقم  تلاح  ار  نانمـشد  دـمحلا هللا  هک  درک  ضرع  کـلامملا  ریعم 
. دش لخاد  مرح  هب  برطضم  هتفگ  ار  نیا  دینادیمن .» يرگید  وت و  منادیم ، نم  هچنآ   » تفگ باوج  رد  هاش  دشابیمن ، شیوشت 

نت زا  ساـبل  هک  دوب  هدرک  ساوحیب  ردـق  نیا  باوخ  نآ  ار  هاـش  دوـب . دوـخ  ناـنز  زا  یکی  ناـخ  نیـسح  دـمحم  رتـخد  دزن  رداـن  بشنآ 
هک تفگ  ناخ  نیـسح  دمحم  رتخد  هب  تشاذگ و  نیمز  رب  هتـشادرب  رـس  زا  دوب  هدرک  بصن  وا  رب  هقیج  راهچ  هک  يردان  هالک  درواینرب و 

، دوش مرگ  نم  مشچ  هک  ردق  نیا  منادیمن . بوخ  دوخ  رب  ار  ندیباوخ  هدوبر و  فک  زا  رایتخا  نانع  هک  هدرک  هبلغ  نادـنچ  نم  رب  باوخ 
. تفر باوخ  هب  هداهن  مه  رب  مشچ  سپس  نک و  رادیب  ارم  دوز 

وا یهایس  ناخ  نیسح  دمحم  رتخد  دیسر . کیدزن  ناخ  حلاص  دمحم  تقو  نآ  رد 
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مانـشد هب  نابز  هداتفا  ناخ  حلاص  دـمحم  رب  وا  مشچ  تسج و  ياج  زا  همیـسارس  هاش  دـیناسر . هاش  ياپ  هب  یتسد  دـش و  شعترم  هدـید  ار 
. داتفارد ور  هب  هدش  دنب  همیخ  بانط  هب  وا  ياپ  هک  دیود  لجا  يوس  هب  هتساخرب  ياج  زا  دیشک و  نوریب  فالغ  زا  ار  ریشمش  دوشگ ،

هب تسکش  دوجو  ناکرا  رد  تسد ، نداتفا  زا  ار  هاش  دش ، ادج  ندب  زا  وا  تسد  کی  هک  تخاون  وا  فتک  هب  يریشمش  ناخ  حلاص  دمحم 
هک دوب  زود  نیمز  هدنامزاب  راتفر  زا  ياپ  راک و  زا  تسد  يردان ، توطس  زا  برض  ندز  زا  دعب  ار  ناخ  حلاص  دمآرد . زجع  هب  هدیسر  مه 
زا هدیرب  ار  ردان  رـس  هدمآ  شیپ  يدـلجب  هدـید  راتفرگ  دوخ  لاح  هب  ار  ناخ  حـلاص  ناطلغ و  نوخ  هب  ار  ردان  هدیـسر  راجاق  کیب  دـمحم 

. دمآ نوریب  هدرپارس 
باسح هب  دـنناوتب  نانآ  مه  دوشن و  لواپچ  تراغ و  شوختـسد  ودرا  مه  ات  دـنرادهگن  هدیـشوپ  ار  بلطم  نیا  دنتـساوخ  شابلزق  نارادرس 
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بـشابش  » طایتحا رظن  زا  دـندش ، رادربخ  عقوام  زا  هک  ناغفا  کبزا و  نارـس  دـماین . راگزاس  ریبدـت  اب  ریدـقت  یلو  دنـسرب . ناغفا  کـبزا و 
اب دوخ  دـندرک و  هناور » راهدـنق  تمـس  هب  هدرک  نارادربراـب  نارتـش و  لـمح  ار  بوـغرم  يارـسا  بوـخ و  بابـسا  هتخیر  ار  راـب  نیگنس 

يردان يودرا  دوب ، هدیسر  اج  همه  سک و  همه  هب  لتق  ربخ  هک  حبص  دندنام و  رظتنم  دندوب  رفن  رازه  یس  دودح  رد  هک  شیوخ  تیعمج 
یقاب يرثا  هاگرخ  همیخ و  ودرا  هدرپارـس و  زا  يردان و  تمظع  هوکـش و  همه  نآ  زا  تعاـس  راـهچ  زا  رتمک  یتدـم  رد  تفر و  تراـغ  هب 

: يو صوصخم  خروم  لوق  هب  دنامن و 
تشاد جات  رس  هن  رس  نت  هن  هگرحستشاد  جارات  لتق و  رس  بشرس 

تاعاس نیرخآ  دوب  نینچ  ردان و  يارجاـمرپ  یناگدـنز  ناـیاپ  دوب  نینچ  يرداـن  هن  دـنام و  اـج  هب  رداـن  هنيرفولین  خرچ  شدرگ  کـی  هب 
نیرتراوشد رد  ار  ام  روشک  هدارا  ییاناوت  يریلد و  يورین  هب  هک  درم  نیا  يو . نینوخ  تایح 
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رثا رب  تفای ، طلـست  نیرحب  ات  مزراوخ  زا  دـنه و  ات  ناتـسغاد  زا  يروانهپ  نیمزرـس  رب  هکنآ  زا  سپ  داد ، تاجن  یمتح  طوقـس  زا  تاظحل 
هار نیا  رد  ار  شیوخ  ناـج  ماجنارـس  هک  دیـشوک  مدرم  رازآ  رد  ردـق  نآ  لاـنم ، لاـم و  عـمج  هب  قـشع  یئامنتردـق و  هب  ناوارف  هقـالع 

يرثا هنوگچیه  دنامزاب . يرادناهج  زا  هک  دش  صیرح  يراوخناهج  ییاشگناهج و  هب  نادنچ  ناهج  ناحتاف  رگید  دننام  زین  وا  تشاذـگ .
هک يروانهپ  يروطارپما  هک  دوب  نینچ  تشادنرب . مدرم  راک  حالـصا  يارب  مدق  کی  تشاذگن . یقاب  دوخ  زا  یلخاد  تاحالـصا  هنیمز  رد 

. دش زیر  زیر  هکلب  هعطق  هعطق  دتفا  نیمز  رب  یکدوک  تسد  زا  هک  ینیچ  ینادلگ  نانچمه  شگرم ، زا  سپ  دوب ، هداهن  ناینب 
هاش ردان  : » دـسیونیم هاش  یلعحتف  هب  ياهمان  رد  هک  اـج  نآ  رداـن ، هراـبرد  هسنارف  روطارپما  نوئلپاـن  تسا  هدرک  هدـیقع  راـهظا  بوخ  هچ 

بیهم ناگیاسمه  ربارب  رد  نیگمهـس و  نایوج  هدسفم  لباقم  رد  يو  دنک . لیـصحت  یگرزب  تردق  دـش  قفوم  هک  دوب  یگرزب  يوجگنج 
.« دشاب هدنیآ  رکف  هب  مه  لاح  رکف  هب  مه  هک  تشادن  ار  یگنازرف  نیا  یلو  درک . تنطلس  راختفا  اب  دمآ و  بلاغ  دوخ  نانمشد  رب  دوب .

! چیه رگید  دوب و  یگرزب  يوجگنج  ردان  يرآ 
مه نآ  دیآ ، هتفگ  يو  یبهذم  تاداقتعا  نینچمه  لیامش و  لکش و  تروص و  باب  رد  یحرش  هک  تسین  تبسانمیب  لاقم ، نیا  نایاپ  رد 
درم نیا  تسا . هتـشاد  رـشن  رـشح و  يردان  راـبرد  ناـگرزب  اـب  اـعبط  هدوب و  وا  يودرا  رد  یتدـم  هدـید و  مشچ  هب  ار  وا  هک  يدرم  لوق  زا 

هب لاس 1743  رد  هتشذگرد ، ندنل  رد  رد 1786  هدش و  دلوتم  ناتسلگنا  تومسترپ  رد  رد 1712  هک  يو  تسا . یسیلگنا  يوناه  سانوج 
يارب يو  دندرب  تقرـس  هب  ار  يو  لاوما  نادزد  دابارتسا  رد  نوچ  تسا و  هدرک  رفـس  ناریا  هب  یناگرزاب  طباور  داجیا  يارب  هتفر و  هیـسور 

رد يرگید  هدـنزرا  بلاطم  هفاضا  هب  ار  دوخ  یناگدـنز  عیاقو  حرـش  وا  تسا . هتفر  ردان  دزن  هب  شیوخ  لاوما  نتفرگ  سپ  دـیما  هب  ملظت و 
رد هچنآ  تسا . هدومن  رشتنم  ندنل  رد  لاس 1753  رد  دلج  راهچ  رد  ناریا  اب  يراجت  طباور  داجیا  تهج  رد  اهیـسیلگنا  تامادقا  صوصخ 

تیاهن رد  تسوا  باتک  زا  میروآیم  اج  نیا 
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: راصتخا
. دادیمن ناشن  ار  وا  رگمتس  تعیبط  دوب و  وا  یگداس  زا  یکاح  يو  هفایق  »

هایس و شیوم  تساهیمور . ینیب  هیبش  اهیناریا  بلاغ  ینیب  اریز  دوب ، اهیمور  ینیب  هیبش  رتمک  وا  ینیب  اهیناریا و  تروص  زا  رتدرگ  وا  تروص 
هدمآ ولج  شیاههناش  اپ و  شـش  دودح  رد  شدق  دنمورین و  شندب  نوگمدنگ و  شتروص  دـنلب و  شیناشیپ  ذـفان و  تشرد و  شنامـشچ 

زا هک  دوب  نکفانینط  يوق و  ناـنچ  وا  يادـص  تشاد . صوصخم  یتـبیه  دوـشگیم  نخـس  هب  بل  هک  یماـگنه  اـصوصخم  وا  هفاـیق  دوـب .
سولج لیاسو  زا  یکی  ماجنارس  دوب و  دیدش  رایسب  دادیم  نامرف  نازابرس  هب  گنج  هنحص  رد  هک  یماگنه  دشیم و  هدینـش  دیعب  تفاسم 

ياهحالس نیرتیمیدق  زا  یکی  هک  نیزربت  زا  هدافتسا  دوبن . ریثأتیب  وا  راک  تفرـشیپ  رد  زین  يو  ینامـسج  يورین  دش . تنطلـس  تخت  هب  وا 
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زا لبق  ار  يو  هک  يروط  هب  تخاس . جیار  هرابود  ار  نآ  ردان  یلو  دوب  هدـش  خوسنم  شیپ  اهتدـم  زا  هچرگ  تسا ، نایناریا  نایم  رد  لومعم 
يو دوـب . زیگنا  تفگـش - ناـیناریا  لاوـحا  رب  شفوـقو  نینچمه  وا و  هظفاـح  هوـق  دـندیمانیم . ناـخ » نیزربـت   » تنطلـس تخت  رب  سوـلج 

رد نانچ  تسنادیم . ار  تلایا  ره  تادـیاع  تایئزج  دروایب . رطاخ  هب  تشاد  هطبار  اهنآ  اب  هک  ار  یـصاخشا  همه  مان  یناسآ  هب  تسناوتیم 
هب تداع  هک  اجنآ  زا  يو  درک . مهارف  ار  دوخ  يدوبان  هنیمز  متس  ملظ و  اب  دش و  فرحنم  تسار  هار  زا  هک  دوب  هدش  داتسا  گنرین  هلیح و 
هب عورـش  رمع  رخاوا  رد  تشاد . یگتـسباو  یگنج  روما  هب  هک  دیـشیدنایم  یبلاـطم  هراـبرد  طـقف  دوبن و  لوغـشم  شرکف  تشادـن ، رکفت 

ياهلحرم رد  تخاسیم . یلمع  دوخ  رکف  تعرس  نامه  هب  ابیرقت  ار  دوخ  تامیمصت  تشاد . یبیجع  نهذ  روضح  درک . نتشون  ندناوخ و 
. دروخیم قرع  بارش و  يدازآ  هب  رمع  زا 

. دوشب وا  يرکف  ینامسج و  تردق  دایدزا  ثعاب  هک  دروخیم  ياهزادنا  هب  بارش  طقف  دش و  نادرگور  یلکب  قرع ، ندیشون  زا  دعب ، یلو 

. دوبن هظحالم  لباق  وا  سابل  درکیم . افتکا  تشاد  بیج  رد  نایناریا  دـننام  هک  هتـشرب  دوخن  يردـق  هب  بلغا  دوب و  هداـس  رایـسب  وا  ياذـغ 
و دیزانیم . دوب  هدرک  هتسارآ  ار  شجات  هک  یئاهبنارگ  رهاوج  هب  رتشیب 
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. تسا مرگرـس  نآ  اب  رداـچ  رد  دراد و  تسد  رد  یتشرد  هزوریف  هک  دـشیم  هدـید  اـبلاغ  دوب . هتخاـس  نیزم  رهاوج  اـب  زین  ار  دوخ  هماـمع 
. تشاد یهاگآ  دوخ  دض  رب  مدرم  مشخ  زا  يو  اریز  تسین . دیعب  مه  عوضوم  نیا  دیـشوپیم و  سابل  ریز  ینـشوج  هشیمه  هک  دـنیوگیم 
. تشاد رایـسب  هقالع  نانز  هب  ردان  دننک . يوریپ  وا  زا  هک  تفگیم  زین  دوخ  نازابرـس  هب  درادن و  رب  رد  يدایز  هماج  هک  درکیم  رهاظت  اما 

يو تسین . شیب  يزیمآ  هرخسم  هصق  دوخ  نیا  یلو  دندربیم . وا  روضح  هب  يرتخد  بش  ره  شگرم ، زا  شیپ  لاس  دنچ  ات  هک  دنیوگیم 
ار دوخ  نانز  ابلاغ  ناینامثع ، اب  ياهگنج  رد  تشاد . تسود  اهتدم  ات  ار  اهنآ  زا  یـضعب  درکیم و  تعانق  نز  هس  یـس و  هب  رمع  رخاوا  رد 

. دربیم هارمه 
نامز نامه  رد  دراد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  مدرم  نهذ  هک  تساوخیم  وا  تشاد . رظن  رد  ار  یمهبم  فده  ردان  ارهاظ  یبهذم ، دـصاقم  رد 

تنطلـس تخت  رب  نامیا  يوقت و  ببـس  هب  يوفـص  نادـناخ  نوچ  دـیازفایب . دوخ  ترهـش  رب  هتـشذگ  ناهاشداپ  دـننام  ون  یبهذـم  داجیا  اب 
ار لیجنا  هک  داد  نامرف  يو  لاس 1740  رخاوا  رد  دنک . سیسأت  ون  ياهلسلس  ون  یبهذم  ساسا  رب  هک  دوب  لیام  ارهاظ  زین  وا  دندوب ، هتسشن 

قبط رب  تسا و  سوه  يوه و  يور  زا  لـمع  نیا  هک  دـمآیمرب  نینچ  دروـم  نیا  رد  وا  راـتفر  زرط  زا  یلو  دـننک . همجرت  یـسراف  ناـبز  هب 
ناشیشک اهفقسا و  زا  نت  دنچ  وا  دش و  هتـشاذگ  دوب  یملاع  ۀبـسن  درم  هک  يدهم  ازریم  رظن  تحت  رما  نیا  تسین . یحیحـص  تباث و  هشقن 

ار وا  توـعد  اـهالم  اـما  دـننک . تاـقالم  ناهفـصا  رد  وا  اـب  هک  درک  توـعد  ار  یناریا  ياـهالم  کـیلوتاک و  نیغلبم  زا  رفن  دـنچ  ینمرا و 
هقباسیب و اهنآ  هب  تبسن  ردان  راتفر  نیا ، زا  هتشذگ  دشیم . مامت  ناناملسم  نایز  هب  دمآیم  لصاح  عاضوا  رد  يرییغت  رگا  اریز  دنتفریذپن .

. دنوش فاعم  روضح  زا  ات  دنداد  ینالک  ياههوشر  يدهم  ازریم  هب  نانآ  زا  يرایسب  ورنیزا ، دوب . هدننز 
هزادـنا هب  یـسراف  نابز  رد  دوب و  هتفای  دـلوت  ناریا  رد  هک  کیلوتاک  غلبم  کی  اـهنت  دـندش  راـضحا  دروم  نیا  رد  هک  یناـیوسیع  ناـیم  رد 

هب تسناوتیم  تشاد  طلست  یفاک 
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نابز رد  اهنآ  زا  یمک  هدـع  یلو  دـننکیم ، ترـشاعم  مدرم  اب  دـناهدمآ و  اـیند  هب  ناریا  رد  هچ  رگا  هنمارا  اـما  دزادرپب . یمهم  راـک  ناـنچ 
. دوب یسراف  نابز  هب  نآرق  زا  ياهمجرت  اهنآ  ربتعم  عبنم  دندرب . راک  هب  ینآرق  تالکشم  تاغل و  عاونا  همجرت  نیا  رد  دنراد . طلست  یسراف 
. دش فرص  تقو  راک  نیا  رد  هام  شش  داد . رارق  هدافتسا  دروم  نیتال  نابز  هب  ار  لیجنا  همجرت  هسنارف ، مدرم  زا  « 1  » نیوهد مان  هب  یشیشک 

. دیسر ردان  روضح  هب  ناشیشک  املع و  اب  يدهم  ازریم  ( 1741  ) دعب هم  هام  رد 
رب يوسیع  بهذم  هرابرد  يزیمآهرخـسم  بلاطم  دندناوخ ، وا  يارب  ار  همجرت  زا  یتمـسق  یتقو  تخادنا و  اهنآ  راک  هب  يرـسرس  رظن  ردان 
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هدیقع ردان  درک  داقتنا  ع )  ) یلع ماما  و  ص )  ) دمحم ترـضح  زا  نینچمه  تفرگ و  دنخـشیر  داب  هب  ار  یـسوم  بهذم  انمـض  دنار و  نابز 
وا هب  ادخ  رگا  دش و  دهاوخن  عفترم  لاکـشا  نیاربانب  دـنراد و  فالتخا  ناناملـسم  زا  شیب  دوخ  حورـش  رد  لیجنا  ناگدنـسیون  هک  تشاد 

. دشاب رتهب  رشب  بهاذم  رگید  زا  هک  دروآ  دهاوخ  دوجو  هب  یبهذم  تیحیسم  مالسا و  بهذم  زا  دهدب  رمع 
. میئارگن لیصفت  هب  نیا  زا  شیب  هک  تسا  نآ  رتهب  دیشک و  ازارد  هب  بلطم  نیا 

بیدا درم  نیا  زا  مینک و  رایتخا  یـشوماخ  يدابآرتسا  ناخ  يدـهم  دـمحم  ازریم  يو  رواشم  یـشنم و  ریزو و  دروم  رد  هک  تسا  غیرد  اما 
. میئامنن يدای  دوب ، هدرک  ردان  نوچ  يدرم  زارمه  هارمه و  رفسمه و  نیشنمه و  ار  وا  ریدقت  تسد  هک  تسدربز ، هدنسیون  رونخس و 

______________________________

 Desvignes (- 1)
173 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

يدابآرتسا ناخ  يدهم  دمحم  ازریم 

دوب یناریا  یمالسا و  گنهرف  شناد و  دهم  راگزور  نآ  رد  هک  ناهفصا  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  ریـصن ، دمحم  رـسپ  يدهم ، دمحم  ازریم 
یمالـسا و فراعم  رد  دومن و  مامت  تفرـشیپ  تیبرع  تیبدا و  رد  يدوزب  شیوخ ، ریظنمک  دادعتـسا  ناوارف و  شوه  وترپ  رد  درک و  زاغآ 

تلود هاگتسد  ینعی  هفیرش » هصاخ  راکرس   » هب تفای و  اناوت  یتسد  اشنا  تغل و  رد  دیسر و  دنمجرا  یماقم  هب  یبرع  یـسراف و  نابز  قیاقد 
نابغاب نامرف  هدرکیم و  صلخت  بکوک  يو  دناهتـشون  هک  نیا  اما  دش . تمدخ  لوغـشم  يرگیـشنم  تمـس  اب  دـمآرد و  يوفـص  رابرد  و 

تسا و رایـسب  نخـس  هرابنیا  رد  تسین . تسرد  ارهاظ  هتـشاد ، یتنطلـس  تاتویب  تسایر  دـح  رد  يزیچ  زورما  حالطـصا  هب  اـی  يرگیـشاب 
يازریم دومحم  رثا  دومحملا ،» ۀنیفـس   » یجرگ و کـیب  دـمحا  رتخا » هرکذـت   » لـثم ربتعم  ياههرکذـت  زا  کـیچیه  رد  هکنیا  نآ  لـصحام 

هب يرعاش  راعشا  یناگدنز و  زا  ازریم  وگاله  رثا  بارخ » هبطصم   » یلبند و قازرلا  دبع  فیلأت  اراد » ناتـسراگن   » هاش و یلعحتف  رـسپ  راجاق 
يرعاش نینچ  مان  زین  یلدگیب  رذآ  فیلأت  هدکـشتآ » هرکذت   » رد یتح  تسا . هدشن  دای  يدابآرتسا  یناردـنزام و  ای  يدابآرتسا  بکوک  مان 

اب یناوج  راگزور  رد  لقاال  يو  هک  یلاح  رد  هدوب ، هدینشن  وا  زا  یمان  هتخانشیمن و  ار  يرعاش  نینچ  رذآ  هک  دناسریم  رما  نیا  هدماین و 
ازریم يریپ  مایا 

174 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ازریم ملق  هب  هدش  رداص  بکوک  يدهم  ازریم  مان  هب  هک  يرگیـشاب  نابغاب  مقر  هتـشذگ  نآ  زا  تسا . هدوب  نامزمه  رـصاعم و  ناخ  يدـهم 
ظاحل زا  يوفـص ، تلود  نوچ  یئاپرید  لیوط و  ضیرع و  هاگتـسد  رد  هک  دیامنیم  دیعب  هدـش و  هتـشون  يدابآرتسا  ناخ  يدـهم  دـمحم 

هدش شیوخ  دیدج  بصنم  نامرف  نتشون  رومأم  دوخ  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  هک  دشاب ، هدوب  گنت  هیفاق  نانچ  نایشنم ، ناررحم و  رامش 
رب هک  ءاشنا  قیاقد  لسرت و  هویـش  رب  نافقاو  بدا و  لها  رب  هن  تسا ، ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  ملق  هب  روکذم  نامرف  هک  بلطم  نیا  دشاب و 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  زین  يو  تآشنم  رد  نامرف  نآ  تسا و  راکشآ  یناتسبد  لفط  ره 
تـسد ناریا  یقرـش  تمـسق  رب  تسخن  اهناغفا  هچ  تسا . هدیماجناین  لوط  هب  نادنچ  يوفـص  هاگتـسد  رد  يو  تمدخ  نارود  ارهاظ  يراب ،

ناج هب  رهـش  مدرم  الغ ، روهظ  طحق و  زورب  رثا  رب  ینالوط ، ۀبـسن  ياهرـصاحم  زا  سپ  دنتفرگ و  هرـصاحم  رد  ار  ناهفـصا  سپـس  دنتفای و 
يوفص تلود  هنوگ  نیدب  داهن و  يو  رس  رب  شیوخ  جات  تفر و  ناغفا  دومحم  يودرا  هب  درواین و  بات  نآ  زا  شیب  يوفص  هاش  دندمآ و 

زا هنغافا ، اـب  گـنج  مـالعا  رکـشل و  هیهت  دـصق  هب  ناهفـصا  هرـصاحم  هحوبحب  رد  هک  ازریم  بساـمهط  دـعب ، یکدـنا  تخیرورف و  ـالمع 
يورین هب  دش و  انـشآ  یلق  ردـن  اب  تسایـس  هصرع  گنج و  نادـیم  زارف  بیـشن و  رد  دوب ، هتخادـنا  نوریب  ار  دوخ  يوفـص  تلود  تختیاپ 

رد دوب ، هتفای  ترهش  یلقبسامهط »  » هب کنآ  هک  یلقردن  دیـشک و  نوریب  هبلغ  رهق و  هب  نابیقر  تسد  زا  ار  ناسارخ  وا  تعاجـش  تیافک و 
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رگمتـس نیمجاهم  دوجو  ثول  زا  ار  يوفـص  تلود  هاگتخت  دـمآرد و  ناهفـصا  هب  هناحتاف  تسکـش و  مه  رد  ار  اهناغفا  ددـعتم  ياـهگنج 
راد هب  شابلزق  حتاف  هاپـس  دورو  ناهفـصا و  حتف  تینهت  رب  رعـشم  ياهضیرع  ناخ  يدهم  دـمحم  ازریم  هک  دوب  ماگنه  نیمه  رد  تخادرپب .
هک تسا  راگزور  نیمه  زا  ارهاظ  دومن . تینهت  کیربت و  ضرع  دابآرتسا  مدرم  بناج  زا  تشاد و  يردان  بکوم  میدقت  ناهفصا  هنطلسلا 

« کلامملا یشنم   » امسر هدوب و  وا  اب  اج  همه  سپ  نآ  زا  هدش و  وا  صوصخم  یشنم  هتفای و  هار  ردان )  ) ناخ یلقبسامهط  هاگتـسد  رد  يو 
. تسا هدیدرگ  ردان 

175 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
، ینامثع ناکرت  رب  هبلغ  و  ( 1735  ) هجنگ و  ( 1733  ) تشر ياهدادرارق  رثا  رب  ناریا ، زا  اهـسور  نتفر  نوریب  هنغافا و  رب  هبلغ  زا  سپ  رداـن 

تشادرب تنطلس  هب  دوب  راوخریش  یلفط  هک  ار  موس  سابع  هاش  درک و  رانکرب  تنطلـس  زا  یتیافکیب  مرج  هب  ار  یناث  بسامهط  هاش  تسخن 
اما ناخ . یلقبـسامهط  ماک  هب  دوب و  ازریم  سابع  مان  هب  تنطلـس  یطیارـش  نینچ  رد  هک  تسادـیپ  تفرگ و  تسد  هب  ار  روما  ماـمز  دوخ  و 

ناگرزب درک و  راومه  دوخ  تنطلس  يارب  ار  هنیمز  نارادرس ، نازابرس و  کمک  هب  اذل  دوب . راتساوخ  زین  ار  تنطلـس  مان  ناخ  یلقبـسامهط 
، تسا نارگمتـس  نایوگروز و  هبرح  هک  دیدهت  باعرا و  اب  دـننادیم  همه  هک  یحرـش  هب  دـیناشک و  ناغم  تشد  هب  ار  تیالو  رهـش و  ره 

فک رد  مدرم  درک و  تساوخرد  بوذجم  بوعرم و  تعامج  نآ  زا  ار  شنادناخ  ردان و  تنطلس  بیوصت  تنطلـس و  زا  ار  هیوفـص  علخ 
(. 1148  ) دنتفریذپ ار  يو  بولطمان  طیارش  دنداهن و  ندرگ  يو  تنطلس  هب  دندیدن و  ياهراچ  اضر  میلست و  زج  هراوخنوخ ، رن  ریش  نآ 

هک نمؤم  ازریم  ردان ، رما  هب  دش و  رانکرب  یکلامملا  یشنم  بصنم  زا  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  ردان ، تنطلـس  نیتسخن  ياهزور  نیمه  رد 
زا یلو  تسین ، يرکذ  ردان  خیرات  رد  کلامملا  یـشنم  نیا  زا  دـنچ  ره  تفای . یکلامملا  یـشنم  تمـس  دوب  یناث  بسامهط  هاش  ریزو  البق 
زا ضرغ  هک  دیآیمرب  نینچ  بلطم  نیا  زا  ارهاظ  تسا و  رایسب  نخس  دوب  هتفای  لزنت  يراگنعیاقو  تمـس  هب  هک  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم 

. تسا هدوب  ردان  تمدخ  رد  يو  مئاد  روضح  رتشیب و  تیمرحم  هکلب  هدوبن  ریقحت  فیعضت و  دیدج ، لغش  نییعت 
هن تسنادیم و  تروشم  روش و  هتسیاش  ار  یسک  هن  دوب ، تروشم  روش و  لها  هن  رورغم ، قطنمیب  نارـسهریخ  نایوگروز و  همه  لثم  ردان 

داصتقا زا  تسایس و  ات  هتفرگ  گنج  زا  اهراک ، همه  رد  دوخ  وا  دوب و  وا  دوخ  اب  اهراک  همه  درمشیم . يزیچ  هب  ار  نارگید  رظن  هشیدنا و 
ار یـسک  تفگیم و  ار  نیـسپاو  نیتسخن و  نخـس  دومنیم و  هلخادـم  اهراک  تایئزج  هب  یتح  درکیم و  رظنراهظا  تناید  ات  یلام  روما  و 

. دوبن يریزو  مظعاردص و  زا  یمان  يردان  هاگتسد  رد  هک  دوب  نینچ  دوبن . يو  ياهراک  رد  ارچ  نوچ و  قح 
- دمحم ازریم  دندوبن : شیب  رفن  راهچ  يو  تلود  ناکرا  میئوگب  رتهب  ای  نارای  مامت 

176 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
يرادا مهم  تاروتسد  دشیم و  هتـشون  نیطالـس  هب  هک  یئاههمان  دوب . يرادا  یـسایس و  مهم  ياهنامرف  یـشنم  هک  يدابآرتسا  ناخ  يدهم 

. دوب ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  ياشنا  هب  همه  لوا  هجرد  بصانم  لغاشم و  نامرف  یتح  دیدرگیم ، لاسرا  يردان  نیطباض  لامع و  هب  هک 
يرفـس دومنیم و  هرکاذم  بهذم  ینـس  ياملع  اب  ردان  بناج  زا  تشاد و  تسد  یبهذم  لئاسم  رد  هک  یـشابالم  ربکا  یلع  ازریم  يرگید 

یماطـسب کلامملا  ریعم  ناخ  یلعنیـسح  يرگید  دومن . هبتاکم  هرکاذـم و  ینامثع  تلود  یتفم  اب  تفر و  ینامثع  رابرد  هب  ترافـس  هب  زین 
. یشاک مساقلا  وبا  ازریم  رفن  نیمراهچ  هرخالاب  دوب و  لوپ  رایع  ظفح  هکس و  برض  يدقن و  هوجو  لوئسم  هک 

رد یفوتم   ) ناجیابرذآ یفوتـسم  يزیربت ، عیفـش  دمحم  ازریم  دـندوب : شباکر  رد  هراومه  یفوتـسم  راهچ  زین  اهرفـس  رد  نانیا ، زا  هتـشذگ 
هک قارع  یفوتـسم  نسح  ازریم  داد و  نامرف  وا  لتق  هب  دوخ  تنطلـس  رخاوا  رد  ردان  هک  ناسارخ  یفوتـسم  رقاب  دمحم  ازریم  و  ق ) 1180 ه .
زا لسنلا و  عوطقم  ردان  نامرف  هب  هک  سراف  یفوتـسم  يزاریـش  ناخ  یقت  تشذـگرد و  زاریـش  رد  دـش و  سراف  یگیب  رلگیب  رداـن  زا  سپ 

تشاد و زورما  زا  يرتعیـسو  لومـش  اهزور  نآ  رد  سراف  قارع و  ناسارخ و  ناجیابرذآ و  تلایا  راهچ  نیا  هتبلا  دیدرگ . انیبان  مشچ  کی 
لئاوا اـت  قارع ، سراـف و  ناـسارخ و  ناـجیابرذآ و  تلاـیا  راـهچ  هب  ناریا ، يدنبمیـسقت  نیا  دـیدرگیم . لـماش  ار  ناریا »  » نیمزرـس هیلک 
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تامیسقت رد  یـسمش  يرجه  لاس 1320  زا  هصاخ  اهدـعب ، و  دـیدرگیم . سیردـت  زین  سرادـم  رد  دوب و  لومعم  زین  هاـش  اـضر  تنطلس 
میـسقت یبرغ  یقرـش و  ناتـسا  ود  هب  ناجیابرذآ  یتح  دـش و  هدوزفا  اهناتـسا  رامـش  رب  تفرگ و  تروص  ررکم  ياـهرظن  دـیدجت  يروشک 

. دیدرگ
« ناـبرق هلب   » هب زج  بل  دـنتفگیمن و  ارچ  نوـچ و  زا  نخـس  يو  ربارب  رد  زین  ناـنیا  دـندوب و  نت  دـنچ  نیمه  يرداـن  تـلود  ناـکرا  يراـب 
شـالت و همه  نآ  زا  سپ  لاس 1159 ، رد  هکنیا  ات  یهاج . دنتـشاد و  یمان  ناریا  زور  نآ  دودـحم  هعماج  رد  همه  نیا  اـب  دـندوشگیمن و 

يرفعج بهذم  دروم  رد  ار  ردان  طیارش  هکنآیب  ینامثع  تلود  تبراحم ، نادیم  رد  هچ  تسایس  هصرع  رد  هچ  ردان ، ششوج  ششوک و 
دشاب هتفریذپ  ناریا  نایعیش  هب  یعفاش  نکر  زا  هکم  رد  یماقم  صیصخت  و 

177 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هیوفـص و هب  ناشهجوت  ناریا و  مدرم  هیاـنک  نعط و  زا  ینامـسج ، یگدوسرف  يریپ و  زا  هتـشذگ  هک  مه  رداـن  دـش و  هحلاـصم  هب  رـضاح 

يدنفا فیظن  مان  هب  ینامثع  ریفس  تفریذپ و  ار  حلص  دوب ، هدش  هتسخ  هیوفـص  هب  باستنا  نایعدم  ياول  ریز  هب  نانآ  هزور  ره  ياهـشروش 
يریفس دننک و  مادقا  ریفس  هلدابم  هب  نیفرط  هک  دش  انب  دادرارق  قبط  رب  دش و  هتسب  حلـص  دادرارق  دمآ و  ناریا  هب  حلـص  دادرارق  دقع  يارب 

رابرد رد  لاس  هس  دیآ و  ناریا  هب  ینامثع ) رابرد   ) یلاع باب  زا  زین  يریفس  دنک و  تماقا  اج  نآ  رد  لاس  هس  دور و  یلاع  باب  هب  ناریا  زا 
. دشاب میقم  يردان 

نامعن نامثع  كرت و  فورعم  رعاش  یمحر  تقفاوم  هب  ساویـس  مکاح  يدـنفا  دـمحا  ینامثع ، تلود  فرط  زا  دادرارق ، ياضما  بقاـعتم 
تلود بناج  زا  الباقتم  دـنروآ . ردان  روضح  هب  ار  ینامثع  ناطلـس  يایادـه  دـنیایب و  ناریا  هب  دـش  رارق  ینامثع  روشک  يالـضف  زا  يدـنفا 

ازریم هک  دیدرگ  ررقم  دش و  ینامثع  رابرد  هب  ترافـس  رومأم  یئافلخلا  ۀـفیلخ  بقل  اب  يردان  نارادرـس  زا  ولماش  ناخ  یفطـصم  زین  ناریا 
. دشاب ریفس  نیا  هارمه  زین  ناخ  يدهم  دمحم 

ناونع هب  كرت ، رعاش  یمحر  تسا . هتشاد  یتمـس  هچ  تیمها  رپ  ترافـس  تأیه  نیا  رد  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  هک  مینادیمن  یتسرد  هب 
دیاش هتشاد ، یناونع  تمس و  نینچ  ناخ  يدهم  ازریم  هک  دیآیمن  رظن  هب  اما  دوب . هدمآ  ناریا  هب  كرت  ریفس  ناهارمه  وزج  رد  راگنعیاقو 

دز و یسایس و  مهم  تیرومأم  هتشاد و  یشیامن  يرهاظ و  شقن  حالطصا  هب  ولماش  ناخ  یفطصم  هدوب و  وا  یـسایس  تأیه  رکفتم  زغم  مه 
رد هک  دوشیم  دییأت  اج  نیا  زا  بلطم  نیا  تسا . هدوب  ناخ  يدهم  دـمحم  ازریم  اب  رابخا  تاعالطا و  يروآعمج  کیتامولپید و  ياهدـنب 
ناخ يدهم  ازریم  هک  نیا  باب  رد  دوخ  عوبتم  تلود  هب  دادغب  كریز  مکاح  اشاپ  دمحا  زا  تسا ، يدنس  هیکرت  تلود  یسایس  دانـسا  وزج 

یکریز و هب  هک  دادغب  ياشاپ  هک  تسادیپ  تسا . ناخ  یفطـصم  اب  ترافـس  ناونع  ارهاظ  هک  دنچ  ره  دننادب ، حـجرم  ناخ  یفطـصم  رب  ار 
تاماقم تلفغ  رثا  رب  اداـبم  اـت  دـنک  علطم  رما  نیا  زا  زین  ار  یلاـع  باـب  هتـساوخ  هدـش و  عوضوم  هجوتم  تشاد  ناوارف  ترهـش  يرگهلیح 

تابجوم
178 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هب دیاب  نیرومأم  تسا ، رتکیدزن  هاش  ردان  هب  ناخ  یفطصم  زا  ناخ  يدهم  ازریم  نوچ  هک  دنکیم  حیرـصت  اشاپ  دمحا  دیآ . مهارف  یتمادن 
، نامرک دزی و  هار  زا  ردان  هک  یماگنه  نامه  رد  مرحم 1160 ، مهد  زور  ناریا ، ترافس  تأیه  « 1 . » دننک مارتحا  ناخ  یفطصم  زا  شیب  وا 

ناطلـس هب  ار  يردان  يایادـه  دـنناسر و  لوبناتـسا  هب  ار  دوخ  اـت  دـندش  شیوخ  تیرومأـم  یهار  دـش ، ناـسارخ  هناور  گرم  کـیپ  نوچ 
ینیچ و فورظ  یمـشیربا و  ياههچراپ  دننام ، راگزور  نآ  ناوارف  سیافن  فحت و  زا  ریغ  ایاده ، نیا  دنراد . میدـقت  ینامثع  ناخ  دومحم 

. صاقر لیف  ریجنز  ود  تفبرز و  للجم و  ياهمیخ  نیرز و  یتخت  رب  دوب  لمتشم  نآ ، لاثما  عصرم و  رادرهوج  ياهریشمش 
بش هک  دش  مولعم  دیسر و  ردان  ندش  هتشک  ربخ  هک  دوب  دادغب  رد  فقوت  ياهزور  رد  دش . دادغب  مزاع  ناهفـصا  زا  ناریا  ترافـس  تأیه 
هدش هتشک  شنازابرـس  تسد  هب  ناریا  تسرپرهاوج  تسودلام و  زیرنوخ ، رگدادیب ، هاشداپ  لاس 1160  يرخالا  يدامج  مهدزای  هبنشکی 
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ینامثع تلود  اریز  داتفا . قیوعت  هب  دندوب  دادـغب  رد  ود  ره  هک  ارفـس  هلدابم  تفرگورف و  ار  همه  تریح  تهب و  ربخ ، نیا  لوصو  اب  تسا .
. دز دهاوخ  هیکت  تنطلس  شلاب  رب  یسک  هچ  ردان  زا  سپ  هک  تسنادیمن 

نیسح هلمج ، نآ  زا  نایک . تخت  جات و  ثراو  میتسه و  يوفـص  نامدود  زا  ام  هک  دندرک  دنلبرـس  نارادهیعاد  زا  یتعامج  لاوحا ، نیا  رد 
رد هدوب و  یناث  بسامهط  هاش - دنزرف  هک  دوب  یعدم  نیسح  دندوب . هتـشاداو  راک  نیدب  دادغب  رد  ار  وا  ینامثع  ناکرت  هک  دوب  یمان  ازریم 

. تسا هدناسر  دادغب  هب  ار  دوخ  اج  نآ  زا  هتخیرگ و  هیسور  هب  هدرک و  رارف  ناغفا  دومحم  تسد  هب  يوفص  ناگدازهاش  لتق  هماگنه 
. تسا هداد  یهاوگ  ازریم  نیسح  ياعدا  قدص  رب  ولماش  ناخ  یفطصم  هک  دناهتشون 

!! ردان نایعدم  رانک  رد  يزور  ردان و  ریفس  يزور 
هکنیا ات  دوب  دادغب  رد  ناریح  فیلکتالب و  یتدم  ردان  گرم  زا  سپ  ناخ ، یفطصم  يراب 

______________________________

هرامش 464 دنس  ش ،) رنه 1357 ه . بدا و  ناتسگنهرف  تاراشتنا   ) يورغ دومحم  فیلأت  ناریا  یخیرات  دانسا  تسرهف  (- 1)
179 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

راک میکحت  يارب  تسشن و  تنطلس  هب  يو  ياج  رب  درک و  هبلغ  دوخ  ردارب  ناخ  یلقیلع  رب  ردان  هدازردارب  ناخ  میهاربا  تردق ، هزرابم  رد 
اما دومن ، دـییأت  اقبا و  ترافـس  تیرومأم  رد  ار  ولماش  ناخ  یفطـصم  يو  دـنک . رارقرب  یـسایس  هطبار  ینامثع  تلود  اب  تساوخ  شیوخ ،

ردان هب  ناخ  يدهم  ازریم  ناوارف  برقت  تیمرحم و  رب  هدوب  يرگید  هنیرق  مه  بلطم  نیا  دیاش  درواین . رظن  رد  ار  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم 
ناخ يدهم  ازریم  اریز  هدش ، يو  يرانکرب  لزع و  بجوم  ردان ، گرم  زا  سپ  هک  یئایازم  يو . ینادراک  شوه و  هب  ردان  ناوارف  دامتعا  و 
ودب بتارم ، نیا  رب  راضحتسا  اب  زین ، ناخ  میهاربا  هتـسنادیمن و  تمدخ  هتـسیاش  ار  وا  هتفرگیمن و  يزیچ  هب  ار  ناخ  میهاربا  لاثما  املـسم 

. تسا هتشادن  نانیمطا  دامتعا و 
اریز دوب . هتفرگن  رارق  راک  نیا  رب  یهلا  تیـشم  ییوگ  اما  دوش . لوبناتـسا  مزاـع  رتدوز  هچ  ره  هک  تشاد  ناوارف  شـشوک  ناـخ  یفطـصم 

زا رفن  جنپ  تسیب و  اب  ناتـسرل  نیناوخ  زا  نت  دنچ  ایناث  دناهدرک و  ینادنز  ناخ  میرک  رما  هب  ار  وا  رـسپ  ود  الوا  هک  دیـسر  ربخ  ودب  يدوزب 
. دش ناهاشنامرک  مزاع  راچانب  ناخ  یفطصم  دنشابیم . وا  رظتنم  دناهتفر و  ازریم  نیسح  دزن  ناهاشنامرک  رد  يو  موق  ناگرزب 

یناگدنز تفر . دهشم  هب  اجنآ  زا  هاشنامرک و  هب  دادغب  زا  ارهاظ  دوب ، هدش  رانکرب  ترافـس  زا  هک  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  نایم ، نیا  رد 
. تسین نشور  اهلاس  نیا  رد  يو 

. تسا هدیشک  كاخ  باقن  رد  يور  یک  هتسیز و  هنوگچ  لاس و  دنچ  هدوب و  اجک  رد  مینادیمن 
تاونس نیب  رد  ار  شگرم  لاس  هدوب . خیرات  نیا  زا  سپ  شگرم  هک  دیآیمرب  اجنیا  زا  تسا و  يرمق  خالگنس 1172  باتک  مامتا  خیرات 

ناـیم رد  تلزع و  هشوـگ  رد  دـبال  دـشاب ، هتفاـی  تاـیح  رداـن  زا  سپ  لاـس  تسیب  يو  ینعی  دـشاب ، نینچ  رگا  دناهتـشون . و 1180   1175
یلصفم هعومجم  یکرت و  یبرع و  یسراف و  یطخ  بتک  رب  لمتشم  هتـشاد  یمیظع  هناخباتک  وا  اریز  هدربیم . رـس  هب  دوخ  ناوارف  ياهباتک 

ره ام  راگزور  رد  هکنانچ  يداه . دمحم  اقآ  راک  هب  بهذم  رثکا  ینسحلا و  دامع  ریم  طوطخ  هلمج  نم  گرزب  ناداتـسا  شوخ  طوطخ  زا 
رظن بلج  نآ  تشپ  رب  ناخ  يدهم  ازریم  رهم  دوش ، ادیپ  دامع  ریم  طخ  هک  اج 

180 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هب ياو  دـیامن . يریگولج  نآ  يانف  زا  رگم  ات  درک  شیوخ  دالوا  دـشرا  فقو  ار  میظع  هناخباتک  نیا  ناـخ  يدـهم  دـمحم  ازریم  دـنکیم .

و  ) روهـشم مهم و  بتک  زا  يرایـسب  یماسا  نآ  رد  هدش و  پاچ  يو  تآشنم  وزج  رد  هناخباتک  همانفقو  تروص  ادـخ . دزاسن  هک  يراک 
. تسا هدمآ  حیملت  هیمعن و  ماهبا و  هب  ای  حیرصت  هب  هناخباتک ) رد  دوجوم  بتک  دبال 

هتـشون یمهم  ياهباتک  ردان ، نوچ  یئوگروز  يوخدـنت  درم  تمدـخ  رد  مه  نآ  يرادا ، ياـهیراتفرگ  همه  اـب  ناـخ  يدـهم  دـمحم  ازریم 
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یلو هداهنن  شیوخ  باتک  رب  یمان  دوخ  يو  هک  تسا  هجوت  بلاـج  يرداـن » ياـشگناهج   » هب فورعم  هاـش  رداـن  خـیرات  هلمج : نم  تسا .
زیگنچ نوچ  مه  ردان  رخآ ، هن  دـناهدناوخ . ياشگناهج » ، » زیگنچ هرابرد  ینیوج  کلماطع  باتک  سایق  هب  مه  دـیاش  ار ، وا  باتک  نایناریا 

رد یهاگ  دزادرپب . بلاطم  حرش  هب  خروم  کی  روخرد  یتقادص  تحارص و  هب  هتـسناوتن  زگره  فلؤم  خیرات ، نیا  رد  دوب . زیرنوخ  یحتاف 
اب فلؤم  ردان ، تنطلـس  رخآ  لاس  عیاقو  حرـش  رد  یلو  هدرکن . عیاـقو  زا  يداـی  الـصا  مه  یهاـگ  هدـیئارگ و  ماـمت  زاـجیا  هب  عیاـقو  ناـیب 

. هتشون ردان  گرم  زا  دعب  ار  لوصف  نیا  هک  تسادیپ  تسا و  هتخادرپ  لئاسم  بلاطم و  رکذ  هب  مامت  ینشور  تحارص و 
هک تسا  ینشور  هنومن  دنچ  ره  باتک  نیا  اشگناهج . زا  رتهصالخ  یلو  ردان  خیرات  رد  تسا  فلؤم  نیا  زا  يرگید  باتک  زین  يردان  هرد 
ناخ يدهم  ازریم - میظع  هطاحا  رب  تسا  ینشور  لیلد  انمض  یلو  هنایشنم  یشورفلضف  زا  يرادومن  یسراف و  رثن  فلکتم  قلغم و  هویش  زا 

. یمالسا یناریا و  هدرتسگ  میظع  گنهرف  رد  فلؤم  تاعالطا  قمع  ردان و  وذاش  تاغل  یسراف و  یبرع و  نابز  قیاقد  رب 
لاس 1172 هب  هدـش و  عورـش  ردان  نامز  زا  نآ  فیلأت  هک  ییاون  ریـشیلع  ریما  لکـشم  ظافلا  نایب  رد  یکرت  تسا  یگنهرف  خالگنـس  تغل 

. تسا ییاتغج  یکرت  نابز  رد  تغل  بتک  نیرتهب  زا  نآ  هتفای و  نایاپ 
نآ هدـش ، پاچ  يو  تآشنم  مان  هب  هچنآ  یلو  يرادا ، یتنطلـس و  ياههمان  اهنامرف و  هنیمز  رد  تسوا  ياههمان  زا  ياهعومجم  هک  تآـشنم 

رهام یشنم  اناوت و  درم  هک  درک  روصت  ناوتیمن  اریز  تسین . وا  ياههمان  رـسارس  نمـضتم  املـسم  صقان ، طولغم و  رایـسب  یتروص  هب  مه 
دنچ ره  يردان ، شورخ  شوجرپ و  هاگتسد  رد  مه  نآ  ناخ ، يدهم  دمحم  ازریم  نوچ  یلضاف 

181 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
مهارف ناخ  يدـهم  دـمحم  ازریم  زا  سپ  ارهاظ  زین  هعومجم  نیا  هزاـت  دـشاب . هتخادرپ  ار  رـصتخم  هعومجم  نیمه  هیاـمگنت ، رظنگـنت و 

. دشاب هتفای  هار  هعومجم  نیا  رد  زین  يرگید  ناگدنسیون  ای  هدنسیون  زا  ییاههمان  ای  همان  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  هدمآ و 
لزغ و هدیـصق و  هعطق و  زا  يراعـشا  يو  هک  دسیونیم  تسا  هدـش  فیلأت  لاس 1162  هب  هک  ارعـشلا  ضایر  هرکذـت  رد  هلاو  ناخ  یلقیلع 

بکوک يدابآرتسا  يدهم  دمحم  ازریم  مان  هب  اههرکذت  رد  يرعش  هنوگچیه  نونکات  تسین و  تسرد  نخس  نیا  ارهاظ  یلو  هتشاد . يونثم 
. تسا هدماین  صلخت 

زین يو  ناگدازدـنزرف  نادـنزرف و  مان  رامـش و  یگدـنز و  عضو  زا  میرادـن ، عالطا  ناخ  يدـهم  دـمحم  ازریم  راک  ناـیاپ  زا  هک  ناـنچمه 
خروم کلامملا و  یشنم  ریفس و  سینا و  مرحم و  بش و  زور و  بحاصم  هک  يو  نوچ  يدرم  هک  تسا  روآتفگـش  رما  نیا  میربخیب و 

، تسا هتـسیرگ  وا  رب  یک  هدرم و  یک  هدرک و  هچ  دوخ  دنمورین  مودخم  زا  سپ  هک  دـنادن  یـسک  دریمب و  یمانمگ  رد  هدوب ، راگنعیاقو  و 
. تسا هدش  هراشا  يو  يرتخد  ناگداون  زا  نت  دنچ  هب  ارعشلا » ۀقیدح   » باتک رد  اهنت 

هتخیمآ شزرایب ، گنگ و  نانخس  زج  يزیچ  هتخادرپ  يو  یگدنز  حرش  هب  هک  ره  هتـشونن و  زاجیا  هب  ای  لیـصفتب  یـسک  ار  وا  لاح  حرش 
ار هتکن  نیا  مینکیم . افتکا  هدـمآ ، همان  دابآرتسا  رد  هک  یبلاطم  لقن  هب  ار  هنومن  هدادـن . تسد  هب  یبلطم  هتفگن و  یظفل ، يانث  حدـم و  هب 
ماظع و ءاملع   » لاح حرـش  هک  دنکیم  لیامت  راهظا  هاش  نیدـلا  رـصان  لاس 1294  رد  ارهاظ  هک  میئازفایب  بلاطم  ندـش  رتنـشور  يارب  مه 
روهشلا و هذه  یلا  مالسا  ءادبم  زا   » هک ماظن » قیاقح  نیمجنم  ماجرف و  تمکح  ءابطا  مارک و  ءافرع  ماخف و  نیدهتجم  ماقمالاو و  نیثدحم 

ماجنا و  دیآ » هتخادرپ  باب  نیا  رد  یباتک  ات  دوش  هتشون  دناهدوب ، يرصم  ره  يرصع و  ره  رد  ناریا  هسورحم  تکلمم  رد  ( 1294  ) ماوعالا
لها هک  دـنکیم  غالبا  ناریا » هسورحم  دالب  عیمج  نایامرف  ناـمرف  ماـکح و   » هب زین  وا  دـیامنیم و  لوحم  هنطلـسلا  داـضتعا  هب  ار  راـک  نیا 

هصنم هب  هدروآرد  ریرحت  زیح  رد  دشاب ، هتشاد  ناشیا  دلب  هب  قلعت  دنناوت و  دنناد و  ار  هچنآ  باب  نیا  رد  يدلب  ره  تریصب  تربخ و 
182 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

يدهم دمحم  ازریم  يرهـشمه  دنمـشناد  يدابآ ، رتسا - یقت  دمحم  نب  حلاص  دـمحم  هب  مه  دابآرتسا  مکاح  دـنناسرب .» هاگـشیپ ...  ضرع 
: هتشون ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  هرابرد  يو  هچنآ  کنیا  دیامنیم و  عاجرا  ار  مهم  نیا  ناخ 
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عالطا لضف و  بحاص  وا  نوچ  رخاوا  لیاوا و  رد  هک  وا  لضف  ملع و  زا  هللا  ءاش  ام  يدابارتسالا  يردان  ناخ  يدهم  ازریم  روربملا  موحرملا 
رثن و مظن و  خیرات و  لاجر و  نایب و  یناعم و  قطنم و  فرص و  وحن و  ریسفت و  تغل و  ملع  رد  هدینـشن . یـشوگ  هدیدن و  یمـشچ  مولع  زا 

هریغ و  يردان » هرد   » رد وا  تآاشنا  هقیقد  هقیقر  نیماضم  هقیـشر و  تاراـبع  هدوب  رهاـم  لـماک و  لـضاف  رحبتم و  ردـتقم  خـیراوت  ءاـشنا و 
تـشگنارس رد  وا  لیاضف  ریرحت  فاصوا و  شراگن  ملق  دننیـشنب و  ریرحت  بتاـک  رفن  دـص  هکناـنچ  تسا . نیرخأـتم  نیمدـقتم و  قشمرس 

نب بحاص  ةافکلا  یفاک  انامه  دومن . دنهاوخ  روصق  هب  رارقا  زجع و  هب  فارتعا  رمالا  رخآ  دیناسر . دنناوتن  ماجنا  هب  زارد  ياهلاس  دنریگب ،
درکیم يربارب  و ]  ] دلب نآ  درفت  رد  درکیم ، تیافک  هنیآ  ره  وا ، الا  دوبن  یلضف  بحاص  چیه  ار  دابآرتسا  رگا  تسا . لوا  هکلب  یناث  دابع 

. دوزفایم هکلب  ناریا  نادلب  عیمج  فاصوا  اب 
دمحم ازریم  دوخ  يرهشمه  هرابرد  يدابآرتسا  دنمشناد  هچنآ  دوب  نیا  راک  هب  دیان  روفاک  عمـش  رگدراسهوک  زا  دز  رب  رـس  دیـشروخ  وچ 

! وا قیقحت  زا  هللا  ءاش  ام  دسیونیم . يدابآرتسا  ناخ  يدهم 
رس رپ  هثداح و  رـسارس  یناگدنز  عاعـشلا  تحت  نانچ  شرنه  لضف و  همه  اب  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  یناگدنز  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ 

اهباتک لد  رد  ای  ناریا  مدرم  هنیـس  رد  هک  يو  یناگدنز  زا  یناتـساد  ای  ياهتکن  ره  هتخادرپن و  ودب  سکچیه  هک  هتفرگ  رارق  ردان  يادص  و 
نآ زا  تسا . هدوب  ردان  اب  يو  طابترا  تبسانم  هب  زاب  هدنام  یقاب  خیراوت  و 

183 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
يارب دیآیمرب و  تسکـش  نآ  يروف  ناربج  ددص  ردان  دش ، رجنم  ردان  رارف  تسکـش و  هب  هک  كوکرک  گنج  زا  سپ  هک  دـنیوگ  هلمج 
ازریم دیامن . کمک  ياضاقت  دهد و  ربخ  ار  يرجام  روشک  فانکا  فارطا و  هب  هک  دـهدیم  روتـسد  ناخ  يدـهم  دـمحم  ازریم  هب  رما  نیا 
نداد ناشن  کچوک  نمـض  هنایـشنم ، تاراـبع  اـب  گـنج ، ناـیرج  رکذ  زا  سپ  دـهنیم و  ذـغاک  هحفـص  رب  ملق  زین  ناـخ  يدـهم  دـمحم 
تخس ردان  هدناوخ ، ردان  يارب  ار  همان  یتقو  اما  تسا . هدیسر  نومن  رفظ  نوشق  هب  یمخز  مشچ   » هک دنکیم  هراشا  بلطم  نیدب  تسکش ،

.« دیتسرفب نوشق  دندرک . هراپ  ار  ردان  سیونب ...  تسا ، مادک  مخز  مشچ  تسیچ . تالمهم  نیا  هک  هتفشآرب 
اسآدنپس هک  نانچمه  هراچیب  دنک . ارجا  هک  داد  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  هب  يروتسد  هنابش  مزب  رد  ردان  هک  دناهتـشون  مه  ار  ناتـساد  نیا 
ههیدبلا یف  ازریم  دیشک و  مهرد  يور  ردان  تسکش . حدق  دروخ و  ییاهبنارگ  ینیچ  حدق  هب  شیاپ  دیرپ  اج  زا  يردان  نامرف  يارجا  يارب 

: تفگ
مشچ هب  ار  گرم  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  هراچیب  دبال  شرـس  رب  مداهن  اپ  مناتـسآ  نیا  گس  نوچدوب  روفغف  هلک  ممـشچ  هب  ینیچ  هساک 

. دنرادیم اور  شیوخ  رب  اهینوبز  هچ  دنشکیم و  نایوگروز  تمدخ  رد  نادنمشناد  يرجز  هچ  دوب . هدید 
دشخبن انغتسا  شناد  رگا  دوب . دهاوخ  زین  اهینوبز  نآ  قحتسم  رجز و  نانچ  هتسیاش  دنک ، تمدخ  یئوگروز  هب  هک  يدنمشناد  هک  دنچ  ره 

. دش دهاوخ  یگزویرد  یگدرب و  هلیسو 
: ماهتسج دوس  شیب  مک و  لیذ  عجارم  زا  ردان  لاح  حرش  ریرحت  رد 

(. 1341 ش نارهت . راونا ، هللا  دبع  حیحصت  یلم ، راثآ  نمجنا   ) يدابارتسا ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  زا  يردان  ياشگناهج 
نارهت 1320 ش ، يوضر ، سردم  یقت  دمحم  حیحصت  هب  هناتسلگ  نسحلا  وبا  زا  خیراوتلا  عمجم 

184 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
نارهت لابقا 1328 ش ، سابع  حیحصت  هب  یشعرم  لیلخ  دمحم  ازریم  زا  خیراوتلا  عمجم 

نارهت لابقا 1325 ش ، سابع  حیحصت  هب  سراف  رتنالک  دمحم  ازریم  همانزور 
نارهت 1331 ق ، يرون ، ناخ  بارت  وبا  همجرت  هینروات ، همانرفس 

ناهفصا 1333 ش ، موس ) پاچ   ) نیزح یلع  دمحم  هرکذت 
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نارهت 1340 ش ، يزیراپ ، یناتساب  رتکد  حیحصت  هب  يریزو  فیلات  هیرالاس )  ) نامرک خیرات 
( لوا دلج  یگنس ، پاچ   ) ییاسف نسح  ازریم  یجاح  همان  سراف 

( نارهت لوا 1330 ش ، پاچ  ج 2 ،  ) ینالیگ یعاد  رخف  همجرت  سکیاس ، لارنژ  فیلأت  ناریا  خیرات 
همجرت یکـسرونیم ، ریمیدـالو  زا  هاـش  رداـن  هچخیراـت  1331 ش ) ریبک ، ریما   ) ینادـمه قفـشم  همجرت  تراـهکال ، سنرـال  زا  هاـش  رداـن 

( نارهت مود 1356 ش ، پاچ   ) یمسای دیشر  اضرمالغ 
( ناهفصا 1347 ش ،  ) نایئاناه نافتسا  اتنپس و  نیسحلا  دبع  همجرت  سوکیغوتاک ، ماهاربا  ياهتشاددای  زا  یتابختنم 

( نارهت 1348 ش ،  ) يریشم دمحم  مامتها  هب  امکحلا  متسر  مشاه  دمحم  زا  خیراوتلا  متسر 
( هاشنامرک 1327 ق ،  ) کلملا رصان  ناخ  مساقلا  وبا  همجرت  رزیرف ، زمیج  زا  هاش  ردان  خیرات 

( نارهت گنهرف 1349 ش ، داینب   ) ینابعش اضر  رتکد  مامتها  هب  عیفش  دمحم  زا  یهاش  ردان  خیرات 
( نارهت  1356 ریگبش ، تاراشتنا   ) ینمؤم دیمح  همجرت  یسور ، هب  اونورآ  ر  نایقارشا و م . ز . زا ك . هاش  ردان  تلود 

امغی هلجم  يریرح ، سابع  همجرت  نزاب ، شیشک  زا  هاش  ردان  بیبط  ياههمان 
185 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

( یلم راثآ  نمجنا  هناگادج  پاچ  و   ) لاس 29
( نارهت ، 1346 باتک ، رشن  همجرت و   ) یهاشتلود لیعامسا  رتکد  همجرت  يوناه ، سانوج  زا  ردان  یگدنز 

: تالاقم نینچمه 
لاس 1325) هرامش 2  لاس 2  راگدای  هلجم  ینایتشآ ، لابقا  سابع  زا  هاش » ردان  تبقاع  »

( نارهت 1342 ش ، یبدا ، یخیرات و  هلاقم  دنچ   ) یفسلف هللا  رصن  زا  دش » هاش  یلق  ردان  هنوگچ  »
نارهت ، 1344 هعلق ،) تفه  نوتاخ   ) يزیراپ یناتساب  میهاربا  دمحم  رتکد  زا  نارود » رد  ردان  »

لاس 1325)  ) هرامش 5 لاس 2  راگدای  هلجم  ییاون  نیسحلا  دبع  زا  ردان » ناگدنامزاب  تبقاع  »
: يدابآرتسا ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  باب  رد  و 

( نارهت دلج 2 ص 311 ، ، ) راهب ءارعشلا  کلم  یقت  دمحم  زا  یسانشکبس 
( يو بتک  مان  لیذ   ) ینارهت گرزب  اقآ  خیش  اقآ  فیلأت  هعیرذلا 

ج 3 ص 397)  ) سردم هب  فورعم  يزیربت  یلع  دمحم  خیش  زا  بدالا  ۀناحیر 
ص 513 (، 1349 یلم ، راثآ  نمجنا   ) یسودق نیسح  دمحم  زا  همانردان 

( نارهت ، 1337 لوا ، هرامش  لوا  لاس   ) هشوت هلجم  رد  يراسناوخ  یلیهس  دمحا  هلاقم  يدابآرتسا » ناخ  يدهم  ازریم  »
186 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

( ردان  ) ناخ یلقبسامهط  هب  ناخ  يدهم  ازریم  همان 

زورفاشتآ شناتـسناج  ریـشمش  قرب  تلع و  ار  ناهج  شیارآ  شیارآ  کلم  ریبدـت  هک  یتکوش  يذ  نوچ  هک  دـناسریم  ضرع  هورذ  هب 
هب شعلاط  ياول  هچهام  نود و  يادعا  زوسولگ  شرجنخ  مخز  تذل  هک  یتلود  بحاص  دشاب و  تلم  کلم و  نمـشد  ناوت  ربص و  نمرخ 

دشاپ امیپداب  نانمشد  يور  رب  تلذم  كاخ  رابشتآ  غیت  بآ  زا  هدوب  نوردنا  هایـس  ناعبط  شافخ  هدید  زاس  هریخ  باتفآ  نیرز  تیار  ناس 
. دشابیم بجاو  مان  اروهمج  مومع و  رب  شتلود  رکش  ماع و  صاخ و  رب  شلابقا  رمع و  ياقب  ياعد 

هب مایق و  فیرـش  رمع  مایا  تلود و  ماود  تلئـسم  هب  تیدـحا  هاگرد  زا  هاگیب ، هاگرد و  دابآرتسا ، لها  یمامت  اب  داژنصـالخا  هدـنب  اذـهل 
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تادـییأت دونج  تدـضاعم  هب  هک  هدـنخرف  نامز  هتـسجخ و  ناوا  نیرد  صیـصخت  هب  دـیزرو  مادـقا  یئوگاعد  لحارم  یط  هب  نیبج  مادـقا 
حاتفم یلاع  ناگدنب  یعـس  ریبدت و  دیلک  رـسیم و  ناهفـصا  کلملا  راد  حـتف  یلاع  باطتـسم  باون  یـشکنمشد  یـشکرکشل و  یلازیال و 
«2  » راشفا تسد  يالط  جاور  دوب  هدش  دساک  ناهج  رازاب  رد  هک  يدمحم  تلم  دقن  هتشگ و  رهش  روشک و  ره  ياشگ  تکلمم  یلاله 

______________________________

«. هتشون سدقا  تمدخ  هب  ناهفصا ، ریخست  تینهت  رد  لاح ، يدابم  رد  هک  هضیرع  : » تآشنم رد  همان  ناونع  (- 1)
. هیراشفا ینعی  ردان  هلیبق  موق و  هب  هنابیدا  یتراشا  (- 2)

187 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هک دمحلا هللا  مث  دمحلا هللا  هدمآرب  نیرب  خرچ  بوکرس  دوب  هتشگ  شکرس  يادعا  هدوسرف  ياپ  هک  ینابناهج  تنطلس و  گنروا  هتـشگ و 

موزل تنمیم  مودق  ریثأت  زا  ناهفصا  كاخ  نانیبهاتوک ، مشچ  يروک  هب  تفات و  یثوروم  کلم  هصرع  رب  یقیقح  هلبق  دوجو  باتفآ  اددجم 
رکش زا  نتشگ  شوماخ  تساور و  اجک  ناسحا  هنوگنیا  قح  ندرک  شومارف  تروص  نیا  رد  تفای . یناهافـص  همرـس  مکح  اهرظن  رد  الاو 

لالجا ترصن و  كراعم  يارآ  هپس  لابقا و  تلود و  هصرع  ياشگروشک  امئاد  هک  دیما  ازـس . بهذم  مادک  رد  هتفر  تسد  زا  تلم  جورم 
«1 . » دنشاب

______________________________

(87 ص 86 /  ) تأشنم (- 1)
188 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناسارخ تموکح  تینهت  رد  ناخ  یلقبسامهط  هب  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  همان 

ناگدـنب هب  ناسارخ  کـلامم  ینارمکح  ییاراد و  ضیوفت  هدژم  زا  هدـنخرف  ناـمز  هتـسجخ و  دـهع  نیا  رد  هک  دـناسریم  ضرع  هورذ  هب 
تفگیم ینشور  مشچ  ار  حرف  رجف  روهظ  نارظتنم  هدید  یبیغ  شورس  تفکش و  اهرطاخ  هقیدح  رد  یگتفکش  ياههفوکش  نارق  بحاص 

مزب رد  خلب  ینارمکح  رغاس  لابقا و  « 2  » جلباک رد  لباک  حتف  نیگن  بیرقنع  رد  هکنآ  یقیقحت  هاشنهـش  یقیقح و  هاشداپ  مرک  زا  دـیما  و 
هناخ نیبج  نیچ  زا  بلح و  کلم  هنییآ  يادز  گنز  يدنه  فیـس  زا  مجع و  برع و  دالب  زادرپهیحان  ینالتخ  لیخ  زا  هدوب  لامالام  لامآ 

«3 . » دنشاب ناراودیما  بولق  روشک  رگدابآ  مزع  يوزاب  روز  هب  ناراکاطخ و  زادنارب 
______________________________

هب یناـث  بساـمهط  بناـج  زا  ناهفـصا ، فرـصت  هنغاـفا و  عمق  عـلق و  رد  شتامدـخ  تبـسانم  هب  رداـن  هک  هدـش  هتـشون  یتـقو  هماـن  (- 1)
. دوب هدش  بوصنم  ناسارخ  رسارس  ییاورنامرف 

گنهرف  ) دوشیم هدـناوخ  رـصنخ  یبرع  رد  هک  دـنیوگ  ار  اپ  تسد و  کچوک  تشگنا  چـیپرام  جـنران و  نزو  رب  جـیلباک  جـلباک و  (- 2)
(. يدیشر

30 تاشنم ص 29 / (- 3)
189 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناخ رای  هللا  هب  ردان )  ) ناخ یلقبسامهط  نامرف 

هدومن اعدتـسا  ضرع و  یملق ]  ] ناـخ میهاربا  يوخا  «[ 2  » تاریـصقت وضع   ] صوصخ رد  هک  یحرـش  دـنادب  ناخ  رای  هللا  هاج  یلاـع  هکنآ 
نم تسا ، هدنکفارس  لد و  هتـسکش  دوب  ینامـسآ  يایاضق  زا  هک  تسکـش  رما  عوقو  زا  هدنمرـش و  دوخ  یعلاطیب  زا  هیلا  راشم  نوچ  دوب ،
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شدوخ یگدزتلجخ  يراسمرش و  هب  میرازاین و  ار  وا  ملق  نابز و  هب  دعب 
______________________________

ارحـص رد  يورایور  گنج  زا  يو  دـننک ، هلمح  ناسارخ  هب  اهناغفا  الامتحا  رگا  هک  دوب  هدرک  دـیکأت  ناـخ  میهاربا  شردارب  هب  رداـن  (- 1)
دوب دروخ  دز و  رد  اهکرت  اب  ناریا  برغم  رد  ردان  هک  یماگنه  اهـشرافس ، همه  فالخرب  يو  یلو  دزادرپب . يرادهعلق  هب  دنک و  يراددوخ 

زا ناخ  میهاربا  دـنتفرگ ، هرـصاحم  رد  ار  دهـشم  دـندمآ و  ناسارخ  هب  هارف  مکاح  ناخ  راـقفلاوذ  یگدرکرـس  هب  یلادـبا  هنغاـفا  هک  نیمه 
رهطم نحص  رد  يراسمرش  سرت و  زا  تخیرگ و  رهـش  هب  و  مرحم 1143 )  13  ) دروخ تسکش  اما  داتسیا . گنج  هب  دمآ و  نوریب  دهـشم 

، دیسر دابآرتسا  هب  ناسارخ  يوس  هب  تشگزاب  رد  ردان  هک  نیمه  دیناسر . ردان  هب  ازریم  یلق  اضر  ار  ربخ  نیا  دش . نصحتم  اضر  ترـضح 
هب هک  ار  همان  نیا  تفریذـپ و  ار  وفع  ياضاقت  ردان  دـش . راتـساوخ  ار  ناخ  میهاربا  وفع  داهن و  نایم  رد  تعافـش  ياپ  ناـغفا  ناـخ  راـی  هللا 

. تشاد لاسرا  تسا  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  ياشنا 
. هدماین اشگناهج  رد  بالقا  نیب  تمسق  (- 2)

190 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
رد ار  گنن  مان و  نابلاط  هک  دوب  دـهاوخن  روتـسم  یفخم و  هاج  یلاـع  نآ  رب  میراذـگاو . تسین  یباذـع  نآ  زا  رتدـب  ار  تریغ  باـبرا  هک 

دنکن روهظ  هولج  بیغ  هدرپ  سپ  زا  حـتف  دـهاش  هرهچ  هکنآ  زا  دـعب  اما  تسا . راک  رد  ناکما  ردـق  هب  شـشوک  شـشک و  گنج  كراعم 
نومـضم هب  هک  اریز  دوب . دـهاوخن  دـنرادن  يرایتخا  یهلا  تاریدـقت  زا  يراک و  ینعم  ملاع  طسب  ضبق و  اب  هک  هفیاط  نآ  تلـالم  بجوم 

رشب یعس  يوزاب  روز  هب  هن  تسا  رواد  دزیا  ترضح  تادییأت  هب  طونم  رفظ  حتف و  باوبا  « 1  » ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْصَّنلا  اَم  همیرک  نومن  قدص 
یطخ هزین  يزادرپهنعط  هب  اما  دـنزاسیم ، رپس  هنیـس  ادـعا  نانـس  هزین و  هب  دـنروهرهب  تریغ  زا  هلمجلا  یف  هک  یناـسک  نیا  فصو  اـب  «. 2»
ردارب ردپ و  هناخ  ياصع  يراکبوچ  هب  اما  دنهنیم  میلست  ندرگ  شکرس  نمـشد  زیت  غیت  هب  دنهدیمن و  رد  نت  نارقا  لاثما و  نابز  کلک 

. دننادیم لهاله  رهز  زا  رتخلت  ار  شرت  يور  لتاق و  نانس  فیس و  زا  رتهدنشک  ار  دنت  فرح  دندرگیمن و  یضار 
دیق راتفرگ  تلاجخ  هجنکش  رد  تایحلا  مادام  يرما  نینچ  رودص  زا  تسین  لاعفنا  قرع  یمرگ  هب  شتاکربم  هنگ  مان  نکفیب و  مخزود  رد 

زا هکنآ  زا  دـعب  رهم ، ياول  نیرز  رادهپـس  هک  تسا  سمـشلا  نم  رهظا  هک  ناـنچ  دنرامـشیم . حـجار  تاـیح  رب  ار  تاـمم  هدوب ، تمـالم 
زکرم زا  ار  ییاشگناهج  تایار  هک  تقو  ره  دوریم و  ورف  نیمز  هب  يدرز  گنر  زا  دراذگیم  تمیزه  هب  يور  هدیـشک  غیت  رهپـس  هکرعم 

رب تمالم  هروکذم  یناعم  ربانب  دنچ  ره  دنیبیم . لاوز  نیرق  ار  دوخ  رمع  باتفآ  يراسمرـش  طرف  زا  دزاسیم ، فرحنم  راهنلا  فصن  هطقن 
نمشد زا  ارچ  هک  دیآیمن  دراو  هیلا  راشم 

______________________________

نارمع 126 لآ  هروس  (- 1)
باب زا  هتشاد  رظن  يدعس  تیب  نیدب  ناخ  يدهم  ازریم  ارهاظ  اریز  دیآیم . رظن  هب  رتتسرد  وزاب  یلو  رشب - هجنپرـس  روز  هب  تآشنم : (- 2)

. ناتسوب مجنپ 
تسا  روآروز  يوزاب  گنچ و  رد  هنتسا  رواد  شیاشخب  هب  تداعس 

191 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
نیرد نخـس  نکیل  هتفاتور و  ودـع  زیت  غیت  زا  هتـشاد و  اور  دوخ  رب  شنزرـس  همه  نیا  اسآعمـش  ارچ  هک  تفگ  ناوتیمن  هتفاـی و  تسکش 

ْضِرْعَأ ُمیِهاْربِإ  ای  باطخ  رثآم  ماهلا  رطاخ  يامـس  جوا  زا  عونمم و  ورهبور  گنج  باب  رد  ام  بناج  زا  ررکم  هک  نیا  فصو  اـب  هک  تسا 
قیرط لقع  لیلد  ینومنهر  هب  یتسیاب  هتـشگ ، لوضف  لهج و  هنوگ  نیا  ردصم  لومعم  فالخ  رب  زاب  دوب ، هدش  عومـسم  ار  وا  « 1  » اذه ْنَع 

َو همیرک  هیآ  لولدـم  عبات  نیرمالا و  دـحا  قیرط  کلاس  هک  تروص  نیرد  دـیوج . هراشا  قفو  رب  ار  ام  رطاخ  ياضر  اـی  دـیوپ و  تحلـصم 
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تعافـش و ماقم  رد  هاج  یلاع  نآ  نوچ  لاح  دـشابیم . رازآ  شجنر و  هتـسیاش  راوازـس و  ار  خـیبوت  نعط و  هتـشگن  « 2  » ِْنیَدْجَّنلا ُهاْنیَدَه 
هابتنا ار  وا  هقباس  تاخیبوت  نامه  هب  هاتوک و  وا  ندرزآ  زا  ار  ملق  نابز  هعفد  نیا  هاجیلاع ، نآ  لوئسملا  لومأملا و  بسح  هدمآرد  سامتلا 

«3 . » میتخاس
______________________________

دوه 79 ةروس  (- 1)
دلبلا 11 ةروس  (- 2)

137 راونا ص 139 - هللا  دبع  دیس  حیحصت  يردان  ياشگناهج  ناخ ، يدهم  ازریم  تآشنم  (- 3)
192 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ییاجیلغ ناخ  نیسح  دمحم  هب  ردان  نامرف 

درخ زا  هفیاط  نآ  دزن  هب  دوخ  ناسک  نتخاس  هناور  یلادـبا و  همدـقم  باب  رد  هک  یحرـش  هک  دـنادب  هباقلاب  ناخ  نیـسح  دـمحم  هاجیلاع 
همیرک دافم  هب  مهیلا  یموم  دورو  زا  لبق  هچ  رگا  دـندوب ، هتخاس  راهظا  هماخ  هتـشاگن  داسف  عازن و  عفر  داوم و  ضعب  حالـصا  يارب  یلاـخ 

لوبق هب  بیغرت  داشرا و  تعاـطا  هار  هب  ار  هفیاـط  نآ  « 2  » ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَـظِعْوَْملا  َو  ِۀَـمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُْعدا 
يادا هک  میتخاـس  تاره  هناور  تـجح  ماـمتا  يارب  ار  هاـج  یلاـع  نآ  ناگداتـسرف  زین  هـعفد  نـیا  نـکیل  میدوـب ، هدوـمن  داـیقنا  تعباـتم و 

ْنَأ ُْتدَرَأ  ْنِإ  یِحُْـصن  ْمُکُعَْفنَی  َو ال  دافم  هب  هک  دـش  مولعم  تعجارم  زا  دـعب  دـنیامن . هاجیلاع  نآ  تاشراگن  نومـضم  غیلبت  تاـشرافس و 
نآ تسا . نتفس  گنس  مرن  تشگنارس  هب  نتفگ  نخس  هفیاط  نآ  اب  « 4  » ًانَِّیل ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  نابز  رب  « 3  » ْمَُکل َحَْصنَأ 

______________________________

ر ك  ) دوب رداـن  حاـکن  هلاـبح  رد  ناـخ  نیـسح  رهاوخ  هتـشون .» ییاـجیلغ  ناـخ  نیـسح  دـمحم  هب  هک  یناـمرف  : » تآـشنم رد  ناونع  (- 1)
(. نابآ 1329 ص 328 امغی  هلجم  نزاب  شیشک  ياههمان 

لحنلا 125 ةروس  (- 2)
دوه 34 (- 3)
هط 44 (- 4)

193 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ْمُه ام  َو  ْمُْکنَِمل  ْمُهَّنِإ  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  صاـصتخا ، تقفاوم و  هدـس  رد  هاـجیلاع  نآ  هب  هن  دـناصالخا و  ماـقم  رد  هفیاـط  نآ  هب  هن  تعاـمج 

سکع قافن و  تروص  ناشیا  لاح  هنییآ  زا  حـضاو و  یگنرود  راـثآ  هورگ  نآ  لاوحا  ياـنعر  لـگ  زا  و  « 1  » َنُوقَْرفَی ٌمْوَـق  ْمُهَّنِکل  َو  ْمُْکنِم 
رکم و راـثآ  هچ  رگا  « 3  » َنُونِمُْؤی ْمُهْرِذـُْنت ال  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذـْنَأ  َأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس  « 2  » ٍدـْهَع ْنِم  ْمِهِرَثْکَِأل  انْدَـجَو  ام  َو  تسا  حـیال  رهاظ و  قافو 

درخ زا  رود  هفیاط  نیا  انامه  و  « 4  » ًاْدیَک ُدیِکَأ  َو  ًاْدیَک  َنوُدیِکَی  ْمُهَّنِإ  ْمِهِـسُْفنَِأب  اَّلِإ  َنوُرُکْمَی  ام  َو  نکیل  تسادـیپ  هقرف  نآ  هیحان  زا  لایتحا 
ْتَذَخَّتا ِتُوبَْکنَْعلا  ِلَثَمَک  نومـضم  هب  هک  هتـشگ  کیرات  هریت و  تریـصب  هدـید  نیعلا  تراص  نیحلا  تءاج  اذا  دافم  هب  کیدزن و  لجا  ار 

رب هک  اـج  نآ  زا  «. 6  » َُهل َّدَرَم  ـالَف  ًاءْوُس  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  َدارَأ  اذِإ  دناهتـسناد . نحم  عـفر  هیاـم  تسد  ار  یـشکرس  نمأـم و  ار  هعلق  راـصح  « 5  » ًاْتَیب
تنایـص رد  هک  تسا  مزـال  هتیعر  نع  نولوئـسم  مکلک  عار و  مکلک  ياوتحم  هب  و  « 7  » ُءاشَن ْنَم  ٍتاجَرَد  ُعَفَْرن  دافم  هب  ناگتفای  صاـصتخا 

ُّبُِحی ُهَّللا ال  َو  َلْسَّنلا  َو  َثْرَْحلا  َِکلُْهی  قیرط  نازیگناهنتف  دانع و  هماگنه  نابلط  اغوغ  هبیـش  زا  هدیـشوک و  قیالخ  لاوحا  يرادـساپ  لاح و 
هب هدرم  هدـسف و  رب  فیح و  عفر  اـهل  « 9  » ْحَـنْجاَف ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإ  َو  مکح  هب  ناشیک  تعاـطا  زا  هدیـشوپن  هدـید  ینیعلا  ۀـفرط  « 8  » َداسَْفلا

بناج نیا  دنیامن . فیس  لس  « 10  » ْمُهوُُمتْفِقَث ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو  ْمُهوُذُخَف  ْمُهَیِدـْیَأ  اوُّفُکَی  َو  َمَلَّسلا  ُمُْکَیلِإ  اوُْقُلی  َو  ْمُکُولِزَتْعَی  َْمل  ْنِإَف  قادـصم 
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زجب « 11  » ِضْرَْألا ِیف  َنوُدِسُْفی  َو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  َو  ِِهقاثیِم  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  دبا  هقرف  زا  ار 
______________________________

ْمُْکنِم ْمُه  ام  َو  ْمُْکنَِمل  ْمُهَّنِإ  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  َو  هبوتلا 46 : هروس  (- 1)
فارعالا 102 (- 2)

سی 10 (- 3)
15 قراطلا 16 ، (- 4)

. ِتُوبَْکنَْعلا ُْتیََبل  ِتُوُیْبلا  َنَهْوَأ  َّنِإ  َو  ِتُوبَْکنَْعلا ...  ِلَثَمَک  توبکنعلا 41 : هروس  (- 5)
دعرلا 11 ةروس  (- 6)

فسوی 76 ماعنالا 83 ، (- 7)
ةرقبلا 205 (- 8)
لافنالا 61 (- 9)
ءاسنلا 91 (- 10)
هرقبلا 27 (- 11)

194 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
نکیل تسین . ظوحلم  يرما  داسف  جوجأی  هار  دیدست  زا  ریغب  تعامج  نآ  يور  رب  زیت  ریشمش  دیدس  دس  ندیشک  زا  رگید و  روظنم  تعاطا 
ْمِِهبُوُلق ِیف  َْسَیل  ام  ْمِِهتَنِْـسلَِأب  َنُولوُقَی  دـنیامن . میدـق  تداع  هداعا  زاب  هدرک  فرگـش  رما  نیا  عفر  فرح  ضحم  هب  هک  دـنهاوخیم  ناـشیا 

اِمب َكُرْدَص  ُقیِـضَی  َکَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََقل  َو  تسا  راعـش  تقادص  قیدص  نآ  عبط  یـضرمان  رادغ  هورگ  نآ  راوطا  هک  تسا  مولعم  دـنچ  ره  «. 1»
ءاش نا  هک  دیهدن  هار  رطاخ  هب  یناجلخ  رذگهر  نآ  زا  « 3  » َنوُرُکْمَی اَّمِم  ٍْقیَـض  ِیف  ُکَت  َو ال  ْمِْهیَلَع  ْنَزَْحت  َو ال  مکح  ربانب  اما  « 2  » َنُولوُقَی

. تشگ دهاوخ  دیاع  هفیاط  نآ  راگزور  هب  بیرق  نع  راک  نآ  تماخو  یلاعت  هللا 
دنهاوخ يراعـش  تقادـص  ینیزگقح و  هویـش  فلاخم  مه  يراب و  ياضر  یفانم  مه  ار  ناشیا  يرای  تناعا و  هاجیلاع  نآ  تروص  نیرد 

دوب دهاوخ  زیرنوخ  زابهش  لاگنچ  دیص  ناشیا  حاورا  رویط  زیت و  ریـشمش  مد  هب  هلاوح  هفیاط  نآ  راک  عطق  یهلا  هوق  لوح و  هب  هک  تسناد 
«4 . » تخاس دنهاوخ  روکذم  روضح  نمجنا  رد  هک  تسا  روبزم  ناگداتسرف  ریرقت  هب  عوجر  روما  ریاس  و 

______________________________

حتفلا 11 (- 1)
رجحلا 97 (- 2)
لحنلا 70 (- 3)

93 تآشنم ص 94 - (- 4)
195 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تاره هنغافا  هب  ردان  زیمآباتع  مقر 

هک یبالقنا  ببس  هب  تقو  دنچ  نیا  رد  هک  دننادب  زازفـسا  تاره و  هنکـس  هنغافا  نالیخرـس  نادیفـس و  شیر  هکنآ  دش  عاطم  ناهج  مکح 
هک دوب  ناغفا  لیا  هلمج  نآ  زا  یکی  دندروآرد . یشکرس  هب  رـس  هتـشاذگ  نوریب  تعاطا  هداج  زا  اپ  تالایا  رثکا  دیـسر ، مه  هب  عاضوا  رد 

بزح زا  ناشکرـس  یگمه  هدـیناسر و  مه  هب  بحاص  ناریا  کلامم  یلاعت  هللا  دـمحب  تاـقوا  نیا  رد  دـناهدمآرب . ناـیغط  یغب و  ماـقم  رد 
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رد زین  ناشیا  هک  تاره  نکـشدهع  هنغافا  ياوس  دنتفرگ  ندرگ  هب  تعاطا  قوط  لوا ، زا  رتهب  هکلب  میدق ، روتـسد  هب  ناینب  ترـصن  نایزاغ 
امَّنِإَف َثَکَن  ْنَمَف  هقدصم  شومارف و  ار  « 1  » ًالُؤْسَم َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  دافم  دوز  اما  دنتـسب . تعاطا  دهع  یلاع  يالکو  اب  لبق  لاس 

نیا فصو  اب  هتسکش  يدهع  دب  گنس  هب  ار  نامیپ  هنامیپ  دوز  دندرکن . شوین  تلالض  رطاخ  « 3 [ » شوگ هزیوآ   ] ار « 2  » ِهِسْفَن یلَع  ُثُْکنَی 
َو ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُْعدا  دافم  هب  تورم  هار  زا  یلاع  يالکو  زاب  ینعم 

______________________________

يرسالا 34 هروس  (- 1)
حتفلا 10 ةروس  (- 2)

یسایق لیمکت  (- 3)
196 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تبحم مامتا  ضامغا و  ناشیا  لامعا  قباوس  زا  « 2  » َفَلَس اَّمَع  ُهَّللا  اَفَع  نومـضم  هب  توعد و  تعاطا  رب  ار  هورگ  نآ  « 1  » ِۀَنَسَْحلا ِۀَظِعْوَْملا 
درخ زا  رود  هفئاط  نآ  نیعلا  تراص  نیحلا  ناح  اذا  نومضم  هب  و  « 3  » َُهل َّدَرَم  الَف  ًاءْوُس  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  َدارَأ  اذِإ  ياوحف  هب  نوچ  میدرک . ناشیارب 
ْمُهَّنَأ اوُّنَظ  َو  نومـضم  هب  دـنیامنیمن و  ررـض  زا  عفن  رـش و  زا  ریخ  زیمت  هتـشگ  کـیرات  تریـصب  هدـید  تریح  هطرو  رد  کـیدزن و  لـجا 

هب دوبن ، یلاع  يالکو  مولعم  دودح  نآ  هنغافا  تلاح  نوچ  دنرامـشیم . دوخ  تاجن  ثعاب  ار  نصحت  نیـشنهعلق و  « 4  » ْمُُهنوُصُح ْمُُهتَِعنام 
يریگهعلق شروی و  تصخر  هتخاس  یحاون  نآ  یخـسرف  جـنپ  رد  ثکم  هب  رومأم  ار  شورخ  رحب  شویج  تقو  دـنچ  نیا  رد  تهج  نیمه 

ُرَّکَذَتَی ُهَّلََعل  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  قادـصم  هب  و  « 5  » ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  رما  تعاطا  ربانب  هرهاق ، جاوفا  طلـست  نیع  رد  ادابم  هک  میدادـن 
رس زا  « 7  » َنِیِنئاْخلا َدـْیَک  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنَأ  دافم  هب  هک  ار  تاره  ناگـشیپتنایخ  تاکرح  هک  میزادرپب  بتارم  نیا  مالعا  هب  « 6  » یشْخَی َْوأ 

ارورغ « 8  » ِلْوَْـقلا َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهـُـضَْعب  یِحوـُی  ار  ناـتبقاعیب  زا  يرگید  اـی  نادرم  یلع  فرح  هدرکن و  اورپ  دـنرود  تیادـه  لزنم 
تافام كرادت  هب  « 9  » ِتائِّیَّسلا َْنبِهُْذی  ِتانَـسَْحلا  َّنِإ  لولدم  هب  ناگدرکرـس  اسور و  زا  یعمج  هدینـشن  لوبق  عمـس  هب  تسا  نآ  زا  ترابع 

ناشیارب تاره  هنغافا  ياههدرک  زا  مکیلع  « 10  » َبیِْرثَت دافم ال  هب  هک  تسا  مولعم  دـنوش . یلاع  تمدـخ  هناور  یتهج  کی  هار  زا  هتخادرپ 
ناشیا ناج  ضرع و  سوفن و  هتشگن و  دراو  یتمالم 

______________________________

لحنلا 125 ةروس  (- 1)
ةدئاملا 95 ةروس  (- 2)

دعرلا 11 (- 3)
رشحلا 2 (- 4)

لحنلا 125 (- 5)
هط 44 (- 6)

فسوی 52 (- 7)
ماعنالا 112 (- 8)

دوه 114 (- 9)
فسوی 92 (- 10)

197 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
دوخ میدق  نکسم  هناور  لاح  لام و  اب  هدیچوک  نیمزرس  نآ  زا  دنشاب  فئاخ  ندمآ  رد  هچنانچ  دوب . دهاوخ  تناما  تنایـص و  ضرعم  رد 
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امَْنیَأ « 1  » ْمُکِسُْفنَأ یلَع  ْمُُکیَْغب  امَّنِإ  دنکن  نیرمالا  دحا  رایتخا  رگا  دنهد و  دوعسم  دونج  فرصت  هب  هقباس  هنمزا  روتـسد  هب  ار  تایالو  هدش 
رومأم و ناشیا  یتسه  داینب  بیرخت  هب  ار  روصنم  هاپـس  یهلا  تیاهنالب  تیانع  هب  « 2  » ٍةَدَّیَـشُم ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  َو  ُتْوَْملا  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت 

دوجو سابل  دروآرب و  میهاوخ  ناشیا  نامدود  زا  دود  نهک ، ریاون  يزیگناشتآ  هب  ینامز  كدنا  رد  هتخاس  تمه  روصحم  ار  ناشیا  عالق 
دهاوخ ناشهار  شیپ  رد  یغارچ  نایزاغ  ریـشمش  قرب  هک  دناهتفر  دـنه  يارـستملظ  هب  رگا  درک . میهاوخ  ناسکی  هریت  كاخ  اب  ار  ناشیا 

ْمُُهنامیِإ ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف  دافم  هب  تقو  نآ  تخوس . دهاوخ  ار  ناشیا  نامناخ  يرصم  ریشمش  هقراب  هک  دناهتخیرگ  مور  هب  رگا  تخورفا و 
اًلِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف  ٌةَرِکْذَت  ِهِذه  َّنِإ  دوب . دـهاوخن  يدوبهب  يور  ار  ناشیا  زا  يدـحا  و  درادـن . يدوس  « 3  » تمادن انَسَْأب  اَْوأَر  اََّمل 

نالف رهش  یف  اریرحت  دنسانش . هدهع  رد  «. 4»
______________________________

سنوی 23 (- 1)
ءاسنلا 78 (- 2)

نمؤملا 85 (- 3)
لمزملا 19 (- 4)

198 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تاره همانحتف 

هدوب قثوتسم  رهظتسم و  الاو  رطاخ  تاهجوت  هب  ینادزی و  قیفوت  هب  هسورحم  کلامم  یلاها  نارتنالک و  هکنآ  «[ 2  » دش عاطم  ناهج  مکح  ]
غیت ربکالأ  کلملا  هّللا  تاولـص  مهیلع  رـشع  ینثا  همئا  نادـناخ  يالوت  نمی  هب  رواد و  دزیا  تایانع  تاکرب و  هب  هک  اـج  نآ  زا  هک  دـننادب 

لابقا شویج  ورـشیپ و  رفظ  ترـصن و  هشیمه  ار  نیرق  تداعـس  بکوم  ون و  هام  تیـصاخ  اهرهـش  حتف  رد  ار  یلاع  ياسکلف  ياسآلاله 
، تسرگید تسد  عالق  دالب و  شیاشگ  رد  ار  زوریف  تخب  يورین  اـب  يوزاـب  ربهر و  « 3 [ » اهْوََرت َْمل  ًادُونُج  َلَْزنَأ  َو   ] یبیغ شورـس  ار  شوین 

نایزاغ ریشمش  مد  زا  هک  ار  تاره  یلادبا  هنغافا  نانم  رداق  فطاوع  هب  هک  ناشن  تنمیم  ناوا  نیا  رد 
______________________________

. هدش هتشون  ناریا  تایالو  یمامت  هب  هک  تاره  حتف  رد  نامرف  هدمآ : نینچ  تآشنم  رد  بلطم  ناونع  (- 1)
« دش عاطم  ناهج  نامرف  ( » ردان  ) ناخ یلقبسامهط  عیقوت  ارهاظ  یلو  دش .» نویامه  نامرف  : » تسا هدمآ  هلمج  نیا  ياج  هب  تآشنم  رد  (- 2)

. دسیونب دش » نویامه  نامرف   » هک دوب  هدشن  هاش  زونه  هدوب و 
. هدماین اشگناهج  رد  ۀبوتلا  ةروس  هیآ 16  زا  تسا  یئزج  هک  تمسق  نیا  (- 3)

199 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ِلَثَمَک « 2  » ْمُُهنوُصُح ْمُُهتَِعناـم  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  قادـصم  هب  يرارف و  « 1  » ٍةَرَوْسَق ْنِم  ْتَّرَف  ٌةَرِْفنَتْـسُم  ٌرُمُح  ْمُهَّنَأَک  رد  ردژا  نارداـهب  رفرفنـضغ و 

هب لدـبتم  ناشلاوحا  هنوگ  « 4  » َبْعُّرلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَـق  َو  داـفم  هب  دـندوب ، يراوـتم  نصحتم و  تاره  هعلق  رد  « 3  » ًاْتَیب ْتَذَخَّتا  ِتُوبَْکنَْعلا 
ناما هب  نانـس  فیـس و  مخز  ندروخ  زا  ناج و  هب  عوج  تدـش  زا  هتفای  لزلزت  ناشرارق  ربص و  ناـکرا  « 5  » ًادـیِدَش ًالاْزلِز  اُولِْزلُز  َو  ياوحف 

نآ هرهاقلا  ةردقلا  دـنع  وفعلا  نسحا  لولدـم  هب  و  « 6  » ُهْرِجَأَف َكَراجَتْـسا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌدَحَأ  ْنِإ  َو  همیرک  هیآ  نومـضم  هب  زین  ام  دندمآ .
تکالف هصرع  رد  ناج  مین  لاح  هب  هک  ناشیا  زا  رتشیب  راوناخ  رازه  تصـش  زا  میداد و  نامرف  تاره  هعلق  زا  ندـیچوک  هب  ناما و  ار  هفیاط 

راوخ و یلا  ناـسارخ  کـلامم  هب  هتخاـس  قرفتم  « 7  » ٌرِـشَْتنُم ٌدارَج  ْمُهَّنَأَک  چوک  هناـخ  اـب  ار  یگمه  دـندوب  هدـنام  ناریح  تکـاله  هطرو  و 
نآ اب  هک  راهدنق  یئاجیلغ  فیاوط  اب  روبزم  هعلق  لها  یمامت  رسیم و  تاره  هعلق  حتف  يدزیا  دیئأت  دیلاقم  هب  دمحلا  هّلل  میداتسرف و  رایرهش 
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نیا لالخ  رد  دنتفرگ و  ندرگ  هب  يربنامرف  تمدخ و  هدالق  يرکاچ و  تعاطا و  قوط  هتشگ  رخـسم  عیطم و  دندوب  هدیزرو  قافتا  هفیاط 
«8  » هاجیلاع هتشون  میدوب ، هدومرف  لماک  هیبنت  ار  ناسارخ  دودح  ناشکرس  لصاح و  تغارف  راهدنق  یلا  تاره  ماهم  ماجنا  زا  هک  لاوحا ،

هتفای رارق  نینچ  ینامثع  تلود  يایلوا  وا و  نیب  ام  یف  هک  نیا  رب  رعشم  دیسر  دوب  رومأم  مور  ترافس  هب  هک  « 9  » وللا دبع  ناخ  اضر  دمحم 
قلعت شابلزق  هب  فرط  نیا  یمورا و  هب  سرا  دور  فرط  نآ  رد  هعقاو  کلامم  هک 

______________________________

51 رثدملا 53 / ةروس  (- 1)
رشحلا 3 (- 2)

توبکنعلا 41 (- 3)
بازحالا 27 (- 4)

اضیا 11 (- 5)
ۀبوتلا 6 (- 6)
رمقلا 7 (- 7)

هاجالاو هاش  تآشنم  (- 8)
ول هللا  دبع  اشگناهج : (- 9)

200 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
صالختـسا یلـصا  دوصقم  هک  اریز  دراد . بارـس  جوم  هنومن  بآ و  رب  شقن  مکح  باـبلا  ولوا  رظن  رد  هحلاـصم  نیا  قحلا  دـشاب . هتـشاد 

ام لاـثما  دوجو  هتخاـسن  روکذـم  جردـنم و  هجو  چـیه  هب  حلـص  نمـض  رد  ار  مها  رما  نآ  هتخادرپـن و  نآ  هب  قلطم  هک  دوـب  ناریا  يارـسا 
نع لوئـسم  مکلک  عار و  مکلک  ياضتقم  هب  هک  تسا  نیمه  يارب  میاهتفای  يرورـس ]  ] رادتقا يرترب و  هبتر  راگدرک  قیفوت  هب  هک  ناگدـنب 
لفق هکنیا  هن  میئامن . عفد  کلامم  جازم  زا  ار  دسافم  هدام  عفر و  نیملسم  رس  زا  ار  نیفلاخم  رش  هدومن  ارـسا  يرای  افعـض و  تنایـص  هتیعر 

. میشاب نکشدهع  مصخ  رطاخ  يوجاضر  نمشد و  يأر  عبات  «[ 1  » هدرک لهاجت  ناراتفرگ  راک  زا  لفاغت و   ] هدز لد  رب  تلفغ 
. تسا يوضترم  نید  نآ  زا  هبلغ  يوق و  ناهاوخدب  فعـض  هریچ و  يورـسخ  لابقا  تسد  هریت و  نید  يداعا  زور  زورما  هتوق  هّللا و  لوحب 

یشُْغی يِذَّلاَک  ْمُُهُنیْعَأ  ُروُدَت  َْکَیلِإ  َنوُرُْظنَی  ْمُهَْتیَأَر  ُفْوَْخلا  َءاج  اذِإَف  همیرک  هیآ  ياوحف  هب  هک  «[ 2  » لاگسدب  ] هفیاط نآ  زا  تروص  نیرد 
زا ندرک  روما  هنوگ  نیا  لمحت  تسا  ناشیا  لاح  قادصم  « 3  » ِْریَْخلا یَلَع  ًۀَّحِشَأ  ٍدادِح  ٍۀَنِْسلَِأب  ْمُکوُقَلَس  ُفْوَْخلا  َبَهَذ  اذِإَف  ِتْوَْملا  َنِم  ِْهیَلَع 

ياضر ریاغم  روبزم  حلـص  نوچ  «[. 4  » دیـشک لیخت  نیا  دینـش و  ار  فیلکت  نیا  دـیاب  ارچ   ] تسا رویغ  عبط  رطاـخ و  یفاـنم  رود و  تیمح 
قوش هجنپرـس  هک  اج  نآ  زا  نوچ  میدومرفن . نورقم  اضما  زع  هب  اذهل  دوب ، یناقاخ  تدم  دبا  تلود  تحلـصم  فلاخم  یناحبـس و  بانج 

لد ریگناـبیرگ  بلاـط ، یبا  نب  یلع  بئارغلا ، بئاـجعلا و  رهظم  ناـیقتم ، يـالوم  ناـنمؤم و  ریما  ترـضح  فاـطم  کـیالم  هضور  فاوط 
دعب یلاعت ، هّللا  ءاش  نا  «[، 5  » دشابیم لیاسم  برآم و  هدمع   ] نیملسم يارسا  صالختسا  قیفوت  نیزگ و  تیناقح  ریمـض  نیرق و  تفوطع 

- یلع اضترا ، تیالو  میلقا  ناطلس  تمدخ  زا  یبیرال ، تادییأت  یباکرمه  یبیغ و  دونج  ینانعمه  هب  رطف ، دیعس  دیع  زا 
______________________________

درادن اشگناهج  (- 1)
[ تصرف مک  : ] اشگناهج (- 2)

بازحالا 20 ةروس  (- 3)
درادن اشگناهج  (- 4)
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[ دشابیم لئاسم  تیدحا  هاگرد  زا  ار  : ] اشگناهج (- 5)
201 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

لمأت و نودب  گنج ، زوریف  يوخ  ربژه  رکاسع  گنچ و  يوق  يوجـشاخرپ  دونج  اب  هتـشگ  صخرم  ءانثلا  ۀـیحتلا و  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب 
. دش میهاوخ  دوصقم  هبعک  مزاع  چوک  رب  چوک  گنرد ،

عارصم نیمز ] رب  يور  اج  همه  موریم  لیس  نوچرای  يوس  هب  منونج  روش  دومن  نایغط  ]
دشاب هک  هب  شلیم  دهاوخ و  ار  هک  رای  ات 

«1  » ُهَّللا َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  ًادَغ  َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِإ  ٍءْیَِشل  ََّنلوُقَت  َو ال 
فجنلا ۀنحش  تمه  دوش  تهر  هقردبقدص  هب  نادناخ  هر  رد  یهن  مدق  رگا  ظفاح 

«[ 2  » تحلـصم نیرد  لجار و   ] رما نیا  رد  هک  ره  يوج  هب  دـمآ  زاب  هتفر  بآ  هک  نک  رـس  رب  كاخيوگب  ار  امیپداب  تسرپشتآ  نمـشد 
مالسا هزوح  زا  هدوب  يراب  ترـضح  تنعل  «[ 3  » هتـسیاش يرب و   ] يرادنید تداعـس  زا  هرهبیب و  يراع و  تیمح  توسک  زا  دـشابن ، لخاد 

«. 4  » دوب دهاوخ  لخاد  جراوخ  هرمز  رد  دودرم و  جراخ و 
بتارم نیا  مالعا  هب  داینب  رهپس  هاگرد  هناور  داوم  یضعب  ضرع  يارب  ار  راشفا  کیب  یلق  دمحم  دجامالا ، ةدمع  رادقم  عیفر  تقو ، نیا  رد 

، تیالو نآ  یلاها  هشیمه  دسرن و  ناصقن  تاره  همدقم  رد  هک  میدرک  دهع  نوچ  دنـشاب . یلاع  دوعـسم  بکوم  دورو  رظتنم  هک  میتخادرپ 
. دنناد هدهع  رد  دنهدن و  يدـحا  هب  يرانید  هریغ  یناگدژم و  تلع  هب  دـناهدش ، تیاهنیب  بعاتم  لمحتم  تدـمدبا ، تلود  نید و  هار  رد 

«5»
______________________________

فهکلا ةروس  (- 1)
فجن هنحش  اشگناهج : (- 2)
[ راوازس و  : ] اضیا (- 3)

، اشگناهج رد  مصتعم ...  تلود  رد  هک  مدینش  علطم  هب  هدروآ  ناتسوب  کبس  هب  یلوطم  موظنم  ناتساد  بلاطم  نیا  زا  سپ  تآشنم  و  (- 4)
(175 راونا ص 178 - هللا  دبع  دیس  حیحصت  اشگناهج ، خیرات  ر ك  . ) دریذپیم نایاپ  اج  نیمه  هب  ردان  نامرف 

39 تآشنم ص 42 - (- 5)
202 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناهفصا مالسالا  خیش  یکز  دمحم  ازریم  هب  هاش  ردان  مقر 

يوزاب همیمت  هتفای  لوصو  تمس  دوب ، هتفای  ادها  اعد  هلول  ود  مامـضنا  هب  هک  یبوتکم  دنادب  یکز  دمحم  ازریم  انالوم  یماهف  یمالع  هکنآ 
ناخ راقفلا  وذ  دوب ، الاو  تمه  ههجو  تاره  ریخست  نانم  دزیا  قیفوت  هب  هک  ناشن  زوریف  ناوا  نیا  رد  دیدرگ . تلود  لیلکا  همیتی  ترـصن و 

روبزم نیسح  هدومن و  دادمتسا  راهدنق  هنغافا  ییاجلغ و  نیسح  زا  شیـشح  لکب  ثبـشتی  قیرغلا  ياوحف  هب  دادبتـسا و  ياول  يالعا  یلادبا 
هب هدرک  شویج  دنج و  باکرتسا  راهدنق  زا  شومارف و  ار  نایزاغ  تسد  برض  « 2  » ِهَّللا َرْکِذ  ْمُهاْسنَأَف  ُناْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْسا  قادصم  هب 

رکیپ دالوف  غیت  مد  زا  رگیدکی  يرای  هب  دـیاش  هک  هدـمآ  ناخ  راقفلا  وذ  دادـما  هب  دور ، دایـص  يوس  دـیآ  لجا  نوچ  اردیـص  هک  نیا  دافم 
تسادعا ياهلد  بولق  نکفاكاچ  مهو  ملاع  رد  شروصت  ادیپ و  نآ  زا  « 3  » ِساَّنِلل ُِعفانَم  َو  ٌدیِدَش  ٌسَْأب  ِهِیف  رهوج  هک  نایزاغ  علاط  رومیت 

ۀمدقم رواد  ترـضح  دییأت  هشیمه  هک  اج  نآ  زا  دندنب . باتفآ  رب  رذـگ  صخاش  اب  بالیـس و  رب  هار  كاخ  یتشم  اب  هک  هدرک  رد  هب  ناج 
حتف رثا و  تمایق  بکوم  شیجلا 
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______________________________

هتشون ناهفصا  مالسالا  خیش  یکز  دمحم  ازریم  هب  هک  مقر  : » تآشنم رد  مقر  ناونع  (- 1)
ۀلداجملا 19 ةروس  (- 2)
دیدحلا 25 ةروس  (- 3)

203 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
َو شورس  لابقا  شویج  ورشیپ و  یبیغ  هاپـس  « 1  » اهْوََرت َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  َو  همیرک  نومضم  هب  رفرفنضغ  راکش و  مغیـض  رکـشل  هعیلط  رفظ  و 
ود ره  نآ  ندـمآ  هدوب  لاگـس  تقیقح  رطاخ  زورفا  هعماس  یبیرال  نایهنم  ياـهنا  هب  « 2  » ْمَُکلاـمْعَأ ْمُکَِرتَی  َْنل  َو  ْمُکَعَم  ُهَّللا  َو  َنْوَلْعَأـْلا  ُُمْتنَأ 

جاوفا اب  یناحبـس  تیانع  دوف  یهارمه و  هب  هتـسناد  راکـش  ریـش  ناریلد  دیـص  ار  هداتفا  ماد  هب  ود  نآ  راک و  دـمآ  لیلد  ار  هتـشگرب  تخب -
بقانم رفظ  هرهاق 

، اضترا تیالو و  میلقا  ناطلـس  نذا  هب  هدرک  لک  وزج و  قلاخ  هب  لکوت  بئاتک  موشغلا  رهدـلا  اهبریـصیمهرهق  فیـسلا  اودرج  امل  بئاـتک 
زا هتخاس  اسرفکلف  ار  یئاشگروشک  ياول  اوآدـنلب و  ار  يزاسمزر  ویرغ  تمایق  سوک  انثلا ، ۀـیحتلا و  فالآ  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع 

عمـش هک  تسین  یعاد  رما  نیا  زج  ار  ییوپناهج  ییارآهپـس و  ییوجگنج و  یـشکرکشل و  نیا  نوچ  اما  دـش . عقاو  تکرح  سدـق  ضرا 
نامرهق لواطت  زا  دـنقلاخ  هعیدو  نیهب  هک  قیالخ  هفاک  نوصم و  نتفرـصرص  زا  يدزیا  ةوکـشم  يراداوه  هب  يوفطـصم  نید  زورفا  ناـهج 

کلاس ناکلاس  هک  ملع  ملع  ناگدنزارف  رب  دـبای ، جاور  یتیگ  هصرع  رد  هقح  تلم  دـقن  جازم و  تحـص  کلامم  راک  هدوب  نومأم  يداعا 
نیبم نید  هار  رد  لام  فرـص  هب  تنکم  بابرا  ناج و  لذـب  هب  نایرکـشل  هک  ناـنچ  هک  تسا  مزـال  دنایناحبـس  ياـضر  هبلط  یناملـسم و 

رکـشل هک  اعد  تسد  ریچ  جوف  ندرک  یهارمه  هب  دـنلب و  تناعا  تسد  ناوت  توق و  ردـق  هب  زین  ناـشیا  دنـشابیم ، تداعـس  زودـناهریخذ 
شیاشگ هشیمه  عقاولا  یف  دنیامن . دنویپ  ترـصن  نایزاغ  يرای  دادما و  دـشابیمن  يددـم  نآ  زا  رتهب  ار  نکـشنمشد  هاپـس  نکفامصخ و 

حتف و بابسا  سانـشقح  هقرف  نآ  ساسا  تنمیم  سافنا  تاکرب  هب  رـسیم و  ایقتا  ياعد  يرایتسد  هب  دنوادخ  تالـضفت  زا  دعب  حوتف  باوبا 
. تسا هدوب  رگهولج  لوصح  هاگشیپ  رد  رفظ 

ار رب  رس و  سفن  داهج  هکرعم  رد  هک  ار  ناشیورد  احلص و  ناشيذ و  يالضف  یمامت  هکربتم  یلایل  مایا و  رد  بآم  لیاضف  نآ  هک  دیاییم 
دهز هحلسا  تداحلص و  هعارد  عرد و  هب 

______________________________

هبوتلا 40 ةروس  (- 1)
دمحم 35 ةروس  (- 2)

204 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
زا بش  تملظ  رد  ناشهآ  لیللا  مهـس  دشابیم و  عقاو  الب  ماهـس  هیقاو  هنجو  اضق  ریت  عفاد  زرح  ناشریخ  ياعد  نشوج  هتـسارآ  حالـصا  و 

تردق سومان  هب  دناسریم و  بآ  هب  ار  ادعا  هدرک  داینب  رحبلا  برض  هراشا  هب  دیآ  رگراک  داز  فده  رب  هتشذگ  یـسرت  رهپـس  هبق  هن  رپس 
لولشم دی  نوچ  ار  مصخ  لولسم  فیس  ناشیا  یفیس  مد  زا  دناهریم  یگتشگرس  بادرگ  زا  ار  تاثداح  ماطمط  ناگتسکش  یتشک  قروز 

هب لسوتاسم  حابـص و  رد  عمج و  تاعمج  عماوج و  رد  دباین ، ماتتخا  شیک  مدـع  يودـع  تایح  مایا  ناشیا  تمه  ماصتعایب  دـشابن و  رثا 
نادجهتم حابـصم  هک  یناقرف  تابیط  تایآ  روس و  متخ  هب  هتخاس  زیربل  اعد  روهط  بارـش  زا  ار  ناهد  حدق  دنیوج و  تامـس  تباجا  هیعدا 

اعد هجنپرس  توق  ادخ و  دییأت  ار  ناغفا  شیرق  یمنص  نادهاش  هدییوپ  حاتفتـسا  قیرط  تسا  توکلم  شرعلا  زنک  حاتفم  توهال و  عماوص 
«1 . » دنزاس كاپ  ادعا  دوجو  حول  زا  ناهاوخاوه  نآ  رابشتآ  ریشمش  بآ  هب  ار  ناریا  هصرع  كاخ  دزادنارب و  یتسه  قاط  زا 

______________________________

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


88 ص 89 - تآشنم : (- 1)
205 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یلادبا هنغافا  رب  هبلغ  تاره و  باب  رد  دنه  رد  ناریا  تلود  ریفس  ولماش  ناخ  دارمیلع  هب  ردان )  ) ناخ یلقبسامهط  نامرف 

مظان ینادبادآ ، زومر  فقاو  هاگتـسد ، تلالج  تمـشح و  ترافـس و  هانپ ، تکوش  تلایا و  تباجح و  هکنآ  دـش ] عاـطم  ناـهج  مکح  ]
ولماش ناخ  دارمیلع  لابقالا  ۀـلالجلا و  ۀمـشحلا و  ۀـکوشلا و  ۀـلایألل و  ماظن  ناقاخلا  برقم  هاج ، یلاع  ناطلـس  هاج ، نامـسآ  هاگراب  روما 
یلاع نآ  نتفر  زا  دعب  هک  دنادب  هتشگ  قثوتسم  هناویدخ  راشرس  قاقتشا  هب  قفوم و  یهلا  تاقیفوت  هب  یلعا  ناوید  یشاب  یـساقآ - کیـشبا 

رد موب  زرم و  نآ  عازتنا  دادرتـسا و  مور و  ناشکرـس  بیدأـت  هیبـنت و  مزع  هب  یئاـشگروشک  تیار  ناتـسودنه ، ترافـس  هب  زاریـش  زا  هاـج 
رکاـسع ماـش و  رـصم و  ماـشتحا  اـب  ناـیاشاپ  مظعا و  ریزو  ماـشآنوخ و  ناـیزاغ  نیب  اـم  هعفد  هس  ینادزی  فاـطلا  يورین  هب  دـمآ . تضهن 

هورگ نآ  زا  سک  رازه  هاجنپ  بیرق  دـش و  عقاو  هبراحم  دـندوب  هدـش  رازراک  يایهم  راکیپ و  هداـمآ  ناـجیابرذآ  دودـح  رد  هک  رامـشیب 
زییس هصرع  رد  زیگناداسف 

206 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
مقر ةردقلا  دنع  وفعلا  نسحا  کلک  هب  ناشیا  هرابرد  توتف  هار  زا  هک  دندمآ  راتفرگ  تراسا  دـیق  رد  رازه  هد  زیت و  ریـشمش  هضرع  زیوآ  و 

شدرگ ياضتقا  هب  هک  ناریا  کلاسملا  عیـسو  کلامم  یمامت  دـمحلا  هّلل  میدومرف و  ناشراصما  راید و  هناور  هتـشگ  يدازآ  ناـمرف  راـگن 
باون ناکم  ایرث  ناگدـنب  تدـم  دـیواج  تلود  يایلوا  هب  درتسم و  دوب  هدـمآ  رد  نافلاخم  ریاس  ناغفا و  یمور و  فرـصت  هطیح  هب  نارود 

قارع و ماهم  ماظتنا  زا  هتـشگ  ررقم  ملاـعلا  « 1  » نیطالـسلا دیـس  ممالا  باقرلا  کلام  مظعم و  ناقاخ  مظعا و  نآاق  باـکر  رهپـس  باـیماک 
ریـشمش میب  زا  لبق  لاس  رد  هک  تاره  یلادـبا  هنغافا  هک  دیـسر  ربخ  نآ  نراقم  هک  میدوب  هدرک  لصاح  لـماک  غارف  سراـف  ناـجیابرذآ و 

ةازاجملا تافاکملا  حـبقا  هویـش  دـندوب ، هتفای  ناما  ناـج  زا  هتفرگ  ندرگ  رب  تعاـطا  هدـالق  ریظن  ربژه  ناریلد  توطـس  ریگریـش و  ناـیزاغ 
دئاق یباکرمه  هب  هتـسناد  مزلا  ماهم  ریاس  زا  مها و  راید  نآ  ناشکرـس  هیبنت  اذـهل  دـندمآرب ، نایغط  یغب و  ماقم  رد  هدروآ  شیپ  ةاواـسملاب 

بکوم هجوت  هزاوآ  لوصو  درجم  هب  میدیدرگ . مزر  هصرع  يارآ  هماگنه  تاره  تحاس  رد  مزع و  نسوت  بات  نانع  مور  دودح  زا  لکوت 
ددم هب  هجیلغ  هفیاط  اب  راهدنق  زا  زین  وا  دادمتسا و  دومحم  ردارب  نیسح  زا  شیـشح  لکب  ثبـشتی  قیرغلا  نومـضم  هب  یلادبا  هنغافا  یلاع ،

َْنل َو  ْمُکَعَم  ُهَّللا  َو  َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأ  دیون  رفرفنـضغ و  رکـشل  همدقم  « 2  » اهْوََرت َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  َو  هاپـس  هراومه  هک  اج  نآ  زا  هدـمآ و  ناـیتاره 
هب دیص  ندمآ  راک  ندمآ  لیلد  ار  نیـسح  ندمآ  دشابیم ، رورپتقیقح  لد  زورفا  هعماس  بیغ  ملاع  نایهنم  ياهنا  هب  « 3  » ْمَُکلامْعَأ ْمُکَِرتَی 

، دوب هدیدرگ  رباعم  قرط و  دس  يد  هاپس  دادتشا  زا  هچ  رگا  هتسناد  راکش  ریـش  نایزاغ  كارتف  هزیوآ  ار  هورگ  ياهرـس  ماد و  هب  دوخ  ياپ 
ناشیا رب  رـصرص  حـیر  دـننام  رب  رحب و  یط  ناـسکی و  رظن  رد  درب  رح و  ینکفامصخ  قوش  یمرگرـس  طرف  زا  ار  دوعـسم  دونج  نوچ  اـما 

اتمهیب و دزیا  تادییأت  هوق  ینانعمه و  هب  دوب  هدیـشکن  نماد  هب  اپ  نمهب  رکـشل  زونه  هک  زوریف  زورون  زا  دعب  زور  هس  دوب ، ناسآ  لهس و 
ناطلس نذا  هب 

______________________________

. تسا هدناوخ  ملاعلا  نیطالسلا  دیس  ار  يو  ردان  تدایس ، هب  شباستنا  تبسانم  هب  هک  تسا  یناث  بسامهط  هاش  روظنم  (- 1)
هبوتلا 40 ةروس  (- 2)

دمحم 35 ةروس  (- 3)
207 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تخب اب  ریش  تلوص  روم و  تدع  هب  یهاپس  اب  ریمخت  ضیف  ضرا  زا  انثلا  ۀیحتلا و  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  اضترا  تیالو  میلقا 
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يزادرپ هنطنط  میدیدرگ . دصقم  مزاع  هتخاس  اسرفکلف  یناتـس  یتیگ  ياول  اوآدنلب و  يزاس  مزر  ویرغ  تمایق  سوک  ریپ ، ریبدـت  ناوج و 
هب لدـبتم و  لاوحا  هنوگ  بعرلا  « 1  » ُمِِهبُوُلق ِیف  َفَذَـق  َو  دافم  هب  ار  وا  عابتا  نیـسح و  هتـشگ ، اربغ  هصرع  نکفاهلول  تلاسب و  هشیب  ناریش 

رازفـسا زا  دـنتفاین  گنرد  ثکم و  رد  حالـص  گنج و  رد  هفرـص  نوچ  هتفای  لزلزت  رارق  ربص و  ناکرا  « 2  » ًادـیِدَش ًالاْزلِز  اُولِْزلُز  َو  ياوحف 
نامرف تمدخ و  دهعت  يرکاچ و  یگدنب و  راهظا  رب  رعـشم  هک  زیمآصالخا  ضیارع  دنتفاتـش و  راهدنق  بناج  هب  دنتفاترب و  تمیزع  نانع 

. دنداتسرف الاو  تمدخ  هب  دوب ]  ] يرب
ادعا یتسه  نمرخ  زیت  ریشمش  قرب  هب  رکیپ و  ود  ار  ازوج  « 3  » زیوآ هکی  برض  هب  هک  رتخا  زوریف  هاپس  ناعاجش  رثا و  رفظ  رکشل  نازاتشیپ 
يارآ هماگنه  اغد  جوف  نآ  اب  نیرق و  نالذـخ  يداعا  زوسنامناخ  نیک و  ریاون  زورفاشتآ  تاره  یلاوح  ات  دـنتخاسیم ، رتسکاخ  هدوت  ار 

ْنِم ْتَّرَف  ٌةَرِْفنَتْـسُم  ٌرُمُح  هفیاط  نآ  فیـسلا  ۀـیقب  دـندنکفا . كاله  كاخ  رب  ار  كاپان  هورگ  نآ  زا  رازه  هد  زا  هدایز  دنتـشگ . اـغو  هکرعم 
يراوتم تاره  هعلق  رد  تاجن  دـیما  هب  ْمُُهنوُصُح  ْمُُهتَِعنام  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  قادـصم  « 5  » هب ًاْتَیب  ْتَذَـخَّتا  ِتُوبَْکنَْعلا  ِلَثَمَک  يرارف و  « 4  » ٍةَرَوْسَق
ياریذپ « 6  » لوپ هنردا  دورو  رب  يوتحم  هاجیلاع  نآ  هضیرع  هک  دوب  ماشتحا  کلف  مایخ  برضم  رهش  یخسرف  کی  نالام  لپ  رـس  دندش .
یماـمت راهدـنق  یلزنم  کـی  یلا  تاره  يادـتبا  زا  تادـییأت  نسح  هب  دـمحلا ، و هللا  دـیدرگ . لوـصوم  ـالاو  روـضح  هاگـشیپ  هب  لوـصو و 

تاره و هعلق  ياوس  هدمآرد  نایزاغ  فرصت  هب  دوب  هنغافا  نکاسم  هک  تاجهعلق 
______________________________

بازحالا 26 ةروس  (- 1)
اضیا 11 (- 2)

. غیت ریشمش ، يانعم  هب  دشاب  ناخ  يدهم  ازریم  تخاس  تابیکرت  زا  دیآیم  رظن  هب  (- 3)
51 رثدملا 50 / ةروس  (- 4)

توبکنعلا 41 (- 5)
هنردا رهش  ینعی  (- 6)

208 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
تریح ردشـش  رد  فرط  راهچ  زا  هعلق  هس  نیا  زا  کی  ره  ناکـس  راعـش و  مجنا  هاپـس  روصحم  یهلا  تیانع  هب  زین  اهنآ  هک  رازفـسا  هارف و 

ناوا نیا  رد  نکیل  دـش . دـهاوخ  هتخادرپ  ناشیا  دوجو  زا  کلامم  نیا  هتخاس و  هفیاط  نآ  راک  بیرقنع  یهلا  هوق  لوح و  هب  دـنراتفرگ و 
ات هیحان  نیا  زا  گنت و  مشح  مجنا  هورگ  رب  تاره  تحـسف  رهپـس  تحاس  هرهاب  شورخ  دـعر  شویج  ینوزفا  هرهاق و  دونج  ترثک  زا  هک 

تکلمم نآ  ریغب  يرفم و  لباک  تمس  ياوس  ار  هفیاط  نآ  نوچ  دشابیم ، گنج  زوریف  ناریلد  بهـشا  بوکیاپ  ینیمزرـس  ره  راهدنق  دح 
نآ هب  ماقتنا  مارهب  نایزاغ  ماـشآنوخ  كرـالب  ماـف و  شتآ  ماصمـص  ریـشمش  مد  زا  هفیاـط  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  نکمم  تسین ، يرقم 
زیت تلصخ  هابور  هفیاط  نآ  سارتفا  هب  هشیمه  ناشلاگنچ  گنچ و  هک  برض  نعط و  هصرع  ناربژه  برح و  هشیب  ناریش  دنزیرگ و  اهتمس 

يدـلبان زا  دـنزیگنارب و  دودـح  نآ  هب  تدـالج  نارکی  هورگ  نآ  بقاـعت  هب  تسا  زیرنوخ  یناتـس  ناـج  رامـضم  رد  ناـشتلاسب  هجنپرـس  و 
. دنیامن مادقا  دشاب  هدوب  نیفرط  تلود  يانما  عبط  یضرمان  هک  يرما  هب  هتخانشن  نمشد  زا  تسود 

َو هقوطنم  اناوت و  قلاخ  تمحرم  نمی  هب  هک  الو  نیا  رد  هدوب  مکحتسم  الو  یتسود و  ساسا  یمظع  تلود  ود  نیا  نیب  ام  یف  هشیمه  نوچ 
افَـص ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  تسدهریچ  جاوفا  يامرفنامرف  صوصخم و  رفظ  حـتف و  هب  هلا  هاـگرد  دـنمزاین  نیا  « 1  » ُءاشَی ْنَم  ِهِرْـصَِنب  ُدِّیَُؤی  ُهَّللا 
نیا نیب  ام  یف  دادو  تفلا و  مسارم  رتشیب  هک  تسا  نآ  یلعا  تمه  يار  ياضتقا  الاو و  داهنشیپ  هتـسویپ  هتـشگ  « 2  » ٌصوُصْرَم ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک 

هک دیابیم  ددرگ ، لوذبم  یعرم و  رگیدکی  هب  يرای  فالتئا و  مسر  ناشلا  میظع  نامدود  ود  نیا  زا  ۀتـسویپ  لومعم و  دادادـخ  تلود  ود 
نییعت رادم  تمظع  هاگرد  زا  يدحا  هاگ  ره  هک  دیامن  ضرع  یناکروگ  هینـس  هدس  یناقاخ و  هیلع  هبتع  نافکاع  تمدـخ  هب  هاجیلاع  نآ 
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غالبا و هب  جاتحم  نیفرط  زا  هک  يروما  دیامن  یهارمه  زین  هاجیلاع  نآ  لباک و  دراو  دومن  تدالج  دونج  زا  یجوف  اب  هک  دوش 
______________________________

نارمع 3 لآ  (- 1)
فصلا 4 (- 2)

209 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ماجنا لوصح و  تمس  تمس  ره  هب  دشاب  مایتلا  یشیدناریخ و  هویـش  مارم و  قفاوم  هک  یتامدقم  العا و  رگیدکی  هب  غیلب  هجو  رب  دشاب  غیلبت 

یف اریرحت  دهاوخ . نومن  نالذخ  هفیاط  نآ  نایرارف  تاجن و  هار  دس  مه  نوصم  نتف  روتف و  هاپـس  زادـنا  تسد  زا  یتسود  روشک  مه  هتفای 
«. 1  » نالف رهش 

______________________________

546 همانردان ص 543 - (- 1)
210 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یلادبا هنغافا  رب  هبلغ  تاره و  حتف  باب  رد  سراف  یگیب  رلگیب  هب  ناخ  یلقبسامهط  نامرف 

، هابتنا تدـالج  تلـالج و  هاـنتکا ، تعاـنم  تماـخف و  هارمه ، تداعـس  تزع و  هاـگیاج ، عیفر  هاـجیلاع  هکنآ  دـش ) عاـطم  ناـهج  مکح  )
هجرد يرایرهـش  ترـضح  ریطخ  رطاـخ  ساـیقیب  تاـهجوت  هب  سراـف  تکلمم  یگیب  رلگیب  ناـخ  یلع  دـمحم  هاـگآ ، تدارا  صـالخا و 

همئا ردفـص و  ردیح  نادـناخ  يالوت  نمی  هب  رگداد و  رواد  ترـضح  فاطلا  تکرب  هب  هک  ییاج  نآ  زا  هک  دـنادب  هتفای  رابتعا  ترخافم و 
ترـصن بکوم  ون و  هام  تیـصاخ  اهرهـش  حتف  رد  ار  یلاع  ءالخا  يالکو  ياسآلاله  غیت  ربکأ  الا  کلملا  هللا  تاولـص  مهیلع  رـشع  ینثا 

تخب يوزاـب  ربهار و  یبیغ  شورـس  ار  شوین  لاـبقا  شویج  « 1  » اهْوََرت َْمل  ًادُونُج  َلَْزنَأ  َو  ورـشیپ  رفظ  لاـبقا و  دـئاق  هشیمه  ار  یلاـعم  نیرق 
هنغافا تعامج  نانم ، رداق  تیانع  هب  ناشن ، تداعس  ناوا  نیا  رد  تسا ، رگید  یتسد  دالب  عالق و  شیاشگ  زا  ار  زوریف 

______________________________

هبوتلا 26 ةروس  (- 1)
211 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

اوُّنَظ َو  قادـصم  هب  و  « 1  » ٍةَرَوْسَق ْنِم  ْتَّرَف  ٌةَرِْفنَتْـسُم  ٌرُمُح  ْمُهَّنَأَک  رد  ردژا  ناروالد  رفرفنـضغ و  نایزاغ  ریـشمش  مد  زا  هک  ار  تاره  یلادـبا 
ِیف َفَذَـق  َو  دافم  هب  دوب ، يراوتم  روصحم و  تاره  هعلق  رد  « 3  » ًاْتَیب ْتَذَخَّتا  ِتُوبَْکنَْعلا  ِلَثَمَک  هتشگ  نصحتم  « 2  » ْمُُهنوُصُح ْمُُهتَِعنام  ْمُهَّنَأ 
ناج هب  عوج  تدـش  زا  لزلزتم  ناـشرارق  ربص و  ناـکرا  « 5  » ًادـیِدَش اـًلاْزلِز  اُولِْزلُز  َو  ياوحف  هب  لدـبتم و  لاوحا  هنوـگ  « 4  » َبْعُّرلا ُمِِهبُوُلق 

«6  » ُهْرِجَأَف َكَراجَتْسا  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  ٌدَحَأ  ْنِإ  َو  نومضم  هب  زین  ام  دنتساوخ . ناما  دندوب  هدمآ  ناما  هب  نانس  فیـس و  ندروخ  زا  هدیـسر و 
ناشیا راوناخ  رازه  تصـش  زا  میداد و  نامرف  تاره  هعلق  زا  ندـیناچوک  هب  ناـما و  ار  هفیاـط  نآ  ةردـقلا ) دـنع  وفعلا  نسحا   ) لولدـم هب  و 

هب هتخاس  قرفتم  رـشتنم  « 7  » ٌدارَج ْمُهَّنَأَک  چوک  هناخ  اب  ار  یگمه  اج  نآ  زا  دـندوب  تکـاله  هطرو  هب  تکـالف و  هصرع  رد  لاـح  اـت  هچنآ 
هجیلغ فیاوط  اب  هروبزم  لیا  یمامت  رسیم و  تاره  هعلق  حتف  يدزیا  دییأت  هب  هّللا  دمحب  میداتـسرف و  رایرهـش  راوخ و  یلا  ناسارخ  کلامم 

يرازگتمدـخ و هدالق  يرکاچ و  تعاطا و  قوط  هدـیدرگ  رخـسم  عیطم و  دـندوب  هتـشگ  راکددـم  رای و  راـکبان  هفیاـط  نآ  هب  هک  راهدـنق 
هدومرف لماک  هیبنت  ار  ناسارخ  دودـح  ناشکرـس  لصاح و  غارف  تاره  ماهم  ماجنا  زا  هک  لاح  نیا  رد  هتخادـنا  ناج  ندرگ  هب  ار  يربنامرف 

هکنآ رب  رعشم  دیسر  دوب  هتشگ  نییعت  مور  ترافس  هب  نیا  زا  لبق  هک  ناخ  اضر  دمحم  هاگیاج ، عیفر  هاجیلاع  بناج  زا  ياهتـشون  میدوب ،
تمس نآ  رد  هعقاو  کلامم  هک  هتفای  رارق  نینچ  ینامثع  تلود  يایلوا  وا و  نایم 
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______________________________

52 رثدملا 51 / ةروس  (- 1)
رشحلا 3 (- 2)

توبکنعلا 41 (- 3)
بازحالا 27 (- 4)

اضیا 11 (- 5)
ۀبوتلا 6 (- 6)
رمقلا 7 (- 7)

212 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
اریز دراد . بارـس  جوم  بآ و  رب  شقن  مکح  ام  رظن  رد  هحلاصم  نیا  قحلا  دشاب . هتـشاد  قلعت  شابلزق  هب  فرط  نیا  یمور و  هب  سرا  دور 

. دناهتخاسن روکذم  جردنم و  حلـص  نمـض  رد  مه  ار  رما  نآ  هتخادرپن و  نآ  هب  قلطم  هک  دوب  ناریا  يارـسا  صالختـسا  یلـصا  دصقم  هک 
تقو نیا  رد  هتسنادن  رابتعا  طانم  ار  حلص  نیا  دوب  یناقاخ  ترضح  هرهاق  تلود  فلاخم  یناحبـس و  ياضر  يار و  انم  روبزم  رونـس  نوچ 

هک میدومرف  مالعا  ار  هیلاراـشم  هاـجیلاع  میدومرف ، هناور  مور  یچلیا  قاـفتا  هب  ار  یلییارگ  کـیب  یلع  دوصقم  هاـنپ  یلاـعم  تعاـنم و  هک 
. دشاب هدوب  یلاع  راکرس  دوعسم  بکوم  دور  رظتنم و  هتسنادن  رابتعا  طانم  ار  حلص  نینچ 

يرترب هبتر  يرورـس و  هبترم  راگدـیرفآ  ترـضح  هیاس  تیاـنع ]؟ هب   ] هک راـسکاخ  ناگدـنب  اـم  لاـثما  دوجو  هک  تسا  رهاـظ  ناـیملاع  رب 
نیع لوئـسم  مکلک  عار و  مکلک  ياوحف  هب  مییامن  ناتـسدربز  ناریقف و  نافیعـض و  يراوخمغ  يرای و  هک  تسا  نیمه  ام  يارب  زا  میاهتفای 

لفاغت نافیعض  لاح  زا  هک  نیا  هن  مینک  عفد  کلامم  جازم  زا  ار  داسف  هدام  عفر و  نیملسم  رس  زا  ار  نیفلاخم  رش  هدومن  افعـض  يرای  ۀتیعر 
. مییامن لهاجت  ناریا  راک  رد  و 

نایعیش و لابقا  تسد  هریت و  يداعا  زور  هک  زورما  يدنوادخ  هوق  لوح و  هب  میشاب . نکشدهع  مصخ  رطاخ  يوجاضر  نمشد و  يأر  عبات 
هک تصرف  مک  هفئاط  نیا  زا  تروص  نیا  تسا ، يوضترم  نید  زا  هبلغ  يوق و  ناهاوخدب  فعـض  هریچ و  تدـمدبا  تلود  نیا  ناهاخاوه 

ٍدادِـح ٍۀَنِْـسلَِأب  ْمُکوُقَلَـس  ُفْوَْخلا  َبَهَذ  اذِإَف  ِتْوَْملا  َنِم  ِْهیَلَع  یـشُْغی  يِذَّلاَک  ْمُُهُنیْعَأ  ُروُدـَت  َْکَیلِإ  َنوُرُْظنَی  ْمُهَْتیَأَر  ُفْوَْخلا  َءاج  اذِإَف  همیرک 
ار فیلکت  عون  نیا  دـیاب  ارچ  تسام ، رویغ  عبط  یفاـنم  رود و  تیمح  زا  ندرک  لـمحت  تسا  ناـشیا  لاـح  قادـصم  « 1  » ِْریَْخلا یَلَع  ًۀَّحِـشَأ 

یناقاخ تدمدبا  تلود  تحلـصم  فلاخم  یناحبـس و  ياضر  یفانم  روبزم  رونـس  دودح و  نوچ  دنیامن . افتکا  دور  فرط  نیا  هب  دننکب و 
. هدوب
______________________________

بازحالا 20 (- 1)
213 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

نتخاس هناور  هک  تسا  مولعم  هتسنادن و  رابتعا  طانم  ار  حلص  نیا  هک  دش  ضرع  یلعا  نویامه  ناکم  ایرث  ناگدنب  تعفر  کلف  تمدخ  هب 
فاوط قوش  هجنپرس  نوچ  لاح ، ره  هب  دش . دهاوخن  یـضار  ینعم  نیا  هب  هتبلا  ام  نویامه  باون  رویغ  عبط  الا  هدوب و  رافـسا  هار  زا  یچلیا 
يارسا صالختسا  قیفوت  لد و  ریگنابیرگ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  لک  بلاغ  نایقتم  يالوم  نانمؤم و  ریما  ترضح  فاطم  کیالم  هضور 

یباکرمه یبیغ و  دونج  ینانعمه  هب  رطف ، دیعـس  دیع  زا  دـعب  یلاعت ، هّللا  ءاش  نا  دـشابیم ، لئاس  تیدـحا  هاگرد  زا  هتـسویپ  ار  ناناملـسم 
شورخ رحب  شویج  اب  هتشگ  صخرم  انثلا  ۀیحتلا و  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  اضترا ، تیالو و  میلاقا  ناطلـس  تمدخ  زا  یبیرال  تادییأت 

دهاوخ و ارک  رای  ات  دش . میهاوخ  دوصقم  هبعک  مزاع  چوک  رب  چوک  گنرد  لمأت و  نودـب  گنج  زوریف  يوخ  ربژه  رکاسع  گنچ و  يوق 
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«. 1  » ُهَّللا َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  ًادَغ  َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِإ  ٍءْیَِشل  ََّنلوُقَت  َو ال  دشاب . هک  هب  شلیم 
نیمز رب  هنیس  اج  همه  موریم  لیس  نوچتسود  يوس  هب  ملایخ  قوش  دومن  نایغط 

هاگتـسد یلاعم  تعانم و  ترـضح  الو ، نیا  رد  نوچ  فجنلا  ۀنحـش  تمه  دوش  تهر  هقردبقدص  هب  نادناخ  هر  رد  یهن  مدق  رگا  ظفاح 
هدارا و زا  ار  هارمه  تلالج  تدالج و  هاجیلاع  نآ  میدومرف ، هناور  هقردـب  ناونع  هب  مور  یچلیا  قافتا  هب  ار ]  ] یلیارگ کـیب  یلعموصعم 

رظتنم هتـسنادن و  رابتعا  طانم  ار  هیمور  هحلاصم  هدوب  رهظتـسم  یهلا  فاـطلا  هب  رـشبتسم و  ینعم  نیا  زا  هک  میتخاـس  فقاو  رطاـخ  دوصقم 
باکر زا  ریپ ، ریبدـت  ناوج و  تخب  اب  ریـش  تلوص  تدـع و  هب  هرهاق ، جاوفا  بیرق  امع  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هک  دـشاب  یلاع  دوعـسم  بکوم 

عفرا ناشندیشمج  ناکم  ایرث  ناگدنب  باستنا  رفظ 
______________________________

فهکلا  11 (- 1)
214 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. دش میهاوخ  مور  کلامم  موب  زرم و  ناماس  نآ  ناغفا  اب  صخرم و  نویامه 
داسف زا  یـضار و  رما  نیا  هب  هک  نایعیـش  زا  کی  ره  وج و  هب  دـمآ  زاب  هتفر  بآ  هک  نک  رـس  رب  كاخوگب  ار  امیپداب  تسرپشتآ  نمـشد 

، لخاد جراوخ  هرمز  رد  جراخ و  عیشت  هزوح  زا  يراب ، طخـس  دروم  يراع و  يرادنید  هقیرط  زا  رود و  تیمح  زا  دنـشاب  لفاغ  حلـص  نیا 
. دوب دهاوخ  مارح  اهنآ  رب  یناگدنز  لالح و  ناشیا  نوخ 

مجع زا  دش  راتفرگ  يریسامصتعم  تلود  رد  هک  مدینش 
نوبز لاح  فعض و  زا  دیلانبنوخ  بالیس  هدید  زا  درک  ناور 

داتف فلاخم  تسد  هب  تریساداد  داد  یلفاغ  مصتعم  يا  هک 
کلم سومان  گنن و  دسریم  وت  هبکلم  سوناف  هب  نشور  عمش  ییوت 

دناوت نارهاوخ  نارتخد  همهدناوت  نارورپ  ناما  ایاعر 
ور هب  دز  شیلیس  بضغ  يور  زوگتفگ  نیز  تفشآرب  فلاخم 

مجع کلم  ناراوس  قلبا  زمصتعم  امش  هاش  لاحلا  هک 
راوس ددرگ  وت  تاجن  مزع  هبرامشیب  رکشل  دنک  مهارف 

رومان نآ  هب  یکیپ  دیناسرربخ  نیا  نامز  كدنا  هب  ار  اضق 
مجع کلم  نادرگ  هب  دز  ادصمصتعم  اج  دمآرد ز  تریغ  ز 

نار ریز  یقلبا  بکرم  دشکناشن  يدرم  دراد ز  هک  سک  ره  هک 
رامد دوخ  نمشد  زا  دروآربرایرهش  نآ  دید  نانچ  كرادت 

ریظنیب  رکشل  اج  دمآردریسا ز  کی  نآ  یصالخ  رهب  ز 
متس لها  تسد  رد  دنریسامجع  نایعیش  زا  هک  مد  نیا  رد   215 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

نامز ماما  ناسارخ  هاش  هکنایعیش  هرمز  رب  تسا  نیقی 
مصتعم زا  مک  تریغ  سومان و  هبمجع  لها  رهب  زا  تسا  هدوبن 

هاپس نیا  اب  تسا  نانعمه  رفظهلا  لضف  فطل و  زا  هک  اصوصخ 
ماقتنا شوخ  میدیشک  ناغفا  زماما  فطل  دنوادخ و  لضف  هب 

ناشن ناغفا  مان  زجب  ناغفا  زنامز  نیا  موب  زرم و  نیا  رد  هدنامن 
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راخ كون  ره  هدیدرگ  شابلزقراکش  ناغفا  هک  سب  دش  تشد  نیا  رد 
نیک میتفرگ  یمامت  ناغفا  زنیمز  ناسارخ  هاش  لابقا  هب 

نوگهلال اهغیت  رهوج  هدشنوخ  هدروخ  سب  يداعا ز  لتق  ز 
راهدنق ات  ریشمش  هب  ار  يرهراکبان  نمشد  زا  میتفرگ 

فرط نآ  يور  صالخا  هب  مدومنفجن  هاش  هاگرد  مارحا  هب 
منک تیامح  ار  دوخ  ناریسامنک  ترایز  ار  ناتسآ  نآ  هک 

ار هنیرید  يادعا  میلامبار  هنیک  نایمور  زا  میریگب 
دنک لمحت  اهیتریغیب  زدنک  لمأت  سک  ره  مزر  نیا  رد 

قیرط هب  دشاب  هتشاد  ینادرگرـس  سراف  ياگلا  رد  هاگره  هاجیلاع  نآ  وا  لاح  ادب  نوریب ، تسا  نید  زوا  لام  مه  نوخ و  مه  تسا  لالح 
هتشاذگ باب  نیا  رد  ییانب  هدش  فرشم  ام  نویامه  باون  عفرا  سدقا  ناگدنب  تعفر  کلف  تمدخ  هب  ناهفصا و  هنطلـسلا  راد  هناور  راغلیا 

یضار ینعم  نیا  هب  هتبلا  مه  شابلزق  مومع  یلاع و  يالکو  درادن . تبـسانم  هوجولا  نم  هجو  چیه  هب  دیآیمن و  راک  هب  یحلـص  نینچ  هک 
بوخ دیامنیم  بیدأت  هیبنت و  دوخ  رگا  مالعا و  اروف  دشاب ]  ] رذـعتم تکرح  دـشاب و  هتفاین  لصیف  بارعا  همدـقم  هچنانچ  دـش . دـنهاوخن 

زا هارمه  صالخا  هاجیلاع  نآ  کمک  دادما و  هب  ار  ناشن  ترصن  نایزاغ  زا  یجوف  هک  دیامن  ضرع  دشاب  هتشاد  ترورـض  دادما  هک  الاو 
ناماس نآ  رابخا  تالاوحا و  مییامن و  نیمزرس  نآ  هناور  باستنا  رفظ  باکر 

216 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
«1 . » نالف رهش  یف  اریرحت  دسانش . هدهع  رد  هدروآ و  مالعا  یط  هب  يراودیما  هب  دشاب  هدوب  هک  یبلاطم  اب  ار 

______________________________

نایگیب رلگیب  هیلک  يارب  فالتخا ) یمک  اب   ) همانـشخب تروص  هب  همان  نیا  ارهاظ  تآـشنم . زا  راعـشا  لـیمکت  ات 551 ، همانردان 546  (- 1)
. تسا هدش  لاسرا 

217 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

موس سابع  هاش  تنطلس  مود و  بسامهط  علخ  دروم  رد  ناخ ) یلقبسامهط   ) ردان نامرف 

هب سدقم  دهـشم  نایعا  یلاها و  هزعا و  رتنالک و  یلوتم و  ياضر  دمحم  ازریم  بایطالا  ۀلالـس  هاجیلاع  هکنآ ] [ ] دـش عاطم  ناهج  مکح  ]
بایماک باون  فیرش  تاذ  هب  ناریا  ییاورنامرف  هک  تدم  نیا  رد  هک  دننادب  هدوب  قثوتسم  یلاع  رطاخ  تاهجوت  هب  قفوم و  یهلا  تاقیفوت 

تشگیم ثعاب  ار  ياهثداح  حونس  تلود  نآ  نارازگراک  یجنس  تحلصم  هب  ثداح و  يرما  زور  ره  تشاد ، صاصتخا  ازریم  بسامهط 
راسخاش زا  ریبک  ریغـص و  دندیـشکیمن . تمحز  نارگراـب  ریغ  ناـشیا  تلادـع  نازیم  زا  دـندیدیمن و  باوخ  رد  تحار  باوخ  مدرم  هک 

ناشناسحا ناوخ  زا  ریپ  انرب و  دندزیم و  رس  رب  ترسح  تسد  لگ  ياج  هب  ناشلابقا 
______________________________

سابع هاش  شرـسپ  هب  روبزم  رما  ضیوفت  ازریم و  بسامهط  زا  تنطلـس  علخ  صوصخ  رد  كرابم  مقر  : » تآـشنم رد  عوضوم  ناونع  (- 1)
.« هتشون سدقم  دهشم  یلوتم  اضر  دمحم  ازریم  هب  ثلاث ،

218 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
. دندروخیم رگج  نوخ  لاون  ياج  هب 

تنطلـس و علخ  شالت  قح  هقرف  نیا  ياسؤر  شابلزق و  يامظع  شاـگنک  تحلـصم و  هب  « 1  » ِساَّنلا َْنَیب  اُهلِوادـُن  ُماَّیَْألا  َْکِلت  دافم  هب  اذـهل 

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


سراـف و قارع و  دـالب  یهاشنهـش  یهدـنامرف و  لغـش  یهاـشداپ و  تنطلـس و  رما  هتـشگ  رکذـلا  قباـس  باوـن  لاـبقا  تماـق  زا  یهاـشداپ 
رهظم تخت ، نامـسآ  تخب  ردنکـس  دهع ، زوریف  دـهم  نودرگ  ترـضح  هب  دوب ، باقلالا  قباس  باون  اب  هک  يروتـسد  هب  «، 2  » ناجیابرذآ
ثلاث سابع  هاش  ناطلـسلا  نب  ناطلـسلا  ثراو ، ار  تلم  کلم و  « 4  » اِیلَع ًاناکَم  ُهاـنْعَفَر  َو  همیرک  رهظم  و  « 3  » اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاـْنیَتآ  َو  ياوحف 

هرق یمان  مان  یماـس و  مسا  هب  ناطلـس  هسورحم  کـلامم  رد  ریناـند  هوجو  رباـنم و  سؤر  هتفاـی  ررقم  ثداوحلا  نع  هناـصو  هکلم  هّللا  دـلخ 
«5  » هتشگ نیعم  رکذلا  قباس  باون  فقوت  ثکم و  تهج  هب  سدقا  ضرا  تفریذپ و  شیارآ  ینابناهج  هیـصان  هرغ  یناتـسروشک و  هرـصاب 

کیجات كرت و  کیدزن و  رود و  دزـشوگ  ماع  عمجم  رد  ار  عاطم  مقر  نومـضم  دیابیم  دندش . رومأم  ترـضح  تمدخ  رد  نالف  نالف و 
. دنزاس رهظتسم  یهلا  فاطلا  هب  رشبتسم و  هدژم  نیا  زا  ار  فیرش  عیض و  هتخاس و 

______________________________

نارمع 140 لآ  هروس  (- 1)
رزخ رحب  یلحاس  تالایا  ات  هتفرگ  نامرک  ناتـسیس و  ناتـسچولب و  زا  ار  ناسارخ  تلایا  رداـن  هک  دوشیم  نشور  یهجوت  كدـنا  اـب  (- 2)

. تسا هدرواین  يوفص  هاشداپ  ورملق  وزج  رد  هتشاد و  هاگن  دوخ  يارب 
میرم 12 هروس  (- 3)

اضیا 57 (- 4)
شیوخ رظن  ریز  رد  ار  يو  الماک  اـت  هدرک  نیعم  بساـمهط  نادـنز  ناونع  هب  هدرمـشیم  دوخ  یـصخش  ورملق  هک  ار  ناـسارخ  رداـن  (- 5)

نامه رد  شرـسپ  ود  اب  يو  ماجنارـس  هک  دیـشک  لوط  لاس  دـنچ  فقوت » ثکم و   » ردان ریبعت  هب  ای  بسامهط  سبح  نارود  دـشاب . هتـشاد 
یلق اضر  روتـسد  هب  دـیدرگ  رـشتنم  وا  گرم  هعیاش  یتح  دیـشک و  ازارد  هب  دـنه  زا  ردان  تشگزاب  هک  یماگنه  فقوت » ثکم و   » ياهلاس

. دش هتشک  ازریم 
219 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

موس سابع  هاش  تنطلس  مود و  بسامهط  علخ  صوصخ  رد  « 1  » زیربت ۀنطلسلا  بیان  هب  ناخ ) یلقبسامهط   ) ردان مقر 

نآ زا  دـنادب  هتفای  صاصتخا  زعا  یلاع  رطاخ  نایاپیب  تاهجوت  نارکیب و  فطاوع  هب  زیربت  هنطلـسلا  بیان  هکنآ  دـش ] عاطم  ناهج  مکح  ]
يافش لیدبت  رییغت و  طونم و  لزا  نامرهق  لوبق  در و  هب  « 2  » ُءاشَت ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  قادصم  هب  ینابناهج  تنطلس و  ضیوفت  علخ و  هک  اج 

ياضتقم هب  ناشن ، تداعـس  ناوا  نیا  رد  دشابیم ، طوبرم  لزی  مل  هاشنهاش  یـشیدنا  تمکح  هب  « 3  » ُءاشَت ْنَم  ُّزُِعت  دافم  هب  یهاشداپ  لـیلغ 
ییاورناـمرف و ریرـس  ینارمکح و  تنطلـس و  گـنروا  ریدـقت ، ناراذـگراک  یجنـس  تحلـصم - هب  ساـنلا ،] نیب  « ] 4  » اُهلِوادـُن ُماَّیَْألا  َکـِْلت 

راثآ رهظم  تخب ، زوریف  دهع  هتسجخ  دهم  نودرگ  ترضح  یلعا  سدقا  دوجو  هب  ینابناهج 
______________________________

هتشون زیربت  هنطلسلا  بیان  مان  هب  نویامه  مقر  تآشنم : رد  ناونع  (- 1)
نارمع 26 لآ  ةروس  (- 2)
نارمع 26 لآ  ةروس  (- 3)

اضیا 140 (- 4)
220 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هدـید و شنیب  نیع  لفط  نوچ  یکدوک  رد  شـسدقم  صخـش  هکنآ  «، 2  » اِیلَع ًاناکَم ، ُهاـنْعَفَر  َو  تاـیآ  رهظم  و  « 1  » اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاـْنیَتآ  َو 
نید روشک  ثعاب و  ار  تلم  کلم و  ماظتنا  ینعا  يرورپکلم ، يرادـناهج و  مرک  رونا  رهم  دـننام  راک  ودـب  رد  شتلادـع  دوجو  تسار و 
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مـسا یمان و  مان  هب  ریناند  هوجو  ربانم و  سؤر  هتفریذـپ  شیارآ  ثداوحلا  نع  هتلود  هرمع و  هللا  ناـص  ثلاـث  ساـبع  هاـش  ثراو ، ار  تلود 
ترصن ناگدرکرس  ناشیلاع و  نآ  هب  لاثم  باتفآ  هرخاف  عالخ  هتفرگ  تنیز  « 3  » يرایرهش هرصاب  هرق  يرادناهج و  هیصان  هرغ  نآ  یماس 

رب و هیاریپ  ار  تعلخ  لابقتـسا و  مامت  نییآ  هب  ار  نومن  دیـشروخ  عالخ  نویامه و  مکح  هک  دـیابیم  دـش . لاسرا  هکرابم  هکـس  اـب  ناـشن 
هب ار  ناگدرکرس  عالخ  هتسارآ  رورس  نشج و  سلجم  روتـسد  هطباض و  قفاوس  هتخاس  راختفا  كرات  تنیز  ار  فرـشا  مقر  رابتعا و  شود 

و « 4  » دزاس هرقن  الط و  نیبج  شقن  زیربت  برضلا  راد  رد  ار  یمان  هکس  هدومن  میدقت  يدزیا  تادجس  هب  هیطع  نیا  ءازا  رد  میلـست و  ناشیا 
کلاـمم فارطا  هب  ار  ـالاو  مکح  هدرک  هزادـنایب  ترـسم  نیرق  ریذـپلد  هدژم  نیا  زا  ماـع  صاـخ و  رطاـخ  هزاوآ و  دـنلب  یناـمداش  هراـقن 

«5  » دتسرف ناجیابرذآ 
______________________________

میرم 57 ةروس  (- 1)
اضیا 57 (- 2)

رد شدوخ  تسد  اـت  دوب  هتـشادرب  تنطلـس  هب  ار  يو  رداـن  هک  هدوب  ياهراوخریـش  لـفط  يارب  زیمآقلمت  توـعن  نیواـنع و  همه  نیا  (- 3)
هب ار  ثلاث  سابع  هاش  دناوخ و  هاش  امسر  ار  دوخ  تشادرب و  هار  رس  زا  مه  ار  زیچان  عنام  نیا  ردان  دعب  لاس  هس  دشاب . زاب  روشک  ياهراک 

. دش هتشک  ازریم  یلقاضر  روتسد  هب  لفط  نیا  مه  دعب  لاس  هس  دودح  رد  و  ( 1148  ) داتسرف شردپ  دزن  راوزبس 
رد تسا و  هللا  یلو  یلع  هللا  لوسر  دـمحم  هلا  الا  هلا  ـال  شقن  طـسو  رد  تسا . دوجوم  یئاـههنومن  ثلاـث  ساـبع  هاـش  ياههکـس  زا  (- 4)

: تیب نیا  نآ ، تشپ  رد  ماما و  هدزاود  مان  هیشاح 
نارقبحاص  یناث  ثلاث  سابع  قح  لظناهج  رد  یهلا  قیفوت  هب  دز  رز  رب  هکس 

92 تآشنم ص 93 - (. 5)
221 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناغم تشد  همان  هقیثو 

هاـش روهظ  ناـمز  اـت  تاـیالو  یگمه  نوـچ  هکنآ  تاـنیبلا  ۀحیحـص  هفیحـض  نیا  قـیمنت  تالالدـلا و  ۀحـضاو  هقیثو  نیا  ریرحت  زا  ضرغ 
رما يدصتم  « 1  » لیعامـسا هاش  هکنآ  زا  دـعب  دـناهدوب و  رابک  يافلخ  عبات  ناشیا  تعامج و  تنـس و  لـها  فرـصت  رد  يوفـص  لیعامـسا 

ساسا ماکحتسا  راک و  هفرص  يارب  دوب ، هتفرگ  دندوب  تنـس  لها  زا  هک  راشفا  هینامکرت و  فرـصت  زا  ار  ناریا  کلامم  نوچ  دش ، تنطلس 
بس يانب  مهنیب  ام  یف  دسر ، مه  هب  شتنطلس  ساسا  رد  هنخر  هتـشگ  ناشیدب  لیام  زاب  بهذم  تقفاوم  هار  زا  ایاعر  ادابم  هک  دوخ ، تلود 
مـسر هلیـسو  نیا  هب  تخاس و  مکحتـسم  ار  تضاقن  ناـینب  هدـیدرگ  ینزمهربود  زورفا  شتآ  ریبدـت  نیا  يراـیتسد  هب  هتـشاذگ و  ضفر  و 

جورف و سوفن و  لتق  رـسا و  لوغـشم  هتـشادرب  هرفک  هلتاقم  زا  تسد  نیملـسم  هکنیا  ات  تخادـنارب  مالـسا  لها  هنایم  زا  ار  مایتلا  شزیمآ و 
هک دیسر  اج  نیا  هب  ناریا  راک  هیضق  نیا  جیاتن  زا  دندش و  رگیدکی  لاوما  بهن 

______________________________

قلمت هب  هک  دـناهدروآ  نتم  رد  ار  راشفا  هملک  هقیثو  ناگدنـسیون  تفرگ . ردـنیاب )  ) ولنویوققآ ناـنامکرت  زا  ار  ناریا  لیعامـسا  هاـش  (- 1)
. دنشاب هداد  یهالک  دمن  نیا  زا  زین  ار  ردان  هلیبق  نادناخ و 

222 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
نادمه و ناجیابرذآ و  رب  « 1  » هیمور ناسارخ و  رب  یناتسیس  دومحم  کلم  ناهفصا و  سراف و  قارع و  رب  هنغافا  ناورـش و  رب  هیگزل  هفیاط 

لامیاپ اعیمج  نادلب  راید و  نیکام  هزجع و  ناریا و  يافعض  دندش و  یلوتسم  طلسم و  دنبرد  یلا  نالیگ  تکلمم  رب  هیسور  ناهاشنامرک و 
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قرف رب  سأی  كاخ  هتخیسگ و  اج  همه  زا  ناسکیب  ام  دیما  تسد  هکنآ  زا  دعب  دنتشگ . نحم  روتف و  هجنپرس  ریسا  نتف و  ثداوح و  دونج 
دوعسم دوجو  بکوک  ینادمـص  تمحرم  ینادزی و  تیانع  « 2  » ًارُْسی ٍرْـسُع  َدَْعب  ُهَّللا  ُلَعْجَیَـس  همیرک  ياوحف  هب  دش ، هتخیر  ناریا  لها  قرف 

باتفآ قیالخ ، هار  شکتمحز  قلاخ ، ترـضح  هدیزگرب  باکر ، رهپـس  باون  نورقم ، تنمیم  تافـص  هدنخرف  تاذ  كانبات  رین  نویامه و 
مظعالا و ناطلـسلا  یهاشداپ ، ندعم  راشفا  تسد  يالط  یهلا ، تردق  رهظم  یناتـسیتیگ ، تلاسب و  جرد  يرد  ینابناهج ، تنطلـس و  جوا 

يارب ار  شزوریف  تـلود  لعـشم  ناـبات و  ناـسارخ  قـفا  زا  هناطلـس  هـکلم و  هللا  دـلخ  « 3  » ناخ رداهب  یلق  ردان  ناطلـسلا  مخفـالا ، ناـقاخلا 
دعب هتخادرپ  هبلغتم  دوجو  زا  ار  ناسارخ  یهلا  دـییأت  يورین  هب  الوا  تخاس . نازورف  نشور و  ناتخب  هیـس  ام  يزور  هریت  بش  ییادزتملظ 

تایالو نینچمه  تخاس و  رخـسم  دوب  ناغفا  فرـصت  رد  هک  ار  یکلامم  ناهفـصا و  هتـشگ  ناهفـصا  بناج  هب  تمیزع  زارفا  تیار  نآ  زا 
ار ناودع  روج و  راثآ  هدینادرگ  رخـسم  عازتنا و  هیمور  فرـصت  زا  ار  عالق  ریاس  ناجیابرذآ و  کلامم  و  « 4  » سورا فرصت  زا  ار  نالیگ 

فارطا ناریا و  ناشکرس  نانمشد و  یگمه  رب  زوریف  تخب  یتسدهریچ  یهلا و  تیانع  نوع  هب  هک  ناشن  تداعس  ناوا  نیا  رد  تخادنارب و 
بلاغ هسورحم  کلامم 

______________________________

انالوم دنتفگیم و  مور »  » نایناریا ار  یقرش  مور  تلود  یلصا  نیمزرس  ینعی  ریغـص  يایـسآ  دنتـسه . ینامثع  ناکرت  هیمور  زا  ضرغ  (- 1)
. دناهدناوخ یمور  تهج  نیمه  هب  دوب  ریغص  يایسآ  نکاس  نوچ  ار  ار  يولوم  هب  فورعم  یخلب  دمحم  نیدلا  لالج 

قالطلا 7 ةروس  (- 2)
هدش هتشون  همانهقیثو  يالاب  رد  امیخفت  ردان  مان  (- 3)

ورالاب ياهرد  یعون  هب  یـسور ) یـسورا -  ) یـسرا هملک  دراد . دوجو  ظفلت  نیا  ناـجیابرذآ  رد  زونه  دـنتفگیم . سورا »  » ار سور  (- 4)
. دوب هدمآ  ناریا  هب  هیسور  زا  ارهاظ  ود  ره  نیا  هچ  دشیم . قالطا  نانز  شفک  ياهنوگ  و  یگنر ) ياههشیش  هب  نیزم  )

223 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
رقم ناکم و  رد  کی  ره  دندوب  بئاون  نجـس  راتفرگ  بئاصم و  عاونا  ریـسا  هک  دوب  لاس  نیدـنچ  هک  دالب  نیا  يافعـض  ایاعر و  رفظم و  و 

دیس و زا  ار  ناریا  تکلمم  یلاها  یمامت  تفای  ماظن  تکلمم  روما  مامتا و  يراکش  نمـشد  راک  دندش و  زور  تیهافر  لاح و  هدوسآ  دوخ 
راضحا نومن  رفظ  يودرا  هب  ناغم  يارحـص  رد  ریپ  انرب و  ریبک و  ریغـص و  كرت و  کیجات و  گرزب و  درخ و  لـهاج و  ملاـع و  لـضاف و 

هک ار  سک  ره  مما  تاـقبط  ریاـس  اـی  هیوفـص  هلـسلس  زا  دوخ  يارب  هک  دـندومرف  ررقم  هتـشگ  درویبا  تـالک و  نذا  دنمـشهاوخ  هدوـمرف ،
هیوفـص تلود  ناتـسوب  زیخ  لگ  زا  هدید  دوخ  راگزور  هب  تدم  نیرد  هچنآ  ناریا  یلاها  نوچ  مینک . لوبق  تسایر  تنطلـس و  هب  میهاوخ 

هدهع زا  زین  دوخ  هداد  نحم  الب و  عاونا  تسد  هب  ار  ام  نمشد و  هب  ار  فارطا  هتـشگ  هتخورفا  تضاقن  هنتف و  شتآ  ناشیا  دهع  رد  هک  دوب 
ار ام  هدرـسفا  بلاق  تاجن و  ادعا  گنچ  زا  ار  ام  هک  میدوب  سدقا  ناگدنب  هدرک  دازآ  یگمه  ینعم  رد  دـندماین و  رب  ام  تظفاحم  طبض و 
میتشگ و تمیزع  نیا  خسف  یعدتـسم  هدز  شتمحرم  ناماد  هب  تسد  هدمآرد  يراز  حاحلا و  ماقم  رد  یگمه  اذـهل  دـنداد . تایح  هرابود 
ابلق و ۀبغرلا  عوطلاب و  زین  نانیرتمک  دـندومرف و  هروکذـم  تمیزع  كرت  هتفریذـپ  ار  نانیرتمک  ياعدتـسا  تمحرم  هار  زا  سدـقا  ناگدـنب 
رارقا و طرش و  دهع و  هدرک  هیوفـص  هلـسلس  يالوت  كرت  رایتخا و  تسایر  تنطلـس و  هب  ار  سدقا  ناگدنب  ۀملکلا ، ظفللا و  قفتم  اناسل و 

تلم كورتم و  وحم و  دوب  همیظع  دسافم  أشنم  هک  ار  هیوفص  تلود  هعدتبم  روما  بس  ضفر و  هویـش  لسن  دعب  الـسن  هک  میدومن  فارتعا 
يدحا اثانا  أروکذ و  هیوفص  هلسلس  زا  هتـشاد  كولـسم  لومعم و  تسا  يدمحا  تلم  عوبتم  للم و  هلمج  زا  هشیمه  هک  ار  يرفعج  فینح 

لسن دعب  الـسن  هک  نانیرتمک  زا  کی  ره  زا  مینکن و  تعباتم  تناعا و  ار  ناشیا  دنـشاب  هک  رهـش  تکلمم و  ره  رد  میوشن و  عیطم  عبات و  ار 
ضرع و ردـه و  ام  نوخ  هدوب  یهانپ  تلاسر  ترـضح  بضغ  طخـس و  قحتـسم  یهلا و  هاگرد  دودرم  دوش ، رهاـظ  لوق  دـهع و  فـالخ 

. دشاب رطخ  تبوقع و  بجوتسم  ام  سفن 
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«1  » هنس 1148 مرکملا  لاوش  رهش  یف  اریرحت 
______________________________

یفسلف ص 254. هللا  رصن  زا  یخیرات  هلاقم  دنچ  هرامش 2 ، ( 1327  ) لوا لاس  هشوت  هلجم  (- 1)
224 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

يراذگجات زا  دعب  ردان  هیمالعا 

قح و کلاس  نافقاو  نیبم و  عرـش  یلاها  ماشتحا و  یبورک  يالـضف  ءاملع و  ماقم و  یلاع  تاداـس  مارک و  ماـکح  ماـظع و  ناـیگیب  رلگیب 
یهاـشنهاش و هسورحم  کـلامم  نینطوـتم  هنکـس و  روـهمج  نینطاـق و  هبطاـق  ناگدرکرـس و  اـسؤر و  نایادـخدک و  نارتنـالک و  نیقی و 

دننادب هدوب  راودیما  ینآاق  نوزفا  دح  زا  تایانع  یناقاخ و  غیردیب  مراکم  هب  یهللا  لظ  تدـم  دـبا  تلود  روصقیب  رـصق  هیاس  نالظتـسم 
ربانب تخاس ، قفتم  دوخ  اب  ار  ماعنالاک  ماوع  زا  یعمج  درک و  جورخ  يرجه  شـش  دصهن و  هنـس  رد  هک  يوفـص  لیعامـسا  هاش  نوچ  هک 

هلیـسو نیا  هب  تشاذگ و  ضفر  بس و  يانب  هدرک  ینز  مه  رب  ود  دانز و  حدـق  مالـسا  لها  نایم  رد  یند  يایند  تسایر  یناسفن و  ضارغا 
یلو دندش  نیزگ  تحارتسا  شیاسآ  دهم  رد  هرفک  هک  يدح  هب  تشارفارب . قافن  عازن و  ياول  هدومن  نیملسم  نیب  میظع  یتضغبم  ثادحا 

، ناریا ماع  صاخ و  هفاک  مانا و  روهمج  هک  ینیح  رد  ناغم ، يارحص  ياربک  ياروش  رد  دندمآرد . فلت  ضرعم  هب  نیملـسم  ءامد  جورف و 
دهاوخ لوبق  هب  نورقم  ناشیا  لوئـسم  یتروص  رد  هک  میدومرف  فیلکت  ناشیا  هب  دـندرکیم ، یهاشداپ  رما  ياعدتـسا  ام  نویامه  باون  زا 

هاش روهظ  ودب  زا  هک  ضفر  بس و  زا  زین  ناشیا  هک  دش 
225 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تقیقح دنـشاب و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  قطان  قحب  ماما  دـلقم  تاعورف  رد  يربت و  لوکن و  هتفای  عویـش  ناریا  لها  ناـیم  رد  لیعامـسا 
يالو هب  ربت و  يربت  ضفر و  زا  هدرک  لوبق  ناعذا و  ناسللا  نانجلاب و  هدوب  ام  نومیم  غورا  نویامه و  يابآ  بهذم  هک  ار  نیدشار  يافلخ 

راثآ رهم  روضح  زودنا  وترپ  راعـش و  رفظ  باکر  نامزتلم  هک  رادنید  يالـضف  رابخا و  ياملع  زا  ینعم  نیا  دیکأت  يارب  دنیامن . الوت  ناشیا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  نیلـسرملا  دیـس  ترـضح  تثعب  زا  دعب  هک  دندیناسر  سدقا  ضرع  هب  یگمه  میدومرف . راسفتـسا  قیقحت و  دـندوب 

هدرک ناوخا  مامعا و  لایع و  لها و  زا  ترجه  لاوما و  سوفن و  لذب  نیبم  نید  جیورت  رد  نیدشار  هباحـص  زا  کی  ره  نیعمجا ، هباحـصا 
هتفای صاصتخا  بآم  تلاـسر  باـنج  صاـخ  تبحـص  فرـش  هب  تهج  نیا  هب  هداد و  رارق  دوخ  رب  ار  ماـع  صاـخ و  رییغت  ماـئل و  مول و  و 

زا دعب  دندیدرگ و  « 1  » ٍناسْحِِإب ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  ِراْصنَْألا  َو  َنیِرِجاهُْملا  َنِم  َنُولَّوَْألا  َنوُِقباَّسلا  َو  هیاده  یفاو  هیآ  لوزن  فیرشت  شوپهیاریپ 
امهذا نینثا  یناث  لوا  هفیلخ  رب  دندوب  تسا  راک  دقع  لح و  لها  هک  رابک  هباحص  عامجا  هب  تفالخ  يانب  نیلسرملا  دیـس  ترـضح  تلحر 

ربنملا و نیزم  مظعا ، قوراف  رب  باحصا  بصن  صن و  هب  وا  زا  دعب  قیدص و  رکب  یبا  راتخم  دمحا  تفالخ  دنـسم  « 2  » نیشنردص راغلا  یف 
، بلاغ لک  بلاغ  بلاغلا ، هللا  دسا  ترـضح  هب  وزا  دعب  نافع و  نب  نامثع  نیرونلا  يذ  بانج  هب  نآ  زا  دعب  باطخلا و  نب  رمع  بارحملا ،

قیرط کلاس  مه  اب  دوخ ، تفالخ  تدـم  رد  هعبرا ، يافلخ  زا  کـی  ره  تفاـی و  رارق  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  بئارغلا ، بئاـجعلا و  رهظم 
نیک كرـش و  قرطت  زا  ار  نیبـم  نید  هزوح  ظوحلم و  یعرم و  فـالتئا  توخا و  مسر  هدوـب ، قاـفن  فـالخ و  بئاوـش  زا  يرعم  قاـفو و 

هب هچ  رگا  دناهدوب . قفتم  دیاقع  لوصا  رد  مالسا  لها  زاب  مهنع  هللا  یـضر  هعبرا  يافلخ  تفالخ  زا  دعب  و  دناهتـشادیم . ظوفحم  نوصم و 
هریغ جح و  ةالص و  موص و  يادا  لیبق  زا  تاعورف  زا  یضعب  رد  مالسا ، ياملع  فالتخا  رابتعا  هب  روهش ، ماوعا و  فیراصت  روهد و  رورم 

هب صالخا  تبحم و  بهذم و  لوصا  رد  نکیل  تفای ، هار  فالتخا 
______________________________

ۀبوتلا 100 ةروس  (- 1)
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اذیا  40 (- 2)
226 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هب يوفص  لیعامسا  هاش  روهظ  نامز  ات  هتفاین  هار  يروتف  للخ و  يروصق و  صقن و  وا  باحصا  دالوا و  یهانپ و  تلاسر  ترـضح  تمدخ 
لیذ هب - لب  هدومن  ضفر  بس و  هعدتبم و  راثآ  كرت  سدقم  رما  داشرا  سدقا و  مکح  ینومنهر  هب  زین  ناشیا  هدوب  رمتسم  روتـسد  نیمه 

. دندیدرگ ثبشتم  نیبم  نید  ناویا  نکر  راهچ  نآ  يالو  تبحم و 
هب ار  هدوهعم  هسمخ  دوهع  هک  میدومرف  دـهعت  هداد  نییزت  سدـقا  سونأـم  تنمیم  سولج  هب  ار  يرورـس  ریرـس  زین  اـم  ینعم ، نیا  يازا  رد 

ردارب هانپمالسا ، هاشداپ  نینرقلا ، وذ  ردنکسا  یناث  نیفیرشلا ، نیمرحلا  مداخ  نیرحبلا ، ناطلس  نیربلا و  ناقاخ  تعفر ، کلف  ترضح  یلعا 
بیرق یهلا  دییأت  هب  هروبزم  تامدقم  هک  میزاس  ماتتخا  ياریذـپ  لومأم  قفو  رب  ار  رما  نآ  مالعا و  مور  کلامم  ناطلـس  ینعا  ماشتحا ، اراد 

. تسا لوصو  حاجنا و  فرش  ردر  لوصحلا 
يارب زا  دیکأتلل ، ادیزم  دیدجت  هب  دوب ، دنویپ  نامـسآ  بکوم  هبکوک  رقم  دنمزوریف و  تایار  هچهام  علطم  دـنبرد  تحاس  هک  تقو  نیا  رد 

رد هک  مارگ  ياملع  یقاب  یـشابالم و  ربکا  یلع  الم  نامزلا ، دهتجم  املعلا و  ۀمالع  زا  رادـم ، تیناقح  رطاخ  نانیمطا  راک و  نآ  ماکحتـسا 
ار قباس  بتارم  نامه  میدومرف . مالعتسا  تاولخ  سلاجم و  رد  دندوب  رهاظم  ضیف  تمدخ  راونا  سبقتم  رـضاح و  باستنا  ترـصن  باکر 
هب دیدرگ و  عفدنم  دیدرت  کیکشت و  هدام  عفترم و  ام  سدقا  ریمض  هاگشیپ  زا  ار  ماهبا  ههبـش و  باجح  تهج  همه  هب  دنتـشاد و  ضورعم 

یگمه يوفـص ، روهظ  ءدب  یلا  لوا  ردـص  زا  الاو ، هدوب  لیعامـسا  هاش  يزیگناهنتف  زا  یـشان  عدـب  ضفر و  یگمه  هک  تسویپ  نیقی  دـح 
فرـشا مکح  یناحبـس ، ماهلا  ینابر و  دییأت  هب  لاقملا ، اذه  یلع  ءانب  دناهدوب . خـسار  تباث و  قیرط  کی  رب  لصا  جـهانم  رد  مالـسا  مدرم 

يافلخ ناشیا  یگمه  لیعامسا  هاش  روهظ  ماگنه  ات  مالسا  يدابم  زا  هک  يوحن  هب  هک  تفای  رودص  فرش  الع  زع و  فقوم  زا  یلعا  سدقا 
يابطخ دنشاب و  زرتحم  ضفر  بس و  زا  هتـسناد  قح  رب  هفیلخ  ار  کی  ره  روتـسد  نامه  هب  دناهتـسنادیم ، قیقحتلا  یلع  هفیلخ  ار  نیدشار 
ناشیا مان  ریرقت  ریرحت و  رد  هتخاس  يراج  روکذم و  ار  مارک  يافلخ  دـماحم  بقانم و  یماس و  یماسا  ربانم  سؤر  رد  ماظع  يابقن  مارگ و 

ار
227 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. دنیامن داش  دای و  اضر  ریخ و  هب 
میدومرف هناور  یناقاخ  کلامم  راطقا  هب  ار  هسورحم  کلامم  هرادصلا  بیان  یلع  دمحم  ازریم  مارکلا ، ءالـضفلا  ۀصالخ  یماهف ، یمالع و 

ار نآ  لولدـم  زا  فلخت  هدومن  اغـصا  ناعذا  لوبق و  عمـس  هب  زین  ناشیا  ءاـقلا و  کـیدزن  رود و  یگمه  هب  ار  نویاـمه  مکح  نیماـضم  هک 
«1 . » دنناد یهاشنهاش  بضغ  طخس و  دروم  و  یهلا - باذع  بجوم 

______________________________

( راونا هللا  دبع  دیس  حیحصت  هب   ) ات 375 يردان ص 373  ياشگناهج  (- 1)
228 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینس هعیش و  نیب  هملک  تدحو  داجیا  روظنم  هب  ناریا  مدرم  هب  ردان  نامرف 

هک یتاقوا  هک  دننادب  هدوب  یهابم  هناکولم  فاطلا  هب  ناهفـصا  هنطلـسلا  راد  ياملع  نیدـهتجم و  ماکح و  ردـقیلاع و  ردـص  ناهاج  یلاع 
زا هچنآ  قـفاوم  يرفعج ، یفنح و  هقیرط  نوـچ  هک  دـش  نیا  رب  رارق  هددـعتم  سلاـجم  رد  دوـب ، اـپ  رب  ناـغم  يارحـص  رد  تیآ  رفظ  تیار 

، مایالا دعب  نم  دناهتسنادیم ، ص )  ) نیلسرملا دیس  هفیلخ  ار  مهنع  هللا  یضر  نیدشار  يافلخ  تسا  هدوب  دحتم  تسا  هدیسر  ام  هب  فالـسا 
لها فالخرب  ام ، تکلمم  عاضوا  زا  یـضعب  رد  هوالع  هب  دننک . رکذ  مامت  میظعت  اب  دوش  هدرک  رکذ  هک  هعبرا  يافلخ  زا  کی  ره - یماسا 
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لومعم هک  يرارق  یفانم  تسا و  تنس  لها  فلاخم  هرقف  نیا  دننکیم و  رکذ  هعیـش  هقیرط  رب  ار  هللا  یلو  یلع  ظفل  هماقا  ناذا و  رد  تنس ،
دنوادخ بوبحم  حودمم و  هدیزگرب و  ع )  ) بلاغلا هللا  دسا  نینمؤملا  ریما  هک  تسادیوه  ملاع  لها  مامت  رب  نیا  زا  هتـشذگ  هدوب . فالـسا 

زا يزیچ  مه  ظافلا  نیا  فذـح  هب  دوزفا و  دـهاوخن  تیدـحا  هاگرد  رد  وا  تبتر  هاگیاج و  رب  قولخم  تداهـش  هطـساو  هب  تسا و  لاـعتم 
ضغب و فالتخا و  بجوم  ترابع  نیا  رکذ  تساک . دهاوخن  وا  ردق  ردب  غورف 

229 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ربمغیپ ياضر  فالخ  دناکیرش و  ص )  ) نیلسرملا دیس - هرهطم  تعیرش  تعباتم  رد  ود  ره  هک  تسا  تنـس  عیـشت و  لها  نیب  ام  توادع 

. دمآ دهاوخ  لمع  هب  ع )  ) نینمؤملا ریما  و  (ص )
فارطا عباوت و  اهرهش و  نینذؤم  کچوک و  گرزب و  ینادا  یلاعا و  زا  نیملـسم  مامت  هب  یلاع ، نامرف  نیا  لولدم  زا  عالطا  درجم  هب  اذهل 
لومعم ماکح  نایم  رد  زین  دوشن و  رکذ  تسا  تنـس  لها  هقیرط  فـالخ  هک  تراـبع  نیا  دـعب  هب  زورما  زا  هک  دوش  مـالعا  دـیاب  فاـنکا  و 

هدوهیب و میظعت  وحن  نیا  هک  اجنآ  زا  دـنیامنیم ، ار  تمعن  یلو  هاشداپ و  رمع  ماود  ياـعد  ریبکت ، هحتاـف و  زا  دـعب  سلاـجم  رد  هک  تسا 
نابز هب  ار  یقیقح  هاشداپ  يامعن  دـمح  عقاوم  نیا  رد  ملع ، لـبط و  بحاـص  نیناوخ  هک  میئاـمرفیم  ررقم  رما و  اـصوصخ  تسا ، ینعمیب 

یهاـشنهاش بضغ  دروم  دزرو ، فلخت  نآ  زا  سک  ره  دنـسانش . هدـهع  رب  ار  رماوا  ماـکحا و  نیا  تعاـطا  اـیارب  اـیاعر و  مومع  دـنروایب .
«1  » رفص 1149 رهش  خیرات  هب  دیدرگ . دهاوخ 

______________________________

542 ص 54 - ( 1339 یلم ، راثآ  نمجنا   ) یسودق نیسح  دمحم  فیلأت  همانردان ، (- 1)
230 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هیسور اب  ردان  طباور 

اما دنتشادرب . تنطلس  هب  هیـسور  تلود  يایلوا  ار  اکـشونیرتاک ) « ) 1  » نیرتاک شنز  يدـالیم ) هیوناژ 1725   28  ) ریبـک رطپ  گرم  زا  سپ 
دیئاپن و يرید  اهرازت  تنطلس  ریرـس  رب  دوب ، هدش  وا  ینوناق  نز  سپـس  دوب و  رطپ  هقوشعم  ادتبا  هدمآ و  ایند  هب  لاس 1689  رد  هک  نیرتاک 

. تشذگرد هم 1727  هام  رد  دیدش  یبت  هاتوک و  يرامیب  کی  بقاعتم 
رتشیب لاس  هدزاود  تنطلس  هب  ندیـسر  ماگنه  رد  هدش و  دلوتم  لاس 1715  رد  هک  وا  تفای . تنطلـس  ریبک  رطپ  رـسپ  مود ، رطپ  يو  زا  سپ 

يرامیب هب  لاس 1730  هیوناژ  بش 19  رد  اریز  تفاین . مه  يربخ  دوب و  ربخیب  الماک  نآ  راوشد  فیاظو  تنطلـس و  ریطخ  رما  زا  تشادن ،
. تشاد لاس  هدزناپ  تمحز  هب  ماگنه  نآ  رد  درک . تافو  هلبآ 

ماـگنه رد  دوب و  ریبـک  رطپ  رمخلا  مئاد  ردارب  « 3  » ناوی رتخد  انآ  دندیزگرب . تنطلـس  هب  ار  « 2  » انووناویا انآ  راب  نیا  هیـسور ، رابرد  لاجر 
لاس تفه  یس و  تنطلس  هب  ندیسر 

______________________________

 Catherine -Katerinauchka (- 1)
 Anna Ivanovna (- 2)

 Ivan (- 3)
231 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

كود رد  لاس 1711  رد  رهوش  گرم  زا  سپ  درک و  جاودزا  « 2  » دنالروک كود  « 1  » مویگ کیردرف  اب  ریبک  رطپ  روتـسد  هب  يو  تشاد .
تنطلـس هب  ار  وا  هیـسور  رابرد  ناـگرزب  هاـگان  هک  دـینارذگیم  راـگزور  یئاونیب  رقف و  یئاـهنت و  اوزنا و  رد  دـنالروک  هداـتفا  رود  نیـشن 
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سنرپ نیزتیلاـگ و  سنرپ  دوـب . « 3  » نیزتیلاگ يرتمید  سنرپ  درب ، ماـن  هیـسور  تنطلـس  يارب  يو  زا  لوا  راـب  هک  یـسک  دـندرک . باـختنا 
نودب هک  دنک  دهعت  يو  هک  دنهاوخب  وا  زا  لباقم  رد  دنهد و  دیون  تنطلس  هب  ار  انآ  هک  دش  رارق  یلاعیاروش ، رظن  ربانب  «، 4  » یکوروگلود

هب تسد  دـشخبن و  نآ  نیا و  هب  هدوهیب  ار  باـقلا  بصاـنم و  دریگن و  میمـصت  حلـص  گـنج و  صوـصخ  رد  یلاـع  ياروـش  اـب  تروـشم 
رد انآ ، دراذگاو . یلاع  ياروش  هب  ار  يرکـشل  يروشک و  هیلاع  بصانم  ضیوفت  دنکن و  زواجت  یتکلمم  ياهدمآرد  هب  دـنزن و  یجرخلو 

تنطلـس ریرـس  رب  تشذگ و  لپ  زا  شرخ  یتقو  یلو  درک . اضما  ار  همان  دهعت  تفریذپ و  ار  اهداهنـشیپ  هیلک  لبور ، رازه  هد  تفایرد  لابق 
. درک هراپ  ار  همان  دهعت  دش ، رقتسم 

نامز رد  دوب . هدننز  ياهیگهزره  راکش و  للجم و  ياهتفایض  اهینارتوهش و  اهیراسگهداب و  زا  ياهتخیمآ  يو  هلاس  هدزاود  تنطلـس  نارود 
نالیگ ینعی  ناریا  یلامش  یلحاس  قطانم  رابجالاب  هیـسور  تلود  يو ، تیعطاق  تعاجـش و  ربارب  رد  درک و  مایق  ناریا  رد  ردان  هک  دوب  يو 
درتسم ناریا  هب  ( 1735  ) هجنگ دادرارق  ساـسا  رب  ار  سرا  ءارواـم  قطاـنم  رد 1732 و  تشر  هماندـهع  قبط  رب  ار  داـبآرتسا  ناردـنزام و  و 

. تشذگرد لاس 1740  ربتکا  مجنپ  رد  انووناویا  انآ  تشاد .
هیسور تنطلس  يارب  دوب  ههام  ود  یکدوک  هک  ار  دوخ  رهاوخ  هون  انوناویا  انآ 

______________________________

 Fredrik Gillaume (- 1)
 Courland (- 2)

 Dimitri Galitzine (- 3)
 Dolgourouki (- 4)

232 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هدازهاش شردـپ  و  « 2  » انوودـلوپوئل مناخ  هدازهاش  شرداـم  تشاد و  ماـن  « 1  » چـیون وتنآ  ناوـیا  هراوخریـش  كدوـک  نیا  تفرگ . رظن  رد 

زا تیامح  هب  خـینوم  لاشرام  دـلیف  یلو  تفاـی . هنطـسلا  بیاـن  ناونع  « 3  » انوناویا اـنآ  قوشعم  نرهوب  ادـتبا  دـندوب . گروبنول  کـیوسنرب 
. درک تشادزاب  ربماون 1740  مهن  بش  رد  ار  « 4  » نرهوب انودلوپوئلانآ ،

هنطلـسلا بیان  ناونع  انودـلوپوئلانآ  دـش و  دـیعبت  يربیـس  هب  ناوارف  ياههنایزات  لـمحت  زا  سپ  وا  دوخ  و  طبـض ، تلود  عفن  هب  يو  لاوما 
لاـس 1741، ربماون  بش 25  رد  ماجنارـس  دـندوب ، هدـمآ  گـنت  هب  راـبرد  ياـهیناملآ  تموکح  لـمحت  زا  رگید  هیـسور  مدرم  اـما  تفاـی .

هدومن ریگتـسد  ار  شرهوش  انودلوپوئلانآ و  دنتـساخرب و  ریبک  رطپ  رتخد  « 6  » تبازیلا زا  تیاـمح  هب  « 5  » یکـسناژربوئرپ گنه  ياهدراگ 
نآ اما  دمآرس . هب  شرمع  لاس 1775  رد  درک و  یگدنز  يو  زا  دعب  لاس  یـس  شرهوش  تشذـگرد و  لاس 1746  رد  انآ  دندرک . دـیعبت 

نادنز دیعبت و  هب  موکحم  دیدرگ ، رانکرب  تنطلـس  زا  یگهام  هدزناش  رد  دـش و  تخت  جات و  بحاص  یگهامود  رد  هک  زور  هریت  كدوک 
. دیسر لتق  هب  گروبلسولش  ژد  کیرات  بادرس  رد  یگلاس  راهچ  تسیب و  رد  ماجنارس  دش و 

. دوب هنادرم  سابل  ندیشوپ  راکش و  هتفیش  نارتوهش و  ینز  انوورتپ  تبازیلا 
شیاههجنگ رد  سابل  تسد  رازه  هدزناپ  شگرم  زا  سپ  تفر . نیب  زا  يو  سابل  تسد  رازه  راهچ  دـش ، قیرح  راچد  یتنطلـس  خاک  یتقو 

تروص رب  یمکحم  یلیس  هدیـشوپ  وا  سابل  نوچ  یـسابل  ابیز  « 7  » نیخوپول یلاتان  هک  دـید  تبازیلا  صقر  سلجم  کـی  رد  یتقو  دـنتفای .
ازـسان شحف و  دنیوگ » ازـسان  هک  دراگ  نازابرـس  زا  گنه  هس  تردق  هب   » داد و ودب  يراداوراچ  ياهـشحف  مشخ  تدش  زا  تخاون و  يو 

روتسد دعب  يدنچ  تفگ و 
______________________________

 Ivan Antonovich (- 1)
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 Ana Leopoldovna (- 2)
 Antoine Ulrich Prince Brunswick -Lounebourg (- 3)

 Bohren (- 4)
 Preo Bre jeneshi (- 5)

 Elisabeth Petrovna (- 6)
230 ص :  هیسور .....  اب  ردان  طباور  شناگدنامزاب 233  هاشردان و   Natalie Lopovkhine (- 7)

233 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هک دوب  نینچ  دننارب . فلتخم  تاهج  رد  ات  دندز  قالش  ار  اهنآ  دنتسب و  بسا  راهچ  هب  ار  شیاهاپ  اهتسد و  دندیرب و  ار  یلاتان  نابز  ات  داد 

. دش هعطق  هعطق  يو  ندب  ياضعا 
!! دناهدرک دای  تبازیلا » ياهینابرهم   » زا يرابرد  ناخروم  زا  یعمج  فاصوا  نیا  اب 

زگره یگلاس  هس  یـس و  ات  هک  نیا  اب  تشاذـگ . ياج  رب  یئوکین  راـثآ  تبازیلا  لـمع ، نادـیم  تسایـس و  هصرع  رد  لاوحا ، نیا  ماـمت  اـب 
. دومن يزاسهب  يزاسزاب و  ار  يرادا  تالیکـشت  درک . تیاـمح  تاـیبدا  رنه و  زا  تبازیلا  دوب ، هتخودـناین  يروشک  ياـهراک  رد  ياهبرجت 
هب هیسور ، هب  اپورا  يرارف  ياهناتـستورپ  نداد  هار  اب  داد و  تروص  رـس و - دوخ  روشک  يداصتقا  عاضوا  هب  دز و  اهکناب  سیـسأت  هب  تسد 
رثا رب  هکنآ  ماجنارـس  دیـشخب و  ناوارف  شرتسگ  ار  یمومع  تاـمیلعت  رما  تخادرپ و  صـصختم  رهاـم و  نارگتعنـص  رکفتم و  دارفا  بلج 

توهـش تذـل و  شون و  شیع و  هب  لیم  رتشیب  تبازیلا  تخاس . همیمـض  هیـسور  هب  ار  دـنالنف  زا  یتمـسق  دـئوس ، اب  گنج  هکراتم  دادرارق 
. تشاد

زین گنج  نیا  رد  دـش و  ریگرد  هلاس  تفه  ياـهگنج  رد  هتـساوخان  يو  نارادمتـسایس ، ياههسیـسد  یـسایس و  ياهیدنبهتـسد  رثا  رب  یلو 
یعطق تسکش  زا  ار  سورپ  شورخ  شوجرپ و  هاشداپ  مود ، کیردرف  تبازیلا ، یناهگان  گرم  اهنت  هک  يروطب  دومن . یناشخرد  تفرشیپ 

. تشذگرد هیوناژ 1761  رد 5  اضعا  جلف  صقان و  هتکس  کی  بقاعتم  تبازیلا  دیشخب . تاجن  یئاهن  طوقس  و 
اب تسا  فداصم  الک  هدیشک ، لوط  مود  نیرتاک  تنطلـس  رارقتـسا  ات  ق ) 1137 ه . 1725 م /  ) رتپ گرم  زا  هک  ریبک  رتپ  نانیـشناج  نارود 
هک تسیندب  اذل  يو . يانف  گرم و  ات  ماجنارس  یهاشداپ و  هب  لوصو  ات  تسایس  گنج و  هنحـص  رد  دورو  مایق و  ماگنه  زا  ردان ، راگزور 

. مینکب هیسور  ردان و  یسایس  طباور  هب  ياهراشا 
، دوب هدش  زجاع  یماظن  یسایس و  مادقا  هنوگره  زا  هدمآرد و  وناز  هب  اهناغفا  ربارب  رد  يوفص  تلود  هک  لاس 1134  دودح  زا  هک  مینادیم 

ناردنزام نالیگ و  ناریا ، یلامش  تایالو  رد  سپس  دومن و  فرصت  ار  ناورش  ناتسغاد و  ینعی  یخامـش  وکاب و  دنبرد و  تسخن  ریبک  رتپ 
ریفس دومن و  فرصت  ار  تشر  رهش  درک و  هدایپ  یماظن  يورین 
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. تخاس نیگنن  يدادرارق  دقع  هب  راداو  ریوزت ، دیدهت و  رز و  روز و  هب  ار  ناریا  تلود 

فرـصت ناریا و  هیزجت  باب  رد  يدادرارق  زین  یناـمثع  تلود  اـب  رطپ )  ) رتپ سپـس  دومنن و  ناریا  هب  تشگزاـب  تئرج  ریفـس  هک  يروط  هب 
. تخاس دقعنم  نآ  یلامش  قطانم 

. دبای ققحت  سراف  جیلخ  مرگ  ياهبآ  هب  ندیـسر  ناریا و  فرـصت  باب  رد  يو  هنابلط  هاج  دصاقم  مامت  هک  درکن  افتکا  نادنچ  رتپ  رمع  اما 
هک دوب  يراـسگیم  ینارتوهـش و  رد  قرغ  نادـنچ  رتـپ  نز  نیرتاـک  دوـب . یهلا  یتـبهوم  ناـیناریا  يارب   1127 لاــس 1725 / رد  يو  گرم 

تبون هکنیا  ات  يو ، لجعتـسم  گرم  تنطلـس و  دـش و  زاـغآ  مود  رتپ  نارود  سپـس  دریگب و  ار  يو  هناـبلطهاج  تـالایخ  هلاـبند  تسناوتن 
رثا رب  هک  دوب  یمان  یلقردـن  مایق  روهظ و  نآ  دوب و  هداد  يور  بیجع  يرما  تدـم ، نیا  لالخ  رد  دیـسر . انووناویا  انآ  هب  هیـسور  تنطلس 
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. دوب هدیشخب  تاجن  ملسم  یمتح و  طوقس  زا  ار  ناریا  روشک  هدیسر و  ناوارف  ترهش  هب  یمانمگ ، زا  ناهگان  ناوارف ، تعاجش  تداشر و 
هـصاخ دوب . هدومن  مهارف  زین  ار  اهـسور  تشحو  تابجوم  دوب ، هدرک  هریخ  ار  یناـمثع  ناـکرت  مشچ  هک  روط  ناـمه  يرداـن  ریـشمش  قرب 
هدـمآ راتفرگ  بت  لاهـسا و  هب  ای  هدـش و  ایرالام  راچد  ای  ناردـنزام  نالیگ و  یقالتاب  قطاـنم  رد  یـسور  نازابرـس  زا  يداـیز  هدـع  هکنآ 
نالیگ تلایا  هیلخت  طیارش  داتـسرف و  یناث  بسامهط  هاش  هب  ياهمان  لاس 1143  رد  انووناویا  انآ  هکلم  هک  دوب  نینچ  دندوب . هدـش  كاله 
تشر دراو  يو  دومن . یفرعم  تارکاذم  رد  هیـسور  تلود  هدنیامن  ناونع  هب  ار  « 1  » فوریفاش نوراب  دیدرگ و  روآدای  اهـسور  فرط  زا  ار 

رد هک  دادرارق  نیا  بجوم  هب  دزاس . دقعنم  ناریا  تلود  اب  يدادرارق  نالیگ ، رد  یسور  ياوق  هدنامرف  « 2  » فشاول لارنژ  قافتا  هب  ات  دش ،
زا ار  دوخ  یماظن  ياهورین  هام  جنپ  فرظ  رد  هک  دندش  دهعتم  اهـسور  تسا ، فورعم  تشر  دادرارق  هب  دـش و  دـقعنم   1733 لاس 1145 /

ناتسنمرا زا  ینامثع ، ناکرت  جورخ  زا  سپ  یتسیابیم  هک  هیزاقفق ) یلامش  یحاون  يانثتسا  هب   ) ار یفرصتم  قطانم  مامت  هدرک  جراخ  ناریا 
هدنیامن رگیدکی  روشک  رد  ناریا  هیسور و  نیتلود  دنیامن و  راذگاو  ناریا  هب  ددرگ ، هیلخت  ناتسجرگ ، و 

______________________________

 Shafirov (- 1)
 Levachov (- 2)
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. دننک تراجت  يدازآ  هب  رگیدکی  كاخ  رد  یناریا  سور و  راجت  دنشاب و  هتشاد  یسایس 

هاش مان  هب  ار  يو  هراوخریـش  رـسپ  درک و  رانکرب  راک  زا  ار  بسامهط  هاش  هدـمآ ، خـیراوت  رد  هک  یحرـش  هب  ردان ، لاس 1145 ، نیمه  رد 
عالطا هب  ياهمان  نمـض  ار  بتارم  تفرگ و  تسد  هب  ار  روما  هیلک  مامز  هنطلـسلا  بیاـن  ناونع  هب  دوخ  تشادرب و  تنطلـس  هب  موس  ساـبع 

. دش ناینامثع  اب  گنج  مزاع  دیناسر و  هیسور  رابرد 
. دندش نامداش  رایسب  ینامثع  تلود  ربارب  رد  ردان  هیلوا  ياهتفرشیپ  زا  اهسور 

زا ناکرت  رگا  دـیامنیم و  تاعارم  هیـسور  اـب  ار  دوخ  حلـص  دادرارق  هک  تسا  ناریا  اـب  يریگرد  هطـساو  هب  یناـمثع  هک  دنتـسنادیم  اریز 
دیسرتیم دوب و  ناتسهل  ینیشناج  ياهگنج  راتفرگ  نامز  نآ  رد  هیسور  دندربیم . هلمح  هیـسور  هب  اعطق  دندوبن  گنج  راچد  ناریا  بناج 

بونج لامـش و  ههبج  ود  رد  نامزمه  گنج  زا  هک  هیـسور  تلود  يارب  دـنزیخرب و  گنج  هب  یبونج  تادحرـس  رد  زین  ناـکرت  اداـبم  هک 
اب داحتا  هب  اپ  بولغم و  گنج  نیا  رد  ناریا  هک  دندوب  لیام  نایوسنارف  اهـسور ، سکعرب  دـننک . ناوارف  تالاکـشا  داجیا  تشاد ، تشحو 

تشحو و بجوم  كوکرک  رد  ردان  تسکـش  دزیخرب . گـنج  هب  هیـسور  تلود  دـض  رب  دـناوتب  یناـمثع  تلود  اـت  ددرگ  روبجم  یناـمثع 
ناربج ار  دوخ  تسکش  يدوز  هب  ردان  اما  دیدرگ . هینطنطسق  رد  هسنارف  ریفـس  « 1  » ونلیو یکرام  یمرگلد  ینامداش و  هیام  اهـسور و  هودنا 
یتئیه دش و  ناریا  اب  حلص  هب  رضاح  ینامثع  تلود  دشکب . تحار  هب - یسفن  هیسور  رابرد  هک  دش  بجوم  ینامثع  هاپس  رب  هبلغ  اب  دومن و 

. داتسرف ناریا  هب 
چیورتیمید یگرـس  سنرپ  تسایر  تحت  یـسور ، ترافـس  تئیه  کی  هدـشن ، رود  هنطلـسلا  بیان  راـبرد  زا  یناـمثع  یـسایس  تئیه  زونه 

ياهرابرد رد  نیا  زا  شیپ  دوب و  یـسور  هدیزرو  نایرابرد  زا  هتـشک و  راک  نارادمتـسایس  زا  نیزتیلاگ  دش . ناهفـصا  دراو  «، 2  » نیزتیلاگ
تلود اب  گنج  هکراتم  زا  ار  ردان  هک  دوب  نیا  يو  تیرومأم  یـساسا  فده  تشاد . هدـهع  هب  ار  هیـسور  ياربک  ترافـس  سورپ  ایناپـسا و 

. دیامن هیهت  ناریا  یسایس  یماظن و  عضو  زا  قیقد  یشرازگ  انمض  درادزاب و  حلص  دادرارق  دقع  ینامثع و 
______________________________

 Marquis Villeneuve (- 1)
 Sergei Dimorivitch Galitzine (- 2)
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هاگره دنک و  گنج  مالعا  ینامثع  هب  رگید  راب  ناریا  روشک  دوش و  دقعنم  یحلص  دادرارق  هیسور  ناریا و  نیب  هک  درک  داهنـشیپ  نیزتیلاگ 

هک داد  نانیمطا  دزیخرب و  يراکمه  کمک و  هب  دادرارق  رگید  فرط  دوش ، گنج  دراو  يرگید  روشک  اب  هیـسور  ناریا و  نیتلود  زا  یکی 
یلو درک  رکـشت  راهظا  باوج  رد  ردان  اما  درک . دهاوخ  يرای  رثؤم  يوحن  هب  ینامثع ، ناکرت  اب  گنج  رد  ناریا  روشک  هب  هیـسور ، تلود 

ناریا رگا  هتبلا  دروآرد . وناز  هب  ار  فیرح  نارگید ، کمک  نودب  اصخـش ، دراد ، لیم  دریگرد ، ینامثع  ناریا و  نیب  گنج  رگا  هک  تفگ 
. درب هلمح  ینامثع  هب  رگید  بناج  زا  دناوتیم  هیسور  تلود  دناسرب ، هینطنطسق  هب  ار  دوخ  تسناوت 

هیـسور تلود  اریز  تسا . كانمـشخ  هیـسور  تلود  زا  ردان  هک  داد  شرازگ  گروبزرطپنس  هب  دـعب  دوب ، هدینـش  در  باوج  هک  نیزتیلاگ 
ناجیابرذآ ناکرت  ات  تشر ، هماندهع  دافم  قبط  رب  دراد  قح  هیسور  تلود  دنچ  ره  تسا . هدرکن  عورش  ار  دنبرد  وکاب و  ردنب  هیلخت  زونه 

. دشاب هتشاد  فرصت  رد  ار  رک  دور  یلامش  یحاون  دناهدرکن ، اهر  ار  ناتسجرگ  ناتسنمرا و  و 
نیا رد  تخادرپ . ینامثع  دض  رب  یشکرکشل  هب  رگید  راب  مرحم 1147  زور 12  دید ، حلص  نامیپ  بیوصت  عنام  ار  ناینامثع  للعت  هک  ردان 

شرـسپ ناتـسجرگ و  قباس  هاشداپ  گناتخاو  هب  هیـسور  رابرد  هک  دیـسر  شرازگ  ردان  هب  نادـمه  رد  اما  دوب . وا  هارمه  زین  نیزتیلاگ  رفس 
هیحان نآ  زا  ار  هلمح  تهج  نیدب  ردان  دنروآرد . هیـسور  فرـصت  هب  ار  یلتراک  یخامـش و  دنوش و  هناور  دنبرد  فرط  هب  ات  هداد  روتـسد 
گنج هدامآ  دنهدن  سپ  ار  دنبرد  وکاب و  رگا  هک  داتسرف  ماغیپ  رازت  رابرد  هب  نیزتیلاگ  هلیـسو  هب  یخامـش ، فرـصت  زا  سپ  درک و  عورش 

. تشاد دهاوخ  درتسم  ار  ناریا  تایالو  هیلک  هیـسور  تلود  مه  زاب  تشر ، هماندـهع  دوجو  اب  هک  داد  خـساپ  ردان  هب  هیـسور  رابرد  دنـشاب .
رد هیسور  ياوق  یهدنامرف  هب  هک  فشاول  لارنژ  دعب ، زور  دنچ  دنک . یقلت  دوخ  نانمشد  ار  هیسور  نانمشد  ناریا  تلود  هکنآ  رب  طورشم 
رد ردان  هک  یماگنه  دراذگاو . ناریا  هب  ار  دنبرد ، وکاب و  هلمج  نم  بونج ، قطانم  مامت  هک  تفای  تیرومام  دوب ، هدش  بوصنم  ناتـسغاد 

، دوب هجنگ 
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هب نوچ  انآ  هکلم  هک  داد  عالطا  ردان  هب  دوب ، هدومن  تفایرد  گروبزرتپنس  زا  هک  يروتـسد  هب  انب  دوب ، ردان  هارمه  نانچمه  هک  نیزتیلاگ 
ار ناریا  یضارا  هیلک  تسا  رـضاح  دراد ، لماک  نانیمطا  ناینامثع  ندنار  نوریب  ناتـسجرگ و  ناجیابرذآ و  فرـصت  ناکرت و  رب  ردان  هبلغ 

دهدب لوق  نیزتیلاگ  هب  ابتک  دنک و  یقلت  ناریا  نانمشد  ار  هیـسور  نانمـشد  ردان  هکنآ  طرـش  هب  درادب . درتسم  تساهـسور ، تسد  رد  هک 
زاغآ رد  لاس 1735 و  رد  هک  دوب  نینچ  دنک . لمع  طورش  نادب  هک  داد  لوق  زین  ردان  دنک . تمواقم  ناکرت  ربارب  رد  ناکما  دحرـس  ات  هک 

ود ات  وکاب و  زور ، هدزناپ  ات  هماندهع ، ياضما  خیرات  زا  هک  دش  مزلم  هیـسور  تلود  دادرارق ، نیا  قبط  رب  دش و  هتـسب  هجنگ  دادرارق   1148
. دراپسن يرگید  روشک  هب  ار  وکاب  دنبرد و  زگره  هک  داد  لوق  الباقتم  زین  ناریا  دنک . هیلخت  ار  دنبرد  هام 

رب ینامثع  اب  حلص  دادرارق  دقع  ددص  رد  يرگید  عالطا  نودب  هک  دندش  دهعتم  نیتلود  دش و  مالعا  هیـسور  ناریا و  نیب  زرم  قالوس  هعلق 
. دنیاین

هب ناتسغاد  هب  ناوارف ، ياوق  اب  ار ، همیرک  ناخ  يارگنالپاق  ینامثع  تلود  دوب . گنج  رد  ینامثع  ناکرت  اب  نانچمه  ردان  لاس 1148 ، رد 
. داتسرف ردان  اب  گنج 

زا يریگولج  يارب  دندرک و  دزـشوگ  ینامثع  مظعاردص  هب  هیـسور  اب  ار  گنج  رطخ  هینطنطـسق  رد  دنله  شیرتا و  سیلگنا و  ناگدنیامن 
تمیزع ناتسغاد  بوص  هب  دوخ  ياوق  رفن  رازه  اب 53  يارگنالپاق  ناتسبات 1148 ، رد  دادن و  يدوس  یلو  دندیشوک . رایـسب  گنج  عوقو 

ياهدع زهجم و  زابرـس  رفن  رازه  تسیب  اب  ار  فتنوئل  لارنژ  هیـسور  رابرد  یلو  دادـن ، يور  اهـسور  اهراتات و  نیب  یمداصت  دـنچ  ره  دومن .
هیـسور هب  امئاد  هک  همیرک  راتات  فیاوط  مه  دشاب ، هدش  یکمک  ردان  هب  مه  ات  دنک ، ربز  ریز و  ار  همیرک  هریزج  هبـش  ات  دومن  رومأم  قازق 

ناریا هب  قلعتم  یضارا  هیلک  دش و  هحلاصم  هب  رضاح  ینامثع  تلود  تامادقا  نیا  رثا  رب  دنـشاب . هتفای  تخـس  یلامـشوگ  دندرکیم  زواجت 
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هماندهع هب  زین  هیسور  تلود  هک  دیزرو  رارصا  ردان  ینامثع ، تلود  اب  حلـص  تارکاذم  یط  رد  تشاد . درتسم - دوب  هدرک  فرـصت  هک  ار 
. ددرگ قحلم  حلص 
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دادرارق دـقع  هب  رـضاح  ردان  هک  داد  شرازگ  هیـسور  مظعاردـص  نامورتسا  تنک  هب  نیزتیلاگ ، نیـشناج  نیکـشولاک ، سور  تلود  ریفس 

اریز دزرویم . تفلاخم  داهنشیپ  نیا  اب  ینامثع  تلود  یلو  ددنویپب . هماندهع  نیدب  زین  هیـسور  تلود  هکنآ  طرـش  هب  تسا  ناکرت  اب  حلص 
لیالد نم   » هک دسیونیم  نیکشولاک  تسا . هدومن  راکشآ  ینامثع  تلود  اب  ار  دوخ  ینمـشد  ناتـسهل ، هب  هلمح  اب  هیـسور  هک  تسا  دقتعم 
نودـب رگا  دـنکن  يرای  ارم  ادـخ  تفگ  تسام و  بناج  هب  قح  هک  دـش  دـعاقتم  ردان  مدرک و  نایب  ردان  يارب  ناتـسهل  هب  ار  هیـسور  هلمح 

« دومن رکشت  انوناویا  انآ  سیروطارپما  هناتسود  تاساسحا  زا  سپس  منک . حلص  ینامثع  تلود  اب  هیسور ، عالطا 
ات داتسرف  گروبزرتپ  نس  هب  ياهدنیامن  تسشن و  تنطلـس  تخت  هب  ناغم  تشد  یماظن  یـسایس و  مسارم  زا  سپ  ردان  ناتسمز 1148 ، رد 

بجر 1152 رد  ردان  زین ، دنه  هب  دوخ  هنادنمزوریپ  رفس  زا  تعجارم  رد  دراد . مالعا  هیسور  رابرد  هب  یهاش  گنروا  رب  ار  يو  سولج  ربخ 
. داتسرف گروبزرتپ  هب  لیف  ریجنز  دنچ  ناوارف و  يایاده  اب  یشابیچپوتولقرق  کیب  رادرس  مان  هب  يریفس  ربماون 1739  ه /

ار بتارم  ات  تفای  روتسد  نیکشولاک  داد . گنج  نالعا  ینامثع  تلود  هب  فوزآ  ردنب  فرـصت  دصق  هب  هیـسور  ، 1149 هم 1736 / هام  رد 
گنج دراو  ینامثع  تلود  اب  هک  تشاد  راهظا  باوج  رد  ردان  اما  دزیگنارب . ینامثع  ناکرت  اب  گنج  هب  ار  وا  دـناسرب و  هاش  ردان  عالطا  هب 
ناریا تلود  هک  درک  ضارتعا  نیکـشولاک  تخاس . دهاوخ  لطعم  مرگرـس و  ار  ناینامثع  یتدم  حلـص ، تارکاذـم  اب  یلو ، دـش . دـهاوخن 

زج هک  ددـنویپیم  يروشک  هب  دوشیم و  ادـج  دوخ  نیرید  دـحتم  زا  المع  یلو  دزیگنایمرب ، ناـکرت  اـب  گـنج  هب  ار  هیـسور  تلود  دوخ 
هتشذگ نآ  زا  تسین . یتیمها  رپ  تایلمع  هیسور  یگنج  تایلمع  هک  تفگ  باوج  رد  احیرص  مه  ردان  درادن . ياهشیدنا  ناریا  اب  ینمـشد 

يارب افرـص  دش ، دنهاوخن  ناکرت  اب  گنج  دراو  اهـسور  هک  نانچمه  دریگب . ار  فوزآ  هیـسور  ات  دوش  گنج  دراو  ناریا  هک  درادن  یلیلد 
. دنک فرصت  ار  دادغب  ناریا  هکنیا 

هیسور تلود  هب  ردان  سولج  مالعا  رومأم  ناریا  هدنیامن  دش  رکذ  هکنانچ 
239 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هماندـهع ياـضما  ربـخ  یتـقو  نیارباـنب  درک . دـهاوخن  اـضما  يدادرارق  یناـمثع  اـب  ناریا  تلود  هیـسور ، تکرـش  نودـب  هک  داد  ناـنیمطا 
هدرکن دقعنم  یحلص  دادرارق  ردان  هک  دنچ  ره  دش . یگدزتهب  یتفگش و  بجوم  دیسر  هیسور  رابرد  هب  ینامثع ، ناریا و  نیب  هینطنطـسق ،

. دوب هدیسرن  بیوصت  هب  زونه  هک  دوب  یسبشتآ  مکح  رد  هینطنطسق  دادرارق  دوب و 
ردارب نوخ  ماقتنا  نتفرگ  مزاع  تفرگ و  ربخ  اهیگزل  تسد  هب  ناخ  میهاربا  شردارب  ندـش  هتـشک  زا  ردان  دـنه ، حـتف  زا  تشگزاـب  زا  سپ 

زاربا رداـن  هب  ار  هیـسور  راـبرد  تبحم  داد و  بتارم و  هیـسور ، تلود  روتـسد  قبط  رب  تفر و  يو  روـضح  هب  نیکـشولاک  نارهت ، رد  دـش .
تلود ءوس  دصاقم  باب  رد  يزیمآقارغا  ياهـشرازگ  هیـسور  رد  ناریا  ریفـس  اریز  دوب . دـیفم  رثؤم و  رایـسب  يو  مادـقا  نیا  ارهاظ  تشاد .

تـشون دوخ  شرازگ  رد  دتـسرفب ، هیـسور  هب  ردان  دصاقم  هرابرد  یـشرازگ  دوب  رومأم  هک  نیکـشولاک  دوب . هداد  ناریا  هب  تبـسن  هیـسور 
دنه منک  تکرح  اپ  کی  اب  رگا  نم  دوبن . يراوشد  راک  ناتـسودنه  حتف  دیوگیم  تسا و  تسمرـس  اهیزوریپ  هداب  زا  دیدج  رـصنلا  تخب  »

ینامثع ناکرت  هب  تبـسن  ردان  هک  دوب  نئمطم - دـنچ  ره  نیکـشولاک  مریگیم ». ار  اـیند  منک  تکرح  اـپ  ود  اـب  رگا  منکیم و  فرـصت  ار 
. تشادن لماک  نانیمطا  زین  هیسور  دروم  رد  وا  تین  نسح  زا  یلو  درادن  يدعاسم  هشیدنا  شور و 

ار وا  تخانش و  يردان  رابرد  رد  ترافس  هب  نانچمه  ار  نیکشولاک  وا  دیسر و  انوورتپ  تبازیلا  هب  هیسور  تنطلـس  ، 1154 لاس 1741 / رد 
ریفـس هکلب  هدوبن ، ردان  نامز  ناریا  رد  تلود  نآ  یـسایس  لمع  نیرخآ  هیـسور  تلود  مادـقا  نیا  ارهاظ  دومن . دوخ  تنطلـس  مالعا  رومأم 

. تروص هب  خیراوت  رد  شمان  هک  هداتسرف  ناریا  هب  زین  يرگید 
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ردان هک  دیـسر  ناریا  هب  یتقو  ریفـس  نیا  و  تسا . هدازهاش  ینعم  هب  یـسور  زاینک  هملک  طولغم  تروص  املـسم  هک  تسا  هدمآرد  سانک » »
. دوب هتفرگ  هرصاحم  هب  ار  صراق  رهش 

قطانم ياهرهـش  رگید  وکاب و  دـنبرد و  ياهرهـش  لیوحت  شرازگ  هیـسور  رابرد  زیمآتبحم  تاساسحا  بتارم  نایب  زا  سپ  هیـسور  ریفس 
. درک میدقت  ناریا  هب  ار  رک  دور  لامش 

رابرد رد  ناریا  ترافس  هب  ار  افلخ  يریصن  یفاک  ازریم  ناوریا ، زا  تشگزاب  رد  مه  ردان 
240 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. داتسرف رازت  رابرد  هب  سور  ریفس  هارمه  هب  رگید ، يایاده  لیف و  ریجنز  کی  اب  ار  وا  دومن و  نییعت  رازت 
تسرد هک  روطنامه  دش . وربور  اشاپ  دمحم  نکیاب  هپت  دارم  رد  ردان  بجر ، مهن  خیرات  رد  ناتسبات 1158  رد  ایاضق ، نیا  زا  سپ  یکدنا 

تسکـش و مه  رد  ار  ینامثع  دـیدج  رکـسعرس  زین  راب  نیا  دوب ، هتـسکش  مه  رد  ار  ولورپوک  اشاپ  هّللا  دـبع  هطقن  نیمه  رد  شیپ  لاـس  هد 
رگید راب  درک و  دازآ  ار  كرت  يارـسا  ردان  دش . هتـشک  زین  دوخ  رفن ، رازه  تشه  تسیب و  نازیم  هب  یتافلت  لمحت  زا  سپ  ینامثع ، رادرس 

رب نیتلود ، دادرارق  درکن ، رارـصا  مجنپ  نکر  رارقتـسا  يرفعج و  بهذـم  ندـنالوبق  رد  ردان  راب  نیا  نوچ  دز و  حلـص  رد  یناـمثع  تلود 
هب ردان  هک  دوب  هتشذگن  دادرارق  نیا  زا  هام  هد  زونه  ربماسد 1746 .)  4 نابعش 1159 /  7  ) دش هتسب  (، 1639 / 1049  ) باهز دادرارق  ساسا 

. دش هبنپ  دوب  هتشر  هچ  ره  دیسر و  لتق 
241 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هیسور هاشداپ  هب  ردان  همان 

بوص بیجن و  بناج  هب  تدوم  تیاهن  تبحم و  لاـمک  زا  ار  نیمـضت  تقداـصم  تاـبیط  فحت  نیرق و  تباـجا  تاـیفاو  تاوعد  سیاـفن 
هرمث يرایرهش ، تلالج و و  تمظع و  يایرد  هرد  يراکماک و  تنطلس و  جرب  يارهز  هرهز  تلزنم ، ایرث  تعلط  باتفآ  ترـضح  بیـسح 

هاشداپ ۀیوسیعلا ، نیطالسلا  ةدبز  هیحیسملا و  نیطالسلا  ةدمع  لالجا  يرادناهج و  تماهش و  ناویا  هسمش  لابقا و  تهبا و  تلود و  هرجش 
یمان و همان  هک  درادیم  ایض  اضیب  يار  دوهشم  هتخاس . ادها  غالبا و  ناور ، گنشوه  لیامش  نیریش  ورـسخ  ناویا ، ناویک  هالک  دیـشروخ 
هب قح  نتفرگ  رارق  یهاشداپ و  گـنروا  رب  ناـشالاو  ویدـخ  نآ  سونأـم  تنمیم  سولج  هدژم  رب  رعـشم  هک  یمارگ  زازعـالا  مزـال  بوتکم 
رد یگتفکش  ياههفوکش  نتفکش  ثعاب  هتفای  لوصو  تمس  دوب ، هدش  الاو  کلـس  تبحم  کلک  هتـشون  یهلا  دییأت  نوع و  هب  دوخ  زکرم 

هدنزارب نآ  قاقحتـسا  تیولوا و  هب  رظن  هقیقحلا  یف  دیدرگ و  رهاظ  نطاب و  راهب  هشیمه  نمچ  ترـضن  توارط و  بجوم  رطاخ و  هقیدـح 
دیون نیا  دـیدرگ و  زورفا  هعماس  رثا  تجهب  ربخ  نیا  هک  تقو  نیا  رد  دـشابیم و  یلوا  قحا و  راـید ، نآ  یناـمرف  ناـمرف  هب  رـسفا  ریرس و 
تمس همان  طسوت  هب  هماخ و  يرایتسد  هب  هک  دش  لصاح  سدقا  عبط  رد  شاعتنا  طاسبنا و  يدح  هب  هن  دیسر ، ناتسود  عماسم  هب  شخبحرف 

تفای دناوت  نایب  راهظا و  تروص  نالعا و 
______________________________

« تسا هتشون  سور  هالک  دیشروخ  ترضح  هب  هک  هلسارم  تروص  : » تآشنم رد  همان  ناونع  (- 1)
242 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

داد و رما و  نایاش  هچنآ  هدومرف ، رگید  رفن  دـنچ  و  « 1 [ » فوریفاش نوراب  فشاول و  لارانی   ] ناهاج یلاع  مامتها  هدـهع  هب  ار  هحلاصم  رما 
هب نالیگ  تایالو  تفای . رودـص  زع  نیفرط  زا  نویامه  تاجمان  دـهع  هدروآ ، روهظ  هب  مهیلاراشم  ناهاجیلاع  دوب ، راک  حالـص  ياضتقم 

دوهش هیلح  دندرکیم ، اعدا  هک  تدم  نیا  رد  داحتا ، یتسود و  دهاش  هقیقحلا  یف  دمآرد . هیلع  تلود  يایلوا  فرـصت  هطیح  هب  ررقم  وحن 
. دنتفای صاصتخا  دهع  قدص  دعو و  نسح  هب  نارود  نیقاوخ  نامز و  نیطالس  نایم  رد  هدیناشوپ  عوقو  هیاریپ  و 
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ررکم هحلاصم ، یط  رد  هیلاراشم ، ناقاخلا  برقم  یئزج و  تسا  يرما  نایامن  تبحم  نیا  بنج  رد  نالیگ  ناریسا  ندرک  در  همدقم  تیاهن 
رد دـنمزاین  نیا  هک  تاقوا ، نیا  رد  هداتفا  قیوعت  هب  نآ  دادرتسا  دـناهدرب ، سور  تیالو  هب  ار  ارـسا  هک  نیاربانب  هدومن  راهظا  ار  بتارم  نیا 
هب يراب ، بانج  لضف  زا  دـعب  تسا ، نیفلاخم  ریاـس  هیبنت  مزاـع  نیزگ و  تغارف  ناـسارخ  روما  تیـشمت  نانمـشد و  عمق  علق و  زا  هلا  هاـگ 

فالخ ناهاشداپ ، نیب  ام  یف  هحلاصم  زا  دعب  ارسا ، نتـشادهاگن  داسف و  عفر  هیلکلاب  يراکماک  تنطلـس و  جرب  رتخا  هدنـشخرد  يرایتسد 
. تسا لومحم  یتسود  ناینب  نهو  هب  لومعم و 

برقم قافتا  هب  هدومن  عمج  دنـشاب ، هدوب ] هک   ] اج ره  رد  ار  ارـسا  دبای  رودص  فرـشا  رما  هک  تسا  نآ  اجر  بقرت و  يربک  يانما  زا  اذهل 
يریذـپتنم ثعاب  مه  راگدرورپ و  يدونـشخ  بجوم  مه  هک  دـنیامن  میلـست  هدروآ  تسا  هماتخ  تدوم  همان  لماح  هک  هیلاراشم  ناـقاخلا 

«2 . » دوب دهاوخ  راوتسا  یقاب و  نیتلود  نیب  ام  یف  تدوم  داوم  رهدلا  دبا  هتشگ ، رادمدبا  تنطلس  نیا  نارازگراک 
______________________________

[ فوریفاش رظن  نوراب و  اقآ  لارانی و  : ] تآشنم طولغم  نتم  رد  یسایق . حیحصت  (- 1)
تآشنم ص 116 (- 2)

243 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هیسور هاشداپ  هب  ردان )  ) یلقبسامهط همان 

نویامه و مزب  هیده  يدـنمزاین ، تدـیقع و  طرف  زا  ار ، نیرق  تصلاخم  تابیط  تایحت  فیاحت  نیئآ و  تقادـص  تایفا  تاوعد و  فیارش 
هرد يراکماک و  تنطلس و  يارهز  هرهز  باکر ، رمق  بانج  ایرث  باجتحا  دیشروخ  تعلط  رمق  ترضحایلع  نومن  رهپس  مرح  میرح  هفحت 

تخت تیار  هدنزارف  گنهرف ، لقع و  رهوگ  هدنزورف  یهاگآ ، يروهدید و  هرصاب  هرق  یهاشداپ و  هیـصان  هرغ  يرایتخب ، تمظع و  يایرد 
رتس ایلع و  دـهم  تمـصع ، باقن  هروتـسم  تمظع ، باجح  هبوجحم  يرادـجات ، رـسفا  هدـنزارفارب  يرایرهـش ، هماج  هدـنزارط  گـنروا ، و 

مـسارم شرازگ  یـشیک و  تبحم  بتارم ]  ] شراگن زا  دـعب  هتخاـس ، اهتنطلـس  لـالظ  یلاـعت  هللا  دـلخ  یمظع ، هچیروطارپما  رـسمه  يربک ،
ازریم یناقاخلا  برقم  هاج  یلاع  هکنآ  زا  دـعب  هک  درادیم  ریـسم  کلف  ریرـس  میاوق  ناگداتـسیا  يارآ  ملاع  يار  عوفرم  یـشیدنا ، صولخ 

تکوش سیقلب  ترضحایلع  نآ  هدیشوک  نیفرط  یتسود  ناینب  ماکحتـسا  رد  هدیـسر و  هیلع  هبتع  نآ  لیبقت  فرـش  هب  یچلیا ، ناخ  میهاربا 
ماجنارس
______________________________

ناونع هب  ار  هیـسور  ياهـسیرتارپما  ناریا  رابرد  دـش ». موقرم  هیـسور  هالک  دیـشروخ  هاشداپ  هب  هک  هلـسارم  : » تآشنم رد  هماـن  ناونع  (- 1)
ك ر . . ) دوب هداهن  مان  مناخ » هالک  دیـشروخ   » ار دوخ  رتخد  کی  مه  هاـش  یلعحتف  متفاـین . ار  نآ  لـیلد  یلو  دـیمانیم . هـالک » دیـشروخ  »

کباب 1356 ش) تاراشتنا  پاچ  هدنراگن ، حیحصت  هب  يدضع  خیرات 
244 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناهج يار  مولعم  تدـم  دـبا  تلود  تلود  نآ  لـیکو  «[ 2  » کیتسیا « 1  » نیتشلاـک ناویا   ] تطاـسو هب  یمارگ ، بوتکم  لوصو  زا  لـبق  و 
جات و هللا  ءاش  نا  میتخادرپ . یهاش  سونأم  تنمیم  سولج  تینهت  هماتخ  نیکـشم  هماـن  غـالبا  هب  تبحم  تیاـغ  زا  دـیدرگ . نویاـمه  يارآ 

یتسود ملق  موقرم  هکنیا  و  داب . نورقم  دولخ  دوبا و  هب  ینابناهج  يرادـناهج و  مایا  نومیم و  كرابم و  فیرـش  كراـت  رب  تنطلـس  میهید 
ره دوب ، دهاوخ  روظنم  یعرم و  فلـس  مایا  زا  رتشیب  رتهب و  تدم  دیواج  تلود  نیا  هب  تبـسن  تبحم  یتسود و  طیارـش  هک  دوب  هدش  مقر 

لمع هب  دـندوبیم  تلود  نآ  روما  لفکتم  هک  هفلاس  نارازگراک  يراگنالهـس  یمامتهایب و  ببـس  هب  فرط  نآ  زا  نیا ، زا  لـبق  دـنچ  ره 
دیـشروخ رطاخ  رب  يرابغ  نادـنچ  رذـگهر  نآ  زا  دوب ، هدـمآ  ناـیم  هب  یتسود  فرح  هیـسور  هیلع  تلود  اـب  هک  اـجنآ  زا  نکل  دـمآیمن ،
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يادزگنز هیلکلاـب  ینعم  نیا  هتـشگ ، نیزم  ترـضح  نآ  دوعـسم  دوجو  هب  یثوروم  تلود  ریرـس  هّللا  دـمحب  لاـح  میاهدادـن . هار  رهاـظم 
هویـش باب  ره  رد  یمارگ ، تایآ  هتـسجخ  تاذ  دـماحم  ياـضتقم  هب  هک ، تسا  مولعم  دـیدرگ . تفلا  مسر  هار و  ياـیحا  بجوم  تفلک و 

. تشاد دنهاوخ  ظوفحم  روتف  نتف و  لواطت  زادناتسد  زا  ار  تدوم  روشک  ظوحلم و  یعرم و  ار  فالسا 
«[ 4  » روما رد   ] وا قیثوت  قباس و  روتسد  هب  «[ 3  » نیکشلاک ناویا  هب   ] رادم تمظع  رابرد  نآ  تلاکو  لغش  ضیوفت  رب  لمتشم  هک  یحرـش  و 

تهج همه  هب  هدمآ  روهظ  هب  یهاوختلود  مزاول  تدم  نیا  رد  روبزم  لیکو  «[ 5  » کیتسیا  ] زا دندوب ، هتشون  نیتلودلا  نیب 
______________________________

انآ بناـج  زا  نیکـشولاک  دوب . نیزتیلاـگ  نیـشناج  ناریا  رد  هیـسور  ترافـس  رد  هک  نیکـشولاک  زا  تسا  یفیرحت  ارهاـظ  نیتشلاـک  (- 1)
تنطلـس سولج  ربخ  ندـناسر  رومأـم  ءاـقبا و  تمـس  نیمه  رد  زیناـنوورتپ  تبازیلا  ناـمز  رد  یلو  دوب  هدـمآ  ناریا  هب  ترافـس  هب  اـنوناویا 

. دش هیسور  تنطلس  تخت  رب  تبازیلا 
. تسا هدماین  تآشنم  رد  بالق  ود  نیب  تمسق  (- 2)

اضیا (- 3)
هاشنهاش تآشنم : رد  هدمآ و  نینچ  ناغمرا  هلجم  رد  (- 4)

کشیا تآشنم : (- 5)
245 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

راک لغـش و  ياضما  دیدجت و  هب  هاجالاو  هاشداپ  نآ  بناوج  وکین  بناج  زا  هک  ناوا  نیا  رد  دـشابیم و  هناهاشنهـش  تایانع  راظنا  روظنم 
هناتسود تالسارم  اب   ] هکنآ هیضرم  هقیرط  تسناد . میهاوخ  تلود  نآ  دامتعا  لحم  ار  وا  قباس ، رب  هدایز  هتبلا  تسا ، هتفای  يزارفارـس  دوخ 

«. 2 «[ » 1 . » دنزاس حوتفم  ار  تدوم  باوبا 
______________________________

. دنزاس حوتفم  ار  تدوم  باوبا  هناتسود  تالسارم  هب  هتسویپ  ناغمرا : (- 1)
متفه ص 577 هرامش  مهدزای . لاس  ناغمرا  هلجم  تآشنم ص 104 ، (- 2)

246 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هیسور مظعا  ریزو  هب  هاش  ردان  همان 

نارود تکلمم  نیصح  نصح  هیسور و  تدمدبا  تلود  نیکر  نکر  هاگتسد ، تلود  تمشح و  هانپتکوش ، تلایا و  بام ، ترازو  بانج 
تنمیم سولج  رب  رعش  بولسا  بادآ  بوتکم  هکنآ  مالعا  اهنا و  تافراعت ، لحارم  یط  زا  دعب  هردق ، هّللا  عفر  مظعا  ریزو  هیحیـسم ، تدع 

تمه فرص  یثوروم و  گنروا  رب  يرایرهش ، تمظع و  جرد  هرد  يراکماک و  تنطلـس و  جرب  هرهز  تعلط ، دیـشروخ  ترـضح  سونام 
تمـس دندوب  هتـشون  هدیـسر  روهظ  هب  نیتیلع  نیتلود  نیب  هقباس  هنمزارب  هدایز  داحتا  تبحم و  راثآ  هکنیا  ربانب  اهیلا ، يزعم  هاجالاو  هاشداپ 

نآ تلافک  هتشررس  تلاکو و  مامز  هّللا  دمحلا  هک  نیا  زا  هتشگ ، رـسیم  یماکداش  ترـسم و  لامک  رثا  تجهب  ربخ  نیا  زا  تفای و  لوصو 
هب یهاوختلود  صالخا و  تقیقح  دوزفا و  تجهب  رب  تجهب  هدـمآرد . هاوخکین  ریبدـت  بئاـص  ریزو  باـنج  راـیتخا  هضبق  هب  ـالاو  تلود 

دیزم ثعاب  هدیـسر  داب  شیادف  اهناج  هک  یلعا  نویامه  عنما  دـجما  عفرا  سدـقا  ضرع  هب  نایاش ، تابیرقت  هب  هاجیلاع  نآ  هلیمج  یعاسم 
هالک دیـشروخ  هاشداپ  قرف  زع  هب  تنطلـس  میهید  رـسفا و  هک  تقو  نیا  رد  دیدرگ و  هانپتکوش  ترازو و  نآ  هرابرد  هناهاشنهاش  تیانع 

رتشیب هقباس و  هنمزا  زا  رتهب  هک  دشابیم  نآ  هب  قلعتم  یهاشنهاش  نویامه  رهاظم  باتفآ  رطاخ  هتفای و  يدنلبرس  اهیلا  برقم 
______________________________
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« هدش هتشون  سور  هالک  دیشروخ  ریزو  هب  هک  هلسارم  : » تآشنم رد  همان  ناونع  (- 1)
247 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ببـس هب  نیا  زا  لبق  هاـگره  ددرگ و  ظوحلم  یعرم و  نیترـضحلا  نیب  افـص  تقداـصم و  طرـش  ـالو و  تبحم و  مسر  هیـضام ، تاونـس  زا 
هب دعب  نم  هک  تسا  مولعم  دشاب ، هدش  عقاو  داوم  یضعب  رد  يروتف  يروصق و  دندوبیم ، تلود  نآ  روما  لفکتم  هک  نارازگراک ، هلهاسم 
هب فرشلا  نیرق  فرط  نآ  زا  تالاوم  طیارش  تافاصم و  قح  هتـشگ ، یهاشنهـش  رهاظم  باتفآ  رطاخ  هنیآ  يادزگنز  یهاوخریخ  لقیص 

رارقرب دابالآ  دبا  هانپ  ترازو  نآ  یهاوخکین  یعـس و  نسح  هب  نیتلودلا  نیب  داحتا  تبحم و  هک  دش  دهاوخ  یعون  دیـسر و  دهاوخ  میدقت 
دـشاب هتـشاد  صانم  تفالخ  هاگرد  نیا  رد  هک  تایعدتـسم  بلاطم و  صـالخا  تدـیقع و  نسح  تدوم و  ياـضتقم  هب  دـشاب و  رادـیاپ  و 

«1 . » دنیامن حاجنا  نیرق  هدرک ، مالعا  هناصلخم 
______________________________

105 ص 107 - تآشنم . (. 1)
248 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هیسور ناریا و  نیب  تشر  مود  هماندهع 

يور یگرزب  تاشاشتغا  ناریا  روشک  رد  تسا  یلاس  دنچ  هک  دنـشاب  هاگآ  دننادب و  همه  سدقلا  حور  رـسپ و  ردـپ و  مان  هب  هیوناژ 1732 
داـجیا یبارخ  هدروآ و  مهارف  ینمااـن  روشک  نآ  رد  اـهنت  هن  هدـیزرو و  نایـصع  دوخ  ینوناـق  تلود  رب  روـشک  نآ  عاـبتا  زا  یخرب  هداد و 

نایز دندوب  هدروآ  يور  ناریا  هب  هک  یسور  راجت  زا  ياهدع  يور ، نیا  زا  دناهدیناسر . نایز  زین  هیـسور  يروطارپما  عابتا  هب  هکلب  دناهدرک 
زا رـس  هدـناسر و  رازآ  ار  ناشنا  راکـشیپ  ناشیا و  زا  يرایـسب  هتفر و  تراغ  هب  ناشیا  لاوما  زا  لبور  رازه  دـص  نیدـنچ  دـناهدرب و  رایـسب 
ادخ هک  ریبک  رطپ  گرزب - روطارپما  ببـس  نیدب  تسا . هتخادنا  گرزب  يرطخ  هب  ار  ناریا  تلود  رما  نیا  دناهدیچیپ و  دوخ  هاشداپ  نامرف 

يارب مه  ناریا ، هب  کیدزن  تایالو  ظفح  يارب  مه  دوب ، هیسور  رسارس  هاشنهاش  روطارپما و  هک  دهد - ياج  دوخ  تمحر  فنک  رد  ار  يو 
نیا زا  یخرب  رد  داد  روتـسد  دوـخ  نازابرـس  هب  داتـسرف و  ناریا  تـالایا  هب  ار  دوـخ  نایرکـشل  راـچان  ناریا ، تلود  طوقـس  زا  يریگوـلج 

وا هتساخرب و  هاش  دض  رب  هک  نایشروش  دربتسد  زا  هک  یقطانم  رد  ینعی  دنیآ  دورف  رزخ  يایرد  رواجم  ياهرهش  تایالو و 
249 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

شیاسآ لامک  رد  نونکا  ناریا  تنطلس  یشکرکشل ، نیا  هجیتن  رد  دندنار و  ار  نایشروش  ناشیا  دنشاب و  ناما  رد  دندوب  هتخاس  بولغم  ار 
. دبای قیفوت  رگید  ياهتفرشیپ  هب  دنک و  سولج  دوخ  ناکاین  تخت  رب  هاش  دهد و  رارق  تختیاپ  ار  ناهفصا  دناوتیم 

نایرکشل تسا و  هیسور  رـسارس  ياورنامرف  سیرطارپما و  تسا و  شیاسآ  نیرق  يو  یئاورنامرف  هک  انوناویا  انآ  گرزب  سیرطارپما  کنیا 
نآ یـشیدناکین  زا  نوچ  دـنکب و  هاـش  ترـضحیلعا  هب  يراـی  عوـن  همه  هک  تسا  هدوـمرف  هدارا  هداد و  ناـمرف  دراد ، راـیتخا  رد  ناوارف 

راتـساوخ هراوـمه  هکنیا  يراوـجمه و  نـسح  یتـسود و  رظن  زا  تـسا و  هدـش  هاـگآ  سیرطارپـما  ترـضحیلعا  نویاـمه ، ترـضحیلعا 
ناما رد  تسوا  ثوروم  یهاـشداپ  هرود  رد  هک  ییاـهیراوگان  همه  زا  دـناوتب  يو  هک  تسا  راودـیما  تسا و  هاـش  ترـضحیلعا  یتخبکین 

الاو بیجن  پیترـس  ینعی  دنراد ، تماقا  یفرـصتم  تایالو  رد  هک  یناسک  هب  اصوصخم  دنتـسه و  نالیگ  رد  هک  دوخ  ناگدنیامن  هب  دـشاب 
هک تسا  هداد  نامرف  یتلود  رواشم  وریفاش و  رتپ  نوراب  ياقآ  ریلاواک و  هجرد  زا  ردناسکلا  تنـس  ناشن  ياراد  وشاول ، یلیـساو  ياقآ  ماقم 

یلاع ناریا ، هاش  ترضحیلعا  راتخم  هدنیامن  اب  دنوش و  هرکاذم  دراو  دنروآ و  مهارف  ار  نیرید  یتسود  طباور  ماکحتسا  رارقتسا و  لئاسو 
دنراذگب و يرارق  دراد  مات  رایتخا  یمسر و  هزاجا  ناریا  هاش  ترضحیلعا  يوس  زا  هک  هصاخ  يراکرس  یفوتسم  میهاربا  دمحم  ازریم  هاج 

: دندرک اضما  طیارش  نیا  هب  ار  دبؤم  یتسود  هماندهع  وگتفگ ، زا  سپ  دنراد ، رایتخا  دوخ  گرزب  ناهاشداپ  بناج  زا  هک  نیفرط 
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الک نیفرط  زا  تسا ، هدروآ  دراو  ناریا  هک  وس  نآ  زا  هدمآ و  دراو  ناریا  هب  وس  نیا  زا  نونکات  هک  هنامصخ  تایلمع  تافالتخا و  همه  - 1
سپ نیا  زا  دـننک ، رارقرب  دوخ  نیب  ام  یف  ار  يراوجمه  یتسود و  طـباور  نیتیلع  نیتلود  ناـهاشداپ  هک  تسا  دـیما  دـش . دـهاوخ  شومارف 

. دنرادرب نایم  زا  هدنیآ  لاح و  رد  ار  اهینمشد  ات  دنشوکب  دنشابن و  رگیدکی  هاوخدب 
، هیـسور گرزب  سیرطارپما  نامرف  بجوم  هب  هک  دـننکیم  مالعا  راـهظا و  ار  دوخ  هنامیمـص  یتسود  هماندـهع ، نیا  هلیـسو  هب  نیفرط ، - 2

ناروطارپما هک  یتازایتما  زا  هیسور  تلود 
250 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناریا هب  دورو  زاغآ  زا  نایز  ررـض و  لوبق  فازگ و  جراخم  لمحت  ای  هیرهق و  هوق  ای  دادرارق  دقع  اب  دازرمایب - ار  ناشیا  ادخ  هک  هیـسور -
زا سپ  هام  کی  هک  دـنوشیم  دـهعتم  دـننکیم و  رظن  فرـص  ناریا  مدرم  هافر  رطاخ  هب  دـناهدروآ ، تسد  هب  نایرکـشل  فرط  زا  نآلا  یلا 

دنهد و رکذلا  قباس  راتخم  هدنیامن  هاج  یلاع  فرـصت  هب  ار  نآ  قحاول  عباوت و  هوکنار و  ناجیهال و  تایالو  دادرارق ، نیا  هلدابم  ءاضما و 
جنپ روک ، دور  یحاون  ریاس  دابآرتسا و  نالیگ و  اما  دـش . دـنهاوخن  نیفرط  زا  نآ  ياضما  رظتنم  دـنراذگ و  ناریا  هاشداپ  لماک  رایتخا  رد 

تیاـمح لـظ  رد  نوـنکا  یحاوـن  نیا  مدرم  هک  اریز  دـش . دـهاوخ  راذـگاو  ناریا ، هاـشداپ  طـسوت  هب  دادرارق  قیدـصت  ءاـضما  زا  سپ  هاـم 
تادیاع نآ و  زا  سپ  هام  کی  تفـش  مدهک و  تیالو  عفانم  دـناشیاسآ و  هافر و  لامک  رد  گرزب  سیرطارپما  ترـضحیلعا  نایرکـشل 
نارومأم فرـصت  زا  هاش  ترـضحیلعا  بناج  زا  نآ  قیدـصت  دادرارق و  نیا  ياضما  زا  سپ  هام  هس  روک ، دور  رانک  رب  عقاو  رگید  تایالو 

هداد دـش ، دـهاوخ  نآ  تفایرد  رومأم  هاش  ترـضحیلعا  بناج  زا  هک  یـسک  فرـصت  هب  هام  جـنپ  تدـم  رد  جراخ و  هیـسور  يروطارپما 
امسر نونکا  تسا و  هیسور  گرزب  سیرطارپما  فرصت  رد  هک  روک  دور  يوس  نآ  رد  ناریا  رگید  لاحم  تایالو و  دروم  رد  اما  دوشیم .
دهعتم هکلب  دـنک ، همیمـض  دوخ  روشک  هب  ار  یحاون  نیا  دـهاوخیمن  هیـسور  سیرطارپما  تسوا ، نارومأم  تسد  رد  دادرارق  بجوم  هب  و 

دنارب و دوخ  روشک  زا  دنکـش و  مه  رد  ار  شیوخ  نانمـشد  دناوتب  هاش  ترـضحیلعا  هک  نیمه  ینعی  رطخ ، ندـش  عفر  ضحم  هب  دوشیم 
زج رگید  لیلد  هیسور  روطارپما  نایرکشل  تسد  هب  تایالو  نیا  فرـصت  نوچ  دراذگب . هاشنهاش  رایتخا  رد  ار  اهنآ  دنک ، مارآ  ار  تکلمم 

ناهگان هیسور  گرزب  سیرطارپما  نایرکشل  هک  يزور  هتشذگ  دننام  ادابم  تسا  هتـشادن  وا  زا  تیامح  ناریا و  هاش  هب  تبـسن  یهاوخریخ 
زاب دنروآ و  مهارف  ینماان  هرابود  دـننک و  یکی  تسد  هاش  نافلاخم  اب  قطانم  نآ  نیـشنهوک  ریاشع  دـنور ، نوریب  یحاون  تایالو و  نیا  زا 

نامرف درک و  دهاوخ  راضحا  ار  دوخ  نایرکـشل  ناریا  هب  قلعتم  رگید  تایالو  زا  هیـسور  تلود  اذل  دندرگ . رایـسب  نایز  بیـسآ و  بجوم 
. دنهد سپزاب  ناریا  تلود  هب  ار  تایالو  نیا  يرذع  چیه  نودب  هک  داد  دهاوخ 
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هب هک  گرزب  سیرطارپما  نیرومأم  هیـسور و  ناگوان  هلیـسو  هب  هحوتفم  یحاون  هک  دنادیم  نآ  رد  حالـص  هیـسور  گرزب  سیرطارپما  اما 

هیـسور تلود  تشذـگ  نیا  زا  ناریا  هاـش  ترـضحیلعا  ددرگن و  راذـگاو  يرگید  تـلود  هـب  هجوچـیه  هـب  دوـشیم  راذـگاو  ناریا  هاـش 
هیسور سیرطارپما  اب  یتسود  هنوگچیه  زا  الباقتم  هک  دنکیم  دهعت  تفریذپ و  دهاوخ  ار  هیـسور  تلود  یتسود  دوب و  دهاوخ  رازگـساپس 

. دنکن غیرد 
اب هراومه  هک  درادیم  مالعا  دوخ  نانیـشناج  دوخ و  بناج  زا  ناریا  هاش  ترـضحیلعا  ساپـس ، بتارم  راهظا  يارب  و  تهج ، نیمه  هب  - 3

ناناگرزاب شروشک  لاحم  ورملق و  همه  رد  درک و  دـهاوخ  ظفح  ار  يدـبا  يراوجمه  نسح  یتسود و  طباور  هیـسور  گرزب  سیرطارپما 
نادـب طوبرم  تالماعم  دـنربیم و  ناریا  هب  هیـسور  زا  هک  یئالاک  لباقم  رد  سپ ، نیا  زا  دـننک و  دـمآ  تفر و  يدازآ  تینما و  لاـمک  رد 

رگید ضراوع  كرمگ و  هنوگچیه  هک  داد  دهاوخ  نامرف  یکرمگ  نیرومأم  تایالو و  اهرهـش و  ماکح  همه  هب  دـنهدن و  كرمگ  اهالاک 
عابتا هب  اهالاک  قلعت  دروم  رد  يروطارپما ، ورملق  يدحرس  یحاون  ماکح  زا  یمسر ، ياههمان  هئارا  اب  دنریگن و  دنهاوخن و  یسور  راجت  زا 
عابتا رگا  زین  دـنوش و  دراو  كرمگ  تخادرپ  نودـب  ترـضحیلعا  ورملق  ياـج  همه  رد  دنـشاب  زاـجم  یـسور  راـجت  هیـسور ، يروطارپما 
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دنهاوخن ناریا  تلود  هب  یضراوع  دنورب  يرگید  روشک  ای  ناتسودنه  هب  تراجت  يارب  ناریا  هاش  ترـضحیلعا  ورملق  زا  دنهاوخب  هیـسور 
اهماو و تازاجم و  همکاحم و  دراوم  رد  هک  تسا  نانچ  دیما  دـش و  دـهاوخن  هبلاطم  ناشیا  زا  لیلد  ناونع و  چـیه  هب  هوشر  ایادـه و  داد و 

ناشیا قح  هب  هشیمه  دـننک  قوقح  يافیتسا  دـیاب  هک  ناریا  هاش  ترـضح  یلعا - عبات  ماکح  دوش ، هداد  هیـسور  عابتا  هب  دـیاب  هک  یتاـمارغ 
دوخ یناگرزاب  يارب  ناکد  ارـسناوراک و  ینوکـسم و  هناخ  دنهد  هزاجا  ناشیا  هب  دـنرادن و  اور  ناشیا  هرابرد  زواجت  فاحجا و  دنـسرب و 
راجت هب  ینایز  ناریا  ورملق  زا  ییاج  رد  رگا  دـنراد و  لومعم  ناشیا  هب  يرای  هنوگره  ناریا  ماکح  دـننک و  رابنا  ار  دوخ  يـالاک  دـنزاسب و 
تینما جایتحا و  نیمأت  ناگراچیب و  نآ  هرابرد  ات  دوش  هداد  ناـمرف  ناریا  هاـش  ترـضحیلعا  روشک  رد  هک  تسا  نآ  عقوت  دـسرب ، یـسور 

مزال دادما  تناعا و  ناریا ، مدرم  بناج  زا  نانآ ،
252 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

دیاین لمع  هب  یتراغ  هنوگچیه  ناشیا  هتسکش  ياهیتشک  رد  هک  دوش  هداد  یعطق  نیمأت  رطخ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  نینچمه  ددرگ و  لومعم 
رد دوش و  هداد  ناشناسک  هب  ناشیا  ياکرش  تساوخرد  هب  تساک  مکیب و  يو  لاوما  دنک ، توف  ناریا  رد  هیسور  عابتا  زا  یکی  هچنانچ  و 

. دنهد لیوحت  صقنیب  ناشیا  ياضما  ربارب 
زا هک  دوشیم  هداد  هدـعو  دـنوریم  رگید  ياهروشک  هب  تراجت  هب  هیـسور  قیرط  زا  اـی  دنتـسه  هیـسور  رد  هک  ناریا  عاـبتا  هب  ـالباقتم  - 4

تسا تلود  عابتا  هتسیاش  هک  نانچ  هیسور  ننـس  ماکحا و  ربارب  رد  يدازآ  دادما و  تناعا و  هنوگره  زا  هیـسور  گرزب  سیرطارپما  بناج 
گرزب سیرطارپما  بناج  زا  هنیمز  نیا  رد  دـیآ و  لمع  هب  کمک  فاصنا  لامک  اب  ناشیا  ياـضاقت  هنوگ  ره  ربارب  رد  دـنوش و  رادروخرب 

همه رد  اهنامرف  رودص  اب  تسا - یتسود  هتسیاش  هک  نانچ  دش - دهاوخ  هداد  روتسد  هیـسور  تلود  عبات  یحاون  همه  اهرهـش و  رد  هیـسور 
هنوگ ره  دروم  ددرگ  هدروآرب  ناشیا  ياهاضاقت  ددرگ و  لومعم  ناـشیا  اـب  تدـعاسم  هنوگره  هیـسور ، گرزب  يروطارپما  تلود  یحاون 
يارب یتلود  ربتعم  یمـسر و  دانـسا  اب  هک  یناناگرزاب  هک  دوشیم  دـهعت  هیـسور  گرزب  سیرطارپما  بناـج  زا  زین  دـنریگ و  رارق  تیاـمح 

نیا دنـشاب و  فاـعم  یتـلود  كرمگ  تخادرپ  زا  ناریا ، هاـش  مارتـحا  ساـپ  هب  دـنیآیم ، هیـسور  هـب  هاـش  جاـیتحا  دروـم  ياـهالاک  دـیرخ 
نادب طورشم  هتبلا  دش . دنهاوخ  رادروخرب  لابقتسا  تناعا و  هنوگ  ره  زا  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  مارتحا  دروم  میدق  موسر  رب  انب  ناناگرزاب 

هیهت و هب  هاش  يارب  زج  دننک و  لیـصحت  یـصوصخ  یناگرزاب  يارب  الاک  روبزم  راجت  هک  نیا  هن  دشاب  ناریا  مدرم  دوس  هب  تراجت  نیا  هک 
. دنزادرپب الاک  دیرخ 

یـسور ناناگرزاب  زا  يرایـسب  هب  هاش  عاـبتا  ربارب  رد  ناـشمایق  ناریا و  روشک  رد  ناـیغای  یـشکرس  زاـغآ  زا  دـش ، رکذ  ـالبق  هک  ناـنچ  - 5
نیدب دناهدش و  تسکـشرو  یـسور  راجت  زا  یعمج  هجیتن  رد  هتفر و  تراغ  هب  ناشیا  یئاراد  لبور  رازه  دص  دـنچ  هدـمآ  دراو  یتاراسخ 

ضورعم ناریا  هاش  هاگـشیپ  هب  بتارم  هک  تسا  هداد  نامرف  هدش  رثأتم  دوخ  يافواب  عابتا  ياهیراتفرگ  نیا  زا  هک  هیـسور  سیرطارپما  ببس 
دوش و درتسم  ناشیا  هتفر  تراغ  هب  لاوما  دیآ و  لمع  هب  یسرداد  هاش  بناج  زا  یسور  ناناگرزاب  نیا  هرابرد  ات  ددرگ 
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نایغای شروش  نامز  رد  راک  نیا  هک  دنرادیم  راهظا  یلو  تسا . هدمآ  لمع  هب  یهاوخداد  هک  دنراد  هدـیقع  مه  ناریا  هاش  ترـضح  یلعا 
دهاوخ نامرف  يو  دروآرد ، فرـصت  هب  ار  یحاون  نیا  ات  دهد  تردق  ودـب  لاعتم  رداق  يادـخ  هچنانچ  هک  دـنهدیم  لوق  هتفرگ و  تروص 

مکح دنوش ، هتخانـش  هیـسور  عابتا  راتـشک  تراغ و  نیبکترم  هچنانچ  دـیآ و  لمع  هب  یگدیـسر  ناگدـید  نایز  تمارغ  عوضوم  هب  ات  داد 
. دنزادرپب ار  هیسور  هدید  بیسآ  عابتا  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  تامارغ  نانآ  هثرو  ای  نیرصقم  ات  درک  دهاوخ 

رابرد و رد  اهنت  نیتلود و  طباور  هب  رجنم  نیفرط  دـمآ  تفر  هناتـسود و  طباور  همادا  هک  دراد  اضتقا  يراوجمه  یتسود و  طباور  نوچ  - 6
، یگدنیامن ای  یلوسنک  ماقم  رد  هک  دنـشاب  یناسک  زین  روشک  مهم  طاقن  رد  هکلب  دـشابن  هناهاش  هدارا  ياضتقا  رب  طونم  ناریزو و  هاگتماقا 

نایم رد  زین  دنیامن و  ناربج  ار  ناناگرزاب  هب  دراو  ياهنایز  موزل  عقوم  رد  دنناوتب  دنسرب و  یـسور  راجت  راک  هب  تریـصب  تربخ و  يور  زا 
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ددرگیم ررقم  اذه  یلع  دننک ، هدافتسا  نوگانوگ  لئاسو  زا  مادقا و  فلتخم  قرط  زا  تراجت  هعسوت  يارب  دنزادرپب و  یسرداد  هب - ناشیا 
تسا نانآ  تیصخش  راک و  تیمها  ماقم و  روخ  رد  هک  یتازایتما  دنشاب و  هتشاد  تماقا  راتخم  يارزو  روشک ، ود  زا  کی  ره  رابرد  رد  هک 

اهنآ عضو  بسانتم  شاعم  هلیـسو  بسانم و  نکـسم  اهنآ  هب  دیاب  هتفریذپ  ار  ناشیا  هک  یتلود  فرط  زا  دوش و  تیاعر  ناشیا  نوئـش  قباطم 
اهلوسنق و روشک  ود  ره  رد  راجت  زا  تیامح  يارب  هک  دش  دهاوخ  هداد  هزاجا  دوش ، صیخشت  مزال  هک  مه  یئاهرهـش  رد  ددرگ و  راذگاو 
ات دش  دهاوخ  هداد  روتـسد  نیفرط  يورین  هب  دنریگ و  رارق  يروای  مارتحا و  دروم  دـنراد  هک  یماقم  روخارف  هب  دنـشاب و  میقم  یناگدـنیامن 

یکی عابتا  هرابرد  یتیاکش  هدیسرن  ناشیدب  يررض  هچنانچ  دنـشاب و  ناما  رد  یتراسخ  یتمرحیب و  عون  ره  زا  دنراذگب و  مارتحا  ناشیدب 
. دنسرب ناشیا  تیاکش  هب  دیآ و  لمع  هب  هنافصنم  يرواد  یسرداد و  هنوگ  ره  تفرگ  تروص  نیفرط  زا 

وریپ ناریا ، ياهرهـش  تایالو و  رد  یـسور ، حلـسم  ياهورین  تماقا  دورو و  ماگنه  هک   » ار هاش  عاـبتا  ناریا و  مدرم  دـیابن  ناریا  تلود  - 7
يروطارپما عبات  نامرف و 
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دسرب یبیسآ  ناشیا  هب  دیابن  دناهدرک  اهسور ] هب   ] هک یتامدخ  تلع  هب  یسور ، هاپس  جورخ  زا  سپ  دسانشب و  رصقم  دندوب  هیسور  گرزب 

. دریگ تروص  یضرعت  ناشکالما  هب  و 
. دوب دـنهاوخ  رادروخرب  ناریا  هاـش  فطاوع  تاـیانع و  زا  درک و  دـنهاوخ  ظـفح  ار  دوخ  یئاراد  كـالما و  قباـسلا  یف  اـمک  ناـشیا  هکلب 
زا تراسا  هب  ار  ناریا  هاشنهاش  عابتا  نآ  هلدابم  هماندـهع و  نیا  ياضما  زا  سپ  هک  دوشیم  دـهعت  زین  هیـسور  سیرطارپما  بناج  زا  الباقتم 

هیسور تلود  تمدخ  دراو  هنابلطواد  دنلیام  هچنانچ  هک  دش  دهاوخ  هداد  هزاجا  ناشیا  هب  هماندهع  نیا  ياضما  زا  سپ  دنربن و  تایالو  نیا 
. دنوش جراخ  هیسور  تمدخ  زا  ای  دنوشب و 

هدش مورحم  دوخ  یئاراد  زا  هدوب  رادافو  مرحم  ناریا  هاش  هیسور و  گرزب  يروطارپما  هب  تبسن  نونکات  هک  ناتـسجرگ  هاشداپ  ناتخاو  - 8
يو هب  يو  یئاراد  كـالما و  دریگ ، رارق  ناریا  تیاـمح  تحت  رد  قباـسلا  یف  اـمک  ناتـسجرگ  هک  یتقو  دـنکیم  دـهعت  ناریا  هاـش  تسا .

. ددرگ درتسم 
دیسر و نیفرط  راتخم  ناگدنیامن  ياضما  هب  ياهخـسن  روشک  ود  ره  بناج  زا  دش و  هتـسب  نیفرط  راتخم  ناگدنیامن  هلیـسو  هب  دادرارق  نیا 
، دنراد نیفرط  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  همات  رایتخا  اب  دندش  دهعتم  روبزم  ناگدنیامن  دمآ و  لمع  هب  خسن  هلدابم  دـش و  قیدـصت  ناشیا  رهم  هب 

ءاضما هب  دشاب ، نکمم  هک  رتدوز  هچ  ره  ار  هماندهع  نیا  ناریا ، گرزب  یهاشنهاش  بناج  زا  هچ  هیسور ، گرزب  يروطارپما  بناج  زا  هچ 
. دیسر اضما  هب  هیوناژ 1732  رد 21  نالیگ )  ) تشر رد  دنراد . لاسرا  دنناسرب و  یتلود  رهم  هب  و 

ياضما هب  ار  نآ  هماندـهع  نیا  هلدابم  زا  سپ  هاـم  راـهچ  اـت  هک  دـننکیم  دـهعت  هیـسور  گرزب  يروطارپما  راـتخم  ناگدـنیامن  نمـض  رد 
هب هماندهع  نیا  هک  دوب  دهاوخ  یتقو  زا  هماندـهع  نیا  رد  دوهعم  تایالو  دادرتسا  عقوم  دنتـسرفب و  دـنناسرب و  هیـسور  گرزب  سیرطارپما 

. ددرگ میلست  گرزب  سیرطارپما  ناگدنیامن  هب  دوش و  هداتسرف  ناریا  هاشنهاش  ياضما 
255 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هیسور ناریا و  نیب  هجنگ  هماندهع 

تقفاوم هتخاس و  رارقرب  ناهج  شیارآ  يارب  ار  نیتلود  نایم  رد  یتسود  هک  ار  يادخ  ساپس  نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  سرام 1735 
هداد ربخ  میرم  رسپ  حیسم  دنوادخ  زا  دوخ  هتـشون  اب  هک  يربمایپ  رب  يدبا  دورد  هدرک و  مهارف  تلود  ره  یگـشیمه  شمارآ  يارب  ار  اهنآ 

. میراد سامتلا  شزرمآ  وا  زا  میربیم و  هانپ  وا  هب  تسا .
دوب و هدـش  ناریو  بوکدـگل و  نمـشد  نایرکـشل  زات  تخات و  زا  ناریا  تلود  شیپ  لاس  دـنچ  زا  هک  تسا  راکـشآ  همه  رب  هنوگ  نیدـب 

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


ملظ و اب  دندیـشوکیم  هار  ره  زا  ناهاوخدـب  هدروآ و  مهارف  تمحازم  يوس  ره  زا  دـندوب و  هدرک  رایـسب  يرگدادـیب  اـجنآ  رد  ناـشکرس 
دوخ تردـق  هب  هک  اناوت  دـنوادخ  اما  دـنزاس . دودـسم  مدرم  يور  هب  ار  تمعن  باوبا  دـنروآ و  مهارف  ار  نآ  لماک  ضارقنا  لئاسو  دادـیب 

هلماـش فاـطلا  زا  ومه  زین  ارم  هتخاـس ، رادروخرب  دوخ  میمع  فطل  زا  زین  ار  ناریا  مدرم  هداد و  رارق  دوـخ  تاـیانع  لومـشم  ار  سک  همه 
تختیاپ دهشم  زا  ناوارف  هاپس  اب  هنوگ  نیدب  تسا . هدومن  دنمهرهب  دوخ 

256 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
دنچ ره  دش و  كاپ  نانمشد  زا  یحاون  رگید  ناهفصا و  رهش  نم  مامتها  ششوک و  هب  متساخرب و  نانمشد  یبوکرس  هیبنت و  يارب  ناسارخ 

دنروآ دیدپ  تسردان  ياهتعدب  دنزادنارب و  نایم  زا  ار  هیسور  يروطارپما  ناریا و  لازیال  راوتسا و  نیرید و  یتسود  دنتساوخیم  نانمـشد 
اهتمهت نیدـب  دراد و  هاگن  دوخ  فرـصت  رد  رگید  یحاون  نانچمه  هتفرگ  ناریا  رد  هک  ار  یتایالو  دـهاوخیم  هیـسور  روطارپما  یئوگ  هک 

. دندوب نیتلود  نایم  رد  ینمشد  راتساوخ 
شیادخ هک  لوا - رطپ  ترـضح  یلعا  گرزب  روطارپما  ببـس  هچ  هب  هک  تسا  حیال  نهربم و  ناریا  مدرم  رب  اصوصخ  حضاو و  همه  رب  اما 

يارب دید ، بسانم  ار  عقوم  هک  يدـنچ  زا  سپ  اما  تشاد . دوخ  فرـصت  رد  یتدـم  ات  هدـش  فرـصتم  ار  ناریا  تایالو  اهرهـش و  دزرمایب -
تبحم راـهظا  يارب  طـقف  هکلب  دوـب ، ناـیم  رد  اوراـن  هب  هک  یبیذاـکا  مغر ] یلع   ] دوـخ و تیمیمـص  رب  ینتبم  تبحم  تین و  نـسح  تاـبثا 
راذـگاو ناریا  تلود  هب  دـشاب ، نایم  رد  يرابجا  هکنآیب  دـشیم ، هرادا  هیـسور  هنازخ  زا  هک  ار  رگید  نادابآ  تایالو  نـالیگ و  یقیقح ،

نیفرط هدنیآ ، رد  نآ  شیازفا  هعـسوت و  دبالا و  یلا  نیب  ام  یف  یتسود  ظفح  يارب  نیتیلع و و  نیتلود  كرتشم  عفن  هب  بیترت  نیدب  درک و 
ماقم الاو  صوصخم  نزیار  نیستیلاگ  یئگرس  زاینک  رما  نیا  يارب  دنتـسب و  نامیپ  یتسود  طباور  میکحت  نانمـشد و  نداد  لامـشوگ  يارب 

گرزب سیرطارپما  بناج  زا  مات  تارایتخا  نتـشاد  اب  یلاع و  نامرف  هب  تسا  ناریا  رد  نونکا  هک  مود  هجرد  ناشن  بحاص  راتخم  هدـنیامن 
ات دادرارق  نیا  هک  نآ  دیما  دیدرگ و  رارقرب  نیتلود  نیب  یمئاد  داحتا  درک و  تقفاوم  لیذ  حرـش  هب  هماندـهع  فلتخم  داوم  هرابرد  هیـسور 

. دشاب نوصم  یللخ  ره  زا  دبا 
هیـسور فرـصت  رد  ناریا  ياهرهـش  هیقب  هک  دیدرگ  ررقم  هدش ، دـقعنم  نیفرط  نیب  هک  ياهماندـهع  رد  تشر ، رد  هک  نیا  هب  رظن  همدـقم :

دیکأت نیرید و  یتسود  هداعا  روظنم  هب  هیسور  تلود  تین  نسح  ساسا  رب  نونکا  دوش ، درتسم  ناریا  هب  دوخ  عقوم  رد  دنبرد  وکاب و  دننام 
دنبرد وکاب و  ياهرهش  ررقم ، دعوم  ندیسر  زا  شیپ  هناهاش ، تایانع  تلع  هب  افرـص  ناریا و  كاخ  زا  یتمـسق  فرـصت  هب  لیامت  مدع  رد 

نآ قحاول  عباوت و  همه  اب  ار 
257 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

وکاب و رهـش  هک  هدـش  ررقم  نینچ  اذـهل  دـناوخ . ارف  قطاـنم  نآ  زا  ار  هیـسور  نایرکـشل  تصرف  لوصح  ضحم  هب  دـنک و  درتسم  ناریا  هب 
زا شیپ  نکماامهم  دادرارق و  نیا  دـقع  زا  سپ  هام  ود  فرظ  رد  دحرـس  ات  نآ  تافاضم  دـنبرد و  رهـش  هتفه و  ود  فرظ  رد  نآ  تافاضم 

تحت رد  قباسلا  یف  امک  دنتـسه  یمـسوا  لاخمـش و  وزج  هک  رگید  یحاون  ناتـسغاد و  دش و  دـهاوخ  هیلخت  یماظن  يورین  زا  تدـم  نیا 
. دوب دهاوخ  ناریا  تلود  فرصت 

: دوشیم ررقم  هماندهع  نیا  قبط  رب 
درامش مرتحم  هیسور  يروطارپما  اب  ار  دوخ  داحتا  هشیمه  هک  دوشیم  دهعتم  ناریا  تلود  هیـسور ، يروطارپما  تبحم  فطل و  ربارب  رد  - 1

دراو رادمکلف  رابرد  ود  نیا  زا  یکی  اب  یـسک  هاگ  ره  درامـشب و  دوخ  نانمـشد  ار  نانآ  نانمـشد  ناتـسود و  ار  هیـسور  ناتـسود  ادج  و 
دنبرد وکاب و  ياهرهش  دنشاب و  رگیدکی  روای  رای و  دروم  ره  رد  دننک و  زاغآ  ار  گنج  زواجتم  اب  گرزب ، رابرد  ود  ره  نیا  دوش ، گنج 
طلـست تحت  رد  هک  دشاب  نآ  رب  یعـس  همه  هکلب  دوشن  راذگاو  كرتشم  نانمـشد  هصاخ  نارگید  رایتخا  هب  ناونع  چیه  هب  هجو و  چـیه  هب 

هب دنشاب و  هیسور  يروطارپما  هیسور و  گرزب  سیرطارپما  تمدخ  تیعبت و  تحت  رد  هک  اهرهـش  نیا  یلاها  زا  یـضعب  رگا  دنامب و  ناریا 
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رب لـیلد  ار  لـمع  نآ  تشاد و  دـهاوخن  اور  ناشیدـب  يرازآ  هنوـگچیه  ناریا  تلود  دـندرگزاب ، اـجنآ  هب  دـنهاوخب  دوـخ  يراداـفو  تلع 
. درمش دهاوخن  ناریا  تلود  هب  تبسن  ییافویب 

رد هک  دنهد  هزاجا  دننکن و  ناریو  ار  نآ  دشاب و  دازآ  دوخ  تاررقم  رد  نانچمه  دنبرد  رد  یجرگ  ياراصن  هعموص  هک  تسا  نانچ  دـیما 
دنتسین نت  شش  زا  شیب  یناحور  ریغ  یناحور و  زا  هک  نآ  همدخ  يارب  یتمحز  یـسک  دنزادرپ و  تدابع  هب  حیـسم ، تناید  قبط  رب  اجنآ ،

. درادن اور  نانآ  هب  متس  هنوگچیه  درواین و  مهارف 
دوخ نانمـشد  تسد  ندرک  هاـتوک  رد  دوشیم ، ذاـختا  نونکا  هک  يدـیفم  میمـصت  نیا  اـب  هعموص  نیا  هک  تسا  نیا  رد  ناـیناریا  عـفن  - 2

هیسور يروطارپما  هب  زین  ددرگزاب و  قباس  لاح  هب  دزادنارب و  ار  دوخ  نانمشد  ناریا و  تلود  نانمشد  دنوادخ  تساوخ  هب  ات  دزرو  مامتها 
هجوتم ناشیا  بناج  زا  يرطخ  قباسلا  یف  امک  هک  دنهد  ناشن 

258 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
دریگب و ماقتنا  ناشیا  زا  ات  دنک  لابند  تسا  هدرک  زاغآ  نانمشد  ربارب  رد  هک  ار  یگنج  ناکمالا  یتح  دیـشوک  دهاوخ  ناریا  تلود  تسین .
هب قباسلا  یف  امک  اهنآ  همه  ات  دریگ و  سپ  زاب  دـناهتفرگ - ناریا  تلود  زا  اقباس  هک  ار  یتایالو  هکلب  ینونک  تایالو  اهنتهن  تایالو - همه 

دهد و همادا  روشک  ود  لخاد  رد  ار  گنج  هدزرـس  ناکرت  زا  هک  ياهعدخ  رفیک  هب  دنراذگن و  حلـص  رارق  تسا  هدشن  درتسم  ناریا  تلود 
. دنکیم اضتقا  نینچ  ناریا  تلود  عفانم  اریز  دنامب . گنج  رد  تسا  هتفرگن  سپ  زاب  ار  دوخ  تایالو  همه  ناریا  تلود  هک  یتقو  ات 

هب لسوت  هب  راک  رگا  دنهدن و  رد  نت  ناکرت  اب  ياهرکاذم  چیه  هب  رگیدکی ، اب  هرکاذـم  وگتفگ و  زا  شیپ  هک  دـنوشیم  دـهعتم  نیفرط  - 3
هک دنکیم  دهعت  ناریا  تلود  تشاد ، درتسم  ناریا  تلود  هب  ار  هذوخأم  تایالو  نآ  همه  رطاخ  بیط  هب  یلاع  باب  ای  دیدرگ  رجنم  هحلسا 

نآربانب هک  دراد  يدادرارق  هیـسور  تلود  اب  ناریا  تلود  هک  بیترت  نیدب  دنادب  کیرـش  زین  ار  هیـسور  يروطارپما  تلود  هحلاصم  رما  رد 
تلود دنشاب  هتشاد  گنج  هیـسور  يروطارپما  اب  دنهاوخب  هک  یناسک  مامت  اب  دنادب و  دوخ  نمـشد  ار  هیـسور  نانمـشد  همه  تسا  فظوم 

يروطارپما نیب  ام  یف  یتقو  رگا  دـنراذگن و  يرارق  نآ  نودـب  دـنک و  رارقرب  حیـضوت  نیا  اـب  ار  هحلاـصم  دوش و  گـنج  دراو  دـیاب  ناریا 
دقع رد  زین  ار  ناریا  تلود  دـش  هداد  حیـضوت  هک  هنوگ  نیمه  هب  زین  لاح  نآ  رد  دـسرب ، يدادرارق  دـقع  هب  راک  ینامثع  تلود  هیـسور و 

. دومن دهاوخ  لیخد  دادرارق 
هب هملک  دوش و  هدرمـش  دیاب  هیوناژ 1732 )  ) دـیدرگ دـقعنم  نیتلود  نایم  تشر  رد  هک  ياهماندـهع ، داوم  وزج  هدام  نیا  سپ ، نیا  زا  - 4

رابتعا نامزلا  ضارقنا  یلا  مایالا  يدم  دادرارق  نیا  ددرگیم و  میکحت  دیدجت و  یگـشیمه  داحتا  هماندهع ، نیا  اب  دـشاب و  نآ  ءزج  هملک 
. تشاد دهاوخ 

، دنامن نیب  ام  یف  دتس  داد و  رد  یلاکشا  هنوگچیه  ددرگ و  رارقرب  راوتـسا  ياهیاپ  رب  تراجت  هک  تسا  نآ  یـضتقم  نیفرط  عفانم  نوچ  - 5
دزادرپ و دتس  داد و  هب  تشر  هماندهع  تاررقم  رب  انب  یسور  راجت  اب  سپ  نیا  زا  هک  دنکیم  دهعت  ناریا  تلود  اذل 

259 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هیلخت دنهاوخ  هک  اج  ره  رد  ار  دوخ  يالاک  دنتسیاب و  اهزادناراب  ردانب و  اههاگرگنل و  همه  رد  دهد  هزاجا  ناشیا  ياهیتشک  اهـسور و  هب 

هماندهع اب  ریاغم  یتاروتـسد  رگا  درادن و  اور  یمتـس  دوشن و  ناشیا  محازم  یـسک  دـنزاس و  لقتنم  رگید  ياج  هب  ای  دـنیامن  رابنا  دـننک و 
دننکن راتفر  نآ  قبط  رب  دننادب و  رثالا  یغلم  ار  تاروتسد  نآ  دیاب  دنتسه  اهرهش  نآ  مزاع  یسور  راجت  هک  هدش  هداد  یئاهرهـش  هب  تشر 

رب ناریا  راجت  عابتا و  اب  زین  هیسور  بناج  زا  بیترت  نیمه  هب  دننک و  دیکأت  ار  تشر  هماندهع  دافم  رگید  تاروتسد  رودص  هلیـسو  هب  هکلب 
تلود عابتا  اب  راتفر  هتـسیاش  هک  دننک  راتفر  يروط  هیـسور  يروطارپما  رد  ناریا  عابتا  هرابرد  دـش و  دـهاوخ  راتفر  تشر  هماندـهع  ساسا 

. دشاب تسود 
روبزم لوسنق  درک . دنهاوخ  تشر  رومأم  یلوسنق  فطل ، يور  زا  هیسور ، گرزب  سیرتارپما  دشاب ، رتماع  هماندهع  نیا  هدیاف  هک  نآ  يارب 

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخ رداص  يو  هرابرد  نامرف  تفریذـپ و  دـهاوخ  ار  يو  ناریا  تلود  دـش و  دـهاوخ  لیـسگ  مزال  همانرابتعا  اب  هیـسور  راـبرد  زا  اـبیرق 
. تشگ

ساپ هب  دوخ و  يرورپتلادع  رب  انب  رگید - هفیظو  ره  زا  شیپ  هیسور - سیرطارپما  نیفرط ، نایم  رد  یتسود  همادا  يارب  ببـس و  نیدب  - 6
- دنتسه تراسا  رد  رضاح  لاح  رد  هک  ار  یناسک  اهنتهن  فرط - نیا  ناریسا  زا  هک  داد  نامرف  تسا ، هتشاد  هاگرد  هدنب  نیا  هک  یگدنیامن 

هداعا يارب  دنشاب  هک  اج  ره  زا  ار  ناریسا  هک  دوش  رداص  ینامرف  روشک  رـسارس  رد  هکلب  دنراد  درتسم  ناریا  راتخم  هدنیامن  مظاک  ازریم  هب 
هیسور هب  دنشاب ، هک  ناریا  كاخ  زا  اجک  ره  رد  رادقم و  ره  هب  هیـسور ، يروطارپما  عابتا  همه  دیاب  هنوگ  نیمه  هب  دنروآ و  عمج  ناریا  هب 

دنزیرگب سکعلاب  ای  هیسور  هب  ناریا  زا  سپ ، نیا  زا  هک  یناسک  دروم  رد  اما  ددرگ . رداص  مزال  ياهنامرف  هرابنیا  رد  دنوش و  هدنادرگزاب 
. دنزاس درتسم  دننک و  ریگتسد  ار  نانآ  نیفرط  دیاب 

رگیدکی اب  داحتا  هماندهع  نیا  داوم  رد  میراد ، رایتخا  دوخ  یلاع  ياهرابرد  زا  هک  روکذم  راتخم  هدنیامن  اب  هاج  یلاع  هاگرد  هدنب  نیا  - 7
يارب میدرک . تقفاوم 

260 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
تسا و هدش  میلـست  روکذم  ماقم  یلاع  هدنیامن  هب  حشوم و  هللا  لظ  هاش  ترـضح  یلعا  رهم  هب  دشاب  دییأت  لوبق و  دروم  دـبالا  یلا  هک  نآ 

ياـضما هب  دـش و  دـهاوخ  هتـشاذگ  ارجا  هب  نآ  داوم  همه  دیـسر و  دـهاوخ  بیوصت  هب  هماندـهع  نیا  ياـضما  زا  سپ  هاـم  جـنپ  تدـم  رد 
. دناسرب ار  نآ  هک  موش  دهعتم  هاگرد  هدنب  نیا  دش و  دهاوخ  هیسور  گرزب  سیرطارپما  روضح  لاسرا  دیسر و  دهاوخ  زین  رگید  نیلوئسم 

هدیسر نیفرط  ياضما  رهم و  هب  هخسن  ود  ره  دوش و  هیهت  رگیدکی  قباطم  هخـسن  ود  تسا  هدش  ررقم  داحتا ، هماندهع  نیا  زا  نانیمطا  يارب 
«1 . » ددرگ هلدابم 

______________________________

(. 306 ص 304 -  ) يرامعتسا ياهتسایس  (- 1)
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ینامثع مظعا  ردص  اشاپ  میهاربا  هب  ناریا  هاپس  هدنامرف  ردان )  ) ناخ یلقبسامهط  همان 

تانیب تالاوم  تابیط  تایحت  فاحتا  تامس و  تباجتسا  تایآ  تباجا  تایفاو  تاوعد  رهاوز  رهاوج  غالبا  زا  دعب  شیدنا ، حالـص  بحم 
دیشروخ رینم  ریمض  عوفرم  یلاع و  يایض  باتفآ  يارآ  کلامم  يار  فوشکم  تامالع ، تیصوصخ  تایکاز  تامیلـست  سیافن  لاسرا  و 

ماظتنا مان و  اروهمج  روما  ياشگهدـقع  هیهاـنتم و  ریغ  تادـییات  هعـشا  حرطم  هیهلا و  تاـضویف  راونا  طـبهم  هک  یلاـعم  يامیـس  هنیآ  ریظن 
تمعن الاو  تمه  میمـصت  رب  ینبم  نارتقا  تیریخ  ناوا  نیا  رد  هک  ینوحـشم  تدیقع  هچمان  صالخا  هک  درادیم  تسا ، مایا  هسلـس  شخب 

جات هانپ ، نایناهج  نابناهج  هاپس و  هراتس  ناطلـس  تلوص ، مارهب  تداعـس ، يرتشم  تعفر ، کلف  تلزنم ، ایرث  تبتر ، رهپـس  ترـضح  یلعا 
، برحلا ءازغلا و  یف  بلاسلا  ربزهلا  لسابلا و  ماغرضلا  برغلا ، قرشلا و  نیطالـس  أجلم  نامز ، نارورـس  ذاعم  ودالم  ناهج ، نیقاوخ  شخب 

یناث نیرحبلا ، ناقاخ  نیربلا و  ناطلس 
______________________________

. ردیتروص کین  رکسعرس  کبسامهط  هنیرلتلود  بحاص  ولتلود  هیکرت : یناگیاب  رد  همان  ناونع  (- 1)
262 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

، راهنلا لیللا و  یقب  ام  هتمظع  لالظ  هللا  مادا  هتنطلس و  مایا  تلازال  «، 1  » راتخم دمحا  یمس  نیفیرشلا ، نیمرحلا  مداخ  نینرقلا ، وذ  ردنکسا 
نارکیب هاپس  اب  ناشيذ ، نارکسعرس  نییعت  دناهدمآرد و  دادبتسا  درمت و  ماقم  رد  دادادخ  تلود  نیا  هب  تبـسن  هک  ناغفا  لیذاخم  هیبنت  هب 
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فرـشلا و نیرق  فرط  نآ  ناگتـشامگ  هب  ناشن  تفالخ  ناتـسآ  نیا  ناگدنب  بناج  زا  تقفاوم  طیارـش  روهظ  بقرت  ناهفـصا و  بوص  هب 
ضحم یهاوخریخ و  طرف  زا  روما  بتارم و  ضعب  دـیدجت  رونـس و  دوهع و  قیثاوم  دـیدجت و  قاثیم و  ناینب  دییـشت  قافو و  ساسا  دـیکات 
هچهام علطم  ناسارخ  تحاس  هک  یماگنه  رد  دـندوب ، هتخاس  یهللا  لظ  هینـس  هدـس  هدیـشک  یهاش و  هیلع  هبتع  ذافنا  یهاـگآ  تیناـقح و 

رورپ تیانع  نیع  ظوحلم  سدـقا و  رثا  ریـسکا  رظن  روظنم  دوب ، یناقاخ  بکوک  رفظ  بکوم  هبکوک  رقم  یناطلـس و  ياـمتنا  ترـصن  ياول 
نایاش و یعاسم  هدـیدرگ  داـب - « 2  » شیمان مان  يادـف  نامالغ  ام  ناـج  هک  عفرا - سدـقا  فرـشا  باـقر  کـلام  باـیماک ، باون  سدـقم 

راونا تفای و  ماشتحا  بیحرت و  هجرد  فرـشا  رهاظم  رهم  رطاخ  هاگـشیپ  رد  مارتحا  ردنکـس  يوطـسرا  نامیلـس و  فصآ  نآ  ياهیتهجکی 
نآ زا  يرطس  ره  قحلا  تفات . حوضو  تحاس  رب  هتـشرس  تقادص  هتـشون  ناونع  قداص  حبـص  هدیفـس  زا  ینیزگ  قح  یـسانشقح و  لامک 
هک دـنچ  ره  لماک . هجو  رب  ناهج  ماظن  هریاد  زکرم  شاهطقن  ره  لصوم و  دوصقم  لزنمرـس  هب  دوب  ياهداـج  ار  تبحم  هارهاـش  ناگدـنیوپ 

اجنآ زا  اما  دندوب ، تکرح  مزاع  يزوریف  تداعـس و  هب  دوخ  یلعا  فرـشا  باون  یلعم ، ریرـس  هیاپ  هب  الاو ، هچمان  صالخا  لوصو  زا  دـعب 
هب نیزر  يار  نانع  فطع  بوص ، نآ  ماهم  ماجنا  مامتا و  نودب  دوب و  هدشن  لصاح  یغارف  زونه  تاره  ناسارخ و  تامدـقم  ماظتنا  زا  هک 

فوقوم ار  لامتشا  ترصن  رکاسع  تکرح  لالج ، هاج و  داشرا  يربهار  هب  ناشالاو ، نآ  دوب و  ناورـسخ  مزع  یفانم  ندومرف  رگید  تمس 
نوزفا زور  تنطلس  تباین  هب  ار  هاج  نامسآ  هاگرد  نیا  هدنب  اذهل  دندوب ، هدومرف  ددجم  مالعا  هب 

______________________________

. تسا ثلاث  دمحا  ناطلس  روظنم  (- 1)
هب يو  اب  دـعب  یکدـنا  ردان  یناـث ، بساـمهط  هاـش  هب  تبـسن  دوخ  يرازگتمدـخ  راـهظا  باـقلا و  نیواـنع و  همه  نیا  رکذ  دوجو  اـب  (- 2)

. درک رانک  رب  تنطلس  زا  ار  وا  تساخرب و  تفلاخم 
263 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

دـصرتم دعتـسم و  مایق و  ررقم  رما  هیهت  رب  هک  دومرف  رومأم  موب  زرم و  نیا  تاماشحا  تالیا و  تیعمج  نورقم و  دـبا  تلود  ماهم  لفکت  و 
نیناوق نأش  نایاش  تلاسر و  دـعاوق  غیلبت  غلبم  هاـگیاج ، عیفر  هاـج  یلاـع  دـشاب و  نویاـمه  بکوم  شیجلا  همدـقم  مـالعا ، درجم  هب  هدوب 
خـسار شیک  تیدوبع  نادمتعم  زا  هدازولماش ، یلدگیب  ناخ  دمحم  یلو  ناشن ، تیالو  نادـناخ  هداز  یفوص  ماظع ، يارمالا  ریما  تداعس ،

نیـشنالاب یهابم و  ززعم و  الاو  هاگرد  یگدـنب  فرـش  هب  دـج ، نع  ابا  هک ، ناینب  تفالخ  نامدود  نیا  داژن  صـالخا  نادـقتعم  داـقتعالا و 
تافتلا يار و  دیـشروخ  ياراد  تلزنم  ایرث  تمدـخ  هب  هک  هچمان  صالخا  اـب  نییعت و  ترافـس  هب  هدوب ، یهاـشنهاش  روضح  برق  لـفحم 
یـضعب راوهاش  رهاوج  نویامه  رابرهوگ  ظفل  زا  هدومرف ، هناور  لاجعتـسا  مسر  هب  دوب ، هتفر  شراـگن  ارآ  یتیگ  روتـسد  نآ  هب  هک  هچماـن 

هیلع هبتع  لیبقت  هب  داعستسا  زا  دعب  هللا ، ءاش  نا  هک  دنتخاس  نوزخم  هیلا  ززعم  هاج  یلاع  ریاخذ  تقادص  رطاخ  جرد  رد  تعیدو  هب  ترافس 
تبحـص يدایالا  روفوم  يدان  الاو و  مزب  رد  ار  دنچ  روما  هداد  هولج  ضرع  قبط  رب  يرـصیق  ریرـس  میاوق  ناگداتـسیا  تمدـخ  رد  یناقاخ ،

حالـصلا مزال  ماهم  ماجنا  دادو و  دعاوق  ماکحتـسا  رد  دشاب ، هدوب  يدنمتلود  یگرزب و  نییآ  بادآ و  قفاوم  هچنادب  هک  دزاس ، نایب  یلعم 
ربانب هک  دوب  هدـش  داژن  یطـساو  هماخ  هتـشاگن  داوم  یخرب  باب  رد  هچنآ  دـنروآ و  لمع  هب  نویامه  تمدـخ  رد  داینب  يوق  تلود  ود  نیا 

نایملاع رب  ینعم  نیا  هدمآ  رد  رودـص  ضرعم  هب  یناطلـس  تنطلـس  يابوط  نالظتـسم  هب  تبـسن  ینامثع  تلود  يایلوا  بناج  زا  ترورض 
ینابهگن یتیگ  هاشداپ  ناشنآاق و  ناقاخ  نامرف  رما و  هب  هدش  عقاو  یناقاخ  کلامم  رب  هک  یطلست  هبلغ و  وحن  ره  هک  تسا  نشور  رهاظ و 

بحاص نایاشگناهج  وزاب و  يوق  ناتسدربز  نارود و  نارورس  رفغم  شناینب  نامسآ  ناتسآ  رب  ناشن  ناطلـس  ناطلـس و  دج  نع  ابا  هک  دوب 
توطس ینودیرفرف و  رهاظ و  « 1  » ُهُدُونُج َو  ُناْمیَلُـس  ْمُکَّنَمِطْحَی  ْمُکَنِکاسَم ال  اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  ای  قادصم  شاهرهاق  جاوفا  ربارب  رد  ار  ورین 

دیؤم جوف  مسق  نیا  یتسدهریچ  تلاح  نیا  رد  تسا و  رهاب  شهاگرد  نارکاچ  هنیمک  لاح  هیصان  زا  یمارهب 
______________________________
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هیآ 18 لمنلا  ةروس  (- 1)
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لد شیاسآ  رتسبراخ  ینعم  نیا  تیاهن  دوش . یفالت  ریخ  یفاو و  ناسحا  فطل و  هب  مه  نآ  هک  فیکف  تسین . راوگان  راعدی و  يوق  موق  و 
تلود نیا  نازابرـس  ریـشمش  برـض  زا  ناریا و  هدازتیعر  تیعر و  هراوـمه  هک  ياهلیذر  هفیاـط  زا  هک  تسا  لزنم  یتـسود  يازفا  جـنر  و 

نآ همیمـض  هدـش  عقاو  تاکرح  وحن  نیا  رهچ  وید  خرچ  عبط  نوملقوب  رهمیب و  رهپـس  شدرگ  ياضتقا  هب  دـناهدوب ، « 1  » ناغفا رد  دیواج 
دح دـح ، نیا  هب  زارد و  ینامثع  تلود  نماد  هب  یکابیب  یکانـسوه و  نیتسآ  زا  یخاتـسگ  تسد  هک  دـنناسر  یئاـج  هب  راـک  همیمذ  تلع 

میوق تلود  ناـنچ  ناـینب  دـبا  خاـک  هب  دـنراذگ و  تنطلـس  هیعاد  یئاراد  رد  اـپ  اـجبان  يردـقیب  يردـنلق  همیخ  زا  هدومن  زاـغآ  یـسانشان 
نیا نیا  زادرپاون  ار  جنـسرکش  کـلک  یطوط  هکنیا  و  « 2  » دـنوش داسفا  نزهشیت  تسا  هرـصایق  أجلم  شروصقیب  رـصق  هیاس  هک  یناکرالا 

كولـس لامها  هقیرط  كوکـش  قافن و  بابرا  کیکـشت  هب  یناطلـس  ترـضح  ناگتـشامگ  اب  قافتا  قافو و  رد  هک  دـندوب  هتخاـس  بلطم 
روطخ لاجم  ار  ینعم  نیا  هک  اشاح  تسویپ ، دـهاوخ  حوضو  هب  نوزفا  زور  تلود  يایلوا  تقفاوم  هب  فرط  نیا  تبغر  مدـعالا  و  ددرگن ،
ینعم رـسیم و  رهوج  ضرع و  طباور  میاوق  میوق  تلود  ود  نیا  نیب  هک  اریز  دوب . دـناوت  ریمخت  دولخ  تنطلـس  نیا  ياـنما  ریطخ  رطاـخ  رب 

دناهتشرس و تبحم  لگ  بآ و  هب  زوریف  تنطلس  ود  نیا  ریمخ  لزی  مل  ناطلـس  هاگتـسد  نانکراک  لزا  زور  رد  روصتم و  تروص  یلویه و 
هک تسا  یهیدب  دناهتشون و  نومضم  کی  هب  فالتخا  فالخیب و  ار  الاو  تلود  ود  نیا  روهظلا  یلج  روشنم  يدزیا  تردق  ناوید  ناریبد 

تامزلتـسم يدنچ  رگا  ددنویپن و  عوقو  هب  ناسحا  یمدرم و  ریغ  بناوج  هدـنخرف  بناج  نآ  زا  دـیاین و  افو  مسر  زج  باوص  بوص  نیا  زا 
دزنابز تافام  كرادت  رب  ینبم  هچنآ  دوب و  دهاوخ  قافویب  خرچ  تایـضتقم  قافتا و  ربانب  دـشاب ، هدـماین  لمع  هب  نیفرط  زا  تدوم  طیارش 

نیربنع ملق 
______________________________

. تسا هدرک  هدافتسا  بوخ  هلان ) دایرف و   ) ناغفا و  ناتسناغفا ) مدرم   ) ناغفا نیب  سانج  زا  همان  هدنسیون  دنتسه و  اهناغفا  روظنم  (- 1)
. ناینامثع رب  ناناغفا  هبلغ  هب  هنارادمتسایس  یتراشا  اشاپ و  دمحا  اب  تسا  ناغفا  فرشا  گنج  ضرغ  (- 2)
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رد هچ  ره  دـیاشگن و  قلطم  رواد  تمحرم  دـیلک  زج  ار  يرد  چـیه  دـیاشن و  يراب  ترـضح  زا  زج  يرای  تناـعا و  هک  ره  دوب ، هدـش  مقر 
هب تسا  یمسر  ار  ناتسود  رم  ناتسود  تنواعم  نوچ  نکل  تسا ، بوغرم  یضرم و  دشاب  هدش  یلزا  تیـشم  کلک  هتـشاگن  ریدقت  هحفص 

نازورف رهم  زا  ءوض  سابتقایب  ناـبات  هاـم  ددرگن و  اهنادـناخ  زورفا  غارچ  ناـشخرد  لعـشم  زا  غورف  بسکیب  بلط  رون  عمـش  ییانـشآ و 
درد ناشراک  لصاح  هک  زوسناج  ناتنیط  هناورپ  یناشفارپ  موجه  ربانب  هاگ  ره  هک  تسا  سمـشلا  نم  رهظا  دوشن و  ناهج  ياـضف  شاـپرون 

يراداوه هب  زج  دـسر ، مه  هب  نهد  یتلود  ساربـن  وترپ  رد  يدـنچ  تسا ، نتخوس  قرب  هب  ار  دوخ  رمع  نمرخ  نداد و  وخ  هلعـش  عمـشرس 
ردص مخفا و  مظعا  روتسد  نآ  هک  لاح  تسین  رگهراچ  بابحا  تناعا  تدضاعم و  تسد  يزورفاءایـض  يزاسهلعـشم و  تیامح و  سوناف 

هام و لعاشم  نزهنعط  اهب  رون و  رد  هک  يدادو  غورف  دیشروخ  غارچ  هک  دناهدش  هجوتم  یبیرال  تادییات  یبیغ و  تاماهلا  هب  مرتحم  مرکم 
ریمض هاگآ  لدنشور  نآ  تبحم  وترپ  زا  نآ ، زا  رتهب  لب  نامز ، فلاوس  روتسد  هب  دوب ، رهپس  مزب  عوطسلا  ریثک  عومـش  يازفاکشر  رهم و 
تلود هزور  دـنچ  فاسخنا  ربانب  هک  یناتلـصخ  شافخ  هدـیدرگ ، باـتناهج  رین  رینم  حابـصم  تریغ  باـیرون  ریبدـت  نوطـالف  يوطـسرا  و 
تمدخ رد  دنوش و  مدـع  هلوغیب  نیزگ  افتخا  تفلا  رهم  هعیلط  عولط  تفلک و  فلک  عفر  زا  دـناهدش ، یئامندوخ  نادـیم  رگهولج  لاوزیب 

هب قلعم  ار  ترـضح  نآ  سدقم  رطاخ  هدش  میدـق  دـهع  هلـسلس  كرحم  « 1  » َنوُعار ْمِهِدـْهَع  َو  ْمِِهتانامَِأل  ْمُه  َنیِذَّلا  نومـضم  هب  نویاـمه 
هک هدعو  زاجنا  طیارـش  دهع و  نسح  مزاول  هتبلا  دـناهتخاس . هیهب  تنطلـس  نیا  ناگتفر  تسد  زا  لاح  تیاعر  هیوفـص و  تلود  ماکحتـسا 

ملاع ضارقنا  ات  مانکین  نیا  هک  دروآ  دـهاوخ  لمع  هب  باب  ره  رد  تسا ، هشیدـنا  توتف  نابلط  تیریخ  هشیپ و  تورم  ناـگرزب  تاذ  یلبج 
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. دنامب یقاب  ناشیا  زا  کیجات  كرت و  کیدزن و  رود و  هاوفا  هنسلا و  رد 
زا ینازرا و  فارصنا  تصخر  مارملا  یضقم  یناطلـس  بابق  کلف  هاگراب  باجح  تمدخ  زا  يدوز  هب  ار  ریمخت  بادآ  ریفـس  هاج  یلاع  و 

ریذپلد دیعاوم  ياهلگ  نتفکش 
______________________________

جراعملا 32 ةروس  (- 1)
266 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هدایز تخاس . دـنهاوخ  ینامداش  حـیافن  زودـنا  تمکن - رورـس و  حـیاور  زیب  رطع  ار  تافتلا  اهب و  نارظتنم  ياهرطاخ  ماشم  اـنمت و  غاـمد 
. تسا لالم  لالک و  بجوم  لاقم  لیوطت 

يار يداش  هجوت  نمی  هب  یناتـسیتیگ  یئاـشگروشک و  تاـمهم  یناـبناهج و  روما  نارود و  کـلاسم  ناـهج و  کـلامم  هراومه  هک  دـیما 
دولخ داتوا  هب  يراکماک  لابقا و  قدارـس  هدوب  مسترم  شیع  تیهافر و  هنییآ  رد  نایناهج  لاوحا  روص  مظتنم و  الاو  نیزگ  تیناـقح  نیزر 

«. 1  » دابعلا برب  داب ، دیشم 
______________________________

دمحم رتکد  هیراشفا » هرود  ناریا  یخیراـت  تاـبتاکم  دانـسا و  ( » ص 215 نویامه ج 7  هماـن   ) ناریا خـیرات  نمجنا  هرامش 18  دنـس  (- 1)
73 ج 1 ص 69 - ( 1364 نالیگ ، یهاگشناد  داهج   ) يریصن

267 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

اشاپ میهاربا  ینامثع  تلود  مظعا  ردص  هب  ردان )  ) ناخ یلقبسامهط  همان 

یلاع و ناشن  مرا  مزب  هفحت  هک  ناتبن  تقداصم  تامیلست  لیسرت  نایب و  تصلاخم  تاوعد  غیلبت  زا  دعب  میقتـسم ، صالخا  هداح  رب  صلخم 
رد هک  ددرگیم  ناسللا  بطر - اعدم ، ضرع  ناتـسراهب  رد  امتنا ، تدیقع  هماخ  بیلدنع  ياون  هب  دش  دناوت  یلاعتم  ناسدلخ  لفحم  هیده 

راتت يوهآ  میـسنت  نیکـشم  همان  الو و  یتسود و  راـبرطع  میمـش  نیربنع  همامـش  ازفاحرف ، زودـناتجهب و  یناـمز  اـشگلد و  زوریف و  یناوا 
ملق نابز  هک  ناینب  تقادـص  یمان  همان  ینعی  افو  رهم و  علطم  ناشخرد  رینتـسم  ردـب  ایـض و  رون و  قرـشم  ناـبات  رین  رهم  افـص ، یتهجکی و 

هدومرف هادف  یحور  « 2  » یلعا سدـقا  ناکم  ایرث  ناگدـنب  نامأوت  دـلخ  لکاشم  تنج  لفاحم  لاسرا  نایب و  راهظا و  هتـشر  هتـشرس  رهاوج 
نوزخم جرد  رد  یحو  دننام  لزان و  تدوم  ءایلع  قدص  يامس  زا  « 3  » ٍةَرَّهَطُم ٍۀَعُوفْرَم  ٍۀَمَّرَکُم  ٍفُحُص  ِیف  دندوب 

______________________________

ناخ یلقبسامهط  نالوا  هدنماقم  یس  هلودلا  دامتعا  بسامهط  هدازهاش  هنیرل  ترضح  تلود  بحاص  ولتیانع  ولتلود  دنـس : رد  ناونع  (- 1)
. ردیتروص کبوتکم  نالک  هلیا  ناخ  دمحم  یلو  یچلا  ند 

. تسا مود  بسامهط  هاش  دوصقم  (- 2)
. فحص یف  هیآ  لصا   13 سبع 14 ، ةروس  (- 3)

268 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
يرد بکوک  يزورفاهلعش  زا  هدینادرگ ، ضیاف  یهاش  سدقا  رثا  باتفآ  رظن  هب  بولطم  ناکم  بوغرم و  لحم  رد  هتفرگ  لزنم  ابحا  رطاخ 

راهظا هعقاو و  روما  تیفیک  دادعتسا  رب  ینبم  « 1  » ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَسَف  َهَّللا  ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو  يادا  قدص  يادؤم  هب  هک  شنیب  اضیب 
ندـعم هانپ ، مالـسا  هاپـس  هراتـس  هللا  لظ  هاـشداپ  تیارد  يرتشم  تلوص ، خـیرم  تعفر ، کـلف  تلزنم  اـیرث  ترـضح  یلعا  ناگدـنب  هجوت 

ناقاخ نیربلا و  ناطلـس   ] هللا لـیبس  یف  دـهاجملا  هللا و  دـنع  نم  دـیؤملا  ناـمز ، نیطالـس  كراـت  شخبجاـت  ناـسحا ، تورم و  تلدـعم و 
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هیلع ممه  میمصت  قباس و  روتسد  هب  «[ 2  » نیدلا موی  یلا  هتلود  مایا  هللا  دیا  نینرقلا ، وذ  ردنکسا  یناث  نیفیرـشلا ، نیمرحلا  مداخ  نیرحبلا ،
اِمب نیحرف  لولدم  هب  دوب ، ناهفصا  هب  ناجیابرذآ  قارع و  تمس  زا  ناشالاو ، نارکـسعرس  نبیعت  ناشن و  نالذخ  ناغفا  عمق  علق و  هب  هیلاع 

شوه شوگ  هب  يربک  تبهوم  یمظع و  تینهت  نیا  هدژم  هداشگ  نابحم  لاوحا  تانجو  رب  طاشن  رورس و  باوبا  «، 3  » ِِهلْضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ 
رد صاصتخا  طرف  صالخا و  روفو  هار  زا  هک  ناتـسکرت ، ناکم  یلاع  هاجالاو  هاـشداپ  يارفـس  نسح ، تاـقافتا  زا  هدیـسر و  یندا  یلعا و 

نابز هب  کی  ره  ریمـضلا و  فوعـشم  طسبنم و  ریبخ و  علطم و  زادگ  نمـشد  زاون  تسود  ینعم  نیزا  دندوب ، رـضاح  ساسا  کلف  سایرک 
هک نایب  نیا  منرتم  نامجرت  صالخا 

دشاب . نایم  رد  وت  ياپ  هنروماظن  هب  یملاع  راک  دوشن 
، تسا داینبلا  میوق  یتسود  دعاوق  دـیهمت  داسف و  رورـش و  عفر  نیملـسم و  حالـص  نمـضتم  هک  نیرق  ضیف  هفراع  نیا  يازا  رد  هدـیدرگ و 

کلم سدقا  بانج  رکش  يامرف  هدجس 
______________________________

حتفلا 10 ةروس  (- 1)
. مارتحا ظاحل  زا  تسا ، هدمآ  همان  پچ  هیشاح  رد  بالق  ود  نایم  تمسق  (- 2)

نارمع 170 لآ  ةروس  (- 3)
269 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

لظ سدقا  ناگدنب  ریمخت  رهم  رینم  ریمـض  هنیآ  رد  هدـیدرگ  مالآ  هراکم و  عفر  « 1  » َنَزَْحلا اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  قوطنم  هب  مالع و 
نآ يرگلقیص  هب  داینبلا  میوق  تلود  ود  نیا  نیب  ام  یف  داحتا  یتسود و  تآرم  هیفـصت  هک  هدیدرگ  ياریپ  سکع  اعدم  نیا  تروص  یهللا 

نیقاوخ یگرزب  شور  نیکمت و  زع و  اب  نیطالـس  یمظع  تین  هک  یلاعت  هللا  ةزعب  اقح و  امنهولج  ارآکلم  ریـشم  نآ  يار و  یفاص  فصآ 
ماظع و يارزو  هفیظو  هقیقحلا  یف  ظوحلم و  ار  « 2  » اوُرِْـشبَتْساَف ِهَّللا  َنِم  ِهِدْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  َو  همیرک  همیزع  هک  دشابیم  نینج  نییآ  تلدعم 

لومعم ماـقم  ره  رد  ار  « 3  » َنوُعار ْمِهِدـْهَع  َو  ْمِِهتانامَِأل  ْمُه  َنیِذَّلا  نوحـشم  تغالب  نومـضم  هک  تسا  نیمه  زین  مارتحـالا  يوذ  يـالکو 
ضیف روضح  رد  يربـک  هفراـع  نیا  يرازگرکـش  نوچ  دـندرگ . هجوتم  تسا  نیراد  یماـنکین  نمـضتم  هک  ریخ  روما  مسق  نیا  هب  هدوـمرف 
کلف تبهوم  ضیف  تمدخ  هب  هچمان  تصلاخم  یلعا  سدـقا  ناگدـنب  اذـهل  دوب  رورـض  «[ 4  » روصقیب تابث  اـب  هینثا  ندراذـگ  و   ] روظنم
هاگیاج عیفر  هاج  یلاع  هدومرف ، یملق  یناطلـس  ترازو  ترادص و  هبطـصم  هدـنبیز  نآ  هب  همان  تفطالم  یناقاخ و  ترـضح  یلعا  تبترم 

، نایناریا مخافا  مظعا  ناریا و  مظاعا  مخفا  ترافـس ، نیناوق  نأـش  ناـیاش  تلاـسر ، دـعاوق  غیلبت  غلبم  ماـظعلا ، ءارمـالا  ریما  هاگتـسد ، یلعم 
دادادخ و تلود  نیا  داقتعالا  خسن  ار  شیک  تیدوبع  نیدمتعم  زا  هک  ولماش  یلدگیب  دمحم  یلو  ناشن ، تیالو  نادناخ  میدق  هدازیفوص 

هاج تزع و  هاگرد  روثأم  ایمیک  روضح  برقت  ناضیف  هب  دـج  نعأبا  داینبلا و  میوق  تنطلـس  نیا  داـهن  یفاـص  شیدـناتصلاخم  نیدـقتعم 
یلع تلاسر ، ناونع  ترافـس و  قیرط  هب  هدومرف  بختنم  رما  نیا  لباق  هدوب  زاـتمم  ناـنگمه  زا  تسارف  لـقع و  رویز  هب  زارفارـس و  یهاـش 

تدیقع رطاخ  نونکم  فدص  افص  قدص و  ینابز  تاشرافس  یلالتم  یلالزا  لاثم و  کلف  رابرد  هناور  لاجعتسالا ، مسر 
______________________________

رطافلا 34 ةروس  (- 1)
هیآ 111 ۀبوتلا  ةروس  (- 2)

جراعملا 32 (- 3)
. هداتفا یتاملک  ای  هملک  ارهاظ  (- 4)
270 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
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فرش هب  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هک  دناهدومرف  نوحشم  ولمم و  ار  هیلا  مظعم  ریظنیب  ریفس  هاجیلاع  نییآ  تیدوبع  هنیـس  نوزخم  جرد  نیزگ و 
مظن مرا  مزب  ردص  هدنزارب  نآ  تیصاخ  ریـسکا  تمدخ  هضافتـسا  هب  نیرق و  تداعـس  يرـصیق  هاگدیما  نایناهج ، هاگرد  لوصو  داعـستسا 

حالص و نمضتم  هک  ار  يروما  هدیناسر  ار  ینابز  ترافس  هچمان و  تفطالم  هصلاخملا و  ۀعیرذ  هدیدرگ  نییزت  ضیف  يروشناد  ترازو و 
دـشاب ینامثع  يالاو  تلود  یمانکین  تیجـس و  نورقم  یگرزب و  ترطف و  یـضتقم  هچنادب  هللا  ءاش  نا  هک  دـنیامن  ضرع  دـنناد  داسف  عفر 

. دنیامرف لومعم 
اراهظتسا اعاطم ، اذالم ، امودخم ،

ناریا و لاوحا  لالتخا  هدمع  ثعاب  هک  تسا  نهربم  رهاظ و  دنالقعا  هک  رادقملا  عیفر  رابتالاو  نآ  اصوصخ  راگزور  يالقع  رب  هتکن  نیا 
هب دشابیمن ، لقع  زا  هرهب  هک  ار  ناشن  نالذخ  ناغفا  هفیاط  دوب و  ناکم  یلاع  نیقاوخ  أجلم  ناهج و  ناورسخ  رورـس  تافتلا  مدع  نایناریا 
هب یبدایب  تسد  يدرخمک  طرف  زا  رهظتـسم و  ینعم  نیا  هب  هداد ، يور  ناـیناریا  لاوـحا  رد  ناـشیا  زا  یگدروـخمهرب  نیا  هـکنیا  روـصت 

نیا لاـح  اـت  یلاـعت ، هللا  لوحب  دوبیمن  یناـقاخ  تلود  ياـنما  یفطلیب  رگا  هک  لـفاغ  مه  اعدـم  نیزا  زارد و  مه  هیلاـع  هیلع  تلود  نماد 
، هللا دنع  ادیؤم  هاجالاو ، ریظن  وطسرا  روتسد  نآ  هنملا  دمحلا هللا و  هک  لاح  دندوب . هدیسر  دوخ  لاعفا  لامعا و  يازج  هب  هیغاب  هیغاط  هفیاط 

ِهَّللا ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یَّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرْخُْألا  یَلَع  امُهادْـحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  اـمُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناـتَِفئاط  ْنِإ  َو  يادوم  هب 
تعامج نیا  عفر  عفد و  یهاشنهاش  لاوزیب  لاـبقا  يورین  یهلا و  هوق  لوح و  هب  هک  تسا  لـصاح  نیقی  دـناهدش ، ریخ  رما  نیا  هجوتم  « 1»

يایلوا فرط  زا  یعمج  رطاخ  درجم  هب  دنیامرف ، لفاغت  ناشیا  لاصیتسا  رد  هتـساوخن  ادخ  رگا  دش و  دـهاوخ  یهجوت  كدـنا  هب  تبقاعیب 
لومعم هدروآ  لمع  هب  هچنآ  رب  هدایز  ار  یبدایب  دساف  تالایخ  هب  هدیشوک  دوخ  دادعتسا  رد  عقاولا  بسح - ینامثع ، تدع  نارود  تلود 

زعلا يوذ  يالجا  الکو و  يامن  باوص  يار  مولعم  هک  يوحن  هب  هتشاد و 
______________________________

تارجحلا 9 ةروس  (- 1)
271 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ٌةَوْخِإ َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  هقوطنم  هب  الوا  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هک  ددرگیم  سمتلم  اذهل  دیدرگ . دنهاوخ  همیظع  دسافم  أشنم  هدـش  یلاع  ءالتعا  و 
هب دـناهدیدرگ  هجوتم  هک  يوحن  هب  تدـم  دـبا  تلود  ود  نیا  نیب  اـم  یف  حالـصا  رد  َنوُمَحُْرت  ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُْکیَوَـخَأ  َْنَیب  اوُِحلْـصَأَف 

هدش کلس  ررد  کلک  هدزمقر  هک  یبجوم  ناشن  تلالض  ناغفا  عمق  علق و  رد  ایناث  لومعم و  مالک  الام  یعس  مامتالاب  مارک  یلا  نومـضم 
یگدوسآ قلاخ و  بانج  ياضر  ثعاب  هک  ار  ریخ  راثآ  یمانکین و  نیا  دـنیامرف ]؟  ] روظنم مامت  مامتها  دـنناد  حالـص  هک  يوحن  ره  هب  دوب 

هلـسلس رد  دـنامیم  یقاب  هاوفا  هنـسلا و  رد  ملاع  ضارقنا  ات  تسا و  ناسحتـسا  بتارم  زادرپهولج  ناهج  ناهاشداپ  رظن  رد  قیالخ و  هبطاـق 
هاگرد هناور  مارملا  یـضقم  مالعلا  کلملا  هللا  ءاش  نا  دوز  يدوز  هب  ار  هیلا  يزعم  ریمخت  وکین  ریفـس  هاـجیلاع  هتـشاذگ ، دوخ  هلیبن  هلیلج 
ناسحا نیا  مامتا  هار  هب  مشچ  رظتنم و  ریبک  ریغـص و  زا  ریثک  یعمج  هادف و  یحور  یلعا  دجما  سدـقا  ناگدـنب  هک  دـنیامرف  ماشتحا  کلف 

برب دودـمم  مکلظ  یقاب  دومنن . بانطا  دـیاوز  هب  دوب  رـصحنم  ضرغ  نوچ  دنـشابیم . ریمـض  یفاص  ریفـس  هاجیلاع  تدواـعم  ناـیامن و 
«1 . » دودولا

______________________________

ج 1 ص 57-  ) يریصن یخیرات ، تابتاکم  دانسا و  خیرات ، نمجنا  دانـسا  رخالا 1142 ، عیبر  طساوا  نویامه  همانرتفد  رد  دیق  خـیرات  (- 1)
(80

272 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

لوا ناخ  دومحم  ناطلس 
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لاس 1143/ لوالا  عیبر  رد 5  هدش و  دلوتم  توا 1697  مود  هنس 1180 / مرحم  مراهچ  رد  هک  تسا  مود  ناخ  یفطصم  ناطلس  دنزرف  يو 
هک تسا  رارکت  حیضوت و  هب  مزال  هتکن  نیا  تسا . هدیسر  ینامثع  تنطلـس  هب  ثلاث  دمحا  ناطلـس  دوخ  يومع  ياج  رب  ربماتپس 1730   28

، ناریا یبرغ  تالایا  فرـصت  هیزجت و  رد  اشاپ  میهاربا  شریزو  ناطلـس و  لیامت  مدـع  ناغفا و  فرـشا  زا  ینامثع  هاپـس  تسکـش  بقاـعتم 
دندوب هداد  تسد  زا  ار  يروانهپ  یضارا  زتیور  اساپ  دادرارق  قبط  رب  هدروخ و  تسکش  یتخس  هب  یئاپورا  لود  ربارب  رد  هک  ینامثع  ناکرت 

. دنتشاد رب  شروش  هب  رس  دننک ، ناربج  ار  یئاپورا  ياهنیمزرس  نتفر  تسد  زا  ناریا ، تایالو  فرصت  اب  هک  دندوب  هداد  دیون  دوخ  هب  اذل  و 
یئایرد يورین  هدـنامرف  یتفم و  اشاپ و  میهاربا  مظعاردـص  هکنیا  هناهب  هب  تسخن  يو  انورتپ . لـیلخ  ماـن  هب  دوب  يدرم  نایـشروش  هدـنامرف 

دمحا ناطلس  دومن . تساوخرد  ار  نانآ  لتق  ثلاث  دمحا  ینامثع  ناطلس  زا  دناهدرک ، یتسـس  هار  نیا  رد  دنتـسین و  ناریا  اب  گنج  هب  لیام 
، دنشکب نایشروش  ار  اشاپ  نادوپق  مظعاردص و  ات  داد  هزاجا  رتشیب  ياهیزیرنوخ  زا  يریگولج  يارب  ماجنارس  اما  درک ، ابا  تسخن  ثلاث 
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نیا اما  دنتخادنا . ایرد  هب  ار  ناشداسجا  دنتـشک و  ار  اشاپ  نادوپق  مظعاردص و  نایـشروش  دـنرذگرد . یتفم  نتـشک  زا  هک  نادـب  طورـشم 

ار دـمحا  تنطلـس  انورتپ  لیلخ  بش  نامه  تفرگن . ار  نایـشروش  ددـجم  رتشیب و  ياهیزارد  تسد  اهیـشکرس و  اـهیزیرنوخ و  ولج  اـهنوخ 
اهنت وا  تفای و  همادا  لاس  جـنپ  تسیب و  تدـم  وا  تنطلـس  تشادرب و  تنطلـس  هب  ار  يو  هدازردارب  دومحم  ناطلـس  دومن و  مالعا  هموتخم 

. تسا هدوب  هجاوم  رصاعم و  ردان  اب  هک  تسا  ینامثع  هاشداپ 
حرـش هک  ناوارف  زارف  بیـشن و  زا  سپ  هدـش و  زاغآ  ینامثع  ناریا و  نیب  ياهگنج  رگید  راب  هک  تسا  لوا  ناخ  دومحم  ناطلـس  نامز  رد 
رارقرب مراهچ  دارم  ناطلـس  یفـص و  هاش  نیب  دادرارق 1049  ینعی  باهز ، هماندـهع  ساسا  رب  حلـص  رگید ، راب  هدـمآ  خـیرات  بتک  رد  نآ 

اب هارمه  يرفعج  بهذـم  نتفاـی  تیمـسر  دروم  رد  دوخ ، طیارـش  ندـنالوبق  دروم  رد  شـالت  شـشوک و  همه  نیا  زا  رداـن  هکنآیب  هدـش 
. دشاب هتفرگ  ياهجیتن  مارحلا  دجسم  رد  یعفاش  نکر  رد  عیشت  لها  تکرش  ننست و  لها  هعبرا  بهاذم 

ماظن تسایـس و  تعنـص و  شناد و  هب  زهجم  یئاپورا ، للم  اریز  دـید . ناوارف  تامدـص  ینامثع  تلود  یللملا  نیب  تسایـس  هصرع  رد  اـما 
ار ناکرت  دنوش و  فرصتم  ار  ینامثع  ناکرت  یفرصتم  ياهنیمزرس  هک  دنتساوخیم  دندوب و  هدش  گنج  تسایـس و  هصرع  دراو  دنمورین ،

یسایس ساسح  ریطخ و  عاضوا  هجوتم  هکنآیب  تسایـس ، نونف  شناد و  زا  يراع  ینامثع ، تلود  لاجر  یلاح  نینچ  رد  دننارب و  ایـسآ  هب 
روشک یبلطحالصا  هنوگره  اب  تفلاخم  اب  دندیزرویم و  رارصا  یصوصخ  تاسفانم  یبهذم و  تابصعت  رد  رتشیب  زورب  زور  دنشاب ، ناهج 

. دنتخاسیم راتفرگ  رتشیب  یتخبدب  لهج و  رد  ار 
ربانب هیسور  تلود  هکنآ  حیضوت  دوب . ناتـسهل  لالقتـسا  نتفر  نیب  زا  عوضوم  دش ، ناوارف  نایز  راچد  ینامثع  تلود  هک  يدراوم  هلمج  زا 
دئوس هلمج  نم  هیسور  رواجم  کلامم  تفرشیپ  یقرت و  دشر و  زا  عنام  تسایس  ناهج  رد  هک  دیـشوکیم  ناکما  دح  ات  ریبک  رطپ  تیـصو 

اب هک  دوب  هداهن  هنامرحم  يرارق  لاس 1722 ، هدـهاعم  ساسا  رب  سورپ  شیرتا و  تلود  اب  يور  نیا  زا  دوش . یناـمثع  ناریا و  ناتـسهل و  و 
یهاشداپ تنطلس 
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کی دوجو  اداـبم  دندیـسرتیم  اهـسور  هک  تفرگیم  تأـشن  اـجنآ  زا  بلطم  نیا  دـننکن . تقفاوم  ناتـسهل  نیمزرـس  رد  ناتـسهل  مدرم  زا 

میـسقت و ناهاوخ  هیـسور  هک  یلاح  رد  دزاس . دنمورین  يروشک  دروآدرگ و  مچرپ  کی  ریز  ار  ناتـسهل  مدرم  رگید  راب  یناتـسهل ، هاشداپ 
. دوب ناتسهل  هیزجت 

هتشذگرد هزات  هک  ناتسهل  هاشداپ  مود  تسوگا  ياج  هب  دش و  ناتسهل  هاشداپ  هسنارف  ششوک  هب  یکسنیزکل  سالسیناتسا  لاس 1733  رد 
زا هیسور  تلود  درمش . یم - يرورض  اپورا  تسایس  يارب  ار  لقتسم  ناتسهل  کی  دوجو  هسنارف  اریز  تفرگ . تسد  رد  ار  روما  مامز  دوب ،
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تردـق و زا  هک  تساوخ  هیـسور ، اب  هلباقم  يارب  هسنارف  درک . مالعا  هاـشداپ  ار  مود  تسوگا  رـسپ  موس  تسوگا  تفـشآرب و  دـماشیپ  نیا 
رایـسب هسنارف  تلود  دوب . ناکرت  تافرـصتم  وزج  رد  زارد  نایلاس  ناتـسهل  ياهنیمزرـس  زا  یتمـسق  البق  اریز  دـنک . هدافتـسا  یناـمثع  ذوفن 

ياههزاورد هیـسور و  نیب  تسا  يراوتـسا  ژد  لقتـسم  ناتـسهل  هک  دزاس  نشور  يو  يارزو  یناـمثع و  ناطلـس  يارب  ار  هتکن  نیا  دیـشوک 
تلود اما  دیشوک . نآ  لالقتسا  میکحت  يراوتسا و  رد  تشادهگن و  لقتـسم  راوتـسا و  ار  ژد  نیا  تسه  هک  یئاهب  ره  هب  دیاب  هینطنطـسق و 

. دبایرد ار  هتکن  نیا  تسناوتن  زگره  ینامثع 
سالـسیناتسا رب  سور  تلود  هجیتنلاب  دـننک . كرد  ار  یفیرظ  تاکن  نینچ  دـنناوتب  هک  دـندوب  نآ  زا  رتلهاج  روشک  نآ  نادرمتلود  اریز 

هبش هب  اهـسور  دعب ، یکدنا  تفر و  نایم  زا  ناتـسهل  رد  ناکرت  ذوفن  ياقب  نیرخآ  دنتفرگورف و  ار  ناتـسهل  یـسور  نازابرـس  دش و  زوریپ 
. دندرک تراغ  ار  هقطنم  نآ  رسارس  دندرب و  هلمح  هریغ  فوزآ و  ردنب  نوچ  نآ  مهم  ردانب  همیرک و  هریزج 

هب هجوت  اب  درم ، نیا  یمیظع . ترادـص  هب  اشاپ  دـمحم  یجاح  باختنا  رد  تسوا  مادـقا  ناخ  دومحم  ناطلـس  هدـنزرا  مهم و  ياـهراک  زا 
زا عنام  دنک و  يریگ  ولج - یئاپورا  لود  رگید  اهسور و  نوزفازور  تازواجت  زا  تسناوت  یئایرد ، يورین  زیهجت  شترا و  نامزاس  دیدجت 
هک يروط  هب  دهد . یلامشوگ  دندوب  زات  تخات و  لوغشم  یشالاو  هنسوب و  ناتسبرس و  رد  هک  ار  اهیشیرتا  دوش و  يوادلم  هب  اهـسور  ذوفن 

تاحوتف رثا  رب 
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هب دندرک و ، حلص  ياضاقت  ماجنارس  دنتـسشن و  بقع  دوخ  ياهزرم  لخاد  هب  دنتـشذگ و  بوناد  زا  اهیـشیرتا  ناتـسبرس ، رد  كرت  نوشق 
18 یناثلا / يدامج - رد 14  هک  دادرارق  نیا  بجوم  هب  دـش . هتـسب  شیرتا  ینامثع و  نیتلود  نیب  یحلـص  دادرارق  هسنارف ، تلود  تطاـسو 

هدهاعم بجوم  هب  هک  ار ، یشالاو  ناتسبرس و  قطانم  ياهرهش  ریاس  دومن و  رظنفرـص  دارگلب  زا  شیرتا  تلود  دش ، هتـسب  ربماتپس 1739 
دمحم یجاح  تیارد  یعس و  هب  ناکرت  يارب  هک  یـسایس  یماظن و  تفرـشیپ  نیا  تشاد . درتسم  ناکرت  هب  دوب  هدرک  فرـصت  زتیوور  اساپ 

. دیایب هاتوک  زین  هیسور  تلود  هک  دش  بجوم  داد ، يور  اشاپ 
ثادحا هب  مادقا  رگید  دنک و  ناریو  دندوب  هداهن  انب  فوزآ  رحب  رد  اهـسور  هک  ار  يردانب  عالق و  هک  درک  دهعت  انووناویا  انآ  هیـسور  رازت 

هب ار  دوخ  یتراجت  يالاک  دزاسن و  دتسرفن و  هایـس  يایرد  فوزآ و  يایرد  رد  یناگرزاب  ای  یگنج  یتشک  دیامنن و  اجنآ  رد  ییانب  هعلق و 
تلود رارق ، نیا  رب  دـهد . سپزاـب  هتفرگ  یناـمثع  تلود  زا  هک  ار  یقطاـنم  دراد و  لاـسرا  یجراـخ  ياـهیتشک  اـب  یناـمثع  روشک  دـصقم 

زا زتیوور  اساپ  داد  رارق  رثا  رب  هک  ار  یقطانم  زا  یمهم  تمسق  تسا  موسوم  دارگلب  هدهاعم  هب  هک  هدهاعم  نیا  بجوم  هب  تسناوت  ینامثع 
. دیامن درتسم  دوب ، هداد  تسد 

ینامثع رابرد  رد  ار  هسنارف  تلود  ذوفن  رما  نیمه  تفرگ و  تروص  هسنارف  تلود  ششوک  تطاسو و  هب  دش  رکذ  هک  نانچ  دادرارق - نیا 
تازایتما هلمج  نم  دومن و  بسک  یمهم  تازایتما  یتراجت  روما  رد  هسنارف  تلود  هک  دوب  لماوع  نیمه  کمک  هب - دیشخب و  ناوارف  توق 

. مینکیم ریبعت  نویسالوتیپاک »  » هب ار  نآ  ام  هک  یلوسنک  تواضق  رگید  ترابع  هب  یلوسنک و 
هک ینعم  نیدـب  دـناشکب . گنج  ياهنادـیم  تسایـس و  هصرع  هب  دوخ  لاـبند  هب  ار  یناـمثع  تلود  هک  تشاد  لـیم  هسنارف  هتـشذگ  نآ  زا 

دندوب و هدش  زوریپ  ناتسهل  رد  اهـسور  هچ  دمآرب . ینامثع  دئوس و  نیتلود  نیب  يداحتا  داجیا  ددصرد  لوبناتـسا  رد  هسنارف  ریفـس  فونلف 
هک دندیسرتیم  اهیوسنارف  دوب و  هداتفا  اهسور  نماد  هب  ریزگان  ناتسهل 

276 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
زا سپ  ینامثع ، تلود  دنزاس . راوشد  هسنارف  رب  ار  راک  هجیتن  رد  دنزات و  دئوس  رب  ود  نآ  اقفتم  دنک و  یکی  تسد  ناتسهل  اب  هیسور  ادابم 

ار مارتحا  لامک  زین  یئول  داتـسرف . مهدزناپ  یئول  دزن  هب  ناوارف  فحت  هدـهاعم و  لماح  دیعـس ، دـمحم  ماـن  هب  يریفـس  یتراـجت ، هدـهاعم 
تاحیلـست و هب  ناـنآ  نتخاـس  انـشآ  كرت و  هیرحب  میلعت  يارب  دـیدج  ياـهپوت  هب  زهجم  یگنج  یتشک  ود  تشاد و  روظنم  ریفـس  هراـبرد 
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. داد هیده  ینامثع  تلود  هب  یماظن  یتعنص و  دیدج  تامیلعت 
تخت رب  زرت  يرام  شرتخد  راچانب  دـنامن ، وا  زا  يرـسپ  نوچ  تشذـگرد و  ربتکا 1740  رد 20  شیرتا  هاشداپ  مشـش  لراک  دعب  یکدـنا 

. تسشن شیرتا  تنطلس 
تموکح رما  رد  هک  زرت  يرام  تنطلس  زاغآ  مشش و  لراک  گرم  زا  هدافتسا  اب  هک  دش  نآ  رب  نیرید  ینمشد  هنیک و  هب  رظن  هسنارف  تلود 
ياهگنج هب  اپورا  خیرات  رد  هک  دش  يدتمم  ياهگنج  زورب  بجوم  رما  نیا  دزیر . مهرد  ار  شیرتا  تلود  ناینب  تشادن  ياهبرجت  گنج  و 

اب زرت  يرام  دـماین و  نوریب  حـتاف  اهگنج  نیا  زا  هسنارف  شرابرد ، مهدزناپ و  ییول  روصت  فالخرب  یلو  تفاـی . ترهـش  شیرتا  ینیـشناج 
اهگنج نیا  حرش  دیماجنا . هسنارف  تسکش  هب  اهگنج  ماجنارس  هک  دیشوک  دوخ  روشک  شترا  تیوقت  رد  نادنچ  نیسحت  روخرد - یتیافک 
رایسب شیرتا  اب  گنج  هب  دورو  ودب  رد  هسنارف  هکنیا  دش ، روآدای  دیاب  هچنآ  تسا . جراخ  زین  ام  ثحب  عوضوم  زا  هدمآ و  خیرات  بتک  رد 

ناتسراجم دنرب ، هلمح  شیرتا  رب  ادحتم  هچنانچ  هک  درک  ناشنرطاخ  ینامثع  تلود  هب  دناشکب و  دوخ  لابند  هب  زین  ار  ینامثع  هک  دیـشوک 
تردق دیدرگ و  دهاوخ  دـیدجت  هنوگنیدـب  ناخ  نامیلـس  ناطلـس  رـصع  تمظع  تکوش و  دیـسر و  دـهاوخ  ینامثع  تلود  هب  رگید  راب 

نیا زا  دـهاوخن  یناـمثع  تلود  هچناـنچ  دوب و  دـهاوخ  هیـسور  ذوفن  نتـسکش  مهرد  باـعرا و  يارب  هبرح  نیرتـهب  یناـمثع  تلود  نتفاـی 
هناهب هب  ینامثع  تلود  اما  داتفا ، دهاوخ  رطخ  رد  ینامثع  تلود  تایح  دـش و  دـنهاوخ  رتیوق  زور  هب  زور  اهـسور  دـنک ، هدافتـسا  تیعقوم 

هدافتسا تصرف  نیا  زا  يزیرنوخ  اب  تفلاخم  یبلطحلص و 
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. دش رتناوتان  زورب ، زور  دشیم ، رتدنمورین  زورب  زور  هک  هیسور  ربارب  رد  جیردت  هب  درکن و 
زا ار  يودادـلم  یـشالاو و  قطاـنم  ناـیعا  فارـشا و  هـکنیا  دـش ، بـکترم  راـگزور  نـیا  رد  یناـمثع  تـلود  هـک  يرگید  تسرداـن  راـک 

. دومن راذگاو  لوبناتسا  ناناگرزاب  سور و  نارگناوت  زا  یضعب  هب  ار  قطانم  نآ  تموکح  درک و  جارخا  يردپ  ياهنیمزرس 
يوادلم و قطانم  ماوقا  فیاوط و  ناگرزب  نارس و  نایـصع  یبلطلالقتـسا و  زا  ناکرت  الوا  هک  دوب  نیا  هدیجنـسن  تسایـس  نیا  ذاحتا  تلع 

ناونع هب  تلود  ون  ماکح  نیا  زا  یهبانتعم  غلابم  دنناوتیم  تموکح  يراذگاو  لباقم  رد  هک  دندرک  روصت  ایناث  دنتشاد و  تشحو  یشالاو 
. تفر داب  رب  هک  اهنامدود  هچ  تخیر و  نیمز  رب  هک  اهنوخ  هچ  دـمآرد  ارجا  هب  طلغ  تسایـس  نیا  هک  یماگنه  اما  دـنراد . تفاـیرد  جارخ 

. دنداتفا مدرم  ناج  هب  دیدج  ماکح 
فیاوط و ياسور  ناگرزب و  سومان  ضرع و  لام و  ناج  رب  تسد  تلود  ون  ناـیجراخ  تشگ و  راکـشآ  اههدـقع  اـهتداسح و  اـههنیک و 

نیوانع باقلا و  دنتشک و  دندشیمن  هسیک  ون  ماکح  سوه  يوه و  میلـست  هک  ار  نهک  ياهنادناخ  دارفا  يرایـسب  دندرک و  زارد  اهنادناخ 
رب شابوا  رماجا و  دـنتفر و  نایم  زا  فیرـش  بیجن و  لیـصا و  ياههداوناخ  دـنتخورف . سکاـن  سک و  ره  هب  سخب  نمث  هب  ار  یگداوناـخ 

گنت هب  ییوگروز  ییوربآیب و  راتـشک و  لواـپچ و  تراـغ و  يراکتـشز و  همه  نیا  زا  قطاـنم  نیا  مدرم  هرخـالاب  دـنتفای . طلـست  اـهراک 
هب عمط  مشچ  هتـساوخ ، ادـخ  زا  مه  اهـسور  دـندروآ و  يور  سور  رازت  يوس  هب  دـندوب  سویأم  ینامثع  رابرد  بناـج  زا  نوچ  دـندمآ و 

. دنتخود یشالاو  يوادلم و  زیخرز  قطانم 
. دوب فصنم  فوئر و  يدرم  اصخش  تشذگرد . یگلاس  تصـش  رد  ربماسد 1754   12 رفص 1168 / هعمج 27  زور  ناخ  دومحم  ناـطلس 

تاواسم تفأر و  فاصنا و  اب  همه  اب  تشاذگن و  قرف  ناملسم  ریغ  ناملسم و  زا  دوخ  روشک  مدرم  نایم  رد  تنطلـس  جنپ  تسیب و  یط  رد 
تسا و هناخباتک  باب  راهچ  سیسأت  وا  ریخ  راثآ  زا  دومن . راتفر 

278 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
رد هک  تسا  نامه  اشاپ  نامثع  لاپوط  درب . مان  ار  اشاپ  یلع  هدازمیکح  اـشاپ و  ناـمثع  لاـپوط  دـیاب  وا  يارزو  زا  و  هطلغ . يارـس  ثادـحا 

. دش هتشک  هاش  ردان  اب  گنج 
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279 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع هاشداپ  لوا  ناخ  دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  همان 

تلدـعم نیطالـس  هک  تسا  یلاـمهیب  راگدـنوادخ  تاذ  راوازـس  ساوح  مهو و  هطیح  زا  نوزفا  ساپـس  دـمح و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
عازن عفر  صوصخ  رد  هدیزگرب و  قیالخ  لامآ  یناما و  حاجنا  لاح و  حالصا  تهج  « 2  » ِضْرَْألا ِیف  َِفئالَخ  ْمُکاْنلَعَج  ياوحف  هب  ار  نیئآ 

«3  » ًاناوْخِإ ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادـْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  يادؤم  هب  مانا  تاقبط  نیب  ام  یف  مایتلا  عوقو  و 
هدینادرگداد والو و  قداص  حبص  علطم  ار  دانع  فالخ و  ناتسبش 

ناجاتحم رمک  دنب  دقعناجات  نیرز  هن  رس  رب  جات 
هدنیاشگب  همه  يور  هب  ردهدنیاشخب  هدنشخب  کلم 

______________________________

ردیتروص کش  هماننالک  هب  اطتسم  نویامه  باکر  ندنفرط  هاش  ردان  دنس : رد  همان  ناونع  (- 1)
سنوی 14) ةروس   ) َنُولَمْعَت َْفیَک  َرُْظنَِنل  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  َِفئالَخ  ْمُکاْنلَعَج  َُّمث  (- 2)

نارمع 103 لآ  (- 3)
280 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هب هماـع  شوـین  تراـشب  شوـگ  هک  تسا  یلاـثملا  میدـع  لوـسر  روـنم  دـقرم  رهطم و  حور  هتـسیاش  ساـیق  رکف و  هریاد  زا  نوریب  دورد  و 
بعـش نم  ۀبعـش  نیبلا  تاذ  حالـصا  هارهاش  هب  هدوشخب و  نییزت  نوبرقملا  مه  کئلوا  نیحلاـصملل  یبوط  نیزگ  ثیدـح  نیمث  هراوشوگ 

هدومرف تلالد  ةوبنلا 
یتسرپادخ کلف  بطقیتسه  طیحم  رهگ  اتکی 

تفطالم يالجنا  رهم  رینم  ریمـض  نویامه و  يـالتعا  دیـشروخ  يار  عوفرم  دـعب ، اـما  دـمحم  اـیبنا  همه  متخدنـسم  شرع  نیگن  دیـشروخ 
ناوریشون تفصن ، ردنکسا  تکوش ، نامیلس  تعلط  رمق  تنظف ، دراطع  تجهب ، دیهان  تلزنم ، ایرث  تبترم ، رهپس  ترضح  یلعا  نوحـشم ،

جاـت هدـنزارب  نارود ، نیقاوخ  مخفا  ناـهج ، نیطالـس  مظعا  هللا ، قلخ  یلع  ۀقفـشلا  هقوطنم  هللا ، لـظ  لداـعلا  ناطلـسلا  هقودـصم  تلدـعم ،
يراکماک تنطلس و  تخت  هدنزارط  يرایرهش ، تمظع و 

، نیرحبلا ناقاخ  نیربلا ، ناطلـس  هللا ، لظ  هانپمالـسا  ویدخ  هاپـس ، هراتـس  هاجکلف  هاشداپ  ینامثع  نادناخ  هدبزیناث  ردنکـس  ینعم  هب  نآ 
ۀلدعملا و ۀمحرلا و  ۀفارلا و  ۀفالخلا و  ۀمظعملا و  ۀکوشل و  وا  ۀنطلسلا  کلفل  أمجن  نینرقلا ، يذ  ردنکسا  یناث  نیفیرـشلا ، نیمرحلا  مداخ 

تیبوبر قیدصت  هک  یماگنه  زا  هک  درادیم  هناطلس  هکلم و  هللا  دلخ  ناخ  یفطـصم  ناطلـس  نب  ناخ  دومحم  ناطلـس  نانتمالا ، ناسحالا و 
تعاطا هدـش ، يراج  میئوا - ترـضح  هدـیرفآ  هک  ناـج - سنا و  زا  ناگدـنب  اـم  ناـبز  رب  ناعتـسم  راـگدرک  تیقلاـخ  رارقا  ناـنم و  رواد 

هک نآ  زا  دـعب  میاهدوب و  روهرهب  رورـس  نآ  يوریپ  زا  تنـس  لها  تعامج  ام  هدـیدرگ و  مزـال  اـم  رب  هدومرف  تمحرم  اـم  هب  هک  يربمغیپ 
عازن قافن و  ثعاب  هک  تفای  راشتنا  وزا  نانخـس  یـضعب  ضارغا  بصعت و  ربانب  داد ، يور  یکلف  يایاضق  زا  لیعامـسا  هاش  جورخ  همدـقم 

تهج ار  يراگدرک  هاگرد  دنمزاین  نیا  يراب  ترضح  نوچ  هدیدرگ ، نیلسرملا  دیس  تما  نیملسم و  قرف  نیب  ام  یف 
281 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تاجردلا و عیفر  تاداس  یگمه  هاوخریخ  نیا  اذهل  تخاس ، ببسم  ناناملـسم  روما  حلاصم  ناریا و  کلاسملا  عیـسو  کلامم  ماهم  ماظتنا 
تاماشحا لیابق و  تاقامیوا و  ریاشع و  نادیفس  شیر  تالیا و  نالیخرس  تافـص و  هدیمح  هلجا  ةزعا و  تاکربلا و  ریثک  يالـضف  املع و 

يوحن هب  ناشنرطاخ و  یلاح و  ار  قح  ناهرب  لیلد و  هب  ناشیا  هب  يروآعمج و  ناغم  قالـشق  رد  ناضمر  كرابم  هاـم  طـساوا  رد  ار  ناریا 

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


روهمجلا روما  ربدـم  بئاصلا ، يأرلاب  مانألا  ماهم  ممتم  ملاعلا ، ماظن  مرتحم ، ردـص  مخفا ، ریـشم  مرکا  روتـسد  هاجیلاع  تاجتـشون  رد  هک 
صتخملا ینارودـلا ، يدـتقم  ینامزلا  یتفم  مارکلا ، ءالـضفلا  ةدـمع  ماظعلا و  ءاملعلا  ةودـق - هناـش و  هللا  عفر  مظعا  ریزو  بقاـثلا ، رکفلاـب 

عدب و راثآ  كرت  ناعذا و  لوبق و  اناسل  ابلق و  یگمه  هتفای و  شراگن  احورـشم  هتادافا  تماد  مالـسالا  خیـش  مالعلا ، کلملا  ۀـیانع  دـیزمب 
ضقن صقن و  تمـصو  زا  ریخ  يانب  نیا  هک  نیا  هظحالم  هب  هدومن ، مالـسلا  ةولـصلا و  لضفا  هیلع  مانالا  ریخ  ترـضح  هینـس  تنـس  تیعبت 

دزیا هاگرد  دنمزاین  نیا  هیوفص و  هلـسلس  تعباتم  كرت  دباین ، هار  نآ  ناینبلا  ۀخـسار  ناکرا  رد  یلیدبت  رییغت و  هدنام و  ظوفحم  نوصم و 
اشاپ یلع  یجاح  ۀینامثعلا  ۀیلاعلا  ۀیلعلا  ۀلودلا  ماظن  مرتحم  روتسد  مرکم و  ریزو  هاجیلاع  نوچ  دندومن . رایتخا  ناریا  یهاشداپ  هب  ار  نانم 

رد هملاکم  رما  هب  رومأم  هینـس  تنطلـس  يانما  بلاـج  ضیف  بناـج  هیلع و  تلود  ياـیلوا  فرـشلا  نیرق  بناـج  زا  هرمع  دـیز  ناـمرق  یلاو 
، لابقالا ۀمـشحلا و  ۀـلایالل و  اماظن  هاجیلاع  هاگتـسد ، تلالج  تلاسب و  هانپتمـشح ، تلایا و  تقو ، نیرد  اذـهل  دوب ، هحلاصم  صوصخ 

مـسر هب  تسا ، ناحبـس  قلاخ  دـنمزاین  نیا  دـمتعم  ناریا و  ناشلا  لیلج  يارما  زا  هک  ار  ناهاشنامرک  ياگلا  مکاح  هنگنز  ناخ  یقابلا  دـبع 
مـساقلا وبا  ازریم  مظاعالا ، ءابجنلا و  ةواقن - مخافالا ، تاداسلا و  ۀلالـس  هاـجیلاع  نییعت و  ترافـس  يروآماـیپ و  تلاـسر و  يرگیچلیا و 
نایاپیب فاطلا  دـنمزاین  نیا  ماما  ناسارخ و  سردـم  ربکا  یلع  الم  ییاملعلا ، همالع  ییالـضفلا ، سیئر  یماهف ، یمالع  کـلامم و  ردـص 

یهاشداپ و رادتقا  رهپـس  رابرد  هناور  هیلاراشم ، یچلیا  هاجیلاع  تقافر  هب  دناتاجرد ، یلاع  يالـضف  تاداس و  رباکا  زا  هک  ار  ناید  رواد 
بتارم هک  دومن  یهللا  لظ  رادم  تفالخ  ناتسآ 

282 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
. دنیامن یط  یناویدخ  هیهب  تکلمم  نابستنم  یناطلس و  هیلع  تلود  نارازگراک  اب  هدش  شرافس  ناشیا  هب  هک  يوحن  هب  ار  هروبزم 

يرب ار  دوخ  نیبتـسم و  تلم  نیبم و  نید  حیحـصت  رد  مامتها  یعـس و  ناکما  ردق  هب  نامـسآ ، نیمز و  عدبم  هاگرد  دنمزاین  نیا  دمحلا  هللا 
رهپـس هاشداپ  ماقم و  ایرث  ویدـخ  نآ  يالاو  تیوط  یـسدق  تمهن  اـیلع و  تمه  تمذ  رب  ماـجرف  ریخ  رما  نآ  ماـجنا  ماـمتا و  هدومن  همذـلا 
هدومن نسحتـسم  لوبقم و  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  دزن  هک  ددرگ  ریذپ  لصیف  يوحن  هب  هللا  ءاش  نا  تسا ، لوحم  ماشتحا 

. دیاین مزال  يداریا 
مخفا و ریـشم  مظعا و  ریزو  هاجیلاع  تاجتـشون  هب  عوجر  ار  بتارم  لیـصفت  اذـهل  دوب ، بادآ  فراعت و  فـالخ  باـنطا  تلاـطا و  نوچ 

یقاب دومن . مالسالا  خیش - ماظعلا  ءاملعلا  ةدمع 
يرواد یهاگ  حلص و  هگ  مه  هب  ار  ناکرا  راچداسف  نوک و  ملاع  هاگراک  رد  دوب  ات 

«1  » ردان دوب  ناهج  رد  رداق  هدیزگرب  رهم ] لحم   ] يرگید نک  ار  وت  ار  ملاع  هک  ناز  ترمع  راتاضق  رامسم  هب  ناکرا  راهچ  رب  اداب  هتسب 
______________________________

81 ص 84 - يریصن )  ) یخیرات تابتاکم  دانسا و  نویامه ج 2 ) همان   ) ناریا خیرات  نمجنا  دانسا  (- 1)
283 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع مظعاردص  هب  هاش  ردان  همان 

هابتنا تلاسب  تماهـش و  هاگتـسد ، لالجا  تمظع و  تهبا و  هانپلابقا ، تمـشح و  ترازو و  باصن ، یلاعم  بانج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نمتؤم بقاثلا ، رکفلاب  روهمجلا  ماهم  لفاک  بئاصلا ، يأرلاب  رومالا  مظانم  مظان  ماخفلا ، ءارمـالا  ةدـمع  ماـظعلا ، ءارزولا  ةودـق  هاـجیلاع ،

مرکا روتـسد  يارآ ، کلم  ریمـض  بئاص  ریـشم  يار ، یفاص  ریبدت  بحاص  ریزو  ۀیناطلـسلا ، ۀیهبلا  ۀنطلـسلا  دمتعم  هیناقاخلا ، ۀیلعلا  ۀلودلا 
هناویدـخ و نوحـشم  تمرکم  تاـمیظعت  هب  هلاـبقا  فعاـض  هناـش و  یلاـعت  هللا  عـفر  مظعا  ریزو  ملاـعلا  ماـظن  مرتـحم ، مظعمردـص  مـخفا ،

شیوخ تمشح  فعاضت  تلود و  دایدزا  هب  ار  لاونایرد  رطاع  رطاخ  هجوت  یگمه  هدوب  یمارگ  ززعم و  هناورـسخ  نوزف  دح  زا  تامیرکت 
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، دسانش قلعتم  فورصم و 
ناناملسم نیب  ام  یف  تدم  نیرد  هک  یلادج  عازن و  ءاشنم  هک  تسا  نایع  رهاظ و  نایملاع  رب  هک  دراد  یماریپ  تکلمم  يار  دوهشم  اهدعب ،

، دومن جورخ  يوفص  لیعامسا  هاش  ینامسآ  ياضاقت  زا  هک  ینامز  زا  هدوب  هچنآ  ثعاب  ببس و  هدش  عقاو  ناریا  مور و 
______________________________

رد ینامثع  مظعاردص  رد . بوتکم  یـسراف  نالک  هنیرل  ترـضح  مظعاردص  ولتیاتع  ولتلود  ندـنفرط  هاش  ردان  دنـس : رد  همان  ناونع  (- 1)
. دوب اشاپ  دمحم  دیس  رادحالس  ماگنه  نیا 

284 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
کی تما  یگمه  هک  ناناملـسم  فیاوط  نایم  رد  داـنع  لـتق و  داـسف و  هنتف و  هنوگ  نیا  ياـنب  دوخ ، راـک  رارقتـسا  هدـساف و  ضارغا  رباـنب 
تلم حیحـصت  تهج  ام ، نویامه  باون  تقو  نیا  رد  هدوب . یقاب  نآ  راثآ  نالا  یلا  هک  هتـشاذگ  دـناهلبق  کی  باتک و  کـی  وریپ  ربمغیپ و 
مارک يالضف  املع و  ماظع و  تاداس  یمامت  نیملـسملا  نیب  لادج  عازن و  عفر  تسا و  ناریا  لها  یثوروم  هک  نیبم  نید  جیورت  نیبتـسم و 

یهلا و سدـقا  بانج  دـییأت  هب  عمتجم و  ناغم ، قالـشق  رد  ناضمر ، كرابم  هام  طساوا  رد  ار ، ناریا  ریاشع  تـالیا و  نالیخرـس  هزعا و  و 
، ناهرب تجح و  هب  ناریا ، لها  یمامت  رب  هدرک  هقح  بهذم  هرهچ  زا  فالتخا  ههبـش و  باجح  عفر  یهانپتلاسر  ترـضح  سدـقم  نطاب 

باحـصا راتخم و  لوسر  لوق  فلاخم  هیوفـص و  هلـسلس  هدساف  ضارغا  زا  یـشان  هدیافیب  لطاب  روما  نیا  هک  میدومرف  ناشنرطاخ  یلاح و 
هزادـنایب دانع  هزات و  داسف  ثروم  هیوفـص  هلـسلس  تیعبت  اداـبم  هکنیا  فوخ  زا  هدومن  لوق  نیا  لوبق  یگمه  تسا و  راـهطا  همئا  راـبک و 

، مرتحم ریـشم  مرکم ، ریزو  هاجیلاع  نوچ  دندومن . رایتخا  دوب  نامکرت  لیلج  لیا  یثوروم  يرورـس  یهاش و  هب  ار  ام  نویامه  باون  دوش ،
رومأم ینامثع  هیلع  تلود  فرـشلا و  نیرق  فرط  زا  هک  نامرق  یلاو  اشاپ  یلع  هیناطلـسلا ، ۀیهبلا  ۀنطلـسلا  ماوق  هیناقاخلا ، ۀیلعلا  ۀلودلا  ماظن 

نیا دـیابیم  هک  دومن  راهظا  روفـسم  هاجیلاع  وگتفگ و  هیلا  راشم  اب  ماـجنا  ریخ  مسارم  نیا  ماـمت  رد  دوب و  هحلاـصم  باـب  رد  هملاـکم  هب 
یناطلـس و رادـم  کلف  رابرد  هب  نتفر  فیلکت  ار  هیلا  یموم  ریزو  هاجیلاع  اذـهل  دـسرب ، یناـمثع  تلود  ياـیلوا  لـالج  عماـسم  هب  بتارم 

بلاج ضیف  بناج  هب  تعجارم  رد  تصخر  مدـع  رابتعا  هب  هیلاراشم ، مرکم  ریزو  دـنچ ، ره  میدومرف . راـثآ  ترـسم  راـبخا  نیا  ندـیناسر 
ود نیا  هب  هیورخا  هیویند و  همیظع  دـیاوف  جـتنم  ماـجرف  ریخ  رما  نیا  ماـجنا  نوچ  اـما  تشاد ، لـمأت  هروکذـم  روما  تهج  یناـمثع ، تلود 

ۀمـشحلا و ۀکوشلا و  ۀلایألل و  أماظن  هاج ، یلاع  هاگتـسد  تلالج  تمـشح و  هانپتکوش ، تلایا و  یـضار و  ار  هیلایموم  دوب ، هیلع  تلود 
هب تسام ، نویامه  باون  دـمتعم  نأشلا و  لیلج  يارما  زا  هک  ار  ناهاشنامرک  ياگلا  مکاـح  هنگنز ، ناـخ  یقاـبلا  دـبع  لاـبقالا ، ۀـلالجلا و 

تاداسلا و ۀلالس  هاجیلاع  نییعت و  ینامثع  ناینب  تلدعم  ناتسآ  ترافس  يرگیچلیا و 
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ربکا یلع  الم  ییالـضفلا ، لضفا  ییاملعلا  سیئر  یماهف ، یمالع  و  کلامم ، ردـص  مساقلا  وبا  ازریم  مخافالا ، ءابقنلا و  ۀـصالخ  مظاـعالا ،
نید ماکحتـسا  تهج  دنناریا ، ياملع  ابجن و  مظاعا  هدـبز  الـضف و  تاداس و  رباکا  هدـمع  هک  ار  ام  نویامه  باون  ماما  ناسارخ و  سردـم 

نیناوق نامرآ و  هب  يروتف  صقن و  روفغ ، رواد  هوق  لوح و  هب  روهد  ماـیا و  رورم  زا  دـعب  نم  هک  يوحن  هب  نیبتـسم ، تلم  رارقتـسا  نیبم و 
هللا ءاش  نا  هک  میدومرف  یناطلس  رادتقا  رهپس  رابرد  هناور  روفسم  ریفس  هاجیلاع  یهارمه  تقفارم و  هب  دباین و  هار  نامزلا  ضارقنا  یلا  نآ 

هب الو ، نیرد  هک  میظع  رما  نیا  يازا  هب  دـشاب و  روصق  زا  نوصم  هک  دوش  هتـشاذگ  ییانب  دادو ، طاسب  طساب  نآ  تبحم  دادـما  هب  ناـنملا ،
زین هیلاع  هیلع  تلود  نآ  ناشیدناریخ  دقع و  لح و  لها  هک  دیابیم  هتفای ، ماجنا  تروص  هتفر و  شیپ  زا  ام ، نویامه  باون  مامتها  یعس و 

مالسا لها  ریاس  روتـسد  هب  مارحلا  دجـسم  زا  ار  ناشیا  بیـصن  هداد  رارق  هعبرا  بهاذم  سماخ  ار  هیرفعج  هقینا  هقیرط  هیـضرم و  هیور  نیا 
دوش نییعت  جاح  يریما  هب  ناریا  يارما  زا  يریما  هلاس  ره  هک  دنیامرف  ررقم  کیرش و  ار  ناشیا  مارحلا  هللا  تیب  ناکرا  زا  ینکر  رد  نیعم و 

نیدـشار يافلخ  مالـسلا و  ةولـصلا و  هیلع  ماـنالا  ریخ  ترـضح  رونم  دـقرم  تداـیز  مارحلا و  تیب  فاوط  فرـش  هب  ار  یناریا  جاـجح  هک 
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زین بناجم  تریاغم  بناج  نیا  زا  ناریا و  ۀنطلـسلا  راد  رد  ینامثع  هینـس  هدـس  زا  يدـمتعم  دزاس و  فرـشم  نیعمجا  مهیلع  یلاعت  ناوضر 
رد هک  یناریا  يارـسا  ددرگ و و  رهاظ  نایملاع  ملاع و  رب  ام  داحتا  یتهجکی و  راثآ  ات  دنـشاب  میقم  مور  ياـمظع  هفـالخلا  راد  زا  يدـمتعم 

، دنشابن یضار  هچنآ  یقاب و  دوخ  دقع  رب  دنشاب ، هدومن  رایتخا  جاودزا  تبغر  اضر و  هب  هک  کی  ره  دنشاب ، مور  کلاسملا  عیسو  کلامم 
هتخاس صخرم  دنشاب  اج  ره  رد  هک  دبای  رودص  فرش  ناعذالا  بجاو  نامرف  تسا ، مارح  اهنآ  تمدخ  يوبن  هسدقم  تعیرش  قفاوم  نوچ 

هک هدش  اقلا  شرافس و  نیرومأم  هب  رگید  روما  بتارم و  ریاس  دش و  دهاوخ  لومعم  هویـش  نیمه  زین  فرط  نیا  زا  هک  دنیامن  ناطوا  هناور 
ناتـسآ دراو  تلم  نید و  جیورت  تهج  نیروبزم  نیرومأم  نوچ  دومن و  دنهاوخ  ناشنرطاخ  ریرقت و  لیـصفت  هب  ۀهفاشم  نانملا  هللا  ءاش  نا 

همزال هتبلا  دندرگیم ، ناینب  نامسآ 
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. دومن دنهاوخ  میهس  کیرش و  میظع  رما  نیا  باوث  رد  ار  دوخ  روظنم و  ار  نیفرط  یهاوخریخ 
«1 . » داب مادتسم  لالجا  تلود و  تمشح و  لابقا و  ترازو و  مایا  یقاب 

______________________________

تابتاکم دانسا و  ج 7 ص 474 ، هیکرت ) يریزوتسخن  یناگیاب  نویامه - هماـن   ) ناریا خـیرات  نمجنا   125 ، 23 هرامش 14 ، دانـسا  (- 1)
89 ص 87 - يریصن )  ) یخیرات
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مالسالا خیش  هب  هاش  ردان  همان 

نیبـم لوقنملا ، لوـقعملا و  عماـج  لوصـالا ، عورفلا و  يواـح  هاگتـسد ، تلیـضف  تضاـفا و  هاـنپتدافا ، تعیرـش و  بآـم  لـیاضف  باـنج 
یتفم ینارودـلا ، يدـتقم  نیدـهتجملا ، ءاهقفلا  لضفا  نیرحبتملا ، ءاملعلا  لمکا  تالـضعملا ، لئاسملا و  رـسفم  تالکـشملا ، ضماوغلا و 

هتادافا و مایا  ماد  نیملسملا ، مالسالا و  خیـش  نیدلا ، ۀضافالا و  ۀعیرـشلا و  ۀلیـضفلل و  اسمـش  یئالـضفلا ، ةدمع  یئاملعلا ، ۀمالع  ینامزلا ،
. دشاب هدوب  مرتحم  ززعم و  هناورسخ  نوزف  دح  زا  تامیرکت  هناویدخ و  نوگانوگ  تامیظعت  هب  مایقلا  موی  یلا  هتاضافا 

ناریا مور و  لها  نیب  ام  یف  تدم  نیرد  هک  یفالخ  عازن و  هک  تسا  نایع  رهاظ و  نایملاع  رب  هک  درادیم  اریپ  تعیرش  يأر  ياهنا  اهدعب ،
لها ربمغیپ و  کی  تما  یگمه  هتـشادن و  هداد  رارق  نیبم  نید  رد  وا  هک  یعیادب  لیعامـسا و  هاش  جورخ  ریغ  هب  یئعاب  تهج و  هدـش  عقاو 
نیب ام  یف  قافن  مخت  مالـسا  بهذـم  رد  وا  تاعارتخا  زا  دـناهدومنیم و  مایتلا  تلـصاوم و  تفلاؤم و  رگیدـکی  اب  هدوب  هلبق  باتک و  کی 

هب نامیا  لها 
______________________________

. ردیتروص نالک  هنیرل  ترضح  مالسالا  خیش  ولتحامس  ولتداعس  هاش  ردان  دنس : رد  همان  ناونع  (- 1)
(. 1158 ه - 1148  ) دوب تمس  نیا  رد  لاس  هد  هب  کیدزن  هک  تسا  يدنفا  یفطصم  دیس  مالسالا  خیش  زا  ضرغ 
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نیفلاخم رافک و  بیرقت  نیا  هب  هتـسناد  یهلا  تادابع  مظعا  ار  يرارذ  یبس  ءامد و  کفـس  نالا  یلا  ناـمز  نآ  زا  هک  هدـش  هتـشاک  يوحن 

یهلا مکح  هب  هک  تقو  نیرد  اـت  دـناهدیدرگ . ـالب  هجنپ  ریـسا  نیملـسم  هدونغ و  هدوسآ و  ناـما  نما و  دـهم  رد  نیبـم  نید  نییآ  تواـقش 
هتخاس عمتجم  ار  نایعا  هزعا و  کیجات و  كرت و  تاقامیوا و  تالیا و  نالیخرـس  مالعا و  ياملع  ماظع و  تاداس  زا  ار  ناریا  لها  یمامت 

یناسفن ضارغا  زا  هیامیب  نانخـس  نیا  هک  دیدرگ  ناشنرطاخ  یلاح و  ناشیا  مامت  رب  عفترم و  هقح  تلم  دـهاش  هرهچ  زا  ار  ههبـش  باجح 
. تسا ملس  هیلع و  هللا  یلص  یهانپ  تلاسر  ترضح  هدومرف  فلاخم  یشان و 
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تنس عبات  تبغر  اضر و  يور  زا  نامیـشپ و  مدان و  هدوب  لومعم  لوادتم و  ناشیا  نیب  ام  یف  هک  ياهینـس  ریغ  هیور  زا  تعامج  نیا  یگمه 
لیدبت و دنام و  سورحم  نوصم و  ضقن  صقن و  تمـصو  زا  ریخ  يانب  نیا  هکنیا  هظحالم  هب  دندیدرگ و  يوفطـصم  هقیرط  يوبن و  هینس 

دوب نامکرت  لیلج  لیا  یثوروم  هک  يرورـس  یهاش و  هب  ار  اـم  نویاـمه  باون  هدومن  هیوفـص  هلـسلس  تعیب  كرت  دـباین ، هار  نآ  رد  رییغت 
نامارق یلاو  اشاپ  یلع  ۀیناقاخلا  ۀیهبلا  ۀنطلـسلل  اماوق  ۀینامثعلا ، ۀـلودلل  اماظن  مرتحم ، ریـشم  مرکم و  ریزو  هاجیلاع  نوچ  دـندومن و  رایتخا 

وگتفگ و هیلا  راشم  ریـشم  اب  ماجنا  ریخ  مارم  نیا  مامتا  رد  دوب ، هحلاصم  باب  رد  هملاکم  هب  رومأـم  هیلع  تلود  فرـشلا  نیرق  فرط  زا  هک 
فیلکت ار  هیلا  یموم  هاجیلاع  اذـهل  دـسرب . هینامثع  تلود  يایلوا  لالج  عماسم  هب  بتارم  نیا  دـیابیم  هک  دومن  راهظا  روبزم  هاـج  یلاـع 

رد تصخر  مدـع  رابتعا  هب  روفـسم  مرکم  ریزو  دـنچ  ره  میدومرف . راثآ  وکین  رابخا  نیا  ندـیناسر  یناطلـس و  رادـم  کلف  راـبرد  هب  نتفر 
هیویند و همیظع  دئاوف  جتنم  ریخ  رما  نیا  ماجنا  نوچ  اما  تشاد ، لمأت  هروکذم  روما  تهج  یناقاخ  تلود  فرشلا  نیرق  فرط  هب  تعجارم 
ۀـلایالل و اماظن  هاگتـسد  تلالج  تمـشح و  هانپتکوش ، تلاـیا و  تدواـعم و  هب  یـضار  ار  هیلا  یموم  دوب ، هیلع  تلود  ود  نیا  هب  هیورخا 
هب تسام  نویامه  باون  دـمتعم  ناشلا و  لیلج  يارما  زا  هک  ار  ناهاشنامرک  مکاح  هنگنز  ناخ  یقابلا  دـبع  لاـبقالا ، ۀمـشحلا و  ۀـکوشلا و 

- الاو ءابقنلا  ۀصالخ  مظاعالا و  تاداسلا و  ۀلالس  هاجیلاع  نییعت و  رادتقا  رهپس  رابرد  ترافس  يرگیچلا و 
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باون ماما  ناسارخ و  سردـم  ربکا  یلع  الم  ییاملعلا  ۀـمالع  ییالـضفلا  سیئر  یماهف  یمالع  کـلامم و  ردـص  مساـقلا  وبا  ازریم  مخاـف ،
يوحن هب  نیبتسم  تلم  رارقتـسا  نیبم و  نید  ماکحتـسا  تهج  دناناریا ، يابجن  رباکا  هدبز  الـضف و  تاداس  مظاعا  هدمع  هک  ار  ام  نویامه 
یهارمه تقفارم و  هب  دـباین ، هار  نآ  نیناوق  ناـکرا و  هب  يروتف  صقن و  روفغ ، رواد  توق  لوح و  هب  روـهد ، ماـیا و  رورم  زا  دـعب  نم  هک 

ییانب نارود  يادـتقم  نآ  تبحم  دادـما و  هب  زیزعلا  هللا  ءاـش  نا  هک  میدومرف  هیلاـع  هیلع  ناـینب  نامـسآ  ناتـسآ  هناور  هیلاراـشم ، هاـجیلاع 
تروص هتفر و  شیپ  زا  ام  نویاـمه  باون  ماـمتها  یعـس و  هب  زورما  هک  میظع  رما  نیا  يازا  هب  دـشاب و  روصق  زا  نوصم  هک  دوش  هتـشاذگ 

هعبرا بهاذـم  سماخ  ار  هیرفعج  هقینا  هقیرط  هیـضرم و  هیور  زین  هیلع  تلود  نآ  ناشیدـناریخ  دـقع و  لح و  لها  هک  دـیابیم  هتفای  ماجنا 
کیرـش ار  ناشیا  مارحلا  هللا  تیب  ناکرا  زا  ینکر  رد  نیعم و  مالـسا  لها  ریاـس  روتـسد  هب  مارحلا  دجـسم  زا  ار  ناـشیا  بیـصن  هداد ، رارق 

. دنیامن
ترایز مارحلا و  تیب  فاوط  فرـش  هب  ار  یناریا  جاجح  هک  دوش  نییعت  جاح  يریما  هب  ناریا  يارما  زا  يریما  هلاس  ره  هک  دـنیامرف  ررقم  و 
نودرگ رابرد  زا  يدمتعم  و  دزاس . فرشم  نیعمجا  مهیلع  هللا  ناوضر  نیدشار  يافلخ  مالسلا و  ةولـصلا و  هیلع  مانالا  ریخ  ترـضح  دقرم 

راثآ ات  دشاب  میقم  یمظع  هفالخلا  راد  رد  بلاج  یتسود  بناج  نیا  زا  زین  يدمتعم  ینکـس و  ناریا  هنطلـسلا  راد  رد  ینامثع  رارق  دبا  رادم 
رایتخا جاودزا  تبغر  اضر و  هب  هک  کی  ره  دنـشاب  هدوب  تکلمم  نآ  رد  هک  یناریا  يارـسا  ددرگ و  رهاـظ  ناـیملاع  رب  داـحتا  یتهجکی و 

رودص فرش  نویامه  نامرف  تسا ، مارح  اهنآ  تمدخ  يوبن  تعیرش  قفاوم  نوچ  دنـشابن  یـضار  هچنآ  یقاب و  دوخ  دقع  رب  دنـشاب  هدومن 
ریاس دش و  دهاوخ  لومعم  هویش  نامه  زین  فرط  نیزا  هک  دنیامن  ناطوا  هناور  هتخاس  صخرم  دنشاب  راصما  دالب و  زا  کی  ره  رد  هک  دبای 
نوچ دومن و  دـنهاوخ  ناشنرطاخ  ریرقت و  لیـصفت  هب  نانملا  هللا  ءاش  نا  هک  میاهدومرف  اـقلا  مهیلاراـشم  ناـهاجیلاع  هب  ۀـهفاشم  ار  بتارم 

همزال هتبلا  دندرگیم ، هیلع  تلود  دراو  تلم  نید و  جیورت  تهج  هب  نیرومأم 
290 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. دومن دنهاوخ  میهس  کیرش و  میظع  رما  نیرد  ار  دوخ  روظنم و  ار  نیفرط  یهاوخریخ 
«1 . » داب مادتسم  دلخم و  هضافا  هدافا و  تلیضف و  مایا  یقاب 

______________________________

91 ص 93 - يریصن )  ) تابتاکم دانسا و  نویامه ج 3 ،) همان   ) ناریا خیرات  نمجنا  دانسا  هرامش 15 و 126  دنس  (- 1)
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291 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ربکا یلع  الم  هب  مالسالا  خیش  همان 

یتح هداعـسا  هفطلب و  نینموملا  دابع  بولق  نیب  فلا  يذلا  میلعلا . کلملا  هّللا  نم  دییأت  یلع  میوقلا  عرـشلا  ناینب  سـسا  يذـلا  هّلل  دـمحلا 
، نیلجحملا رغلا  دـئاق  نیرخآلا ، نیلوالا و  دیـس  انلوسر  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  هداشرا و  هقیفوتب و  نیدـلا  ماـهم  یف  ةدـحاو  ۀـملک  اوراـص 

مهیلع یلاـعت  هللا  ناوضر  نیدـلا  موب  یلا  ناـسحاب  مهوعبتا  نیذـلا  مارکلا و  هباحـصا  هلآ و  یلع  نییبنلا و  متاـخ  لـسرلا و  فرـشا  دـمحم 
. نیعمجا

لبجملا یلوملا  مرکملا و  یلاعلا  بانجلا  یلا  هباطتـسملا  تایحتلا  فحت  فاـحتا  بغو  ۀباجتـسملا  تاـیکزلا  تاوعدـلا  بخن  ءادـها  دـعب 
رئانلا و ملعلاک  هلـضفب  یلعلا  غلب  نم  نایبلا ، لضفلا و  قیادح  يراجم  یلع  نافرعلا  ملعلل و  راهنا  هتعاری  نم  يرجی  يذـلا  لضافلا  مخفملا ،

یلا علاطملا  نم  هتعلاطمب  انفرـشت  باوص ، رما  یلع  يواحلا  باطتـسملا  مکباتک  درودـق  هناـش  هردـق و  هللا  داز  رئاـسلا  لـثملاک  هرکذ  راـس 
مامتا تافاصملا و  ملسلا و  رما  لامکا  نم  رودصلا  یفشی  ام  روطسلا  فیعاضت  یف  انیفلاف  یفاوخلا  یلا  مداوقلا  نم  یفاوقلا و 

292 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ةرـضح یلا  ناشلا  ردـقلا و  بابرا  نم  ناـمکرت  کـیب  یلعحتف  بیجنلا  ریفـسلا  دـیب  ةراولا  ۀـکولالا  هب  تقطن  امبـسح  تـالاوملا  سنـالا و 

، نیـضرالا یف  یلاعت  هّللا  لظ  نیطالـسلا ، كولملا و  مظعا  ملاعلا ، یف  یلاعت  هّللا  ۀفیلخ  مخفملا  مظعملا  ناقاخلا  مخفألا و  مظعألا  انناطلس 
ةازغلا و زهجم  نیملـسملا ، مالـسالا و  نیعم  قافآلا ، یف  نیبملا  عرـشلا  ماـکحا  ذـفنم  قاقحتـسالا ، ثرـالاب و  ۀیمالـسالا  کـلامملا  کـلام 

هتفالخ هّللا  دـلخ  نیفیرـشلا ، نیمرحلا  مداخ  نیرحبلا ، نیربلا و  ناطلـس  نیقرـشملاب ، مانألا  ماهم  لفاک  نیقفاخلا ، ناما  نماض  نیدـهاجملا ،
کئارألا و هب  تنیز  نامزلا و  دـسافم  همیازعب  تعفترا  نم  لبق  نم  نیکاسملا  ءارقفلا و  یلع  هتلود  لـالظ  دـبا  نیدـلا و  رـشحلا و  موی  یلا 
، ةدالجلا ةدامسلا و  هابج  ةرغ  ۀلاسبلا ، ۀلاصألا و  لیلکا  ةرد  هیناریالا ، ۀعیسولا  کلامملاب  ۀیناطلسلا  ۀسایـسلا  ۀسایرلاب و  قاف  يذلا  ناجیتلا ،

املف ۀـخماش  هتردـق  هتزع و  ناینب  ۀخـسار و  هتلود  ینابم  هللا  لعج  فاـستعألا و  روجلا و  يدـیا  ضباـق  فاـصنألا ، نمـالا و  طاـسب  طـساب 
فلألا و لامکا  تافاصملا و  ملـسلا و  رما  مامتا  نم  اهیف  ام  ظحول  هیناطلـسلا و  ۀـفالخلا  راد  هتحاس  یلع  هینآاقلا  ۀـضوافملا  کلت  تضرع 

کلت بیوصت  یلع  ناکرالا  ءارآ  تعمتجاف  ۀماتلا  ۀحلـصملا  اذه  رارقتـسال  ۀماعلا  ةروشملا  دقعب  مظعألا  انناطلـس  ةرـضح  هراشا  تالاوملا 
عم ۀینآاقلا  ةرـضحلا  یلا  روطـسملا  هجو  یلع  ۀمیخف  ۀـکولا  ریرحتب  یناطلـسلا  رمالا  ردـصف  تابثلا  قدـصلا و  طرـش  عم - نکل  تافاصملا 

تافاصملا ملـسلا و  یف  هتبغر  قدـص و  یلا  ۀیناطلـسلا  ةراشالا  یلع  ةدیعـسلا  ۀـکولالا  کلت  يوحت  نامکرث  کیب  یلعحتف  بیجنلا  ریفـسلا 
. تالاوملا فلالا و  یف  نآاقلا  ةرضح  نم  بولطملا  تابثل  عم -

هللا قیفوتب  لالتخالا  للزلا و  نع  ملـسلا  رما  ملـسیل  بولطملا  دـهعلا  بوغرملا و  رمألا  اذـه  قیثوت  یف  یلاعلا  مکباـنج  نم  وجرن  اذـه  یلعف 
زعلاب و ابوحصم  ةرضحلا  کلت  یلا  نامکرت  کیب  یلعحتف  بیجنلا  ریفسلا  مزع  روطسملا و  هجولا  یلع  ةرافسلا  رما - متالف  لاعتملا  کلملا 

. مارکالا
. مالسالا لها  نیب  ۀبوغرملا  ةرشاعملا  ۀبولطملا و  ۀقفاوملا  نسحب  مکایا  یلاعت و  هللا  انقفو  باوجلا . قحل  ءاضق  ۀلابقلا  هذه  تررح 

293 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هدازيریپ دمحم  میدتسملا  صلخملا  میدقلا و  بحملا  نم 

«. 1  » امهنع یفع  ۀینامثعلا  ۀینسلا  ۀیلعلا  کلامملاب  یتفملا 
______________________________

نویامه ج 8 ص 176) همان   ) ناریا خیرات  نمجنا  دنس 279  (- 1)
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294 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع تلود  مالسالا  خیش  هب  ربکا  یلع  الم  همان 

یمارگدومآ ضیف  دوعـسم  دوجو  همعاد  یماـس و  تافـص  یـسدق  تاذ  هناوطـسا  هب  نیبـم  عرـش  ناوید  ناـینب  نید و  تلم  ساـسا  هراومه 
تضاـفا و تداـفا و  دـعاوق  دیــشم  يرورپنـید و  طاـسب  دــهمم  هدوـب  راـنک  رب  لـالتخا  لازلز  مادــهنا و  تـفآ  زا  رارقرب و  مکحتــسم و 

. دنشاب يرتسگتعیرش 
فیرش يالجنا  رهم  يایضاضیب  يار  دوهـشم  تامـس ، تقداصم  تایکاز  تامیلـست  فاحتا  تایآ و  صالخا  تایفاو  تاوعد  غیلبت  زا  دعب 

تنـس و بهذـم  كورتم و  ناریا  زا  ضفر  بس و  راثآ  هادـف  یحور  یهاشنهـش  ترـضحیلعا  داشرا  رما و  هب  هک  نیا  زا  لبق  هک  درادیم 
، دـش یفیلکت  الاو  تلود  نآ  هب  مالـسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  یبهذمرـس  نکر و  نییعت  صوصخ  رد  هدـیدرگ  عیاش  تعامج 

يارب نمض  نیرد  يروظحم  ررض و  دوبن و  یضرغ  ناریا  لها  يدونـشخ  دیزم  مالـسا و  لها  هنایم  مایتلا  فلا و  دیزم  ياوس  فیلکت  نیزا 
نآ زا  نکیل  دشیمن . روصتم  الاو  تلود  نآ 

______________________________

یسراف نالک  ندنفرط  ربکا  یلع  یـشاب  الم  هنید  ترـضح  مالـسالا  خیـش  ولتحامـسا  یتطاسو  هیلا  یموم  ریفـس  دنـس : رد  همان  ناونع  (- 1)
. ردیتروص هنیعب  کبوتکم 
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دندومرف فرشا  سدقا  ناگدنب  دش ، عقاو  اشاپ  دمحم  نکی - همدقم  هک  تقو  نیرد  تسویپ . روهظ  هب  راکنا  یشاحت و  اهنآ  لوبق  زا  فرط 

همه نیا  هب  هک  دـیدرگ  هدـهاشم  عقوتم  فالخ  تلود  يایلوا  بناج  زا  دوب . دانع  عازن و  هریاـن  ياـفطا  داـسف و  هلئاـغ  عفر  رظن ، روظنم  هک 
اذهل دوش ، يزیرنوخ  بجوم  زاب  هک  تشاد  لامتحا  باب  نیا  رد  رارـصا  نوچ  دندشن و  یـضار  نآ  لوبق  هب  دـندش و  یـضار  ءامد  کفس 

هب دنـشابیم و  خسار  تعامج  تنـس و  لها  بهذم  رب  خسان و  ار  هقباس  دیاقع  ناریا  یلاها  دـمحلا  هّلل  دـندومرف و  هروبزم  فیلاکت  كرت 
ءامد کفـس  رب  یـضار  سدـقا  ناگدـنب  هچناـنچ  داد و  دـنهاوخن  هار  تدـیقع  نسح  ياـنب  رد  یللخ  هدوهعم  فیلاـکت  لوبق  مدـع  لوبق و 
لابقا هبکوک  یتصرف  نینچ  رد  رگا  هک  دنهد  فاصنا  هدومن  لمأت  تداعـس  هب  دوخ  دـندومرفیمن . يراددوخ  یتصرف  نینچ  رد  دـندوبیم ،

. دوبیمن بلطم  چیه  يارب  یعنام  قیاع و  لیاح و  زجاح و  هجو  چیه  هب  دش  دودح  نآ  هجوتم  یهاشنهاش 
. دبای ققحت  یهاشنهاش  ناگدنب  هناضرغیب  یعاسم  تین و  نسح  هتشگ ، ههبـش  عفر  یماسرونا  يارب  هک  تسا  نآ  ینعم  نیا  راهظا  زا  ضرغ 

نیرق فرط  هب  هحلاصم  یتسود و  دعاوق  خوسر  رب  ینبم  هدوهعم و  فیلاکت  كرت  رب  رعـشم  هناقداص  ترذعم  همانتقو  نیا  رد  لاح  ره  هب 
یضعب دندومرف و  لاسرا  هکلم  هللا  دلخ  هاج  ردنکسا  هانپمالـسا ، هاشداپ  ناحبـس  لظ  نمحرلا ، هفیلخ  تبتر ، کلف  ترـضحیلعا  فرـشلا 

. دیدرگ دهاوخ  ریونت  یتسود  رینم  ریمض  مولعم  لاح  قیقح  هتبلا  هتفای ، جاردنا  نآ  رد  حورش 
مـسر تخادرپ و  هقیمن  نیا  ریرحت  هب  هلیـسو  نیا  هب  دوب ، مزال  یماس  تمدـخ  هب  همدـقم  نیا  یگنوگچ  مالعا  الو  تبحم و  ملاع  رد  نوچ 

. تخاس دهمم  ار  يروآدای 
«1 . » داب مادتسم  يرورپنید  لاضفا و  تدافا و  مایا  یقاب 

______________________________

(. نویامه طخ   ) ناریا خیرات  نمجنا  هرامش 47 و 271  دانسا  (- 1)
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مالسالا خیش  هب  ربکا  یلع  الم  همان 

يذلا هلوسر  یلع  هللا  یلص  فالتخالا و  عفرل  ۀعیرذ  فالتئالا و  ۀلیسو  انلعج  مانالا و  یلع  هب  انلـضف  مالـسالاب و  انیلع  نم  يذلا  هّلل  دمحلا 
يوقتلا و جهن  یلع  نیبردـتملا  طئاسولاب  هیریخلا  رومالا  تمتخ  ام  ماظعلا ، نیدـشارلا  هباحـصا  مارکلا و  هلآ  یلع  ماخفلا و  ءایبنالا  هب  متخ 

ننم ینثا  نمحرلا و  یضر  یلع  ۀیراجلا  رومالا  بقاوع  تدمح  يوقالا و  فیغـصلا و  تلمـشف  حالـصلا  یلع  ۀسـسؤملا  یعاسملا  ترکش 
اهب طیحی  ۀـیحت ال  ضرعت  رـسعلا  ةدـشلا و  ةدـقع  تلحنا  رـسیلا و  لبالب  تقدـص  ناـسحالا و  فطللا و  مسارم  لـیمکتب  هّللا  یلع  « 2 « )؟(

تراس يذلا  نیققدملا ، ءالـضفلا  ۀبخن  نیققحملا و  ءالجللا  ةدبز  اهب  صخی  ییحی و  رـصعلا  يدم  ۀینثا  لک  تقاف  ۀکرابم  ۀـینثا  رـصحلا و 
رهدلا ۀجیتن  ۀلضعم ، لک  یلجم  ۀمیرک و  لک  رهظم  ازوجلا ، بکاوک  اهقارشا  یـسک  و  « 3  » ۀـماعلا هبقانم  تلع  ءاربغلا و  میدا  هیحلا  هلئاضف 

هانمتی ام  نیرادلا  یف  هلانا  هاقوتی و  امم  هللا  هسرح  ردصلا  رصعلا  لهال  ناک  ثیح  جتنملا  سایقلا ، و 
______________________________

یبرع نـالک  هلیدـی  يدـنفا  فیظن  هعفدوب  نربکا  یلع  ـالم  ناریا  کـلامم  ردـص  هیاوتف  يـالاو  ردـص  يارآ  دنـسم  دنـس : رد  ناونع  (- 1)
. ردیتروص هنیعب  کبوتکم 

. اناوخان تسا  ياهملک  (- 2)
. هداتفا هملک  ود  یکی  سایق  هب  (- 3)
297 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

و « 1  » ةرربلا مارکلا  ةرفسلا  رئاس  نامکرت و  کیب  یلعحتف  عیفرلا ، ردقلا  يذ  زیزعلا ، ریفسل  رادیب  ۀلـصاولا  هعیقولا  ةدیرجلا  تدرودقف  دعب  و 
روفوملا و دهجلا  لذـب  یلا  ةراشألا  تالاوملا و  ملـسلا و  یلع  ثحلا  نم  اهیف  متدروا  ام  اهزونک و  تایوحم  اهزومر و  تایوطم  یلع  انفقو 
ۀلالجلا و هتعفرلا و  کلم  روحم  ۀنطلـسلا و  ءامـس  ةرئاد  بطق  مخفملا ، مظعملا  ناقاخلا  مظعالا و  ناطلـسلا  ةرـضح  یف  روکـشملا  یعـسلا 

هلالج لالظ  هللا  دلخ  هاشداپ  ردان  هاشنهاشلا  ملاعلا  یف  هّللا  ۀـفیلخ  مظعالا ، نآاقلا  هینامکرتلا ، نیطالـسلا  ۀلـسلس  لیلـس  ۀـمظعلا ، ۀـهبالا و 
لالظ هللا  لاطا  باجاق  حاجنالا  ۀلأسم  یف  انلطا  حاحلألا و  یف  انمربا  ۀینسلا و  هتدس  ۀیلعلا و  هترضح  یف  ان  دوهجم  انلذبف  ملاعلا  قرافم  یلع 
ۀلازأل ناک  ناغمب  ۀعقاولا  يربکلا  يروشلا  یف  غلابلا  انیشاحت  دعب  ناریالا  لها  ۀنطلس  انلوبق  نااذ  وه  هصیخلت  امب  فاعس  ألا - باوج  هلالج 
دهعت دعب  فالسألا  انئابآ  ۀلم  یه  یتلا  ۀعامجلا  ۀنسلا و  لهال  یتلا  قحلا  ۀقینالا  ۀقیرطلا  یلا  قلخلا  داشرا  عرتخملا و  ضفرلا  وحم  عدبلا و 

، هللا لیبس  یف  يزاغلا  ۀلداعلا ، ۀنسلا  ةرهابلا و  ۀلودلا  بحاص  ناقاخلا ، نب  ناقاخلا  ناطلسلا و  نب  ناطلسلا  ینعا  ریبکلا ، انیخا  لبق  نم  مهلان 
يزاغلا دومحم  ناطلـسلا  نمحرلا ، ۀـفیلخ  ناهربلا ، عطاق  نینرقلا ، يذ  ردنکـسا  یناث  نیفیرـشلا ، نیمرحلا  مداخ  نیرحبلا ، نیربلا و  ناطلس 

. ۀفرـشملا ۀـمرکملا  ناکرا  نم  نکر  یف  ةولـصلا  یف  نذالاب  مهیلع  لضفتی  نا  مایقلا  موی  یلا  مانألا  یلع  هلالج  لالظ  هللا  مادا  ناـخ  رداـهب 

. رمالا هیلا  انـضوف  ۀثوروملا و  ۀـینامکرتلا  كالمالا  نم  اضعب  هئازاب  انـسمتلا  رمألا  کلذ  یف  هلالج  لالظ  هللا  مادا  لیلجلا  انوخا  فقوت  املف 
مهتم رب  هتنطلـس  ءارما  هترئاد و  ءاملع  هتلود و  لاجر  قفتاف  يربکلا  ةرواشملاب  کلذ  یف  ةرهازلا  هرخافلا  هتکولا  نم  حالام  یلع  عمـس  اـملف 
انیقلا مارملا و  نع  انیدـعت  اذـه  انل  راتخا  هئاقب و  هللا  لاطا  لیبنلا  ریبکلا  انوخا  هیلاراشا  یعدـملا و  نع  فکن  ءاجرلا و  کلذ  یلخی  نا  یلع 

ۀبحملا لامک  ماودلا و  تاخاؤم  یلع  ۀجفانلا  ۀجم  انهیلع  توتحا  امب  اندعو  امل  ابقرتم  مالـستسالا  ملـسلا و  یلع  اننیب  مامذـلا و  اهبراغ  یلع 
یلع
______________________________

سبع ةروس  هیآ 16  هب  هراشا  (- 1)
298 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ءاملعلا اهیا  مکیلع  یقب  نکل  انلبق  نم  یعسلا  رمألا و  متف  مالکلا و  مت  مایقلا و  موی  یلا  فالخ  الاو  باقعالا  یف  یقبی  امب  ماکحتسالا  جهن 
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قراط و هیلع  قرطیال  یتح  هنداهملا  ناینب  دیشی  نالاو  ماعلا  صاخلا و  دنع  نمحرلا ، ۀفیلخ  ناطلسلا  ةرضح  یف  مکدهج  اولذبت  نا  مالعالا 
زییمتلا و بردـتلا و  لها  هفرعی  اـم  یلع  زیزع  مالـسالا  یف  انناطلـس  قح  ناـف  لـلخلا  نم  سرحی  لـلزلا و  نم  ملـسی  ناثدـحلا و  نم  نوصی 

. ۀیلعلا مکترضح  یف  وردی  نم  یلع  مکیلع و  مالسلا 
نیبملا قحلا  کلملا  هللا  الا  هلا  ال 

«1  » ربکا 1155 یلع  هدبع  رهم : لحم 
______________________________

نویامه ج 8 ص 194) همان   ) ناریا نمجنا  هرامش 285 ، دنس  (- 1)
299 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناخ دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  همان 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ناهانپ تعفر  هدنزارفارسناهاشداپ  هاشداپ  مان  هب 

تسا دوج  ضایف  دبا  ات  شدوجوتسا  دوجو  قالخ  هک  يدنوادخ 
تساهنابز غیت  رهوج  شبانثتساهناج  زرح  شمان  هکنآ  مان  هب 
دنوادخ ار  ملاع  نادنوادخدنبرمک  نازارفارس  شهاگرد  هب 

مرکم یناطلس  جات  تخت و  هبملاع  ناهاش  شتمحر  لضف و  ز 
تسا نامسآ  نیمز و  رادهگنتسا  ناهج  ياراد  هک  يدنوادخ 

یمارگ مدآ  ینب  شمارکا  زیمان  همان  تبحم  وا  مان  ز 
نیرتفیرـش دنـشک و  ناـیب  ریرحت و  هتـشر  رد  ناـقیا  رحب  ناـصاوغ  هک  يرهوگ  نیرتـفیظن  اـناوتان  ره  هد  یئاـناوتاناد  مویق  یهز  هللا  یلاـعت 

قرف هک  تسا  یلامهیب  هاشداپ  يانث  لازی و  کلملا ال  کلام - دـمح  دـنهن ، نالعا  ریرقت و  قبط  رب  ناـفرع  هتـشر  ناـیرهوج  هک  يرهوج 
تخارفارب و تزع  جرادم  ینسا  هب  هتسارآ  « 1  » انْقَلَخ ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو  لیلکا  هب  ار  رادمان  نیطالس  ياسدقرف 

______________________________

هیآ 72 يرسالا  ةروس  (- 1)
300 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

َو هورذ  هب  ار  ناـشیا  ياـقترا  ياول  نیزم و  « 1  » ِضْرَْألا ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  فیرـش  فیرـشت  هب  ار  رادـتقالا  يوذ  نیقاوخ  تیلباق  تماق 
. تخاس دنلب  « 2  » اِیلَع ًاناکَم  ُهانْعَفَر 

نوزف دح  زا  تامیلست  فیاحت  فیاطل  نوگانوگ و  تایحت  سیافن  هار و  هدربن  شتافص  هنک  هب  درخ  مهفهاوس و  هتاذ  یف  ریحت  نم  ناحبس 
نیـسوق باق  هناخناهن  نیـشن  هلچ - « 3  » یلدـتف یندریرـس  ناطلـس  تلالج ، دـجم و  نامـسآ  هام  تلاسر و  ناویا  هاش  ترـضح  راثیا  راثن و 

کلف بطق  توبن ، جوا  لـماک  ردـب  «، 6  » يدُْـهلِاب َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  ياـمنهار  يرـسا ، « 5  » يذـلا ناحبـس  جراعم  جراع  «، 4  » ینداوا
«7 . » َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  همیرک  رهظم  نیملاعلا ، هللا  بیبح  توتف ، تداعس و 

مدآ رخف  ایند ، نید و  ماظنملاع  ود  ره  نیرتهب  دمحم 
شنیرفآ هاگراک  زارطشنیب  لها  مشچ  زورفا  غارچ 

تاداعـس زونک  باوبا  هک  داب  وا  رابک  هباحـص  رایخا و  يافلخ  راهطا و  لآ  جارعم و  رـس  بحاص  یحو و  نیماجات  وا  نیلعن  ار  شرع  ریرس 
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ود
______________________________

هیآ 36 ةروس ص  (- 1)
میرم 57 ةروس  (- 2)

9 مجنلا 8 ، (- 3)
9 مجنلا 8 ، (- 4)

يرسالا 1 ةروس  (- 5)
ۀبوتلا 33 ةروس  (- 6)

ایبنالا 107 ةروس  (- 7)
301 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. نیعمجا مهیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  حابصم . ار  داشر  تیاده و  ناتسبش  ةوکشم  دناحاتفم و  ار  یناهج 
تطـسب نودرگ  تعلط  دیـشروخ  تعفر  کلف  ترـضح  یلعا - سدقم  ریمـض  يامن  یتیگ  هنییآ  سدقا و  يارآ  ناهج  يار  تآرم  دـعب  و 

ناوریـشون تفـصن  ردنکـس  تکوش ، نامیلـس  تنطف  دراـطع  تجهب  دـیهان  تباـهم  ناویک  تلوـص ، مارهب  تداعـس  سیجرب  تلزنم ، اـیرث 
هدنبیز یئارآ و  روشک  تخبزوریف  تخب  هدنزارب  یهانپناهج ، تفالخ و  جرب  رتخا  یهاشداپ و  تنطلس و  رهپـس  رهم  تیارد ، اراد  تلدعم 
باتفآ ینامثع ، ناشلا  میظع  نادناخ  لعشم  شخبینـشور  نارود ، نیقاوخ  مخفا  ناهج ، نیطالـس  مظعا  یئادخ ، تلود  ریـسم  کلف  ریرس 
نودرگ راقو  هوک  رایرهش  ناوتاضق ، تردق  ردق  رواد  هللا ، لظ  هاپس  هراتس  ویدخ  هاگراب ، کلف  هانپمالسا  هاشداپ  ینابناهج ، جوا  باتملاع 

ۀقالخلا و ۀکوشلا و  ۀنطلسلا و  کلفل  امجن  نینرقلاوذ ، ردنکـسا  یناث  نیفیرـشلا ، نیمرحلا  مداخ  نیرحبلا ، ناقاخ  نیربلا و  ناطلـس  ناکم ،
تروص هناطلس ، هکلم و  هللا  دلخ  ناخ  یفطصم  ناطلس  نب  ناخ  دومحم  ناطلـس  ناسحالا  ةورملا و  ۀلدعملا و  ۀمحرلا و  ۀعفرلا و  ۀمظعلا و 

رد ناریا ، کلامم  نایعاد  هلجا  امظع و  روهمج  املع و  مومع  اب  هک  نیا  زا  لبق  هک  دزاـسیم  مسترم  عبطنم و  هجو  نیرب  ار  بولطم  دـهاش 
ار تعامج  تنس و  لها  بهذم  تقیقح  هعدتبم و  روما  نالطب  وگتفگ و  نیلسرملا  دیس  ترضح  هینس  تنس  نیبم و  نید  همدقم  صوصخ 
عدب و نیناوق  خسف  ناشنرطاخ و  یلاح و  ناشیا  رب - میاهدوب ، تباث  کلاس و  فیرـش  بهذم  فینح و  قیرط  نآ  رب  هشیمه  دـج  نعأبا  هک 
تمـشح و هانپتکوش ، تلایا و  تداعـس و  هدرک  ناریا  لهاج  ملاع و  فیرـش و  عیـضو و  نیب  ام  یف  يرفعج  نییآ  قح و  بهذـم  هعاـشا 
ناریا و يارما  مظاعا  زا  هک  ار  ناهاشنامرک  مکاح  هنگنز  ناخ  یقابلا  دبع  ۀـلالجلا  ۀـکوشلا و  ۀـلایالل و  أماظن  هاجیلاع ، هاگتـسد ، تلالج 
تدایـس و قافتا  هب  داوم  ریاس  رما و  نآ  یط  تهج  هب  نییعت و  يرگیچلیا  تباجح و  هب  دوب ، ناـینب  تفـالخ  ناتـسآ  نآ  ترافـس  هتـسیاش 

یلع الم  ییاملعلا ، ۀمالع  هسورحم و  کلامم  ردص  مساقلا  وبا  ازریم  مخافالا ، تاداسلا و  ةدـمع  هاجیلاع ، هانپلابقا  تلیـضف و  تعیرش و 
ماما ناسارخ و  سردم  ربکا 

302 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
مظعا نآ  هب  بهذم  داحتا  برـشم و  طبر  ملاع  رد  ار  یگنوگچ  ناش و  نامـسآ  رادتقا  کلف  رابرد  نآ  هناور  ناحبـس  هاگرد  دـنمزاین  نیا 

كاردا زا  يدنلبرـس و  نویامه  هیلع  هبتع  لیبقت  فرـش  هب  لاح  ات  مهیلاراـشم  يارفـس  هتبلا  میتخاـس . ناـیب  نـالعا و  حول  هتـشاگن  هرـصایق 
ریـصم تفـالخ  ریرـس  هیاـپ  ناگداتـسیا  ضرع  هب  ار  تامدـقم  نآ  هتفاـی  يدـنمهرهب  نومن  خرچ  هاگتـسد  رهپـس  هاـگراب  باـجح  تمدـخ 

. دناهدیناسر
نامدود هواقن  تعفر ، کـلف  ترـضح  هیدـه  نوچ  نکیل  دوبن - لیـسگ  لـباق  هک  دـنچ  ره  لـیف - ریجنز  کـی  نارتقا ، تنمیم  ناوا  نیا  رد 

صاصتخا یگناگی و  هار  زا  هلـسرم  هدح ، یلع  لیـصفت  بجوم  هب  راید ، نیا  هشمقا  یـضعب  اب  دوب ، ناتـسودنه  هاجالاو  هاشداپ  یناکروگ ،
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. دبای لوبق  هولج  یناطلس  رثا  باتفآ  رظن  هاگشیپ  رد  هک  دیما  دش . صانم  تفالخ  ساسا  رهپس  هاگرد  نآ  ذافنا 
مایا شیاسآ  ثعاب  هورگ  نیا  طابترا  ماـشتحالا و  يوذ  نیطالـس  نیب  اـم  یف  ماـیتلا  تبحم و  دـیلک  بیلاـسا  تدوم  بیتاـکم  هک  اـجنآ  زا 
مـسر هدوب ، تـالاوم  زوـنک  ياـشگهنیجنگ  هیلع  تلود  نآ  فرـشيذ  فرط  زا  ماـسترا  رد  مادـقا  حـیتافم  هب  هراوـمه  هک  نیقی  دـشابیم ،

. دومرف دنهاوخ  لوذبم  یعرم و  هناویدخ  قالخا  مراکم  ياضتقم  هب  تفلاؤم 
دوجو هب  يراب  بانج  دـییأت  هب  يرادـناهج  تفالخ و  گنروا  امئاد  هدوب ، نوصم  لاوز  تفآ  زا  یمظع  تنطلـس  باـتناهج  باـتفآ  یقاـبلا 

«1 . » دابعلا برب  داب . نورقم  تنیز  نویامه  سدقا  دوعسم 
حرش هب  ردان  يایاده  تروص  ناونع  نیا  لیذ  رد  و   » هیده نالک  هلیتطاسو  ناخ  میرکلا  دبع  ندنفرط  هاش  ردان  : » هدش هتشون  همان  لیذ  رد  ]

:[ لیذ
______________________________

97 ص 99 - يریصن )  ) یخیرات دانسا  نویامه ج 7 ص 478 /) همان   ) خیرات نمجنا  دانسا  (- 1)
303 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناخ میرکلا  دبع  هلیسو  هب  ناخ  دومحم  ناطلس  تهج  هاش  ردان  يایاده  تروص 

ریجنز کی  « 1  » مقاط لمکم  اب  لیف 
«2  » پوت تفاب 18  الط  تفبرز 

پوت تفاب 18  هرقن  تفبرز 
پوت تفاب 9  هرقن  تامرحم  تفبرز 

پوت تفاب 22  الط  تفبرز  سلطا 
«3  » پوت تفاب 23  هرقن  تفبرز  سلطا 

پوت تفاب 27  الط  يدزی  تفبرز  یئاراد 
______________________________

زا لقن  هب   ) یکرت سوماق  یماس ، نیدلا  سمـش  يروخ ) ياچ  سیورـس  الثم   ) سیورـس کی  حالطـصا  هب  و  تسد »  » يانعم هب  مقاط  (- 1)
يریصن ص 100) تابتاکم  دانسا و 

هچ تسا و  هدش  هتشون  پوط »  » اج همه  هخسن  رد  تسا  لومعم  هچراپ  رادقم  شجنس  دحاو  ناونع  هب  مه  نونکا  مه  هک  پوت  هملک  (- 2)
. دوشیمن هابتشا  بوث »  » اب هک  رتهب 

ار ددع 9  هک  نالوغم ، ناکرت و  زا  دیلقت  هب  راگزور  نآ  ات  (. 5 * 9  ) زوقط جنپ  ینعی  تسا  تفاب 45  هرقن  تفاب و  الط  سلطا  عومجم  (- 3)
. هدش لاسرا  ساسا  نیمه  رب  مه  ردان  يایاده  هکنانچ  دشیم . هداتسرف  هن ) هن ،  ) زوقط ساسا  رب  ایاده  دندرمشیم ، سدقم 

304 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
پوت تفاب 27  هرقن  يدزی  تفبرز  یئاراد 

پوت هداس 63  ناولا  سلطا 
ددع یئاضر 27  دنبرمک و  همرت  لاش 

«2  » سایق 234 « 1  » نوکی
______________________________
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(. م لوبناتسا 1317 ق . یماس  نیدلا  سمش  یکرت  سوماق   ) الک اعومجم ، يانعم  هب  نوکی » (- » 1)
. زوقت ینعی 26  دشاب  تسیابیم 234  املسم  تسا و  هابتشا  املسم  هک  تسا  هخسن 244  رد  (- 2)

321 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع مظعاردص  اشاپ  یلع  هب  ازریم  هللا  رصن  همان 

ریبدـت بحاص  ریزو  هابتنا ، تهبا  تکوش و  تعفر و  تعانم و  هاگتـسد ، تماـخف  تلاـسب و  تمـشح و  هانپتماهـش ، تلـالج و  ترازو و 
ینابم دیـشم  هینامثع و  تلود  ساسا  سـسؤم  ماظعلا ، ءاربکلا  ةودـق  مارکلا و  ءارزولا  ةوسا  يارآ ، کلم  ریظن  يرتشم  ریـشم  يار و  یلاـع 

تاهجوت لـالج  فونـص  هب  مظعا  ریزو  ياـشاپ  یلع  مرکا  روتـسد  مخفاردـص و  مما ، ماـما و  روهمج  ربدـم  ملاـعلا ، ماـظن  ۀـیهبلا ، ۀـنطلس 
هاجیلاع هب  دنویپ  دبا  تلود  نیا  يانما  طسوت  هب  نیبناج  نایرارف  تامدقم  هک  دـنادب  هدوب  ززعم  یهللا  لظ  تالـضفت  فولا  یهاشنهاش و 

یـشیدنا و حالــص  راـثآ  ردـصم  دودـح  نآ  هـب  باـستنا  ترــصن  تاـیار  دورو  خـیرات  زا  هـک  هقــسخآ  یلاو  اـشاپ  فـسوی  مرکم  ریزو 
هیلع تلود  ناراذگراک  هب  ار  رما  نآ  رایتخا  مالعا و  دشابیم ، یناقاخ  تایانع  هتـسیاش  رذگهر  نیزا  هتـشگ ، نیتلودـلا  نیب  يرازگتمدـخ 

هب رظن  تقو ، نیا  رد  دـیآرد . لمع  هب  رارق  نآ  زا  دـشاب  هدوب  ناشیا  رطاـخ  ياـضر  هب  نورقم  هک  يوحن  ره  هب  هک  میدومن  هلاوح  هیناـمثع 
رظنم و تباصا  رظن  روظنم  نایرارف  عاجرا  در و  هک  تسویپ  حوضو  هب  هتفای  ریرحت  هیلاراشم  ریزو  هب  هاجالاو  نآ  بناج  زا  هک  همتاخ  حرش 

بولطم ریسیت  هطساو  بولسا و  تیریخ  عبط  یضرم 
______________________________

. هتشون مظعا  ریزو  بوتکم  باوج  رد  هلسارم  تآشنم : (- 1)
322 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

زا هدادـن  لاؤس  قفو  رب  یباوج  ناشیا  ناهرب  لیلد و  هماقا  هیفرع و  هیعرـش و  جـجح  همه  نیا  ربارب  رد  دـیدرگن و  بوغرم  هجو  رب  لومأم  و 
ياهبنارگ رویز  لوبق و  رـسفا  جاتلا  ةرد  هک  هدـنزرا  تسا  يرهوگ  شناد  زونک  ناسانـش  رهاوج  رظن  رد  قح  فرح  دـناهدمآرد . رگید  رد 

ماباب هاش  ترـضحیلعا  هدش - مالعا  نیا  رب  قباس  هک  يوحن  هب  دندشن - رادیرخ  دنویپ  دـبا  تلود  نآ  يانما  نوچ  دـشابیم . لوقع  بابرا 
. تفاتش دنهاوخ  هلباقم  هب  هللا  ءاش  نا  زین  ناشیا  و  دش ] دنهاوخ   ] نیمزرس نآ  دراو  بیرقنع  ناشیا و  نامهم 

نیا مزال  وگتفگ  تروص  ره  هب  تسا ، ریـس  تقیقح  ظوحلم  یتسود  بهذم و  ساسا  ماکحتـسا  ریخ و  دـیاوف  نمـضتم  فیلکت  نیا  نوچ 
وگتفگ نوذأم  هک  دوخ  مدآ  رفن  ود  و  درک . دنهاوخ  تکرح  نویامه  بکوم  لابقتـسا  هب  هللا  ءاش  نا  تسا  نآ  بسنا  یلوا و  هداتفا  بلطم 

نوذأم و رفن  ود  نآ  هکنآ  هن  دوش ، تاـمکاحم  تـالاقم و  یط  نویاـمه ، يودرا  رد  هک  دـنراد  هناور  يراـغلیا  يراـپاچ و  هب  رتشیپ  دنـشاب 
باوج هدرک  تاراجم  تارواحم و  مسارم  دیهمت  فرط  نیا  اب  هک  دنشاب  هتـشاد  نذا  ردق  نیمه  هکلب  دنـشاب ، راک  يانب  رارقتـسا  رد  راتخم 
هکنانچ دـبای . لوبق  هیاریپ  ملـسا  قیرط  هب  لومأم  هللا  ءاش  نا  دـناهدش  حالـصا  مزتلم  لاح  يدابم  زا  ماباب  هاش  هک  يوحن  هب  دـنناسرب ، ناشیا 

ود هدمآ  لمع  هب  فرط  نیا  زا  تمدخ  نیا  هک  دـنراد  مالعا  دـننادن  حالـص  دـشاب و  يزجاح  هب  نورقم ]  ] ثلود نآ  زا  رفن  ود  نآ  ندـمآ 
فاصنا هب  راید  نآ  نیطالس  رایتخا  باب  رد  فاص و  ضارغا  گنز  زا  اهلد  هنیئآ  هکنآ  زا  دعب  دوش و  لاسرا  رادم  ناویک  رابرد  نیا  زا  رفن 

شراگن و تمـس  نیفرط  زا  هعفد  دنچ  هک  یتاجتـشون  فوفلم و  دش و  دهاوخ  نیرق  لوصح  هب  غیلب  هجو  رب  يراک  ره  هتبلا  دـنبای ، فاصتا 
زا هک  یحرـش  دوب و  دهاوخ  طوبـضم  دوجوم و  هنایم  رد  بیتاکم  نآ  هتفای ، شراذگ  مقر  تبحم  کلک  تطاسو  هب  نیب  ام  یف  هک  يروما 

. دوب دهاوخ  قباطم  ریغ  لاوئس  اب  قفاومان و  بلطم  نیا  هب  یگمه  هتفای  غالبا  باوج  رد  یمارگ  بناج 
رظن ظوحلم  هروبزم  تاجتـشون  دیدرگ ، لدبم  يروضح  تاقالم  هب  يروص  تنیابم  ینامـسج و  برق  هب  یناکم  دـعب  هک  ینیح  هللا  ءاش  نا 

یناعم تقو  نآ  هدش ، ناشیا  رثا  تباصا 
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323 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
. هدوب لاوئس  قفو  رب  هن  اهنیا  ارچ  هک  درک  دنهاوخ  قیدصت  زین  دوخ  هتشگ ، مولعم  تابتاکم 

ياضتقم هب  هاگره  دـناهدش ، لیزج  رجا  رهظم  لیمج و  یعـس  ردـصم  رما  نیا  رد  ماـباب  هاـش  هک  دـناهتخاس  هماـتخ  صولخ  هماـخ  هتـشاگن 
ینعم نیا  رد  ارچ  دنراد ، فارتعا  بلطم  نیا  هب  دنهانپمالسا ، هفیلخ  هک  راوگرزب  مع  نآ  تمشح ، نامیلـس - ترـضح  یلعا  دوخ  فاصنا 

. دنیامنن یتسدمه  تسا  تلود  کلم و  حالص  ناناملسم و  تیریخ  بجوم  هک 
اـضتقا هاج  یلاع  نآ  ياـمن  باوص  يأر  هک  يوحن  ره  هب  دـیدرگ . کلـس  تیناـقح  کـلک  موقرم  لاـمجا  قیرط  هب  تجح  ماـمتا  يارب  زا 

«1 . » دروآ دنهاوخ  لمع  هب  رارق  نآ  زا  دیامن ،
______________________________

113 ص 115 - تآشنم : (- 1)
324 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع مظعاردص  هب  ناخ  يدهم  ازریم  همان 

، هاوـفا هنـسلا و  رد  تفریذـپ . لوـصو  تمـس  یمارگ  بولـسا  تدوـم  بوـتکم  هک  درادیم  اریپ  ترازو  يأر  دوهـشم  اـعد ، غـیلبت  زا  دـعب 
تفـصن و یهاـگآ و  شوـه و  تفـص  هب  هاـجیلاع  نآ  هـک  تسوـیپ  حوـضو  هـب  یچلیا ، ناـخ  یجاـح  هاـجیلاع  ریرقت  رارق  زا  اـصوصخ 
دمحلا هللا هک  دیدرگ  لصاح  ترسم  يرازگرکش و  لامک  ینعم  نیا  زا  دشابیم . دراد و  راهتـشا  فاصتا و  یهاوختلود  یـشیدناحالص و 

. دشابیم يارآ  تکلمم  ریشم  يأر و  بحاص  ریزو  نانچ  تیافک  فک  ضوفم  هیلع  تلود  نآ  روما  دقع  لح و  دیلاقم 
هدرک لاصیا  نیملسملا  مالسالا و  خیش  نیدهتجملا ، ءالضفلا و  لضفا  بانج  هتـشون  هروطـسم  هسمخ  داوم  زا  هدام  ود  باب  رد  هک  یحرش 

لب فرع  عرش و  لها  دزن  رد  هکنیا  فصو  اب  هک  تشگ  بجعت  بجوم  رتشیب  هکلب  دیدرگن . موهفم  يزیچ  ناشیا  بانج  هتـشون  زا  دندوب ،
هب رـصع  نیطالـس  یتدم  زا  دعب  هدوب  بهذـم  کی  رب  دـیلقت  يانب  لوسر  ترـضح  نامز  رد  هک  دراد  ققحت  حوضو و  تمـس  مانا  روهمج 

ناوا نآ  رد  اذـهعم  دناهتـشاذگ ، بهذـم  راهچ  رب  ار  دـیلقت  يانب  داسف  عازن و  عفر  يارب  ص )  ) لوسر تما  نایم  رد  فـالتخا  عویـش  ببس 
هیوبن تما  نیب  ام  یف  تموصخ  تشادن  دادتشا  ردق  نآ  داسف  هدام 

325 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
لها لاح  تیریخ  مانا و  تحلصم  نمضتم  هک  رما  نیا  رد  دنوشیم . يرش  عیب و  رافک  هب  ناناملـسم  يارـسا  تسا و  يوقا  دشا و  بتارم  هب 

. دوش هقیاضم  دیاب  ارچ  تسا  مالسا 
رگیدکی هب  مالسا  لها  تساور  اجک  هک  دنهد  فاصنا  دوخ  دشابیم . يرما  ره  داسف  حالـص و  فقاو  يأر  بئاص  ریزو  نآ  هک  دمحلا هللا 

يرش و عیب و  قاوسا  رد  ناشیا  يارسا  دننک و  زارد  لواطت  تسد  نیملسم  دالب  بهن  رـسا و  هب  دشاب و  هتـسج  تصرف  هنایم  رد  رافک  هداتفا 
جنپ رب  نونکا  ارچ  تشاذگ ، دـنناوت  بهذـم  راهچ  رب - ار  انب  هقباس  هنمزا  رد  داسف  هلئاغ  عفر  يارب  هاگره  دـندرگ . تسرپجاخ  سیانک  رد 

ام یف  ماظع  نایدنفا  مان و  بحاص  يارزو  هک  دوب  نآ  ماقم  ياضتقم  تسا ، نیتلود  داهنشیپ  يریطخ  رما  نوچ  دش . دناوتن  هتشاذگ  بهذم 
. دنوش ماجرف  کین  ریطخ  رما  ود  نیا  ماتتخا  ماجنا و  هجوتم  هدومن  دش  دمآ و  نیب 

خیـش بوتکم  نومـضم  زا  دـندومن و  تدواعم  هتفاـی  فارـصنا  تصخر  ناـیچلیا  یهاـش  رادـمتفالخ  راـبرد  زا  تقو  نیا  رد  لاـح ، ره  هب 
زوف حاجنا  ثعاب  حالصا و  هطساو  هک  تسا  نآ  عقوت  هاوخکین  ریزو  نآ  زا  زاب  اما  دش . دهاوخ  فشکنم  رونا  يأر  هب  رما  تقیقح  مالسالا 

لوصح لوبق و  تروص  هیلع  تلود  رد  امهیلع  فوقوم  رما  ود  نیا  ناشیا  داد  هلیمج و  یعاسم  نمی  هب  هک  دـنیامرف  یعون  هتـشگ  حاـجن  و 
یئاشگراک و اما  هدـش  فرط  نیا  زا  بلطم  راهظا  هفوفلم ، حرـش  هب  ددرگن . مالـسا  لـها  نیب  اـم  یف  داـسف  هنتف و  ظاـقیا  بجوم ]  ] دـبای و
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. تسا نأشالاو  نآ  هلیمج  یعاسم  هب  فوقوم  يراذگراک 
. داد دنهاوخن  هار  نآ  رد  ههبش  کیکشت و  درمش و  دیابن  لهس  تسا  ریطخ  ي ]  ] رما رما 

نآ زا  مظعم  يدنفا  رفن  دنچ  اب  يربتعم  ریزو  هک  تسا  نآ  باوص  حلصا و  دنـشابیم . هاگآ  رـش  ریخ و  ررـض و  عفن و  مسارم  زا  دمحلا هللا 
هک دنیامن  عفر  ار  هنتف  دنراذگب و  غیلب  هجو  رب  ار  راک  نیا  يانب  هدرک  وگتفگ  هنایم  رد  هتـشگ  دودـح  نیا  دراو  رومأم و  تدـم  دـبا  تلود 

«1 . » دوب دهاوخ  یبقع  يراگتسر  ثعاب  مه  ایند و  یمانکین  بجوم  مه 
______________________________

100 تآشنم ص 102 - (. 1)
326 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

دادغب ياملع  هب  ردان  نامرف 

يار رب  ماـجنا ، تدوم  زیمآتبحم  تاوعد  غیلبت  زا  دـعب  ناهفـصا ، هنطلـسلا  راد  سردـم  يداـبارتسا ، رقاـب  دـمحم  هقیلخ ، لـقا  هقیمن ، مقار 
برقت هبدابع  رقحا  نیا  هک  ماجرف  تداعـس  ناوا  نیا  رد  هک  درادیم  مالعا  ءاهنا و  دادغب  ماقم  یلاع  يالـضف  مالعا و  ياملع  يامن  قیاقح 

زا عوـج  تدـش  زا  هک  یعمج  ریرقت  زا  دـیدرگ ، داـینب  ضیف  ضرا  نیا  دراو  هفرـشم ، نکاـما  فاوـط  فیارـش  زارحا  هفرع و  زور  تراـیز 
ریغص و زا  ریثک  یعمج  زور  ره  هک  تسا  مولعم  هدومن ، لصاح  اج  نآ  هنکـس  لاوحا  هب  لماک  تفرعم  دنیآیم  هدش  يرارف - هعلق  يانگنت 
نیتداهش و نیتبیط  نیتملک  لیاق  هعلق  لها  نوچ  دندرگیم . فلـس  نارای  هب  قحلم  فلت و  توف و  توق  نادقف  زا  هعلق  رد  ریپ  انرب و  ریبک و 

اوُِحلْـصَأَف اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناتَِفئاط  ْنِإ  َو  لولدم  هب  دـناهدوب ، قباطم  تعیرـش  نید و  رد  قفاوم و  باتک  هلبق و  رد  نیلقثلا و  لوسر  تما 
اب ار  ناشیا  زا  یعمج  هدرک  وگتفگ  هللا  ماکحا  نع  الدتـسم  يوجـشاخرپ  هاپـس  ياسؤر  اـب  مکل  ریخ  « 3  » اوُهَْتنَت ْنِإ  َو  داـفم  هب  و  « 2  » امُهَْنَیب

دوخ
______________________________

.« هدش هتشون  دادغب  هرصاحم  نیح  رد  نویامه  رما  هب  دادغب  مالسلا  راد  ياملع  هب  هک  ینامرف  تروص   » تآشنم رد  همان  ناونع  (- 1)
هیآ 9 تارجحلا  ةروس  (- 2)

هیآ 19 لافنالا  (- 3)
327 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ْمُْهلِداج َو  نامرف  لاثتما  هب  ار  ناشیا  هیعرـش  صوصن  هیلقع و  لیالد  هب  زیاف و  ناتـسروشک  ناـشالاو  ناـخ  تمدـخ  هب  هدومن و  ناتـسادمه 
. تخادرپ هفیحص  نیا  شراگن  هب  هدومن  دانع  لالز  هیفصت  « 2  » ٍلِغ ْنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ام  انْعََزن  قوطنم و  هب  داشرا و  نسحا  « 1  » َیِه ِیتَّلِاب 

هیعاد دیعـس  تـخب  يراکددـم  يدزیا و  تادـییأت  هـب  ار  نأـش  کـلف  ناـخ  رگا  هـک  دـنامن  یفخم  روتـسم و  تارـضح  هـیکاز  ریامــض  رب 
هزجع دشاب ، یئامرفنامرف  ینارمکح و  سوه  ار  اشاپ  دـمحا  يارآ  کلم  روتـسد  يأر و  بحاص  ریزو  هاجیلاع  یئاراد و  یئاشگروشک و 

يربنامرف یتیعر و  ماقم  رد  دـیلا  طوسبم  يرمالا  ذـفان  هب  هلاحم  يرب و ال  تلاح  ود  نیا  زا  دـنعادبا  هناـخراک  هعیدو  نیهب  هک  یئافعـض  و 
هب یهدنامرف  لغش  نآ  زا  رظن  عطق  دنوش و  نتف  هاپـس  هدز  تراغ  نحم و  دونج  لامیاپ  هک  تسین  يریـصقت  هنایم  رد  ار  ناشیا  دنـشابیم و 

ُعِْزنَت َو  ُءاشَت  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  دافم  هب  ینابناهج  راک  لیدـبت  رییغت و  طونم و  لزا  هاشداپ  رما  هب  « 3  » ُءاشَت ْنَم  ُّلُِذت  َو  ُءاشَت  ْنَم  ُّزُِعت  قادصم 
ینعم نیا  هللا و  دنجب  دیـشم  هللا و  دنع  نم  دیؤم  نأش  ردنکـس  ناخ  طوبرم و  فوقوم و  لزی  مل  ناطلـس  تیـشم  هب  « 4  » ُءاشَت ْنَّمِم  َْکلُْملا 

تیاعر ار  رگیدـکی  تنایـص و  ار  یگرزب  سومان  ضرع و  دـنوش ، طلـسم  رگیدـکی  هب  تلود  بحاص  ود  هکنآ  زا  دـعب  هک  تسا  یهیدـب 
هینید مداخ  نیا  هک  یجهن  هب  دندرگیم . ثداوح  رکـشل  لام  هنایم ؟؟؟ رد  تنکم  مدـع  رذـگهر  زا  سانلا  عاعر  هزجع و  درک و  دـنهاوخن 
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يرادـنید و هار  زا  زین  تاـیلاع  تارـضح  نآ  دـناهدومرف  اغـصا  كراـبم  عمـس  رب  زین  ناـشیا  اـقلا و  ینآاـق  ترــضح  هـب  ار  بـتارم  ضرع 
دوخ هدومن  یلاح  نأش  زع و  اب  نایاشاپ  یقاب  هیلاراشم و  هاجیلاع  هب  دیاب  دش ، روکذـم  هک  ار  یبتارم  يراب  ترـضح  تاقولخم  يراوخمغ 

. دنزادنین كاله  هطرو  هب  ار  نیفوهلم  هزجع و  نیا  رب  هدایز  دنزاس و  همذلا  يرب  ار  ناشیا 
هنومن هک  هناریو  نهک  يارب  دریذـپن و  ار  ینعم  نیا  هیلاراشم  هاجیلاع  هکنآ  زا  دـعب  و  « 5  » ْمَُهل ًاْریَخ  َناـَکل  ِِهب  َنوُظَعُوی  اـم  اُولَعَف  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

. دنرایتخا بحاص  دنریگب  ندرگ  هب  ار  ناناملسم  همه  نیا  نوخ  تسا  « 6  » ِتُوبَْکنَْعلا ُْتیََبل  ِتُوُیْبلا  َنَهْوَأ  نآ 
______________________________

هیآ 125 لحنلا  (- 1)
هیآ 47 رجحلا  (- 2)

هیآ 26 نارمع  لآ  (- 3)
هیآ 26 نارمع  لآ  (- 4)

هیآ 66 ءاسنلا  ةروس  (- 5)
هیآ 49 توبکنعلا  ةروس  (- 6)

328 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

يردان مالسا  داحتا  هقیثو 

هباحـصا هلآ و  یلع  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  ترـضح  تثعب  زا  دعب  نوچ  هک  تسا  نآ  هقیثو  نیا  ریبزت  هقیمن و  نیا  ریرحت  زا  ضرغ 
هدرک هروربم  تادهاجم  ود  روکـشم  یعاسم  هعاشا  لاوما و  سوفن و  لذب  هب  نیبم  نید  جـیورت  رد  نیدـشار  هباحـص  زا  کی  ره  نیعمجا ،
دیـس بانج  تلحر  زا  دعب  و  دـندیدرگ . « 2  » ِراـْصنَْألا َو  َنیِرِجاـهُْملا  َنِم  َنُولَّوَأـْلا  َنوُِقباَّسلا  َو  هیادـه  یفاو  هیآ  لوزن  فیرـشت  شوپ  هیاریپ 

«، 4  » ِراْغلا ِیف  امُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناـث   ] لوا هفیلخ  رب  «[ 3  » دناهدوب تما  راک  دـقع  لح و  لها  هک  رابک  هباحـص  عامجا  هب   ] تفالخ يانب  راربالا 
ربنملا و نیزم  مظعا ، قوراف  رب  قافتا ، بانج و  نآ  صن  هب   ] وزا دعب  و  هنع ] هللا  یـضر  قیدـص  رکب  وبا  راتخم ، دـمحا  تفالخ  نیـشنردص 

هللا دسا  ترضح  هب  وزا  دعب  و  «[ 6  » نافع نب  نامثع  نیرونلا  وذ  بانج  هب   ] قافتا يروش و  هب  هدعب  و  « 5 [ » باطخلا نب  رمع  بارحملا ،
______________________________

« هدش هتشون  دیاقع  راهظا  عم  هسمخ  بلاطم  ندرک  در  زا  دعب  هک  هلسارم  : » تآشنم رد  ناونع  (- 1)
هیآ 101 ۀبوتلا  ةروس  (- 2)

درادن تآشنم  (- 3)
هبوتلا 40 ةروس  (- 4)

یناث هفیلخ  رب  باحصا  بصن  هب  لوا  هفیلخ  صن  هب  م : (- 5)
ثلاث رب  م : (- 6)

329 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
مه اب  دوخ  تفالخ  تدـم  رد  هعبرا  ياـفلخ  زا  کـی  ره  هتفاـی و  رارق  بلاـط  یبا  نب  یلع  « 1 [ » بقانملا بحاص  بئاجعلا ، رهظم  بلاـغلا ،

، نیک كرـش و  قرطت  زا  ار  هیدمحم  تلم  هزوح  ظوحلم و  تقداصم  مسر  هدوب  فالتخا  بئاوش  زا  يرعم  فالتئا و  مایتلا و  جهانم  جـهان 
هب زین  ناشیا  تفای ، لاقتنا  سابع  ینب  هب  نآ  زا  دعب  هیما و  ینب  هب  تفالخ  هک  تدـم  نآ  ياضقنا  زا  دـعب  دناهتـشادیم و  ظوفحم  نوصم و 

يوفص لیعامسا  « 2  » هاش هک  يرجه  شـش  دصهن و  لاس  رد  هک  نیا  ات  دناهدوب . لیاق  هعبرا  يافلخ  تفالخ  هب  یقاب و  هدیقع  تین و  نیمه 
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هلاها نأشيذ و  يافلخ  تیقح  دقن  « 3  » فییزت نالیگ ، لیبدرا و  ناجیابرذآ و  ياملع  میلعت  هب  هدرک  جورع  تنطلـس  جراـعم  رب  جورخ و 
نابز « 6 [ » نآ رکذ  تـنجه  زا  « ] 5  » ناسللا ۀلـسا  هماـخ  هک  ار  ضفر  بس و  نآ  هوـالع  هب  هدرک  ناـشیا  تعباـتم  تعواـطم و  زا  بولق  « 4»

، ینعم نیا  عویـش  زا  دعب  دیدرگ و  « 7 [ » حـیاضف نالعا   ] لاوقا هنوگ  نیا  زا  دـجاسم  ربانم و  رد  عیاش و  دـشکیم  یـشوماخ  ماک  رد  ریرص 
يدح هب  « 8 [ » دنتسنادیم حابم  ار  هقرف  نیا  رسا  بهن و  لتق و  هدرک   ] تافاصم كرت  تاداعم و  زاغآ  فارطا  رد  زین  تعامج  تنـس و  لها 

هاشداپ روفغم و  ناقاخ   ] مایا ات  ءاعنش  هثداح  نیا  دنتـشگ و  يرـش  عیب و  هضرع  « 9  » تایالو یقاب  گنرف و  رد  يرولا  ریخ  تما  يارـسا  هک 
هیمور نینچمه  راهدنق و  هنغافا  نآ  زا  دعب  تشد و  هینامکرت  هتفر  هتفر  هکنیا  ات  دوبیم . لومعم  لوادتم و  نیسح  ناطلس  هاش  « 10 [ » روربم

دوخ رب  ار  نایناریا  لاصیتسا  علق و  هدرک  ناریو  ار  تکلمم  تنطلـس و  ساسا  هتخادـنا و  ناریا  کلامم  ناینب  رد  هنخر  فارطا  زا  هیـسور  و 
. دنتسناد مزال 

______________________________

تآشنم رد  طقف  (- 1)
لیعامسا هاش  ناتسروشک  ناقاخ  هک  م : (- 2)

. مهرد رانید و  ندینادرگ  ناور  ندرک و  هرسان  ینعی  فییزت : (- 3)
هلاما م : (- 4)

ناسللا مکبا  م : (- 5)
نآ رکذ  ریرحت و  زا  م : (- 6)

عیاضف حیاضف و  عاونا  نالعا  م : (- 7)
.[ دیدرگ نیملسملا  نیب  بوشآ  هنتف و  تراغ و  لتق و  ثعاب  نیفرط  زا  : ] م (- 8)

هجراخ تایالو  م : (- 9)
طقف م : (- 10)

330 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
، دیآیم زورب  دوهش و  تحاس  هب  نومک  هدرپ  زا  نآ  بابـسا  دریگ ، قلعت  يرما  هب  لزی  مل  « 1 [ » هاشداپ لزا و   ] کلملا کلام  تیشم  نوچ 
نیطالـسلا و أجلم  تبالـص ، خیرم  تباهم ، ناویک  تردق  ردـق  ترـضح  یلعا  لامتـشا  تداعـس  دوجو  زین  لامهیب و  تاذ  بکوک  اذـهل 

كولم شخبجاـت  هیناجـس ، تادـییأت  هب  «[ 2  » ناـهج هصرع  يارآ  روشک   ] هیناـمکرت ناـشلا  عـیفر  ناـمدود  زورفا  غارچ  نیقاوـخلا ، عـجرم 
كرت دـنه و  خـیراوت  و  « 3  » يردان خـیرات  رد  هک  يوحن  هب  هناطلـس  هکلم و  هللا  دـلخ  نارود ، ردان  ناحبـس ، لـظ  ناروت ، دـنه و  کـلامم 
ناریا تحاس  يادزتملظ  هدومن  عوطـس  داینب  عولط و  زاغآ  درویبا  کلم  علطم  زا  تسا ، روطـسم  روکذم و  شلآم  هتـسجخ  لاح  لیـصفت 

عازتنا و یهللا ، لظ  هجنپرـس  توق  یهلا و  دییأت  يوزاب  روز  هب  دوب  هدمآرد  ریغ  فرـصت  هب  رهد  بالقنا  ياضتقا  هب  هک  ار  یکلامم  هتـشگ 
يارحـص ياربک  ياروش  رد  «[ 4  » يرجه  ] تشه لهچ و  دـص و  رازه و  لاس  رد  هکنیا  اـت  دومن . داـنع  عازن و  باـبرا  تکوش  ناـینب  رـسک 

هک ار  سک  ره  تعاـمج  نآ  هک  «[ 5  » دندومرف رما  و   ] دـنداد داقعنا  تروشم  سلجم  راضحا و  ار  ناریا  فیرـش  عیـضو و  مومع  هک  ناغم 
یهاشداپ هک  دندرک  ضرع  هدز  حاحلا  ماربا و  نماد  رد  تسد  ناریا  یلاها  دنراذگب . دوخ  راک  رد  ییانب  هدومن  رایتخا  تنطلس  هب  دنهاوخ 

نیا تسین و  یهلا  مکح  رییغت  رد  يرایتخا  ار  اـم  هدرک و  تمارک  «[ 6  » ام هب  ار  ترضح  نآ  ترضح و  نآ  هب   ] ملاع دنوادخ  ار  تنطلـس  و 
ماـقم رد  زاـب  دـناهداد  یئاـهر  يوق  نانمـشد  گـنچ  زا  ار  ناـشیا  لاـح   ] تنایـص لزا  زور  زا  هک  يوحن  هب  تسا  باـنج  نآ  قـح  تنطلس 

. دنراذگن يرگید  دیما  هب  ار  ناریا  ناگدیدمتس  و  «[ 7  » دنشاب ناشیا  تسراحم 
______________________________

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


درادن م  (- 1)
[ دیؤم ناهج ، ناشکرس  زوسنمرخ  قرب  : ] م (- 2)

يردان خیرات  يادتبا  م : (- 3)
«. تسین يدیوس   » رد (- 4)
«. تسین يدیوس   » رد (- 5)

. ترضح نآ  هب  ار  ام  یهاشداپ  ملاع  دنوادخ  م : (- 6)
. دنشاب ام  تسراحم  ماقم  رد  زاب  دناهداد  ییاهر  يوق  نمشد  گنچ  زا  ار  ناناملسم  سوفن  ضرع و  هدرک  ام  لاوحا  م : (- 7)

331 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
، دنـشاب بلاط  ار  دوخ  شیاسآ  بغار و  ام  تنطلـس  هب  ناریا  یلاها  هاگره  هک  دندومرف  «[ 1  » یهلا ماهلا  هب   ] زین یهاشنهاش  ترـضح  یلعا 
مارک و فالـسا  بهذم  فلاخم  هک  «[ 2  » هعدـتبم راـثآ  نیا  هک   ] دـش دـهاوخ  لوصح  هب  نورقم  لوبق و  هب  یقلت  لوئـسم  نیا  یتروص  رد 

تیناقح هار  زا  زین  ناشیا  «[. 3  » دنوش کلاس  لیاق و  نیدشار  يافلخ  تفالخ  تیقح   ] جـهنم رب  كرات و  تسام  نویامه  باون  ماظع  يابآ 
بلطم نیا  رارقتـسا  دـیکوت و  يارب  ياهقیثو  هدومن  اغـصا  « 5 [ » ناعذا  ] عمـس هب  ار  یـسدق  مکح  نیا  ءارـآلا  قفتم  « 4  » تینانا هبئاش  نودـب 

. دندرپس هرماع  هنازخ  هب  هتخاس  موتخم  يداقتعا  كاپرهم  هب  موقرم و 
نما و طاسب  طساب  تمشح ، نامیلس  ترضح  یلعا  زا  هدرک  هینامثع  تلود  هناور  یچلیا  ینعم ، نیا  يازا  رد  زین  یهاشنهاش  ترضح  یلعا 
وذ ردنکـسا  یناث  نیفیرـشلا ، نیمرحلا  مداـخ  نیرحبلا ، ناـقاخ  نیربلا و  ناطلـس  «، 6  » ِناسْحِْإلا َو  ِلْدَْـعلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  تاـیار  رـشان  ناـما ،

بلطم جنپ  بلاط  هواقب  هللا  دـیا  مور  هانپ  مالـسا  هاشداپ  ماشتحا ، مجنا  هوکـش  نودرگ  ویدـخ  مالغ و  ورـسخیک  تیارد  اراد  رواد  نینرقلا ،
: دندش

املع و ةاضق و  دندرک ، لوبق  رایتخا و  تسا  هقح  بهاذم  زا  هک  ار  يرفعج  بهذـم  لوکن و  هقباس  دـیاقع  زا  نوچ  ناریا  لها  هکنیا  لوا -
. دنرامش بهاذم  سماخ  ار  نآ  هدرک  ناعذا  مور  مارک  نایدنفا 

نیا همئا  دراد ، قلعت  هعبرا  بهاذـم  همئا  هب  مارحلا  دجـسم  هعبرا  ناکرا  «[ 7  » امیظعت افرـش و  هللا  اـهداز   ] مظعم هبعک  رد  نوچ  هکنیا  مود -
زامن يرفعج  نییآ  هب  دوخ  ماما  اب  «[ 8  » هدح یلع   ] ناشیا زا  دعب  هدوب  کیرش  ناشیا  اب  یعفاش  نکر  رد  زین  بهذم 

______________________________

. درادن م  (- 1)
[ ار ضفر  بس و  هک  : ] م (- 2)

. دنشاب کلاس  کلام  ع )  ) قداص رفعج  قطان  قح  هب  ماما  قیرط  و  م : (- 3)
هارکا هبئاش و  نودب  م : (- 4)

لوبق ناعذا و  م : (- 5)
هیآ 90 لحنلا  ةروس  (- 6)

درادن م  (- 7)
درادن م  (- 8)

332 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
. دنراذگب

هب ار  ناریا  جاجح  مارتحا ، زازعا و  لامک  رد  ماش ، رـصم و  جاح  ریم  قیرط  هک  دوش  نییعت  جاح  ریما  ناریا  فرط  زا  یلاـس  ره  هکنآ  میس -
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. دشاب ماش ، رصم و  جاح  ریما  یلات  ناریا  جاح  ریما  هینامثع ، هیلع  تلود  رد  هدیناسر  دوصقم  هبعک 
. دشابن اور  ناشیارب  يرش  عیب و  هدوب  دازآ  نانعلا و  قلطم  دشاب  هدوب  سکره  دزن  تکلمم  ود  يارسا  هکنآ  مراهچ -

عفر هلیسو  نیا  هب  هک  دنشاب  هدادیم  لصیف  تحلصم  قفو  رب  ار  نیتکلمم  روما  هدوب و  رگیدکی  تختیاپ  رد  نیتلود  زا  یلیکو  هکنآ  مجنپ -
نیب اـم  یف  يردارب  تفلا و  مـسر  « 1  » ٌةَوْخِإ َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  ياضتقم  هب  دـعب  نم  هتـشگ  هیدـمحم  تما  هنایم  زا  يونعم  يروص و  فـالتخا 

. دشاب كولسم  مور  ناریا و  یلاها 
«2 [ » نیتلود  ] رقم رد  لیکو  ندوب  نابناج و  يارـسا  قالطا  جاح و  ریما  نییعت  زا  ترابع  هک  ار  بلطم  دنچ  ینامثع  دنویپ  دـبا  تلود  يانما 
. دـندوب هتخاـس  فوقوم  هیکلم  ریذاـعم  هیعرـش و  ریذاـحم  هب  ار  داوم  یقاـب  هدرک  قیدـصت  ار  يرفعج  بهذـم  تقیقح  لوبق و  دـشاب  هدوب 
هعطاس و نیهارب  هب  بناـج  نیا  زا  رذـع و  تامدـقم   ] فرط نآ  زا  هدرک  دـش  دـمآ و  نیفرط  زا  بلطم  نیا  صوصخ  هب  ناـشيذ  ناـیچلیا 

«[ 3 . » دشیم باوج  ماهفا  ءاقلا و  هعطاق  ججح 
قباطم هک  لیئزوگنت  لاف  هتسجخ  لاس  نیا  رد  تفاین ، لمع  تروص  ارفس  دش  دمآ و  هب  تامدقم  نیا  لاس  تشه  تفه و  ضرع  رد  نوچ 

باحصاک نایزاغ  اب  یناقاخ  نورقم  رفظ  يو  دراو  ینآاق  ینویامه  « 4  » بکوم دشاب ، هدوب  شش  هاجنپ و  دص و  رازه و  کی  هنس 
______________________________

هیآ 100 تارجحلا  هروس  (- 1)
درادن م : (- 2)

. دشیم راهظا  ءاقلا و  هعطاس  ججح  هعطاق و  نیهارب  راذتعا  در  هب  بناج  نیا  زا  راذعا و  هماقا  م : (- 3)
نویامه هبکوک  م . (- 4)

333 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
زا ار  عازن  داسف و  هیاـم  یفطنم و  ار  هنتف  شتآ  «[ 2 « » 1 ، » تیناسفن ياوه  زا  یلخم  يوگتفگ  بآ  اـب  مور ، كاـخ  رد   ] هک نیا  مزع  هب  نید 

ار مالعا  ياملع  مارک و  تاضق  مالـسا و  خویـش  اراخب ، خلب و  ناریا و  کلامم  یمامت  زا  و  «[ 3  » تکرح  ] دننادرگ یفتنم  مالـسا  لها  نایم 
اب ار  هدوهعم  بلاـطم  هک  دـندیدرگ  نیمزرـس  نآ  هجوتم  یناـمهم  مسر  هب  راـضحا و  روصنم  بکوم  هب  روـما  نیا  هلواـقم  هرکاذـم و  يارب 

فرـشم زئاـف و  هیورغ  هیلع  هضور  بارت  لـیبقت  یـسوبهبتع و  هب  فرـشا  فجن  رد  هک  تقو  نیا  رد  دـنیامن و  یط  یثوروم  کـلم  همدـقم 
نویامه رما  اددجم  هتخاس  رضاح  وگتفگ  هزوح  رد  ار  دادغب  عباوت  لاحم و  یلعم و  يالبرک  فرشا و  فجن  ياملع  زا  یعمج  دندیدرگ و 

ودب زا  هک  «[ 5  » ضفر بس و  عویشالا   ] تسین عقاو  يروتف  يروصق و  هنوگچیه  مالسا  بهاذم  رد  « 4 [ » دمحلا هللا   ] هک تسویپ  ذافن  زع  هب 
هتـسارآ هرکاذـم  هرواحم و  سلجم  رگیدـکی  اب  دنامالـسا  خاک  میاعد  هک  مارک  ياـملع  هتفاـی . عویـش  هیوبن  تما  ناـیم  رد  هیوفـص  تلود 

دادس باوص و  يامنتوفص  نیعم  ءام  داشر و  قح و  لالز  هچنآ  هدرک  هیفـصت  تاهبـش  كوکـش و  يال  زا  ار  يوبن  تلم  بذع  برـشم  ]
جهن هب  نیرومأم ، اذهل  « 6 [ » دنیامن رایتخا  تسا 

______________________________

. دناهدرمش ياهفیطل  ار  نآ  هدرک و  رکذ  نید » باحصاک   » اج همه  راگزور  نآ  ياههتشون  دانسا و  رد  ار  ردان  نایرکشل  (- 1)
: هدرک هراشا  بلطم  نیدب  هتفگ ، هاش  ردان  هربقم  تهج  هک  یکرت  نابز  هب  ياهدیصق  رد  ردان ، نیرصاعم  زا  زیربت و  مدرم  زا  يرعاش  یتح 

رفعج دیـس  ناورداش  هدـنزرا  تاحیـضوت  ر ك .  ) راعـشا انوا  ندـنیع  بولوا  هک  رود  هفیطلکمتیا  باـطخ  نید » باحـصاک   » همزر هاـپس 
هرامش 11) 1335 ش ،  ) مهن لاس  امغی ، هلجم  رد  یئارقلا ، ناطلس 

وگتفگ بآ  هب  تیناسفن  ياوه  زا  یلخم  یمور  كاخ  رد  م : (- 2)
درادن م : (- 3)
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نوچ م : (- 4)
يداسفالا س : (- 5)

قح و لالز  هب  افـصا و  تسا  هتـشگ  تاهبـش  كوکـش و  يال  لگ و  هتخیمآ  مها  تافالتخا  جارخا  موجه  زا  هک  ار  وبن  تلم  لهف  م : (- 6)
. دنهد ءافطا  ار  داسف  هریان  دادس  توفص و  نیعم  دام  داشر و 

334 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
یجهن هب  يرجام  تقیقح  هتخادرپ . دیاقع  راهظا  تالاقم و  یط  هب  نیقتملا  ماما  نیدـلا و  بوسعی  ترـضح  هابتـشا ، شرع  هاگرد  رد  ررقم 

. دباییم شراگن  ترضح  نآ  تداهش  هب  فیرش  دهشم  رد  هک  تسا 
هب تفالخ  نیلسرملا ، دیس  ترـضح  تلحر  زا  دعب  هک ، نآ  ناریا  کلامم  ياملع  «[ 1  » هردان هرهاق و  تلود  ماود  نایعاد  هیمالـسا  هدیقع  ]

باطخ نب  رمع  مظعا  قوراف  رب  قافتا  بانج و  نآ  صن   ] هب وا  زا  دـعب  هنع و  هللا  یـضر  قیدـص  رکباـبا  لوا  هفیلخ  باـنج  رب  تما  عاـمجا 
مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  رب  دعب  و  « 3 [ » نافع نب  نامثع  نیرونلا  وذ  هب   ] قافتا يروش و  هب  دـعب  و  « 2 [ » هنع هّللا  یضر 

اوُضَر َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍناسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  ِراْصنَْألا  َو  َنیِرِجاهُْملا  َنِم  َنُولَّوَْألا  َنوُِقباَّسلا  َو  هیادـه  یفاو  هیآ  ياوحف  هب  تفای و  رارق 
فیرـش ثیدح  و  « 5  » ْمِِهبوـُُلق ِیف  اـم  َِملَعَف  ِةَرَجَّشلا  َتَْحت  َکـَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْـملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ْدََـقل  هفیرـش  هیآ  ياوـحف  هب  و  « 4  » ُْهنَع
تقفاوم مسر  رگیدکی  اب  همه  هدوب  ققحم  ناشیا  نیب  ام  یف  تلـصاوم  طبر و  قح و  رب  هفیلخ  متیدتها » متیدـتقا  مهیاب  موجنلاک  یباحـصا  »

لوا و هفیلخ  تلحر  زا  دـعب  هک  هدوب  یعرم  ناشیا  نیب  ام  یف  ةاخاؤم  مسر  يدـح  هب  دناهتـشادیم و  كولـسم  ترفانم  تریاغم و  هبئاشیب 
یلع اتام  قحلا و  یلع  اناک  نالداع  ناطـساق  ناماما  دندومرف  ترـضح  نآ  دـندرک . ناشیا  لاح  لاؤس  يوضترم  بانج  زا  ایند ، راد  زا  یناث 
الول دومرفیم  باـنج  نآ  قح  رد  یناـث  هفیلخ  مکیف و  یلع  مکریخب و  تسل  ینولیقا  دومرفیم  عبار  هفیلخ  نأـش  رد  زین  لوا  هفیلخ  قحلا و 

. تسا راکذت  نایب و  زا  ینغتسم  هک  تسا  رایسب  دراد  رگیدکی  زا  يدنماضر  لامک  رب  تلالد  هک  نیا ، ریاظن  رمع و  کلهل  یلع 
أشنم ینعم  نیا  دومن و  ثالث  يافلخ  هب  تبسن  ضفر  بس و  هعاشا  دومن ، جورخ  يوفص  لیعامسا  هاش  هک  يرجه  شش  دصهن و  لاس  رد 

لاوما و بهن  داسف و  روهظ 
______________________________

هیردان هرهاق  تلود  نایعا  مالسا و  لها  هدیقع  م : (- 1)
یناث هفیلخ  رب  تما  قافتا  لوا و  هفیلخ  صن  م : (- 2)

ثلاث رب  م : (- 3)
هیآ 100 هبوتلا  هروس  (- 4)

حتفلا 18 (- 5)
335 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ْنَم َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلام  َّمُهَّللا  ُِلق  ياضتقم  هب  هکنیا ، ات  دش . مالسا  لها  نیب  ام  یف  تاداعم  تاضغابم و  ثروم  هدیدرگ  دابع  رسا 
زا اغم  يارحص  ياروش  رد  « 2 [ » دش روکذم   ] قوف رد  هک  يوحن  هب  هتـشگ  زئاف  يرادناهج  تنطلـس و  هبتر  هب  هانپملاع  هاشنهاش  «، 1  » ُءاشَت

نایعاد زا  هیولع  هسدـقم  هضور  رد  « 3 [ » هک نآ  لاح  میدوب و  هدرک   ] دوخ هیمالـسا  دـیاقع  ضرع  زین  اـم  هدومن ، فاشکتـسا  ناـیعاد  نیا 
: دناهدومرف راسفتسا  اددجم 

ترـضح قیقحتلا  یلع  هفیلخ  روکذم  بیترت  هب  ار  مهیلع  هّللا  ناوضر  نیدـشار  يافلخ  هک  تسا  روطـسم  جـهن  هب  نایعاد  هیمالـسا  دـیاقع 
خیـش مالعألا  ءاملعلا  ةودـق  باـنج  هک  يوحن  هب  مییوجیم  اربت  اربت ، ضفر و  زا  و  « 4 [ » میرادن ههبـش  کش و   ] مینادیم و نیلـسرملا  دیس 
تباث خسار و  هدیقع  نیا  رب  ترضح و  نآ  دیلقت  « 5  » دلقم دناهدرک ، يرفعج  بهذم  قیدصت  هینامثع  هیلع  تلود  ماظع  نایدنفا  مالسالا و 
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روهظ هب  ام  زا  هدـیقع  نیا  فالخ  هاـگره  و  « 7 [ » تسا بلق  میمـص  دأوف و  صولخ  زا  ضحم   ] هتفاـی ریرحت  تمـس  هچنآ  میـشابیم و  « 6»
. میشاب هنازرف  ویدخ  هنامز و  هاشنهاش  طخس  هناگی و  دنوادخ  بضغ  دروم  هناگیب و  نید  زا  دسرب ،

باکر هبلط  یماسا 

ۀیلاعلا ۀیلعلا  ةرادصلا  بیان  عیفش  الم  نب  یلع  دمحم  ازریم  رهم / لحم 
رکسع یضاق  میرکلا  دبع  ازریم  نب  نیسح  دمحم  ازریم  ««/ 

______________________________

هیآ 26 نارمع  لآ  ةروس  (- 1)
یملق م : (- 2)

[ زین لاح  میدومن و  : ] م (- 3)
تسین تآشنم  رد  (- 4)

دلقم م : (- 5)
مدق تباث  م : (- 6)

[. تسا بیر  شغ و  هبئاش  زا  یفصم  اعدم  نیا  دقن  بلق و  : ] م (- 7)
336 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یلعم يودرا  مالسالا  خیش  میهاربا  اقآ  نب  نیسح  اقآ  ««/ 
نامرک مالسالا  خیش  دمحم  نیدلا  ءاهب  ازریم  ««/ 

ناغماد مالسالا  خیش  دمحم  نیدلا  ردص  ازریم  ««/ 
تاره یضاق  ««/ 

راوزبس مالسالا  خیش  نیسح  اقآ  ««/ 
دابارتسا مالسالا  خیش  ««/ 

ناوریش مالسالا  خیش  ««/ 
نارهط مالسالا  خیش  ««/ 

زاریش مالسالا  خیش  دمحم  خیش  ««/ 
ماج یضاق  ««/ 

روباشین مالسالا  خیش  ««/ 
مق زامنشیپ  دمحم  دیس  رهم / لحم 

مق مالسالا  خیش  مساقلا  وبا  ازریم  ««/ 
ناشاک زامنشیپ  نیسح  دیس  ««/ 

نییان مالسالا  خیش  یضترم  اقآ  ««/ 
دزی مالسالا  خیش  عیفر  الم  ««/ 

یناردنزام اریصن  الم  ««/ 
یناجیرال يدهم  اقآ  ««/ 
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نالیگ مالسالا  خیش  ««/ 
یتشدهد حیسم  اقآ  ««/ 

یلاخلخ مالسالا  خیش  حلاص  یجاح  ««/ 
هغارم مالسالا  خیش  ««/ 

ناوریا مالسالا  خیش  دمحم  دیس  ««/ 
337 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تایالو هبلط 

سدقا ضرا  هرادصلا  بیان  يدهم  یجاح  رهم / لحم 
ناهفصا مالسالا  خیش  میحر  دمحم  ازریم  ««/ 

سدقا ضرا  بیطخ  ««/ 
نانمس مالسالا  خیش  ««/ 
یمورا مالسالا  خیش  ««/ 

لیبدرا یضاق  ««/ 
يوضر مداخ  میقم  ازریم  ««/ 

يوضر مداخ  یلع  دمحم  ««/ 
رتشوش مالسالا  خیش  ««/ 

سدقا ضرا  مالسالا  خیش  فیرش  اقآ  ««/ 
زیربت مالسالا  خیش  هّللا  دسا  ازریم  ««/ 

ناردنزام مالسالا  خیش  بلاط  الم  ««/ 
نیوزق مالسالا  خیش  ««/ 
نیوزق مالسالا  خیش  ««/ 

ناهاشنامرک مالسالا  خیش  یکز  یجاح  ««/ 
نورزاک مالسالا  خیش  ««/ 

ناهفصا زامنشیپ  يدهمریم  ««/ 
«2 ( » ضر  ) قداص رفعج  ماما  هک  نآ  دادـغب  عباوت  هلح و  یلعم و  يالبرک  فرـشا و  فجن  ياملع  نیتیلع  نیتلود  نایعاد  « 1 [ » لقا  ] هدیقع

ضرع ناریا  ياملع  هک  يرارق  زا  و  « 3 [ » تسا ملسم  لوبقم و  یضرم و  ترضح  نآ  هقیرط  مما و  حودمم  مرکا و   ] لوسر هیرذ 
______________________________

درادن س  (- 1)
مالسلا هیلع  م : (- 2)

تسا ملسم  لوبق و  للم  همئا  دزن  مانا و  لک  حودمم  مارگ ، م : (- 3)
338 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

مالسا لها  زا  مارک و  يافلخ  تقیقح  هب  لیاق  هروبزم  هقرف  حیحص و  ناریا  لها  هیمالسا  دیاقع  هتفای  ققحت  نایعاد  دزن  دناهدرک و  ریرحت  و 
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توسک زا  دنک ، « 1 [ » تلم نید و   ] توادع راهظا  هقرف  نیا  هب  هک  سک  ره  دنشابیم و  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  مانالا  دیـس  ترـضح  تما  و 
شطبلا رابج  اب   ] یبقع رد  رصع و  ناطلس  اب  وا  همکاحم  ایند  راد  رد  « 2 [ » هدوب يرب  و   ] رازیب وا  زا  نید  رباکا  لوسر و  ادـخ و  يراع و  نید 

البرک یضاق  یلع  لیخد  رهم / لحم  « 3 [ » دوب دهاوخ  رهقلا  و 
البرک سردم  هّللا  رصن  دیس  ««/ 

يونقلا يدهم  ««/ 
كوکرک مالسألا  خیش  هزمح  نب  یلع  ««/ 

يریازجلا دمحا  نب  دمحم  ««/ 
شیورد نب  دمحا  ««/ 

فجنلا بیطخ  دمحم  الم  ««/ 
«4  » يدیوسلا نیسح  نب  هّللا  دبع  ««/ 

يوحن هب  ناریا  لها  هیمالسا  هحیحص  دیاقع  هکنیا  « 6 [ » مزراوخ رهنلا و  ءاروام  و   ] خلب اراخب و  « 5 [ » مالسالا هبق   ] ياملع ةاعدلا  لقا  هدیقع 
نآ اـب  هک  سک  ره  دنـشابیم و  « 7 [ » مانالا دیـس  ترـضح  تما  دنامالـسا و  لها  لخاد   ] هقرف نیا  دـناهدومن و  نایب  قوف  ياـملع  هک  تسا 
وا تساوخزاب  ایند  رد  هدوب  « 9 [ » نیلسرملا دیس  ترضح   ] تعافش زا  مورحم  نید و  زا  جراخ  دیامن  توادع  راهظا  « 8 [ » ایند رد   ] تعامج

یبقع رد  و  « 10 [ » قافآ  ] هاشداپ اب 
______________________________

ینید س : (- 1)
هدوب رازیب  زا  نید  رباکا  لوسر و  ادخ و  نید  زا  وا  س : (- 2)

. دوب دهاوخ  رابج  دنوادخ  اب  س : (- 3)
. تسا هدماین  یماسا  نیا  تأشنم  رد  (- 4)

تآشنم رد  طقف  (- 5)
تآشنم رد  طقف  (- 6)

 ... ترضح تما  زا  مالسا و  لخاد  م : (- 7)
نیبنلا متاخ  م : (- 8)

رصع س : (- 9)
رصع س : (- 10)

339 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
یفانم و دشابیم  هعبرا  بهاذـم  همئا  اب  تاعورف  رد  هروطـسم  دـیاقع  نیدـقتعم  هک  « 1  » یتافالتخا دوب و  دـهاوخ  قالطالا  یلع  هاـشنهاش 

رگیدکی رب  دناهینید  ردارب  هیدمحم و  تما  ناملـسم و  هک  نیقیرف  رـسا  بهن و  لتق و  مالـسا و  زا  داقتعا  نیا  بحاص  تسین . مالـسا  ریاغم 
. تسا مارح 

اراخب ملاع  رقاب  دمحم  رهم / لحم 
اراخب ردص  هّللا  دبعریم  ««/ 

اراخب هجاوخ  ردنلق  ««/ 
«2  » اراخب هجاوخ  مهاش  ««/ 
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هحیحـص دیاقع  هک  دـنیامنیم  بلطم  هرهچ  زا  باجح  فشک  هجو  نیا  رب  هریغ ، راهدـنق و  هنکـس  هجیلغ  یلادـبا و  هنغافا  ياملع  نایعاد ،
رد هقرف  نیا  هب  هک  سک  ره  دـناهدومن و  نایب  ناروت  اراخب و  خـلب و  لضافا  هریغ و  هلح و  نیدهـشم و  ياملع  هک  تسا  يوحن  هب  هیمالـسا 

رـصع ناطلـس  همکاحم  هب  هلاوح  تأشن  نیا  رد  ةذـخاوم  يراب و  ترـضح  طخـس  بضغ و  قحتـسم  يراع و  نید  زا  دـشاب  ینید  تضغبم 
«3  » دوب دهاوخ 

ناغفا مالسالا  خیش  هزمح  الم  رهم / لحم 
ناغفا زامنشیپ  دیشمج  ««/ 

ناغفا سردم  یلع  ««/ 
نیما دمحم  ««/ 

مرکملا اشاپ  دـمحا  دادـغب  یلاول  مظعالأ  هاشنهـشلا  رماب  ناغفالا  رهنلا و  ءاروام  ءارما  عم  ناریا  ءاملع  ةرواحم  سلجم  ترـضح  هّلل  دـمحلا 
. نیقیرفلا نیب  رظنلا  روضحلاب و 

______________________________

یفالتخا س : (- 1)
. هدماین تآشنم  رد  یماسا  (- 2)

(388 اشگناهج ص 394 - ر ك   ) مه زین  يردان  ياشگناهج  رد  هدماین و  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم  تآشنم  رد  دعب ، هب  اج  نیا  زا  (- 3)
340 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

، ۀیناریالا ۀقرفلا  نا  لوقاف  هومزتلا  هوررق و  امب  عیمجلا  یلع  تدهشف  هقیثولا  هذه  یف  ام  یلع  عیمجلا  يأر  قفتا  ةرواحملا ، هرکادملا و  دعبف 
. نیملسملا یلع  ام  مهیلع  نیملسملل و  ام  مهل  اقح  نوملسم  مهنم ، هتعمس  اوررق و  ام  یلع 

«1 . » دادغب یتفم  نیسای  يدنفا  رهم ) لحم  )
______________________________

ناـغفا و برع و  قارع ، ناریا و  ياـملع  تارکاذـم  ناـیاپ  زا  سپ  هک  تسا  يداـبارتسا  ناـخ  يدـهم  ازریم  ياـشنا  هب  هماـنهقیثو  نیا  (- 1)
ناخ يدهم  ازریم  تآشنم  يردان و  ياشگناهج  رد  یتوافت  رـصتخم  اب  هقیثو  نیا  تسا ، هدـش  هتـشون  يرمق  لاوش 1156  رد 24  ناتسکرت 

-1170  ) يدـیوس نیـسح  نب  هّللا  دـبع  تاکربلا  وبا  ار  نآ  حورـش  لیـصفت  اما  ناگدـننک . اضما  یماسا  رکذ  نودـب  ( 70 ص 76 -  ) هدـمآ
« هیکملا ۀلحرلا  یف  هیکسملا  ۀحفنلا   » ياهمان هب  دوخ  باتک  ود  رد  هدوب  رظان  رـضاح و  تارکاذم  نیا  رد  دوخ  هک  دادغب  ياملع  زا  ( 1104

ماما حیرـض  رد  ياهخـسن  همانهقیثو ، نیا  زا  هدش . پاچ  رـصم  رد  ود  ره  نیا  تسا و  هدروآ  هیمالـسالأ » قرفلا  قافتأل  ۀیعطقلا  جـجحلا   » و
. دنداتسرف مالسا  ناهج  دالب  رگید  هب  ار  رگید  ياههخسن  دنتشاذگ و  نایعیش  لوا 

هرامش 6 ص لاس 4   ) راگدای هلجم  زا  لقن  هب  يدـیوس  نیـسح  نب  هّللا  دـبع  بتک  زا  تسا  ذوخأم  هدـمآ  نتم  رد  هک  هماـنهقیثو  قیقد  نتم 
(42 - 55

341 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

اشاپ یلع  هب  ازریم  هللا  رصن  همان 

يدزفا تنیز  ینآاق ، تدع  نارود  تنطلس  نیصح  نصح  ینامثع و  تدم  دبا  تلود  نیکر  نکر  باستکا ، تداعس  بآم ، ترازو  بانج 
غیلبت زا  دعب  ار  مظعا  ریزو  ياشاپ  یلع  مخفم ، روتسد  مرکا و  ردص  تلاسب ، تمـشح و  روشک  شخب  ماظن - تلالج و  تماهـش و  کئارا 
هبکوک ریسم  زیربت  هغارم و  نیب  ام  هک  ینیح  رد  هاجالاو ، نآ  هتـشرس  بادآ  هتـشون  هک  درادیم  اضتقا  تباصا  يار  ياهنا  هناقفـشم ، ياعد 
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تمدـخ ضورعم  ار  یگنوگچ  هتـشگ  لصاح  عـالطا  نآ  نیماـضم  هب  لـصاو  دوب  نومن  رهپـس  تاقدارـس  برـضم  نویاـمه و  درون  یتیگ 
. دیدرگ ماباب  هاش  تردق  ردق  ترضحیلعا  تیصاخ  ریسکا 

بایـسارفا تمـشح  ردنکـس  تیارد  اراد  ترـضحیلعا  هک  اج  نآ  زا  دیدرگن . دوصقم  لیابح  زا  اشگهدقع  بوتکم  ریفـس و  دـش  دـمآ و 
، تلود کلم و  هزوح  ظفاح  تلم و  نید و  هضیب  یماح  يرایرهـش ، تفالخ و  تایآ  بصان  يرادناهج و  تایار  عفار  رفنودیرف ، بابـسا 
، هتلود تلازال  مالسالا ، ۀفیلخ  هّللا و  لظ  هاشداپ  نیفیرـشلا ، نیمرحلا  مداخ  نینرقلا و  وذ  ردنکـسا  یناث  نیرحبلا ، ناقاخلا  نیربلا و  ناطلس 

شادنرق ار  ام  نویامه  باون 
342 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

موزل متحتم و  هب  مینادیم  رتهک  ردارب  ار  دوخ  هک  سدقا  تمه  همذ  رب  ترـضح  نآ  ریظن  دیـشروخ  ریمـض  ياضرتسا  دنـشابیم و  گرزب 
رما دوب ، هتفای  شهاوخ  تروص  شراگن و  تمس  هک  يوحن  هب  دراد ، روهظ  هولج  نایملاع  رب  داینب  دبا  تلود  ود  نیا  هنایم  داحتا  یتسود و 
داینب روظنم و  ظوحلم و  نیتلودـلا  نیب  ار  هروبزم  هطباض  زین  فرط  نیا  روغث  ناظفحتـسم  رونـس و  ماکح  هک  تفای  نارتقا  ذافن  هب  نویاـمه 

. دنناد روصق  للخ و  هبئاش  زا  رود  ار  نیترضحلا  نیب 
یمظع ترازو  دـنلب  هبتر  هب  تسا و ]  ] یناـقاخ تمحرم  تمرکم و  راونا  طـبهم  یناطلـس و  تاـیانع  راـظنا  هعـشا  حرطم  هک  هاـجیلاع  نآ 
دزناـبز روطفم و  لوبجم و  ار  هاـجیلاع  نآ  هک  یهاوـخریخ  یـشیدناحالص و  لاـمک  یهاـگآ و  ظـقیت و  مسارم  هب  رظن  هتفاـی ، يزارفارس 

. دنشابیم ام  نویامه  غیردیب  فطاوع  لومشم  ینعم  نیا  زا  هدوب  ردقلا  لیلج  بصنم  نیا  زارفارس  هتسیاش و  تسا ، رود  کیدزن و 
نومن رهپـس  هدس  نیا  رد  هک  تایعدم  تاجاح و  هدرک  روصت - ۀیاغلا  یـصقا  هب  دوخ  هرابرد  ار  سدقا  ریطخ  رطاخ  تالـضفت  هک  دیابیم 

«2 «. » 1  » دناد نورقم  حاجنازع  هب  ضرع و  دنشاب  هتشاد 
______________________________

دراد تآشنم : (- 1)
115 ص 116 - تآشنم ، (- 2)

343 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع مظعاردص  هب  ازریم  هللا  رصن  همان 

هب نویامه  بکوم  هجوت  باب  رد  یمعنلا ، یلو  یلعا  ترـضح  بناج  زا  نیا ، زا  لبق  هکنآ  مـالعا  مزع  تئاـضا  رهم  ياریپ  تباـصا  يأر  رب 
ناغم هصرع  زوریف  زورون  یلاوح  رد  هللا  ءاش  نا  هک  دوشیم  مادـقا  مالعا  دـیدجت  هب  تبحم  هار  زا  زین  لاـح  دوب . هدـش  هراـشا  تمـس ، نآ 
دهاوخ نویامه  باکر  نامزتلم  زا  هلا  هاگرد  دنمزاین  نیا  تشگ و  دنهاوخ  راید  نآ  هجوتم  اج  نآ  زا  هتـشگ  ماشتحا  رهپـس  مایخ  برـضم 

. دش
تهج همه  هب  یناـسفن  عاـمطا  يویند و  ضارغا  بولطم و  دوصقم و  سدـقا و  ریمـض  داهنـشیپ  هنتف  هلازا  بهذـم و  ساـسا  رارقتـسا  نوچ 

زجب دشاب و  سدقا  رظان  توکلم  رطاخ  داهنشیپ  ینامثع  کلاسملا  عیسو  کلامم  هنکـس  لها و  رـسا  لتق و  هک  هللا  ذاعم  دشابیم ، بولـسم 
هکنآ زا  معا  دش . دهاوخن  عقاو  يدحا  لاح  هب  رارضا  بیسآ و  هتشگن و  لیمحت  فیلکت و  نیدلا  باحصاک  هاپـس  لوکأم  باودلا و  قیلع 

«2 . » دوب دهاوخ  باوص  حالص و  هب  رجنم  ریخ و  هب  نیرق  روما  بقاوع  تروص ، ود  ره  رد  گنج ، هب  ای  دشاب  حلص  هب  انب 
______________________________

« هتشون مور  ریزو  هب  ازریم  هللا  رصن  اضیا  : » تآشنم رد  ناونع  (- 1)
112 تآشنم ص 113 - (. 2)
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344 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

اشاپ یلع  هب  ناخ  يدهم  ازریم  همان 

هیلع تلود  ناـکرا  دیـشم  یمظع ، ترادـص  لـفحم  نیزگ  ـالاب  يربک و  ترازو  ناویا  نیـشندنسم  تلزنم ، ـالاو  ترطف  وطـسرا  ترـضح 
لالجا تداعـس و  يالتعا  رهپـس  ياول  هدنزارف  لابقا و  تلود و  يایلع  هداس  هدنزارب و  ۀیناطلـسلا ، ۀیهبلا - ۀطیـسبلا  طاسب  دـهمم  هینامثع و 

زا دـعب  هلـالج ، هللا  مادا  اـشاپ  یلع  مرکم  روتـسد  مظعا و  ریزو  ریظن ، باـتفآ  ریبدـت  يرتـشم  ریـشم  ریذـپشناد و  يار  وطـسرا  یهاـشداپ ،
هدژم ناشن  تنمیم  ناوا  نیا  رد  هک  دراد  یمارآ  کلم  يار ]  ] ياهنا یهنم  هناقداص ، تایفاو  تاوعد  غـالبا  هناقفـشم و  تاـمیظعت  شرازگ 

طاسبنا بجوم  دیـسر و  یتسود  عماسم  هب  رادقم  دـنلب  هاجالاو  نآ  نیمی  راسی و  هب  يربک  تماهـش  مراص  یمظع و  ترازو  متاخ  ضیوفت 
. دیدرگ رطاخ  شاعتنا  عبط و 

حـیادم و رکذ  هب  ماع  صاخ و  هک  هدـمآرد  يأر  بحاص  ریزو  نانچ  هجنپ  رـس  هب  هیناـمثع  دـنویپ  دـبا  تلود  راـیتخا  ماـمز  هک  دـمحلا  هللا 
، تقو نیا  رد  نوچ  دشابیم . نایملاع  حودمم  نایناهج و  مولعم  شاهدیمح  بانج  یـشیدنا  حالـص  یهاوخریخ و  ناسللا و  بطر  شبقانم 
زا رفن  ود  غالبا  بیترت  هب  رعـشم  هماتخ  نیکـشم  همان  هادـف ، انحور  یهللا  لظ  تردـق  ردـق  ترـضحیلعا  نویامه  فرـشلا  نیرق  فرط  زا 

عمس عومسم  هک  يوحن  هب  مارک  نایدنفا 
______________________________

. دیدرگ موقرم  مور  مظعا  ریزو  هب  هک  هلسارم  تآشنم : رد  ناونع  (- 1)
345 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

بوتکم نیا  شراگن  هب  نیتلودلا  نیب  هطبار  نیتیلع و  نیترـضح  یتسود  هب  رظن  هدـش  ینامثع  رادـمتفالخ  رابرد  ذافنا  دـش  دـهاوخ  فیرش 
كرابم و یماـس  دوعـسم  دوجو  هب  لاـبقا  تلود و  هداعـسلا  مزـال  هداـس  هللا و  ءاـش  نا  هتخادرپ ، کـیربت  تینهت و  مسارم  يادا  ترداـبم و 

تقادص تالسارم  هب  هتسویپ  هکنآ  هقینا  هقیرط  دنشاب . یهاشنهاش  ياهتنمیب  فاطلا  دنلبرـس  يراب و  تایانع  بایهرهب  امئاد  هدوب ، نومیم 
«1 . » دنشاب تالاوم  ساسا  سسؤم  راثآ 

______________________________

109 - 110 تآشنم ص . (- 1)
346 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع مظعا  ردص  هب  ناخ  يدهم  ازریم  همان 

- داب شیادف  نایناهج  ياهناج  هک  سدقا - ناگدـنب  هراشا  رما و  بجوم  هب  ایریب  صلخم  هکنیا  زا  لبق  هک  درادیم  دوهـشم  دـعب  و  « 2 ... »
دمآ لمع  هب  مارک  مادخ  بناج  زا  یهاوخریخ  یشیدنا و  صالخا  طیارش  یهارمه  هب  تناعا  یعـس و  همزال  ددرگ ، هیلع  تلود  نآ  رومأم 

مالسا يانب  لوسر  ترضح  نامز  رد  نوچ  دیسر و  سدقا  ضرع  هب  زین  ناشیا  هلیمج  یعاسم  رادمتفالخ ، راید  نآ  زا  فارـصنا  زا  دعب  و 
. دناهدش وا  هقیرط  دلقم  مالسا  لها  زا  یعمج  هک  هتـشون  ماکحا  عورف  رد  یباتک  « 3  » مظعا ماما  یتدم ، هب  نآ  زا  دـعب  دوب و  هقیرط  کی  رب 
وا دـلقم  مه  یعمج  تشاد و  ود  ره  هقیرط  اـب  فـالتخا  تریاـغم و  زین  نآ  رد  هتـشون  « 5  » عورف رد  یباـتک  زین  « 4  » کلام ماما  وا ، زا  دـعب 

عورف رد  یباتک  مه  وا  روهظ و  « 6  » لبنح دمحا  ماما  سابع ، ینب  رخاوا  رد  نآ ، زا  دعب  دناهدش و 
______________________________

.« هتشون مور  ریزو  هب  فورحلا  مقار  هک  هلسارم  : » تآشنم رد  ناونع  (- 1)
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. تسا هدش  فذح  همان  همدقم  ارهاظ  هدمآ و  تروص  نیمه  هب  تآشنم  رد  (- 2)
« ربکاالا هقفلا   » باتک بحاص  ق .) ات 150 ه . زا 80   ) تباث نب  نامعن  هفینح  وبا  ماما  ینعی  (- 3)

ق) ات 174 ه .  90 اطؤملا .»  » باتک بحاص  یکلام و  بهذم  ياوشیپ  سنا  نب  کلام  (- 4)
هب يو  بتک  مها  هتشذگرد . رد 204  هدش و  دلوتم  هفینح  وبا  تافو  زور  هکلب  لاس  نامه  رد  دنیوگ  هک  یعفاشلا  سیردا  نب  دمحم  (- 5)

. تسا فورعم  مالا »  » مان
. هتشذگرد رد 241  رهش  نامه  رد  هدش و  دلوتم  دادغب  رد  لاس 146  رد  هک  لبنح  نب  دمحا  (- 6)

. ثیدح رازه  یس  لماش  دراد  مان  دنسملا »  » يو باتک  نیرتمهم 
347 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

رابتعا هب  سابع ، ینب  تلود  نامز  زا  دنـشابیم و  هقیرط  نیا  دـلقم  زین  یعمج  دراد و  هقباس  هثلاـث  هقیرط  رد  يرایـسب  تفلاـخم  هک  هتـشون 
یـضعب ریفکت  هئطخت و  ماقم  رد  دناهدوب  هعبرا  قرط  زا  جراخ  هقیرط  دلقم  هک  مالـسا  لها  زا  یـضعب  نیدلقم ، فالتخا  نیدهتجم و  ددعت 

هفیلخ لادج ، داسف و  عفر  رابتعا  هب  رمالا  رخآ  دوب . هدیسر  مه  هب - تهج  نیا  هب  مالـسا  قرف  نایم  رد  هنتف  عازن و  هلمجلا  یف  هدمآرب  رگید 
هدرمش و مالسا  هلمج  زا  ار  یگمه  هدرکن  رگید  یضعب  ریفکت  هعبرا  نیدلقم  هک  دوب  هتشاذگ  نیاربانب  نامز ، نآ  ياملع  قیدصت  هب  رـصع 

فالتخا راـبتعا  هب  سونأـم ، تنمیم  سولج  ناـمز  یلا  هیوفـص  هلـسلس  روهظ  ماـیا  زا  نوچ  دـننادیم . باـصم  دوخ  هقیرط  رد  ار  یکی  ره 
دوخ و نایم  رد  ار  ارـسا  لتق و  رـسا و  بهن و  ار  رگیدکی  کی  ره  هک  دوب  هدیـسر  مه  هب  مالـسا  لها  نایم  رد  یمظع  داسف  هنتف و  بهذم ،

شهاوخ راگدناوخ  ترضحیلعا  زا  دنشاب ، عدب  كرات  هک  ناریا  لها  مازتلا  زا  دعب  سدقا ، ناگدنب  هیلع  ءانب  دناهدومن . يرـش  عیب و  هرفک 
دابعلا نیب  داـسف  هلئاـغ  عفر  اـت  هتـسناد  هعبرا  لـلم  سماـخ  ار  يرفعج  تلم  هک  تسا  نیا  هلمج  نآ  زا  یکی  هک  دـناهدومن  بلطم  جـنپ  نیا 
بحم ار  كرابم  مقر  هک  دوب  هتفای  رودص  زع  یلعا  فقوم  زا  مظعا  ریزو  بانج  یلاع  نآ  يزارفارس  هب  كرابم  مقر  باب  نیا  رد  ددرگ و 

زا کیچیه  هک  دندوب  هتـشون  نومـضم  نیا  هب  سدقا  ناگدنب  تمدخ  هب  ياهضیرع  ناشیا  هدیناسر و  ناشیدب  دودح  نآ  هب  دوخ  دورو  رد 
رصن راکماک  هدازهاش  باون  بناج  زا  فرط ، نیا  زا  دشاب . فوقوم  فیلکت  نیا  دناهدرکن  مالسا  هاشداپ  زا  شهاوخ  نینچ  هقباس  نیطالس 

مایا رد  هک  دـش  وحن  هچ  دوب  هقیرط  کی  رب  مالـسا  يانب  هانپتلاسر  ترـضح  مایا  رد  هاگره  هک  هدـش  هتـشون  هضیرع  باوج  رد  ازریم  هللا 
نیا رد  هک  یباوج  هدـش  بلطم  نیا  فاشکتـسا  دـش ، راهچ  رب  دوب  مالـسا  يانب  هتـشذگ  ترجه  زا  دـیدم  ياهتدـم  هک  سابع  ینب  يافلخ 
رهاظ رپ  تسین و  روکذـم  الیدـعت  اـحرج و  هعبرا  همئا  عورف  ناـیم  رد  يرفعج  تلم  غورف  هک  تسا  نیا  هدیـسر  باـنج  یلاـع  نآ  زا  تقو 

هاوخریخ نیبم و  عرـش  هناوتـسا  نیمز و  يور  همئاق  دـمحلا  بانج هللا  یلاع  نآ  دوشیمن . بلطم  نیا  باوج  فرگـش  فرح  نیا  هک  تسا 
هچنآ هک  تسا  مزال  ناشن  یتسود  نیا  ناشیا و  همذ  رب  دشابیم . نیملسم  هفاک 

348 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
تـسا حالف  زوف و  نمـضتم  حالـصا و  جـتنم  هک  باوص  روما  باوصا  رد  هدرک  وگتفگ  نیتیلع  نیتلود  رد  تسا  ضحم  قح  قح و  ضحم 

هب عورف ، رد  مالـسا  بهذم  يانب  املع ، قیدصت  هب  هنتف ، عفر  يارب  هک  تسا  نآ  یهاشنهاش  ترـضحیلعا  فرح  میراد . لوذبم  غیلب  یعس 
ناناملسم يارسا  تسا و  يوقا  دشا و  هب  تموصخ  داسف و  هدام  قرف  نیا  نایم  رد  هک  لاح  هتفای  رارق  راهچ  رب  هقباس ، نیطالـس  رما  بجوم 

مالسا لها  هک  تساور  اجک  دریگ . رارق  جنپ  رد  هیعرف و  ماکح  رد  دیلقت  يانب  هک  دراد  تصقنم  هچ  دنوشیم ، يرـش  عیب و  رافک  نایم  رد 
رد مالسا  لها  يارـسا  دنیامن و  دی  هلاطا  نیملـسم  دالوا  لاوما و  رـسا  بهن و  هب  ات  دنـشاب  هتـسج  تصرف  هنایم  رد  رافک  هداتفا  رگیدکی  رد 

يافلخ لوسر و  بانج  ياضر  هب  نورقم  ادـخ و  يدونـشخ  بجوم  ینعم  نیا  هتبلا  دـندرک . تسرپجاخ  سیانک  رد  يرـش و  عیب و  قاوسا 
دسافم يدؤم  رما  نیا  رد  نواهت  دنوش و  فرط  رب  فلت و  هنایم  رد  هیوبن  تما  زا  يرایـسب  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  دوب و  دهاوخن  نیدشار 

یماس رثا  تیناقح  رظن  روظنم  مانالا  دیـس  ترـضح  تما  سوماـن  تنایـص  مالـسا و  هضیب  يرادـساپ  هتـسویپ  هک  اـج  نآ  زا  ددرگ و  میظع 
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یکلم تاذ  دماحم  ياضتقا  هب  دـنرادن و  فاعم  ار  دوخ  باب  نیرد  باقلا  سدـقم  بانج  یلاع  نآ  هک  تسا  نآ  بوصا  مها و  دـشابیم ،
روما ماـشتحا  یبورک  نآ  تمه  نمی  هب  ماـمتها و  یعـس و  تکرب  هب  هک  دـنیامرف  یعون  هدرمـش و  مزـال  باـب  نیا  رد  دـهج  لذـب  تاـفص 
ثعاب يراگتـسر و  زوف و  بجوم  دابع  نیب  ام  یف  دادو  مسارم  يایحا  داـسف و و  ياـحما  هک  دـبای  لـصیف  لـمکا  لهـسا و  هجو  رب  هدوهعم 

«1 . » دش دهاوخ  يراب  ترضح  يدونشخ 
______________________________

102 ناخ ص 104 - يدهم  ازریم  تآشنم  (- 1)
349 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هیده رتفد  تروص 

هک یمظعلا  هتفالخ  هللا  دـلخ  هانپمالـسا  هفیلخ  هللا و  لظ - هاشداپ  تعفر  کـلف  ترـضحیلعا  رادـمتفالخ  راکرـس  دوبداـی  ایادـه و  رتفد 
: هدش لاسرا  نایچلیا  ناخ  يدهم  ناخ و  یفطصم  ناقاخلا  یبرقم  ناهاجیلاع  بوحصم 

هدش مامت  يردان  تصش  دصهن و  رازه و  لهچ  فلا و  راهچ  هب  ناتسودنه  هناخرهاوج  تبث  قفاوم  هک  دنـسم  یتشپ و  عم  يراکانیم  تخت 
: تاروکذملا هیف 

هعطق تشه  هاجنپ و  ساملا :
هعطق هد  دصتفه و  رازه و  شش  درمز :

هعطق داتشه  دص و  راهچ  رازه و  تسیب  دیراورم :
349 ص :  هیده .....  رتفد  تروص  شناگدنامزاب 349  هاشردان و  هعطق  هس  داتفه و  دصهن و  رازه و  کی  توقای :

هریغ شوپ و 
يددع نوتبالگ  هشیر  هرقن  هتوب  سلطا  فاجس  يرفولین  سلطا  هناطب  یمور  دنب  حرط  هب  هلداب  تفبرز  نع  هکرابم  تخت  کشود  شوپور 

يددع فابالط  هلداب  كاپ  هرانک و  یناوغرا  هبشکی  نع  هکرابم  تخت  شوپور 
350 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

لهچ و هریاد  مامت  عرذ و  ود  ياهناخ  ره  هک  هناخ  راهچ  تسیب و  رب  لمتـشم  زمرق  توهام  هناطب  تفبرز  نوردـنا  يدیـشر  تفبرز  رداـچ 
: الط هبق  هزیوک و  ددع  تشه  لهچ و  لاقتم : کی  داتشه و  رازه و  ود  هرقن : رس  واگ  هزیوک  ورس  واگ  باب  کی  دوشیم . عرذ  تشه 

يددع هچراپ  ود  مین ، لاقثم و  هدزاود  دصشش و  الط  هزیوک 
يددع هچراپ  ود  لاقثم ، تشه  تصش و  دصتفه و  الط  هبق 

ددع تشه  لهچ و  لاقثم : کی  لهچ و  دصناپ و  رازه و  تفه  تسیب و  هرقن : خیم 
ناددع زمرق : بصق  فاجس  لآ  كدق  هناطب  یبیکر  ییاراد  هچقوب 

: هریغ شرف و 
تسد کی  تفبرز / رداچ  شرف 

يددع تیچ / هناطب  هردنل  شرفریز 
: هریغ لیف و 

ریجنز ود  رگیزاب / لیف 
: اههریغ تفبرز و  لج 
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ناددع نوتبالگ / هشیر  ینطق  هناطب  تفبرز  لج 
ناددع یمشیربا / هشیر  كدق  هناطب  توهام  لج 

«1 [ » ناخ یلقماما  رهم  لحم  ]
______________________________

ناریا خیرات  نمجنا  دانسا  زا  گرب 633  (- 1)
351 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

يردان تخت 

هدید شخبینشور  لوبناتسا  یپاقپوت  هزوم  هرامش 3  نلاس  رد  نونکا  هداتسرف  ینامثع  هاشداپ  ناخ  دومحم  ناطلـس  يارب  ردان  هک  یتخت 
نیا هک  دومن  نشور  ریخا  تاقیقحت  اـما  تسا ، ناردـلاچ  گـنج  میاـنغ  زا  تخت  نیا  هک  دنتـشادنپیم  نینچ  نآ  زا  شیپ  تسا . رظن  لـها 

دومحم ناطلس  هب   1746 لاس 1159 / رد  هدیـشک و  ناریا  هب  دـنه  زا  ادـتبا  ردان  هک  تسا  یمیانغ  وزج  يدـنه و  نادـنمرنه  تخاس  تخت 
. تسا هدرک  ادها  ( 1730 - 1754 / 1142 - 1168  ) ینامثع ناخ 

تخت نیا  میزادرپیم . تخت  لکش  هب  کنیا  ام  هدرک و  فیصوت  ءزج  هب  ءزج  ار  تخت  فلتخم  تارهاوج  دوخ  يایاده  حرش  نمض  ردان 
. تسا رتمیتناس  نآ 46  عافترا  تشرد . ياهیگتسجرب  اب  میخض  هیاپ  راهچ  اب  تسا  دننام  هپاناک »  » لکش و یضیب 

توقای و درمز و  زا  رهاوج  عاونا  اب  يراکانیم و  خرـس  زبس و  ياهگنر  اب  هک  تسالط  زا  اههیاپ  هندب و  شکور  تسا و  یبوچ  الـصا  تخت 
. تسا هدش  عیصرت  دیراورم 

نآ ینوریب  يور  تسا و  رتمیتناـس  تخت 41  یتشپ  هراوید  يدـنلب  هدـش . بصن  يراکانیم  يور  هخاش  لگ و  ياـهتروص  هب  تارهاوج  نیا 
تمسق لوط  رد  دشابیم و  دیفس  خرس و  یئانیم  ياهلگ  ياراد  ینورد  يور  تسا و  تارهاوج  هب  عصرم  نیزم و 

352 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
يور شلاب  هدش . بصن  درمز  ياهعطق  یگتسجرب  ره  رـس  رد  هک  توقای  هب  نیزم  تسا  یلکـش  طورخم  ياهیگتـسجرب  تخت  تشپ  هندب 

هدـیدرگ نیزم  درمز  توقای و  یئالط و  ياهکلوپ  اب  يزودـلگ و  دـیراورم  اب  نآ  فارطا  هدـش و  هتخود  گـنر  یناوغرا  لـمخم  زا  تخت 
. گرزب تخت  دننامه  یتانیئزت  اب  تسا  یکچوک  یتختاپ  ياراد  تخت  نیا  تسا .

ایاده نیا  هلمج  زا  هدش و  هتشاذگ  اشامت  ضرعم  هب  زین  ینامثع  ناطلس  يایاده  یپاقپوت  ود  هرامـش  نلاس  رد  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج 
نآ ریز  رد  هدش و  هتشاذگ  راک  یتشرد  رایـسب  درمز  زین  نآ  يالاب  رد  هتفای و  نییزت  تشرد  درمز  هعطق  هس  اب  نآ  هضبق  هک  تسا  يرجنخ 

لاکـشا هب  نیزم  تسـالط  زا  هضبق  فـالغ و  سنج  تسا و  رتمیتناـس   3 هضبق 4 * ياـهدرمز  هزادـنا  تسا . هتفرگ  رارق  یکچوک  تعاـس 
. ددعتم ياهساملا  اب  نوگانوگ 

رانک رد  زین  یپاقپوت  هزوم  رد  هدوب و  ینامثع  روشک  رد  ینامثع  ناخ  دومحم  ناطلـس  يایاده  مه  ردان و  يایاده  مه  هک  هتکن  نیا  تلع 
رهش نادب  ارفس  ندیسر  زا  سپ  دنور و  دادغب  هب  لوبناتـسا  ناریا و  زا  ترافـس  تئیه  ود  هدوب  رارق  هک  تسا  نیا  ارهاظ  دناهتفرگ ، رارق  مه 

همادا رما  نیا  ددرگیم و  رـشتنم  ردان  ندـش  هتـشک  ربخ  دنـسریم  هک  دادـغب  هب  ارفـس  اـما  دـنیامن . تمیزع  تیرومأـم  بوص  هب  کـی  ره 
فرط هب  نتفر  زا  هاش  میهاربا  فرط  زا  شتمـس  دییأت  دوجو  اب  ولماش  ناخ  یفطـصم  هک  دـعب  یکدـنا  دزاسیم و  فقوتم  ار  نانآ  تکرح 

يراددوخ ایادـه  نداتـسرف  زا  ینامثع  تلود  ماگنه  نیا  رد  دوشیم . یفتنم  نیفرط  يارفـس  لدابت  عوضوم  ددرگیم ، فرـصنم  لوبناتـسا 
دوب و ینامثع  تلود  تافرـصتم  وزج  دادـغب  دوب و  هدـش  لاسرا  دادـغب  هب  يردان  تخت  اما  دـنادرگیمرب . لوبناتـسا  هب  ار  اهنآ  دزرویم و 

یـسک هک  هدوب  هتفـشآ  نانچ  عاضوا  مه  ناریا  رد  هدرک و  بحاصت  ار  تخت  دتـسرفب ، ییایاده  الباقتم  هکنآیب  ینامثع  تلود  هنوگنیدـب 
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قح نخس  هناوتشپ  هک  هتشادن  دوجو  یماظن  یسایس و  تردق  دشیم  زاربا  فیعض  لامتحا  هب  مه  یهجوت  رگا  هدشن و  عوضوم  نیا  هجوتم 
. دشاب

353 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
: دسیونیم نینچ  نزاب  شیشک  دوب  اهنآ  زا  یکی  روبزم  یئادها  تخت  هک  « 1  » يردان ياهتخت  صوصخ  رد 

رـشب مشچ  هک  تسا  یتخت  نیرتاهبنارگ  نم  هدـیقع  هب  دوب  هدروآ  ناتـسودنه  زا  هک  ار  یکی  نآ  میوگب . هچ  وا  هوکـش  اـب  ياـهتخت  زا  »... 
نآ يالاب  دیراورم و  ساملا و  هب  عصرم  کی  ره  دشاب ، نوتس  تشه  نآ  رد  دوب . ماگ  هد  نآ  يدنلب  ماگ و  شش  نآ  حطـس  دید . دناوتیم 
رد دوشیم و  گرزب  يدرمز  هب  یهتنم  اهنآ  مد  ياهرپ  زا  کی  ره  هک  دـشاب  نآ  رب  سواط  ود  درمز . لعل و  زا  هدیـشوپ  نوریب  نورد و  رد 

رایـسب زین  هک  تشاد  رگید  تخت  جـنپ  تسا . هدـش  هیبعت  یتمیق  تارهاوج  ناویح  یعیبط  فلتخم  ياهگنر  بسانت  هب  سواط  ود  نآ  مادـنا 
. رهاوج هب  عصرم  دوب  هدش  تسرد  الط  زا  ياهحفص  زا  هک  دنتخاس  زین  رگید  یکی  وا  يارب  دوب . هوکشاب  للجم و 

روتـسد ردان  هک  تسا  نامه  يرخآ  تخت  نیا  الامتحا  زاب  تسا و  سواط  تخت  ناـمه  دربیم  ماـن  نزاـب  هک  نیتسخن  تخت  رهاـظلا ، یلع 
. دتسرفب ینامثع  هاشداپ  يارب  ات  دوب  هداد  ار  نآ  تخاس 

______________________________

و ( 415 هحفص 414 /  1329 موس . لاس  امغی ، هلجم   ) هاش ردان  بیبط  نزاب  شیـشک  ياههمان  هب  دوش  عوجر  ردان  ياهتخت  دروم  رد  (- 1)
هرامش 156) مدرم  رنه و  هلجم  « ) ینامثع دومحم  ناطلس  هب  راشفا  هاش  ردان  ییادها  تخت   » ناونع تحت  نایناهفصا  دواد  رتکد  ياقآ  هلاقم 

354 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

صراق یلاو  اشاپ  دمحا  هب  ولماش  ناخ  یفطصم  همان 

قاحم طوبه و  تمصو  زا  تلاسب  تلابن و  تشحو و  تداعس  بکوک  تلالج و  تعانم و  تهبا و  تلود و  رتخا  هتسویپ  «[ 1  » ناهاش هاش  ]
. دنشاب لامآ  لوصح  بایماک  هدوب  نوصم  قارتحا  تفآ  و 

لوصو تمـس  یمارگ  بولـسا  تدوم  بوتکم  هک  درادیم  ایـض  رهم  ياریپ  تالاوم  يار  دوهـشم  هناقاتـشم ، تایفاو  تاوعد  غیلبت  زا  دـعب 
نایزاغ زا  یبارخ  روهظ  صراق و  هب  لبق  لاس  رد  نویامه  بکوم  ندـمآ  باـب  رد  هک  یحرـش  دـیدرگ . دادو  داوم  دـیزم  بجوم  تفاـی و 
رکسع زا  یعمج  ندیسر  لتق  هب  رکسعرس و  هیضق  بهذم و  داحتا  یتسود و  راهظا  فصو  اب  یحاون ، نآ  لاحم  هب  تبسن  نید  باحصاک 

: دراد یباوج  مادک  ره  هروبزم  بتارم  دندوب  هتشون  یتسود ، ياعدا  اب  ینعم  نیا  فلاخت  ضقانت و  زیرگ و  يانثا  رد  هار  ضرع  رد  ینامثع 
______________________________

. تسا نتم  رد  شیاج  هدمآ و  همان  ردص  رد  امارتحا  (- 1)
355 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

همدقم فیلکت  ضفر و  راثآ  هلازا  دـناهدوب . راک  نایم  رد  رایتخا و  بحاص  ریزو و  دـنافاصنا و  لقع و  بحاص  هّلل  دـمحلا  هاجیلاع  نآ 
يار مولعم  ندرک  مالعا  تلود  نآ  هب  هرابود  یتسود و  مسر  هب  ندرک  تعجارم  لصوم و  رس  رب  نتفر  تلود و  نآ  هب  یبهذم  رـس  نکر و 

فیرـشت ربخ  دوبیم ، صراق  رد  یناجنـسفر  یلع  دمحم  قباس و  رکـسعرس  ياشاپ  دـمحا  نوچ  دـشابیم . کیدزن  رود و  موهفم  یماس و 
رضاح و دندوب  هتشون  ناوریا  قباس  رادرس  ناخ  متـسر  هب  هاجیلاع  نآ  هک  مه  یبوتکم  دیـسریم . هیلع  عماسم  هب  زین  هاجیلاع  نآ  ندروآ 

تایار اذهل  میزاس . نکمتم  ناهفصا  رد  هدرب  ار  ازریم  یفص - هک  میرومأم  هک  دندوب  هدرک  جرد  اجنآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  یماس  رطاخ  رد 
. دنشاب هدش  صراق  هجوتم  تاهج  نیا  هب  هدوبن  نویامه  بکوم  تمیزع  رب  ثعاب  نیا  ياوس  هدش و  صراق  مزاع  تایآ  ترصن 

لها بهذـم  جـیورت  رد  یعـس  همه  نیا  فرط  نیا  زا  هکنیا  فصو  اب  دـمآ . دـهاوخ  مزال  فرط  نیا  رب  ریـصقت  زاب  هنوگچ  نیا ، فصو  اب 
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هک تشادن  شیاجنگ  دنشاب ، هداتسرف  الاو  تلود  نآ  هب  یتسود  يارب  ردقلا  میظع  نایچلیا  هدش  ثالث  يافلخ  تفالخ  تیقح  رشن  تنس و 
تاجتشون نیمارف و  رد  ار  تارابع  هنوگنیا  رومأم و  ناریا  هب  هتـشاذگ  مسا  ار  یناجنـسفر  یلع  دمحم  هدمآرد  یفالت  ماقم  رد  هوحن  نیا  هب 

. دنسیونب
رب تلود  نآ  نایعا  يانمت  قفاوم  هک  داتفایم  قاـفتا  نینچ  هکلب  تسا  یهلا  ياـضر  ریدـقت و  هب  طونم  یهاـشداپ  هک  تسا  رهاـظ  درخ  دزن 

اهنآ دسافم  لاح  ات  دناهتفای  طلست  هک  یفص  خیش  دالوا  هاگره  دیسریم  مه  هب  یطلـست  ناریا  رد  وا  دوبیم و  هدازهاش  وا  هک  لاحم  ضرف 
ادخ تلود ، نآ  نایعا  دشیم ، هنوگچ  قباس  دسافم  دیدجت  هک  دنهد  فاصنا  دوخ  داتفایم  مجع  تسد  هب  هک  یـصخش  نینچ  دـشاب  یقاب 

. دندادیم باوج  هچ  ار  مرکا  يافلخ  ادخ و  لوسر  و 
هعفد درک . فقوت  اجنیا  رد  رتشیپ  زور  هد  هیلاراشم  داتفا ، قافتا  یهلا  ياضق  هک  دـندوب  هتـشون  رکـسع  یگقرفت  رکـسعرس و  باب  رد  هچنآ 

بقاعت ار  ناشیا  وا ، سیرطم  ات  نیدلا  باحـصاک  ياهنوشق  هدروخ  تسکـش  تشاد . تفاسم  وا  يودرا  ات  خـسرف  ود  دـش ، گنج  هک  لوا 
لتق هب  وا  رکاسع  نارادقریب و  اسور و  نایاشاپ و  زا  ریثک  یعمج  هدرک 

356 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
نیمز ياههلوغیب  هتسکش و  هدش  جالعال  دش . دودسم  وا  رب  هقوذآ  هار  هدش  نصحتم  دوخ  سیرطم  رد  رکسعرس  دندش و  فرطرب  هدیـسر 

اب ار  انب  دـبال  درکیمن . هلباقم  تئرج  رگنـس  كاـخ و  دروآ ، شیپ  گنـسرف  عبر  هزور  ره  طاـیتحا و  هب  ار  دوخ  رگنـس  هتفرگ  تسد  هب  ار 
هچ هتـسکش  نیمز  سیرطم و  نایم  رد  هک  دندید  دندوب  سویأم  نادیم  گنج  هلباقم و  زا  رکـسع  نوچ  تشاذـگ . شروی  هب  رکـسع  نایعا 

تاـیح دـیما  دـندمآیم  هکرعم  هب  سیرطم  تشپ  زا  هکنآ  زا  دـعب  هک  دوب  مولعم  دـنزاسب و  گـنج  نادـیم  رد  هک  تخاـس  دنتـسناوت  راـک 
. دنربرد هب  تمالس  هب  ناج  ای  دننک  لمع  رکسعرس  فرح  هب  ای  تسیاب  دوبن . ناشیارب 

يودرا جراخ  رد  هک  ار ، وا  مدآ  زا  رفن  دصـشش  دصناپ  دش  عقاو  همدقم  نیا  هک  زور  نامه  هک  دـنیامن  قیقحت  دوخ  نوشق  زا  هاجیلاع  نآ 
ياهتسکش نیا  فصو  اب  دندرک . لخاد  وا  سیرطم  هب  هدرک  بقاعت  دندوب  هدمآرب  هلغ  هاک و  يارب  هک  ار  وا  رکـسع  هدرک  فرطرب  دوب ، وا 

رارف رد  ههبـش  هار  مسق  هچ  تشاد و  تسناوتیم  تاـبث  رارق و  عقوت  هنوگچ  يرکـسع  نینچ  رب  هریخذ  هقوذآ و  هار  ندوب  دودـسم  ررکم و 
. دراد تلاح  هچ  هک  مولعم  مه  رکسعرس  ندرم  دنام و  دهاوخ  یقاب  ناشیا 

، دـندوب هدرک  تمیزه  زاغآ  سیرطم  نایم  زا  تعامج  نآ  هکنآ  زا  دـعب  دـندوب ، هتـشون  ناـشیا  زا  یعمج  يراـتفرگ  دـیق و  باـب  رد  هکنیا 
کی ره  هتخیوآ  رد  ناشیا  هب  سدقا ، هراشا  رما و  نودب  دـندوب ، رومأم  صراق  قرط  دـس  ناشیا و  تظفاحم  هب  فرط  ود  رد  هک  ییاهنوشق 

. دندروآ رد  فلت  ضرعم  هب  دوب  کیدزن  لجا  لزنم  هک  ار 
. دندوب هدماین  ینامهم  یتسود و  قیرط  هب  دـندوب و  هدـمآ  گنج  هب - ندـش  هتـشک  نتـشک و  يارب  زا  تعامج  نآ  هک  تسا  مولعم  اذـهعم 
، یعمج ینعم ، نیا  فصو  اب  تسین  يدنمهلگ  نمضتم  دشاب  هداتفا  قافتا  کی  ره  هرابرد  بیصن  ریدقت و  ياضتقم  هب  هچنآ  تروص  نیرد 

تـسا یتدم  هک  دوب  دـهاوخن  یفخم  رونا  يار  رب  دـندومرف . بوص  نآ  هناور  اقآ  نسح  « 1  » شیماج بوحـصم  صخرم و  ار  ناراتفرگ  زا 
نیا زا  هک 

______________________________

شواچ دیاش : (- 1)
357 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

رادمتفالخ رابرد  هب  ماغیپ  غیلبت  يارب  هاجیلاع  نآ  عالطا  هب  مه  ار  یلی  يرسک  يدنفا  دمحا  لاسراپ  دوشیم و  يراگزاس  رد  یعس  فرط 
. دنداتسرفن ار  وا  هک  دنامن  يا ]  ] هریزج دوب و  رومأم  مایپ  غیلبت  هب  هنایم  رد  ضرغیب و  درم  هیلا  یموم  دنداتسرف . ینامثع 

فیلاکت زا  تسد  دـش ، عقاو  رکـسعرس  هیـضق  هک  تقو  نیا  رد  هدادـن  هار  سدـقا  رطاخ  هب  لالک  رابغ  ینعم  نیا  زا  ترـضحیلعا  اذـهعم 
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دندومرف و هینامثع  هیلع  تلود  هناور  دادغب  هار  زا  یتسود  راهظا  يارب  نویامه  همان  اب  ار  نامکرت  کیب  یلعحتف  اددجم  هتـشادرب و  هدوهعم 
. تسا حیحص  اهیتسود  مسر  حیرص و  ههبشیب و  هدوهعم  فیلاکت  خسف 

. دنتسین هفراع  نیا  لباق  هک  دندوب  هدومرف  ناریا  لها  هب  نیا  زا  لبق  ناهاش ] هاش  ]
قاش رایـسب  ناشیارب  دـنالجار و  فیلاکت  نیا  لوبق  زا  تلود  نآ  ناـیعا  هک  دـندید  نوچ  تقو  نیا  رد  میرادیمرب . تسد  بلاـطم  نیا  زا 

بلاـطم نآ  زا  تسد  اذـهل  دـندوبن ، شـالت  شـشوک و  نیا  هتـسیاش  ناریا  لـها  دوشیم و  ناناملـسم  يزیرنوـخ  لـتق و  هب  يدوـم  تسا و 
تلود ود  نایم  رد  دراد . رارقتسا  تفلاؤم  دعب  نم  رارمتـسا و  ناریا  رد  تنـس  لها  بهذم  تسا و  یکی  فرح  ار  ناهاش ] هاش  . ] دنتـشادرب

مزاع نویامه  بکوم  هک  دوب  دهاوخ  مزال  دـشاب ، ینامثع  رکـسع  زا  یتیعمج  اجنآ  رد  رگا  هک  دوب  نیا  يارب  صراق  ماغیپ  تسا و  یتسود 
هاش رگا  تسین . تلود  نیا  قیال  تسا و  رود  تورم  زا  ندومن  لاـمیاپ  ار  اـیاعر  ندرک و  بقاـعت  ار  هتـسکش  نوشق  ـالا  دوش و  تمـس  نآ 

مسق چیه  هتبلا  دندشیم ، تمـس  نآ  هجوتم  هکنآ  زا  دعب  دمآیمن . تسد  هب  زورما  زا  رتهب  یتصرف  دوبیم . رطاخ  رد  يدب  لایخ  ار  ناهاش 
باوج دناهتشون ، هانپمالسا  هفیلخ  هّللا و  لظ  هاشداپ  ترضحیلعا  هب  هک  ياهمان  نوچ  دوبیمن و  یقاب  بلطم  چیه  يارب  زا  یلیاح  زجاح و 
هکنیا ربانب  دنوش و  ناهفصا  هناور  نادمه  هغارم و  مدمد و  يوخ و  هار  زا  هک  تسا  نآ  سدقا  روظنم  دسریم ، رگید  هام  شـش  جنپ  ات  نآ 
تمس نآ  زا  یلاعت  هّللا  ءاش  نا - داتفا و  دهاوخ  قافتا  یحاون  نآ  زا  روصنم  بکوم  روبع  تسا ، هار  رـس  نا  كاخ و  دیزیاب و  يدومحم و 

صخرم ار  هفاضا  ياهنوشق  دوب و  دنهاوخ  ناهفصا  مزاع 
358 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

دـسرب ینامثع  تلود  زا  هک  باوج  وحن  ره  هب  ناهفـصا  رد  دنـشاب . قالـشق  قالیی و  لوغـشم  ناجیابرذآ  تیـالو  رد  هک  دـندومرف  ررقم  و 
نیا مالعا  هب  دوب  مزـال  نوچ  دوب  دـهاوخ  رـضاح  ناـجیابرذآ  رد  سدـقا  بکوم  زاـب  زورون  زا  دـعب  دوش ، رورـض  رگا  لـمع ، نآ  روخارف 

. تخادرپ بتارم 
خیرات 1159

. داب مادتسم  تلالج  تلود و  مایا 
«1  » هاش ردان  یچلیا  یفطصم  هدبع  رهم : همان ] تشپ  ]

______________________________

157 ص 161 - يریصن )  ) یخیرات تابتاکم  دانسا و  نویامه ص 207 ) طخ   ) ناریا خیرات  نمجنا  دانسا  (- 1)
359 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع هاشداپ  هب  ناخ  يدهم  ازریم  همان 

دننام نامز  ثداوح  هجنکش  جنکش  زا  ریمـض  دهاش  هرط  هک  یتلاح  رد  هک  دراد  یمارآ  کلم  يایـض  باتفآ  يار  ضورعم  ایریب  صلخم 
تاکرح يزیگنادرگ  هشیپ و  قافن  رهپـس  یناشفا  رابغ  زا  ریـسم  صـالخا  عبط  هنییآ  هتفرگ و  مغ  درگ  نتخ  اـطخ و  ناـیوم  نیکـشم  دـعج 

ینامی بکوک  هک  تشگ  ناشخرد  يرتخا  تاداعس  نمی  زا  دوب  هتفریذپ  ملا  گنز  نمرا  ناطخون  ضراع  هحفص  نوچ  هشیدنا  ردغ  خرچ 
ضراع هک  دیدرگ  نامارخ  هجولا  حیبص  يوم  هلوغرم  يزاونهدنب  ینادزرط و  زرط  زا  تفگ و  ینـشور  مشچ  ار  اصیمغ  شتارابع  غورف  زا 

. تفخ نوخ  رد  لگ  نوچ  شراسخر  یگتفکش  ترسح  زا  لگچ  ناتب 
بابـسا هدیـشخب ، لوصو  فرـش  دوب  هدـش  نورقم  صالخا  هدـنب  نیا  دزمان  هک  نومـضم  تافتلا  همان  تیاـنع  نومن و  قافـشا  همیقر  ینعی 
تحسف نامـسآ  دوج  هنازخ  زا  هک  شخرد  مجنا  كوکـسم  یفرـشا  ددع  رازه  يزاوم  دیدرگ و  هیاریپ  ار  مارم  تماقو  هیامرـس  ار  تاهابم 

«1  » ِضْرَْألا ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  هقودـصم  رهظم  ضرعلا ، لوطلاب و  ضرا  هرومعم  نامرهق  تیارد ، اراد  تکوش  ردنکـس  ترـضحیلعا 

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


، رادتقا نامیلس  هّللا  لظ  هاشنهاش  راقو ، مج  هانپمالسا  هاشداپ  نینرقلاوذ ، یناث  نیرحبلا ، ناقاخ - نیربلا و  ناطلس 
______________________________

هیآ 26 هروس ص  (- 1)
360 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یبایهقیقد هب  هک  رهوجم  یئالط  تعاس  ددع  کی  اب  دوب ، هدش  ناسحا  تبهوم و  راصمالا  راطقالا و  یف  ۀجیار  ۀیلعلا  هماکحا  دوقن  تلازال 
دادغب یلاو  اشاپ  دـمحا  جاح  مظعالا  روتـسد  مرکم و  ریزو  ترـضح  تطاسو  هب  دوب ، هتفای  ادـها  یلاع  رادـم  تفطاع  راکرـس  زا  الاو  عبط 

هرذ رمحا و  يـالط  ردـقمه  یتـسه  راـیعلا  راد  رد  دوـجوم  نیا  دوـجو  فـیزم  دـقن  هناویدـخ  هیهب  هـیطع  ریـسکا  ریثأـت  زا  تـشگ . لـصاو 
رب هنعط  هک  هنافـصآ  هنیـس  هیدـه  زا  دـیدرگ و  رز  هب  هکـس  رونا  رهم  نوچ  هدـنب  هرابرد  هناورـسخ  تمحرم  بای  قافآ  باـتفآ  ياـهیرورپ 

دیچیپ دوخ  رب  رام  دننام  نآ  تریغ  زا  بیاون  برقع  دیدرگ . صاقر  طاشن  طرف  زا  هنیس  ياضف  رد  لزنم  صالخا  لد  دزیم ، دعس  تعاس 
راختفا قرف  غیردیب  تبهوم  نیا  زا  تخادرپ و  یمظع  فطاوع  نیا  يراذگ  رکـش  هب  تعاسب  تعاس  تیدوبع  نیع  زا  نایب  تحدم  نابز  و 

. تخارفا راود  خرچ  رب 
نوزخم و رهپـس  نزاخم  رد  بقاوث  یلآلو  يرارد  ررد  نوحـشم و  بکاوک  رایع  لماک  دوقن  ار  کـلف  هرـص  هکنادـنچ  یلاـعت  هّللا  ءاـش  نا 

روشک دالقم  ناهج و  ناکرا  نیازخ  دـیلک  تسا ، طوبرم  ناشکهک  ریجنز  هب  نادرگ  خرچ  طونم و  یناوث  قیاقد و  هب  ناـمز  راودا  تعاـس 
مایق و تعاس  هب  یلاع  ناگدنب  لابقا  تداعس و  مایا  هدوب و  هانپمالسا  هفیلخ  هّللا و  لظ  هاشنهاش  تکلم  هضبق  تردق و  دیرد  ناکما  هصرع 

. داب هتسویپ  تعاس  مایق 
زا دادغب  مالسلا  راد  رد  هدومن  تفلا  مسر  دیهمت  تفلک و  هلئاغ  عفر  ناخ  یلق  یفطـصم  هاجیلاع  نویامه ، ناعذ  ألا  بجاو  رما  بجوم  هب 

معن يایلوا  یضارم  قفو  رب  هّللا  ءاش  نا  هدوب  یناطلس  تیانع  ياهتنمیب  معن  نابایماک  ینابم و  دبا  تلود  نآ  روصق  یب - رـصق  نانیزگهیاس 
«1 . » دروآ دهاوخ  روهظ  هب  هروکشم  یعس  ةراشبلا  ریخلا و  مزلتسم  تملاسم  ساسا  دییشت  ترافس و  رما  لیمکت  مامتا و  رد 

______________________________

98 ناخ ص 98 - يدهم  ازریم  تآشنم  (. 1)
361 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناخ دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  همان 

لاـمک صـالخا و  طرف  زا  نوحـشم ، یتـسود  تاـبیط  تاـیحت  فولا  نومن و  تباـجا  تاـیفاو  تاوـعد  فونـص  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
یناث نیقفاخ ، هفیلخ  تباهم ، ناویک  تبالص  مارهب  تداعس  يرتشم  تعلط  دیشروخ  ترـضحیلعا  نویامه  مظن  مرا  مزب  هیده  صاصتخا ،

هک دراد  یمایـض  باتفآ  يارآ  ناهج  يار  دوهـشم  هتخاس  هکلم  دلخ  هّللا  لظ  هانپمالـسا  هاشداپ  هاج ، نامیلـس  ردارب  نینرقلا ، وذ  ردنکـسا 
فـصو اب  هک  دوب  هدش  یفیلکت  هینآاق  هیلع  تلود  هب  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  یبهذـم  رـس  نکر و  نییعت  صوصخ  رد  نیا  زا  لبق 

لوبق زا  هتشگ  ریذاعم  هب  ثبشتم  ماجرف  دبا  تلود  نآ  نایعا  مالعا و  ياملع  دومنیمن ، روهظ  هولج  لقع  رظن  رد  نآ  روظحم  عنام و  هکنیا 
همدقم زا  دعب  دندیزرو . یشاحت  نآ 

______________________________

همان یـسراف  نالوا  دراو  هل  یتطاسو  نامکرت  کیب  یلعحتف  ندـنفرط  هاش  ردان  هب  يرادـناهج  نویامه  باکر  : » دنـس رد  هماـن  ناونع  (- 1)
نامکرت کیب  یلعحتف  بوحـصم  هک  نویاـمه  هماـنداوس  رگید : دنـس  رد  هنـس 1159 و  مرحم  لیاوا  ردـیتروص  هنیعب  کن  همـالع  یتسود 

«. هتشون
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362 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
. میتشادن مالـسا  لها  يراگزاس  یتسود و  ياوس  یـضرغ  میدرک  لایخ  « 1 [ » رگا میدید   ] لمأت و دنچ  ره  رکـسعرس ، ياشاپ  دـمحم  نکب 
تین و نسح  هار  زا  اذـهل  دوش . رتشیب  يزیرنوخ  هک  دراد  لاـمتحا  مینک  رارـصا  باوبا  نیا  رد  هکنآ  زا  دـعب  دـش . عقاو  يزیرنوخ  همه  نیا 

کلـس رد  ناریا ، جاـح  لـها  میدرک . اـهنآ  كرت  هدومن  لوکن  هروکذـم  فیلاـکت  زا  هدرکن  هغلاـبم  « 2 [ » نیا رب   ] هداـیز تأرج  يرادـنید 
بتارم لصاح و و  تلم  بهذـم و  داحتا  دـمحلا  هّلل  و  درک . دـنهاوخ  ادا  ار  دوخ  زامن  دـتفا  قافتا  هک  ماقم  ناکم و  ره  رد  هعبرا  بهاذـم 

یئوگتفگ يوعد و  رگید  هتفای  عاطقنا  لالک  تفلک و  داوم  عافترا و  عازن  هلئاغ  باـب  ره  رد  تسا . لـماک  اـنطاب  ارهاـظ و  طاـبترا  تلخ و 
رد هچنآ  دوب . دهاوخ  رادیاپ  تقفاوم  تفلاوم و  ساسا  رارقرب و  دـبا  ات  نیترـضحلا  نیب  يردارب  یتسود و  ینادزی ، تیانع  هب  تسین و  یقاب 

. تساشگناهج يار  ياضاقت  اشخب و  یتیگ  فطل  هب  هلاوح  نآ  لوبق  در و  هدش  زاین  اجر و  نویامه  تمدخ  زا  هدح  یلع  همان 
. داب هدنیاپ  هدنبات و  يرادناهج  تفالخ و  باتفآ  یقاب 

______________________________

یسایق حیحصت  (- 1)
( يریصن  ) تابتاکم دانسا و  رتفد 18 ص 161 ) نویامه  همان  هرامش 23 ، نویامه  طخ   ) ناریا خیرات  نمجنا  هرامش 44 و 268  دانسا  (- 2)

123 ص 125 -
363 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناخ دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  هنامرحم  همان 

دییأت هب  هکنیا  زا  لبق  هک  درادیم  مسترم  فشکنم و  تسا  نوچیب  دزیا  راونا  هعـشا  حرطم  هک  نویامه  رینم  ریمـض  رب  هناش  یلاـعت  هّللا  وه 
هار زا  ع )  ) قداص رفعج  ماما  یبهذـم  رـس  نکر و  نییعت  صوصخ  رد  میدومن ، خوسنم  وحم و  ناریا  زا  ار  عدـب  ضفر و  بس و  راثآ  یهلا 

تما فیلات  مالـسا و  لها  يراگزاس  ياوس  ضرغ  نمـض  نیا  رد  نوچ  دـش و  فیلکت  دـنویپ  دـبا  تلود  نآ  هب  الو  یتسود و  یگناـگی و 
ياـشاپ دـمحم  نکی  همدـقم  عوقو  زا  دـعب  تفاـی . دـهاوخ  اـضترا  لوبق و  هجرد  هتبلا  هک  دوب  نآ  یلک  نونظم  دوبن ، ماـنالا  دیـس  ترـضح 

ءامد کفـس  همه  نیا  هب  هک  دـیدرگ  دوهـشم  يدـح  هب  تلود  نایعا  رهطا و  عرـش  يانما  یـشاحت  راکنا و  دـش ، لمأت  دـنچ  ره  رکـسعرس 
. دندشن یضار  فیلاکت  نآ  لوبق  هب  دندش و  یضار 

نیعمجا و مهیلع  هّللا  ناوضر  نیدشار  يافلخ  تفالخ  تیقح  لوبق  زا  ترابع  هک  تعامج  تنـس و  بهذم  يدزیا  تیانع  هب  هک  دـنچ  ره 
لامک ناریا  رد  دشاب ، تاعدتبم  كرت 

______________________________

. ردیتروص هنیعب  کن  همان  یسراف  ندیا  دورو  هدیچیپ  هموقرم  همان  دنس : رد  همان  ناونع  (- 1)
364 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یهاوخ زین  ار  ناشیا  هک  دـندوبن  یـضار  ینادان  هار  زا  یـضعب  نکیل  دـنالئاق . بلقلا  میمـص  نع  يرثکا  دراد و  رارقتـسا  خوسر و  عویش و 
هدوهعم فیلاکت  هب  نیفرط  هاگره  دوب ، نیفرط  یهاوخ  ریخ  دنمزاین  نیا  دوصقم  نوچ  میاهتخاس . هقیرط  نیا  دقتعم  دلقم و  عبات و  یهاوخن 

مـسق نیا  لزا  زور  زا  تسیاب  دوبیم ، یلقع  ار )  ) ناریا تالیا  مجع و  رگا  درادن و  یموزل  نادنچ  شیدناریخ  نیا  رارـصا  دنـشابن ، یـضار 
ار دوخ  تمحرم  رظن  ملاع  دنوادخ  دوب ، هیدمحم  تما  یشیدناحالص  ام  ضرغ  لاح  ودب  زا  نوچ  دننکن . لوبق  لیعامسا  هاش  زا  ار  اهتعدب 

اعدـم هاگره  میتشادرب  تسد  اهنآ  زا  دوب . هدوهعم  بلاطم  فرط  ود  عازن  هدام  شکاشک و  لـصا  لاـح  ره  هب  تشادـن . غیرد  تین  روخارف 
. بلطم دش  مامت  بلطم  رس  زا  متشذگ  تسا . فوقوم  زین  يوعد  دشاب  فوقوم 
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هک دشاب  هتـساوخن  ادخ  تسا و  للخ  بیر و  هبئاش  زا  يراع  رمتـسم و  عیاش و  تسا  لک  دوصقم  هک  تعامج  تنـس و  بهذـم  دـمحلا  هللا 
دوش یم - مالعا  يردارب  ملاع  رد  نکیل  میوش . عازن  يداب  هدـمآرب  فالغ  زا  فالخ  غیت  تایحلا  مادام  لام ، کلم و  ببـس  هب  مویلا ، دـعب 

فصن لیعامسا  هاش  تلود  دهع  رد  هک  تسا  هاوخریخ  نیا  یثرا  هقیقحلا  یف  هینامکرت و  نیطالس  اب  هشیمه  ناجیابرذآ  قارع و  نوچ  هک 
، یگناگی هار  زا  دشاب ، ناجیابرذآ  قارع و  زا  ترابع  هک  ار  تکلمم  ود  نآ  زا  یکی  هچنانچ  هدمآرد  دنویپ  دبا  تلود  نآ  فرصت  هب  اهنآ 

ترـضح نآ  تافتلا  نسح  دوب و  دـهاوخ  لالح  هرهاب  تلود  نآ  هب  رگید  فصن  هتبلا  دـنیامرف  اطع  ناسحا و  الولا  قداـص  تسود  نیا  هب 
ماربا رارصا و  يور  زا  هن  داحتا  تبحم و  هار  زا  زین  فیلکت  نیا  دش و  دهاوخ  نهربم  رهاظ و  نایملاع  رب  رورپصالخا  ردارب  نیا  هب  تبـسن 

رب لـمح  دوب . دـهاوخ  اراوگ  زین  دنمـصالخا  نیا  رب  دـشاب  اراوگ  نویاـمه  عبط  رب  هک  وحن  ره  هب  دـنراتخم . نآ  لوـبق  در و  رد  دوـشیم و 
. دومرف دنهاوخن  رگید  یعون 

«1 . » داب لاوزیب  لازی و  يرادناهج ال  تفالخ و  باتفآ  یقاب 
______________________________

131 ص 133 - يریصن )  ) تابتاکم دانسا و  نویامه ،) طخ   ) ناریا خیرات  نمجنا  هرامش 45 و 269  دانسا  (- 1)
365 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

فیظن یفطصم  باب  رد  ناریا  ياملع  هب  همان  شرافس 

ةولـصلا و نیملـسملا و  نیب  ۀنطلـسلا  کلملا و  دییاتب  هدبا  نیقیلا و  قدصلا و  راوناب  عرـشلا  دیا  يذـلا  هّلل  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
. مایقلا ۀعاس  یلا  ناسحاب  مهعبتا  نم  مارکلا و  هبحص  ماظعلا و  هلآ  یلع  نیلسرملا و  ءایبنالا و  متاخ  دمحم  اندیس  یلع  مالسالا 

یف ناریالا  کلامملا  ءاملعلا  مالعا  یلع  ۀیملعلا  ۀسایرلاب  فرـشملا  یلاوملا  یلا  ۀقداصلا  تایحتلا  فاحتا  هیکازلا و  تاوعدـلا  ءادـها  دـعب 
عم ۀـفوفلملا  ةریبز  یف  ررح  دـق  هنا  یلاوملا  مالعا  عوبتم  یلاعلا ، بانجلا  یلا  یهنی  يذـلاف  نانملا  کـلملا  دـنع  اـظوفحم  ماد  ناـمزلا  اذـه 
یف ۀعقاولا  ۀیمحلا  کلامم  ضعب  ریطـشت  وه  دودحلا و  رماب  قلعتی  ام  یمظعلا  ۀفالخلا  ۀـحاس  یلا  تدرو  یتلا  هینآاقلا  ةدیعـسلا  ۀـضوافملا 

لوبقلا رما و  ضیوفت  و  مازتلالا ، هجو  یلع  ال  دادولا ، بحلا و  نع  رداصلا  ءاجرلا  جهن  یلع  مویقلا  کلملا  هللا  ۀیانعب  ۀسورحملا  موختلا 
______________________________

ربکا یلع  الم  هلیدی  يدنفا  فیظن  یفطصم  ندنرل  فیرش  فرط  يرل  ترضح  يدنفا  مالسالا  خیش  ول  تلیضف  : » دنس رد  همان  ناونع  (- 1)
.« ردیتروص کبولسا  تالاوم  بوتکم  هلیردنوک 

366 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
نا ملع  ریذاحملا  ریذاعملا و  نم  هیف  ام  ظح  ول  ریرحتلا و  هذه  لصو  املف  لوقعلا  هیـضتقت  دعب  امبـسح  يربکلا  ۀـفالخلا  ةرـضح  رایتخا  یلا 

يدی نم  اوذخا  مهنیهارب و  یلاعت  هّللا  رانا  هینامثعلا  ماظعلا  نیطالسلا  اهیلع  ترهظ  دق  فیک ال و  اضرلاب  هیلع  دعاسیال  یجریال و  رمأل  اذه 
ةرومعملا ۀکلامملا  رئاسک  ۀمورحم  تراص  قاقحتسالا و  ثرالاب و  انناطلـس  ةرـضح  ةزوح  یف  تعقوف  نیعملا  کلملا  هللا  نوعب  نیفلاخملا 

هنکـسا عبارلا  ناخدارم  ناطلـس  نمز  یف  دیدحتلا ، ءاقبا  رابتعالا  ءانتعالاب و  قیقحلا  لب  راتخم  ریغ  ۀـفالخ  یلا  رایتخالا  فرـصف  قافالآ  یف 
انیعتم الوسر  ثعبی  ۀصوصخم و  ۀیناطلس  ۀمیخف  ۀکولا  مسری  نا  لاقمل  اذه  مالعال  لاحلا  یضتقاف  عبارملا  نکاسملا و  بیطا  یف  یلاعت  هللا 
یلاعلا ناویدلا  یف  مالقالا  بابرا  نم  ةداعـسلا  کلتب  دعـستساف  ۀیلعلا  هلودلا  یف  ۀیعدتـسملا  ۀـندیدلا  ۀـمیدقلا و  ةداعلا  بسح  لاجرلا  نم 

کلت یلا  اهلقن  هیناطلسلا و  ۀمیخفلا  ۀکولالا  کلت  لمحب  فرـش  دابعلا و  بر  ظفح  یف  ماد  دادسلا  دشرلاب و  فوصوملا  فیظن  یفطـصم 
هصوصخملا ۀلاسرلا  کلت  فورص  کلذلف  ۀیماسلا  ۀفرشملا  کلت  یف  مسر  امبـسح  ۀموسرملا  رومالا  ضعب  هیلا  ضوف  هینآاقلا و  ةرـضحلا 

یف روطـسملا  هجولا  یلع  رومـالا  کـلت  لوصح  یف  روکـشملا  مکیعـس  اوجرن  یلاـعلا  مکباـنج  یلا  تلـصو  اذاـف  دیـشرلا  ریفـسلا  اذـه  عم 
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«1  » مارملا اذه  مامتا  ریسیتل  مالعلا  کلملا  هللا  نم  قیفوتلا  اوجرن  هیناطلسلا . ۀیلعلا  ۀضوافملا 
______________________________

يریزو ج 8 ص 178) شاب  یناگیاب  زا   ) خیرات نمجنا  دانسا  (- 1)
. دوشیم هدناوخ  نآ  رد  خیرات 1160  یلو  تسین  اناوخ  هک  هدش  هتشون  یکرت  هب  ارهاظ  يرطس  دنچ  همان  هیشاح  رد 

367 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناخ دومحم  ناطلس  هب  هاش  ردان  همان 

هیدـه تبحم  بیعیب  هبیع  تدوم و  نزخم  زا  نورقم  تفلاوم  تابیط  تایحت  رهاوز  رهاوج  نومن و  تباجا  تایفاو  تاوعد  یلـالتم  یلـآل 
هاجنامیلس رواد  رتسگ ، تلادع  رادناهج  راداد  تداعس  يرتشم  تعلط  دیـشروخ  تعفر  کلف  ترـضحیلعا  فینم  فقوم  فیرـش و  مزب 

عماـق نارود ، نیقاوـخ  مـخفا  ناـهج ، نیطالـس  مـظعا  ریرـس ، نودرگ  رــسفا  رهم  ورــسخ  ریگروـشک ، ياـشگکلامم  ویدـخ  رفنودـیرف ،
رهپس هاپـس  مجنا  هاشداپ  هانپمالـسا ، هفیلخ  نینرقلا ، وذ  ردنکـسا  یناث  نیرحبلا ، ناقاخ  نیربلا  ناطلـس  نیـضرألا ، یف  هّللا  لظ  نیکرـشملا ،

نویامه يارآ  ناهج  يار  دوهـشم  هتخاس  ۀـعوفرم  هلالج  ۀـیولا  ۀـطوسبم و  هتفالخ  لالظ  تلازال  ناخ  دومحم  يزاـغلا  ناطلـسلا  هاـگراب ،
لاسرا نامکرت  کیب  یلعحتف  يدنفا و  فیظن  یفطصم  مخافالا  دجامألا و  راختفا  بوحصم  هک  هیلع  تاضوافم  هیهب و  جماون  هک  درادیم 

. دیدرگ دوروم  تدوم  رطاخ  يازفا  فعش  دورو و  تحاس  ياشخب  فرش  نامز ، دعسا  ناوا و  نمیا  رد  دوب ، هدش 
ترصن بکوم  هک  یناوا  رد  هک  دوب  هتفای  جاردنا  نویامه  همان  رد  هکنیا 

______________________________

ردیتروص هنیعب  کن  همان  یـسراف  نالوا  دراو  ندنفرط  هاش  ردان  هلیتطاسو  يدنفا  فیظن  هرادمتلالج  هیلع  هبتع  : » دنـس رد  همان  ناونع  (- 1)
ۀنس 1159» رخالا  يدامج  ةرغ 

368 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هک مه  نآ  زا  دعب  دیسرن و  روهظ  هب  يرما  لازی  تلود ال  نآ  ناگتشامگ  بناج  زا  دوب ، لادج  گنج و  لوغشم  لامـش  بناج  رد  لامتـشا 

رونـس یـشاوح و  زا  ررـض  عفد  رون و  رپ  عرـش  هزاجا  رب  ینبم  دیدرگ ، ردک  يال  لگ و  هتخیمآ  شیج  دـنج و  دورو  زا  الو  یتسود و  دور 
زورفاناهج رهم  نهربم و  مولعم و  رادـقم  یلاع  رایرهـش  نآ  تیوط  يافـص  تین و  نسح  لاـح  يداـبم  زا  هلا  هاـگرد  دـنمزاین  نیا  رب  دوب .

دنمزاین نیا  هک  دوب  دهاوخ  حضاو  زین  هانپمالسا  ویدخ  نآ  رب  هتبلا  دشابیم . نشور  باتملاع  باتفآ  نوچ  ترـضح  نآ  ینابرهم  تبحم و 
فیلأت نیتلود و  قفاوت  بهذم و  هیلجت  برـشم و  هیفـصت  ياوس  دوبن و  روظنم  يزیرنوخ  فیـس و  لس  يزیگناتفلک و  فیلاکت  نیا  زا  ار 

. تشذگیمن ریمض  نوماریپ  زا  میالمان  تالاح  دصق  ای  تشگیمن و  رطاخ  درگ  یبلطم  نیفرط  نیملسم 
هک تسا  یهیدب  داتفا . قافتا  نآ  سکع  هکلب  دـشن  نکفاسکع  لوصح  تآرم  رد  یهامک  نیبناج  بولطم  تروص  یهلا  ریدـقت  هب  نکیل 
. دش دهاوخ  تاینلاب  لامعالا  هلماعم  هب  لوحم  حیحص و  هجو  هب  لومحم  دناریبخ  روما  قیاقد  رب  هک  ریمض  نشور  ناگشیپفاصنا  رظن  رد 
رد ار  ام  هتشاذگ  یناطلس  تیور  يار و  هجنپرـس  هب  ار  رایتخا  مامز  نوچ  هک  دوب  هدش  کلـس  ررد  کلک  موقرم  کلم  صوصخ  رد  هکنیا 

ماجنا و هتـشاذگ  عبار ، ناخدارم  ناطلـس  عبارم ، دلخ  ویدخ  نامز  هحلاصم  رب  ار  انب  نیتلود ، داحتا  هار  زا  دـیاهتخاس ، راتخم  نآ  لوبق  در و 
. مینادیمن ادج  ار  هیردان  تلود  میعقوتم و  ار  نآ  ماتخ 

. دنامب رادیاپ  راگزور  رد  نیترضح  باقعا  فالخا و  نیتلود و  هنایم  رد  داحتا  مسر  زیزعلا  هّللا  ءاش  نا  هک  دوش  یعون 
یتسود راهظا  هب  یگشیپ  تبحم  عون  نیا  هدعو  دشابیم و  گرزب  ردارب  ار  راعش  یتسود  نیا  رادم  تفالخ  رایرهـش  نآ  نوچ  اهانپمالـسا 

رما دودح  زا  زایتجا  ینانج ، تدوم  ینعی  لگ ، تشم  نیا  هرومعم  ياورنامرف  لد و  کلملا  راد  ياشگروشک  ناطلس  دناهدومرف ، یگشیمه 
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ار ترـضح  نآ  لومأم  هتـسناد  مزال  ار  نویامه  رطاخ  ییوجاضر  اذهل  تشادن . زوجم  ار  یناقاخ  ترـضحیلعا  ياضر  جـهنم  زا  فلخت  و 
یضمم

369 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ار يدـنفا  فیظن  اـضترا و  لوبق و  نسح  ياریذـپ  ددرگیم  هیهب  تلود  ناـیعا  ظوـحلم  يرجاـم  تروـص  هک  يوـحن  هب  ار  هحلاـصم  رما  و 

. میتخاس انثنا  فارصنا و  هب  صخرم  مارملا  یضقم 
حلـص نیا  نمحرلا  هّللا  ءاش  نا  تسا ، مدآ  ینب  بولق  حاولا  شقن  ریدـقت  کـلک  هب  تبحم  ياـح  تفلا و  مـال  تقادـص و  داـص  هکنادـنچ 

. داب ماوت  ملق  حول و  تابثا  هب  نآ  ياقب  تبث  ملاع و  هحفص  هتشاگن  حالص  رسارس 
داب يرادـناهج  ياضف  شخبغورف  يراکماک و  هصرع  شاپ  رون - يراب  بانج  دـییأت  نوع و  هب  يرایرهـش  تفالخ و  باـتناهج  رین  یقاـبلا 

«. 1»
ردان دوب  ناهج  رد  رداق  هدیزگرب  رهم ] لحم  ]

______________________________

(143 - 146  ) يریصن ص تابتاکم  دانسا و  ناریا / خیرات  نمجنا  هرامش 57 و 282  دانسا  (- 1)
370 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع مظعاردص  هب  ازریم  هللا  رصن  همان 

هاجیلاع لالجا ، تداعـس و  هکیرا  ياشخب  تنیز  لالج و  زع و  لفحم  يارآ  دنـسم  باستنا ، تهبا  باصن ، تلالج  بآم ، ترازو  بانج 
رد هک  درادیم  زیگناتباصا  يار  ياهنم  زیمآقافشا ، تایفاو  تاوعد  غیلبت  زا  دعب  هناش ، هللا  مظع  مظعا  ریزو  مخفا ، ردص  مرکا و  روتـسد 

همان هتنطلـس ، دـعاوق  هللا  دیـش  یهللا ، لظ  يوبا  یمعنلا  یلو  اب  تبتر  کلف  ترـضح  یلعا  فرـشلا  نیرق  فرط  زا  ناـشن  تنمیم  ناوا  نیا 
هدنخرف بناج  هب  عازن  تفلک و  عفر  هحلاصم و  دعاوق  رارقتسا  دییشت و  رب  ینتبم  هدوهعم و  فیلاکت  خسف  رب  رعشم  نویامه  هماتخ  نیکـشم 

هتفای شراگن  هناسحا  ضافا  هکلم و  هللا  دـلخ  هاـگراب  کـلف  هاـشداپ  هاگتـسد ، ردنکـسا  هانپمالـسا ، هفیلخ  ناـش  نامیلـس  ناگدـنب  بناوج 
دهاوخ نیئآ  تیناقح  هاجالاو  نآ  مولعم  نآ  نیرق  یتسود  نیماـضم  هتبلا  هدـش  لاـسرا  ناـمکرت  کـیب  یلعحتف  هابـشالا  ةدـمع  بوحـصم 

هتـسویپ تخادرپ . تـالاوم  هلـسلس  کـیرحت  هب  بولـسا  تیریخ  بوـتکم  نیا  ریرحت  هب  تاـفتلا  تـفأر و  مـسارم  ياـضتقم  هـب  دـیدرگ و 
. دنهد نالعا  زارط  ار  ریارس  وکین  رطاخ  تانونکم 

«2 . » دانامب ینارماک  تعانم و  تهبا و  ترازو و  مایا  یقاب 
______________________________

نالک هلیدی  هیلا  یـسوم  ریفـس  ندنفرط  یـس  هلودلا  دامتعا  کن  هاش  ردان  کنیرل  ترـضح  مظعاردـص  ولتیانع  دنـس : رد  همان  ناونع  (- 1)
. ردیتروص هنیعب  کبوتکم  یسراف 

( نویامه طخ  زا   ) ناریا خیرات  نمجنا  دانسا  هرامش 56 و 270  دنس  (- 2)
371 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

کلامملا ریعم  ناخ  یلعنسح  هب  ردان  نامرف 

برقم هاجیلاع  هاگتـسد ، تعاـنم  تهبا و  هاـنپتلاسب ، تلـالج و  هکنآ  « 2  » نیـضرالا یف  هتفالخ  لالظ  هللا  دـلخ  مور  هانپمالـسا  هاـشداپ 
نوچ هک  دنادب  هتشگ  یهابم  ززعم و  یهاشنهاش  تایاهن  الب  تایانع  هب  کلامملا  ریعم  ناخ  یلعنـسح  ۀلاب  لا ؟؟؟ ۀلالجلل و  اماظن  ناقاخلا ،

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمرحلا مداـخ  نیرحبلا  نیربـلا و  ناطلـس  تعفر ، کـلف  ترـضح  یلعا  ناـمرف  رما و  بجوـم  هب  هیناـمثع ، هـیلع  تـلود  زا  تـقو  نـیا  رد 
مخفا ناهج و  نیطالس  مظعا  مدخ ، نودیرف  هاپس  هراتس  ویدخ  مشح و  مجنا  هاگراب  نودرگ  ناقاخ  نینرقلا ، يذ  ردنکسا  یناث  نیفیرـشلا ،

راد یلاو  اشاپ  دـمحا  مخفم  مرتحم  ریـشم  مرکم و  روتـسد  مظعم و  ریزو  هاجیلاع  هّللا ، لظ  ناقاخ  هاـج و  نامیلـس  هفیلخ  نارود ، نیقاوخ 
هدوب نیفرط  بوغرم  هک  نیتلودلا  نیب  هحلاصم  رما  يارفـس  اب  يدنفا  فیظن  یفطـصم  نایعالا  دجامالا و  راختفا  هرـصب و  دادـغب و  مالـسلا 

نآ نویامه  همان  اب  يدنفا  فیظن  رومأم و  نوذأم و 
______________________________

. ردیتروص یمقر  تصخر  نالیریو  هنیرل  بانج  ناخ  ریعم  دنس : رانک  رد  ناونع  (- 1)
. ماهدرک صخشم  تمالع ][  اب  هک  تسا  هّللا » لظ  ناقاخ   » زا دعب  نتم ، رد  شیاج  هدمآ و  همان  ردص  رد  امارتحا  (- 2)

372 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
یلعم و هاـگرد  دراو  دوب ، هدـش  نییعت  هیلا  راـشم - هاـجیلاع  بناـج  زا  هک  يدـنفا  یلو  بآـم  تمزع  قاـفتا  هب  هاگتـسد  ردنکـس  هاـشداپ 
- یلعا هک  یبجوم  هب  هک  تسا  نوذأـم  صخرم و  هاـجیلاع  نآ  فرـشلا  نیرق  فرط  نیا  زا  اذـهل  دـیدرگ . اـیلع  هیتع  لـیبقت  زودـنافرش 
اب عبار ، ناخ  دارم  ناطلس  عبارم  دلخ  نامز  قفاوم  ار  هحلاصم  رما  دناهدومرف ، شهاوخ  راهظا و  نویامه  همان  رد  هانپمالسا  هاشداپ  ترـضح 
نآ دنراپـسب و  هدومن  رهم  هقیثو  فرط  نآ  نیرومأـم  هک  يوحن  هب  هتخاـس  ماـجنا  ياریذـپ  اـمهیلاراشم  نایدـنفا  اـب  هدوهعم  داوم  طورش و 

یف 15 ش اریرحت  دسانـش . هدـهع  رد  دـیامن و  میلـست  هتخاـس  موتخم  دوخ  رهم  هب  موقرم و  هقیثو  هیلع  تلود  نیا  بناـج  زا  زین  هاـجیلاع 
«1  » 1159 نابعش ) )

______________________________

139 ص 141 - يریصن ، يریصن )  ) تابتاکم دانسا و  خیرات / نمجنا  هرامش 836  دنس  (- 1)
373 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع تلود  اب  هاش  ردان  همانحلص 

نیب نم  «[ 3  » ةاداعملا يراـجم  سیمطتب   ] ماـنألا نیب  نمـألا  نویع  « 2  » لاسا نیطالـسلا و  بولق  ظاقیاب  نتفلا  نویع  ماـنا  يذـلا  هّلل  دـمحلا 
کلذ حول  یف  تافاصملا  راثآ  حول  دومحملا و  دـهعلا  اذـه  یف  دوهعلا  لئابحلا و  دـقعب  عازنلا  لئابح  دوقع - لـح  و   ] نیطاـسألا نیقاوخلا 

باب دـس  حـتف و  داـسفلا و  داوم  ۀـیلختب  نیملـسملا  بولق  بلاوق  یف  غارفلا  غرفا  يذـلا  هلوسر  یلع  هّللا  یلـص  دوعـسملا و  رداـنلا  کـلملا 
«[. 4  » داشرلا یهنلا و  یلوا  هباحصا  هلآ و  یلع  داهجلا و  حلاصم  فویسلا و  حیتافمب  رفکلا  قیرط  مالسالا و 

______________________________

: تآشنم رد  و  تسا ». هتـشگ  موقرم  فورح  مقار  هدوسم  هب  فرط  نیا  زا  هک  همانحلـص  تروص  : » يردان ياشگناهج  رد  همان  ناونع  (- 1)
: هیکرت تلود  یناگیاب  دانسا  رد  و  دش ». هتشون  مور  راگدناوخ  هب  هسمخ  بلاطم  صوصخ  رد  همانحلص  تهج  هب  هک  ياهقیثو  تروص  »
دراو ندنفرط  یهاش  ناریا  يواح  ییهکرابم  هحلاصم  دقع  هلبتطاسو  يدنفا  یفطـصم  فیظن  ندـناکولم  هب  اصن  تلالج  باطتـسم  باکر  »

«. ردیتروص ینیع  ککسمت  یسراف  نالوا 
يرجا و  اشگناهج : (- 2)

ةرفانملا راهنا  سامطناب  ج : (- 3)
لغ نم  مهرودص  یف  ام  عزن  نینمؤم و  موق  رودص  یفشیل  مهبولق  ظیغ  بهذا  نیملسملا و  روما  نم  دسف  ام  متهحلصمب  حلصا  و  ج : (- 4)

یف دورو  امک  دوهعلا  ءافیاب  مهرما  دوقع و  و 
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374 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
، هینامکرت نأشلا  عیفر  نامرود  نامرهق  بانج ، رهپـس  بایماک  باون  ناگدنب  زا  ناریا  یلاها  هک  ناغم  يارحـص  ياربک  ياروش  رد  دعب ، اما 

ناـقاخلا ناریا ، هصرع  ياراراد  رواد  ناروت ، دـنه و  کـلامم  كولم  شخب  جاـت  هینامبـس ، تادـییأت  هب  ناشکرـس  یتـسه  زوسنمرخ  قرب 
، دندش تنطلس  لوبق  یعدتسم  هتکوش  هتنطلس و  هّللا  دلخ  هاشداپ  ردان  ناطلـسلا  ناهج ، ناهاش  هاش  ناحبـس ، لظ  مرکالا ، نآاقلا  مظعالا و 
روهظ و ناریا  مور و  نیب  ام  یف  تاداعم  تضغبم و  ببس  نیا  هب  عویش و  ناریا  رد  ضفر  بس و  يوفص  لیعامسا  هاش  جورخ  ودب  زا  نوچ 

ناشیا تنطلـس  زا  «[ 1  » بانج نآ   ] هدوب ترـضح  نآ  مارک  يابآ  راـتخم  هک  تعاـمج  تنـس و  لـها  فینح  بهذـم  هب  رظن  تشاد ، عوقو 
لاوقا دـیاقع و  نیا  كرات  نانجلا  ناسللاب و  هفیاط  نآ  هاـگره  هک  دومرف  دـش ، یـشان  هورگ  نآ  زا  ررکم  حاـحلا  هکنآ  زا  دـعب  یـشاحت و 
سدقا مکح  مه  ناشیا  «[. 3  » دش دنهاوخ  لیان  لوئسم  لوصح  هب  « ] 2  » دنوش لئاق  مهنع ] هّللا  یضر   ] نیدشار يافلخ  تقیقح  هب  لیاطال و 
نیقاوخ مخفا  ناـهج و  نیطالـس  مظعا  تعلط ، دیـشروخ  تعفر  کـلف  ترـضحیلعا  نوچ  دـندرک . لوـکن  هفلاـس  تـالاح  زا  لوـبق و  ار 
هاـشداپ هّللا و  لـظ  ۀـفیلخ   ] نینرقلا وذ  ردنکـسا  یناـث  نیربلا ، ناطلـس  نیرحبلا و  ناـقاخ  رفنودـیرف ، ویدـخ  رواد ، ناـهج  ورـسخ  نارود ،

باوـن و  «[ 4  » هتلود هتفالخ و  هّللا  دـبا  ناخ  دومحم  يزاـغلا  ناطلـسلا  ناـمکرت ، نادـناخ  زورفاناـهج  رون  ناـمیا ، لـها  هفیلخ  هانپمالـسا ،
ربانب هدوب ، « 5  » هینامکرت هلسلس  لیلس  زا  یهاشنهاش  نویامه 

______________________________

هباحصا هلآ و  یلع  دومحملا و  ماقملا  بحاص  دمحم  یلع  هّللا  یلص  و  هدئاملا 1 ) ةروس   ) ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دیجملا  هباتک 
. دوهجلا ۀیاغ  نیدلا  حالصا  یف  اولذب  نیذلا  نیدشارلا  ءافلخ  امیس  و ال 

. تسین همان  رد  (- 1)
مهیلع هّللا  ناوضر  تآشنم : رد  تسا  نینچ  همان  لصا  (- 2)

. دش دهاوخ  لوبقم  ناشیا  لوئسم  م : (- 3)
هینامکرت نادناخ  شخبغورف  مالـسا و  لها  هفیلخ  هتفالخ  هتلود و  هّللا  دـبا  ناخ  دومحم  يزاغ  ناطلـسلا  مالـسا  هاشداپ  هّللا و  لظ  م : (- 4)

. دندوب
 ... ربانب اذهل  دندوب  زین ...  یهاشنهاش  م : (- 5)

375 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
يرفعج و تلم  قیدـصت  زا  تراـبع  هک  ار  هسمخ  بلاـطم  نیقیرف ، هناـیم  زا  نیـش  روش و  لـیاوغ  عفر  نیترـضح و  نیب  اـم  یف  تفلا  دـیزم 

قالطا ماش و  رصم و  روتسد  هب  « 1  » هیردان هیلع  تلود  زا  جاحلا  ریما  نییعت  ناریا و  جاجح  هب  مارحلا  هللا  تیب  ناـکرا  زا  ینکر  صاـصتخا 
هانپمالسا هاشداپ  هک  نایچلیا  ارفس و  دش  دمآ  رارکت  زا  دعب  «. 2  » دندش دنمشهاوخ  دشاب  نیتلود  تختیاپ  رد  لیکو  ندوب  نیبناج و  يارسا 

جفاون جـهاون  بجوم  هب  هتخاس  لوکوم  هیعرـش  ریذاعم  هب  ار  « 3  » نکر ضیوفت  بهذـم و  سیمخت  همدـقم  لوبق و  ار  ریخا  هداـم  هس  مور 
ضغابت و عفر  ياوس  دندش ، فیلاکت  نیا  أشنم  هک  یهاشنهاش  ترـضحیلعا  هچ  رگا  دوب . هدـش  مارم  نیا  خـسف  بلاط  «[ 4  » راذتعا  ] ماتخ

عرق هک  ینیح  رد  دـنام ، عانتما  هدـقع  رد  دوصقم  لوصح  یهلا  ریدـقت  هب  نوچ   ] نکیل دنتـشادن ، يروظنم  مالـسا  لها  مایتلا  ضقانت و  عفد 
هللا لظ  هاـشداپ  نویاـمه  رطاـخ  یئوجاـضر  هار  زا  «[ 5  » ضحم تشادیمن ، یلمحم  تـبحم  صوـلخ و  یـضرغیب و  زج  حالـصتسا  باـب 

هتشاد كولسم  « 7  » تملاسم قیرط  كورتم و  ار  هدوهعم  بلاـطم  هتـشگ  « 6  » یتسود رد  بوکهقلح  مالـسا  سومان  ظفح  ماقم و  ردـنکس 
ناجیابرذآ قارع و  کلامم  زا  یـضعب  نوچ  اما  « 9  » دنتـشاد مالعا  شخر  کلف  هاشداپ  هب  راپاچ  بوحـصم  ار  شخبمارآ  دیون  نیا  و  « 8»

انمـض هتفای ، لاقتنا  هینامثع  هیلع  تلود  هب  لیعامـسا  هاش  يزیگنافالتخا  ببـس  هب  هک  هتـشاد  قلعت  هینامکرت  نیطالـس  هب  هفلاـس  هنمزا  رد 
فلاخم قاش و  هانپمالسا  هاشداپ  سدقا  عبط  رب  هاگره  هک  دش  راهظا 
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______________________________

هیناریا هیلع  تلود  م : (- 1)
دنمشهاوخ هاجردنکس  هاشداپ  زا  تختیاپ ...  رد  (- 2)

ینکر م : (- 3)
درادن م : (- 4)
درادن م : (- 5)

یتسود م : (- 6)
ار تملاسم  م : (- 7)

 ... دیون نبا  كولسم و  م : (- 8)
 ... مالعا مالغ  نودرگ  هاشداپ  نآ  هب  شخر  کلف  راپاچ  تباحص  هب  (- 9)

376 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ار هانپمالـسا  هاشداپ  دبای و  مامـضنا  یهاشنهاش  هسورحم  کلامم  هزوح  هب  « 1  » هیطع مسر  هب  تکلمم  ود  نآ  زا  یکی  دـشابن ، قاـفو  مسر 

ودـجامألا راختفا  بانج  بوحـصم  الاو ، تلود  نآ  زا  تقو  نیا  رد  هک  نویامه  فیرـش  همان  رد  دـنتخاس و  راـتخم  رما  نآ  لوبق  در و  رد 
هروکـشم یعاسم  هروهجم و  رثآم  هب  رظن  هچ  رگا  هک  دوب  هتفای  جاردنا  تفای  لوصو  زع  يدـنفا ، فیظن  نارقالا ، مخافألا و  ةدـبز  نایعألا ،

نیا هینامثع ، تلود  نوناـق  هب  رظن  نکیل  مینادیم ، دـحتم  ار  نیتیلع  نیتلود  هتـسویپ  روهظ  هب  عدـب  راـثآ  هحازا  هلازا و  رد  فرط  نیا  زا  هک 
. میدومرف تروشم  مالعا  ياملع  ماظع و  يارزو  اب  ار  بتارم 

رد ماـیتلا  تفلا و  دـیزم  يارب  زین  بلطم  نیا  زا  خوسنم  قباـس  داوم  هک  يوحن  هب  دنتـسناد  تلود  ماـظن  ریاـغم  عرـش و  یفاـنم  ار  نآ  لوـبق 
فالخا یمظع و  تلود  ود  هنایم  رد  تبحم  یتسود و  ات  دوش  هتشذگ  عبار  ناخ  دارم  ناطلس  عبارم  دلخ  ویدخ  مایا  هحلاصم  ربانب  هتـشذگ 

مرکم روتسد  مظعم و  ریزو  هاجیلاع  الاو ، « 2 [ » تلود نآ   ] بناج زا  رما  نیا  رارقتسا  يارب  دنامب و  رادیاپ  یقاب و  راگزور  هصرع  رد  مارک 
باصن تزع  زین  هیلاراشم  « 3 [ » هاجیلاع و   ] نوذأم رومأم و  هیلاراشم  دجامالا  راختفا  هرـصب و  دادـغب و  یلاو  ياشاپ  دـمحا  مخفم  ریـشم  و 

نومن رهپس  رادم  تمظع  رابرد  نیا  هناور  « 5 [ » رکذلا فلاس  يدنفا  تیعم  هب   ] دوخ لبق  زا  ار  ناوید  بتاک  يدنفا  یلو  بایا  « 4  » تدمحم
تلود نیا   ] بناج زا  دنتشگ و  « 7  » ایلع هینس  هدس  میثلت  زودنا  فرـش  یلعم و  يودرا  دراو  نارهت ، نیوزق و  نیب  ام  امهیلاراشم ، هتخاس  « 6»

یهاشنهاش ناشن  تفالخ  ناتسآ  هدنب  نیرتمک  زین  «[ 8  » هیلع
______________________________

یهاشنهاش کلامم  هزوح  هب  هیلع  تلود  زا  م : (- 1)
تدم دبا  تلود  م : (- 2)

درادن م : (- 3)
تدجم م : (- 4)

رکذلا قباس  يدنفا  فیظن  و  م : (- 5)
رادتقا رهپس  م : (- 6)
ایلع هدس  م : (- 7)

فرشلا نیرق  فرط  زا  م : (- 8)
377 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
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نویامه باون  هدومرف  دـلخم  یتسود  تبحم و  هدـعو  هانپمالـسا  هاشداپ  «[ 2  » ترـضحیلعا  ] هک اجنآ  زا  هتـشگ  رومأم  « 1  » يدهم دمحم 
مها ار  مالـسا  لـها  شمارآ  ترـضح و  نآ  «[ 3  » نویامه رطاخ  ياـضر  يرادـساپ  هتـسناد  گرزب  ردارب  ار  ترـضح  نآ  زین   ] یهاـشنهاش

هب دـندومرف و  لوبق  هب  یقلتم  ار  هانپمالـسا  هاشداپ  لومأم  «[ 5  » نویامه همان  لوصو  زا  دعب  اذهل  دندرمـشیم . « ] 4  » برآم مظعا  بلاطم و 
: تفای رارق  جهن  نیدب  همتاخ  لییذت و  هدام و  هس  طرش و  ساسا و  کی  رب  هحلاصم  يانب  سدقا  رما  بجوم 

رد هک  يرونـس  دودـح و  یعرم و  نیتلود  نیب  ام  یف  هدـش  عقاو  عبار  ناخ  دارم  ناطلـس  عبارم  تنج  ناقاخ  نامز  رد  هک  یحلـص  ساـسا -
. دباین هار  نآ  ناکرا  هب  للخ  رییغت و  ربتعم و  روتسد  نامه  هب  هدوب  ررقم  هنایم 

لومعم و دراوم  عیمج  رد  دشاب  نیتلود  تیریخ  حالـص و  هب  نورقم  نیفرط و  ناش  قیال  هچنآ  هدوب  ماین  رد  غیت  میان و  هنتف  دعب  نم  طرش -
«[ 6 . » دوش بانتجا   ] دشاب هملاسم  هحلاصم و  یفانم  ترودک و  رابغ  جیهم  هک  يروما  زا 

نیملاس لحم  هب  لحم  ار  اهنآ  هار  رس  ماکح  ةالو و  دنشاب ، مارحلا  هّللا  تیب  مزاع  ماش  ای  دادغب  هار  زا  هک  « 8  » ناریا جاجح  «- 7  » یلوا هدام 
«9  » دنراد روظنم  ار  ناشیا  لاوحا  تاعارم  لاح و  تنایص  هدیناسر  رگیدکی  هب  نینمآ 

______________________________

تسین همان  لصا  رد  (- 1)
درادن م : (- 2)

رطاخ ییوجاضر  بجاو و  دوخ  تمذ  رب  ار  یتسود  ننس  تاعارم  زین  م : (- 3)
هدرمش م : (- 4)

بجوم هب  لوبق ...  یقلتم  ار  هانپمالسا  ویدخ  نآ  یناث  لومأم  م : (- 5)
باقعا دافحا و  یمظع و  تلود  ود  نیب  ام  یف  تدوم  یگناگی و  تملاـسم و  یتسود و  نیا  هللا  ءاـش  نا  دوش . باـنتجا  نیفرط  زا  : ] م (- 6)

م دشاب . هدوب  رارقرب  مئاد و  مئاق و  مایقلا  موی  یلا  مایالا  یلایللا و  ماود  مادام  يربک  هداوناخ  ود  نیا 
لوا م : (- 7)

ناروت ناریا و  م : (- 8)
دنناد مزال  (-: 9)

378 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
رد ناریا  زا  « 3 [ » مه یصخش   ] ناریا و رد  تلود  نآ  زا  یصخش  لاس  هس  ره  رد  « 2 [ » تلود داحتا  یتسود و  دییات   ] يارب زا  « 1  » هیناث هدام 

. دوش هداد  نیفرط  زا  ناشیا  تاجارخا  هدوب  تلود  نآ 
. دوشن تعنامم  دنورب  نطو  هب  دنهاوخ  هک  کی  ره  هدوبن  اور  ناشیارب  يرش  عیب و  هدوب و  صخرم  نیفرط  يارسا  هثلاث - هدام 

دـننک و زارتحا  تسا  یتسود  یفانم  هک  یتاکرح  زا  تادحرـس  ماکح  « 4 [ » هدش قیقحت  ناخ  دارم  ناطلـس  نامز  رونـس  دودح و  - ] لییذت
ننـست لها  بهذم  هب  دیاقع  لوصا  رد  كرات و  ۀیلک  هدـش  ثادـحا  هیوفـص  نامز  رد  هک  ار  ياهتـسیاشان  لاوحا   ] ناریا یلاها  نآ ، ياوس 

یقاـب هفرـشم و  هنیدـم  همظعم و  هبعک  هب  «[ 5  » دـعب نم  هک  تعامج  نآ  دـنیامن و  داـی  یـضرت  ریخ و  هب  ار  نیدـشار  ياـفلخ  هدوب  کـلاس 
زا هدش  كولـس  ناشیا  اب  هیمالـسا  دالب  ریاس  «[ 6  » یلاها مور و  راوزو   ] جاجح روتـسد  هب  فرط  نآ  زا  دننک ، دـش  دـمآ و  مالـسا  کلامم 
لام تعامج  نآ  تسد  رد  هک  مادام  مه ، تایلاع  تابتع  رد  نینچمه  دوشن و  هبلاطم  باسح  عرـش و  فالخ  هوجو  ریاس  هم و  رود  ناـشیا 

یبلطهدایز هتساوخ   ] ناشیا زا  یباسح  لام  دنشاب  هتـشاد  تراجت  لام  هک  کی  ره  دنهاوخن و  جاب  دادغب  نیرـشابم  ماکح و  دشابن ، تراجت 
لاونم نیمه  هب  هیمور  یلاها  و  « 9  » راجت اب  زین  « 8  » فرط نیا  زا  و  « 7 [ » دوشن

______________________________
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مود م : (- 1)
تبحم قیثوت  یتسود و  دییأت  م : (- 2)

درادن م : (- 3)
مویس م : (- 4)

[ هک دعب  نم  دندرگن و  بکترم  هدوب  ناسللا  عوطقم  ضفر  بس و  زا  : ] م (- 5)
تکلمم و نآ  (- 6)

دوشن هبلاطم  هدایز  هدش  ذخا  م : (- 7)
مویلا دعب  هچنآ  م : (- 8)
نیتلود يالکو  م : (- 9)
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دنیامن میلست  رگیدکی  نالیکو  هب  هدشن  تیامح  دنیآ  ناریا  هب  مور  زا  مور و  هب  ناریا  لها  زا  هچنآ  حلـص  داقعنا  خیرات  زا  زین  دوش و  لمع 

. دشاب رارقرب  دلخم و  يربک  هداوناخ  ود  نیا  باقعا  فالخا و  یمظع و  تلود  ود  هنایم  رد  تبحم  یتسود و  نیا  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  و  « 1»
هاجنپ و دص و  رازه و  هنـس  مظعملا  نابعـش  رهـش  هک  لاح  دوب ، هدمآ  هینامثع  هیلع  تلود  بناج  زا  هک  يدنفا  فیظن  بانج  نوچ  همتاخ -

هاجیلاع اب  دنتشاد - تسد  رد  هک  نویامه  همان  تصخر  نذا  بجوم  هب  هروکذم  دویق  طیارش و  لوبق  هب  تسا ، لیئسراب  قباطم  يرجه  هن 
نیرق فرط  زا  هک  ناشن ، تفالخ  ناتـسآ  هدنب  نیرتمک  اذـهل  درپس ، یهاشنهاش  رادـم  تفالخ  « 2  » راکرـس هب  هدرک  رهم  کسمت  هیلاراشم 

یچلیا نیفرط  زا  دعب  نم  هکنیا  هب  طورشم  دومن . میلـست  هدرک  رهم  ار  کسمت  نیا  دوب ، روبزم  رما  ماتتخا  ماجنا و  هب  رومأم  سدقا  فرـشلا 
دوهع داـقعنا  هروطـسم و  بتارم  لوبق  رب  هلاد  ياـههمان  قیدـصت  اـب  دـعب ، اـی  زوروـن  نراـقم  نییعت و  دنـشاب  يواـسم  هبترم  رد  هک  یگرزب 

. دوش هداتسرف  هروکذم ،
. روطسملا ۀنومیملا  ۀنسلا  قباطم  روکذملا و  رهش  یف  کلذ  ناک 

ءاضما
ناشن تفالخ  ناتسآ  هدنب  نیرتمک 

«3  » کلاملا ریعم  یلعنسح 
______________________________

: هدمآ نینچ  تآشنم  رد  تسا . توافتم  هدمآ  تآشنم  رد  هچنآ  اب  الماک  همان  نایاپ  ات  اج  نیا  زا  (- 1)
باقعا و نیتلودـلا و  نیب  هشیمه  هطورـشم  دوهع  هروکذـم و  هحلاصم  هک  میدومرف  دـهع  هتـشاد  روظنم  ار  هروطـسم  بتارم  زین  ام  دوش و  »

. دوش رادیاپ  دلخم و  رارقرب و  دیؤم و  فالخا 
هب للخ  صقن و  زین  فرط  نیا  زا  دـسرن ، روهظ  هب  قافو  مسر  یفانم  قاثیم و  دـهع و  فلاخم  يرما  یمظع  تلود  نآ  بناـج  زا  هک  ماداـم 

رهـش یف  کلذ  ررح  امیظع و  ارجا  هیتؤیـسف  هللا  هیلع  دهاع  امب  یفوا  نم  هسفن  یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نمف  تفای . دـهاوخن  هار  نآ  دـعاوق 
.« ۀیحت مالس و  فلا  فلا  اهرجاهم  یلع  ۀیوبنلا  ةرجهلا  نم  نیتس  ۀئام و  فلا و  ۀنس  مارحلا  مرحم 

راک رب  همان : لصا  (- 2)
دانسا و يردان / ياشگناهج  ناخ و  يدهم  ازریم  تآشنم  - 6 ص . نویامه ج 3 - طخ  ، ) ناریا خیرات  نمجنا  هرامش 62 و 287  دانسا  ( 3)

147 ص 153 - يریصن )  ) تابتاکم
380 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
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هحلاصم لوبق  صوصخ  رد  ینامثع  ناطلس  هب  هاش  ردان  همان 

یف ام  عزن  نینمؤم و  موق  رودص  یفشیل  مهبولق  ظیغ  بهذا  نیملسملا و  روما  نم  دسفا  ام  حلـصا  يذلا  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هلوسر یلع  هللا  یلـص  دوقعلاب و  اوفوا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  دـیجملا  هباتک  یف  درو  امک  دوهعلا  ءاقب  اب  مهرما  دوقح و  لغ و  نم  مهرودـص 

ام دوهجملا  ۀـیاغ  نیدـلا  حالـصا - یف  اولذـب  نیذـلا  نیدـشارلا  ءافلخ  امیـس  هباحـصا و ال  هلآ و  یلع  دومحملا و  ماقملا  بحاـص  دـمحم 
نویامه باون  زا  ناریا  یلاها  هک  ناغم  يارحـص  ياربک  ياروش  رد  نوچ  دعب  عاطقنالا و  یف  عیابطلا  تفلاوت  عامتجالا و  رـصانعلا  تقفاوت 

هنایم تضغبم  تاداعم و  عویش و  ناریا  رد  ضفر  بس و  يوفص  لیعمسا  هاش  جورخ  ودب  زا  هک  نیاربانب  دندش ، تنطلس  لوبق  یعدتسم  ام 
تنطلـس زا  دوب  ام  ماظع  فالـسا  مارک و  ءابآ  راتخم  هک  تعامج  تنـس و  لها  فینح  بهذـم  هب  رظن  تشاد ، عوقو  روهظ و  ناریا  مور و 

لاوقا كرات  نانجلا  ناسللاب و  هفیاط  نآ  هاگره  هک  میدومرف  رما  دـش  یـشان  هورگ  نآ  زا  ررکم  حاـحلا  هک  نآ  زا  دـعب  یـشاحت و  ناـشیا 
يافلخ تفالخ  تیقح  هب  لیاطال و 
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. دندرک لوکن  هفلاس  تالاح  زا  لوبق و  ار  سدقا  مکح  مه  ناشیا  دش . دنهاوخ  لیان  لوئسم  لوصح  هب  دنوش  لئاق  مهیلع  هللا  ناوضر  رابک 

مالسالا رصان  ملع ، دیشروخ  ورسخ  مشح ، نامیلس  ویدخ  نارود ، نیقاوخ  مخفا  ناهج و  نیطالـس  مظعا  تردق ، ردق  ترـضحیلعا  نوچ 
ناهج ردارب  نیفیرشلا ، نیمرحلا  مداخ  نینرقلاوذ ، ردنکسا  یناث  نیرحبلا ، ناطلس  نیربلا و  ناقاخ  نیکرشملا ، رافکلا و  عماق  نیملـسملا ، و 
مالسا لها  هفیلخ  نیملاعلا  سؤر  یلع  هتفالخ  لالظ  هللا  دم  ناخ  دومحم  يزاغلا  ناطلسلا  هللا ، لظ  هانپمالـسا  هاشداپ  هاگراب ، نودرگ  رواد 
یفالت نسح  هب  فالتئا ، دیزم  يارب  میدوب ، ماشتحا  رهپس  هلسلس  نآ  لیلـس  زین  ام  نویامه  باون  دندوب و  هینامکرت  نامدود  لعـشم  غورف  و 

هس هاج  نامیلس  هاشداپ  هک  ارفس  دش  دمآ  زا  دعب  میتشگ . ترضح  نآ  زا  تسا  روطسم  همان  تاقیثوت  رد  هک  هسمخ  بلاطم  ياضما  بلاط 
هدش مارم  نیا  خسف  دنمشهاوخ  ماتخ  جفاون  جماون  بجوم  هب  هتخاس  لوکوم  هیکلم  ریذاحم  هیعرـش و  ریذاعم  هب  ار  هدام  ود  لوبق و  ار  هدام 

هحارا ضقانت و  عفد  ضغابت و  عفر  ياوس  میتشگ ، بلطم  نیا  راهزا  ياشگهچنغ  تبحم  میاـسن  هب  هک  اـم  نویاـمه  باون  هچ  رگا  دـندوب ،
هار زا  ضحم  دوب ، هدنام  عانتما  هدقع  رد  دوصقم  لوصح  هلا  تاریدقت  هب  نوچ  نکیل  میتشادن ، يروظنم  نیـش  نیر و  راثآ  هحازا  نیفرط و 

كورتم ار  هدوهعم  فیلاکت  هتشگ  مایتلا  یتسود و  رد  بوک  هقلح  مالـسا  سومان  ظفح  ماقم و  ردنکـس  هاشداپ  نویامه  رطاخ  ییوجاضر 
ناجیابرذآ قارع و  کلامم  زا  یضعب  نوچ  اما  میدومن . مالعا  ریرس  نودرگ  ویدخ  هب  ار  ریذپلد  رما  نیا  هتشاد  كولسم  تملاسم  قیرط  و 

راهظا انمض  هتفای  لاقتنا  هینامثع  هیلع  تلود  هب  لیعمسا  هاش  يزیگنافالتخا  ببس  هب  هک  تشاد  قلعت  نامکرت  نیطالـس  هب  هفلاس  هنمزا  رد 
کلامم هزوح  هب  هیطع  مسر  هب  تکلمم  ود  نآ  زا  یکی  دشابن ، قافو  مسر  فلاخم  قاش و  هانپمالسا  هاشداپ  سدقا  عبط  رب  هاگره  هک  دش 

نآ زا  هک  نویاـمه  هماـن  رد  میدوـب و  هتخاـس  راـتخم  نآ  لوـبق  در  رد  يردارب  هار  زا  ار  ترـضح  نآ  دـبای و  مامـضنا  فرط  نیا  هسورحم 
هروکشم رثآم  هب  رظن  هچ  رگا  هک  دوب  هتفای  جاردنا  جاردنا ]  ] دیشخب لوصو  زع  يدنفا ، فیظن  دجامالا  راختفا  بوحصم  الاو ، تلود 

382 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
رب انب  نکیل ، مینادیم  دحتم ]  ] دـحتم ار  نیتیلع  نیتلود  هتـسویپ  روهظ  هب  عدـب  راثآ  هلازا  ءاحما و  رد  هیردان  تلود  زا  هک  هروربم  یعاسم  و 

ماـیتلا فلا و  دـیزم  يارب  زین  بلطم  نیا  زا  هدـش  خوسنم  قباـس  داوم  هک  يوـحن  هب  هک  تسا  نآ  هب  قـلعتم  سدـقا  رطاـخ  تاـهج ، یـضعب 
یمظع و تلود  ود  هنایم  رد  تبحم  یتسود و  ات  دوش  هتـشاذگ  عبار  ناخ  دارم  ناطلـس  عبارم  دـلخ  ویدـخ  مایا  هحلاـصم  رباـنب  هتـشذگرد ،

: دنامب رادیاپ  یقاب و  راگزور  هصرع  رد  لسن  دعب  السن  ماظع  باقعا  مارک و  فالخا 
زین ام  دناهدومرف و  دودسم  قیثاوم  دوقع  هب  ار  تبحم  لبح  دودمم و  یتسود  هنوگ  نیا  هدعو  هانپمالـسا  هاشداپ  ترـضحیلعا  هک  اجنآ  زا 

، میدرمـشیم برآم  مظعا  بلاطم و  مها  ار  نیملـسم  لاح  شمارآ  بانج و  نآ  رطاخ  ياـضر  يرادـساپ  گرزب و  ردارب  ار  ترـضح  نآ 
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میتخاس رومام  هحلاصم  رما  يانب  هب  يدمتعم  لوبق و  هب  یقلتم  زین  ار  مالسا  ویدخ  نآ  یناث  لومأم  ماتخلا  ۀیکـسم  همان  لوصو  زا  دعب  اذهل ،
. تفای رارق  جهن  نیا  رب  لییذت  هدام و  هس  طرش و  ساسا و  کی  رب  حالص  رما  نیتلود  نادمتعم  نیب  ام  یف 

هنایم رد  هک  يرونس  دودح و  یعرم و  نیتلود  نیب  ام  یف  هدش  عقاو  عبار  ناخ  دارم  ناطلس  عبارم  دلخ  ناقاخ  نامز  رد  هک  یحلـص  ساسا -
. دباین هار  نآ  ناکرا  رد  للخ  رییغت و  هتشاد  رارقتسا  روتسد و  نامه  هب  دوب  ررقم 

چیه جیهم  هک  يروما  زا  لومعم و  دـشاب  نیتلود  حالـص  هب  نورقم  نیفرط و  نأش  قیال  هچنآ  هدوب  ماین  رد  غیت  مئان و  هنتف  دـعب  نم  طرش -
دالوا یمظع و  تلود  ود  هنایم  رد  تبحم  یتسود و  نیا  هللا  ءاش  نا  هدش  بانتجا  دشاب  هملاس  هملاسم  هحلاص و  هحلاصم  یفانم  ترودک و 

. دشاب رارقرب  مئاد و  مئاق و  مایقلا ، موی  یلا  يربک ، هداوناخ  ود  نیا  دافحا  و 
نینمآ نیملاس  لحم  هب  لحم  ار  ناشیا  هار  رس  ماکح  ةالو و  دنـشاب ، مارحلا  هللا  تیب  مزاع  ماش  ای  دادغب  هار  زا  هک  ناریا  جاجح  یلوا - هدام 

. دنناد مزال  ار  ناشیا  لاوحا  تاعارم  لاح و  تنایص  هدیناسر  رگیدکی  هب 
383 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هدوب تلود  ناریا  زا  مه  یـصخش  ناریا و  رد  تلود  نآ  زا  یـصخش  لاـس  هس  ره  رد  تبحم ، قیثوت  تدوم و  دـیکأت  يارب  زا  هیناـث - هداـم 
. دوش هداد  نیفرط  زا  ناشیا  تاجارخا 

. دوشن ناشیا  تعنامم  دنور  دوخ  نطو  هب  دنهاوخ  هک  کی  ره  هدوبن  اور  ناشیارب  يرش  عیب و  هدوب و  صخرم  نیفرط  يارسا  هثلاث - هدام 
نامز رد  هک  ار  تسیاشان  لاوحا  ناریا  یلاها  نآ ، ياوس  دـننک و  زارتحا  تسا  یتسود  یفاـنم  هک  یتاـکرح  زا  تادحرـس  ماـکح  لییذـت -

دنیامن و دای  یضرت  ریخ و  هب  ار  نیدشار  يافلخ  هدوب  کلاس  تنـس  لها  بهذم  هب  دیاقع  لوصا  رد  كرات و  هیلکلاب  دش  ثادحا  هّیوفص 
مور و جاجح  روتـسد  هب  مور  فرط  را  دنیامن ، دش  دمآ  مالـسا  کلامم  یقاب  هفرـشم و  هنیدـم  همظعم و  هبعک  هب  هک  دـعب  نم  تعامج  نآ 

تابتع رد  نینچمه  دوشن و  هتفرگ  باسح  عرـش و  فالخ  هوجو  ریاس  همرود و  ناشیا  زا  هدش  كولـس  ناشیا  اب  هیمالـسا  دالب  ریاس  یلاها 
هتـشاد تراجت  لام  هک  کی  ره  دنهاوخن و  جاب  دادغب  نیرـشابم  ماکح و  دشابن ، تعامج  نآ  تسد  رد  تراجت  لام  هک  مادام  مه  تایلاع 

هچنآ دوش و  لمع  لاونم  نیمه  هب  هیمور  یلاها  راجت و  اب  زین  فرط  نیا  زا  دوشن و  هبلاطم  هدایز  هدـش  ذـخا  ناشیا  زا  یباسح  لاـم  دنـشاب ،
. دوش میلست  نیتلود  يالکو  هب  هدشن  تیامح  دنیآ  ناریا  کلامم  هب  مور  زا  مور و  کلامم  هب  ناریا  یلاها  زا  مویلا  دعب 

باقعا و نیتلودـلا و  نیب  هشیمه  هطورـشم  دوهع  هروکذـم و  هحلاصم  هک  میدومرف  دـهع  هتـشاد  یـضمم  ار  هروطـسم  بتارم  زین  اـم  اذـهل 
روهظ هب  قافو  قاثیم  دهع و  فلاخم  يرما  یمظع  تلود  نآ  بناج  زا  هک  مادام  هدوب  رادیاپ  دلخم و  رارقرب و  دـیؤم و  نیترـضح  فالخا 
ارجا هیتؤیـسف  هللا  هیلع  دـهاع  امب  یفوا  نم  هسفن و  یلع  ثکنی  امنا  ثکن  نمف  دـباین  هار  نآ  دـعاوق  رد  للخ  صقن و  فرط  نیا  زا  دـسرن ،

امیظع
«1  » ۀیحت مالس و  فلا  فلا  اهرجاهم  یلع  هیوفطصملا  ۀیوبنلا  ةرجهلا  نم  نیتس  ۀئام و  فلا و  ۀنس  مارحلا  مرحم  رهش  یف  کلذ  ررح 

______________________________

( نویامه طخ   ) هیکرت يریزو  شاب  یناگیاب  زا  لقن  هب  ، 167 ص 171 - يریصن )  ) تابتاکم دانسا و  (- 1)
384 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع مظعاردص  هب  کلامملا  ریعم  کیب  یلعنسح  همان 

تعانم و تهبا و  ناینبلا  خـسار  يارـستهزن  لاـبقا و  تکوش و  تلود و  ترازو و  ناـکرالا  ةدیـشم  ناویا  هتـسویپ  ءامـسالأ  ریخ  هللا  مسب 
. داب نورقم  تابث  شیاسآ و  حونس  رب  نوصم و  لالتخا  مادهنا و  لازلز  زا  لاعتم  دزیا  تایانع  يرامعم  هب  لالجا  تماخف و 

هفیرـش و هضوافم  هک  درادیم  ایـض  اضیب  يالجنا  رهم  يار  دوهـشم  هناتـسود  تاـیکاز  تامیلـست  هناـبحم و  تاـیفاو  تاوعد  غیلبت  زا  دـعب 
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صالخا رطاخ  يازفاتجهب  ناوا ، نیا  رد  دوب ، هتفای  غـالبا  تمـس  يدـنفا  یلو  بادآ  هدوتـس  باـنج  بوحـصم  هک  هفیفل  یتسود  هفیحص 
دوصقم و بوغرم و  یـضرم و  هک  يوحن  هب  هحلاصم  تامدـقم  نیملاعلا  بر  دـمحلا هللا  دـیدرگ  رهاظ  نطاب و  ملاع  شخبافـص  رهاـظم و 

هلازا تاکیکـشت و  تاشیوشت و  عفد  هتـشگ  ریذـپتروص  دوب  نآ  ماجنا  هب  فورـصم  ناشیا  تمه  تدـم  نیا  رد  هاـجیلاع و  نآ  بولطم 
زا دعب  راکرـس ، ناوید  بتاک  يدنفا و  فیظن  تلزنم  یمارگ  ترـضح  دندش و  نانیمطا  رتسب  نیزگ  شیاسآ  هدش  هاجیلاع  نآ  ترودـک 

. دندش هناور  هتفای  فارصنا  تصخر  يدنسرخ  یتقوشوخ و  هب  يدنلبرس ، تداعس و  كاردا 
«1  » داب ماود  رپ  مادتسم و  لابقا  تعفر و  لالجا و  تمظع و  مایا  یقاب 

______________________________

ش 3724 نویامه ، طخ  هیکرت ، يریزو ) تسخن   ) يریزو شاب  یناگیاب  زا  لقن  هب   155 ص 156 - يریصن )  ) تابتاکم دانسا و  ( 1)
385 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

دنه ناریا و  طباور  یلهد و  حتف  هب  طوبرم  تابتاکم  دانسا و  موس  لصف 

هراشا

387 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یناکروگ هاش  دمحم 

ینوبز طاطحنا و  راگزور  تفاـی و  ناـیاپ  دـنه  ناـیناک  روگ - هلـسلس  تمظع  هوکـش و  نارود  1118 ه ) / 1707  ) بیز گنروا  گرم  اـب 
. تفرگ ورین  رتشیب  یتسـس  طاطحنا و  زور  ره  دماین و  دیدپ  نادناخ  نآ  رد  يدنمورین  درف  رگید  سپ  نآ  زا  دـیدرگ . زاغآ  يرباب  نامدود 

ناگدازهاش نیب  یلخاد  ياهیریگرد  اهیـشکردارب و  تافالتخا و  اهگنج و  تسخن  دیناشک  لاوز  طوقـس و  هلحرم  ات  ار  طاطحنا  نیا  هچنآ 
نارادهیالط تازواجت  تاـکیرحت و  سیاـسد و  رگید  دوب و  يوجلالقتـسا  بلطهاـج و  شکرـس و  يارما  یناـکروگ و  ناوتاـن  فیعض و 

هب مهدفه  نرق  زاغآ  زا  دنه  هراق  هبـش  ياهتورث  تراغ  لواپچ و  دصق  هب  هک  یئاپورا  يوجهثداح  دارفا  تسرپدوس و  راجت  ینعی  رامعتـسا 
نیا همه  زا  دندوب . هدرک  مرگ  اج  ناتـسودنه  رد  لاس  دـص  هب  کیدزن  هدروآ و  تسد  هب  ییاپ  ياج  لیحلا  فیاطل  هب  هدـش و  لخاد  دـنه 

نابیقر جـیردتب  دـندرک و  مکحم  دـنه  رد  تراجت  ناونع  هب  ار  دوخ  تردـق  ياههیاپ  مرن  مرن  هک  دـندوب  اهیـسیلگنا  رتکاـنرطخ  ناـیئاپورا 
. دنتخادنا تسد  دنه  رسارس  رب  ماجنارس  دندومن و  رد  هب  نادیم  زا  اهیوسنارف  ات  هتفرگ  اهیلاقترپ  زا  ار  دوخ  یئاپورا 

بصعتم و یبهذم  لئاسم  رد  دبتسم و  یتلود  روما  رد  يدرم  بیز  گنروا 
388 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تسود ار  وا  شنادنزرف  یتح  مدرم ، تاقبط  زا  کیچیه  يور  نیا  زا  دوب . دنت  ریگتخـس و  یگداوناخ  تابـسانم  یـصوصخ و  ياهراک  رد 
، يو تاـیح  رد  مه  هکناـنچ  دنتـشادیم . نمـشد  ییوگروز  ینکـشنامیپ و  يرگهلیح و  تبـسانم  هب  ار  وا  مییوگب  رتهب  هکلب  دنتـشادیمن 
يو و نیب  ریوزت  هلیح و  اب  بیز  گنروا  اما  دـش . ردـپ  اب  گنج  مزاع  اهتوپج  ار  کـمک  هب  دـیروش و  وا  رب  شارـسپ  زا  یکی  ربکا  دـمحم 

زگره اما  دش . هدـنهانپ  ناریا  هاشداپ  يوفـص  نامیلـس  هاش  هب  یماظن ، کمک  تفایرد  دـیما  هب  ربکا ، دـمحم  تخادـنا و  یئادـج  اهتوپجار 
درب روگ  هب  ار  وزرآ  نیا  ماجنارـس  دـنک و  یـضار  یماظن  کمک  نداد  هب  ار  نیـسح  ناطلـس  هاش  شرـسپ  مغیب و  نامیلـس  هاـش  تسناوتن 

(. (1117 ه
ياهنیمزرـس تموکح  یلهد و  يروطارپما  تخت  درک . میـسقت  شنارـسپ  نیب  ار  دوخ  رواـنهپ  ياهنیمزرـس  رمع ، ناـیاپ  رد  بیز ، گـنروا 
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هتفرگ هزات  ياهنیمزرـس  مظعا و  دمحم  مود  رـسپ  هب  ار  یبونج  تالایا  هرگا و  تموکح  داد و  مظعم  دمحم  دوخ  دـشرا  رـسپ  هب  ار  یلامش 
. شخب ماک  هب  روپاجیب  هدنکلک و  نوچ  ار  نکد 

یلهد و فرـصت  يارب  دادـن و  میـسقت  نیدـب  نت  مظعا  دـمحم - يو  گرم  زا  سپ  هچ  دوبن . وا  نادـنزرف  تیاـضر  دروـم  میـسقت  نیا  اـما 
شـشوک و رثا  رب  تفرگرد و  گـنج  دندیـسر و  رگیدـکی  هب  ردارب  ود  هرگا  لامـش  رد  تفاتـش . ردارب  گـنج  هب  دـنه  رـسارس  رب  تنطلس 

ناونع هب  وا  تفرگ و  رارق  مظعم  دمحم  رب  تنطلس  دیسر و  لتق  هب  مظعا  دمحم  ماجنارـس  بیز  گنروا  ریلد  رادرـس  ناخ  راقفلاوذ  شبنج 
(. 1118 / 1707  ) تسشن ناتسودنه  تنطلس  تخت  رب  هاش  رداهب 

تدش اما  دروآ . تسد  هب  رگید  راب  دوب  هدیمر  بیز  گنروا  بصعت  تواسق و  زا  هک  ار  ناودنه  ياهلد  رگم  ات  دیـشوک  رایـسب  هاش  رداهب 
زاب يوج  هب  ار  هتفر  بآ  تسناوتن  هاش  رداهب  هک  دوب  هتخاس  هدیجنر  ار  دـنه  مدرم  نانچ  وا  يریگتخـس  یلدگنـس و  بیز و  گنروا  لمع 

. تسا هدوب  زین  حالـس  گنج و  درم  دوب ، حالـص  شزاس و  لها  هک  روط  نامه  هک  دـهدیم  ناشن  هاشداپ  نیا  شـشوک  لاح  نیا  اب  دروآ .
نکد ياهنیمزرس  رد  هک  درک  تقفاوم  تخانش و  تیمسر  هب  ار  یجاویس  هون  وهاس  يواعد  يو 

389 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
تشاذگ اهنآ  اب  يرارق  دمآرد و  حلـص  رد  زا  زین  اهتوپجاراب  دوش . هتخادرپ  دوب  تاراهم  لیابق  ياوشیپ  هدرکرـس و  هک  يو  هب  تایلام  عبر 

. دوب نانآ  لالقتسا  يارب  یناینب  هک 
مدرم هدـنازوس و  ار  اهدجـسم  هتـشک و  ار  اهالم  هدرک و  هلمح  ناناملـسم  هب  هدـش و  دـحتم  مه  اب  هک  جیـس )  ) کیـس لیابق  لباقم  رد  اـما 

لاس رد  یهاپس  سأر  رد  دوخ  تساخرب و  گنج  هب  مامت  تیعطاق  تردق و  اب  هاش  رداهب  دندوب  هدرک  ماع  لتق  ار  باجنپ  قرش  ياهاتسور 
. دندرب هانپ  اهناتسهوک  هب  ریزگان  هیقب  هک  ییاج  ات  تشک  ار  نانآ  زا  يرایسب  تسکش و  مه  رد  ار  نانآ  درب و  هلمح  نانآ  رب   1710

شـش وا  تنطلـس  نارود  نیا  ربانب  دوب . هدش  ریپ  دیـسر  تنطلـس  هب  هک  یماگنه  مظعا  دـمحم  درم و  یگلاس  جـنپ  دون و  رد  بیز  گنروا 
(. 1712  ) تشذگرد یگلاس  داتفه  رد  يو  دیشکن و  لوط  رتشیب  لاس 

دارفا نتـشک  زج  تشادن و  ار  روشک  روما  هرادا  تردق  وا  نوچ  داتفا و  رادـناهج  نیدـلا  زعم  شناوتان  رـسپ  تسد  هب  تنطلـس  يو  زا  سپ 
دنچ ره  زین  وا  اما  تفرگ . تسد  هب  ار  اهراک  رادرـس  ناخ  راقفلاوذ  دوبن ، هتخاس  وا  زا  يراک  یناـکروگ  ناـگدازهاش  تنطلـس و  نادـناخ 
روما تفر و  نوریب  شتـسد  زا  راک  هتـشر  مرجال  تشادن . ياهبرجت  يرادا  یـسایس و  روما  روشک و  يرادهگن  رد  یلو  دوب ، ریلد  يرادرس 

. دندومن دنه  تسدگنت  هدـید و  رجز  مدرم  لاوما  لواپچ  متـس و  روج و  هب  عورـش  تسد  رود  قطانم  ماکح  دـییارگ و  لالتخا  هب  تکلمم 
یلعنیسح دیس  یکی  نت  ود  نیا  زا  دنتـشادرب . نایـصع  هب  رـس  ماکح  زا  نت  ود  هک  دوب  هدیـسر  طوقـس  هاگترپ  هبل  هب  دنه  یناکروگ  تلود 

رد هک  ار  هاش  رداهب  ناشلا  میظع  رـسپ  ریـس  خرف - ردارب ، ود  نیا  دابآ . هللا  مکاح  هللا  دـبع  دیـس  شردارب  يرگید  راهیب و  تلایا  مکاح  دوب 
تیافک و یب  رادناهج  اب  هلباقم  يارب  دنتشادرب و  تنطلس  هب  دوب  هدرب  تمالس  هب  ناج  هدش و  رارف  هب  قفوم  یناکروگ  ناگدازهاش  راتـشک 
هب ود  ره  دندش و  ریگتـسد  بولغم و  هللا  دبع  یلعنیـسح  اب  گنج  رد  راقفلاوذ  رادـناهج و  دـنداهن . یلهد  هب  يور  ریبدـتیب  ناخ  راقفلاوذ 

(. 1124 ه / 1713  ) دندمآ لتق 
هللا دبع  یلعنیسح و  تسد  هب  اهراک  مامز  مرجال  دوب ، قیالان  يدرف  زین  ریس  خرف 

390 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
لیابق اب  هک  یگنج  رد  تفای ، یگنطلـسلا  بیان  ناونع  بصنم و  هکنآ  اـب  یلعنیـسح  دـندوبن . يربدـم  دـنمورین و  دارفا  زین  ناـنیا  اـما  داـتفا .
لیاـبق سیئر  وهاـس  رازگجاـب  ار  نکد  ياهنیمزرـس  ـالمع  قفاوت ، نیا  رد  دـش و  هحلاـصم  هب  روبجم  دربن و  شیپ  زا  يراـک  درک  تاراـهم 

. دومن تاراهم 
تقیقح رد  یلو  درکن . هجوت  بلج  نادنچ  یناکروگ  رابرد  رازاب  هتفـشآ  نآ  رد  راگزور و  نآ  رد  هک  داد  يور  يدماشیپ  ماگنه  نیا  رد 
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زا ياهدع  لاس 1715 ، رد  هکنآ  حیـضوت  دز . شیوخ  هشیر  رب  يربخیب  ینادان و  يور  زا  دـنه  یناکروگ  تلود  هک  دوب  ياهشیت  نیتسخن 
روبزم نارمکح  هچ  دـننک . تیاکـش  لاـگنب  نارمکح  زا  اـت  دـندمآ  دـنه  هاـشداپ  ریـس  خرف  دزن  هب  هتکلک  ردـنب  میقم  ياهیـسیلگنا  بناـج 
نابیبط دوب و  رامیب  ریس  خرف  ماگنه  نآ  رد  افداصت  دراذگزاب . دنه  تلود  ياهنیمزرس  رد  ار  هدناوخان  نانامهم  نیا  تسد  هک  دوب  هتساوخن 

ياوادـم يارب  وا  زا  دـنه  یناکروگ  هاشداپ  نوتلیماه . مان  هب  دوب  یحارج  یـسیلگنا  تئیه  ياضعا  ناـیم  رد  دـندوب . هدـنامرد  شناـمرد  زا 
. دیامن نامرد  ار  دوخ  رامیب  لماک  تیقفوم  اب  تسناوت  زین  یسیلگنا  حارج  تساوخ و  يرای  شیوخ 

بیبط هب  هدیـشیدنین  هدیجنـسن و  نیمز ، قرـشم  نیطالـس  نیرید  هویـش  هب  هک  دـش  نامداش  نادـنچ  شیوخ  تمالـس  نتفایزاب  زا  ریـس  خرف 
هکنآیب دنه ، روشک  ياناد  نمشد  نآ  روبزم ، یسیلگنا  دوب . دهاوخ  لوبق  دروم  دهاوخب  هچ  ره  تمدخ  نیا  يازا  رد  هک  تفگ  یـسیلگنا 

فاعم یکرمگ  تایلام  تخادرپ  زا  لاگنب  ياهیـسیلگنا  الوا  هک  تساوخ  دنه  هاشداپ  زا  گنردیب  دنک ، هشیدـنا  شیوخ  یـصخش  دوس  هب 
. ددرگ اطعا  اهیسیلگنا  هب  تسا  دنه  هاشداپ  هب  قلعتم  هک  هتکلک  ردنب  هب  کیدزن  یضارا  ایناث  دنوش و 

یـضارا هب  اهیـسیلگنا  زواجت  زاغآ  نیا  دومن و  تقفاوم  نوتلیماه  تساوخرد  ود  ره  اب  دشیدنیب ، راک  بقاوع  هب  هکنآیب  مه  زاب  ریـس  خرف 
(. 1129 ه / 1717  ) دوب دنه  نیمزرس  رد  رواجم » »

هک یلعنیسح  اما  دشک . نوریب  ناشیا  راب  ریز  زا  ار  دوخ  بانط  هک  تساوخ  دوب  هدمآ  هوتـس  هب  یماح  ردارب  ود  تالخادم  زا  هک  ریـس  خرف 
تموکح تسد  يروانهپ  نیمزرس  رب 

391 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
. داهن یلهد  هب  ياپ  هناحتاف  راب  نیتسخن  يارب  تاراهم  لیابق  اب  دیدرگ و  ربخ  اب  رما  نیا  زا  تشاد ، تنطلس  هکلب 

مان هب  ار  یناـکروگ  ناوتاـن  ناـگدازهاش  زا  یکی  هّللا  دـبع  یلعنیـسح و  درک . ناوارف  رثا  یناـکروگ  تلود  طاـطحنا  عیرـست  رد  هعقاو  نیا 
رد رتشیب  هام  هس  دوب ، هاش  رداهب  رـسپ  نأشلا  عیفر  رـسپ  تشاد و  مان  میهاربا  هک  يو  دنتـشادرب . تنطلـس  هب  تاجردـلا  عیفر  نیدـلا  سمش 

توف دعب  لاس  کی  زین  وا  دندناشن ، تنطلـس  دنـسم  رب  ار  مود  ناهج  هاش  هلودلا  عیفر  سپـس  تشذگرد . لس  يرامیب  هب  دـنامن و  تنطلس 
داـتفا و هتخت  رب  تخت  زا  لاس 1179  نامه  رد  دـعب  یکدـنا  هک  تفرگ  رارق  ریـس » وکین   » هدازهاش رب  یهاشداپ  رما  و  ( 1719 / 1131  ) درک
دـش و ردان  اب  گنج  راتفرگ  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  تفرگ و  قلعت  یناکروگ  هاـش  دـمحم  نیدـلا  رـصان  هب  ناتـسودنه  لزلزتم  تنطلس 

. دیدرگ يو  بولغم 
يو مان  هب  تنطلس  هک  دنتساوخیم  ود  نآ  دوب . هللا  دبع  یلعنیسح و  مادقا  میمصت و  رثا  رب  زین  تنطلس  تخت  رب  دمحم  نیدلا  رصان  سولج 
نآ دوب و  هدمآ  دیدپ  يرگید  یـسایس  نیگمهـس  يورین  هدرک و  ناوارف  يرییغت  یـسایس  عاضوا  ماگنه  نیا  رد  اما ، دشاب . ناشیا  ماک  هب  و 

دیدـس يدـس  ردارب  ود  هدارا  لباقم  رد  هک  ناخ  تداعـس  مان  هب  دوب  روسج  یناریا  کی  اب  هول  ام  نارمکح  ناخ  شیلگنچ  یـسایس  داـحتا 
یلهد هب  هولام  زا  ار  وا  درادرب ، نایم  زا  ار  ناخ  شیلگنچ  يدـیهمت  هب  دـناوتب  دـیاش  هکنآ  يارب  یلعنیـسح  لاس 1720 ، رد  دـندوب . هتخاس 

یلوتسم نکد  رد  نایناکروگ  ياهنیمزرس  رب  دش و  فرصتم  زین  ار  شیدناخ  تلایا  هکلب  درواین  دورف  رس  رما  نیدب  اهنت  هن  وا  اما  دناوخارف .
یلعنیسح و ياپرید  تلاخد  طلـست و  رب  يو  تسد  هب  دناوتب  هک  دوب  راودیما  اریز  درکیم . تیوقت  ار  وا  ناهنپ  رد  زین ، هاش  دمحم  دیدرگ .
رد زین  شردارب  هللا  دبع  دش . هتـشک  هار  رد  اما  دروآ ، يور  نکد  بناج  هب  نمـشد  اب  گنج  يارب  یلعنیـسح  ماجنارـس  دهد . نایاپ  هللا  دبع 

. تفریذپ نایاپ  دنه  نایناکروگ  هلسلس  رب  ردارب  ود  نآ  طلست  نارود  دش و  فیرح  بولغم  هرگا  کیدزن 
تداعـس داد . بقل  کلملا » ماظن   » دناوخ و هاج » فصآ   » ار وا  دومن و  راذگاو  شیلگنچ  هب  ار  یناکروگ  تلود  مظعا  ترازو  هاش  دمحم 

هیحان تموکح  هب  زین  ناخ 
392 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تفای و ترهش  دوا  ناطلـس  هب  دومن و  لیدبت  تنطلـس  هب  ار  شیوخ  تموکح  يزکرم  تلود  فعـض  زا  هدافتـسا  اب  يو  دش . بوصنم  دوا 

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


دصکی و هب  بیرق  یتدم  رد  ناخ  تداعـس  ناگدنامزاب  بیترت ، نیدب  و  دریگسپ . زاب  يو  زا  ار  روبزم  تلایا  تسناوتن  زگره  یلهد  رابرد 
نارادمامز یتیافکیب  تبسانم  هب  هک  هیحان  نآ  روما  رد  یقرـش  دنه  یناپمک  هکنیا  ات  دنتـشاد  تموکح  تنطلـس و  دوا  هیحان  رد  لاس  یس 

نآ قاحلا  دـنه  یـسیلگنا  ياورنامرف  يزوهلاد  درل  لاس 1856  هیروف  رد  هرخالاب  تشاذـگ و  هلخادـم  يانب  دوب  هدـش - ناـشیرپ  هتفـشآ و 
دـش و هداتـسرف  هتکلک  هب  الوزعم  تلایا  نآ  نارمکح  نیرخآ  ناخ ، یلع  دـجاو  تشاد و  مـالعا  دـنه  یـسیلگنا  تافرـصتم  هب  ار  نیمزرس 
وا يارب  مارتوا  سمجرـس  مان  هب  یـسیلگنا  مکاح  کی  دومن و  رارقرب  وا  قح  رد  يرمتـسم  هریل  رازه  تسیب  دـص و  هنایلاس  سیلگنا  تلود 

. دیدرگ نییعت 
رانک دـنه ، یناکروگ  ناطلـس  رابرد  رد  یلهد ، رد  تمدـخ  زا  دـنامن و  یقاب  مظعا  ترازو  تمـس  رد  رتشیب  لاـس  ود  زین  شیلگنچ  يراـب 
تقو مامت ، لاس  هد  تدم  داد و  رارق  شیوخ  تختیاپ  ار  دابآردیح  رهش  دروآ و  مهارف  لالقتسالاب  یتنطلس  تشگزاب و  نکد  هب  تفرگ و 

دنمورین راوتسا و  یتلود  تشذگرد  نوچ  هک  يروط  هب  دومن . تاراهم  لیابق  عفر  عفد و  شیوخ و  تردق  ياههیاپ  میکحت  فرص  ار  دوخ 
دندرک ظفح  ار  ترهش  نیا  یگمه  شناگدنامزاب  تفای و  ترهش  ماظن »  » هب کلملا  ماظن  بقل  نتـشاد  تبـسانم  هب  يو  دنام . ياجرب  وا  زا 
دنـسم رب  نانچمه  دـنه  لالقتـسا  نارود  ات  دوب ، ناهج  نادـنمتورث  نیرتفورعم  زا  هک  نانآ  نیرخآ  دـنتفای . تیفورعم  نکد » ماظن   » مان هب  و 

نیمزرـس وزج  يو  یتموکح  هزوح  دـنه ، لالقتـسالا  دـیدج  روشک  یـساسا  نوناق  بجوم  هب  ماجنارـس  دوب و  نکمتم  تموکح  تردـق و 
. تفریذپ نایاپ  يو  لالقتسا  دیدرگ و  ناتسودنه 

ره ودنه ، ناملسم و  زا  ناتسودنه ، ردتقم  نارـس  اریز  دش . ناوارف  یفعـض  راچد  دنه  نایناکروگ  تنطلـس  دیـسر ، لتق  هب  ریـس  خرف  یتقو 
تجآ هب  شیدناخ  ریمجا و  تالایا  ییاورنامرف  دیسر و  کنیـس  یج  هب  تارجگ  هیحان  تموکح  دندش . بوصنم  یتلایا  تموکح  هب  کی 

رد نانیا  اما  شیلگنچ . هب  هولام  تموکح  روپنوج و  هاشداپ  کنیس 
393 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

دهاوخب یباتک  باسح و  نانآ  زا  دناوتب  هک  دوب  نآ  زا  رتناوتان  دنه  یناکروگ  تلود  هچ  دـندوب . لقتـسم  شیوخ  راک  رد  یگمه  تقیقح 
هزاجا نآ  زا  شیپ  دندرک . لصاح  یناوارف  تازایتما  زین  تاراهم  شکرس  لیابق  نایم  نیا  رد  دنک . یتردق  لامعا  روبزم  تایالو  روما  رد  و 

نامه زا  دنریگب و  تایلام  ناونع  هب  زین  هد  يدص  هک  دش  رارق  ماگنه  نآ  رد  دنراد . تفایرد  ار  نکد  تایلام  مراهچ  کی  هک  دـندوب  هتفای 
هک دوب  هتـسناوت  یجالاب  تشذـگرد . اهتاراهم  لوا  ياوشیپ  یجـالاب  لاس 1720  رد  دـیدرگ . تیبثت  ناکنوک  رب  اهتاراهم  يـالیتسا  ناـمز ،

تروص هب  ار  اهتاراهم  رگتراغ  تعاـمج  هجیتنلاـب  دـهن و  ناـینب  ینمهرب  بهذـم  ساـسا  رب  ار  یموق  داـحتا  شخب و  تدـحو  ار  اـهتاراهم 
یگتـسیاش و ظاـحل  زا  هـک  يرـسپ  دـش . يو  نیـشناج  وـئار  یجار  شرــسپ  یجـالاب ، زا  سپ  دروآرد . كاـن  تـشحو - مـیظع و  یئورین 

. دوب يردپ  نانچ  هتسیاش  تیارد  يدنمشوه و 
یلهد ياههزاورد  ات  ار  زات  تخات و  هنماد  دـنتخادرپ و  فارطا  ياهنیمزرـس  هب  دـندش و  یلوتـسم  الماک  هولام  رب  اـهتاراهم  لاس 1834  رد 

لاس ود  اما  دشخب . تاجن  طوقس  زا  ار  نایناکروگ  هلـسلس  دنک و  رود  تختیاپ  زا  ار  نانآ  یتدم  تسناوت  ناخ  یلعتداعـس  دنداد . هعـسوت 
. دـندرک تراغ  ار  رهـش  هموح  مامت  دـندمآ و  شیپ  رهـش  ياهراوید  تشپ  ات  وئار  یجار  اوشیپ  نامرف  تحت  تاراـهم  لـیابق  مه  زاـب  دـعب ،

انمض تشاذگاو و  وا  هب  مه  ار  تارجگ  هولام و  تموکح  تمدخ  نیا  يازا  رد  تساوخ و  يرای  نکد  ماظن  زا  نانآ  عفد  يارب  هاش  دمحم 
. دندنویپب ماظن  هب  ات  داد  روتسد  یناکروگ  ناگدازهاش  هب 

دوخ داتـس  زکرم  ار  لاپوهب  سپـس  درک و  نوریب  یلهد  زا  ار  مجاهم  لیابق  ماظن  تفر . اهتاراهم  گـنج  هب  تفریذـپ و  ار  توعد  نیا  ماـظن 
تسناوت يداد  رارق - دقع  اب  اهنت  داتفا و  هرصاحم  رد  دیـسرن ، کمک  ودب  بناج  چیه  زا  نوچ  اما  دنک . عمق  علق و  ار  نیمجاهم  ات  داد  رارق 
اهتاراهم هب  ار  لادـنچ  دـبران و  نیب  ياهنیمزرـس  هولام و  هیحاـن  هک  دـش  ریزگاـن  دادرارق  نیا  بجوم  هب  يو  دـشخب . تاـجن  ار  دوخ  ناـج 

. دیامن میدقت  نیمجاهم  هب  دنه  روطارپما  هنازخ  زا  کل  هاجنپ  ینعی  هیپور  نویلیم  جنپ  دنک و  راذگاو 
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394 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
لامـش بناج  زا  هاش  ردان  هلمح  راچد  هاش ، دـمحم  روشک ، نآ  ناوتان  هاشداپ  دـنه و  یناکروگ  تلود  هک  دوب  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد 

هوکشیب تنطلس  هب  رگید  لاس  هدزاود  داد ، يور  ق  1151 ه . لاس 1736 / رد  هک  یلهد  طوقـس  ردان و  هلمح  زا  سپ  هاش  دمحم  دیدرگ .
. داد يور   1161 لاس 1748 / رد  يو  گرم  داد . همادا  دوخ  قنوریب  و 

395 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یناکروگ هاش  دمحم  هب  هاش  ردان  همان 

هرومعم زا  لیسگ و  نابز  ناتـسرهش  يوس  هب  لد  کلملا  راد  زا  هک  تایکاز  تامیلـست  فیاطل  فیاحت  تایفاو و  تاوعد  فیارط  فیارظ 
يرتشم نآاق  ناویا ، ناویک  تعفر  کلف  ترضح  فینم  فقوم  هفحت  فیرش و  يالعا  مزب  هیده  دوش ، لیـسرت  نایب  روشک  بوص  هب  نانج 

رهوگ نیهم  یناحبس ، ترـضح  تمحر  راثآ  نیهب  یناتـس و  یتیگ - تیار  هدنزارف  یهاش ، نامدود  لعـشم  هدنزورف  نابرد ، لحز  تداعس 
راکماک ویدخ  تخبزوریف ، هوکشاراد  ناطلس  ریسخرف ، لدمرخ  ورسخ  رفنویامه ، رورپناهج  هاش  یناکروگ ، ناشلا  عیفر  نامدود  فدص 

هتخاس هتلود ، هکلم و  هللا  دلخ  هاش  دمحم  ناید ، رداق  دییأتب  دـیؤملا  نانملا و  کلملا  فطاوعب  صوصخملا  تخت ، هتـسجخ  رتخا  هدـنخرف 
رد هدمآرد  ناینب  دبا  تلود  نیا  يانما  فرصت  هب  ناهفصا  هنطلسلا  راد  هک  لاح ، يدابم  رد  نیا ، زا  لبق  هک  درادیم  فیرـش  يار  دوهـشم 

ناخ نادرم  یلع  بوحصم  دناهدش  رارضا  ءاذیا و  ردصم  ناریا  رب  هدایز  دنه  هب  تبسن  هک  رارشا  یقاب  راهدنق و  هنغافا  هیبنت  صوصخ 
______________________________

« هتشون هاش  دمحم  ترضح  هب  راهدنق  حتف  زا  دعب  هک  يا ]  ] هلسارم : » تآشنم رد  همان  ناونع  (- 1)
396 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هروصنم تایار  دورو  زا  دعب  دیامن ، نییعت  یـسک  هک  دوب  هدش  مالعا  هاجيذ  هاشداپ  نآ  هب  ناخ  یلع  دمحم  طسوت  هب  نآ  زا  دعب  ولماش و 
امهیلا راشم  نایچلیا  بوحـصم  ترـضح  نآ  رونرپ  روضح  زا  هک  هفیرـش  بیتاکم  رد  دـنراد و  دودـسم  ناـشیا  هب  رارف  هار  دودـح ، نآ  هب 
هاگرد دنمزاین  نیا  نآربانب ، دیآ . لمع  هب  دیدش  رما  دیکا و  دیکأت  باب  نآ  رد  لباک ، ناراد  هبوص  هب  هک  دندوب  هتخاس  جردنم  دوب  هدش -

یـضعب رومأم و  ترافـس  هب  رگید  یچلیا  داوم ، نآ  هرکاذم  دیدجت  يارب  راهدنق و  مزاع  ترـضح  نآ  تادـهعت  ینابنج  هلـسلس  هب  زین ، هلا 
دناسر و سدقا  ضرع  هب  ینآاق  هیلع  هبتع  میثلت  كاردا  نیح  رد  هک  هدـش  اقلا  روبزم  یچلیا  هب  اهافـش  اناسل و  تالاوم  ملاع  رد  تاشرافس 
رد ار  یچلیا  نآ  زا  رظن  عطق  هدیـسرن و  روهظ  هب  هروبزم  تادهعت  زا  يرثا  هدشن  یط  راهدنق  راک  هتفر و  یچلیا  هک  تسا  هام  هدراهچ  لاح 

یتسود رازلگ  زا  هک  بوتکم  باوج  لاسرا  رد  « 1  » اهوُّدُر َْوأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو  لولدم  فالخ  رب  فیقوت و  بوص  نآ 
ياوس تهج ، ود  زج  هلا  هاگرد  دـنمزاین  نیا  هکنیا  بلطم  هصالخ  هدـمآ  لمع  هب  فیوست  نواهت  دوب  یلبنـس  تدوم  ناتـسراهب  زا  یلگ و 

ات یهلا  هک  ترـضح  نآ  تکلمم  کلم و  رد  یعقوت  هدوبن  رظن  حمطم  رگید  يرثا  تبحم ، سیماون  يرادساپ  تدوم و  مسر  هار و  تیاعر 
: میتشاگنایم دوخ  زا  یگناگی  ملاع  رد  ار  ناشیا  نوزفازور  تلود  میتشادن و  داب ، دلخم  هدنیاپ و  نامدود  نآ  رب  دبا 

نیا رد  هتشاد ، رارقتـسا  ناروت  دنه و  نیب  امیف  هک  تبحم  راوج و  تاعارم  برق و  رابتعا  هب  یناث  ینامکرت و  هطبار  تیـسنج و  هار  زا  یکی 
هب لومعم ، فـالخ  اذـهعم ، دـشاب . رمتـسم  یعرم و  هب  ور  نیا  زین  فرـشلا  نیرق  فرط  نآ  زا  هک  دوب  نیا  تبحم  ماـقم  ياـضتقم  تروص 

نیا رتسگ  تیناقح  تنطف  رورپناهج و  ءاکذ  ياضتقا  هب  هاج  دیشمج  هاشداپ  نآ  هاگره  تسویپ . روهظ  هب  فیرش  بناج  زا  هعونتم ، هوجو 
تلود نآ  نارازگراک  زا  یضعب  هقیلس  هب  رظن  هکنانچ  هاگره  دوصقملا و  وهف  درادیم ، ظوحلم  ار  هقیرط 

______________________________

هاسنلا 86 ةروس  (- 1)
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397 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
یتسود نیا  دـنناد ، دادو  هماگنه  ینز  مه  رب  داسف و  هرئان  ءاقبا  رد  ار  دوخ  راک  یمرگ  دـناهتفای ، یلک  لخد  تلود  جازم  رد  هک  رهگـالاو ،

رطاـخ لاوحا ، قیاـقح ، یگنوگچ  مـالعا  هب  ینازرا و ، فارـصنا  تصخر  يدوزب  ار  یچلیا  دوـب . دـهاوخن  هقیاـضم  باـب  چـیه  رد  ار  داژن 
«1 . » دیآ رد  روهظ  هصرع  هب  دشاب  هدوب  کلس  ررد  کلک  هتشاگن  هچنآ  ات  دنیامرف  ینامداش  تجهب و  نیرق  ار  ریاخذ  یتسود 

______________________________

117 تآشنم ص 119 - (. 1)
398 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هنس 1151 یلوالا  يدامج  خیرات  هب  ناتسودنه  هب  دورو  زا  لبق  یناکروگ  هاش  دمحم  هب  ردان  همان 

تبسن یتسود  یمالسا و  تریغ  ضحم  اجنآ  ریخـست  لباک و  هب  نم  ندمآ  هک  دنامن  هدیـشوپ  نویامه  ترـضح  یلعا  يارآ  ناهج  يار  رب 
نم فقوت  دنریگب . جارخ  مالـسا  هاشداپ  کلامم  زا  دـنناوتب  اهتاراهم  هفیاط  ینعی  نکد  يایقـشا  هک  مدرک  یمن  روصت  زگره  هدوب  امـش  هب 
اهنآ منک  رومأم  ار  شابلزق  نومن  رفظ  نوشق  دـنیامن  تکرح  یلهد  تمـس  هب  رافک  نیا  رگا  هک  تسا  هظحالم  نیا  هب  کـتا  فرط  نیا  رد 

. دنتسرفب منهج  رعق  هب  ار 
. تسا نوحشم  امش  ترضح  یلعا  دادجا  ام و  نیطالس  نیب  ام  یتسود  زا  خیرات  تاحفص 

. دیراتخم دینکیم  نامگ  نیا  زا  ریغ  امـش  رگا  مرادن و  هتـشادن و  يدوصقم  چیه  بهذـم  درد  یتسود و  زا  ریغب  هک  مسق  یـضترم  یلع  هب 
«1 . » دوب مهاوخ  هدوب و  رادمان  هداوناخ  نآ  تسود  هشیمه  نم 

______________________________

همان ص 542 ردان  (. 1)
399 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یلهد حتف  تبسانم  هب  تایلام  یگدوشخب  باب  رد  ردان  نامرف 

ياقنع نوچ  هک  دنادب  هتـشگ  زارفارـس  یهاشنهاش  تقفـش  هب  ازریم  یلق  اضر  دنبلد  هدید  رون  دـنمجرا و  دـنزرف  هکنآ  دـش  نویامه  نامرف 
اج همه  تشگ  ناشفالاب  ناتسودنه  ریخـست  مزع  هب  الاو  تمه  ایلع و  تین  لاف  هدنخرف  لاب  نیرز  يامه  زادناراکـش و  نیهاش  زاورپدنلب و 

راید كاخ  هکنیا  ات  دوب  برآم  هارهاش  بلاطم و  هداـج  ياـمنهار  « 1  » َنِینِـسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإ  َو  انَُلبُـس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو  دیاق 
هک دالب  راید و  ره  هب  هدـیدرگ  ایمیک  يازفاتریغ  ریـسکا و  يامرفکشر  نویامه  يامیپملاع  دنمـس  ياس  نودرگ  مس  ریثأت  زا  روشک  نآ 

ًاقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج  يازف  حرف  يادـن  یبیرال  نایهنم  یبیغ و  نارـشبم  زا  داتفا  لالج  هاج و  بکوم  لوزن  قاـفتا 
لآم هدنخرف  لاوحا  تحاس  نکفاوترپ  ینابر  تاقیفوت  علطم  زا  يزوریف  باتناهج  دیشروخ  دیسریم و  نیمز  لها  نانکاس  عماسم  هب  « 2»

______________________________

هیآ 69 توبکنعلا ، ةروس  (- 1)
ءارسالا 81 (- 2)

400 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
َءامَّسلا يِوْطَن  هباثم  هب  ار  کلامم  نآ  نینطوتم  ترشع  شیع و  طاسب  یهاشنهاش  ياشگناهج  تایار  لوصو  رثا  تمایق  رصرص  دیدرگیم .
بامیس دننام  زوسملاع  زاتناهج  نایزاغ  تمظع  تلالج و  باتفآ  شیامن  زا  تلوص  ربژه  ناریـش  هرهز  دیدرونیمرد و  « 1  » ِلِجِّسلا ِّیَطَک 

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


بابک هنیـس  رونت  رد  هتـسویپ  ناتـسناج  نارواگنج  تبیه  تمدـص و  هریان  باهتلا  زا  تعاجـش  ياـیرد  ناـگنهن  رگج  باـتیب و  رطـضم و 
زا بآم  نالذخ  هفیاط  نآ  زا  ریفغ  یعمج  ریثک و  یعمج  هدمآرد  فرـصت  تحت  رد  تیالو  نآ  رثکا  یلیلق  تدم  ياضقنا  زا  دعب  دـشیم .
هب یتسه  تخر  شورخ  ایرد  شویج  هناریلد  تالمح  زا  دـندیدرگ و  ناهنپ  یفتخم و  انف  مدـع و  هیواز  رد  شافخ  نوچ  رادـبآ  غیت  عاـعش 

. دندیشک یتسین  ملاع 
ناتسودنه يوس  نوچ  تشگ  ناورنارکیب  رکشل  نیمز  لباک  ز 
نیرب خرچ  داتفیب  شدرگ  زنیمز  دمآرد  شبنج  هب  تبیه  ز 
درک ياپ  رب  تشد  نآ  رد  تمایقدرون  ملاع  ناروتس  ویرغ 

دنتخاس يرشحم  نیمزرس  نآ  رددنتخارفارب  تیار  هک  وس  ره  هب 
ناشن ورسخ  ياهنت  دندنکفناشکندرگ  ياهرس  دندیرب 
گنفت پوت و  دعر  ندیرغ  زگنج  رهب  زا  غیت  ندیبات  ز 

نیرب خرچ  هب  ودنه  ناغفا و  وچنیمز  يور  هب  دش  نوخ  يوج  ناور 
رد لاس  نیدـنچ  هک  ناـیزاغ  « 2  » هریاـن شزاون و  ناـسحا و  ياـیرد  راـم  راـت و  شروی  کـی  رد  دـیدرگ  هکراـصح  یلین  خرچ  هعلق  یـسب 

یگلمج ریبک  ریغص و  فیرش  عیضو و  زا  هدروآرد  شوج  هب  دندوب  راد  ریگ و  راحب  حابس  رافـسا و  تقـشم  لمحتم  لوغـشم و  یناشفناج 
باون دـندش و  دـنمهرهب  دوخ  هیئزج  هیلک و  تالومأم  تایعدـم و  لوصح  هب  دـندیدرگ و  روهطوغ  رهوگ  رد و  رحب  رد  رز و  يایرد  قرغ 

هب ار  تاهوجو  ریاس  تاهجوتم و  تایلام و  هدیناسر  میدقت  هب  ینادزی  رکش  تادجس  زین  ام  نویامه 
______________________________

ایبنالا 102 (- 1)
. تسا هدش  طقاس  هملک  ود  یکی  سایق ، هب  (- 2)

401 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
مأوت ردـق  مقر  رد  هک  یحرـش  هب  دـشاب  هدوب  لماک  ماع  هس  زا  ترابع  هک  لیئ  يوق  ۀنـسلا  هذـه  يادـتبا  زا  دـشاب  هدوب  هک  مسر  مسا و  ره 
درجم هب  زین  ناشیا  میدیشخب . دناهدیـشوک  ناج  لام و  هب  باب  ره  رد  تدم  دبا  تلود  هارهاش  رد  هک  ناریا  لها  هبطاق  هب  هتفای ، ذافن  فرش 

هب هدروآرد و  شزاون  هب  ینامداش  ياههراقن  هدومن ، زاـب  دوخ  لاوحا  راـسخر  رب  یماـکداش  شیع و  رد  دـیاب  رثا  تجهب  ربخ  نیا  عامتـسا 
. دنسانش هدهع  رد  دنیامنن و  شومارف  اعد  زا  ار  ام  نویامه  باون  هدوب  قثوتسم  رهظتسم و  شیپ  زا  شیب  تاهجوت 

«1  » نالف رهش  یف  اریرحت 
______________________________

574 همان ص 573 / ردان  (. 1)
402 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تسا هدش  هتشون  ازریم  یلق  اضر  هب  هک  ناتسودنه  همان  حتف 

یهاشداپ تیاهنیب  تقفش  هب  ناریا  هنطلسلا  بیان  ازریم  یلق  اضر  رادقم  یلاع  دنمجرا  دشرا و  راکماک و  دنزرف  هکنآ  دش  نویامه  نامرف 
تـسکش همدقم  زا  دعب  دراد  عالطا  دنزرف  نآ  هک  يوحن  هب  هک  دـنادب  هتفای  صاصتخا  هجرد  هناویدـخ  تیانع  فاطلا  هب  هتفای و  زایتما  زع 

هّللا لظ  طاسبنألا  مزال  طاسب  هتفای  برق  هاگراب  ناتـسآ  يودـف  هابتنا  تلالج  تدالج و  هانپ ، تلاسب  تماهـش و  هاج  یلاع  ناـغفا ، فرـشا 
رومأم و ناتسودنه  يرگیچلیا  هب  ار  یلعا  ناوید  یـشاب  یـساقآ  کیـشیا  ولماش  ناخدارم  یلع  ماجرف  تدیقع  صلخم  ماظعلا ، ءارمالا  ریما 
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هدرک نییعت  تلود  نیا  زا  یعمج  دناهدیدرگ  لالخا  داسف و  أشنم  فرط  ره  زا  هک  هریغ  لباک و  راهدنق و  رارشا  هنغافا  نوچ  هک  دش  مالعا 
نیا دـهعت  همان  باوج  رد  ناتـسودنه  هاشداپ  هاش  دـمحم  دوش و  دودـسم  ناشیارب  هار  رـس  دـیامن  رارف  يدـحا  تعامج  نآ  زا  هاـگره  هک 

هارمه تلالج  نابـساپ ، کئالم  ناتـسآ  یمیدـق  هانپ ، لاـبقا  تکوش و  تلود و  هاـگیاج ، عیفر  هاـج  یلاـع  تدواـعم  زا  دـعب  هدومن  بلطم 
، هابتشا الب  نییآ  تدارا 

403 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هاشداپ میدومرف . هناور  بلطم  نیا  دـیدجت  يارب  ار  یلعا  ناوید  یـشاب  لواسی  روق  راجاق  ناخ  یلع  دـمحم  ۀـیلاعلا  ۀـیلعلا  ةرـضحلا  برقم 

يارب زا  هک  راکش  ریش  نایزاغ  زا  یعمج  راهدنق ، هب  تایآ  ترصن  تایار  دورو  زا  دعب  هتشگ  اعدم  دهعتم  روتـسد  نامه  هب  باقلألا ، قباس 
نم هجو  چیه  هب  هک  دـندیناسر  الاو  لکاشم  مرا  لفاحم  ناگتفایراب  ضرع  هب  دـندوب  هدـش  رومأم  ناتـسهوک  نینزغ و  تالک و  هنغافا  هیبنت 

بلطم نیا  يروآدای  يارب  زا  اددـجم  ام  نویامه  باون  تسین . رهاـظ  بوص  نیا  رد  ناتـسودنه  نوشق  روکذـم و  هاـشداپ  زا  يرثا  هوجولا 
زین هیلاراشم  هاج  یلاع  میدومرف . نییعت  ترافـس  هب  ار  نامکرت  ناخ  دمحم  ناقاخلا  برقم  ماجرف  تدـیقع  صلخم  هاگیاج  عیفر  هاج  یلاع 

فوقوم زین  ار  یچلیا  تصخر  هدادـن  باوج  هتـشاذگ  لفاغت  لهاجت و  رب  ار  اـنب  روکذـم  هاـشداپ  هک  دومن  ـالاو  هینـس  هدـس  تشاد  هضرع 
رکذلا و قباس  هاشداپ  لهاجت  لفاغت و  نوچ  هنغافا ، رارـشا  هیبنت  زا  دعب  تکرح  ناتـسهوک  هنغافا  هیبنت  مزع  هب  اشگناهج  ياول  اذـهل  هدومن 

تهج هب  هدـیدرگ  دابآ  ناهج  هاش  هجوتم  ام  نویاـمه  باون  دوب ]  ] هتـشذگ یتسود  دودـح  زا  یچلیا  ندومنن  صخرم  باوج و  نداتـسرفن 
کلک دز  مقر  دنزرف  نآ  هب  نیا  زا  لبق  هدوب  هقباس  نیکمت  زع و  اب  نیطالـس  هاگتخت  هک  روهال  هنطلـسلا  راد  رواشیپ و  ياگلا  حـتف  ریخـست 

رد تکرح و  روهال  هنطلسلا  راد  زا  یگمه  لاوش  رهش  رخاوا  رد  ام  نویامه  باون  تسا . هدومن  لصاح  لماک  عالطا  هدیدرگ  کلـس  رهگ 
قباس هاشداپ  هک  دیـسر  ربخ  اجنآ  رد  دـیدرگ و  هناور  دابآ  ناهج  هاش  یخـسرف  لهچ  هلاـبنا  هبـصق  هب  مارحلا  ةدـعقیذ  رهـش  مهد  هبنـشجنپ 

دـصراهچ پوت و  هدارع  رازه  ود  نوشق و  رازه  دصیـس  ناگدرکرـس و  ناتـسودنه و  کلامم  یمامت  رد  ار  دوخ  هاپـس  نوشق و  زین  رکذـلا 
ام نویامه  باون  هدیدرگ  دراو  هلابنا  یخسرف  تسیب  تپیناپ  هب  هدرک  تکرح  دادعتسا  یگتسارآ و  لامک  رد  گنج  بابسا  لیف و  ریجنز 

تپیناپ زا  هاـش  دـمحم  هناور و  راـغلیا  قیرط  هب  هلتاـقم  مزع  هب  نکـشفص  ناروـالد  زا  یجوف  اـب  هتـشاذگ  هلاـبنا  رد  ار  قورغآ  هنب و  زین 
زا اشگناهج  تایار  تکرح  نیح  رد  نوچ  لوزن  دراد  تفاسم  خـسرف  تسیب  دابآ  ناهج  هاـش  اـب  هک  لاـنرک  هب  موسوم  لزنم  رد  تکرح و 

يزوریف نایزاغ  زا  رفن  رازه  جنپ  هلابنا 
404 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هد ات  نـالوارق  دـنیامن . هظحـالم  ار  هاـش  دـمحم  دادعتـسا  ترثک و  تدـع و  ناـکم و  اـج و  هتفر  هک  میدومرف  نییعت  یلوارق  مزع  هب  ناـشن 
ناگدرکرـس هداد  ناشیدب  شحاف  تسکـش  دندروخرب . هدوب  شیجلا  همدـقم  هک  هاش  دـمحم  نوشق  رازه  هد  ردـق  هب  هتفر  لانرک  یخـسرف 

میظع و رکـشل  لانرک  نامه  رد  هاش  دمحم  تسکـش ، نآ  عوقو  زا  دعب  هدروآ  سدـقا  روضح  هب  رتسا  لبا و  یعمج  اب  ریگتـسد و  ار  ناشیا 
رومأم زین  ار  ار  یعمج  نوچ  هتشاذگ و  هناخپوت  رگنس و  گنج  رب  ار  انب  هتخاس و  رکـشل  طیحم  ار  هناخپوت  هدومن و  بترم  نیـصح  نصح 

نالوارق دنـشابیم . یلوارق  لوغـشم  دابآ  ناهج  هاش  هار  رـس  رد  هاش  دـمحم  يودرا  یقرـش  تمـس  هب  هتـشذگ  لانرک  زا  هک  میدوب  هدومرف 
تپیناپ دراو  ناوت  هوک  نالیف  هناخپوت و  تیعمج و  رفن  رازه  یس  اب  ناخ ، تداعـس  هک  دندیناسر  ربخ  مهدزناپ  هبنـشهس  بش  رد  هروکذم 

تکرح نتفرگ  هار  رـس  مزع  هب  هدـنام  حبـص  هب  تعاس  ود  ار  تایآ  ترـصن  تایار  زین  ام  دنـشابیم و  هاش  دـمحم  يودرا  مزاـع  هدـیدرگ 
زور زا  مین  تعاس و  کی  دـیآرب . رگنـس  زا  بیرقت  نآ  هب  دـیاش  هک  میدـیدرگ  هجوتم  تپیناـپ  لاـنرک و  هناـیم  یقرـش  تمـس  هب  هدومرف 

روضح هب  هتفرگ  دمآیم  « 1  » نوع زا  هک  ناخ  تداعس  نوشق  زا  یعمج  هتـشذگ و  لانرک  دح  زا  ام  نویامه  هبکوک  هک  هتـشذگ  هبنـشهس 
دراو دوخ  نوشق  اب  هتـشذگ  بش  زا  تعاس  کـی  هبنـشهس  بش  ناـمه  رد  ناـخ  تداعـس  هک  هدـیدرگ  مولعم  ناـشیا  ریرقت  رارق  زا  هدروآ 

دیدرگ و تماقا  مایخ  برضم  اج  نآ  رد  دوب  هلـصاف  مین  خسرف و  کی  هاش  دمحم  يودرا  ات  ناکم  نآ  زا  نوچ  هدیدرگ  هاش  دمحم  رگنس 
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هدـش و هیلاراشم  راظتنا  عفر  تهج  همه  هب  ناخ ، تداعـس  هاج  یلاـع  دورو  زا  دـعب  میدومرف . لـالجا  لوزن  هاـش  دـمحم  يودرا  لـباقم  رد 
دوخ يودرا  تظفاحم  يارب  ار  دوخ  هناـخپوت  هصح  ود  روهظ ، تقو  رد  دوب . هدـید  یگتـسارآ  لاـمک  رد  هدومن  تسرد  ار  دوخ  دادعتـسا 

رگنـس زا  هناخپوت  تالآ  بابـسا و  یگنج  نالیف  اب  مالکالام ، تیعمج  دادعتـسا و  لامک  رد  هدروآ  نوریب  ار  رگید  هصح  کی  هتـشاذگ و 
یخسرف مین  ات  هدمآرب 

______________________________

. تسا یلحم  مان  (- 1)
405 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هداد و رارق  رـس  تشپ  ار  دوخ  يودرا  گـنج  شیپ  فوفـص  ناـیم  رد  دوخ  روکذـم  هاـشداپ  هتـسارآ  لاـتق  فـصو  دراو  نویاـمه  يودرا 
هد نیمختلا  بسح  ناشیا  رکـشل  یهایـس  تهج  همه  هب  دمآیم . رظن  هب  خسرف  مین  زین  راگزور  هبت  هورگ  نآ  هاپـس  لوط  دـندوب و  هداتـسیا 

یلع الکوتم  هدومن  نییعت  ار  یعمج  هیفخ  رد  میدوب  يزور  نینچ  دـنموزرآ  هک  ام  نویامه  باون  دوب . اشاپ  هّللا  دـبع  رکـشل  لباقم  هدزاود 
. دش رومأم  هبراحم  مزع  هب  هّللا 

رای یهلا  تقفش  « 1  » ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْصَّنلا  اَم  َو  لولدم  هب  هکنآ  ات  دوب . مرگ  گنج  هماگنه  ریشمش  گنفت و  پوت و  اب  یموجن  تعاس  رد 
رکشل هب  یتسکش  فصاع  « 2  » ٍمْوَی ِیف  ُحیِّرلا  ِِهب  ْتَّدَتْشا  ٍدامَرَک  نوحشم  تقادص  نومـضم  هب  راکـش  ریـش  نایزاغ  راکددم  يدزیا  دییأت  و 

هب دوب  ناگدرکرـس  نیکر  نکر  هک  ناخ  تداعـس  هدـیدرگ و  مزهنم  هتفاترب  رازراک  هکرعم  زا  يور  راب  کـی  هب  یگمه  هداـتفا ، نیفلاـخم 
لک رایتخا  بحاص  هک  ناخ  رداهب  ماظعلا  ءارمالا  ریما  نارود ، هلودـلا  ماصمـص  هتـشگ  ریگتـسد  هیلاراشم  ماوقا  ماـمت  هراوس و  وحن  ناـمه 
زین شدوخ  هدمآ  تسد  هب  زین  نآ  دشرا  دـلو  شرگید و  ردارب  روش  اعایم - لوتقم و  شردارب  ناخ  رفظم  هتـشگ  رادـمخز  دوب  ناتـسودنه 
ناخ دـمحا  یلع  ناخ و  رابتعا  ناخ و  بارت  اب  یهاشداپ  صاخ  نوشق  یـشاب  یچخرچ  ناخ  لصاو  هتفاـی  تاـفو  مخز  تلع  زا  رگید  زور 

نآ زا  هاپـس  ناگدرکرـس  نیناوخ و  ارما و  زا  رفن  دصیـس  هب  برق  اب  ناگدرکرـس  هناخپوت و  نیما  ناخ  يار  نیرز  کبزوا  نیناوخ  ناغفا و 
. دندیسر لتق  هب  هک  دندوب  رفن  رازه  هدزاود  هد  هلمج 

رگنس « 3  » تمز رب  نوچ  نیناوخ  زا  یعمج  مظعا و  ریزو  ناخ  نیدـلا  رمق  دوب و  هیلاراشم  هنطلـسلا  لیکو  هک  کلملا  ماظن  اـب  هاـش  دـمحم 
یعمج هدیسر  لتق  هب  ناشیا  زا  زواجتم  رفن  رازه  تسیب  نایزاغ  ریشمش  همدص  زا  هدیناسر  رگنس  هب  ار  دوخ  دندوب  هتسب  فص 

______________________________

نارمع 126 لآ  ةروس  (- 1)
میهاربا 18 ةروس  (- 2)

)؟(  بنذ (- 3)
406 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ار نایرارف  هار  رـس  هک  میدومرف  رومأم  ناشیا  رکـسع  هرـصاحم  هب  فرط  راهچ  زا  نایامن ، حتف  نیا  عوقو  زا  دعب  دندوب ، هدـش  ریگتـسد  هک 
نوچ دندومن . راومه  هتخاس  يذاحم  ار  رگنس  دندرب و  ناشیا  رگنـس  جراخ  هب  ار  اههراپمخ  هناخپوت و  هک  میدومرف  ررقم  و  دننک ]  ] دودسم
ماظن مهدفه ، هبنـشجنپ  زور  زور ، کی  هلـصاف  هب  راچان  دبال و  دندید ، هتخیـسگ  ار  راک  هتـشررس  هدـیماجنا  رارطـضا  هب  تعامج  نآ  راک 
تیانج نیا  همدقم  هاوخرذـع  الاو  سدـقا  ناکم  ایرث  ناگدـنب  تمدـخ  رد  يوپناهیک  يودرا  دراو  هاش  دـمحم  بناج  زا  هیلاراشم  کلملا 

، هیلاراشم ندـمآ  نیح  رد  هدـیدرگ و  لاثمت  کلف  هاگرد  دراو  لاعفنا  يور  زا  رگید  موی  رد  ناریما  نیناوخ و  اـب  زین  هاـش  دـمحم  هتـشگ و 
ات ار  ازریم  هللا  رـصن  رادقم  یلاع  دنمتداعـس  دشرا  راکماک و  دـنمجرا  دـنزرف  دوب ، یناکروگ  هلـسلس  هینامکرت و  زا  روکذـم  هاشداپ  نوچ 

. میدومرف هناور  لابقتسا  هب  یلعم  يودرا  جراخ 
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. دوب ام  نویامه  باون  نامهیم  كرابم  همیخ  رد  زور  نآ  هدرپس ، ام  نویامه  بکوم  هب  ار  تنطلـس  رهم  هتخاس و  لخاد  ار  روکذـم  هاـشداپ 
ترـضح نآ  هرابرد  هدوب  نیکمت  زع و  اب  ناـقاخ  ناـهاش و  زازعا  هقیـال  یناـبرهم و  فطلت و  همزـال  هچنآ  هیناـمکرت  سنج  تیاـعر  رباـنب 

رارقرب یلعم  ناش  زع و  تاقدارس  مرح  رد  الاو ، تلود  نیا  ساپ  هظحالم  هب  ار  وا  مرح  هدرپارس  ترضح و  نآ  نمیشنهمیخ  هتشاد ، لوذبم 
ماقم رد  نویاـمه  يودرا  رد  ناتـسودنه  ناگدرکرـس  نیناوخ و  ناریما و  یماـمت  هنب و  و  « 1  » چوک اب  هیلاراشم  هاـشداپ  لـعفلاب  میدومرف و 

. میدومرف تضهن  و  « 2  » دابآناهج هاش  دراو  ناتسیتیگ  ياول  شیجلا  ۀمدقم  دنشابیم و  تعاطا 
زاب تسا ، ینارقبحاص  هلیلج  هلـسلس  هدود  یناکروگ و  هداوناخ  تنیز  هک  ار  هیلاراشم  هاجالاو  هاشداپ  هک  تسا  نآ  سدقا  رونا  رظن  حمطم 

. میئامرف ضیوفت  هیلاراشم  هب  ار  تنطلس  نیگن  جات و  هداد  رارقتسا  نیکمت و  ناتسودنه  لک  یهاشداپ  رما  رد 
______________________________

( لضافالا رادم   ) هحوکنم نز  يانعم  هب  چوک  (- 1)
. تسا دنه  نایناکروگ  تختیاپ  یلهد  نامه  دابآناهج  هاش  (- 2)

معنلا رکشل  اناده  ام  یلعهل  ادمح  مث  هل  ادمحف   407 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ياول الاو و  عفرا  سدـقا  درون  یتیگ  بهـشا  مدـق  ریز  رد  ار  ایرد  تفه  هک  يدـنوادخ  مرکلا  سابل  اناسک  اـم  یلعهل  ارکـش  مث  هل  ارکـشف 

زا ار  هزات  تاضویف  تاـیانع و  عون  نیا  هتبلا  « 1  ][ » تسا تایح  بآ  هک  ار  یناقاخ  ياـمن  رحب  مزع  دزاـسرب و  تمه  رظن  رد  ار  ناـشکرس 
زا رفن  رازه  تسیب  بیرق  دوب  هدمآ  راکش  ریش  نایزاغ  تسد  هب  رایسب  هناخپوت  نوچ  دروآیم . روهظ  هصرع  هب  هزادنایب  تمحرم  فطل و 
نآ هتبلا  میدومرف . لباک  دودح  هناور  نویامه  يودرا  زا  ناوت  هوک  نالیف  هناخپوت و  زا  یـضعب  نید و  باحـصاک  یعمج  ناروت و  ناریا و 
نآ هضیرع  لوصو  زا  دـعب  هک  دومن  دـهاوخ  ـالاو  هینـس  هدـس  تشاد  هضرع  احورـشم  الـصفم و  ار  تمـس  نآ  تـالاوحا  دـنمجرا  دـنزرف 

زورون زا  دـعب  هک  میدومرف  ررقم  ار  ناخ  روشاع  هاجیلاع  دـندرگ و  تاره  هنطلـسلا  راد - هجوتم  اجنآ  زا  خـلب و  مزاع  لـباک  زا  تعاـمج 
یهانتمان تایانع  نیازخ  زا  یهلا و  يایاطع  مظعا  هک  ار  نایامن  حتف  نیا  هتـشاد و  لومعم  هدـش  ررقم  هک  يوحن  هب  هتبلا  دـیامن . خـلب  هناور 

نالذخ بجوم  ار  ناهاوخدب  رورس و  طاشن و  ثعاب  ار  ناهاوختلود  هک  هتشاد  لاسرا  هسورحم  کلامم  یمامت  هب  ار  نامرف  داوس  تسا ،
راودیما رختفم و  هناویدخ  راشرس  قافشا  هب  رهظتـسم و  یناحبـس  تایانع  هب  هدوب  یعاس  کلامم  روما  قاستنا  ماظتنا و  رد  و  ددرگ . روبث  و 

دوخ لمع  يازج  هب  دنـشاب  يراگزاسان  تفلاخم و و  ماـقم  رد  تلود  نیا  رد  هک  کـیدزن  رود و  زا  کـی  ره  یلاـعت  هللا  ءاـش  نا  هک  هدوب 
«2 . » دیدرگ دنهاوخ  هردان  تلود  نیا  زا  لامآ  بایماک  هدوب  يرازگتمدخ  صالخا و  رهظتسم  هک  کی  ره  راتفرگ و 

______________________________

. تسا هداد  يور  یطقس  وهس و  خاسنتسا  رد  هدعاقلا  یلع  دسریم . رظن  هب  شوشغم  ترابع  (- 1)
ات 560 همانردان ص 555  ( 2)

408 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

« رامیلش نامیپ   » هب فورعم  یناکروگ  هاش  دمحم  راشفا و  هاش  ردان  نیب  دادرارق  نتم 

هّللا لـظ  ناـیملاع ، هاـشنهاش  نارود ، نیطالــسلا  ناطلــس  ناـمز ، ناـمرهق  توطــس ، خــیرم  تلوـص  مارهب  ترــضح  یلعا  يارزو  اـقباس 
يارفس هناطلس  هکلم و  هّللا  دلخ  راشفا  هاش  ردان  داهن ، رهپس  هاشداپ  داد و  لدع و  اب  ناطلس  ریرس ، شرع  تمـشح  ردنکـسا  هانپنایمالـسا ،
راکذت يارب  نامکرت  ناخ  دمحم  مه  نآ  زا  دعب  میدوب و  لیام  تقفاوم  هب  زین  ام  دندوب . هداتسرف  روما  یضعب  رارق  يارب  رابرد  نیا  هب  رابک 

زا هتخادنا  ریخأت  هب  ار  هلمظعم  ترضح  یلعا  همان  باوج  هدرک  لطعم  ار  روبزم  يارفس  ام  نارازگراک  ارزو و  یلو  دیسر . راهدنق  رهـش  زا 
يارحص رد  فلتخم ، طاقن  رد  نیفرط  درک . تکرح  ناتـسودنه  دودح  هب  ناشیا  نومن  رفظ  نوشق  دش و  لصاح  نیب  ام  یف  يراقن  هار  نیا 
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ناشیا لاوزیب  لابقا  قرـشم  زا  يزوریف  ترـصن و  باتفآ  دوب  یهلا  ریدـقت  هک  اجنآ  زا  تفرگرد و  هناهاش  یگنج  میدومن . یقـالت  لاـنرک ،
، ناـشیا یهارمه  لاـکتا  یگنادرم و  داـمتعا  هب  تسا ، توتف  تفأر و  عبنم  هلمظعم  تردـق  دیـشمج  ترـضح  یلعا  نوچ  دـیدرگ و  علاـط 

. دومن يور  تبحص  تجهب  نییآ  سودرف  لفحم  رد  هداد و  تسد  تاقالم  ترسم 
409 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هب هداد و  هضرع  ناشیا  رظن  هب  ار  ناتـسودنه  نیطالـس  هسیفن  تارهاوج  هنازخ و  اجنآ  رد  میدـمآ . دابآناهج  هاش  هب  قاـفتا  هب  نآ  زا  دـعب 
یگرزب هظحـالم  هب  تبحم و  طرف  تمهوـلع و  هب  لوـبق و  ار  یـضعب  اـم  شهاوـخ  هب  هلمظعم  ترـضح  یلعا  میدرک . هیدـه  ناـیاش  روـط 

ردپ زا  هک  تفطالم  نیا  ءازا  رد  دندرک . راذگاو  ام  هب  ار  ناتسودنه  جات  تخت و  هدرک  دقفت  یناخرط  هرجـش  راختفا  یناکروگ و  هداوناخ 
هناخدور برغم  رد  هعقاو  کلامم  مامت  گنج و  تراـسخ  ناـموت  رورک  هاـجنپ  دـصکی و  اـب  دوشیمن ، رهاـظ  ردارب  هب  ردارب  زا  رـسپ و  هب 

ناتسناغفا و ناتسهوک و  نینزغ و  لباک و  تلایا  رواشیپ و  ینعی  تسا  دنس  دور  تابعش  زا  ياهبعش  هک  ار  گنسالان  دنس و  بآ  کتتآ و 
مار هعلق  هتت  تلایا  مامضنا  هب  هریغ  اهچولب و  اهیکوج و  نکاسم  اهدنبرد و  یضارا  دادادخ و  گنسرکب و  هعلق  اب  ار  اهدنبرد  تاجهرازه و 

اب اب  کتتآ  دور  همشچرس  يادتبا  زا  اهردنب ، اهرهش و  تاجهعلق و  يرق و  یضارا و  مامت  اب  ارتک  یلاومس و  نچ و  رهـش  نیپرت و  هیرق  و 
هیلع تلود  هب  ایرد ، هب  تسا  دور  بصم  هک  گنـسالان  ات  تسا  طیحم  نادب  هک  یتابعـش  اب  کتتآ  هناخدور  هک  اهیدابآ  اهدنبرد و  مامت 

کلامم ءزج  گنسالان  دنـس و  دور  برغم  تاحفـص و  نآ  کتتآ و  دور  برغم  رد  هعقاو  لاحم  مامت  هصالخ  مییامنیم . راذگاو  ناریا 
فرـصت هب  ار  اـهنآ  هدـش و  روکذـم  تاحفـص  لـخاد  ناـشیا  نارازگراـک  لاـمع و  دـعب  هب  خـیرات  نیزا  تسا . تکوش  يوـق  هاـشداپ  نیا 
تاحفـص دـیاب  ام  نارازگراک  لامع و  دـنریگ . تسد  هب  ار  اجنآ  یلاها  فیاوط و  تاحفـص و  نآ  ینارمکح  تموکح و  ماـن  هدروآرد و 

رهـش هعلق و  دـننادب . طقاس  اهاجنآ  زا  ار  دوخ  هتـشذگ  هیلاح و  قوقح  مامت  هتـسناد و  عوضوم  اـم  کـلامم  زا  هدومن و  هیلخت  ار  هروکذـم 
. دوب دهاوخ  ناتسودنه  تنطلس  ءزج  قباسلا  یف  امک  گنسالان  دنس و  دور  کتتآ و  دور  قرشم  رد  هعقاو  کلامم  مامت  اب  ردنب ، يرهل 

«1  » راشفا هاش  ردان  يرومیت  هاش  دمحم  يرجه  هنس 1152  مارحلا  مرحم  هخروم 11  رامیلش ، غاب  رد 
______________________________

. ناریا یماظن  خیرات  زا  لقن  هب  ات 160  هحفص 158  همانردان  (. 1)
410 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هلاس هس  تایلام  ندیشخب  صوصخ  رد  ردان  نامرف 

یهاشداپ و فطاوع  فونـص  هب  ناریا  هنطلـسلا  بیان  ازریم  یلقاضر  رادمان  دـشرا  ازعا  راکماک  دـنمجرا  دـنزرف  هکنآ  دـش  نویامه  نامرف 
یقاـب داـبآناهج و  هاـش  هفـالخلا  راد  ریخـست  حـتف و  یهلا  قیفوت  هب  تقو  نیرد  هک  دـنادب  هدوب  یهاـبم  ززعم و  یهللا  لـظ  تاـیانع  فولا 
رادـتقا هضبق  راـیتخا و  تسد  هب  راـید  نآ  نیازخ  دـیلاقم  نزاـخم و  دـیلک  یبیغ  زونک  روجنگ  دـییأت  هب  هتـشگ  رـسیم  ناتـسودنه  تکلمم 

نیازخ و زا  دـنه  کلامم  فانکا  نارادهبوص  اههجار و  ارما و  نیناوخ و  یمامت  هب  ناتـسودنه  هاش  دـمحم  تبتر  کلف  ترـضح  هدـمآرد 
دیناسر و میدقت  هب  تعاطا  تمدخ و  مسارم  هدینارذگ  سدـقا  رظن  زا  ار  یگمه  دنتـشاد  تنکم  روخ  رد  هچنآ  ناوت  هوک  نالیف  سیافن و 
تخت و زاب  دـندوب  هیناکروگ  هیلع  هلـسلس  لیلـس  هینامکرت و  لیا  زا  زین  هیلاراشم  هاشداپ  هیناـمکرت و  لـیا  گرزب  اـم  نویاـمه  باون  نوچ 
رد زین  رکذلا  قباس  هاجالاو  هاشداپ  میداد و  نیکمت  یهاش  گنروا  رب  ار  ناشیا  ضیوفت و  هیلايزعم  هاشداپ  هب  ار  ناتسودنه  تنطلس  نیگن 

دنس و ياکلا  نینزغ و  لباک و  کلملا  راد  رواشیپ و  هبوص  زا  ترابع  هک  ار  کتا  بآ  فرط  نآ  تایالو  یشخبجات ، تبهوم  نیا  يازا 
411 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ترضح نآ  سامتلا  قبط  رب  هدومن  هفیرش  هصاخ  راکرـس  شکـشیپ  تاجهرازه ، ناغفا و  نکاسم  تاناتـسهوک  یمامت  اب  دشاب ، هدوب  عباوت 
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. میدومرف هسورحم  کلامم  همیمض  لوبق و 
هاشنهاش تمحرم  فطل و  هنازخ  زا  هک  صاخ  يایاطع  بهاوم و  نیا  هنارکـش  هب  هک  تسا  نیا  ماـقم  قح  تورم و  ياـضتقم  هک  اـجنآ  زا 

زین روهظ  ودـب  زا  هک  ناریا  یلاـها  اـصوصخ  ناتـسدریز  اـیاعر و  موـمع  هتـشگ  لاوریب  تلود  نیا  بیـصن  لزی  مل  کـلملا  کـلام  لزا و 
یگدـنب و يرای و  تناعا و  ناج  لام و  هب  نآ  رب  هدایز  هکلب  ناوت  بات و  روخارف  ناکما و  ردـق  هب  نآلا  یلا  يردان  تلود  نیا  زورفاناهج 

لیمحت باتفآ  شبات  زا  یناطلـس  غیردیب  مراکم  ناورداش  هیاس  یناقاخ و  تیانع  لاف  نویامه  ياهلظ  رد  هدرک  ناتـسآ  نیا  يرازگتمدخ 
، ناریا هسورحم  کلامم  تاهجوتم  تاهج و  لام و  یمامت  لاس  هس  تیاغل  لین  يوق  زوریف  زورون  يادتبا  زا  اذهل  دنشاب ، نوصم  فیلکت  و 
هب هک  لویت  هصلاخ و  لاحم  ررقم و  فیفخت  هب  هتفای - لیـصفت  لیذ  رد  هک  یبجوم  هب  دشاب - هدوب  یتیعر  یبابرا و  تیلیا و  هب  قلعتم  هچنآ 

: لویت هعصلاخ و  ياوس  دشاب  هفوقوم  لاحم  و  « 1  » راثآ ضیف  راکرس  قلعتم  ای  دشاب  یتیعر  یبابرا و  هکنآ  زا  معا  هدرک  لمع  فیفخت 
. مامتلاب هچینب  هوجو 

. مامتلاب دشاب  هدوب  هک  مسر  مسا و  دنچ و  ره  هب  یتیعر  یبابرا و  تیلیا و  هوجو .....  ریاس  یگیب و  ناپوچ  یشاوم و  یعارم و  هوجو 
. مامتلاب لویت  هصلاخ و  ياوس  فقو  لاحم  نابابرا  ایاعر و  هب  قلعتم  هچنآ  يرامشرس ، یکلم و  تاهجوتم  تاهحولام و 

. مامتلاب هریغ  سوجم و  ودنه و  دوهی و  و  « 2  » هجراگا هنمارا و  هیزج 
. دوشیم هدرب  كرمگ  صوصخ  تایالو  رد  شکقاسی  کیرچ و  تهج  هب  تیلیا  رد  هک  یهجو 

هاوخنت هک  دنهدب  روتسد  ار  مزالم  اما  دشاب  فوقوم  لاس  هس  ات  تیلیا  ..... 
______________________________

. تسا ع )  ) همئالا نماث  هیوضر  هناتسآ  تافوقوم  روظنم  ارهاظ  (. 1)
. تسا ینمرا  عمج  هک  هنمارا  سایق  هب  دشابیم  یجرگ  یگتخاس  عمج  هجراگا  (. 2)

412 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
تاونـس قفاوم  دوشن و  هداد  دعاوق  رد  رییغت  هک  مامتلاب  دوش  هداد  تیلیا  زا  زاب  لاس  هس  زا  دعب  دومن و  دـنهاوخ  ادا ]؟  ] ناوید راکرـس  زا  ار 

. دوش لمع  ذخا و  دیاب 
. مامتلاب هناخبارض  هوجو 

. مامتلاب نآ  ریغ  ای  دنشاب  ناریا  راجت  هکنآ  زا  معا  هشمقا  كرمگ و  يرادهار و  هوجو 
. مامتلاب دنیامن  طبض  ار  نآ  هدرکیم  طبض  هشیمه  هک  يروتسد  هب  دیاب  هصاخ  لاحم  تاهجوتم 

دنزرون فلخت  هدومن  دتـس  داد و  رارق  نآ  زا  هک  میدومرف  رمتـسم  لومعم و  قباـس  روتـسد  هب  تشادـن  یتـیعر  لاـم  هب  یلخد  هک  هوجو  زا 
تافوقوم لاحم  رد  دـنناسرب و  دـسر  لویت  هصلاخ و  لاحم  هب  دـتفا  قافتا  لحم  یـضعب  رد  هک  نیددرتم  جرخ  راپاچ و  بسا  هجو  زا  نکل 

. دوش لمع  رگید  تاجصلاخ  روتسد  هب  تسا  هصلاخ  هچنآ  یبابرا و  لاحم  قیرط  هب  تسا  یبابرا  هچنآ  هک 
هک دـیامن  مالعا  لاسرا و  هسورحم  کـلامم  یگمه  هب  هدومن  داوس  ار  فرـشا  مکح  ددرگ  علطم  فرـشا  مقر  لومـضم  رب  نوچ  زیزع  نآ 

. دنزرون فلخت  هتشاد  لومعم - رارق  نآ  زا  ناطباض  ماکح و 
اب هیلاراشم  راکماک  زعا  راکرـس  هناخرتفد  ار  تاونـس  يایاقب  ار و  قباس  لاس  هبـساحم  ناریا  کلامم  لامع  ناطباض و  ماکح و  هکنآ  ررقم 

دـشاب هدوب  یتیعر  یبابرا و و  تیلیا و  هب  قلعتم  هک  یتاهوجو  هدومن  حقنم  غورفم و  کلامملا  یفوتـسم  رقاب - دمحم  ازریم  ناقاخلا  برقم 
طبـض هک  يرارق  زا  ار  لوـیت  هصلاـخ  دـنیامنن و  هبلاـطم  تلع  نآ  هب  هتـسناد  ررقم  فـیفخت  هـب  لاـس  هـس  نـیرد  تاـهج  زا  تـهج  ره  هـب 
هتفرگ رگا  لیئيوق  زا  تسا  ررقم  فیفخت  هب  هک  یباـبرا  اـی  یتیعر  اـی  تیلیا  مسا  هجو  زا  رگا  هدرک  طبـض  روتـسد  ناـمه  هب  دـناهدرکیم 

زا دعب  دنزرون . فارحنا  فرشا  عاطم  مکح  نومضم  زا  دنیامن و  تفایرد  ربتعم  ضبق  در و  ایاعر  هب  دلب  ره  عرـش  یلاها  روضح  رد  دنـشاب 
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یباسح بلط  هچنانچ  دنناسرب ، هیلاراشم  زعا  رظن  هب  ار  دوخ  جرخ  عمج و  تروص  هک  نآ 
413 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. داد دهاوخ  هاوخنت  ناوید  لام  تباب  زا  روبزم  رما  زعا  دنشاب ، هتشاد 
ار راک  هک  کی  ره  شزاون و  دروم  دنـشاب  هدرک  لمع  ذـخا و  یتسردـب  هک  کی  ره  نویامه ، بکوم  فارـصنا  زا  دـعب  یلاعت ، هللا  ءاش  نا 

هدـهع رد  دـنیامن و  يرتفد  ار  فرـشا  مقر  حرـش  یلعا  ناوید  ماـظع  نایفوتـسم  دـش . دـنهاوخ  تساوخزاـب  هیبـنت و  دنـشاب  هدرک  شوشغم 
. دنسانش

«. 1  » هنس 1151 مارحلا  ۀجحیذ  رهش  یف  اررحم 
______________________________

ات 109. نارهت 1356 ص 96  تاراشتنا  زا  ینمؤم  دیمح  هلیسو  هب  یسور  زا  همجرت  راشفا » هاش  ردان  تلود   » باتک (. 1)
. دناوخب تسرد  تسا  هتسناوتن  يو  دوخ ، رارقا  هب  یلو  هدوب  مجرتم  تسد  رد  دنس  لصا 

راچانب يور  نیزا  دوبن . ریذپتروص  نآ  ندناوخ  هک  کیرات  کچوک و  نادنچ  یلو  هدروآ  دوخ  باتک  رد  مه  ار  نامرف  نتم  سکع  يو 
لئاـسم ظاـحل  زا  مهم و  رایـسب  ناـمرف  نیا  اریز  مدرک  لـقن  اـنیع  هدروآ  باـتک  نتم  رد  مجرتـم  هک  یبـیترت  هب  مناوـخب  متـسناوتن  ار  هچنآ 

. تسا ریظنمک  یلام  یعامتجا و 
414 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یناکروگ هاش  دمحم  هب  هاش  ردان  همان 

کلف ترـضح  داـحتا  هنیجنگ  داد و  نزخم و  زا  نییآ  تدوـم  تاـیکاز  تامیلـست  هرهاز  یلاـئل  نیرق و  یتـسود  هبیط  هیعدا  هسیفن  رهاوـج 
يزارفارس لالجا ، تهبا و  تداعس و  جرب  رتخا  ناشخرد  لابقا ، تلود و  جرد  رهگ  نازورف  يراکماک ، تنطلـس و  لیلکا  جاتلا  ةرد  تعفر 

حول رب  هتـشاد  فحتم  غلبم و  ریـس  وکین  بیبـح  رهگـالاو و  ردارب  یناـکروگ  نأـشلا  عیفر  نادـناخ  هواـقن  یناـبناهج ، يرورـس و  رـسفا  هد 
رهوگ هتـسیاش  لیاسو  هب  هک  تسا  ینعم  نیا  قرغتـسم  قایتشا  رحب  رد  ریمخت ، تلخ  ریمـض  صاوغ  هتـسویپ  نوچ  هک  دراگنیم  تقداصم 
راوید رد و  هدـمآ  راـنک  هب  تبحم  هاگـصوغ  زا  تسا ، دوـمن  تیریخ  تـالاح  قیاـقح  رب  هلاد  بیتاـکم  زا  تراـبع  هک  دوـصقم  ياـهبنارگ 

هتـسجخ ناوا  نیا  رد  اذهل  ددرگ ، يراکماک  تجهب و  دئارف  هب  نوحـشم  نانج  ناج و  ناماد  بیجو و  يراک  عصرم  نآ  هب  رطاخ  هناخناهن 
نآ رومأم  فرـشلا  نیرق  فرط  نیا  زا  تاخاؤم  موسر  دیهمت  دهع و  دیدجت  تهج  هب  نسح  دـمحم  ازریم  هانپتلاسب  تماهـش و  هک  ناشن 

تعلخ و تهج  هب  رادـمتمظع  راکرـس  نآ  رد  نوچ  يرـسک  گناد و  راـهچ  يواـسم  تـالآعصرم  زا  یلیلق  هتـشگ ، روهظ  کـلف  راـبرد 
بوحصم دوب ، دای  مسر  هب  دوبن ، روظنم  یئادج  تریاغم و  نیتلودلا  نیب  تشاد و  فورصم  دوشیم  عقاو  ناسحا  فقوم  زا  هک  یماعنا 

415 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
«1  » لیف ریجنز  دص  کی  اب  هدحیلع  روهمم  درف  بجوم  هب  نویامه  هناخ  رهاوج  فرشم  میحر  ازریم  یگدنـسیون  کیب و  میرک  هانپتدایس 

«2 . » دیدرگ هلسرم  يایاده  رب  هوالع  نالیف  لمح  هب  یسلجم  گرزب  تعاس  گنرف  کلامم  ناغمرا  زا  لیسگ و  روضح  هب 
مایق ات  يرادناهج  تنطلس و  ساسا  هدوب  ریخ  هب  نورقم  مایا  یلایل و  قیاقد  تسا  رهپس  مزب  يازفاتنیز  رهم  هام و  نیمیس  نیرز و  تعاس  ات 

«3 . » داب مادتسم  مایق  تعاس 
______________________________

مئانغ عمج  رد  هنوگچ  ردان  هک  تسا  رما  نیا  هدنیامن  ندنادرگرب  رتتـسرد  ریبعت  هب  نداتـسرف و  دنه  هب  ناریا  زا  لیف  ریجنز  دـص  کی  (. 1)
دوب و هداد  رارق  هدافتسا  دروم  دنه  میانغ  لمح  يارب  مه  دیاش  هدرک و  طبض  هتسناد و  تمینغ  مه  ار  اهلیف  نیا  وا  املـسم  هدزیم . صرح 
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يارب دوش و  هدوسآ  نانآ  جراخم  تخادرپ  زا  ات  دوب  هدـنادرگرب  دـنه  هب  ار  اهنآ  دوب  هتـشذگ  لپ  زا  شرخ  هدـش و  ماـمت  شراـک  هک  دـعب 
. دوب هداتسرف  هاش  دمحم  يارب  مه  تعاس  کی  هضیرع ، ندوبن  یلاخ 

. تسا هدنابـسچ  هاش  دمحم  شیر  هب  تنم  رازه  اب  هدرکاو و  دوخ  رـس  زا  ردان  هک  هدوب  ینامثع  هاشداپ  يایاده  زا  تعاس  نیا  املـسم  (. 2)
نامه دـیاش  دـنادیم و  هچ  یـسک  ینامثع . هاشداپ  بناج  زا  یتعاس  تفایرد  زا  رکـشت  رد  تآشنم ، رد  دراد ، ياهماـن  ناـخ  يدـهم  ازریم 

. هداتسرف هاش  دمحم  يارب  هناورسخ  هیده  ناونع  هب  هتفرگ و  ناخ  يدهم  ازریم  زا  ردان  هک  تسا  تعاس 
567 همانردان ص 566 / (. 3)

416 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یناکروگ هاش  دمحم  هب  ازریم  هّللا  رصن  همان 

طرف زا  نوحـشم ، تقادـص  نوریب  نزخم  نورد و  هنیجنگ  رد  هبیط  هینثا  رهاوز  رهاوـج  هیفاو و  هیعدا  راوهاـش  یلـآل  شیک  یتـسود  بـحم 
يار دوهـشم  هدومن  ینآاـق  لاـثم  ونیم  لـفحم  غـالبا  یناـقاخ و  رونرپ  روـضح  هاگـشیپ  يادـها  میخفت ، قافـشا و  لاـمک  میرکت و  زازعا و 

دزمان ماقم  يوبا  نآ  فرشلا  نیرق  فرط  زا  هک  ناینب  تفطالم  هقینا  هقیمن  ناشن و  یتسود  ۀفیرش  هفیحص  هک  درادیم  سدقم  يایـضاضیب 
تجهب و نیحایر  زیربل  ار  دنمتدیقع  لد  هقیدـح  هتـشاد  ینازرا  لوصو  ضیف  ناوا ، نمیا  نامز و  دعـسا  رد  دوب ، هدـش  نانجلا  صلاخ  نیا 

دهاش هرهچ  هولج  دادو و  شود  ورب  هیاریپ  هتفای  صاصتخا  لابلا  قداص  بحم  هب  صلاـخ  تفأر  طرف  زا  هک  ییاـیاطع  هدومرف و  یناـمداش 
. دیدرگ داحتا 

هتـسویپ نورقم  تداعـس  طامـس  یـسدق  تاذ  تحـص  راثآ  حرف  رابخا  هب  نویامه  طامق  ندرگ  طاسب  ناگتفای  برق  بناـج  زا  هک  هاـگره 
«2 . » دوب دهاوخن  دیعب  هناویدخ  فاطلا  زا  دنشابیم  روبح  بایهرهب  رورس و  يوجماک 

______________________________

« هدش هتشون  هاش  دمحم  ترضح  هب  ازریم  هّللا  رصن  نابز  زا  هک  هلسارم  : » تآشنم رد  ناونع  (- 1)
تآشنم ص 107 (. 2)

417 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ایاده همان و  لوصو  مالعا  باب  رد  یناکروگ  هاش  دمحم  هب  ردان  باوج 

تاضویف هعشا  حرطم  تلزنم ، یلاع  ترضح  يالاو  همامش  نیربنع  همان  ینعا  داحتا ، تبحم و  ناتسلبنس  میمـش  دادو ، تلخ و  نایر  هحیار 
هواقن يرادناهج ، تهبا و  تمظع و  رهپس  زورفاملاع  ردب  يرایرهش و  تنطلـس و  جوا  باتناهج  رهم  یهانتمان ، تایانع  راونا  طبهم  یهلا و 

رتخاکین هوکـشاراد  ویدخ  رهگالاو ، ردارب  ینارقبحاص ، ناکرالا  عینم  نامدود  هصالخ  یناکروگ ، ناشلا  عیفر  نادـناخ  هواقن  يرادـناخ ،
شتارابع ناتسراهب  ییاسرطع  زا  دیسریم و  كاردا  ماشم  هب  فیرش  جازتما  یسدق  جازم  تحـص  حیاور  شاهحفـص  رازلگ  میامـش  زا  هک 

رب رفظ  باوبا  حاتتفا  ماگنه  رد  دیدرگیم ، سوه  غامد  شخب  تهکن - یمارگ  دومآ  تداعـس  دوجو  تماقتـسا  تاحوفلا  ۀیکـسم  تاحفن 
ناشن یلعم  تماهـش و  بوحـصم  دوب  زاورپ  رد  دادغب  مور و  بناج  هب  لاجعتـسا  حانج  هب  رکیپ  باقع  ریاط  رـسن  و  زاب - لابقا  دهاش  يور 

تفات و لزنم  تفلا  لد  هچارس  رب  شزیگنارهم  نیماضم  دیشروخ  هئاضا  زا  رورس  تجهب و  عاونا  وترپ  تفای و  دور  تمس و  ناخ  یلعنـسح 
. دیدرگ تبحم  دهاش  شود  ورب  تنیز  تدوم و  لفحم  زیب  رطع  لیصفت  بجوم  هب  هناتهجکی  فیاحت  هناتسود و  يایاده 

418 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
روصق ایر و  زا  ياهیتسود  یلاع و  قوش  تیاکح  تفاـییم  فارـصنا  تصخر  ناـینب  تفـالخ  هاـگرد  زا  ناـخ  یلعنـسح  هک  تقو  نیا  رد 
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. دناسرب یلاع  ضرع  هب  هک  تسوا  ریرقت  هب  یلاخ 
یقاب دنـشاب . تالاوم  هلـسلس  كرحم  يازفاتجهب و  تامهم  ءاهنا  تافـص و  سدـقم  تاذ  یتمالـس  راثآ  ترـسم  رابخا  مـالعا  هب  هراومه 

«1 . » داب لاوز  زا  نوصم  يرادناهج  تلود و  لاوزیب  باتفآ 
______________________________

ص 571 همانردان ، ( 1)
419 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یناکروگ هاش  دمحم  هب  ناخ  رومیت  نابز ]  ] زا همان 

نیب لزی  مل  هاشنهـش  هلماش  تیانع  ياضتقا  هب  لزا  زور  زا  هک  تیـسنج ، دنویپ  طابترا و  هقالع  هّلل  دمحلا  هک  دـناسریم  سدـقم  ضرع  هب 
هک يدولوم  ناشن ، تداعس  ناوا  نیا  رد  هتـشگ  يربک  تکلمم  ود  ياقب  ثروم  یمظع و  تلود  ود  ماوق  جتنم  هتفریذپ ، ققحت  نیترـضحلا 

رمخم و ترـضح  نآ  تدارا  لگ  بآ و  هب  ار  دوخ  یتسه  تنیط  نوچ  تفای ، رارق  دوجو  دهم  رد  مدع  همیـشم  زا ]  ] يدزیا هلباق  بیترت  هب 
ياضتقم « 2  » هدیرورپیم « 1 [ » صالخا ردـص  حاشو  و   ] ناج ندرگ  هزیوآ  یعون  تروص  ناضیف  ماگنه  زا  ار  صاصتخا  باـستنا و  هطبار 

ار دوخ  هلیـسو  نیا  هب  دزادرپ و  یناوخانث  يدنمزاین و  ضرع  هب  ینابزیب  نابز  هب  هک  هدیدرگ  نآ  مزلتـسم  يرطف  صولخ  یلبج و  تدـقع 
. دزاس طرخنم  سدقا  طامق  نودرگ  طاسب  ناگتفایزاب  برق  کلس  رد 

«3 [ » تایبا ]
هناتسودنه  هش  تیا  ضرع  بوراوهناتسود  مالس  ندنیابص 

______________________________

صالخا خاش  رد  و  نتم : یسایق ، حیحصت  (- 1)
. دسریم رظن  هب  بسانمان  اجنیا  رد  هملک  نیا  (- 2)

یکرت تیب  نتم : یسایق ، حیحصت  (- 3)
رد رب  هناهاش  هوراش  دراد  هکرسفا  رهم  ریرس  نودرگ  هش   420 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

میدوجو رهاظ  يدلیا  ند  مدعمیدود  بر و  میک  رکش  نارازه 
میدلوا روآمان  هل  مان  نویامهمیدلوا  رواد  لضف  ضیف و  نیرق 
یکیا مجرب  اما  رتخا  نازورفیکیا  مج  رد  اما  رهوگ  ریب  منب 

ملاع دوسحم  مشملوا  خوچ  بجعمرکم  نوچ  مودلوا  ندتلود  یکیا 
هد ناهج  تبون  یکیا  وب  نوسنلاچهد  نامز  راو  تبون  هک  ات  یهلا 

«2 « » 1 . » داب هدنیاپ  هدنب  نیا  قرف  رب  یلعاترضح  هیاس  ماک  مه  هدنسارآ  رل  تمدخ  مورواماک  نم  میپات  ند  هیاس  یکیا  وب 
______________________________

هتـشون يدنه  هاش  دمحم  رـسپ  هب  هک  ازریم  هّللا  رـصن  هدازهاش  رـسپ  ناخرومیت  بناج  زا  تسا  ياهضیرع  : » تآشنم رد  بلطم  ناونع  (- 1)
ص 35. تسا »

گرزب ياین  مان  هب  ار  وا  هک  دوب  يرـسپ  جاودزا  نیا  هرمث  درک . يراگتـساوخ  ازریم  هّللا  رـصن  يارب  ار  هاش  دمحم  رتخد  دـنه  رد  ردان  (. 2)
ار ردان  نادنزرف  دالوا  ردان و  دالوا  شاهدازردارب  ناخ  یلقیلع  دیـسر و  لتق  هب  ردان  هک  دوب  هلاس  جنپ  ناخ  رومیت  دندیمان . ناخ  رومیت  يو 
هدش و هتـشون  ناخ  رومیت  لوق  زا  هدـمآ  نتم  رد  هک  ياهمان  دیـسر . لتق  هب  يراشفا  ناگدازهاش  وزج  رد  مه  ناخ  رومیت  درپس و  زیت  غیت  هب 
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. هدمآ تآشنم  رد  هکنانچ  هاش  دمحم  رسپ  هن  یناکروگ  هاش  دمحم - شگرزب  ردپ  هب  تسوا  تدالو  مالعا  تقیقح  رد 
421 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع ناطلس  هب  دنه  یناکروگ  هاش  دمحم  همان 

جوا شدوج  یلجت  هعمل  کی  زا  هک  تسا  یتیدحا  يایربک  تاقدارس  راثن  سایق  هزادنا  زا  اربم  ساسا  دنلب  ساپس  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
شیالآ زا  ارعم  شیاتس  دناهدیـشوپ و  دوهـش  دومن و  توسک  دوجو و  تقلخ و  تعلخ  زارط  اربغ  نایارگضیـضح  زاورپ و  هردس  نایامیپ 

یشرف نانیزگدهم  داژنیشرع و  نانیشنیسرک  شضیف  باحس  هرطق  کی  زا  هک  تسا  یتینادمص  لالج  هاگراب  شکشیپ  شیامیپ  رـصح و 
. هناهرب رهظا  هناش و  مظعا  ام  هناحبس  هدیدرگ  انمت  بایماک  اعدم و  باریس  داینب 

ردق هکنآ  تلاسر ، میلقا  رایرهش  توبن ، هصرع  راوسهش  دوعوم ، زور  عیفش  دومحم ، ماقم  میقم  زاین  دودعم  ریغ  توعن  دودحمان و  دورد  و 
تعانم نأش و  تعفر  رادقم  تسادیپ و  « 2  » َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  هیاریپ  زاجعا  هیآ  ياوحف  زا  شاهیاپ  يدنلب 

______________________________

نالوا دراو  هلیدـی  فسوی  جاح  یلیکو  یچلیا  ندـنفرط  یهاشداپ  دـنه  هنویامه  باـصن  تکوش  باـکر  : » هیکرت یناـگیاب  رد  ناونع  (- 1)
ردیتروص 1163 هنیعب  کن  همان  یسراف 

ءایبنالا 107 ةروس  (- 2)
422 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

، لکلا یف  لکلا  دیـس  لسرلا ، ءایبنألا و  متاخ  ادیوه ، كالفألا  تقلخ  امل  كالول  ماظن  یـسدق  مالک  نوحـشم  ضیف  نومـضم  زا  شناکم 
. ملاع داجیا  دوصقم  مدآ ، نامدود  فرش  بیرال ، رارسا  روجنگ  بیغلا ، بیغ  زار  هنیجنگ 

شدوج ناورداش  يدرگ ز  ناهجشدوجو  دش  یتسه  لصاک  دمحم 
نآ باستنا  تیاده  باحصا  لآم و  تمارک  لآ  هیلاع  تابتع  شکشیپ  هیماس  هینثا  نینوک و  ناطلس  ایبنا  ماما  «1  » نیسوق باق  ریرس  هاشنهش 

. تسا نوزفا  اصقتسا  هطیح  زا  نوریب و  اصحا  دح  زا  ناشبقانم  رخافم و  هک  بانج 
. مارکلا هباحصا  ماظعلا و  هلآ  یلع  هیلع و  ملس  لص و  مهللا 

نیزم ایضاضیب ، تلزنم  ناویک  امیس ، يرتشم  تلوص  مارهب  بآم ، تمظع  باصن  تمشح  يایـض  رمق  يالجنا  رهم  ریمـض  حول  رب  دعب ، اما 
یلاع گنرف ، راجف  لداجم  گنز ، رارشا  براحم  نیتم ، عرـش  مالعا  بصان  نیبم ، نید  هیولا  عفار  ینارماک ، طاسب  نسحم  ینابناهج ، داهم 

، ناخ دومحم  ناطلـس  نانملا ، میرکلا  فطل  روفوی  صوصخملا  مولظم ، فوهلم و  یماـح  مور ، دـالب  ياـمرفنامرف  تعفر ، کـلف  ترـضح 
ماجرف تنمیم  مایا  نیا  رد  هک  ددرگیم  مسترم  لوفقلا  نم  ۀـنومأم  هتکوش  راـمقا  تحرب  اـم  لوفـألا و  نع  ۀـنوصم  هتهبا  سومـش  تلازـال 
هتسدلگ دوب ، باداش  هتفکش و  ینابر  فاطلا  میاسن  بوبه  هب  ینارماک  ترـسم و  ضایر  ینامداش و  ترـشع و  قیادح  هک  ماجنا  هتـسجخ 
تنطلس ریرس  شخبتنیز  نآ  هماتخ  تبحم  همان  هعطق  ود  ینعا  داحتا ، تقفارم و  نسح  حیاور  هعماج  همامـش  دادو و  تدوم و  ناتـسراهب 

هک يدنفا  ملاس  دمحم  ترافس  هب  یکی  هک  قافتا  تصلاخم و  ینابم  دییـشت  قافو و  تقداصم و  ساسا  صیـصرت  رب  لمتـشم  هینامثع  هیلع 
فرـش هللا  ءاطع  دیـس  تباحـص  هب  یمیود  هدیناسر و  شناهارمه  زا  یمان  فسوی  یجاح  دوب ، هتفریذپ  لاسرا  زع  هدـش  توف  هار  يانثا  رد 

نییآ تقادـص  نیماضم  میـسن  میـسنت  هب  دـینادرگ و  نیگاربنع  ار  یگناگی  یتهجکی و  ماشم  داحتا  تفلاؤم و  حـیاوف  رـشن  هب  هتفاـی  لوصو 
تافاصم تلخ و  هدوتس  هویش  تخاس . نادنخ  هتفکش و  ار  رثآم  صالخا  رطاخ  هچنغ 

______________________________

( مجنلا ةروس  مهن  متشه و  تایآ   ) ینْدَأ َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  یَّلَدَتَف  انَد  َُّمث  هیآ  هب  تسا  یتراشا  (- 1)
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423 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هراومه هتشادن  رظنم  یسدق  رظن  حمطم  تنیابم  تریاغم و  هجو  چیه  هب  نیبامیف  هک  تسا  نآ  یضتقم  تاخاؤم  تالاوم و  هیضرم  هیجـس  و 
نیطالـس تقفاوم  تقفارم و  دـندرگ و  ریمخت  یتسود  ریمـض  ياریپ  تجهب  ازفاترـسم و  تافـصلا  لماک - تاذ  تحـص  دـیون  نـالعا  هب 

هب هتخاس  تمهن  یلاع  تمه  ههجو  تسا  ماـع  صاـخ و  تیهاـفر  بجوم  ماـنا و  هفاـک  تینما  ثعاـب  هک  رادـتقألا  يوذ  نیقاوخ  رادـمان و 
ماکحتـسا شیپ  زا  شیب  یمیمـص  داحتا  یتسود و  طباور  ناینب  هک  دنراد  حوتفم  تالـسارم  تاضوافم و  باوبا  مایتلا ، فالتئا و  ياضتقم 

. دوبن هلاوح  وا  ینابز  یبلطم  چیه  هتفای  يروتسد  همان  باوج  اب  هللا  ءاطع  دیس  هک  نیا  رب  قباس  دریذپ و 
هلآ و یبنلاب و  داب  باداش  هتفکـش و  باریـس و  زبسرـس  لامهیب  راداد  لاضفا  تیانع و  باحـس  تاحـشر  زا  لابقا  تهبا و  نشلگ  هتـسویپ 

«1 . » داجمالا هباحصا 
______________________________

217 ص 220 - يریصن )  ) تابتاکم دانسا و  نویامه ج 8 ص 289 /) همان   ) ناریا خیرات  نمجنا  هرامش 294  دنس  (- 1)
424 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

( ردان هرابرد   ) ینامثع هاشداپ  هب  ناتسودنه  کلملا  ماظن  نیدلا  رمق  همان 

هک یگدنکفارـس - مسارم  یگدنب و  بادآ  میدقت  دعب  نیدلا ، رمق  داقتعا  اب  ناشیدـناریخ  نیرتمک  تشاد  هضرع  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
، نایغط رفک و  راثآ  یحام  نامیا ، لها  دالب  یماح  ناشن ، سدق  لفحم  نابایراب  ضرع  زع  هب  تسا - دادس  قدص و  باحـصا  نییآ  مسر و 

یناب ناما ، نما و  قدارس  بصان  فاستعا ، روج و  ساسا  مداه  فاصنا ، لدع و  داهم  طساب  همیقتسم ، هقیرط  کلاس  همیوق ، تعیرش  رصان 
لوح و هب  هللا ]  ] دمحلا هک  دناسریم  هتلود ، لالظ  یلاعت  هّللا  مادا  نیملـسم ، ثیغم  مالـسا و  ثایغ  نیبم ، نید  نیعم  ناسحا ، لدـع و  ینابم 

هدروآ موجه  شرابدا  ترضح  نآ ]  ] هروصنم رکاسع  زا ]  ] نتفای تسکش  زا  دعب  دیسر . ازـس  هب  یقـش  ملاظ  هفیلخ  نآ  لام ، ودع  لابقا  هوق 
«، 1  » َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  تفای ، تاجن  وا  ملظ  زا  ملاع  تفاتش و  دوخ  یلصا  رقم  هب 

______________________________

ماعنألا 45 ةروس  (- 1)
425 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناریا تکلمم  لعفلاب  مزال و  تسا  راـگزور  نیقاوخ  عجرم  هک  یلعا  سدـقا  باـبق  دیـشروخ  باـنج  هب  مالـسا  نید  تیاـمح  هک  اـجنآ  زا 
قلطم يوق  لضف  هب  ددرگ ، رومأم  تیالو  نآ  ریخـست  هب  هدومزآراک  هدـمع  رادرـس  یگدرکرـس  هب  جاوما  ترـصن  جاوفا  رگا  تسا ، یلاخ 

لئاز هتفای  جاور  دالب  نآ  رد  یتدم  زا  هک  هعیـش  بهذـم  دـیآرد و  هرهاق  تلود  يایلوا  فرـصت  هب  تیالو  نآ  یمامت  هک  تسا  يوق  دـیما 
ریز عیسو  تکلمم  نینچ  هک  روصتم  نمض  نیا  رد  یبقع  باوث  رجا و  ایند و  عافتنا  دبای و  عافترا  یفنح  بهذم  فینح و  تلم  مالعا  هدش 

بتارم دوش . جاور  زورفاناهج  تعامج  تنـس و  لها  همیقتـسم  هقیرط  هدوب  ناما  نما و  دـهم  رد  قیالخ  دـبای و  یگدوسآ  هیاپ  امه  هیاـس 
ضیارع يور  زا  هتخاس ، رهاظ  يدنفا  فسوی  دمحم  یجاح  هاگتـسد  تالامک  هب  رگید  تامدـقم  ضعب  تدـیقع و  قوثو  تیور و  خوسر 

. دیدرگ دهاوخ  بانج  نآ ]  ] ضورعم هیلاراشم 
«1 . » داب ناشفارون  ناشخرد و  هراومه  یناتسروشک  لابقا  علطم  زا  ینابناهج  تنطلس و  باتملاع  باتفآ 

______________________________

لباـق هتکن  نیا  ات 223 . ص 221  يریـصن ، تابتاکم  دانـسا و  ص 282 /) نویامه ج 2  طـخ   ) ناریا خـیرات  نمجنا  هرامش 296  دنـس  ( 1)
1157 ه. رد 1744 / یناکروگ  هاش  دمحم  تسخن  دندوب . یسایس  طابترا  رد  ردان  دض  رب  ینامثع  تلود  دنه و  تلود  هک  تسا  هجوت 
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رد يدنفا  ملاس  دنداتسرف . تلاسر  هب  ار  يدنفا  فسوی  يدنفا و  ملاس  الباقتم  ناکرت  داتسرف و  ترافس  هب  ار  هللا  دبع  دیـس  مان  هب  یـصخش 
لماح دـنه ، رد  تماقا  لاس  دـنچ  زا  سپ  تشاد و  میدـقت  ار  ینامثع  هاش  ياههمان  تفر و  هاش  دـمحم  رابرد  هب  يدـنفا  فسوی  درم و  هار 

، يریصن رتکد  ياقآ  تاحیـضوت  هب  دوش  عوجر  ( 1749 - 1162  ) دش یلاع  باب  رد  ترافـس  رومأم  یناکروگ و  رابرد  ياهمان  ایادـه و و 
هیشاح ص 222. رد 

427 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

نامرف دنچ  مراهچ  لصف 

هراشا

429 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
لاس 1146. مرحم  هام  لوا  خیرات  هب  ردان ،)  ) ناخ یلقبسامهط  ياضما  هب  تسیا  همان  فقو  دیآیم  روطس  نیا  زا  سپ  هلصافالب  هک  يدنس 

ریرـس رب  ار  وا  راـک  نیا  اـب  هداد و  یناـث  بساـمهط  هاـش  تـسد  هـب  ار  ناهفـصا  هـتخیر و  نوریب  ناریا  زا  ار  اـهناغفا  رداـن  راـگزور  نآ  رد 
زا شکندرگ  دنمورین  رادرـس  نآ  نتخاس  رود  يارب  یمین  رکـشت ، يارب  یمین  مه  بسامهط  هاش  دوب و  هدـناشن  ناریا  رـسارس  یئامرفنامرف 

. دوب هدیشخب  ودب  هنطلسلا  لیکو  ناونع  ناخ و  یلقبسامهط  بقل  اب  ار  ناسارخ  رسارس  ینارمکح  يوفص ، نازرل  تلود  تختیاپ 
حرـش و هب  تسا  طوبرم  هماـنفقو  نیا  تسا . هدرک  اـضما  میظنت و  ار  هماـنفقو  نیا  سدـقم  دهـشم  ینعی  دوخ  تموـکح  زکرم  رد  رداـن 

. ردان صخش  ماجنارس  ناشیوخ و  ردام و  ردپ و  روبق  رب  لمتشم  ردان  یگداوناخ  هربقم  ظفح  تشادهگن و  لیصفت 
جراخم نیمأت  يارب  ردان  هک  یعرازم  تاهد و  اههناخ و  تارجح و  نیکاـکد و  شزرا  یناـشن و  رامـش و  ماـمت  تقد  هب  هماـنفقو  نیا  رد 

اقس شارف و  يراق و  نذؤم و  هنایلاس »  » مییوگب رتهب  هکلب  هنایهام  تخادرپ  ياههنیزه  نینچمه  دوب و  هتخاس  روظنم  هفوقوم  ناونع  هب  هربقم 
رد ردان  دزیگنارب  نیـسحت  تقد  زا  تیاکح  دوخ  نیا  هدـش و  رکذ  اهـشرف  اـههدرپ و  ضیوعت  جراـخم  نینچمه  یلوتم  رظاـن و  ناـبغاب و  و 

. دیامنیم اهراک 
: هدـش تردابم  نآ  لقن  هب  ظاحل  ود  هب  یلو  دـنک ، هولج  بساـنتیب  کـیتامولپید  یـسایس و  دانـسا  بنج  رد  يدنـس  نینچ  ندروآ  دـیاش 

یخیرات و دیاوف  ظاحل  زا  تسخن 
430 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

زا یکاح  تسا و  تیبوبر  توطـس  تیهولا و  تمظع  ربارب  رد  ادخ  ناگدنب  فعـض  هناشن  دنـس  نیا  هکنآ  ظاحل  زا  مود  دنـس و  یعامتجا 
رگمتـس دـنمروز و  ره  هک  دـناسریم  یبوـخب  دنـس  نیا  تـسا . یتـسین  گرم و  ربارب  رد  ناـهج ، دودـعم  نیحتاـف  زا  یکی  رداـن ، یناوتاـن 

دوخ یگراچیب  زجع و  هب  تیدـبا  تمظع  ربارب  رد  دوشیم و  تسپ  لجا  ياپ  رد  ماجنارـس  دـنمورین ، راوتـسا و  ارهاظ  دـنچ  ره  يزواجتم ،
کلف هب  رـس  روصق  نآ  زا  رگید  دسریمارف ، گرم  هک  هظحل  نآ  تسا و  گرم  يزواجتم  رگمتـس  دنمروز و  ره  ماجنا  دیامنیم . فارتعا 

نارسپ و ددعت  نازابناج و  لیخ  نایهاپس و  عمج  نامالغ و  لیـس  نیگنـس و  هاپـس  نارب و  ياهریـشمش  رهوگ و  رز و  ياهنمرخ  هدیـشک و 
. دوس هچ  نارتخد 

يریلد رورغم و  درم  زجع  دنـس  دنـس ، نیا  ار  ناویا  یـشک  كالفا  رب  هک  تجاح  هچ  وگتسا  كاـخ  یتشم  ود  هب  رخآ  هگباوخ  ار  هک  ره 
هلابنا و رد  دنه ، نیمزرـس  رد  رگید ، زور  تخاتیم و  ینامثع  ناکرت  هاپـس  رب  صراق  لصوم و  كوکرک و  رد  يزور  هک  تسا  ردان  نوچ 

تسا یناسک  يزودناتربع  يارب  دنس  نیا  رکذ  تسکـشیم . مه  رد  اهلیف  اهپوت و  هاپـس و  لیخ و  همه  اب  ار  دنه  یناکروگ  هاشداپ  لانرک 
ياهدننادرگ هدندرگ  اب  هک  دنـشیدنایمن  هتکن  نیدب  زگره  دنکیم و  هریخ  ار  ناشمـشچ  خیرات  نانامرهق  ياهیئاشگروشک  تاحوتف و  هک 
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: شنیرفآ تردق  یهلا و  تمظع  ربارب  رد  تسه و 
میظنت ار  هماـنفقو  نیا  رداـن  هک  زور  نآ  رد  درذـگ  رتفد  هحفـص  رب  هک  تسا  يرطـس  دـنچراک  رخآ  ناهـش  سوماـن  تکوش و  همه  نیا 
باسح هب  ار  یـسک  زگره  هتـشاد و  هدـهع  رب  دوخ  ار  یماـظن  یـسایس و  روما  هیلک  هک  دـنچ  ره  هدوب  وا  يرادرـس  نارود  زونه  هدرکیم ،

ياـیلوخام رد  اـهتنم  تسا ، هتخادرپ  هماـنفقو  نیا  میظنت  هب  هداـتفا و  راـک  ناـیاپ  گرم و  داـی  هب  ياهظحل  همه  نیا  اـب  تـسا . هدروآیمن 
یلق اضر  دوخ  بوبحم  دـشرا و  رـسپ  هدـهع  رب  تسخن  ار  نآ  تیلوت  هداد و  بیترت  دوخ  يارب  یلـصفم  تافوقوم  هربقم و  ناـنچ  يرورس 

نیا اب  هک  هتشادنپ  هدراذگ و  ناخ  میهاربا  شردارب  هداوناخ  هدهع  رب  سپس  ازریم و 
431 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

بوبحم رـسپ  دوخ  تسد  هب  دوخ  هک  هدرکیمن  روصت  زگره  هراچیب  دوب . دهاوخ  ینادواج  شاهربقم  قنور  يدـبا و  يو  تلود  تادـیهمت 
دسریم تکاله  هب  شاهدازردارب  هئطوت  اب  شنارادرـس  تسد  هب  دوخ  وا  دوشیم و  هتـشک  دعب  یکدنا  شردارب  دنکیم و  روک  ار  شیوخ 

زین نانآ  دوخ  دنرپسیم و  غیت  مد  هب  ار  يو  دافحا  دالوا و  هیلک  دنروآیم و  رب  يو  ناگدـنامزاب  راگزور  زا  رامد  شناگدازردارب  نیمه  و 
. دنسریم لمع  تافاکم  هب  دعب  زور  دنچ 

زین نآ  زا  دـعب  لاس  هاجنپ  تسا و  هداتفا  قنور  زا  هدـش و  تسوحن  تبکن و  راچد  ناـخ  یلقیلع  راـک  زاـغآ  ناـمه  زا  يرداـن  هربقم  ارهاـظ 
. دناهدمآ راتفرگ  تراسا  هب  ناشدنزرف  نز و  هتفر و  تراغ  هب  نانآ  لاوما  هدش و  هدیچرب  ردان  دالوا  لزلزتم  تلود 

هتفر و نایم  زا  هزورما  هناختلود ، میدق  دیدج و  نادـیم  رد  هاوخ  قوسراچ ، رازاب و  رد  هاوخ  هدوب  هرجح  ناکد و  هچنآ  هفوقوم ، تابقر  اما 
. تسا هدنام  یقاب  کشهد  هعرزم  هلمج  نم  سوط  یحاون  رد  هعرزم  دنچ  اهنت 

: تسا هجوت  بلاج  هتکن  دنچ  همانفقو  رد  يراب 
هیـشاح رد  زین  میهاربا  یلق و  اضر  ردان و  ياهمان  هدـمآ و  همانفقو  ردـص  رد  هیـشاح و  رد  هسدـقم  هناتـسآ  و  ع )  ) اضر ترـضح  مان  الوا 

. ناوارف میخفت  مارتحا و  بتارم  نداد  ناشن  يارب  هدوب  ياهویش  نیا  نتم و  رد  هن  هدش  هتشون 
. هدنام هتشونان  هللا  هملک  هکلم » هللا  دلخ   » هیئاعد هلمج  رد  یتح  اج  همه  هدشن و  رکذ  نتم  رد  امارتحا  زین  هّللا »  » هملک ایناث 

ناوارف و ياهاطخ  راچد  همانفقو  ریرحت  رد  هتـشادن و  يدایز  قوذ  داوس و  ارهاظ  یلو  هدوب  سیونشوخ  دـنچ  ره  همانفقو  بتاک  اـثلاث 
هدرک و اهیگقیلس  دب  هتشذگ  نآ  زا  عیضوت .»  » و هناخباقس »  » ار عیزوت »  » و هناخاقـس »  » هتـشون و هیبار »  » ار هیوار »  » الثم هدش . شحاف  طالغا 
و رشعکی »  » و بانجکلف »  » و رادقمکلف »  » تشز تروص  هب  مه  رـس  ار  رـشع » کی   » و هاجیلاع »  » و بانج » کلف   » و رادقم » کلف   » تاملک

. تسا یگقیلسیب  یگتخلش و  همه  نیا  هاوخرذع  وا  يابیز  طخ  هتبلا  هتشاد . موقرم  هاجیلاع » »
« طلغ ادیپان  تسه  دتفیب  طخ  شوخ  نوچ  هخسن  : » دناهتفگ تسرد  هک  اقح 

432 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
اهنت هـن  راـک  بـسک و  زکارم  رگید  تارجح و  اـهناکد و  زورما ، فـالخ  رب  راـگزور ، نآ  رد  هـک  دـمآیمرب  هماـنفقو  لولدــم  زا  اـعبار 

دنک و تسد  هیام  هک  هدادیم  رجاتـسم  هب  يواقت »  » مسر هب  زور ، حالطـصا  هب  هدعاسم و  ناونع  هب  زین  یغلبم  رجوم  هلب  هتـشادن  یلفقرـس » »
. هداد رارق  فقو  لاوما  وزج  زین  ار  يواقت  هوجو  ردان  دیامن . بسک  هدامآ  ار  ناکد 

ماما هدزاود  ینعی  راهچ » تشه و  مالغ   » ار دوخ  هدزیم و  عیـشت  زا  مد  دوب - هدیـسرن  تنطلـس  هب  زونه  هک  راگزور - نآ  رد  رداـن  اـسماخ 
دنیرفآ و ون  یبهذم  هک  هدوب  ددـص  رد  هدرک و  تشپ  زین  مالـسا  هب  یتح  هتـسج و  هرانک  عیـشت  زا  هدـش  هاش  هک  اهدـعب  هدرکیم و  یفرعم 

ردان بناج  زا  عیـشت  راهظا  رب  دـهاش  دزاس . عفترم  ار  نانآ  تاـفالتخا  هار  نیا  زا  دوخ ، لاـیخ  هب  دروآ و  شیوخ  نید  رد  ار  ینـس  هعیش و 
: تسا نینچ  نآ  عجس  هک  تسوا  رتمیتناس  « 1  » عبرم رهم  شقن 

ترابع زین  پچ  تمـس  رد  همانفقو  يالاب  هشوگ  رد  راچ  تشه و  مالغ  قح ، فطل  مرـصع ز  ردانراقفلاوذ  الا  فیـس  یلع ال  الا  یتف  ـال 
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. تسا ردان  ءاضما  بیوصت و  دییأت و  هناشن  هک  دوشیم  هدید  دش » هظحالم  »
______________________________

ریوصت 58 زا   ) دنچ يریواصت  یط  رد  ار  همانفقو  رسارس  هک  متسه  یسودق  نیـسح  دمحم  ياقآ  تامحز  نوهرم  دنـس  نیا  لقن  رد  (. 1)
. دنشاب هدرک  رکذ  ار  همانفقو  نتم  هکنآ  نودب  دناهدومرف . تردابم  نآ  هرابرد  یتاحیضوت  هب  هدیناجنگ و  همانردان »  » رد ات 63 )

رد ار  روبزم  دنـس  لصا  هک  غیرد  مدرک . لـقن  هعومجم  نیا  رد  مدـناوخ و  ار  نتم  ریواـصت  نآ  يور  زا  مدـید ، مهم  ار  دنـس  نیا  نوچ  نم 
. متشادن سرتسد 

433 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
نع ترجع  نیفقاولا و  هئاـیلوا  بولق  هتاذ  هنک  كاردا  نع  تفقو  يذـلا  دـمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  رلا  هّللا  مسب  رئارـسلا  یلع  فقاولا  وـه 
نع لمکألا  هلامک  ۀحاس  تهزنت  ماهفألا و  اهلوح  موحی  نا  نع  لجالا  هلالج  ۀحود  تسدقت  نیفـصاولا و  هدابع  لوقع  هتافـص  ۀیفیک  مهف 

قلخف رظاونلا  راصبألا و  یلجتی  نا  لـبق  ءایـشألا  ملع  ملاـع  ریامـضلا و  رئارـسلا و  یلع  فقو  فقاو  نم  ناحبـسف  ماـهوألا  مادـقا  اـهباطختی 
یلا مهادـه  تابقرلا و  عرازملا و  مهل  بهوف  میدـقلا  همئاوق  نم  متا  یف  نورقتفی  هیلا  ام  مهل  طسب  میوقت و  نسحا  ماظن و  موقا  یف  ناسنألا 
یلع ةولـصلا  ناوضرلا و  ۀمحرلا و  لحم  یلا  هب  اولـصی  نانجلا و  یف  تاجردلا  عیفر  یلا  کلذـب  ولـسوتی  یکل  تابرقلا  عفانملا و  لیـصحت 

نم لمکا  لامکلا و  قفا  نم  هدوجو  سمش  علط  نم  ماکحالا ، عیارشلا و  فقاوم  یلع  هروهظب  انلد  مالـسألا و  ةوکـشم  یلا  هرونب  اناده  نم 
«1  » َنُوَنب َو ال  ٌلام  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  فقاوب  نیعفاشلا  نیدلا و  رارسا  یلع  نیفقاولا  هلآ  یلع  لالحلا و  مارحلا و  دعاوق  دیهمتل  ثعب 

______________________________

. تسا شحاف  طلغ  هک  هدمآ  نینب » الو   » نتم رد  هک  اتفگش  هیآ 88 .) ارعشلا - ةروس   ) نونب لام و ال  عفنی  موی ال  (- 1)
434 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

فقاو و لک  رطاخ  نع  ولجت  رباقملا و  عجاضملا و  ؤلمت  ةولـص  ءازجلا  موی  رباقملا  لها  عفاـش  ءاوللا و  لـماح  ضوحلا و  یقاـس  اـصوصخ 
. رظان

هب دناینیزگ ، تبقاع  رکشل  نایاور  نامرف  ینیبشیپ و  دونج  ناراد  هپـس  هک  یهانپ  نید  روشک  نافراع  یهاگآ و  میلقا  نافقاو  نوچ  دعب  و 
َهَّللا َّنِإ  ياول  شنیب  شناد و  دوقن و  هاپس  بلق  رد  « 1  » ٍمِیلَأ ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  ٍةَراِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  یلوارق  هب  میوق و  نید  لابقا  يورین 

ام َو  ْمُُهتَراِجت  ْتَِحبَر  اـمَف  غیت  برـض  هب  ار  صرح  بازحا  ناـینب  هتـشارفارب و  « 2  » َۀَّنَْجلا ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاْومَأ  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا 
ُفوُطَی روشک  ياـمرفنامرف  و  « 4  » َنُونِمآ ِتافُرُْغلا  ِیف  ْمُه  هنیدـم  باقر  کـلام  رادـمان  حـتف  نیزا  دناهتـسکش و  مه  رد  « 3  » َنیِدَتْهُم اُوناک 

رئاخذ ياشفا  رد  هک  دناهداد  رارق  ار  نآ  نیزگ  تبقاع  هدید  حمطم  نیب و  قح  رظن  روظنم  هراومه  دـناهدیدرگ  « 5  » َنوُدَّلَُخم ٌناْدلِو  ْمِْهیَلَع 
اَّنَع َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  همیرک  هب  روشن  زور  راهنلا  ۀعبار  رد  هکنآ  ات  دـینابر  نانگمه  زا  قبـسلا  بصق  لاوما  فرـص  هلیـسو  هب  يورخا 

َنِینِمآ ٍمالَِسب  اهُولُخْدا  ترشع  مزب  « 7  » َنِیِلماْعلا ُرْجَأ  َمِْعنَف  ياشگلد  لزانم  رد  لاح  هافر  هب  دـنیاشگ و  بل  « 6  » ٌروُکَش ٌروُفََغل  انَّبَر  َّنِإ  َنَزَْحلا 
هب « 10  » اًلِیبَْسلَس یَّمَُست  اهِیف  ًاْنیَع  همشچرس  رد  دننیچورف و  « 9  » ٍنیِعَم ْنِم  ٍسْأَک  َو  َقیِرابَأ  َو  ٍباوْکَِأب  يدبا  شیع  طاسبنا  اب  طاسب  رب  « 8»

______________________________

هیآ 10 فصلا - ةروس  (- 1)
هبوتلا 111 (- 2)
ةرقبلا 16 (- 3)

ابس 37 (- 4)
ناسنالا 19 (- 5)
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رطافلا 34 (- 6)
رمزلا 74 (- 7)

رجحلا 46 (- 8)
هعقاولا 18 (- 9)

ناسنالا 18 (- 10)
435 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یهلا و تادییأت  نمایم  هب  اذـهل  دـنیامن . لاغتـشا  « 1  » ُءاـشَن ُْثیَح  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ُأَّوَبَتَن  َضْرَأـْلا  اَـنَثَرْوَأ  َو  ُهَدـْعَو  انَقَدَـص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  همزمز 
ینثا قح  بهذم  جورم  رفظ و  حتف و  باوبا  حتاف  نامأوت ، لالجا  تمظع و  نامرف ، اضق  ناشن  کلف  ناگدنب  یهانتمان  تاقیفوت  تدـعاسم 

زادگنمـشد و ریدـقت و  اضق  نارقبحاص  ناـخ  فاـستعا ، روج و  نمرخ  زوسناـهج  قرب  فاـصنا و  لدـع و  راـهب  باداـش  باحـس  رـشع ،
هقیج و هدنزارب  يرورپ و  نید  دنسم  هدنزارط  ناشن ، تنطلس  ياطع  رهوگ  يایرد  ناش و  تعفر و  هوکشرپ  هوک  ریظنلا ، میدع  زاونتسود 

هاپـس مجنا  تلوص  مارهب  تعفر  ناویک  هـالک ، نیرز  جاـت  دیـشروخ  شوـغآ  رد  تلود  هاـج و  تخب و  رـسفا  شوـپعصرم  يرورـس ، هکس 
ردان  ] نایعیش هعیـش و  دالب  یماح  یلو ، یبن و  صاخ  هدنب  یلع و  لآ  صالخا  اب  مالغ  هاگراب ، نودرگ  تعلط  دیـشروخ  تمـشح  نودیرف 
همیرک يوصقلا ] ۀـیاغلا  یلا  غلاـب  هتمظع  یف  اوللا و  روصنم  هتلود  یف  لازـال  ناریا  هصرع  ياورناـمرف  ناـسارخ و  کـلامم  یلاو  ناـخ  یلق 

ریطخ رطاخ  داهنشیپ  الاو و  تمه  نیعلا  بصن  ار  « 2  » ًارْجَأ َمَظْعَأ  َو  ًاْریَخ  َوُه  ِهَّللا  َْدنِع  ُهوُدَِجت  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِسُْفنَِأل  اُومِّدَُقت  ام  َو  همجرت  قیاقح 
رظن روظنم  ار  اقب  راد  هب  لاقتنا  رکف  یبقع و  رفـس  هشیدنا  اوتومت  نا  لبق  اوتوم  روهـشم  ثیدـح  ياضتقم  هب  هکنآ  زا  دـعب  هدومرف ، امن  رهم 

كالما و لک  دندوب  هدومرف  ایهم  ررقم و  یساسا  سودرف  هعیفر  هربقم  ترامع  يانب  لیوط  رمع  زا  دعب  دوخ  عجـضم  تهج  سانـش و  قح 
دـناهدوب و هدومرف  لیـصحت  عایتبا و  دوخ  حابم  لاـم  صلاـخ  زا  هک  ار  « 3  » باتکلا لیذ  هلـصفم  تالغتـسم  نیکاکد و  عرازم و  تاـبقر و 

فقو دوشیم ، ناموت  هاجنپ  تسیود و  غلبم  يواسم  نیمختلا  بسح  هلاس  ره  اهنآ  لک  لصاح 
______________________________

مزلا 74 (- 1)
لمزملا 30 (- 2)

همان ردان  رد  يدنس  نتم  منک . لقن  مناوخب و  ار  تالغتسم  نیکاکد و  لیصفت  اقیقد  متـسناوتن  دوبن  سرتسد  رد  همانفقو  لصا  نوچ  (- 3)
نادیم و اهناکد و  اههناخ و  نآ  همه  هزورما  دنچ  ره  اریز  دشیم . هدـناوخ  لیـصفت  مامت  اب  همانفقو  نیا  يزور  شاک  يا  اما  هدـماین . مه 

. تسا هدنزرا  رایسب  یعامتجا  یسررب  ظاحل  زا  یلو  هتفر  نیب  زا  رازاب 
436 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تاره هنطلـسلا  اراد  حتف  زا  دـعب  ار  نآ  نمثم  رمرم  ضوح  هک  دـیدج  « 1  » هکرابم هناخاقـس  باب  کی  فراصم  رب  دندومن  یعرـش  حیحص 
روشک ناطلـس  رادـم  شرع  رابرد  هب  راید  نآ  زا  هیدـه  ناونع  هب  هیلا  مظعم  بایا  تمظع  بانج  کلف  باون  تافآلا ، نع  یلاعت  هللا  اـهناص 
تایآ نماث  ربمغیپ و  فحـصم  یناثملا  عبـس  یناث  «، 3  » یتا لـه  و  « 2  » مع هقدـح  رون  هط و  سی و  هقیدـح  رون  ابتجا ، رهپـس  رهم  اـضترا و 

ماکحا ظفاح  «، 4  » ًادادِـش ًاْعبَـس  ْمُکَقْوَف  اْنیََنب  َو  همیرک  باطخ  همجرت  داشر و  تفالخ و  شرع  نیمتـشه  هرگنک  يربهر ، تیادـه و  ناـقرف 
ناسارخ ناطلـس  نیقی ، بابرا  هلبق  یلو ، یبن و  هدـید  رون  نامـسآ ، رب  نیمز  راختفا  هدام  ناسارخ ، ضرا  «[ 5  » تاهابم هیام   ] دـیجم و نآرق 
هـضور نآ  فاوط  ناشطعتم  ناج  ماک  باداش و  قرط »  » بآ زا  هک  دـندومرف  بضن  ّسدـقم  نحـص  هکرب  نایم  رد  هدروآ  یلع  نسحلا  وبا 

مرا هاـنپنارفغ ، تمحرم و  بآـم ، سودرف  باـنج  هربـقم  قوـف و  هروطـسم  هعیفر  هربـقم  فراـصم  رب  ددرگ و  باریـس  نآ  زا  لاـثم  شرع 
روبزم تافوقوم  تباب  زا  هک  يدالوف  هرجنپ  برق  كرابم و  نحـص  رد  عقاو  دوخ  نیدـلا  ضیفلا و  ریثک  رازم  رب  کیب و  یلع  اباب  هاگمارآ ،
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: دشاب ررقم  لیذ  لیصفت  هب  رفن  ود  هجو  رد  يزیربت  ناموت  هدراهچ  غلبم  هلاس  ره - و 
اقس رفن  کی  یشاب  اقس 

______________________________

هب ع )  ) اضر ترـضح  قیتع  نحـص  رد  یئالط ، لیعامـسا  هناخاقـس  هب  فورعم  يالط  هناخاقـس  بآ  عبنم  هچراپ  کی  گنـس  ناـمه  (- 1)
علض 77 و ره  لوط  هب  یعلـض  تشه  هنهد  اب  رتمیتناس  تماخض 25  علض 77 و  ره  لوط  هب  هب  یعلـض  تشه  هنهد  اب  رتمیتناس  عافترا 132 

هناخباقس نتم : رتم   6 هریاد 2 / طیحم  1 و  هناهد 97 / هرئاد  رطق  رتمیتناس و  تماخض 25 
وزج مع »  » دوـشیم عورـش  أـبنلا  ةروـس  زاـغآ  زا  نوـچ  ار  نآرق  یناـیاپ  ءزج  أـبنلا .) هروـس  زا  لوا  هیآ   ) تسا نولئاـستی  مـع  روـظنم  (- 2)

. دنیوگیم
ًاروُکْذَم ًاْئیَش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدلا  َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  تسا : رهدلا  ةروس  نیتسخن  تاملک  یتأ  له  (- 3)

أبنلا 12 ةروس  (- 4)
هدوب اناوخان  لصا  رد  (- 5)

437 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ناموت شش  ناموت  تشه 

هک دوش  عایتبا  خی  نم  یس  رادقم  مویره  اوه ، یمرگ  تدم  هام  جنپ  تدم  رد  دنیامن و  لاغتشا  ییاقـس  رما  هب  روبزم  رمرم  ضوح  هناخاقس 
شـش غلبم  هلاس  ره  دنهد و  اجنآ  یئانـشور  فرـصم  هب  هتخادگ  هیپ  « 1  » راتـسا جنپ  رادقم  بش  ره  دنیامن و  فرـص  هروبزم  هناخاقـس  رد 

هلاس ره  دنیامن و  تمسق  نیددرتم  راوز و  هب  هدومن  تبرـش  اجنآ  رد  عایتبا و  ناحیر  مخت  کشم و  دیب  قرع  دنق و  اروشاع ، مایا  رد  ناموت 
عمرتسا «[ 2  » سار  ] راهچ اب  هک  دوش  هداد  ناموت  راـهچ  يرفن  رارق  زا  شکهیبار  ياقـس  رفن  راـهچ  هب  بجاوم  يزیربت  ناـموت  هدزناـش  غلبم 

بـسح راـثآ و  ضیف  راکرـس  تاـفوقوم  زا  هک  تردـق » اـباب   » رد عقاو  راـبنا  بآ - ضوـح  زا  هزور  همه  هدـش ، هدرپـس  ناـشیا  هب  هک  هیبار 
بورـشم شفقو  تروص  ياضتقم  هب  قرط »  » بآ زا  راوز  نیددرتم و  برـش  تهج  ار  نآ  راکرـس  نآ  ماـهم  نیرـشابم  هراومه  رارمتـسألا 

هیبار اهرتسا و  ضرع  روبزم و  رابنا  بآ  یبوريال  تخیر و  تسکـش و  ریمعت  دـنیامن و  باریـس  ار  ریظن  رمرم  ضوح  نیا  ماک  دـنزاسیم 
ناموت کی  هاجنپ و  غلبم  هلاس  ره  دـنهد و  هاوخنت  هروبزم  فاقوا  لصاح  زا  هریغ  قیلع و  زا  اـهنآ  جاـتحی  اـم  اـب  دوش  فرطرب  فلت و  هاـگ 
ترامع نآ  ياضف  نانابغاب  ایلع و  هربقم  نآ  هبق  همدخ  هجو  رد  لیذ ، لیـصفت  بجوم  هب  هروبزم  هعیفر  هربقم  ماظتنا  قنور و  تهج  يزیربت 

هبق هتـسدلگ و  رد  ماظن  زجعم  مالک  توـالت  هب  ةولـص  تیقاوم  رد  تاـجانم  ندـناوخ  ناذا و  نتفگ  هب  هک  ظاـفح  نینذؤم و  افـص و  دـلخ ،
. دنناسر دنیامن  لاغتشا  تامس  تنج  هعیفر 

______________________________

. لاقثم مین  راهچ و  ای  راهچ  اب  ربارب  تسا  ینزو  نآ  تسا و  راهچ  برعم  راتسا  (- 1)
مرد و شـش  اب  ربارب  ینزو  يانعم  هب  تسا  هدـمآ  مه  ریتسا »  » تروص هب  هملک  نیا  دوش . هعجارم  ادـخهد  همان  تغل  هب  رتشیب  لیـصفت  يارب 

نایناساس نامز  رد  ناریا   ) هتشاد مرد  راهچ  شزرا  یناساس  دهع  رد  رتاتسا  ریتسا و  يدیـشر )  ) لاقثم مین  راهچ و  اب  ربارب  عطاق ) ناهرب   ) مین
لومعم هزورما  لاـقثم  لداـعم 16  ینزو  يارب  هک  تسا  ریـس »  » هملک هشیر  هـملک  نـیا  یمسای ص 28 .) دیـشر  همجرت  نسنتـسیرک  فیلأت 

. تسا زیربت  نم   1 نآ 40 / دشابیم و 
. هدش حالصا  هنیرق  هب  تساناوخان . هریت و  سکع  رد  (- 2)

438 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
رفن ود  نانابغاب : رفن / ود  همدخ :
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ناموت تشه  ناموت : راهچ  رفن  ره  ناموت / هدزاود  ناموت : رفن 6  ره 
رفن راهچ  ظافح : رفن / ود  نذؤم :

ناموت  24 ناموت : رفن 6  ره  ناموت / تفه 
داـیدزا تهج  هفـصانملاب  ار  نآ  باوـث  هدوـمن  توـالت  ماـش  رد  وزج  کـی  حبـص و  رد  وزج  کـی  ظاـفح  زا  يرفن  ره  هـکنآ  رب  طورـشم 

دعب نم  هک  فـقاوملا  يزخ  نم  « 1 [ » هللا  ] هظفح باقلا  یلعم  نآ  يابرقا  شزرمآ  تهج  فقاو و  بانج  کلف  باون  تاـحوتف  تاـقیفوت و 
رد هک  موم  عمـش  ددع  راهچ  يزاوم  ماقم  ضیف  هبق  نآ  ماش  حبـص و  ره  ریطعت  یئانـشور و  تهج  دنیامن و  عربت  دندرگ  نوفدـم  اجنآ  رد 

تمیق تهج  رانید  دصکی  غلبم  دوش و  فرص  دنامی  نشور  حابص  ات  هک  يزوسهیپ  رد  هک  هتخادگ  هیپ  « 2  » راتسا هد  دشاب و  راتسا  هد  نزو 
هعیفر هربقم  برد  هناخاقس  ياقـس  هجو  رد  رانید  هاجنپ  دصکی و  غلبم  دوش و  هداد  هزور  ره  دزوسب و  ماش  حبـص و  هک  ربنع  هلیتف  هتـشک و 

لوغشم یئاقس  رما  هب  اجنآ  رد  هدومن  بورـشم  يوضر  نسح  دمحم  ازریم  هانپ  نارفغ  تمحر و  رابنا  بآ  ضوح  زا  ار  نآ  هک  دشاب  ررقم 
ره دناسر و  فرصم  هب  اجنآ  رد  هک  دنهد  وا  هب  خی  نم  هد  رادقم  موی  ره  اوه ، یمرگ  هام  جنپ  رد  دیامن و  باریس  ار  ناشطعتم  ناج  ماک  و 
دلخ يانب  نآ  سایرک  هعیفر و  هربقم  برد  هناخباقس  غارچ  هتسدلگ و  ود  لیدنق  هدزناش  ییانشور  تهج  غارچ  نغور  راتسا  هد  رادقم  هبش 

یلایل زا  بش  ره  رد  دـنناسر و  یچغارچ  هجو  رد  بجاوم  هغیـص  هب  يزیربت  رانید  رازه  راـهچ  ناـموت و  ود  غلبم  هلاـس  ره  دـنهد و  ساـسا 
عایتبا و ناناب  دـشاب  هدوب  فوصوم  رانید  رازه  ود  ناموت و  تفه  نآ  هنایلاس  هک  يزیربت  رانید  دـصناپ  رازه و  کی  غلبم  يواـسم  تاـعمج 

هربقم « 3  » شورف لاس  جنپ  ره  رد  دنیامن و  تمسق  تاقحتسم  نیقحتسم و  نیب  ام  یف  اشگلد  ترامع  نآ  ياضف  رد 
______________________________

. تسا هدنام  دیفس  يردق  نآ  ياج  هدشن و  هتشون  امارتحا  هّللا  هملک  همانفقو  نتم  رد  (- 1)
لاقثم جنپ  لهچ و  اب  انز  تسا و  ربارب  راتسا  هد  (- 2)

اهشرف ینعی  (- 3)
439 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

نیب اـم  یف  ار  نآ  تمیق  عیبم و  ار  هنهک  ياـههدرپ  و  « 1  » شورف هتفرگ  سیفن  تفابرز  هدرپ  ددـع  ود  دـیدجت و  دـمن  یلاق و  نع  ار  هعیفر 
زا ار  زودناایـض  هبق  نآ  هب  هلـصتم  هناخ  راهچ  ناویا و  ود  ورهار و  ود  شورف  زوریف  زورون  رد  لاس  ره  دـنیامن و  میـسقت  قاقحتـسا  باـبرا 

شورف و تمیق  دـنزیوآ و  رادـقم  عیفر  ياـنب  نآ  برد  ود  رد  رادهیـشاح  ون  لـمخم  هدرپ  جوز  کـی  لاـس  ره  رد  دـنزود و  ربلاد  یمـساق 
تیلوت هکلف  دولخلا  راحب  یف  يرجا  هکلم و  هللا  دلخ  بانج  کلف  باون  دـنناسر و  لاوحالا  سردـنم  مدرم  هب  روتـسد  هب  ار  هنهک  ياههدرپ 

تخب و فدـص  رهوگ  هب  دـندومرف  ضوفم  ار  اهب  قلعتی  ام  لک  تامـس و  سودرف  هعیفر  هربقم  روبزم و  رمرم  ضوح  تابقر و  تافوقوم و 
شخبتوارط لالج ، تمظع و  رابیوج  هتـسرون  ورـس  لابقا و  تزع و  رازلگ  لاـهنون  يرایرهـش ، تعفر و  ياـیرد  رادـبآ  رد  يراـکماک و 

ناشالاو هدازریما  اهب ، شنیب و  نمجنا  يادزمغ  میمش  واکذ  شناد و  نشلگ  ياشگلد  میسن  یگدازآ ، راهب  يازفاترـضخ  یگدازا و  راذع 
ضرالا نیز  هئاهب و  هرمع و  یلاعت  هللا  دـم  ناخ  یلق  اضر   ] هاگتـسد لیاضف  هاجیلاع  رادـقم ، کـلف  ناـینب  تلدـعم  داژنرهوگ  راـبت  یلاـع 
برقالاف برقالا  ربکألاف و  ربکألا  اولـسانت و  اوبقاعت و  ام  هاجیلعم  نآ  روکذ  داجما  دالوا  دوخ و  دنمجرا  ربکا  دش  رادـلو  « 2 [ » هئاقب لوطب 

هدروخ ذـغاک  يور  هک  يرهم  رثا  ارهاظ  اـج  نیا  رد   ] بیترتلا یلع  ناـشیا  داـجما  دـالوا  هاـجیلاع و  نآ  یبلـص  ناردارب  هب  ناـشیا  دـعب  و 
تیلوت دشابن ، يدحا  ءاقبلا  ۀلودلا و  ماودب  مهیلع  یلاعت  هللا  معنا  هروکذم  تاقبط  زا  هللااب  ذوعن  هدیدرگ ] هملک  دـنچ  ندـش  اناوخان  بجوم 

ۀـمظعلا و ۀنطلـسلل و  اریهظ   ] هاجیلاع هاگتـسد  لالجا  تهبا و  تمظع و  هاـنپلابقا ، تکوش و  تلاـیا و  روکذ  دـالوا  اـب  هروکذـم  فاـقوا 
روطـسم جهن  هب  هک  دوب  دهاوخ  فقاوملا  موی  یلا  هتلود  هللا  دبا  فقاو  بانج  کلف  باون  ینایعا  ردارب  « 3 [ » ناخ میهاربا  هاجیلاع  لابقالا 

ربکالاف ربکالا 
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______________________________

اهشرف ینعی  (- 1)
. نتم رد  هن  تسا ، هدمآ  همانفقو  هیشاح  رد  امارتحا  (- 2)

هیشاح رد  (- 3)
440 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناهاجیلاع هب  قوف  تالـصفم  تیلوت  دشابن ، يدحا  زین  ناشیا  زا  هاگ  ره  دـنیامن و  مادـقا  مایق و  نآ  مسارم  مزاول و  هب  برقالاف  برقالا  و 
دنناسر و قوف  هررقم  فراصم  هب  هدومن  يروآعمج  ار  هروفـسم  تابقر  تاقوا و  لخادم  لصاح  هک  دوب  دـهاوخ  ضوفم  راکرـس  نایلوتم 

یفوتسم موسرم  تهج  يزیربت  ناموت  شش  غلبم  رظان و  صتخم  رشع  فصن  یلوتم و  صتخم  هلـصفم  تافوقوم  لک  لخادم  زا  رـشع  کی 
یناوید تاجارخا  تاهجولام و  عضو  زا  دعب  ار ، همتت  فرصت و  ار  افیتسا  قح  هراظنلا و  قح  هیلوتلا و  قح  هک  تسا  ررقم  روبزم و  فاقوا ،

رثوک ضوح  يرورـض  ریمعت  زا  دـعب  ددرگ  مزال  هاگ  ره  تعارز ، تانؤم  كـالمالا و  حـلاصم  ندومن  ماجنارـس  یتکلمم و  تاـضراوع  و 
هب يزیربت  راـنید  دـصهن  غلبم  موی  ره  دـنناسر و  هررقم  فراـصم  هب  هقباـس  لیـصفت  بجوم  هب  هلـصفم  تاـبقر  یقاـب  هعیفر و  هربقم  ریظن و 
اباب هانپ  نارفغ  تمحرم و  هفیرـش  هربقم  روخب  یئانـشور و  تمیق  شارف و  رفن  کی  ظفاح و  رفن  شـش  موسرم  تهج  لیذ  لیـصفت  بجوم 

: دننوفدم فیرش  عجضم  نآ  رد  هک  روکذم  لصفم  عمج  کیب و  یلع 
«1  » هموحرم موحرم / موحرم / دقرم : اعمج 6  روبق ، رس  ظافح  موسرم  هجو  رد 

مناخ هجیدخ  کیب / یلقیفص  کیب / یلع  اباب 
100 رانید /  100 رانید /  100

100 موحرم / هموحرم /
مناخ ولهاش  کیب / یلق  یضترم  مناخ / « 2 « ]؟ ناغط ]

رانید رانید 100  رانید 100   100
______________________________

. مشاب هدناوخ  تسرد  ار  تاملک  هک  مراودیما  ماهدناوخ . نینچ  هدش  هتشون  مه  رد  زیر و  رایسب  هک  ار  تاملک  نیا  نم  (- 1)
نایغط مه : دیاش  و  ناهط ؟»  » هب هیبش  ياهملک  تساناوخان و  هتخیر و  مه  رد  فورح  نتم  رد  (- 2)

441 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
«1  » روخب یئانشور و  تمیق  شارف / رفن  کی  هجو  رد 

رانید  250 رانید /  50
هربقم ظفاح  موسرم  فرـصم و  نیا  صوصخ  تهج  نیزا  لبق  ار  هلمج  نآ  زا  باب  هن  تسیب و  هک  قوف  هلـصفم  نیکاکد  لخادـم  تباب  زا 

هب کلـسنم و  قوف  هلـصفم  فاـقوا  کلـس  رد  تقو  نیا  رد  هدومرف و  فقو  نیعم و  هیلا  مظعم  باـبق  نودرگ  باون  دوخ ، نیدـلاو  هفیرش 
روکذـم تباب  زا  يزیربت  رانید  تسیود  غلبم  دـنناسرب و  دـیامن  فرـص  روبزم  فرـصم  رد  هک  دـنداد  هیلا  مظعم  یلوتم  هاـجیلاع  فرـصت 

هکرابم هرجنپ  برق  رد  سدـقم ، نحـص  رد  هک  هکلم  هللا  دـلخ  فقاو  بانج  کـلف  باون  نیدـلاو  هفیرـش  دـقارم  ظـفاح  رفن  ود  هب  موسرم 
حاورا هب  ار  نآ  باوث  هدومن  لاغتـشا  مالع  کلم  مالک  توالت  هب  ماشتحا  دلخ  ناکم  نآ  رد  ماش  حبـص و  ره  هک  دهدب  دـننوفدم  يدالوف 
لغاشم نیرـشابم  زا  کی  ره  لیدـبت  رییغت و  بصن و  لزع و  یفوتـسم و  وا و  رب  رظان  بیان و  نییعت  رد  رایتخا  دـنیامن و  عربت  ناشیا  هفیرش 

. تسا یعرش  یلوتم  هاجکلف  هاجیلاع  اب  دنشاب  تیلها  مدع  هب  فصتم  هک  هلصفم 
دـیامن و میـسقت  قاقحتـسا  بابرا  نیب  ام  یف  یلوتم  هاجیلاع  دـیآ ، دایز  هررقم  فراصم  زا  هروکذـم  تافوقوم  لصاح  زا  يزیچ  هچناـنچ 
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باون دوش و  میـسقت  و  عیزوت )  ) حیـضوت دشاب  هچنآ  دیامنن  فراصم  يافو  دسر و  مه  هب  لخادم  رد  يرـسک  بابـسا  زا  یببـس  هب  هچنانچ 
هنکـس هب  يواقت  ناونع  هب  قوف  لیـصفت  هب  هک  ار  يزیربت  رانید  رازهتـشه  ناموت و  یـس  دـصکی و  غلبم  هکلم  هللا  دـخ  فقاو  بانج  کـلف 

طرـشلا بسح  ددرگ و  تالغتـسم  لخادم  ریفوت  بجوم  هک  دنتـشاذگاو  روبزم  فقو  راکرـس  هب  دـندوب ، هدومرف  تیانع  هلـصفم  نیکاکد 
نیرشابم ار  نآ  تاجتشون  دانسا و  دنیامنن و  ذاختا  ناشیا  زا  هتشاذگاو  هلصفم  نیکاکد  هنکس  تسد  رد  ار  روبزم  يواقت  هک  دنتـشاد  ررقم 

هچنانچ دنام و  سورحم  نوصم و  عییضت  فلت و  زا  روطـسم  يواقت  هکنآ  ات  دنراد  طوبـضم  دوخ  تاجتـشر  رـس  رد  روکذم  فقو  راکرس 
ار هفاضا  نآ  دوش  ثداح  يریفوت  توافت و  نیکاکد  هراجا  هجو  رد 

______________________________

، نارهت هدنراگن  حیحصت  يدضع ، خیرات   ) هتشاد مان  مناخ » نوغیط   » هزین هاش  یلعحتف  نانز  زا  یکی  هدوب و  نانز  يارب  یمـسا  هک  نوغیط ) )
(1357

. تسا هدش  هتشون  قایس  هب  همانفقو  نیا  رد  روکذم  ماقرا  هیلک  مقر و  نیا  (- 1)
442 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هاـگ ره  دـنرایتخا ، بحاـص  صخرم و  وا  هتـشامگ  یلوتم و  هاـجیلاع  باوبا  عیمج  رد  دـنناسر و  هررقم  فراـصم  هب  هدومن  عمج  باوـبا 
رد وا  هتـشامگ  یعرـش و  یلوتم  نذا ]  ] نودب يدحا  هک  دندومرف  یعرـش  طرـش  نینچمه  دـشابن و  هررقم  طیارـش  فقو و  هفرـص  فلاخم 
هب یعرش  یلوتم  ار  هعورزم  تافوقوم  دنکن و  عقوت  يرانید  دبلطن و  هبـساحم  تروص  دیامنن و  لخدم  هوجو  زا  یهجو  هب  روبزم  تافوقوم 

میرح هعیفر و  هربقم  یعرش  یلوتم  نذا  نودب  يدحا  هک  دش  طرـش  نینچمه  دزادرپ و  اهنآ  تعارز  ریمعت و  رد  هسفنب  دوخ  دهدن و  هراجا 
ار قوف  هروفـسم  تابقر  كالما و  فقاو  دعاق و  لک  یلع  هتلود  لالظ  مادا  فقاو  بانج  کلف  بابق  نودرگ  باون  دیامنن و  نفدم  ار  نآ 

کلمت دیق  فرصت و  تحت  زا  دندوب  هدومرف  یلم  دلخم  سبح  یعرش و  حیحص  فقو  هروطـسم  هروکذم  طیارـش  هب  ررقم  فراصم  رب  هک 
هیعرش غیـص  هب  دنتـشاذگاو و  روبزم  راکرـس  نیرـشابم  وا و  ناگتـشامگ  یلوتم و  هاجیلاع  يالکو  هب  هدومن  عازتنا  جارخا و  دوخ  يایلوا 

دندیدرگ و قطنتم  ظفلتم و  ۀیحتلا ، مالـسلا و  فالآ  هلآ  اهغلبم و  یلع  ۀـیوبنلا  ۀـسدقملا  ۀعیرـشلا  یف  ررقملا  وه  امک  ۀیـسرافلا  ۀـیبرعلاب و 
مهیلع همالـس  هللا و  تاولـص  وا  نیرهاـط  ترتع  نیبـیط و  لآ  یهاـنپ و  تلاـسر  ترـضحیلعا  نیرفن  تنعل و  طخـس و  هب  ار  هدـنهد  رییغت 

اهیلع نم  ضرالا و  هللا  ثری  نا  یلا  ثروی  بهوی و ال  عابی و ال  اتباث ال  ایلم  ادلخم  اسبح  ایعرش و  احیحـص  افقو ]؟  ] هدومرف هلاوح  نیعمجا 
یف کلذ  ناک  نیعمجا و  سانلا  ۀکئالملا و  هللا و  ۀنعل  هیلعفالا  اههجو و  ریغب  اهیف  فرـصتی  اهریغی و  نادحال  لحی  نیثراولا و ال  ریخ  وه  و 

فلا 1145 ۀیام و  نیعبرا و  سمخ و  ۀنس  مارحلا  مرحم  رهش  ةرغ 
[. یلق ردان  رهم  لحم  ]

443 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

( نایحیسم باب  رد   ) هاش ردان  نامرف 

کی ره  لامعا  هقیرط و  هک  دنـشابیم  هفلتخم  هقرف  دـنچ  مالـسلا  هیلع  انیبن و  یلع  هیوسیع  تلم  نیب  ام  یف  نوچ  هکنآ  دـش  نویامه  نامرف 
یگمه هک  اجنآ  زا  دنیامنیم ، دوخ  نیئآ  شیک و  فیلکت  رگید  هقرف  هب  لسوتم و  یموق  هب  کی  ره  هروکذم  قرف  تسا و  رگیدـکی  ریاغم 

ای یگنرف  قیرط  هب  دوخ  ياـضر  هب  هک  هدـشن  محازم  عناـم و  تیـالو  ره  ماـکح  هک  میدوـمرف  ررقم  دـناتدمدبا  تلود  نیا  عـیطم  ناـشیا 
دننک ثادـحا  ون  زا  ای  دـنیامن  رییغت  ار  دوخ  دـباعم  سیانک و  هک  دـنهاوخ  رگا  دـنناسرن و  تمحازم  دـنیامن  لـمع  ناـشیا  قیرط  هب  یگنرف 

. دنسانش دهع  رد  هتفر و  هلمج  نیرب  بناوج  زا  هدماین و  رب  عنم  ماقم  رد  يدحا 
هنس 1149 بجرملا  بجر  رهش  یف 30  اریرحت  « 1»
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______________________________

هرامش 5 لاس 2  یخیرات  ياهیسررب  هلجم  (. 1)
444 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ولنایفوص لیا  یئادخدک  باب  رد  هاش  ردان  نامرف 

زا کیب ، يدروهاش  هانپیلاعم ، تعفر و  هرابرد  هناورسخ  نوزفا  دح  زا  تمحرم  هناهاش و  تیاهنیب  تقفش  رب  انب  هکنآ  دش  نویامه  نامرف 
باب ره  رد  هک  میدومرف  تقفـش  هیلاراشم  هب  ار  ولنایفوص  تعامج  ییادخدک  میدـق  روتـسد  هب  لیئ  نالیئ  هنـسلا  هذـه  ههام  شـش  يادـتبا 

ولنایفوص تعامج  دنادن . فاعم  ار  دوخ  باب  نیا  رد  هررقم  روما  ریاس  يرازگتمدـخ و  مسارم  رد  هدوب و  دوخ  لیا  هطباض  تینما و  هجوتم 
. دنسانش هدهع  رد  مامت  نغدق  هب  دنورن و  نوریب  وا  یباسح  حالص  نخس و  زا  هتسناد  دوخ  لالقتسالاب  يادخدک  ار  هیلاراشم 

«1  » لوالا 1150 يدامج  رهش  یف 17  اریرحت 
______________________________

همانردان ص 649. ( 1)
445 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هاش ردان  نامرف 

هب الو  نیا  رد  هک  دـنادب  هتـشگ  زارفرـس  هناهاش  تقفـش  اب  درویبا ، ياگلا  مکاح  راشفا ، ناخ  روشاع  هاـجیلاع  هکنآ  دـش  نویاـمه  ناـمرف 
یبآ و تعارز  یگمه  هدـیناچوک  توتهاش  لاحم  هب  دـناهدش  دراو  هزات  هک  ار  راـشفا  تعاـمج  راوناـخ  دـنچ  نوچ  دیـسر : سدـقا  ضرع 

یلق هّللا  هناخ  هدـیدرگ  هجوتم  دوخ  هاـجیلاع  نآ  سدـقا  مقر  نومـضم  رب  عـالطا  لوصح  هب  دـناهدیدرگ . فرـصتم  ار  لاـحم  نآ  هچمید 
زا هچنآ  لاحم  نآ  هچمید  یبآ و  تعارز  زا  دنراد  نکـسم  اجنآ  رد  هک  یمیدق  يولدـمحا  هسوک  تعامج  راوناخ  جـنپ  راهچ و  یفوص و 

ار رازهچمید  نیمز  بآ و  یقاب  دنیامن و  تعارز  هک  میلست  هدرک  رایـش  نیمز  بآ و  زا  دشاب  رورـض  روکذم  تعامج  راذگ  تعارز  يارب 
زا هدروآ  حالـصا  هب  هدرک  تیبرت  هدومن و  رایـش  ار  هدشن  تعارز  ضایب  ياهنیمز  هک  دیامن  نغدق  هداد  دیدج  راشفا  تعامج  فرـصت  هب 

. دنسانش هدهع  رد  هتسناد و  مزال  نغدق  باب  نیا  رد  دنیامن . تعارز  ناوارف  هچمید  يارب 
«1  » 1151 رهش ...  یف 22  أریرحت 

______________________________

همانردان ص 1652 ( 1)
446 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

راهدنق همان  حتف 

ناجیابرذآ و رادـتقالا  میظع - رالاسهپـس  ناخ ، میهاربا  دـمحم  میوخا  هاگیاج ، عیفر  هاجیلاع  هکنآ  دـش  نویامه  نامرف  یلاعت  هللااـب  ذوعا 
تلود نیا  رارقلا  راد  باوبا  هک  يزور  زا  دـمحلا  هک هللا  دـنادب  هدوب  یهابم  ززعم و  یهاش  نوگانوگ  فاـطلا  هب  زیربت  هنطلـسلا  راد  مکاـح 
تـشگ رگهولج  ام  هناورـسخ  مزع  دنمـس  هک  فرط  ره  هب  دش ، هداشگ  ام  نویامه  باون  راگزور  يور  رب  یناحبـس  تایانع  دیلک  هب  هردان 

زا هاک  نوچ  دوب  هوک  رگا  دومن  يور  ام  هناهاش  تمه  رـصرص  هک  بناج  ره  هب  میتشابنا و  شمـشچ  رد  كاـخاسآ  ارحـص  دوب  اـیرد  رگا 
رما لاثتما  ربانب  الوا  دیـسر ، لماک  لاس  کـی  هب  راهدـنق  هعلق  هرـصاحم  ماـیا  دادـتما  هک  ناـمأوت  يزوریف  ناوا  نیا  رد  میتشادرب و  اـپ  شیپ 
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هفیاط نآ  نوچ  میدومن . توعد  تعاطا  هارهاش  هب  ار  راهدنق  هروهقم  هنغافا  « 1  » ِۀَنَسَْحلا ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُْعدا  فیرش 
هعلق ماکحتسا  جورب و  تناتم  هب  « 2  » ْمُُهنوُصُح ْمُُهتَِعنام  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ياضتقم  هب 

______________________________

لحنلا 126 (- 1)
رشحلا 2 (- 2)

447 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
باـبذ جوف  مکح  ناراکـشریش  بنج  رد  هک  دوخ  تدـع  ریاـخذ و  هلغ و  ترثک  رباـنب  رورغم  دزیم  جوربـلا  تاذ  خرچ  رب  تعفر  رـس  هک 

هعلق ریخست  هب  ام  ياشگیتیگ  تمه  دندیشک . رود  میلـست  دایقنا و  يداو  زا  رـس  هدرک و  اپ  رب  روش  رـش و  هتـسب  لد  دنتـشاد  بارغ  هبرزو 
دوب عقاو  هدد  جرب  بناج  رد  هوک  زارف  رب  هک  یجورب  ریاس  نیگنس و  جرب  ریخست  شروی و  هب  رومأم  ار  نایزاغ  زا  یجوف  تسخن  روصقم و 

«1  » ٌقَْرب َو  ٌدـْعَر  َو  ٌتاـُملُظ  ِهِیف  ِءاـمَّسلا  َنِم  ٍبِّیَـصَک  ناـیگعلق  یتـسه  نـمرخ  رب  ار  هراـپمخ  پوـت و  روـبزم ، جرب  فرـصت  زا  دـعب  هتخاـس 
لاوزیب تلود  رصع  يادعا  هک  رهظ  لوا  رد  لاح ، رهش  میس  هبنشود  زور  روکذم ، جورب  فرصت  زا  زور  هدزناپ  هلصاف  هب  هتخاس ، ناشفشتآ 

هنخر بوک  هعلق  ياهپوت  نوچ  هدومن  شروی  هب  رومأم  هعلق  هوک و  فارطا  زا  ار  رفرفنـضغ  نارداـهب  رد و  ردژا  ناریلد  دوب ، نیـسپاو  مد  ار 
ددم یهلا ]  ] نوع يرای و  تخب  ار  هفیاط  نآ  تشاد . قلعت  يرایتخب  تعامج  هب  تمس  نآ  تظفاحم  هتخادنا  هدد  هب  روهـشم  جرب  ناینب  رد 

شالت و يدرمیاپ  هب  ننملاوذ و  رداق  تیانع  نوع  هب  نوریب و  نایگعلق  فرـصت  زا  ار  هدد  جرب  هدرک  یتسدـشیپ  نایزاغ  ریاـس  زا  يراـک و 
رورـس بجوم  رورپتجهب  ربخ  نوچ  دنروآرد . فرـصت  هب  ار  راهدـنق  هعلق  لک  حوتفم و  ار  هعلق  ياههزاورد  هتـشگ  روآموجه  یگنادرم 

اذهل دنشابیم ، ریذپلد  تاحوتف  هزاوآ  رب  شوگ  هزات و  رابخا  لوصو  هار  هب  مشچ  هتـسویپ  دش و  دهاوخ  نوزفازور  تلود  نیا  ناهاوخاوه 
. میدومرف هناور  شخبحرف  هدژم  نیا  غالبا  يارب  ار  تبحص  لواسی  راشفا  کیب  رای  یفص  نایعالا  ةدمع 

ددـم هجو  زا  ترابع  هک  ار  حـتف  نیا  قول  هدژم  تیالو  ره  لها  نوچ  نکیلو  دـشابیم  یمـسر  قول  هدژم  راثن  تاحوتف  هنوگ  نیا  عوقو  زا 
کی دـقن و  ناموت  هدزاود  غلبم  فرـشا ، مقر  لوصو  هب  دـیابیم ، دـناهداد ، هتـشاد  تنم  ناج  هب  تقو  زا  شیپ  دـشاب ، هدوب  هلاـس  هس  جرخ 

. دنهدن يدحاو  هیلایموم  هب  راثن  یناگدژم و  تلع  هب  هجو  نآ  ياوس  هداد  لاملا  نیع  زا  مقر  لماح  هب  تعلخ  تسد 
______________________________

ةرقبلا 18 (- 1)
448 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

شزاون هب  ار  یماک  داش  هراقن  راضحتـسا و  حـتف  نیا  رد  ار  ناشیا  هک  دتـسرفب  ناجیابرذآ  تایالو  یگمه  هب  هدرک  داوس  ار  فرـشا  مکح 
«1 . » مالسلا و  ددرگ . لصاح  راشبتسا  یهلا  نوزفا  زور - فاطلا  زا  هدروآرد 

______________________________

ات 305 يردان ص 303  ياشگناهج  ( 1)
449 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هقسخآ یلاو  اشاپ  فسوی  هب  ردان  نامرف 

[ رهم لحم  ]
تلایا و هکنآ  دـش  نویامه  نامرف  هللااب  ذوعا  یلاعت  کـلملا هللا  ادـخ  داد  رارق  نارود  رداـن  ماـن  هباـج  زا  نوچ  دوب  هتفر  نید  تلود و  نیگن 

هتفای صاصتخا  هجرد  یهاشنهاش  تیاهن  الب  تایانع  هب  هقـسخآ  یلاو  اشاپ  فسوی  هاجیلاع ، هاگتـسد ، تلـالج  تمـشح و  هاـنپتکوش ،
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تلایا نامرف  رودص  هینامثع و  هیلع  تلود  رد  ناخ  ردنسکلا  هاجیلاع  ریصقت  حفـص  وفع و  رب  لمتـشم  تقو  نیا  رد  هک  هضیرع  هک  دنادب 
تلاـیا و نآ  لـیمج  یعـس  تطاـسو  هب  یهاـشنهاش  سدـقا  هراـشا  رما و  قـفو  رب  رادـم  تفـالخ  راـبرد  نآ  زا  وا  مسا  هب  « 1  » قوچآ شاـب 
صـالخا و نسح  هدیـسر ، سدـقا  رثا  باـتفآ  رظن  هب  دوـب  هدوـمن  یملق  روـبزم  ياـکلا  تموـکح  رما  رد  وا  نییعت  بـصن و  هاـنپتکوش و 

هبترم رد  دوخ  هرابرد  ار  یهاشنهاش  تایانع  تهج  همه  هب  هک  دیابیم  دیدرگ . ارآ  ناهج  يار  مولعم  هاجیلاع  نآ  تلود و  ود  یتهجکی 
______________________________

. تسا ناتسجرگ  ترمیا  هیحان  نامه  قوچآ  شاب  (- 1)
450 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هدـهع رد  دـناد و  نورقم  حاجنا  زع  هب  هدروآرد  ضرع  ضرعم  هب  دـشاب  هتـشاد  هک  یتاـسمتلم  تاـجاح و  هتـسناد و  ینـسا  هجرد  یلعا و 
. دسانش

«. 1  » هنس 1154 مارحلا  هجحیذ  رهش  یف  ررح 
______________________________

ناریا خیرات  نمجنا  دانسا  زا  هرامش 857  دنس  ( 1)
451 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ردان نامرف 

: رهم عجس 
يدرو هاش  اماظن  هانپیلاعم  تعفر و  هکنآ  دـش  نویاـمه  ناـمرف  ادـخ  داد  رارق  ناریا  رداـن  ماـن  هباـج  زا  نوچ  دوب  هتفر  نید  تلود و  نیگن 

رظن هب  دوب  هتشون  تقو  نیا  رد  هک  ياهضیرع  هک  دنادب  هتشگ  زارفارس  یهاشنهاش  تقفش  هب  هفیرش  هصاخ  راکرس  ناخ  رتش  هغوراد  کیب 
هک يهلغ  تسه . نایقب  ووسقآ  رد  هلغ  راورخ  رازه  ود  هک  دوب  هدرک  ضرع  دماین . درکن و  يریگراب  لاح  ات  درک و  رید  ارچ  دیسر . سدقا 

نالـصحم تسا . رایـسب  دراد و  لـیوحت  راورخ  رازه  هس  دوـخ  درآ  تسا . رـضاح  مـه  نآ  تـسا  هـتفرگ  درآ  ياـج  هـب  یچتاـس  رویـس  زا 
ار هـمتت  راورخ  داـتفه  دـناهتفرگ . ار  درآ  تـمارغ  راورخ  داـتفه  تـسیود و  هـلمج  زا  هـلغ  راورخ  تـسیود  هـک  دـندوب  هتـشون  تاـسروس 

یلع لاح  هب  تمحازم  همتت ، راورخ  داتفه  تلع  هب  نالـصحم  دـننک و  يریگراـب  مه  نآ  نالـصحم  دزن  هک  ار  راورخ  تسیود  میدیـشخب .
تروص ره  رد  دنروایب و  هارمه  هتشادرب  ار  وا  دنناسرن . نادرم 

452 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
کیب و دوبهب  ناخ و  نیدلا  فیـسوی  یجاح  هاجیلاع  زین  درآ  راورخ  دصناپ  دص  راهچ  دراد . تسد  رد  مدـنگ  راورخ  دـصناپ  رازه و  ود 

ضرع راپاچ  بوحصم  يدوزب  ار  دوخ  تکرح  زور  دوش و  همیرع  دراو  دنک و  يریگراب  لوقعم  هک  دیابیم  دنراد . هارمه  کیب  یلع  رظن 
نییعت مدآ  رتشیپ  دمآ  دهاوخ  هک  لزنم  ره  هب  درادن و  زیاج  یهاتوک  دشاب و  باسحرـس  لوقعم  نارتش  هلاون  كاشوپ و  لج و  زا  دـیامن و 
هدهع رد  هدروآ  لمع  مامتها  مزاول  باب  نیا  رد  دننک و  لزنم  اجنآ  نآ ، زا  دعب  دـننک و  هظحالم  ار  شاهمیه  فلع و  بآ و  واج  هک  دـنک 

. دنسانش
«. 1  » هنس 1155 مرکملا  لاوش  یف 28  اریرحت 

______________________________

همانردان ص 654 ( 1)
453 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
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هنمارا ناگرزب  زا  یکی  هب  ردان  نامرف 

نیا رد  هک  دنادب  هتـشگ  زارفارـس  یهاشنهاش  تقفـش  هب  هنمارا  هسمخ  لاحم  طباض  نکی  کلم  ۀیحیـسملا  ةدمع  هکنآ  دش  نویامه  نامرف 
مارآ یگدرکرس  هب  هسمخ ، لاحم  کیرچ  رفن  دصناپ  هلمج  زا  رفن ، یـس  دصکی و  هک  دوب  هدومن  یملق  دوخ  لوصف  رد  هک  یحرـش  تقو 

یکیب رلگیب  ناخ  یجاح  ماظعلا  ءارمالا  ریما  ناهاجیلاع  دزن  هک  ۀیحیسملا  ةدمع  نآ  دلو  کیب 
______________________________

زا ياهدـع  دوب ، قارع  ناتـسدرک  رد  هک  رداـن  دوب ، هدـش  اـپ  رب  یبوـشآ  زاـقفق  طاـقن  زا  یـضعب  ناتـسغاد و  رد  هک  لاـس 1156  رد  (- 1)
هلصاف نیا  رد  درک . زاقفق  هناور  راوس  رازه  اب 15  زین  ار  ازریم  هللا  رصن  دعب  یکدنا  دومن . نایشروش  بوکرس  رومأم  ار  دوخ  هاپس  نارادرس 
رلگیب گزگـشمچ  ناخ  یجاح  درومیب  تامکحت  زا  تشون و  ردان  هب  ياهمان  دوب  هنمارا  هسمخ  لاحم  طـباض  هک  هنمارا  ناـگرزب  زا  یکی 

لیـصفت يارب  درک . رداص  ار  ناـمرف  نیا  يو ، زا  تلامتـسا  يارب  رداـن  درک . تیاکـش  سیلفت  یگیب  رلگیب  هجلیق  ناـخ  یلع  هجنگ و  یگیب 
. یبارقلا ناطلس  رفعج  هلاقم  هرامش 11 ، لاس 9 ، امغی ، هلجم  هب  دوش  عوجر  رتشیب 

454 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
دناهدش لوتقم  یفوتم و  فرطرب و  دنیامن  لاغتشا  تامدخ  هب  تادحرـس  نآ  رد  هک  دوب  هدش  ررقم  سیلفت  یگیب  رلگیب  ناخ  یلع  هجنگ و 

یفوتم و باب  رد  هچ  رگا  دـنیامنیم . هبلاـطم  هیحیـسملا  ةدـمع  نآ  زا  ار  لوتقم  یفوتم و  ضوع  اـمهیلاراشم  ناـیگیب  رلگیب  ناـهاجیلاع  و 
ناگدرکرـس نیناوخ و  اب  ار  ازریم  هّللا  رـصن  رادمان  دشرا  رادـقم و  یلاع  دـنمجرا  دـنزرف  تقو  نیا  رد  نوچ  میدوب ، هدومرفن  يرما  لوتقم 

رگید میاهدومن ، هناور  نییعت و  نیمزرـس  نآ  هب  قارع  ناسارخ و  تایالو  زا  نییآ و  تداعـس  باکر  زا  نید  باحـصاک  نایزاغ  نیرق  رفظ 
وا دلو  کیب  مارآ  هروبزم  يایاعر  لاح  هیفرت  رب  انب  تسین . رورض  دودح  نآ  رد  هیحیسملا  هدمع  نآ  هب  قلعتم  هنمارا  هسمخ  لاحم  کیرچ 

هدـمع نآ  قاـفتا  هب  هدـمآ  ۀیحیـسملا  ةدـمع  نآ  دـلو  هک  میدومرف  ررقم  فیفخت  هب  هدومن  صخرم  روبزم  رافـسا  زا  هررقم  کـیرچ  اـب  ار 
یبساک یتیعر و  هب  هدمآ  دوخ  ياههناخ  هب  سک  ره  مه  کیرچ  دیامن و  لاغتـشا  تامدـخ  مامتا  یناوید و  تایلام  يروآعمج  هب  نایعالا 

ةدمع هب  هقلعتم  هنمارا  هسمخ  لاحم  کیرچ  لومعم  ررقملا و  بسح  سیلفت  هجنگ و  یگیب  رلگیب  ناهاج  یلاع  دنشاب . هدومن  لاغتشا  دوخ 
کیرچ هبلاـطم  تلع  هب  دـعب  نم  دـنیامن و  ماـیق  یبساـک  هب  هتفر  دوخ  ياـههناخ  هب  هک  دـنیامن  صخرم  وا  دـلو  اـب  ار  هیلایموم  ۀیحیـسملا 

. دنیامنن هبلاطم  هدیدرگن  هنمارا  هسمخ  لاحم  يایاعر  نایادخدک و  ناکلم و  ریاس  طباض و  نکی  کلم  هیحیسملا  ةدمع  لاوحا  ضرعتم 
صالخا و نسح  دنراد و  لومعم  ررقم  وحن  هب  هک  هدومن  امهیلاراشم  ناهاج  یلاع  هب  ار  عاطم  مقر  هیلایموم  نکی  کلم  ۀیحیـسملا  ةدـمع 
تسادـیوه و رهاظ و  سدـقا  ریطخ  رطاخ  هاگـشیپ  رباج  نآ  يایاعر  نایادـخدک و  ناـکلم و  ریاـس  ۀیحیـسملا و  ةدـمع  نآ  يرازگتمدـخ 
هب هدومن  یتیعر  تعارز و  مرگرـس  ار  دوخ  هدوب  لامتـسم  باب  ره  رد  میاهدومرف . هیلاراشم  دنمجرا  دنزرف  هب  اهافـش  ار  اهنآ  لاح  شرافس 

ماود ياعد  هب  لاب  غارف 
455 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. دنسانش هدهع  رد  هتسناد  مزال  نغدق  هتشاد  لاغتشا  لازیال  تلود 
«. 1  » كرابملا 1156 ناضمر  رهش   24 خروم ] ]

______________________________

دناهداد دنس  نیا  دروم  رد  دیقف  هدنـسیون  هک  ياهدنزرا  تاحیـضوت  رد  ییارقلا . ناطلـس  رفعج  هلاقم  هرامـش 11  مهن  لاس  امغی  هلحم  ( 1)
: دوشیم هدید  ترابع  نیدب  هحفص  يالاب  رد  هاش  ردان  رهم  هک  تسا  هدمآ 

هّللا مسب 
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هتـشون ثلث  هب  تسا  دبنگ  لکـش  هب  هک  رهم  ردـص  رد  هّللا » مسب   » هملک ادـخ  داد  رارق  ردان  مان  هباج  زا  نوچ  دوب  هتفر  نید  تلود و  نیگن 
هلمج نم  دناهدرک  رهم  يردان  تلود  لاجر  زا  رفن  هد  ار  نامرف  رهظ  لاس 1148 . رهم  خیرات  تسا و  قیلعتسن  طخ  هب  تاملک  یقاب  هدش و 

«. تیده نم  يدهملا   » عجس عبرم و  يرهم  اب  هدز  رهم  همه  يالاب  هک  کلامملا  یشنم  يدابارتسا  ناخ  يدهم  دمحم  ازریم 
456 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تاره ریزو  بارحم  ریما  هب  هاش  ردان  نامرف 

هناخهوهق هیلاع و  تارامع  حرط  تاره  هعلق  رد  هانپترازو  نآ  هک  دیـسر  ضرع  هب  تقو  نیا  رد  هک  دنادب  تاره  ریزو  بارحم  ریما  هکنآ 
تعسو نانچمه  هدرک  گنت  نمشد  هب  ار  هصرع  وا  ریبدت  هکنانچ  هتخادنا  هار  هب  تالغتسم  كالما و  دناهتخیر و  ارسمرح  ارـس و  تولخ  و 

هبتر رهـش ، کلم و  ره  رد  رهد ، يارـس  تیراع  رد  هک  اـم  نویاـمه  باون  یلاـع  يـالکو  هدرک . گـنت  هعلق  لـها  رب  ار  هصرع  وا  هاگتـسد 
اب تسا ، نادناخ  نیا  نارکاچ  یندا  زا  هک  هانپترازو  نآ  شون ، هب  انوخ  تنحم  جنر و  يابهـص  زا  شود و  رب  هناخ  هشیمه  میراد  يرورس 

هدرب ورف  نیمزرس  نآ  كاخ  رد  فرصت  هشیر  تهج  هچ  هب  تسین ، راید  نآ  لگ  بآ و  ریخـست  رد  یقح  هجو  چیه  هب  ار  وا  هکنآ  فصو 
. يرگمیدق هچ  ار  وا  دنکیم  تمدخ  تمدق  ياعدا  هکنآ  هدرک . شومارف  ار  تمدخ  مسر  هار و  و 

رادربنامرف متش  برض و  زیمهم  راب و  نیا  لمحتم  رگا  تسا . بآ  همیه و  لمح  شفرـصم  هک  دراد  بطحلا  ۀلامح  رخ  مکح  وا  يرگمیدق 
لوغشم هکنآ  زا  ریغب  تدم  نیا  رد  دش و  دهاوخ  ناحتما  ریشمش  هضرع  وا  ندرگ  الاو  دوش  هتخیر  وا  روخآ  هب  يوج  تشم  دش 

______________________________

« هدش هتشون  تاره  ریزو  هب  باتع  ماقم  رد  هک  ینامرف  : » تآشنم رد  همان  ناونع  (- 1)
457 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

راهدـنق و رادرـس  ناهاجیلاع  نآ  نیب  امیف  یـشوخان  هکنانچمه  تسا . هدرک  راک  هچ  رگید  هدومن  ننفت  مسر  هب  یهاـگ  هدوب  يزاـسدوخ 
. هدیدرگ رهاظ  وا  یگدنهج  رب  ود  قامقچ  زا  هک  تسا  ياهرارش  اهترارش  نیا  هدیشک و  وا  یعس  هبوبنا  هک  تسا  ياهنتف  تاره  یگیب  رلگیب 
تاره و هنطلـسلا  راد  رد  هانپترازو  نآ  هک  یکالما  مامح و  هدـیدج و  تراـمع  اـمهیلاراشم  ناـهاجیلاع  هک  میدومرف  ررقم  لاـح  ره  هب 

. دنهد وا  فرصت  هب  دشاب  یفاک  وا  يانکس  يارب  هک  ياهناخ  طبض و  یناوید  تهج  هب  هدرک  لیصحت  عباوت 
ینیگنر فرـص  هک  ار  یتاقوا  دـنیچورف و  هدـیچ  رد  هک  ار  یگرزب  طاسب  هدرک  افتکا  رـصتخم  ناماس  رقحم و  هناخ  ناـمه  هب  هک  دـیابیم 
هتخورفا تلود  نیا  رونت  هک  یمادام  ینادزی ، هوق  لوح و  هب  هک  دیامن  تلود  نیا  تمدـخ  فرـص  هدرک  عایـض  راقع و  لیـصحت  عاضوا و 

«1 . » درادن ناتسب  کلم و  ندیرخ  هب  جایتحا  هتخوپ . یهاش  هارهاش  ناشک  افج  نان  تسا 
______________________________

تآشنم ص 96 (. 1)
458 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناخ فیطللا  دبع  هب  هاش  ردان  نامرف 

نیا راخذ  رحب  لحاوس  مرا و  رازلگ  هنومن  ینارماک  ياهلگ  شیامن  زا  دادادخ  تلود  نیا  ناتـستشد  فیطل ، دـنوادخ  فاطلا  نمی  هب  نوچ 
کلف تمه  تمذ  رب  یمظع  تبهوم  نیا  هنارکش  هب  اذهل  دشابیم ، ملاع  لها  دیما  ردنب  یناسر  ضیف  یشخب و  تعفنم - زا  یمظع  تکوش 

یگدـنز ردـنب  نایز  دوس و  هب  هک  ار  شنم  تقادـص  ناشن  تدـیقع  شیک و  نشور  ناشیک  صالخا  زا  کـی  ره  هک  میدومرف  مزـال  اـسرف 
هب ات  مییامرف  دنلبرس  تبسانم  بصانم  هب  دنمهرهب و  هیلاع  بتارم  هب  دنشاب ، هدیدرگ  هدومزآ  هبرجت  یکلم  تالماعم  زا  يرما  ره  رد  هدیسر 
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. دشاب هدروآ  لمع  هب  يراذگتمدخ  ياوه  مه  لصحم و  تلود  ماهم  ماظتنا  مه  هلیسو  نیا 
دبع ۀمـشحلا  ۀـکوشلا و  ۀـلای و  ألل  اماظن  هاگتـسد  تمـشح  تلایا و  هانپتکوش ، تلود و  لآم  وکین  لاح  لاقم  نیا  قادـصم  هک  اـجنآ  زا 
غلبم زارفارس و  ردانب  لحاوس و  لک  « 2  » ینادوپق ناتسلوش و  ناتـستشد و  تلایا  هبتر  هب  ار  هیلاراشم  نالف  يادتبا  زا  هک  تسا  ناخ  فیطللا 

«3 . » میدومرف ررقم  وا  هجو  رد  يزیربت  ناموت  داتشه  دصکی و 
______________________________

. تسا هتشون  ناخ  فیطللا  دبع  مسا  هب  تاردانب  ناتستشد و  تلایا  نامرف  تآشنم : رد  ناونع  (- 1)
. یتشک هدنامرف  يانعم  هب  تسا  نتیپاک )  ) ناتیپاک زا  ياهدش  فیرحت  تروص  نادوپق  (- 2)

تآشنم ص 30 (. 3)
459 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هنازخ عمج  بحاص  دمحم  ازریم  بجاوم  باب  رد  ردان  مقر 

تردق فک  رد  روهمج  روما  طسب  ضبق و  دـیلک  « 2  » ِضْرَْألا َو  ِتاواـمَّسلا  ُدـِیلاقَم  َُهل  ياوحف  هب  هک  شنیرفآ - روجنگ  هک  يزور  زا  نوچ 
َو لولدـم  هب  هک  داجیا - هنیجنگ  نزاخ  هک  یماگنه  زا  هداـشگ و  اـم  نویاـمه  باون  يور  رب  تهج  ره  زا  ار  تلود  نیازخ  باوبا  تسوا -

نیازخ حـیتافم  تسوا  تیـشم  تدارا و  دـیرد  کیدزن  ورود  هدارا  راک  داـشگ  تسب و  دـالقم  «- 3  » َوُه اَّلِإ  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُحـِتافَم  ُهَدـْنِع 
زا کی  ره  هک  میدومرف  مزال  الاو  تمه  تمذ  رب  یمظع  هیطع  نیا  هنارکـش  هب  زین  ام  هداد  ام  ياـشگیتیگ  تسد  هب  ار  نیمز  يور  تنطلس 

ؤلالت و رد  ار  داقتعا  نسح  يالال  ؤلول  نوزخم و  هنیـس  دـنب  ناوختـسا  قودنـص  رد  ار  صالخا  ياهبنارگ  رهوگ  هک  دـنمتدیقع  نارکاچ 
. میئامرف زارفارس  نوگانوگ  فطاوع  هب  زاتمم و  صاخ  يایازم  هب  ار  ناشیا  دشاب  هتخاس  نونکم  رد  يامرف  کشر  ءاهب ،

______________________________

« هتشون دمحم  ازریم  هب  بجاوم  هفاضا  مقر  : » تآشنم رد  بلطم  ناونع  (- 1)
 ...« دیلاقم هل  ، » میرک نآرق  رد  یلو  هدمآ  دیلاقم »...  هل  و  : » تروص هب  نتم  رد  يروشلا 12 - رمزلا 63 و  ةروس  (- 2)

ماعنالا 59 (- 3)
460 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

مامـشتسا شلاح  يدـمحم  لگ  زا  هشیمه  هک  تسا  هرماع  هنازخ  عمج  بحاص  دـمحم  ازریم  لاح  تروص  لاقم  نیا  قادـصم  هک  اجنآ  زا 
هب يراودـیما  يور  زا  هک  میدومرف  ررقم  وا  بجاوم  هب  يزیربت  ناموت  دـص  کی  غلبم  زور  نالف  يادـتبا  زا  هدـش  صالخا  یتسار و  هحیار 

«1 . » دزاس رز  هب  هکس  نوچ  یگدنب  هنیس  دقن  رب  ار  يداقتعا  تسرد  شقن  هدومن  مایق  يرازگتمدخ  مسارم 
______________________________

تآشنم ص 38 (. 1)
461 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

راشفا ناخ  یلعحتف  هب  هاش  ردان  مقر 

خرچ ناس  هب  ماکحتـسا  تناتم و  رد  نیرق و  کلف  جوربلا  تاذ  هعلق  اب  دادادـخ  تکوش  نیا  نیرفآ  ادـخ  تـالق  لاـعتم  دزیا  نمی  هب  نوچ 
تلود نیا  ناشیک  افج  ناتسناج  نانس  وزودلد و  ریت  ادعا ز  لاذ  لاز و  زا  مک  متـسر  اسن و  زا  مک  درویبا  هرهاق  تلوص  هصرع  رد  نیرب و 

هدیقعلا خـسار  نابوسنم  زا  کی  ره  هک  میدومرف  مزال  ایلع  تمه  تمذ  رب  یمظع  تلود  نیا  هنارکـش  هب  زین  ام  دـشابیم  لاد  هشیمه  هردان 
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ره هب  ار  ناشیا  دشاب ، نایامن  ناشلاوحا  غیت  هقراب  زا  روعـش  سدح و  رهوج  نایع و  یلع  هجو  رب  ناشیا  دربن  كراعم  زا  یلع  حـتف  راثآ  هک 
، هاجیلاع هاگتـسد  تلالج  تمـشح و  هانپتلایا ، تکوش و  لآم  وکین  لاح  لاقم  نیا  قادـصم  هک  اجنآ  زا  میزاس . نایاش  تاشزاون  باـب 

تسد يالط  ام  نویامه  باون  تیبرت  ریـسکا  ریثأت  هب  شتیلباق  سم  هک  تسا  راشفا  يول  دمحا  هسوک  ناخ  یلعحتف  ۀلایالا  ۀکوشلل و  اماظن 
هعبات لاحم  اب  ار  تالق  درویبا و  ياکلا  روما  تلایا  لیئد  وا  يادتبا  زا  هدـمآرب  رایع  لماک  شیامزآ  کحم  زا  هشیمه  شتنیط  دـقن  راشفا و 

«1  » میدومرف ررقم  وا  هجو  رد  يررقم  يزیربت  ناموت  دصیس  غلبم  تقفش و  روبزم  هاجیلاع  هب 
______________________________

« هدش هتشون  راشفا  ناخ  یلعحتف  مسا  هب  هک  تلایا  مقر  : » تآشنم رد  ناونع  ( 1)
462 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

سردم نسحم  الم  هب  هاش  ردان  مقر 

هک دنادب  هدومن  يراودیما  راونا  سابتقا  یلاع  رطاخ  تاهجوت  تاوذج  تایانع و  تاسبق  زا  بیرج  رازه  هسردم  سردم  نسحم  الم  هکنآ 
رب فاطلا  طیارـش  دـیهمت  هعیرذ  هدومن  وا  صاصتخا  داقتعا و  نسح  لوطم  صیخلت  صالخا و  یناعم  نایب  هانپتلیـضف  نآ  لمجم  هضیرع 
قح ياعدتـسا  اما  میتشاد . یـضمم  ناشیا  هرابرد  ناکامک  ار  سیردـت  لغـش  دـیدرگ . یفاو  جـهن  هب  قافـشا  لیمکت  هلیـسو  یفاـک و  هجو 

. تشادن شیاجنگ  سیردتلا 
نآ لاثما  زا  تسا و  یـسابع  عماج  لصحم و  دـقن  ناشیا و  داعم  داز و  ایند و  هریخذ  یـساپس و  وکین  یئوگاعد و  رد  ناشیا  هفیظو  هک  اریز 

رـشن هب  تدافا  هسردـم  هرجح  رد  هللا  هجول  اصلاخ  هک  تسا  نآ  هدیدنـسپ  دنـشابیم  قیاقد  هب  فقاو  قیاقح و  هب  فراع  هک  بآم  لـیاضف 
ریامض ناتـسبش  ریونت  مانا و  بولق  لفاحم  جیورت  فراوع  سنالا  ضایر  فراعم و  قیاقحلا  قیادح  زا  دیامن و  مایق  لاضفا  حیباصم  ءاوضا 

ینعم « 2  » نسحم وهف  ههجو هللا  ملسا  نم  دافم  هب  دشابن . هیویند  ماکح  بلاط  هینید  مولع  راشتنا  يازا  رد  هدومن  ماع  صاخ و 
______________________________

هتشون بیرج  رازه  سردم  نسحم  الم  هضیرع  صوصخ  رد  هک  یمقر  تآشنم : رد  مقر  ناونع  (- 1)
نایب يرگیشنم و  رد  ار  دوخ  تراهم  تیاهن  همان  نیا  شراگن  رد  ناخ  يدهم  ازریم  (- 2)

463 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
«. 2  » دشاب هتشاد  « 1  » قباطم رهاظ  هب ] نطاب  و   ] قفاوم یمسم  هب  مسا  قباطت و  تروص  هب 

______________________________

لثم فورعم  بتک  زا  يرایـسب  مان  بطاخم ، هقیلـس  لغـش و  عضو و  بسانت  هب  الوا  اریز  تسا . هدرب  راک  هب  يداع  ظاـفلا  رد  مهم  بلاـطم 
نیا هب  ایناث  هدروآ و  هراشا  هب  ای  تحارص  هب  ای  ار  یـسابع  عماج  داعملا و  داز  صیخلت و  لصحم و  قیادح و  لوطم و  تاوذج و  تاسبق و 

هراچیب يالم  مان  هب  یتراشا  مه  اـت  تسا . هتـسج  داهـشتسا  هرقبلا 112 ) ةروـس   ) ِهِّبَر َدـْنِع  ُهُرْجَأ  ُهَلَف  ٌنِسُْحم  َوُـه  َو  ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْـسَأ  ْنَم  هـیآ 
رکذ زا  هنادنر  انمض  تسا . هدرک  سیردتلا  قح  ياضاقت  هدیشیدنین و  هللا »  » ارچ هک  دشاب  هدرک  تمالم  ار  وا  احیولت  مه  هدومن و  نسحم » »

ترابع هب  ردان و  شیپ  هن  تسادـخ  شیپ  شترجا  هک  دـمهفب  دوخ  نسحم  الم  اـت  هدـیزرو  يراددوخ  ِهِّبَر » َدـْنِع  ُهُرْجَأ  ُهَلَف   » هک هیآ  هلاـبند 
«. دهدب ادخ   » رتهداس

. قفاوت قباطم و  نانوچ  دشاب  يرگید  هملک  دیاش  لبق ، تاملک  سایق  هب  یلو  تسا  نینچ  تآشنم  رد  (- 1)
تآشنم ص 93 (. 2)

464 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
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تاره یگیب  رلگیب  هب  هاش  ردان  مقر 

464 ص :  تاره .....  یگیب  رلگیب  هب  هاش  ردان  مقر  شناگدنامزاب 464  هاشردان و 
، لابقالا ۀلالجلا و  ۀمشحلا و  ۀلایألا و  ۀکوشلل و  اماظن  ماظعلا ، ءارمألا  ریما  هاجیلاع ، هاگتسد ، تلالج  تمشح و  هانپتکوش ، تلایا و  هک 

نیا رد  هک  دـنادب  هتفای  صاصتخا  هجرد  زایتما و  زع  سدـقا  رطاخ  تاـهجوت  لـیالج  هب  تاره ، هنطلـسل  راد  یگیب  رلگیب  ناـخ  دـمحم  ریپ 
زا کـی  ره  تسا و  لـمع  لغـش و  ییارآ  مزب  ماـگنه  لـمح و  هطقن  هب  مجنا  ورـسخ  لوـصو  نراـقم  هـک  هدـنخرف  ناـمز  دـهع و  هتـسجخ 
هب رازلگ  تحاس  رد  راجـشا  ناصغا و  زا  کی  ره  دـنیآیم و  روهظ  هصرع  هب  ناکما  هناخناهن  زا  ناولا  ياههیاریپ  اب  هیمان  توق  ناگدرورپ 

سگرن و شوج  زا  تشد  شود و  رب  اراخ  ینیگنس  تعلخ  ار  هوک  یهلا  عنص  هناخ  « 2  » یجاجیق زا  دنیارآ ، یمدق  رادهتوب  رجشم و  باوثا 
مسق کی  بای  هرهبالاو - مظن  مرا  مزب  رد  ام  نویامه  فاطلا  راهب  ناگتفای  تیبرت  زا  کی  ره  لامآ  مادنا  اذهل  دنشابیم ، شوپبصق  لبنس 
تماق هدازآ و  ورـس  یتسار  یگدـنب و  نمچ  رد  نوچ  هاجیلاع  نآ  هیامنارگ . فیرـشت  عون  کی  هتـسارآ  ناـشلاوحا  تماـق  تسا و  هیاریپ 

روجهم سدقا  سلجم  زا  لیوحت  تعاس  رد  نوچ  تسا ، هداد  هولج  ساجم  لفاحم و  رد  یگنرکی  سابل  هب  ار  صالخا 
______________________________

. تسا يزورون  تعلخ  دارم  و  ات 38 » تآشنم ص 37   » هتشون تعلخ  باب  رد  تاره  یگیب  رلگیب  ناخ  دمحم  ریپ  هب  مقر  (- 1)
. تسا هناخ  طایخ  ینعم  هب  هناخ  یجاجیق  (- 2)

465 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هکنیا دافم  هب  اذهل  دوب  روضح  نمجنا  زا  مورحم  و 

هاجیلاع نآ  تهج  هب  تفبرز  يدرک  بوث  کی  هوالع  تعلخ  تسد  کی  رود  دنام  مورحم  کیدزن  هنرون  ضیف  دهد  نابات  دیشروخ  وچ 
. دزاس ینارماک  تزع و  شود  ورب  شوپهیاریپ  ار  نآ  یناطلس  زورون  زوریف  زور  رد  هک  میدومرف  لاسرا 

زا هدیـشوپن و  مشچ  يراپـسناج  مسارم  زا  تقوچیه  رد  تسا ، نوزفازور  هاجیلاع  نآ  هرابرد  هک  صاخ  تایانع  نیا  يازا  رد  هک  دیابیم 
«2 « » 1 . » دشوک اهتکلمم  قسن  مظن و  رد  يراودیما  يور 

______________________________

مامت دـنلب و  هاگ  زین  هاتوک و  ینیتسآ  ياراد  ای  تشادـن  نیتسآ  اـی  نآ  دندیـشوپیم و  اـبق  يور  میدـق  رد  هک  هدوب  ياهنت  مین  يدرک  (- 1)
( ادخهد همانتغل  نیعم ، گنهرف  كرد  دوب . نیتسآ 

38 تآشنم ص 37 / ( 2)
466 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

کیب یلعمرک  باب  رد  هاش  ردان  مقر 

متاـخ زوریف و  علاـط  تسد  هب  ینارمکح  تنطلـس و  نیگن  اـتمهیب  رداـق  تیاـنع  نوـع و  یلعا و  یلع  مرک  نـیع  هـب  هـک  يزور  زا  نوـچ 
رهم هک  میدق  ناگدنب  زا  کی  ره  هک  میدومرف  مزال  الاو  تمه  تمذ  رب  هدـمآ  ردام  نویامه  باون  زورفا  ناهج  تخب  تشگنا  هب  ینامیلس 

يایاطع هب  ار  ناشیا  دنـشاب  هدرک  نامأوت  تیدوبع  ریمـض  شقن  ار  ناینبدـبا  تلود  نیا  یگدـنب  ناج و  ندرگ  هزیوآ  ار  صالخا  راثآ  رهم 
يرادرهم هبتر  هب  ار  راشفا  يول  زودـنگ  کیب  یلعمرک  لیئتنوی  يادـتبا  زا  اذـهل  میزاـس ، دـنمهرهب  هناـهاش  تاـیانع  زا  دنلبرـس و  صاـخ 

«. 2  » دیامن مایق  روبزم  رما  مزاول  هب  هتخاس  داقتعا  نسح  بیجلا  زرح  ار  كرابم  رهم  هک  میدومرف  زارفارس 
______________________________
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. هدش هتشون  کیب  یلعمرک  يرادرهم  صوصخ  رد  هک  مقر  تآشنم : رد  ناونع  (- 1)
تآشنم ص 39 (- 2)

467 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

( حورجم نازابرس  نامرد  يارب  وراد  بیبط و  نداتسرف  تهج   ) دهشم هیوضر  هناتسآ  یلوتم  اضر  دمحم  ازریم  هب  هاش  ردان  مقر 

هدوب قثوتـسم  یلاع  رطاخ  نارکیب  تفوطع  هب  قفوم و  یناحبـس  تایانع  هب  هباقلاب  يوضر  ياضر  دـمحم  ازریم  هکنآ  دـش  نویاـمه  ناـمرف 
ياهبت مدشتآ  ياهپوت  باهتلا  بات  زا  ناشیکدـب و  بولق  بلاق  نکفاهزرل  نیدـهاجم  تاوطـس  یهلا  تیانع  هب  هک  تقو  نیرد  هک  دـنادب 

هک رثا  رفظ  رکسعم  نازابناج  زا  یضعب  دشابیم  قوقدم  يداعا  قرف  لولسم و  نایزاغ  لولسم  فیس  هتـشگ  ناشیدنادب  دبلاک  نیرق  هقرحم 
لد باهتلا  هک  دنچ  ره  دندرگیم ، جالع  يوج ]  ] هلیـسو جاتحم و  بیبط  هب  جازم و  شوخان  یهاگ  دناهدنز  الاو  باکر  رد  ندرم  يارب  زا 

نانیبرهاظ دزن  نوچ  اما  دریذپیمن ، نیکست  یماشآ  نوخ  هب  زج  ناگنـشت  ءاقـستسا  دنیـشنیمن و  ورف  نامـصخ  نوخ  نتفرگ  هب  زج  ناریلد 
ياهخـسن ینعم ، نیزا  رظن  عطق  تسا و  ضرم  هلازا  تحـصلا و  ظفح  بابـسا  زا  بیبط  روضح  ضرع  ناهج  نابلطیهیدب  تروص و  ملاع 

بطم رد  هک 
______________________________

« هدش هتشون  الاو  نامرف  هب  یلوتم  يوضر  ياضر  دمحم  ازریم  هب  مقر  اضیا  : » تآشنم رد  مقر  ناونع  (- 1)
468 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

مقر لوصو  هب  اذهل  دوب ، دهاوخ  ةویحلا  هدام  رانید و  تبرـش  مکح  ناکما  ملاع  نالیلع  جازم  رد  دبای ، ماجنا  راثآ  ضیف  راک  رـس  نآ  بط 
لاجعتسا هب  ار  وا  هدومن  راکرـس  نآ  يابطا  زا  رفن  کی  میلـست  هیودا  كرادت  يارب  هسدقم  هناتـسآ  تاهوجو  زا  غلبم  نالف  يواسم  فیرش 

«1 . » دنشاب هدومن  لاغتشا  تبابط  نوناق  هب  هک  دنیامن  یلعم  يودرا  هناور 
______________________________

91 ص 92 - تآشنم . ( 1)
469 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تاره یگغوراد  تهج  هاش  ردان  مقر 

نیددرتم نینطوتم و  هماع  ایارب و  هفاک  نیکاسم و  هزجع و  فانـصا  ایاعر و  روهمج  هک  تسا  نآ  یلاـع  رثآـم  تیریخ  رطاـخ  نونکم  نوچ 
ناما و نما و  داهم  رد  داسف  قسف و  لها  هعینـش  تاکرح  قیرطلا و  عاطق  دزد و  دربتـسد  شابوا و  هرماجا و  ضرعت  زا  تاره  هسورحم  هدلب 
ره درگبـش  تردـق  ياپ  هدـیرب و  هتـسسگ و  راجت  عاتم  لام و  فرـصت  زا  یمارح  دزد و  تمحازم  تسد  هدوب  نامداش  تیهاـفر  تغارف و 

تلود رمع و  ماود  ياـعد  هب  لاـحلا  هفرم  هتـشگ ، هاـتوک  رازاـب  رهـش و  مدرم  عاـقب  عاـبر و  یلاوـح  رورم  روـبع و  زا  يراذـگهر  یموـب و 
اباب اقآ  هانپتعفر  هب  ار  تاره  هنطلسلا  راد  یبش  ریم  رما  لیئنالیئ ، هنس  يادتبا  زا  هیلع ، ءانب  تخادرپ ، دنناوت  یقیقح  تمعن  یلو  نوزفازور 

روبزم و رما  هب  مات  ماـمتها  یتسار و  لاـمک  زا  هک  میداد  رارق  يزیربت  ناـموت  هدزاود  غلبم  ار  وا  بجاوم  میتشاد و  عوجرم  ضوفم و  کـیب 
، رهـش تالحم  تسارح  ظفح و  باـب  رد  دراذـگن و  یعرماـن  یهاـگآ  یعـس و  قیاـقد  زا  ياهقیقد  هدومن  مادـقا  نآ  مزاول  تایـصوصخ و 
نیعم و هدحیلع  هدرک  رس  هفیلخ و  رفن  دنچ  ره  هطساو  هب  کیشک و  هب  کیشک  هار  هب  رس  دمآ و  راک  ناگنهرـس  دمتعم و  مدرم  زا  یعمج 

هتسد رهپس  رایس  تباث و  ناوربش  هاگره  هک  دنیامن  مامتها  نغدق و 
470 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
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يرادهیالط تکرح و  تبون  كالفا  ناحایس  هک  حبص  تقو  ات  دنراذگ ، ناشکهک  هچوک  نامسآ و  هصرع  هب  مدق  قفا  هیکت  ياپ  زا  هتـسد 
نادزد و زا  يدـحا  دنـشاب  رادربخ  هدـیدرگ  رهـش  تالحم  رازاب و  رد  رذـگ ، هب  رذـگ  هچوک ، هب  هچوک  دنراپـس ، كاخ  هیکت  ناـنکاس  هب 
هک رخآ ، لبط  هماگنه  زا  دعب  هک  دنراد  یعرم  كولـسم و  مامتها  یعون  دـش و  دـناوتن  یـسک  لام  ناج و  ضرعتم  لحم  چـیه  رد  ناوربش 
زا تقو  نآ  رد  رد  يدـحا  رگا  هدومنن  ددرت  تالحم  رازاب و  هچوک و  رد  سکچیه  تسا ، رازاـب  هچوک و  تکرح  كرت  شیاـسآ و  تقو 
وا مزع  تکرح و  تهج  هدروآ  تسد  هب  ار  وا  ددرگ ، رهاظ  یلحم  رد  درگ  هزره  شورف و  بارش  راوخبارـش و  یمارح و  سفن و  دب  مدرم 
هب تساوخزاب  هیبنت و  باب  رد  دـیامن و  ضرع  ار  تقیقح  تعاس  رد  هحماسم  هلهاـسم و  ـالب  سوبحم و  نادـنز  رد  صخـشم و  مولعم و  ار 

«1  » نیباوت هفیلخ و  تعامج  زا  درک و  دناوتن  لطاب  لایخ  دـساف و  تکرح  تئرج  سک  چـیه  و  دراد . مولعم  ررقم و  دـشاب  مزال  هک  یعون 
هک دنیامن  نغدق  شرافـس و  نییعت و  دشاب  رهاظ  اهنآ  لاوحا  هیـصان  زا  دـب  زا  کین  مدرم  ییاسانـش  یکریز و  ینادراک و  راثآ  هک  یعمج 

درگهزره و و  « 2  » یبالق دزد و  لاوحا  سـسجت  يریگربخ و  رد  هدیدرگ  رذگ  هب  رذگ  تالحم  ارـسناوراک و  ناکد  رازاب و  رد  زور  همه 
انـشآ و ماقم و  اج و  دـنوش ، رهـش  لخاد  رگید  لحم  زا  هفیاط  نیا  زا  هک  دراو  رداص و  تعامج  دنـشاب و  نکاـس  لـحم  هچ  رد  راوخبارش 

هیفخ رد  ار  نادیفـس  شیر - نایادـخدک و  هدومن  تشاددای  مولعم و  نتفر  ندـمآ و  نوریب  تهج  راک و  بسک و  هاوخ و  هناـخ  شیوخ و 
نآ دورب و  هلحم  نآ  زا  دـسر  روهظ  هب  صخـش  نآ  زا  هدیدنـسپان  تاکرح  هکنانچ  هدوب  رادربخ  صخـش  نآ  لاوحا  زا  هک  دـنیامن  راـبخا 

حناوس زا  ياهحناس  هک  رذگ  ره  لحم و  ره  رب  دراد و  هدیشوپ  ناهنپ و  هدومن  هاگآ  ار  وا  نیباوت  هانپتعفر و 
______________________________

هب دوریم . راک  هب  يزابرـس  هجرد  نیرت  نیئاپ - ینعم  رد  مه  زونه  نیب  ات  نیب . ات  عمج  زا  تسا  یگتخاـس  یتروص  هملک  نیا  ارهاـظ  (- 1)
. ناتسدریز يانعم  هب  نیعبات  زا  دشاب  ياهناماوع  تروص  دوخ  هملک  نیا  الامتحا  دسریم  رظن 

لوعجم ساسایب و  یبلقت ، يانعم  هب  ماوع  نابز  رد  هملک  نیا  زورما  تسا . هتفر  راک  هب  رادربهالک  دایش و  تسردان ، يانعم  هب  ارهاظ  (- 2)
. دوریم راک  هب 

471 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
تسد هب  هدش و  مگ  لام  ندرک  ادیپ  باب  رد  دیامن و  ضرع  فقوت  الب  ار  تقیقح  دسر  روهظ  هب  ایاضق  زا  هریغ  و  « 1  » ینوخ دزد و  نوچ 
نـسح زا  سک  همه  هک  دـنیامن  یعون  هدروآ  لمع  هب  یفاو  ماـمتها  یعـس و  ریـصقت  تناـیخ و  لـها  بیدأـت  هیبنت و  هریغ و  دزد و  ندروآ 

باب چـیه  رد  هتـسویپ  روهظ  هصنم  هب  تسا ، یلاع  رظن  روظنم  هک  یعـضو  هب  وا ، ینادراـک  یعـس و  راـثآ  هدوب  یـضار  رکاـش و  وا  كولس 
[ روما  ] نیا ریشابم  ار  هیلاراشم  نینطوتم  هنکس و  هماع  ایارب و  فانـصا  رتنالک و  تکلمم و  لامعا  نیرـشابم  یناوید و  لامع  دنیامنن . تلفغ 

«. 2  » دنرادن زیاج  فلخت  وا  لوق  زا  هتسناد ،
______________________________

شکمدآ لتاق ، يانعم  هب  ینوخ  (- 1)
تاره یگغوراد  مقر  تآشنم : رد  همان  ناونع   131 تآشنم ص 130 - (- 2)

472 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هناخیجاجیق عمجبحاص  مسا  هب  بجاوم  هفاضا  مقر 

يابیز زارط  هب  ام  دـنمزوریف  لابقا  تماق  تخب و  يالاب  اـتمهیب  رداـق  فطل  هناـخ  هماـج  زا  هک  يزور  زا  نوچ  هکنآ  دـش  نویاـمه  ناـمرف 
رب ار  نادقرف  قرف  لیلکا  قنور  ام  يرادجات  میهید  هشوگ  يرورـس و  هالک  رف  هتـشگ و  زرطم  یئاورنامرف  تنطلـس و  يابید  سابل  ییاراد و 

تمدخ زا  ناشن  صالخا  صخـش  هک  دنمتدیقع  نارکاچ  زا  کی  ره  هک  میدومرف  مزال  الاو  تمه  تمذ  رب  هتـسکش  کلف  كرات  كرت و 
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سابل زا  هدرک  رب  رد  يزود  بش  هماج  يزورنابش 
______________________________

نظ هب  تسا . هدـماین  هناخ  قاجبق  هملک  تغل  بتک  زا  کیچیه  رد  اریز  تسا . طلغ  ارهاظ  هک  هدـش  طبـض  هناخ » قاجبق   » تآشنم رد  (- 1)
یـساسا هلیـسو  میئوگیم و  یچیق  زورما  هک  تسا  ياهملک  نامه  شلوا  ءزج  هناخ . طایخ  يانعم  هب  تسا ، هناـخ  یجاـچیق  نیقی  هب  بیرق 

زا هیوفـص  دـهع  يرابرد  یتموکح و  ياـهنامزاس  يرادا و  تالیکـشت  نمـضتم  كولملا  ةرکذـت  باـتک  رد  تسا . یطاـیخ  شرب و  راـک 
زین هناخ  یجاجیق  نانکراک  نیعم  هلمع »  » دزمراک یتح  هدش و  هدرب  مان  ص 63 )  ) هصاخ هناخ  یجاجیق  و  ص 62 )  ) ییارما هناخ  یجاجیق 
رکذ ناموت  لهچ  غلبم  هب  يو  قوقح  هدـش و  هراشا  زین  هناخ  طایخ  هصاخ و  هناخ  یجاجیق  عمج  بحاص  ناونع  هب  و  ص 55 )  ) هدش نیعم 

.( نارهط 1332 ش يروهط ، تاراشتنا  یقایس ، ریبد  دمحم  ششوک  هب  كولملا  ةرکذت  ( ) ص 66  ) هدیدرگ
473 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ار ناشلاوحا  شود  ورب  زارفارس و  یهاش  تیانع  هب  ار  ناشیا  دنـشاب  هدروآ  روهظ  هب  تمدخ  تقادص و  گنر  دص  نوملقوب  لثم  یگنرکی 
[ نالف  ] يادتبا زا  هدیدرگ  هناخیجاجیق  عمجبحاص  لاح  لماش  هک  هناویدـخ  محارم  زا  ياهمـش  هیلع  ءانب  مییامرف ، زایتما  تعلخ  شوپ  هیاریپ 

«. 1  » میدومرف ررقم  وا  بجاوم  هب  ار  نالف ]  ] غلبم
______________________________

تآشنم ص 39 ( 1)
474 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناجیابرذآ تایرمتسم  فیاظو و  تاورب  رودص  بصنم  مقر 

لها تایرمتـسم  فیاظو و  تاورب  رودـص  هک  نینچ  رورپ  تلدـعم  رطاخ  نونکم  نیا و  رثا  باتفآ  روظنم  نوچ  هکنآ  دـش  نویامه  نامرف 
هناخرتفد زا  ار  ناشیا  تاورب  ناصقن  رـسک و  نودـب  نآ  رودـص  ماگنه  هک  مییامرف  لوحم  نادراک  نیما و  صاخـشا  هدـهع  هب  ناـجیابرذآ 

ياعد هب  يراودیما  لوصح  يور  زا  لاب  غراف  رطاخ و  هدوسآ  رذگهر  نیا  زا  فیاظو  بابرا  ات  دناسرب  شنابحاص  هب  هدومن  رداص  هکرابم 
ةرـضحلا برقم  هاگآ  تدارا  تقادص و  تعانم و  تماخف و  هارمه  تدـجن  تدـجم و  هاجیلاع  اذـهل  دـنیامن ، لاغتـشا  هرهاق  تلود  ياقب 

شتیافک تناما و  زرط  هتفای و  زورب  هولج  روهظ  رهم  روضح  هاگشیپ  رد  تارم  تارک و  هب  شقادص  مسارم  هک  یفوتسم  عیفـش  ازریم  هیلعلا 
رد تقادص و  ماقم  رد  هک  میدومرف  رارقرب  زارفارس و  ناجیابرذآ  يرمتسم  بابرا  روما  يرشابم  هب  هتـشگ  ادیوه  رهاظ و  رونا  يار  رب  اهراب 

ماجنا رد  ار  كرابم  رطاخ  دزاس و  حـیال  رهاظ و  رثآم  رهم  رینم  ریمـض  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  مامتها  ینادراک و  نسح  هعوجرم ، روما  ماـجنا 
ییوگاعد هب  تقوشوخ و  هیلاراشم  راتفر  زا  امومع  هک  دیامن  كولس  یعون  دراد و  دونشخ  تمدخ  نیا 

475 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
يدـحا هتـسناد  هیلاراشم  صتخم  ار  نالف  يرمتـسم  فیاظو و  تارب  رودـص  ررقملا  بسح  ماظع  نایفوتـسم  دنـشاب . لوغـشم  هرهاق  تلود 

«1 . » دنسانش هدهع  رد  هدومن و  طبض  ار  كرابم  مقر  حرش  دنیامنن و  هلخادم 
______________________________

همانردان ص 570 ( 1)
476 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناخ یلق  دمحم  يرگیشاب  یچخرچ  مقر 
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. دش نویامه  نامرف 
هب ار  اـشگناهج  دیـشروخ  یکلف  موـجن  رکـسعم  رد  هـک  دوهــش  کـلامم  ناـمرفلا  ذـفان  ناطلــس  دوـجو و  روـشک  هاـشنهاش  نوـچ  هـکنآ 
هب نیمز  طیـسب  رد  ار  یناقاخ  مچرپ  رفظ  ملع  هقـش  هلماش  تایانع  نمی  هب  هتخاس  رومأم  يرادهیالط  هب  ار  درون  کـلف  هاـم  يرگیچخرچ و 

نیا هنارکش  هب  هتخادنا  میلقا  تفه  رد  هلول  تهج و  شش  زا  یناطلس  تبون  جنپ  هبدبد  هب  هتـشارفا و  نامـسآ  رب  رینم  ردب  ياول  هچهام  ناس 
نکفامصخ ناریلد  نکشفص و  ناروالد  زا  کی  ره  هک  میدومرف  مزال  سدقا  ياسرف  کلف  تمه  تمذ  رب  یمظع  هیطع  يربک و  تبهوم 

گنج شیپ  شیجلا و  ۀـمدقم  ار  ناشیا  دنـشاب ، زارفندرگ  دنلبرـس و  هزین  نوچمه  يریلد  ریماضم  رد  زاتـشیپ و  تعاجـش  كراعم  رد  هک 
يرگیشاب یچخرچ  ار  ناخ  یلق  دمحم  نالف  « 2  » هنس يادتبا  زا  اذهل  میزاس ، شپط  رپ  رکشل 

______________________________

يروآدای هب  تجاح  شیجلا . ۀـمدقم  رگید  ریبعت  هب  ای  تسا  هیـالط  لوارق و  شیپ  ياوق  یهدـنامرف  ياـنعم  هب  يرگیـشاب  یچخرچ  (- 1)
. یماظن تاحالطصا  هب  تسا  نوحشم  مقر  رسارس  نامرف ، لولدم  تبسانم  هب  هک  تسین 

یچخرچ هنس ...  يادتبا  زا  اذهل  دباییم ...« : همتاخ  نینچ  نامرف  نیا  تآشنم  رد  (- 2)
477 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تبث و ار  كرابم  نامرف  حرـش  ماظع  نایفوتـسم  هکنآ  ررقم  دـیامن . مادـقا  يرازگتمدـخ  مسارم  هب  يراودـیما  يور  زا  ات  میدومرف  زارفارس 
«1 . » دنیامن طبض 

______________________________

. میدرک لیمکت  همان  ردان  زا  ار  مقر  هیقب  میدومرف » یشاب 
.« تسا هدش  هتشون  ناخ  یلق  دمحم  ندوب  یشاب  یچخرچ  صوصخ  رد  مقر  : » تآشنم رد  همان  ناونع 

همانردان ص 570 ص 34 ، تآشنم . (. 1)
478 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

نامالغ زا  یکی  ندرک  دازآ  صوصخ  رد  هاش  ردان  نامرف 

رد ربکالا ، کلملا  هللا  تاولص  رشبلا  ریخ  نادناخ  هب  باستنا  تاکرب  هب  رورپ و  هدنب  رواد  محارم  نمایم  هب  نوچ  هکنآ  دش : نویامه  نامرف 
یلَع ُرِدْقَی  ال  اکولمم - ادـبع  غاد  ار  ناهج  گرزب  درخ و  یناطلـس و  هبتر  ار  ناگدـنب  یگدـنب و  هبتر  ار  نیطالـس  ینابم  هردـس  هدـس  نیا 

ناتسآ نیا  یگدنب  قوط  هب  دابع  هفاک  دناهتخاس و  ناج  شوگ  هزیوآ  ار  هاگرد  نیا  یمالغ  هقلح  نایناهج  مومع  یناشیپ و  شقن  « 1  » ٍءْیَش
«3  » قانعا « 2  » قاـتعا راـنلا  نم  اوضع  لـکل  راـبجلا  زیزعلا  هللا  قتعا  اـنمؤم  قتعا  نم  نوحـشم  قدـص  نومـضم  هب  هتخارفا  یگدازآ  ندرگ 
«4  » یِـصاوَّنلِاب ُذَـخُْؤیَف  يراگتـسر  ثعاـب  داـبع  هلـسلس  تاـبقر  زا  تیقر  عفر  یـصاعم و  بونذ و  رفکم  نینوک و  يدازآ  بجوم  ناگدـنب 

کلم يدونشخ  يایوج  قح و  يالوم  ياضر  بلاط  هشیمه  میتخاس و  مزال  هناورسخ  تمه  تمذ  رب  زین  ام  دشابیم ،
______________________________

لمنلا 75 ةروس  (- 1)
. تسا هدنب  ندرک  دازآ  يانعم  هب  لاعفا ) باب  رد  قتع  هشیر  زا   ) قاتعا (- 2)

. اهندرگ يانعم  هب  قنع  عمج  قانعا  (- 3)
نمحرلا 41 (- 4)

479 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
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میرامـش دوخ  يدازآ  طخ  رـس  یقیقح  هاـشداپ  هاـگرد  رد  ار  ینعم  نیا  میرادرب و  ناگدـنب  ندرگ  زا  ار  یگدـنب  دـیق  هدوب  قلطم  باـقرلا 
دازآ هرمز  رد  ماظتنا و  رارحا  کلـس  رد  ار  هفیرـش  هصاخ  راکرـس  مالغ  مان  نالف  ایاطخلا  بونذلل و  ةرافک - یلاعت و  هللا  یلا  ۀبرق  نیاربانب 

هاگرد نامالغ  زاونناتسود  ناتـسآ  ناگدنب  دعب  نم  میدومرف  نانعلا  قلطم  ار  وا  سفن  نسوت  هداد  ماقم  يوأم و  يورـسخ  محارم  ناگدرک 
«1 . » دنزرون فلخت  ناعذالا  بجاو  نامرف  نومضم  زا  هتسناد  ررحم  هجو  رب  ار  وا  زارط  نامسآ 

______________________________

97 تآشنم ص 96 - (. 1)
480 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ردان نامرف 

: عجس اب  ردان  رهم  لحم 
ۀـصالخ هاجیلاع  هک  نآ  دـش  نویامه  نامرف  هنأش  یلاعت  هّللا  وه  ادـخ  داد  رارق  ناریا  ردان  مان  هباج  زا  نوچ  دوب  هتفر  نید  تلود و  نیگن 

باب رد  هک  ياهضیرع  هک  دنادب  هتشگ  زارفارس  یهاشنهاش  تقفش  هب  راثآ  ضیف  راکرـس  یلوتم  يوضرلا  یحلا  دبع  ازریم  ماظعلا  تاداسلا 
. دیسر سدقا  رظن  هب  دوب  هتشون  سدقم  حیرض  راددیلک  لیلخ  ازریم  موحرم  توف 

سدـقا مقر  بجوم  هب  وا  هداون  روفغلا  دـبع  ازریم  ماظعلا  تاداسلا  ۀلالـس  هب  هدوب - روبزم  موحرم  اب  هک  يوحن  هب  ار - يراددـیلک  تمدـخ 
یعس و دوخ  هب  هقلعتم  تامدخ  رد  هاجیلاع  نآ  دیامن . مادقا  مایق و  نآ  مزاول  هب  هک  میدومرف  تمحرم 

481 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
. دنسانش هدهع  رد  دیامن و  ضرع  ار  دوخ  بلاطم  هدروآ  لمع  هب  همزال  مامتها 

«1  » ۀنس 1154 ناضمر  رهش  یف  اریرحت 
______________________________

يوضر سردم  یقت  دـمحم  لیمکت  حیحـصت و  هب   ) سردـم يوضر  رقاب  دـمحم  دیـس  فیلأت  هیوضر  تاداس  حرـش  رد  هبیط » هرجـش  ( » 1)
ص 251 ( 1352

482 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

دابارتسا تموکح  نامرف 

رد هک  نابـساپ  کیالم  ناتـسآ  نارکاچ  زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  يورـسخ  رثا  باتفآ  رطاخ  داهنـشیپ  نوچ  هک  نآ  دش  عاطم  ناهج  مکح 
تیدوبع مسر  یگدـنب و  قیرط  رد  تقیقح  هب  دـنیآ و  قباـس  ناـنگمه  رب  صوـلخ  « 1  » بذـک قدـص و  تیادـه  هب  تدارا  قاثیم  كولس 

، هاگیاج عیفر  هاجیلاع  دادعتـسا  تیلباـق و  هب  رظن  اذـهل  مییاـمرف ، زارفارـس  صاـصتخا  زع  هب  صاـخ  یتبهوم  زا  ار  ناـشیا  دـنیامن ، یتسار 
نارکیب محارم  ناخ و  نامز  دـمحم  ماظعلا ، ءارمالا  ریما  هاگتـسد ، تلالج  تکوش و  هاـبتنا ، تدـجن  تدـجم و  هارمه ، تدارا  صـالخا و 

رب ار  نالکوک  تومی و  فیاوط  يرگیناخلیا  دابارتسا و  تموکح  بصنم  نالف  هنـسلا  هذه  يادتبا  زا  هیلاراشم  هرابرد  يرایرهـش  ترـضح 
هتسیاش هکنانچ  دیاش ، هک  یمسق  دیاب و  هک  یمسر  هب  «. 2  » میتشاد عومسم  ءاغصا  عمس  هب  ار  شتیوط  دادعتسا  تیلباق و  لاقم  عوجرم و  وا 

ياهینادراک
______________________________

دیاب نآ  هیلافاضم  هارمه  هب  هملک  نیا  فطع  وا  دوجو و  مـالک و  ساـیق  هب  دـسریمن . رظن  هب  تسرد  اـجنیا  رد  بذـک »  » هملک نیا  (- 1)
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. بأد مه : دیاش  قدص .» تیاده   » ربارب دشاب  یئانعم  دیفم 
ارهاظ یناث  بسامهط  بناج  زا  ردان  هک  هدش  رداص  یتقو  نامرف  نیا  اققحم  (- 2)

483 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
«1 . » دزاس ماظتنا  نیرق  ار  ناماس  نآ  تاروما  تامهم و  یفاو  یمامتها  لماش و  یمزع  لماک و  یتقد  اب  تسوا 

______________________________

وا بیوصت  هزاجا و  نودـب  دوب و  ناور  اج  همه  رد  شنامرف  اـنطاب  دوب و  هدـش  داـبارتسا  هیحاـن  نوچ  نآ  تاـفاضم  ناـسارخ و  ياورناـمرف 
. تسا دش » نویامه  نامرف   » تنطلس ماگنه  رد  ردان  ياهنامرف  يارغط  دنکیم . تیاکح  رما  نیا  زا  مه  نامرف  يارغط  تشذگیمن . يراک 

همانردان ص 554. ( 1)
484 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ردان نامرف 

نایادخدک نایاکیر و  لیصحت  ياوس  یناوید ، یـسنج  يدقن و  تاهوجو  زا  یلک  ياهغلبم  هک  میاهدومرف  هناور  زارفارـس و  هللا ...  کلملا 
هس تسیب و  دصتشه و  رازه و  هس  يردان ، رازه  هن  داتشه و  فلا و  راهچ  دناهدومن : ضرع  هک  تسوا  یعمجباوبا  بجوم  نیدب  یناسارخ ،

ناهفـصا ذاـفنا  هک  تسا  هدرک  دوجوم  مه  رگید  يرداـن  رازه  داتـشه  يزاوم  هدوـمن و  نیوزق  ذاـفنا  ار  يرداـن  رازه  یـس  يزاوـم  راورخ .
يدقن زا  يردان  رازه  هن  داتفه و  فلا و  هس  يزاوم  اهنآ ، عضو  زا  دعب  دـشاب ، هتـشاد  لصا  مه  يردان  رازه  داتـشه  هچنانچ  دومن . دـهاوخ 

تاهوجو هتـشذگ  لاس  زا  هام  تشه  تفه  لاح  هک  تسا  ندید  راک  ندرک و  تمدخ  وحن  هچ  نیا  دـنک . ذافنا  دـیاب  هک  دـنامیم  وا  یقاب 
؟ هدومن شومارف  ار  ام  نویامه  باون  تساوخزاب  ارهاظ  هدرکن  ذافنا  لوصو و  زونه  ار  دوخ  یعمجباوبا 

ندروآ يارب  ار  یشاب  شواچ  بیان  کیب  يدهم  نایعالا  ةدمع  تقو  نیرد  لاح ، ره  هب 
______________________________

بحاص هک  میراودـیما  هدـش و  پاچ  یخیرات  ياهیـسررب  هلجم  رد  هراـک  همین  رتبا و  صقاـن و  هنوگ  نیمه  هب  ناـمرف  نیا  هک  اـغیرد  (- 1)
متس زا  یئامن  مامت  هنییآ  یمامتان ، صقن و  همه  اب  نامرف  نیا  اما  دنک . رشتنم  اج  کی  ار  نآ  دشاب و  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  نامرف  مامت  يرظن 

ار اهلوپ  هک  دهدیم  روتسد  همان  هدنریگ  هب  ردان  هکنیا  هجوت  نایاش  بلطم  هزین . رـس  روز  هب  تسا  مدرم  لاوما  يروآعمج  رد  يردان  زآ  و 
! دزاس ایهم » دوخ  لاملا  نیع   » زا يردان  هاجنپ  يرفن  ره   » رارق زا  زین  ار  شواچ » رفن  هد  ماعنا   » دهد و لیوحت  رتدوز  هچ  ره 

485 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
دصناپ ماعنا و  هغیـص  هب  يردان  رازه  کی  يزاوم  هیلاراشم  دورو  هب  هک  دیابیم  میاهدومرف . هناور  نییعت و  نایادخدک  نارتنالک و  لامع و 

داتـشه و فلا و  هس  هک  ار  يدـقن  یقاب  هجو  يزاس و  مهم  دوخ  لاملا  نیع  زا  يردان  هاجنپ  يرفن  ره  شواچ  رفن  هد  ماعنا  هغیـص  هب  يردان 
لامع و نالـصحم و  نایاکیر  هیلاراشم و  کیب  يدـهم  قاـفتا  هب  لوصو و  تسوا ، تلهم  هک  زور  ود  ضرع  رد  دوشیم ، يرداـن  رازه  هن 
ار روبزم  هجو  هدمآ  یلعم  هانپناهج  هاگرد  هب  دـیآیم  ناشاک  ربارب  لالج  هاج و  تایار  هک  یماگنه  رد  هتـشادرب  نایادـخدک  نارتنالک و 

بجوم نیدب  نالصحم  نایاکیر و  لیـصحت  هجو  يردان  دص  کی  رازه و  دصناپ  فلا و  شـش  يزاوم  دنیامن و  هرماع  هنازخ  ذافنا  هدروآ 
. میدومن هناور  روبزم  کیب  يدهم  هارمه  مه  ار  اهنآ  هک  دوشیم 

رتنالک همیرج  توافت  تباب  زا  يرداـن ، دـصتفه  رازه و  جـنپ  دون و  فلا و  جـنپ  اوعد  ناـیاکیر  لیـصحت  ناـیدؤم  یـضعب  باوبا  تباـب  زا 
مایا رد  هک  دـیابیم  میدومن . يردان  دـصراهچ  رازهکی و  نافارـص  ناراد و  لیوحت  ماجنا  درتسم  تباب  زا  يردان ، رازه  هدراـهچ  ناقـشوج 

ره دنهد و  لیوحت  هدروآ  دوخ  قافتا  هب  روتـسد  هب  دـنناسریم  لوصو  هب  زین  هک  ناشیا  لیـصحت  زا  هچنآ  هدومن  دادـما  همزال  اجنآ  فقوت 
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هک مه  سنج  هچنآ  هدرک  رابنا  هتفرگ  مامت  ار  سنج  دنروآ و  سدقا  روضح  هب  دوخ  هارمه  ار  روبزم  هجو  دنامب  یقاب  نایدؤم  دزن  هک  ردق 
رد دنرادن و  زیاج  یهاتوک  هدومن  لمع  ررقم  وحن  هب  نآ  ره  رد  دنناسرن و  شورف  هب  ار  يزیچ  هدومن  رـسیم  زین  دنروآیم  اجنآ  هب  راوج  زا 

. دنسانش هدهع 
«1 . » هنس 1158 لاوش  رهش  خلس  یف  اریرحت 

نامرف تسار  تسد  هیشاح 

مدرم تربع  هک  دوشیم  وا  زا  یتساوخزاب  یعون  دیامن  یهاتوک  تیالو  رگا ] ]
______________________________

183 يزیربت ص 181 - هدازمیرک  دمحم  هلاقم  هرامش 5 ، لاس 5  یخیرات ، ياهیسررب  هلجم  ( 1)
486 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هب دوخ  لیـصحت  هجو  زا  یغلبم  کی  ره  هک  دـندومن  ضرع  باـبرا  هوجو  نالـصحم  تسین و  يرما  ناـشاک  رد  تاـهوجو  لوصو  ددرگ .
. دنراذگن صقان  ار  يزیچ  دروایب و  هدیناسر  مامتا  هب  زین  ار  روکذم  شیامرف  هک  دیاب  دناهداد . لیوحت  شیامرف  مامتا  تهج 

ناشخرد باتفآ  ریش  تشپ  رب  هلمح  رد  زاب  ناهد  ریش  شقن  اب 
نامرف باتک  خیرات  زد  رهم  اب  خیرات 1158  و  هّللا » کلملا   » حیضوت و 

487 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ق ات 1211 ه . لاس 1160  زا  یمسر  تابتاکم  دانسا و  مجنپ  لصف 

هراشا

489 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ردان ناگدنامزاب 

هدازردارب نیا  ردان  يور  نیا  زا  دش و  هتشک  ناتسغاد  رد  اهیزگلاب  گنج  رد  شردپ  دوب . ردان  هدازردارب  ناخ و  میهاربا  رسپ  ناخ  یلقیلع 
. دیدرگ هقطنم  نآ  ناشکرس  یبوکرس  ناتسیس و  تموکح  رومأم  شیوخ  مع  بناج  زا  ناخ  یلقیلع  لاس 1160  رد  تشادیم . یمارگ  ار 

ناخ بسامهط  درک و  همیرج  فلا »  » دص ار  شیوخ  هدازردارب  یهجوم ، لیلدیب  دوب ، تسودـلوپ  تسپ و  يدرم  اتاذ  هک  ردان  همه  نیا  اب 
ناتسیس هناور  همیرج  تفایرد  يارب  يردان  نیلصحم  دنامن . فاعم  همیرج  فلا  زا 50  دوب  یلقیلع  هارمه  هک  زین  ردان  يافواب  رادرس  ریالج 

لالقتسا اهراک  رد  درک و  مومسم  ار  يو  دوب  كانـشیدنا  ریالج  ناخ  بسامهط  بناج  زا  نوچ  تشادرب و  شروش  هب  رـس  یلقیلع  دندش .
. تفای

راهظا هناشن  لمع  نیا  دندرب . وا  دزن  هب  ار  ردان  رس  یشروش  نارـس  تشاد - مامت  یتسد  نآ  رد  ناخ  یلقیلع  هک  ردان - ندش  هتـشک  زا  سپ 
ترادص تیلوت و  تمس  ار  يوضر  سدق  ناتسآ  یلوتم  دمحم  دیـس  ریم  دیناسر و  دهـشم  هب  ار  دوخ  باتـش  هب  یلقیلع  دوب . نانآ  تعاطا 

عفترم و هطقن  تالک  داتـسرف . يرداـن  هناـخ  جـنگ  تـالک  رـس  رب  ناـیرایتخب  زا  یعمج  اـب  ار  دوخ  مـالغ  ناـخ  بارهـس  دیـشخب و  روشک 
دشیم هعلق  نآ  هرصاحم  رب  رارق  رگا  هک  يوحن  هب  ناوارف  ياهایسآ  بآ و  رپ  ياهرهن  اب  خسرف  هدجه  تعسو  هب  دوب  یمکحتسم 

490 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
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. دنشابن جراخ  زا  نان  بآ و  دنمزاین  دننک و  تعارز  اجنآ  رد  یتح  دنتسناوتیم  نیعفادم 
ملق رازه  دص  نزوس و  هتسد  رازه  دص  یتح  دوب . هدرک  هیهت  مزال  ربارب  نیدنچ  ار  هعلق  نآ  هنکس  تاجایتحا  هیلک  طایتحا  يور  زا  زین  ردان 

. دنامن یقاب  يزیچ  يردان  هاگتسد  زا  هک  دوب  هتفرگ  رارق  نیا  رب  يدنوادخ  تیشم  یئوگ  اما  هنوگ  ره  زا  ذغاک  هتسد  رازه  دص  و 
هنیجنگ رب  نتفای  تسد  زا  سپ  وا  داتفا و  ناخ  یلقیلع  تسد  هب  یتمواـقم  هنوگ  چـیه  نودـب  كرادـت  ماکحتـسا و  همه  نآ  اـب  تـالک  هچ 
ناموت رازه  دصناپ  يرورک  ره  هک  كوکـسم  دـقن  رورک  هدزناپ  ، » سیفن يایـشا  سانجا و  زا  ریغ  ار ، نآ  نازیم  هناتـسلگ  هک  يردان  میظع 

هب لاس  نیدنچ  رد  ردان  هچنآ  دوشگ و  عقومیب  ششخب  فارسا و  هب  تسد  درب و  دهشم  هب  ار  نارکیب  تورث  نیا  همه  تسا - هتـشون  دشاب »
. دیشخب نآ  نیا و  هب  راوهناوید  ار  همه  دوب  هتشابنا  مه  يور  لخب  تمائل و  هب  هتفرگ و  ریوزت  ملظ و  هب  ای  ریشمش  روز 

گنچ هب  زین  ردان  نادنزرف  تالک ، فرـصت  رد  دوب  هتخودنا  هک  درک و  فلت  هک  هللا  هّللاتخیرب  هدـید  یلو  دروآ  فک  هب  نوخ  یـسب  لد 
هب هک  يردان  ناگدازهاش  یماسا  درپس . رادـبآ  غیت  مد  هب  ار  همه  درواین و  محر  نانآ  زا  کـیچیه  رب  ناـخ  یلقیلع  دـنداتفا و  ناـخ  یلقیلع 

: تسا نینچ  دندش  هتشک  يو  نامرف 
، هلاس هس  ناخ  زیگنچ  هلاس ، هدـجیه  ازریم  یلقماما  هلاس ، هس  تسیب و  ازریم  هللا  رـصن  هلاـس ، هن  تسیب و  ازریم  یلقاـضر  رداـن : نادـنزرف  زا 

. هراوخریش ناخ  هللا  دهج 
، هلاس تفه  ناخ  نوتـسیب  هلاسجنپ ، ناخ  نوراـه  هلاـس ، هدزاـی  ازریم  یلقدـحاو  هلاـس ، هدزاود  ازریم  یلعبحم  ازریم : یلقاـضر  نادـنزرف  زا 

. هلاس راهچ  ناخ  دومحم 
یضترم هلاس ، راهچ  ناطلس  بارهس  هلاس ، جنپ  ناخ  یفطـصم  هلاس ، جنپ  ناخ  رومیت  هلاس ، تفه  ناخ  زودلوا  ازریم : هللا  رـصن  نادنزرف  زا 

وا رب  ردـپ  مان  دـمآ و  ایند  هب  ردـپ  گرم  زا  دـعب  هک  ازریم  هللا  رـصن  هراوخریـش ، ناخ  ياتکوا  هلاس ، هس  ناخ  هّللا  دـسا  هلاس ، هس  ناخ  یلق 
خرهاش طقف  ناخ  یلقیلع  دیسر . لتق  هب  ناخ  یلقیلع  روتسد  هب  زین  وا  دنداهن و 

491 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
دوب و نیـسح  ناطلـس  هاش  رتخد  خرهاش  ردام  هک  دوب  نیا  املـسم  نآ  تلع  تشاد و  فاعم  ندـش  هتـشک  زا  ار  خرهاش  طقف  ناـخ  یلقیلع 

. هیوفص راگدای  اهنت  مدرم  رظن  رد  خرهاش 
تروص تنطلس  نایعدم  عمق  علق و  يارب  انطاب  مدرم و  بولق  بلج  يارب  ارهاظ  هک  ردان ، ناگداون  نادنزرف و  نتـشک  زا  دعب  ناخ ، یلقیلع 

رداص ینامرف  یهاشداپ  تخت  رب  سولج  ماگنه  تسـشن و  تخت  رب  لاس 1160  هیناثلا  يدامج  ینعی  هام  ناـمه  متفه  تسیب و  رد  تفرگ ،
رگید هک  دننادب  مدرم  همه  ات  داد  رییغت  هاش  لداع  هب  هاش  یلع  زا  زین  ار  دوخ  مسا  دومن و  راجزنا  راهظا  ردان  روج  متـس و  زا  نآ  رد  درک و 

: دوب نینچ  يو  هکس  شقن  تسا . هدش  زاغآ  یناخ  یلقیلع  يرگداد  لدع و  هرود  هتفرگ و  نایاپ  يردان  يراکمتس  نارود 
مدرم هدـیمر  ياهلد  ات  داد  رارق  یلع » تیالو  هاـش  هدـنب   » زین ار  دوخ  رهم  عجـس  یلع  ماـن  هب  تنطلـس  هکـسیلزی  مل  مکح  هب  جـیار  تشگ 

ار مـالغ  کـیب  بارهـس  کـلامملا و  ریعم  ناـخ  یلعنـسح  هناراـکایر ، تامادـقا  نیا  زا  سپ  دـیامن . بلج  دوخ  هب  ار  ناریا  بهذـم  یعیش 
هب دوخ  داتسرف و  ناهفصا  هب  قارع  يرایتخا  بحاص  يرادرس و  هب  ار  شیوخ  ردارب  ناخ  میهاربا  و  تخاس » تنطلس  هناخراک  شخبماظن  »

. تسشن ترشع  شیع و 
قارع و یحاون  فیاوط  ریاس  يرایتخب و  راشفا و  ریاشع  تالیا و  یمامت  اریز  دـییاپن . يرید  درم  نیا  تنطلـس  ریوزت ، ایر و  همه  نیا  اب  اـما 
هب يور  دوب ، هداد  رارق  شیوخ  تردق  تنطلس و  هناوتشپ  تقیقح  رد  هتخاس و  رقتسم  هدناچوک و  ناسارخ  هب  ار  نانآ  ردان  هک  ناجیابرذآ 

گرم طوقس و  بقاعتم  رگید  فرط  زا  دیدرگ . هاش  لداع  تنطلس  هاگتـسد  فعـض  بجوم  رما  نیا  دنداهن و  يدادجا  ءابآ و  ياهنیمزرس 
لداع هک  ییاج  ات  دومن  زورب  ناسارخ  رد  یمیظع  يالغ  طحق و  کیجات ، كرت و  ناراوس  زات  تخات و  رثا  رب  ناسارخ ، رد  ردان  ماـگنهبان 

. دیزگ ياج  تمعن  رپ  زبسرس و  هطخ  نآ  رد  هام  هن  تفر و  ناردنزام  هب  رابجالاب  هاش 
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يرورس لالقتسا و  يوجتسج  رد  یناوج ، مکح  هب  ناهفصا  رد  زین  ناخ  میهاربا 
492 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

، دیدیم دوخ  تفرشیپ  عنام  ار  ناخ  بارهس  دوجو  هک  کلاملا  ریعم  ناخ  یلعنسح  داتفا . ردارب  اب  تفلاخم  هشیدنا  رد  يرتهم  يایلوخام  و 
لخم و ار  ناخ  بارهـس  هک  زین  ناخ  میهاربا  دـشاب . ناخ  میهاربا  بقارم  ات  دتـسرف  ناهفـصا  هب  ار  ناخ  بارهـس  هک  تشاداو  ار  هاـش  یلع 

. دیدرگ راکشآ  ردارب  ود  تفلاخم  دیناسر و  لتق  هب  ار  يو  تشادنپیم  شیوخ  محازم 
ریما درک و  عمج  شیوخ  رود  هب  ناهفـصا  هاپـس  نارـس  زا  ياهدـع  اب  ار  ناکبزا  هنغافا و  زا  یعمج  ناوارف  شاـپ  تخیر و  اـب  ناـخ  میهاربا 
دوخ اـب  تشاد - تشحو  هاـش  لداـع  زا  یللع  هب  و  دوب ، بوصنم  ناـجیابرذآ  يرادرـس  هب  رداـن  بناـج  زا  هک  زین - ار  ولقرق  ناـخ  نالـصا 

بولغم و ار  ناهاشنامرک  مکاح  تسم  شیم  برع  ناخ  ریما  تسناوت  رکـشل  نیا  داتـسرف و  ناهاشنامرک  رـس  رب  رکـشل  درک و  ناتـسادمه 
ناخ میهاربا  تفرگ و  رارق  ناخ  میهاربا  رایتخا  رد  ناجیابرذآ  ناهاشنامرک و  قارع و  رسارس  یتدم  كدنا  رد  بیترت  نیدب  دنک . ریگتسد 

نیوزق هیناطلـس و  نیب  ناجنز  رد  ردارب  ود  گنج  دـش . هناور  وا  یبوکرـس  دـصق  هب  زین  هاش ) لداع   ) هاـش یلع  درک و  تمیزع  ناهفـصا  زا 
رتکچوک و ردارب  هس  اب  دوخ  وا  دش و  هتـسکش  هاش  یلع  هاپـس  دنتـسویپ ، نمـشد  هاپـس  هب  هاش  لداع  نایرکـشل  زا  یعمج  نوچ  دش و  عقاو 

يدامج لیاوا   ) دـندرک روک  دـنتفرگ و  ار  وا  دندیـسر و  ودـب  ناخ  میهاربا  ناگتـشامگ  اـجنیا  رد  تخیرگ و  نارهط  هب  صاوخ  زا  یعمج 
(. هیناثلا 1161

. تشادن رتشیب  لاس  جنپ  تسیب و  يو  ماگنه  نیرد 
رد هک  دوب  ناخ  نالـصا  ریما  نتـشک  تدم  نیرد  يو  مادقا  نیتسخن  دنام و  زیربت  رد  هام ، شـش  تدم  ردارب ، رب  هبلغ  زا  سپ  ناخ  میهاربا 
رد درک و  تکرح  يو  یبوکرـس  يارب  اذـل  دوب . كانـشیدنا  وا  زا  ناـخ  میهاربا  تشاد و  ناوارف  يذوـفن  تردـق و  ناـجیابرذآ  تاـحفص 

ریگتسد هلیح  هب  دعب  یکدنا  یلو  درب ، هانپ  غاد  هجارق  ناتسهوک  هب  ناخ  نالصا  ریما  تسکش . مهرد  ار  ناخ  نالـصا  ریما  نادمه  یکیدزن 
. دنناسر لتق  هب  ناخوراس  شردارب  اب  ار  وا  ات  داد  روتسد  ناخ  میهاربا  دش و 

ار دوخ  ردارب  ازریم  نیـسح  يو  دیـسر . رفن  رازه  تسیب  دص و  هب  شنایهاپـس  رامـش  تفرگ و  الاب  ناخ  میهاربا  تردق  مادـقا ، نیا  زا  سپ 
هزاوآ داد و  ناسارخ  يرادرس 
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تعاـطا تمدـخ و  زا  ریغب  ار  وا  تسازریم و  یلق  اـضر  دـنزرف  ازریم  خرهاـش  هـب  قـلعتم  قاقحتـسالا ، ثرـألاب و  یهاـشداپ  هـک  دـنکفا  رد 

نویامه سولج  هب  ار  تنطلـس  گنروا   » هدـمآ قارع  هب  اـت  درک  توعد  ازریم  خرهاـش  زا  هناتـسلگ  نسحلا  وبا  هتـشون  هب  تسین و  يروظنم 
«. دشخب تنیز 

هب ار  دهـشم  نیازخ  دزاس و  دوبان  دروآ و  تسد  هب  ار  خرهاـش  هنوگ  نیدـب  هک  تشاد  رظن  رد  نینچ  وا  دوبن و  شیب  یگنرین  همه  نیا  هتبلا 
ناسارخ رد  يو  درادن و  یموزل  قارع  هب  ازریم  خرهاش  تکرح  هک  دـنداد  باوج  ناسارخ  مدرم  نارـس  نارادرـس و  اما  دـنک . لقتنم  قارع 

. دیآ دهشم  هب  تسا  تباث  قداص و  شیوخ  لعف  لوق و  رد  ناخ  میهاربا  رگا  درک و  دهاوخ  سولج 
هب اسؤر  نارادرـس و  یمامت  هکنآ  ات  تفریذـپن  خرهاـش  یلو  دـنناشن . تنطلـس  تخت  رب  اـت  دـندناوخارف  گرا  زا  ار  خرهاـش  بیترت  نیدـب 
يو سولج  خیرات  هدام  تسشن و  تنطلس  هب  دهـشم  رد  هنس 1161  لاوش  متـشه  رد  خرهاش  دندروخ و  دنگوس  وا  يرازگتمدخ  تعاطا و 

. دنتفای مظعا » ناطلس   » ار
هکس دناوخ و  هاش  میهاربا  ار  دوخ  زیربت  رهش  رد  لاس 1161 ، ۀجحلا  يذ  مهدفه  رد  دوب ، هتـسبن  یفرط  دوخ  سیاسد  زا  هک  ناخ  میهاربا 

یجرا ار  وا  لیصا  تیصخش و  اب  مدرم  نوچ  دوشگ و  رز  میـس و  ندنکارپ  لام و  فالتا  هب  تسد  هاش  یلع - نوچمه  دز و  شیوخ  مان  هب 
ناونع یناخ و  بقل  داد و  هیامرـس  فازگ  یغلاـبم  نانادـب  درک و  عمج  شیوخ  رود  هب  ار  ناـیاپ  رـسیب و  ناـگیامورف و  يو  دـنداهنیمن ،
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مرح و ناقلعتم  اب  ار  روک  هاش  یلع  دمآ و  مق  هب  دش و  هناور  ناسارخ  يوس  هب  گنج  مزع  هب  ناوارف  یهاپس  اب  سپس  دیـشخب و  ینارمکح 
. داهن ناسارخ  هب  يور  دوخ  تشاذگ و  رهش  نآ  رد  رفن  رازه  جنپ  یس و  زا  بکرم  یناگداپ  پوت و  يریداقم  هنب و 

، نانمـس هخرـس  لزنم  رد  درکیم . تکرح  رتولج  یلـصا  يودرا  زا  لزنم  کی  اج  همه  هک  دوب  یـشاب  یچپوت  ناخ  ریما  يو  هاپـس  رادولج 
تشونرس هدهاشم  زا  سپ  يو  اریز  تساخرب . تفلاخم  هب  وا  اب  دوب  هدش  نادرگ  يور  ناخ  میهاربا  زا  هک  ناخ  ریما 
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. دوب هدش  كانمیب  دوخ  ناج  رب  ناخ  میهاربا  تسد  هب  شندش  هتشک  ناخ و  نالصا  ریما 

تنطلـس يارب  ار  وا  دـندنمقالع و  دیـسریم  هیوفـص  هب  رداـم  بناـج  زا  هک  خرهاـش  تنطلـس  هب  ناـیناریا  هـک  تـسنادیم  هتـشذگ  نآ  زا 
. درکیم تیاعر  نایناریا  زا  رتشیب  ار  بهذـم  ینـس  ناکبزا  ناناغفا و  بناج  ردان  دـننام  زین  ناخ  میهاربا  هکنآ  هصاخ  دـننادیم . رتهتـسیاش 
رد ناخ ، ریما  يزادناریت  اب  تسب . پوت  هب  ار  هاپس  یلـصا  تمـسق  هناخپوت ، زا  هدافتـسا  اب  تساخرب و  میهاربا  اب  تزرابم  هب  ناخ  ریما  يراب 

مشچ رد  هجیتن ، رد  دنتسویپ و  ناخ  ریما  هب  عضو  نیزا  هدافتسا  اب  زین  ناشابلزق  داد و  يور  یتخس  جرم  جره و  ناخ  میهاربا  هاپـس  فوفص 
. تخیرگ مق  يوس  هب  دوخ  وا  دش و  هدنکارپ  ناخ  میهاربا  يودرا  یندز  مه  رب 

دنچ دنتسب . ار  رهش  هزاورد  دندرک و  نوریب  رهـش  زا  ار  نانآ  دنتخیر و  ناکبزوا  ناناغفا و  رـس  رب  زین  مق  ناگداپ  شابلزق  دارفا  نایم ، نیرد 
زور راهچ  هس  زا  سپ  اما  تخادرپ . گـنج  هب  دـیآرد  رهـش  هب  تسناوتن  دـیهمت  گـنرین و  هب  نوچ  دیـسر و  مق  هب  ناـخ  میهاربا  دـعب  زور 

نیوزق هواس و  نیبروپالق  هعلق  هب  ناخ  میهاربا  دـش . ادـج  وا  زا  راوس  رازه  هدزناپ  اب  ناغفا  ناخ  دازآ  نایم ، نآ  زا  دـندش و  قرفتم  شهاپس 
روتسد هب  تسخن  نانآ  داتسرف و  وا  رس  رب  ار  رفن  دنچ  خرهاش  دنداد . عالطا  خرهاش  رابرد  هب  ار  بتارم  دنتفرگ و  ار  وا  هعلق  لها  تخیرگ .

هب دورو  زور  رد  زین  ار  هاش  یلع  دـندرب و  دهـشم  هب  ار  شـشعن  دـندناسر و  لتق  هب  ار  يو  هار  یط  رد  سپـس  دـندرک و  روک  ار  وا  خرهاش 
. دنتشک يردان  ناگدازهاش  نوخ  صاصق  هب  دهشم 

هاش رتخد  مگیب  ناطلـس  همطاف  ازریم و  یلق  اـضر  رـسپ  دـش  هتفگ  هکناـنچ  خرهاـش  تفرگ . رارق  ازریم  خرهاـش  رب  تموکح  بیترت  نیدـب 
لتق زا  ار  يو  دوب ، هتشک  ار  ردان  ناگداون  نادنزرف و  همه  هک  هاش  یلع  تشاد . لاس  هدراهچ  ردان  لتق  ماگنه  رد  يو  دوب . نیـسح  ناطلس 

هچ دـبایرد . رما  نیدـب  تبـسن  ار  مدرم  رظن  تساوخیم  هلیـسو  نیدـب  اریز  تسا . هدـش  هتـشک  زین  يو  هک  داد  ترهـش  اما  تشاد . فاـعم 
خرهاش تنطلس  اما  دنسانشیم  هیوفـص  تنطلـس  ثراو  دنرادیم و  تسود  هیوفـص  هب  شباستنا  تمـس  هب  ار  خرهاش  مدرم  هک  تسنادیم 
رورغم شکرـس و  نارادرـس  هک  دش  بجوم  راک  نیا  دمآرب و  دـمحم  دیـس  ریم  ناج  دـصق  رد  يو  هک  ینعم  نیدـب  دوب . لزلزتم  تسس و 

دنریگب ار  دمحم  دیس  ریم  بناج  ناسارخ 
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. دوب تیصخش  اب  مشتحم و  رادردام و  ردپ و  يدرم  اتاذ  یشعرم و  تاداس  زا  مرکا و  ربمغیپ  هلالس  زا  هک 
نامیلـس هاش  رتخد  مگیب  ونابرهـش  شردام  دوب و  یـشعرم  دواد  ازریم  شردـپ  دیـسریم . هیوفـص  هب  رداـم  بناـج  زا  زین  دـمحم  دیـس  ریم 

ازریم نامیلـس  دوخ  يرداـم  دـج  ماـن  هب  ار  وا  مدرم  یلو  تشاد  دـمحم  ماـن  دوب و  هدـش  دـلوتم  ناهفـصا  رد  لاـس 1128  رد  يو  يوفص .
. تشاد رارق  نیسح  ناطلس  هاش  ناوارف  تبحم  مارتحا و  دروم  هدازهاش  نیا  دندیمانیم .

سابع هاش  يردام  دادجا  هک  دیـسریم  ناردنزام  یـشعرم  نیطالـس  هلـسلس  سـسؤم  یـشعرم  نیدلا  ماوق  ریم  هب  وا  تبـسن  هک  صوصخب 
. دوب هدمآرد  سابع  هاش  دقع  رد  هک  ناتسجرگ  یلاو  تارگاب  رتخد  مناخ  ناهج  رخف  هون  دوب  مگیب  فرش  زع  مه  دواد  ازریم  ردام  دندوب .

ناتسرال نامرک و  سراف و  رد  هنغافا  طلست  زا  سپ  هک  دمحا  دیس  ازریم  ردپ  تسا ، مساقلا  وبا  اهنآ  زا  یکی  هک  تشاد  رسپ  هد  دواد  ازریم 
هنغافا تسد  هب  لاس 1140 ، رد  یناث ، بسامهط  هاش  یهاوخدوخ  ینادان و  رثا  رب  ماجنارس ، دز و  هکس  دوخ  مان  هب  درک و  تنطلـس  يوعد 

. دش هتشک 
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. درک جیوزت  ودب  ار  دوخ  رهاوخ  دناوخارف و  ناهفـصا  هب  ناردنزام  زا  ار  دـمحم  دیـس  ازریم  یناث  بسامهط  هاش  ناناغفا ، تسکـش  زا  دـعب 
ناردـنزام و هب  سپـس  دهـشم و  هب  تسخن  شاهداوناخ  اب  ار  دـمحم  دیـس  ازریم  درک ، هبلغ  ریوزت  روز و  هب  بسامهط  رب  ردان  هک  یماـگنه 
وا هب  سدق  ناتـسآ  تیلوت  هوالع  هب  ار  ناریا  کلامم  لک  ترادص  دیبلط و  دهـشم  هب  ار  يو  ردان  دـنه ، زا  تشگزاب  رد  داتـسرف و  نانمس 

لثم یـشکب  ار  مرـسپ  یهاوخیم  رگا  داد  ماـغیپ  دوب  عـلطم  رداـن  تین  زا  هک  يو  رداـم  یلو  دـشاب . هتـشاد  رظن  ریز  هراوـمه  ار  يو  اـت  داد 
زا ار  وا  مراد . رسپ  کی  نیمه  اهنت  متسین و  شیب  یفیعض  نزریپ  نم  هنرگو  نکب  ار  راک  نیا  مدوخ  شیپ  رد  یناث ) بسامهط   ) ماهدازردارب

. نکم ادج  نم 
رد ار  شندوب  نوچ  یلو  درک . مامت  مارتحا  ار  وا  مه  هاش  یلع  درپس و  یلقیلع  هب  ار  دهشم  هعلق  يو  ردان ، گرم  زا  سپ  تفریذپ . مه  ردان 

داد ناریا » لک  هماع  هصاخ و  ترادص   » تمس تیلوت ، بصنم  رب  هوالع  ار  يو  مدرم ، بولق  بلج  يارب  تسنادیمن ، حالص  دهشم 
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وزج رد  دـمحم  دیـس  دـش ، روک  يو  رما  هب  داتفا و  ناخ  میهاربا  شیوخ  ردارب  تسد  هب  هاـش  لداـع  یتقو  درب . ناردـنزام  هب  دوخ  هارمه  و 
دیدـجت و   » مق هناخدور  دـس  ریمعت  تهج  یهاپـس  رازه  جـنپ  اب  ار  يو  ماجنارـس  تشاد و  مرتحم  ار  وا  زین  ناخ  میهاربا  دوب . يو  ناهارمه 

تابـساحم زیوجت  رهـش و  تظافح  نینموملا و  راد  گرا  رهـش و  نیـصح  نصح  میمرت  ررقت و  هبیط و  ترامع  هرهطم و  هبق  يراکسنرقم 
لام و ضرعتم  مق  رهـش  رد  ناخ  میهاربا  تسکـش  زا  سپ  هک  ار  ناناغفا  تسناوت  وا  هک  دوب  تیرومأم  نیرد  داتـسرف و  مق  هب  قارع » لامع 

. دیامن ظفح  ناناغفا  ناکبزا و  هلمح  ربارب  رد  ار  مق  دنک و  نوریب  رهش  زا  دندوب  هدش  مدرم  ناج  سومان و 
یـضار تنطلـس  لوبق  هب  ات  دـننک  تساوخرد  يو  زا  قارع  مدرم  ارما و  هک  دـش  بجوم  ینادراک  تیاـفک و  رب  ینتبم  هناروسج  لـمع  نیا 

بوص نیا  يامرف  فیرشت  مامت  لاجعتسا  هب   » هک داتسرف  وا  دزن  دیجم  نآرق  هارمه  يزیمآعرـضت  همان  خرهاش  لاوحا ، نیا  لالخ  رد  دوش .
لاح بسانم  هک  يوحن  ره  هب  هدومرف  کلـسنم  دوخ  ناـمالغ  نادـنزرف و  کلـس  رد  هدرتسگ ، هیاـس  سکیب  میتی  نیا  رـس  رب  هدـیدرگ ... 

« دنهد صالختسا  ناسارخ  شابوا  رماجا و  تعامج  نیا  تسد  زا  ار  سکیب  نیا  هدومرف  روما  ماظن  دنناد 
تفگ تفریذپن و  تنطلس  باب  رد  ار  قارع  يارما  داهنشیپ  دمحم  دیس  ع ،)  ) اضر ترضح  رهم  دیجم و  هّللا  مالک  اب  هارمه  همان ، ندیسر  اب 

دنکیم باجیا  ع )  ) اضر ترـضح  رهم  دیجم و  هّللا  مالک  تمرح  هک  صوصخب  تسا  نم  دنزرف  ياج  هب  خرهاش  درادـن و  تنطلـس  هیعاد 
هثاثا و بابـسا و  يو  يراب  تسا . خرهاش  بناج  زا  ياهنادرمناوجان  هلیح  تادـیهمت  نیا  هک  تسنادیمن  دوخ  مدرگزاب و  ناـسارخ  هب  هک 

. دش رهش  دراو  ههاریب  زا  دیناسر و  دهشم  هب  ار  دوخ  ریوک  هار  زا  هتفرگرب  ار  روک  هاشلداع  هناخپوت و  هناخ و  رهاوج 
هب دیس  دورو  درجم  هب  دوب . داتسرف  هار  نیب  رد  يو  نتشک  يارب  ار  یسک  خرهاش  اریز  دیدرگ . يو  ندنام  هدنز  بجوم  یفداصت  لمع  نیا 
دیس اما  دهد ؛ همتاخ  دیس  تایح  هب  اجنامه  رد  هک  دومن  توعد  دوخ  تنطلس  رقم  غابراهچ  هب  ار  وا  درک و  لابقتسا  يو  زا  خرهاش  دهشم ،

اتقوم خرهاش  هک  دیدرگ  بجوم  شناهارمه  زا  يریثک  عمج  روضح  دش و  هجوتم 
497 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

دناوخارف شیوخ  تظفاحم  تهج  ار  دوخ  یقارع  ناتسود  دیس  دش ، راکشآ  خرهاش  ینمشد  یتقو  دنک . رظن  فرـص  دوخ  هشقن  يارجا  زا 
وا تظفاحم  هب  دنتشادیم ، یمارگ  يوفص ، نادناخ  هب  کیدزن  باستنا  تدایس و  فرش  تبسانم  هب  ار ، وا  هک  زین  نایناسارخ  زا  رفن  رازه  و 

دیزرو و يراددوخ  تیرومأم  نیا  يارجا  زا  يو  درک . يو  نتشک  رومأم  ناخ  دوبهب  مان  هب  ار  دوخ  نارادرس  زا  یکی  خرهاش  دنتـسب . رمک 
یضار دمحم  دیس  لتق  هب  هک  نارادرس  درک . داهنشیپ  ار  دیـس  نتـشک  نارادرـس ، ریاس  تعافـش  باوج  رد  دنکفا و  نادنز  هب  ار  وا  خرهاش 

. دندرک یضار  تنطلـس  هب  ار  يو  لصفم  تارکاذم  زا  سپ  دنتفر و  دمحم  دیـس  دزن  یگمه  هدروآ  نوریب  نادنز  زا  ار  ناخ  دوبهب  دندوبن 
ق) مرحم 1163 ه . متسیب  )

. دش هدز  وا  مان  هب  هکس  هلصافالب  دومن . سولج  تنطلس  تخت  رب  دمحم  دیس  ریم  رفص ، مجنپ  زور  رد 
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نیا رگید  فرط  رد  ماما و  هدزاود  ماـن  هیـشاح  رد  دوب و  هّللا  یلو  یلع  هّللا ، لوسر  دـمحم  هّللا ، ـالا  هلا  ـال  فرط  کـی  رد  شاهکـس  شقن 
: تیب

، دمحم دیـس  دنتفای . قرـشم » زا  سمـش  عولط   » ار يو  سولج  خیرات  هدام  یناث » ینامیلـس   » رتسگلدع هشینارماک  هکـس  قح  فطل  زا  دز 
داتسرف و تاره  رـس  رب  ناخ  ملع  ریما  ردارب  ناخ  موصعم  ریما  یـشابیچپوت و  ناخ  ریما  یگدرکرـس  هب  یهاپـس  لومعم ، تاباصتنا  زا  سپ 
« هیلع تلود  قلطم  لیکو   » همیزخ ناخ  ملع  ریما  هک  دش  ربخ  اب  دمحم  دیس  حتف ، نیا  ربخ  ندیسر  زا  سپ  درک . فرصت  ار  تاره  هاپس  نیا 
زا تفشآرب و  تخـس  دمحم  دیـس  تسا . هدرک  روک  ار  خرهاش  دوخ ، شیوخ  ناخ  بارهم  ریما  یتسدمه  اب  لک ) نواعم  يانعم  هب  ابیرقت  )
رد دـمحم  دیـس  تشگزاب . تنطلـس  هب  هرابود  نارادرـس ، رارـصا  حاحلا و  رثا  رب  رگید  راب  هتفه ، کـی  زا  سپ  یلو  درک . ضارعا  تنطلس 

. تشذگرد ناخ  بارهم  ریما  ناهگان  هک  دوب  راهدنق  هب  یشکرکشل  هشیدنا 
ماگنه نیرد  داتسرف . هزانج  عییشت  تهج  ار  ناخ  ملع  ریما  هلمج  نم  ارما  هیلک  هاش 

498 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
کی و کی  ار  دوخ  دارفا  دنیبب ، ناس  نانآ  زا  دمحم  دیـس  ریم  ات  دوب  هداتـسیا  هناختلود  ناخولج  رد  راوس  رازه  ود  اب  هک  ریالج  یلعفـسوی 
درک و ینادـنز  رهـش  گرا  رد  دومن و  روک  هتفرگ  ار  وا  دروآ و  موجه  هاش  رـس  رب  هرابکی  داتـسرف و  هناـختلود  تراـمع  لـخاد  هب  ود  ود 
زا ق  لاس 1177 ه . رد  ات  دنامب  نادنچ  ینابزیب  يروک و  ینادنز و  تلاح  رد  یناث  نامیلـس  هاش  دیرب . ار  وا  نابز  خرهاش  روتـسد  هب  سپس 

. دیشکن لوط  زور  لهچ  زا  شیب  يو  تنطلس  نارود  تفای . ییاهر  یگدنز  جنر 
مالعا ار  وا  ددجم  سولج  اهپوت  يادص  اب  دندز و  هنایداش  هراقن  دنتـشادرب و  تنطلـس  هب  ار  روک  خرهاش  رگید  راب  شناراوس  یلعفـسوی و 

نوـچ یگرگ  فـک  رد  ار  دوـخ  مودـخم  هتفر و  هزاـنج  عییـشت  يارب  هک  يارب  هک  ینارادرـس  ق .) یناثلا 1163 ه . عیبر  مهدزای  ، ) دنتـشاد
. دندرک هرصاحم  ار  غابراهچ  دنتشگزاب و  باتش  هب  دندوب  هتخادنا  یلعفسوی 

. دندش هدنکارپ  دتفا  رطخ - رد  هانگیب  دیس  ناج  هکنآ  میب  زا  دندربن و  شیپ  زا  يراک  دنتشادن  پوت  نوچ  یلو 
رد ناخ  دمحا  راب  کی  هک  نآ  یهاشداپ ، ینالوط  نارود  رسارس  رد  تشاد . نارگید  ماک  هب  شیوخ و  مان  هب  یتنطلس  خرهاش  سپ ، نآ  زا 
اما دـماین . شیپ  ياهثداح  تفرگ  رارق  ناغفا  ناخ  تیامح  تراظن و  ریز  المع  دـمآرد و  وا  نامرف  تحت  خرهاش  تخات و  ناـسارخ  هب  ینا 
ناخ میرک  ماگنه  نیرد  تفایزاب . ار  شیوخ  لالقتـسا  رگید  راب  خرهاش  تشگزاب و  ناتـسناغفا  هب  تفاین و  یقیفوت  ناریا  رد  ناـخ  دـمحا 

قح هراـپ » ناـن   » ناوـنع هب  ار  ناـسارخ  هکلب  دـشن  وا  محازم  زین  دـنز  ناـخ  اـما  دوـب . هدـش  ناـیناریا  ناریا و  هراـک  هـمه  باـقرلا و  کـلام 
، دـش هناور  ناسارخ  يوس  هب  نارهت  رد  سولج  زا  سپ  راجاق  ناخ  دـمحم  اغآ  ق  لاس 1210 ه . رخاوا  رد  هکنیا  ات  تسناد . هدازمودـخم » »
ات دیشوک  رایسب  خرهاش  يردان . تارهاوج  يایاقب  طبض  ناسارخ و  فرصت  يارب  انطاب  سوط و  ضرا  ناطلس  ناتسآ  ندیـسوب  يارب  ارهاظ 

ناهنپ رد  رهاوج  هچ  ره  هک  دندرک  هجنکش  نادنچ  ار  وا  حتاف ، هجاوخ  روتسد  هب  یلو  درادهگن  شیوخ  يارب  ار  تارهاوج  زا  یکدنا  رگم 
ناخ دمحم  اغآ  همه  نیا  اب  داهن . صالخا  قبط  رد  تشاد  راکشآ  و 

499 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
. دنربب ناردنزام  هب  ار  يو  ات  داد  روتسد  هدادن  ار  تارهاوج  مامت  زونه  هکنآ  هناهب  هب 

تفر ناسارخ  هب  هاش  یلعحتف  رد 1217  تشاد ، لاس  هس  تصش و  گرم  ماگنه  رد  يو  تشذگرد . رفس  نیمه  رد  هجنکش  رثا  رب  خرهاش 
. تخاس ضرقنم  ار  هیراشفا  تلود  تشک و  ار  وا  تفای و  تسد  خرهاش  رسپ  ازریم  ردان  رب  ماجنارس  هدمآ  خیرات  بتک  رد  هک  یحرش  هب  و 

راشفا یناث ) هاش   ) ردان راجاق  هاش )  ) یلعحتف يزور  تشک و  ار  راجاق  ناخ )  ) یلعحتف راشفا  هاش )  ) رداـن يزور  تسا . نینچ  راـگزور  مسر 
. ار

( یلم راثآ  نمجنا  راونا ، هّللا  دبع  دیس  حیحصت  هب   ) يدابارتسا ناخ  يدهم  ازریم  زا  يردان  ياشگناهج  عجارم :
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(. نارهت 1328 لابقا ، سابع  حیحصت  هب   ) یشعرم لیلخ  دمحم  ازریم  خیراوتلا  عمجم 
(. 1320 يوضر ، سردم  یقت  دمحم  حیحصت   ) هناتسلگ نیما  دمحم  نب  نسحلا  وبا  فیلأت  ردان  زا  سپ  خیراوتلا  لمجم 

ناخ میرک  تنطلس  رد  یگنس ) پاچ   ) ییاسف نسح  ازریم  فیلأت  يرصان ج 1  همانسراف 
( تیاده ناخ  یلق  اضر  فیلأت  يرصان ج 9  يافصلا  ۀضور 

( مود پاچ   ) ش یئاون 1356 ه . نیسحلا  دبع  فیلأت  دنز  ناخ  میرک 
(26 لاس 3 ش 5 ص 37 -  ) راگدای هلجم  رد  هلاقم   ) یئاون نیسحلا  دبع  ملق  هب  ردان  ناگدنامزاب  تبقاع 

500 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع هاشداپ  ناخ  دومحم  ناطلس  هب  هاش  میهاربا  همان 

ناطلـس نب  ناخ  دومحم  ناطلـس  ناـسحالا  ربلا و  ۀـفأرلا و  ۀـمحرلا و  ۀـلدعملا و  ۀفـصنلا و  ۀـهبألا و  ۀـمظعلا و  ۀنطلـسلا و  کـلفل  اسمـش  ]
«1 [ » هکلم هّللا  دلخ  ناخ  یفطصم 

هک ماظن  هتسجخ  طمن  رب  ماتخ  هدنخرف  هفیحص  حاتتفا  ماجنا و  تنمیم  مالک  زاغآ  لاعف . لک  یف  دومحملا  وه  لاعتملا و  کلملا  هّلل  دمحلا 
تمـص زا و  شلاثمیب  تاذ  هک  تسازـس  هناش  لج  مالع  دنوادخ  یمارگ  یمان و  مان  هب  دوب ، دناوت  مالکلا  كولم  كولملا  مالک  قادصم 

. تساربم هزنم و  لاقتنا  لدبت و  صقن  لاوز و  رییغت و 
، نامز رـصع و  چـیه  رد  ناهج ، روما  ماظن  تهج  هک  یکلملا  کلام  دـنوادخ  نادـنوادخ  شدـنناوخ  هکدـننام  لـثمیب و  یهز  هّللا  یلاـعت 
هب ار  عمال  بکوک  بورغ  قافآ  زا  یقفا  ره  رد  هک  يدنوادخ  هتشاذگن ، یلاخ  ناشلا  عیفر  ناورـسخ  ناشخرد  موجن  زا  ینابناهج  نامـسآ 

حور هتـسیاش  نوریب  باـسح  زا  تاـیحت  نوزف و  دـح  زا  دورد  هتـشاد و  نراـقم  نیا  روهظ  هب  ار  نآ  لوفا  هداد و  نارق  عطاـس  یمجن  عولط 
، توتف جرب  رتخا  توبن ، جرد  رهوگ  تلالج ، کلم  باتفآ  تلاسر ، لفحم  عمش  رونم  دقرم  رهطم و 

______________________________

. تسا هدمآ  همان  ردص  رد  امارتحا  ینامثع  ناطلس  باقلا  مان و  (- 1)
501 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

قلخ ثعاب  « 2 ، » كـالول باـطخ  هب  ززعم  «، 1  » َنیَِملاْعِلل ًۀَـمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  اـم  هقوطنم  نیطلا ، ءاـملا و  نیب  مدآ  اـیبن و  تنک  هقودـصم 
حلـصم ناهج ، شنیرفآ  هطـساو  تانیاک ، صلخا  تادوجوم و  فرـشا  بسح ، یمـشاه  رورـس  بسن و  یمیهاربا  دیـس  كالفا ، نیـضرا و 

لک وزج و  مظان  لبس و  يداه  لسر و  رخف  ناکم ، نوک و  تایلک  يازجا 
هبیط و حاورا  رب  ًامِیلْسَت و  « 3  » اوُمِّلَس َو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دنک  راختفا  كالفا  رب  هشیمه  نیمزيو  مدقم  رابغ  زاک  یبرع  دمحم 

. دنانیبم نید  هزوح  نایماح  نیقی و  هار  نایداه  هک  داب  وا  نیدشار  يافلخ  نیرهاط و  دالوا  هرهاط  داسجا 
ییاعد راهزا  ایربک ، هاگرد  نابرقم  رب  دورد  انثلا و  دمحلا و  یلو  دنوادخ  شیاتـس  اتمهیب و  هناگی  مان  هب  اضتقا  تفلاؤم  همان  نییزت  زا  دعب 

َأ هضور  رد  نآ  لاثم  یبوط  تخرد  هک  ییانث  راونا  هتفاـی و  اـمن  وشن و  « 4  » ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْـصَأ  لاهن  نآ  رابیوج  راـنک  زا  هک 
اهُّبَر « 6  » اهَلَّبَقَتَف باحـس  حشرت  هب  تین  صولخ  رازلگ  راسخاش  هک  یتایحت  فونـص  هتفریذپ و  شرورپ  « 5  » ِمالْسِْإِلل ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش  ْنَمَف 
میمش و  « 7  » ِعاَّدلا َةَوْعَد  ُبیِجُأ  میـسن  نآ  نیرق  تقداصم  نیتاسب  نیحایر  زا  هک  یتامیلـست  نونف  مسبتم و  لامآ  یناما و  هچنغ  نسح  لوبق 

، تطـسب نودرگ  ترـضح  یلعا  ناکم ، ایرث  ناگدنب  نییزت  مرا  لفحم  نییآ و  تشهب  سلجم  راثن  ددرگ ، مسنتم  « 8  » ْمُهُّبَر ْمَُهل  َباجَتْساَف 
، تلزنم ایرث 

______________________________
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ایبنألا 107 ةروس  (- 1)
كالفالا تقلخ  امل  كالول  ینعی  (- 2)

بازحالا 56 هروس  (- 3)
میهاربا 24 (- 4)

رمزلا 22 (- 5)
نارمع 27 لآ  (- 6)

ةرقبلا 186 (- 7)
نارمع 159 لآ  (- 8)

502 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
، ناطلسلا تفـضن  ردنکـس  تلـصخ  رمق  تنطف ، دراطع  تجهب ، دیهان  ترـصن  دیـشروخ  تلوص ، مارهب  تداعـس ، سیجرب  تعفر ، ناویک 

ُُرمْأَی َهَّللا  َّنِإ  راثآ  رهظم  نانتما ، لدـع و  رامـضم  راوسهـش  نأشلا ، عیفر  مظعا  نآاق  نابناهج ، ریگناهج  ناقاخ  ناکم ، نامیلـس  ناشردـنکس 
مظاـعا مودـخم  فاـستعا ، روج و  مسارم  یحاـم  فاـصنا ، لدـع و  بتارم  ییحم  ناـیاپیب ، تفأر  میمـش  رهظم  «، 1  » ِناسْحِْإلا َو  ِلْدَْـعلِاب 

نیمرحلا مداـخ  نینرقلا ، يذ  ردنکـسا  یناـث  نیرحبلا ، ناـقاخ  نیربـلا و  ناطلـس  ممـألا ، نیب  نیقاوخلا  مخاـفا  ذـالم  ملاـعلا ، یف  نیطالـسلا 
نب ناقاخلا  نب  ناقاخلا  ناطلسلا و  نب  ناطلسلا  نب  ناطلسلا  نمحرلا ، هللا  لظ  نانملا ، کلملا  ۀیانع  نم  ظحلا  رفواب  صوصخملا  نیفیرـشلا ،

عوفرم هدومن ، مالسالا  رفکلا و  نیب  ادس  هتدس  اینـس  مانألا و  ۀبطاق  أجلم  هتبتع  ایلع  تلازال  هدمآ ] همان  ردص  رد  هک  یتاملک  ياج   ] ناقاخلا
روما دـقع  لح و  نوچ  هک  درادیم  تسا  یهانتمان  تاحوتف  زین  راونا  طبهم  یهلا و  تاضویف  هعـشا  حرطم  هک  ایـضاضیب  يارآ  ناـهج  يار 

ُِلق نانکراک  تسد  هب  يرایرهـش  تنطلـس و  تامدـقم  داشگ  تسب و  طوبرم و  الاب  ملاع  ناردـقم  تیافک  فک  هب  يرادـناهج  تفـالخ و 
هاپـس مایخ  برـضم  ناجیابرذآ  کلامم  هک  نارتقا  تنمیم  ناوا  نیرد  دـشابیم و  طونم  « 2  » ُءاشَت ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِکـْلُْملا  َکـِلام  َّمُهَّللا 
یلَع َمیِهاْربِإ  اهاْنیَتآ  اُنتَّجُح  َْکِلت  َو  هفیرـش  همیرک  لولدم  هب  هلا  هاگرد  دنمتـسم  نیا  هدـیدرگ ، ماجنا  رفظ  يودرا  قالـشق  ماشتحا و  مجنا 
رظن نوچ  سولج و  هدیدرگ  يرایتخب  تفصن و  گنروا  يازفاتنیز  يرایرهش و  تنطلـس و  يارآ  ریرـس  « 3  » ُءاشَن ْنَم  ٍتاجَرَد  ُعَفَْرن  ِهِمْوَق 

هللا باط  مرادـمان  مع  نمحر ، تمحر  راهب  قیرغ  ناکم ، هردـس  ناقاخ  هب  نیا  زا  لبق  هک  هماتخ  تافاصم  همان  نوحـشم  تفلا  نومـضم  هب 
نیتلود نیب  ام  یف  هعجـضم  هّللا  درب  عبار ، ناخدارم  ناطلـس  عبارم ، ناوضر  هاشداپ  هحلاصم  حیاور  دوب ، هدـش  مقر  تدوم  ملق  هتـشاگن  هارث 

«4  » ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  همیرک  داتوا  هب  هدکؤم  قیثاوم  هدیسر  مانا  روهمج  ماع و  صاخ و  عالطا  غامد  هب  نیتیلع 
______________________________

لحنلا 90 (- 1)
نارمع 26 لآ  (- 2)

ماعنألا 73 (- 3)
ةدئاملا 1 (- 4)

503 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
نیتلودـلا نیب  هحلاصم  هملاسم و  رب  ینتبم  تاجمان  هقیثو  ولت  رد  و  « 1  » ًالُؤْسَم َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  هقودصم  هدیـشم  نیکر  ناکرا  و 

هتفکـش و رهاظم  تقادـص  رطاخ  نشلگ  رد  لامآ  راهزا  هک  ناشن  تداعـس  ناوا  نیا  رد  هدـش و  هدرپس  یمظع  تلود  ود  يانما  هب  نیتیلعلا 
همان دوب ، لاعتم  يادخ  تفطاع  رظن  روظنم  نآ  لآمریخ  لاوحا  يراجم  رب  عالطا  باحس  تاحشر  دنمشهاوخ  ریمخت  یتسود  ریمض  رازلگ 

- ررد کلک  هدز  مقر  ناخ  میرک  دـمحم  یناقاخلا  برقم  هاگتـسد ، تلاسب  تماهـش و  هاـجیلاع  تباحـص  هب  هک  نویاـمه  هماـتخ  نیکـشم 
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رلگیب نایاشاپ و  ارزو و  مومع  هب  الاو  ناعذألا  بجاو  نامرف  افـص ، حلـص و  ینابم  دییـشت  ماقم  رد  هدـیدرگ ، ناشن  دراطع  نایـشنم  کـلس 
داحتا هحلاصم و  نیکر  ناکرا  قباس  روتـسد  هب  هک  دوب  هدـش  رداص  یناطلـس  هسورحم  کلامم  روغث  تادحرـس و  رایتخا  بابرا  نایگیب و 

نیماضم دنرامـش . مزال  بانتجا  زارتحا و  هدـشن ، بکترم  دـشاب  یگناگی  تافاصم و  یفاـنم  هک  ار  يرما  هتـسناد ، میاد  میاـق و  ار  نیبناـج 
بولق تحاس  يازفاغورف  هناورسخ  تفأر  روهظ  هب  یلین  بکوک  هک  اجنآ  زا  هدیدرگ ، امتنا  رهم  يار  مولعم  اهمامتب  دیاب  هچنانچ  هروطـسم 

دوب ایارب  ایاعر و  تیهافر  تیریخ و  ضحم  هک  تهج  نیا  زا  دـندوب  هدومرف  راعـشا  أمامتها  ار  ریخ  رما  نیا  هدـش و  بولـسا  تدوم  بابحا 
ضرغ زین  ار  هاوخاوه  تسود  نیا  دندومرف و  فورصم  نآ  رب  یهاشداپ  تمهن  الاو  تمه  مالعا و  مانا  باقر  کلام  مالـسا  هفیلخ  نآ  هک 
نایگیب رلگیب  ناگنهرس و  نایلاو و  یگمه  هب  ماظن  ردق  اضق و  ماقرا  اددجم  هروطسم  بتارم  هب  رظن  دوب ، اعدم  نیمه  یلک  بلطم  یلـصا و 

مالعا و ینـسا  تلود  یلعا و  ترـضح  نآ  زا  هک  يوحن  هب  دـیدرگ  ررقم  رداص و  یناقاخ  هسورحم  کلامم  تایالو  تادحرـس  نیناوخ  و 
دـنیامنن و يدـعت  زواجت و  دوخ  دحرـس  زا  هتـشاد  روظنم  یتسود  هحلاصم و  دوب  یمظع  تلود  ود  نایم  رد  ریخ  ياـنب  نیا  زین  نیا  زا  لـبق 
، هاجیلاع هاگتسد ، تلالج  تمشح و  هانپتکوش ، ترافس و  مرادمان ، مع  مایا  رد  هکنیا  ربانب  دنرمـش . مزاول  زا  تاعارم  ار  رادم  ریخ  راجت 

رما هب  هک  راشفا  ولماش  ناخ  یفطصم  ماظعلا ، نیناوخلا  ةدمع 
______________________________

يرسألا 33 (- 1)
504 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

يرایرهـش و دامتعا  رابتعا و  لحم  زارفارـس و  تبترم  هردـس  هدـس  نیا  تیدوبع  هب  زاتمم و  تمدـخ  تمدـق  بیرقت  هب  دوب  رومأم  ترافس 
تلود نید و  نیدعسلا  علطم  هک  ایلع  هینس  هدس  میثلت  الاو و  هیلع  هبتع  لیبقت  هب  رومأم  اددجم  تسا ، يرازگتمدخ  دعاوق  نیناوق و  ياسانش 

شرازگ هب  یگناگی ، داینب  دییـشت  زا  دـعب  نییآ ، تشهب  لـفحم  نییزت و  مرا  سلجم  رد  هک  میدومن  تسا  تعفر  تفلا و  نیرحبلا  عمجم  و 
یبایفرـش موسر  میـسرت  رثا و  دیـشروخ  رظنم  تیریخ  رظن  زا  هلوسرم  يایادـه  ندـینارذگ  هماتخ و  تقادـص  همان  لاصیا  تمدـخ و  بادآ 

. دیامن تلاسر  غیلبت  تداعس  ضیف 
نیفرط زا  هشیمه  گرزب و  ردارب  هلزنم  راگدرک  هاگرد  دـنمزاین  نیا  هب  راـگزور ، ناـهاشداپ  هدـیزگرب  راـکماک ، رایرهـش  نآ  هک  اـجنآ  زا 

رابرهوگ ياههماخ  دیلاقم  راگن و  عیادب  ملق  هتـسویپ  هدیـسر  مارم  دارم و  ماشم  هب  داحتا  یتهجکی و  دادو و  تفلا و  حیاوف  نیربنع  حـیاور 
یگتفکـش هلا و  هاگرد  دـنمزاین  نیا  ریطخ  رطاخ  طاسبنا  ثعاـب  هدوب  تاـفاصم  تدوم و  ياـهرد  هدـنیاشگ  تفلاؤم و  رهم و  باوبا  حـتاف 

. دندرک هابتنا  تلدعم  رینم  ریمض 
يابیز هزیـشود  اب  شوغامه و  تکوش  تلود و  ینـسح  دـهاش  اب  هراومه  زیخ و  ةأشن  ینارماـک  هداـب  زیربل و  ینارماـک  رغاـس  هشیمه  یقاـب 

«1 . » داب شود  رب  شود  تهبا  تمظع و 
خیرات درادن ، یفالتخا  هدومن و  هیلاع  هیلع  تدم  دبا  تلود  هناور  ناریا  هاشداپ  میهاربا  ناطلس  ایلاح  هک  تسا  ياهمان  تروص  همان ] تشپ  ]

یفطصم هدبع  ناریا ): یچلیا  رهم  . ) 1162
______________________________

نویامه طخ  هیکرت ، يریزوتسخن  یناگیاب  زا  لقن  هب  ات 193 ) يریصن ص 189   ) تابتاکم دانسا و  )/ B 291  ) خیرات نمجنا  دانسا  ( 1)
505 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع مظعاردص  هب  ازریم  میهاربا  همان 

تمـشح و هدـنزورف  رتخا  لاـبقا و  يزوریف و  تهبا و  تکوش و  ترازو و  هدنـشخرد  بکوک  هتـسویپ  هّللا  ءاـش  نا  ءامـسالا  ریخ  هّللا  مسب 
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تخب دادـما  لاـعتم و  دزیا  تادـییأت  نماـیم  هب  هدوب  عمـال  علاـط و  ییاورماـک  یتخبکین و  تداعـس و  علطم  زا  لـالجا  يزورهب و  تلاـبن و 
. دنشاب يرتسگ  تیاده - تمرکم و  تزع و  ياریپ  هداس  يرضحم و و  وکین  تلود و  ترادص و  يارآ  دنسم  لاف  هدنخرف 

فوشکم امیـس و  تآرم  يار  دوهـشم  تاحوفلا  ۀیکـسم  تایلاغ  تایحت  حـیاور  مسن  تایآ و  یتسود  تابیط  تاوعد  ءاوضا  رـشن  زا  دـعب 
جورع هاش و  ردان  ناطلـس  هاگتـسد  يوق  هاـشداپ  لآـم  ترفغم  تمحرم و  لاوحا  تقیقح  لاـح  لوا  زا  هک  دراد  یمـالجنا  رهم  رینم  ریمض 

، يرازآ ادوس ، هبلغ  ناجیه  زا  لاوحا ، رخاوا  رد  ات  هدـیدرگ  نانگمه  ناـشیا و  ناـشيذ  يار  مولعم  وا  یئاـشگروشک  هبلغ و  لاـبقا و  رتخا 
ضراع ایلوخیلام  لثم 

______________________________

نالوادرا هنیرل و  ترـضح  تلود  بحاص  ند  ازریم  میهاربا  یـشادنرق  کهاش  هلیا  ناخ  میرک  دـمحم  یچلیا  ناریا  همان : تبث  ناونع  (- 1)
. ردیتروص هنیعب  بوتکم  یسراف 

نیا رد  هام  دنچ  لاس و  ود  دیـسر و  ترادص  هب  هاش  ردان  گرم  زا  دعب  یکدـنا  هک  تساشاپ  هّللا  دـبع  دیـس  ینامثع  مظعاردـص  زا  ضرغ 
. دوب یقاب  تمس 

506 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
مومع رب  راک  هدومن  فاستعا  ملظ و  هقیرط  هب  لیم  فارحنا و  يرورپتیعر  تفار و  هطباض  يرتسگداد و  لدع و  دـح  زا  شعبط  هدـش  وا 
گنت مدرم  رب  راک  لوا ، رب  دیزم  هدش  ناسارخ  دراو  تدواعم و  قارع  تیالو  تمـس  زا  هک  لاسما  ات  راوشد  بعـص و  ناریا  ینادا  یلاعا و 
یلاوح رود و  رد  زور  بش و  روکذـم  هاشداپ  يودرا  رد  هک  راـشفا  لـیلج  لـیا  ناـگرزب  ناـیعا و  زا  يریثک  عمج  هک  دیـسر  ياهبترم  هب  و 
روبزم هاشداپ  دوجو  عییـضت  فالتا و  رکف  رد  هاپـس  ناگدرکرـس  نارـس و  زا  رگید  عمج  اـب  دنتـشاد ، تسارح  کیـشک و  تیبرق  وا  ماـیخ 

زین ار  ناشیا  هقیقحلا  یف  دنتـشاد و  راجزنا  هارکا و  لامک  وا  دافحا  دـالوا  روکذـم و  هاـشداپ  زا  هک  اـجنآ  زا  هدـیدرگ و  راـکمه  لدـکی و 
تداعس رـسارس  تمدخ  هب  ار  بتارم  نیا  روبزم ، هاشداپ  عییـضت  رد  قافتا  عامجا و  زا  دعب  دوبن ، همیظع  روما  تیـشمت  قاقحتـسا  تیلباق و 

باتفآ تکوش ، نآاق  هاگتـسد  نودرگ  راگدـنوادخ  تمـشح ، نامیلـس  هاج  دیـشمج  هاشداپ  ناـبرد ، اراد  نودـیرف  ناـکم ، اـیرث  ناگدـنب 
تفوطع دیـشروخ  تفأر  هیاس  یهلا ، باـتک  تمحر  هیآ  يرایرهـش ، تنطلـس و  نامـسآ  نازورف  رین  يراـکماک ، تمظع و  جرب  ریگملاـع 

هاشداپ یلع  ناطلسلا  ناش ، نامیلس  هاشداپ  نانتما ، تمحرم و  میسن  ار  یتسه  ملاع  ناسحا ، شزیمآ و  باحس  ار  ناکما  ناتـسلگ  یهانتمان ،
. دـندومن ملظت  ضرع و  دـندوب  هجوتم  اـج  نآ  روما  ماـظتنا  هب  هارف  ناتـسیس و  تکلمم  رد  ناوا  نآ  رد  هک  هترـصن  هنوعب و  یلاـعت  هللا  دـبا 

دهـشم تیالو  بوص  هب  نانع  فطع  ناعتـسم ، بانج  نوع  يراب و  ترـضح  يراـی  هب  ناودـع  ملظ و  نیا  عفر  تهج  هب  سدـقا ، ناگدـنب 
هناویدخ تمهن  الاو  تمه  فوطعم و  تشاد  رارصا  مدرم  رجز  هب  فقوت و  تیالو  نآ  رد  روکذم  هاشداپ  تقو  نآ  رد  هک  عباوت  سدقم و 

بات نیا  رب  هدایز  قاط و  تقاـط  باـب  ره  رد  ار  ودرا  لـها  یناطلـس ، لـالج  هاـج و  تاـیار  دورو  اـت  دنتـشاد  فورـصم  صوصخ  نیا  رد 
هک سدقا  ناگدنب  هدومن  لوتقم  ار  روکذم  هاشداپ  ةرخآلا ، يدامج  رهـش  مهدزناپ  بش  خیرات  هب  راشفا ، هروکذم  نایزاغ  هدرواین  تمواقم 
زا دعب  سدـقم و  رهـش  هدـلب  لخاد  هدروآ  فیرـشت  تداعـس  تلود و  هب  زور  راهچ  هس  ضرع  رد  دـندوب ، راوج  برق و  رد  اهزور  نآ  رد 

ماشحا تالیا و  نایعا  ارما و  ناگرزب و  ناگدرکرس و  نارس و  یمامت  همدقم ، نیا  عوقو 
507 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

قلخ ثعاب  « 2 ، » كالول باـطخ  هب  ززعم  « 1 ، » َنیَِملاْعِلل ًۀَـمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  هقوطنم  نیطلا )، ءاملا و  نیب  مدآ  اـیبن و  تنک   ) هقودـصم
حلـصم ناهج ، شنیرفآ  هطـساو  تانیاک ، صلخا  تادوجوم و  فرـشا  بسح ، یمـشاه  رورـس  بسن و  یمیهاربا  دیـس  كالفا ، نیـضرا و 

لک وزج و  مظان  لبس و  يداه  لسر و  رخف  ناکم ، نوک و  تایلک  يازجا 
هبیط و حاورا  رب  ًامِیلْسَت و  « 3  » اوُمِّلَس َو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دنک  راختفا  كالفا  رب  هشیمه  نیمزيو  مدقم  رابغ  زاک  یبرع  دمحم 
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. دنانیبم نید  هزوح  نایماح  نیقی و  هار  نایداه  هک  داب  وا  نیدشار  يافلخ  نیرهاط و  دالوا  هرهاط  داسجا 
ییاعد راهزا  ایربک ، هاگرد  نابرقم  رب  دورد  انثلا و  دمحلا و  یلو  دنوادخ  شیاتـس  اتمهیب و  هناگی  مان  هب  اضتقا  تفلاؤم  همان  نییزت  زا  دعب 

َأ هضور  رد  نآ  لاثم  یبوط  تخرد  هک  ییانث  راونا  هتفاـی و  اـمن  وشن و  « 4  » ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْـصَأ  لاهن  نآ  رابیوج  راـنک  زا  هک 
اهُّبَر « 6  » اهَلَّبَقَتَف باحـس  حشرت  هب  تین  صولخ  رازلگ  راسخاش  هک  یتایحت  فونـص  هتفریذپ و  شرورپ  « 5  » ِمالْسِْإِلل ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش  ْنَمَف 
میمش و  « 7  » ِعاَّدلا َةَوْعَد  بیجا  میـسن  نآ  نیرق  تقداصم  نیتاسب  نیحایر  زا  هک  یتامیلـست  نونف  مسبتم و  لامآ  یناما و  هچنغ  نسح  لوبق 

، تطـسب نودرگ  ترـضحیلعا  ناکم ، ایرث  ناگدـنب  نییزت  مرا  لفحم  نییآ و  تشهب  سلجم  راثن  ددرگ ، مسنتم  « 8  » ْمُهُّبَر ْمَُهل  َباجَتْساَف 
، تلزنمایرث

______________________________

ایبنألا 107 ةروس  (- 1)
كالفالا تقلخ  امل  كالول  ینعی  (- 2)

بازحالا 56 هروس  (- 3)
میهاربا 24 (- 4)

رمزلا 22 (- 5)
نارمع 27 لآ  (- 6)

ةرقبلا 186 (- 7)
نارمع 159 لآ  (- 8)

508 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
«1 . » داجمالا هلآ  یبنلاب و  داب  راظنا 

[: رهم ياج  ]
رخآلا 1161 عیبر  میهاربا  تمحر  دیما  درادمیرک  راگدرک  تایانع  زا 

______________________________

ات 188 ص 183  يریصن )  ) تابتاکم دانسا و  نویامه ج 3 ص 76 / همان   ) ناریا خیرات  نمجنا  هرامش 70  دنس  ( 1)
509 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

مالسالا خیش  هب  ربکا  یلع  الم  همان 

ام اَّلِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال  سرد  رکذ و  رارکت  هب  یلعا  ألم  ناحبسم  شلاضفا  لضف و  هزوح  لامک و  سردم  رد  هک  یمالع  میلع  ترضح 
لیل و هراکم  راگزور و  ثداوح  بالقنا  زا  ار  یماس  تاجرد  یلاع  تانسحلا  روفوم  تافصلا  لماک  تاذ  دنراد ، لاغتشا  هفیظو  « 2  » انَتْمَّلَع

. دنشاب داشرا  تیاده و  تضافا و  تدافا و  تعیرش و  تلیضف و  هداس  يازفاتنیز و  هتشاد  سورحم  نوصم و  راهن 
رینم ریمـض  فوشکم  امیـس و  تآرم  يار  دوهـشم  تامـسن  نیربنع  تایکاز  تایحت  لیـسوت  تایآ و  تباجا  تایفاو  تاوعد  غیلبت  زا  دـعب 

لابقا و رتخا  جورع  هاش و  ردان  ناطلس  هاگتسد ، يوق  هاشداپ  لآم  نارفغ  تمحرم و  لاوحا  تقیقح  لاح  لوا  زا  هک  درادیم  اضتقا  تباصا 
ایلوخیلام لثم  يرازآ  ادوس ، هداـم  ناـجیه  زا  لاـح ، رخاوا  رد  اـت  هدـیدرگ  ناـنگمه  ناـشیا و  ناـش  يذ  يار  مولعم  وا  يریگناـهج  هبلغ و 

شعبط هدش  وا  ضراع 
______________________________
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ندیـشاب و الموب  هلیا  ناخ  میرک  دمحم  یچلیا  هنیرل  ترـضح  يدـنفا  مالـسالا  خیـش  ولتحامـس  ولتداعـس  دنـس : لصا  رد  همان  ناونع  (- 1)
. ردیتروص هب  هبوتکم  یسراف  نوبدور 

ةرقبلا 32 (- 2)
510 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینادا یلاحا و  مومع  رب  راک  هدومن  فاستعا  ملظ و  هقیرط  هب  لیم  فارحنا و  يرورپتیعر  تفأر و  هطباـض  يرتسگداد و  لدـع و  دـح  زا 
راک يریگتخـس و  مدرم  اب  لوا ، رب  هدایز  دیدرگ ، ناسارخ  دراو  تدواعم و  قارع  کلامم  تمـس  زا  هک  لاسما  ات  راوشد و  بعـص و  ناربا 

هاـشداپ ماـیخ  یلاوح  رود و  رد  زور ، بش و  ودرا ، رد  هک  راـشفا  هلیلج  هفئاـط  ناـگرزب  ناـیعا و  زا  يریثک  عمج  هک  دـیناسر  يدـح  هب  ار 
راکمه لدکی و  روبزم  هاشداپ  عییـضت  فالتا و  رکف  رد  هاپـس  ناگدرکرـس  نارـس و  زا  رگید  عمج  اب  دنتـشاد ، تسارح  کیـشک و  تیبرق 

زین ار  ناشیا  هقیقحلا  یف  دنتشاد و  یسویأم  راجزنا و  هارکا و  لامک  باب  ره  رد  وا  دافحا  دالوا و  روکذم و  هاشداپ  زا  هک  اجنآ  زا  هدیدرگ 
رـسارس تمدخ  هب  ار  بتارم  نیا  روکذم ، هاشداپ  عییـضت  رد  قافتا ، عامجا و  زا  دعب  راچان  دوبن ، همیظع  روما  تیـشمت  قاقحتـسا  تیلباق و 

، تکوش نآاق  هاگتسد ، نودرگ  راگدنوادخ  تمشح ، نامیلس  هاج  دیـشمج  هاشداپ  نابرد ، اراد  يأر  نودیرف  ناکم  ایرث  ناگدنب  تداعس 
دیـشروخ تفار  هیاس  یهلا ، باتک  تمحر  تیآ  يرایرهـش ، تنطلـس و  نامـسآ  نازورف  رین  يراـکماک ، تمظع و  جرب  ریگملاـع  باـتفآ 

یلع ناطلسلا  ناشنامیلس ، هاشداپ  نانتما ، تمحرم و  میسن  ار  یتسه  ملاع  ناسحا ، شزیر و  باحس  ار  ناکما  ناتـسلگ  یهانتمان ، تفوطع 
. دـندومن ملظت  ضرع و  دـندوب  اجنآ  روما  ماظتنا  لوغـشم  هارف  ناتـسیس و  تکلمم  رد  ناوا  نآ  رد  هک  هیلزـألا  هتادـییأتب  هّللا  هدـیا  هاـشداپ 

دهـشم تیالو  بوص  هب  نانع  فطع  ناعتـسم ، بانج  نوع  يراب و  ترـضح  يرای  هب - ناودع ، ملظ و  نیا  عفر  تهج  هب  سدقا ، ناگدـنب 
تمه فوطعم و  تشاد  رارـصا  لامک  مدرم  رارـضا  رجز و  هب  فقوت و  روبزم  تیالو  رد  روکذم  هاشداپ  تقو  نآ  رد  هک  عباوت  سدـقم و 

رب هدایز  قاط و  تقاط  باب  ره  رد  رگید  ار  ودرا  لها  یناطلس  لالج  هاج و  تایار  دورو  ات  دنتـشاد  فورـصم  صوصخ  نیرد  تمهن  الاو 
ناگدـنب هدروآ  لتق  هب  ار  روکذـم  هاشداپ  یناثلا  يدامج  رهـش  مهدزناپ  بش  خـیرات  هب  راشفا  هروکذـم  نایزاغ  هدرواین  تمواقم  بات  نیا 

لخاد هدروآ  فیرشت  تداعس  تلود و  هب  زور  راهچ  هس  ضرع  رد  دنتشاد ، لالجا  لوزن  راوج  برق و  رد  اهزور ، نآ  رد  هک  سدقا 
511 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هدلب رد  هک  ناریا  ماشحا  تالیا و  نایعا  ارما و  ناگرزب و  ناگدرکرـس و  نارـس و  یمامت  همدقم ، نیا  عوقو  زا  دعب  سدـقم و  دهـشم  هدـلب 
ار دوخ  یگدنکارپ  عامتجا  یگتـسکش و  مایتلا  روما و  ماظتنا  هتفای  يزارفرـس  فرـشم و  سدقا  سوب  ياپ  فرـش  هب  دندوب  رـضاح  هروبزم 

. دندومن اجر  اعدتسا و  سدقا  تلزنم  ایرث  تمدخ  زا  املظت  ازجع و 
یلزا و تاقیفوت  ربانب  تسا ، میظعتلا  بجاو  کلام  میظع و  یلع  تالـضفت  تادـییأت و  رب  طونم  ریطخ  راک  گرزب و  رما  نیا  هک  اـجنآ  زا 

سولج یگدنخرف  یگتـسجخ و  يزوریف و  هب  ناشن ، تداعـس  ناوا  نیا  رد  دالوا  تیربکا  دادعتـسا و  تایچ  یتاذ و  قاقحتـسا  تیولوا و  »
ترارح رد  لاس  دنچ  نیا  رد  هک  ناریا  لها  مومع  قرافم  رب  تمحر  تفأر و  حانج  طسب  يرورس و  تنطلـس و  گنروا  رب  سونأم  تنمیم 

تقفش و طرف  زا  باسحیب و  هلطاب و  هوجو  ذخا  عنم  تعدب و  ملظ و  عفر  هدومرف  دندوب  هدنام  رکذلا  قباس  هاشداپ  توطس  سأب و  باتفآ 
یمامت ۀنملا  هللا و  دـمحب  هداد  فیفخت  یناطلـس  هسورحم  کلامم  لک  رد  ار  یناوید  قوقح  لصا  زین  هلاس  هس  یهاشداپ  تیاهنیب  تیانع 

تحار و رتسب  هدونغ  شیاسآ و  هافر و  نیرق  رود  کیدزن و  زا  روهمج  هفاک  ینادا ، یلاـعا و  زا  یناـقاخ ، تمرکم  حاـنج  لـظ  نالطنتـسم 
دنشابیم و لامه  هبشیب و  ویدخ  نیا  تنطلس  تکوش و  ياول  ياقت  زا  لازی و  تدم ال  دبا  تلود  دوبا و  ماود و  ياعد  لوغشم  شمارآ و 

. دنرادن يردکت  ملا و  رذگهر  چیه  زا 
لوصح ببـس  نیترـضح  ماـیتلا  یتـسود و  ماکتـسا و  نیرق  یمظع  هیلع  تلود  ود  هناـیم  رد  فـالتئا  داـحتا و  ساـسا  هتـسویپ  هک  اـجنآ  زا 

تدـیقع و هاجیلاع  دـشابیم  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  مانالا  دیـس  ترـضح  تما  شیاسآ  هافر و  مـالع و  کـلم  سدـقا  باـنج  تایـضرم 
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نآ هناور  رثا ، ترسم  ربخ  نیا  ندیناسر  يارب  نویامه  همان  اب  تسا  هاوختلود  نادمتعم  هلمج  زا  هک  ار  ناخ  میرک  دمحم  هاگتسد  صالخا 
یهیدب دزادرپ . بتارم  نیا  ریرحت  هب  هک  دید  مزال  زین  نیتمیرک  نیتلود  ماود  یعاد  نیا  رتسگتلدعم و  هیلع  تلود  رورپ و  تدأعس  بوص 

یعس و میدقت  هب  تقفاوم  یتسود و  ساسا  دیکأت  رد  دنناد  مزال  هچنآ  یهاوخ ، ریخ  یهاگآ و  ملاع  رد  ناشیلعم ، هاجیلاع  نآ  هک  تسا 
یمرخ تراضن و  تراضخ و  نیرق  هماتخ  نیکشم  هناخ  دادم  باحس  شزیر  هب  ار  یگناگی  راهب  هشیمه  ضایر  تخادرپ و  دنهاوخ  مامتها 

. تخاس دنهاوخ  يزبسرس  و 
512 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. داصلا نونلاب و  داب  مادتسم  يرورپنید  تمافا و  تدافا و  تیاده و  تلیضف و  تعیرش و  ماجنا  هدنخرف  مایا  یقاب 
: رهم تروص 

«1  » ایلع اناکم  هانعفر  و 
______________________________

(78 ج 3 ص 79 /  ) نویامه همان  هیکرت ، يریزو  تسخن  یناگیاب  زا  لقن  هب  ات 181  ص 177  يریصن )  ) تابتاکم دانسا و  ( 1)
513 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

دادغب یلاو  هب  اشاپ  دمحا  هب  راشفا  هاش  میهاربا  نامرف 

هاجیلاع هاگتـسد ، لالجا  تمـشح و  تمظع و  هانپلابقا ، تکوش و  ترازو و  تلایا و  هکنآ  دـش  نویامه  نامرف  هللااب  الا  ةوق  کـلملا هللا ال 
مالـسلا راد  یلاو  اشاپ  دمحا  لالجالا ، ۀـکوشلا و  ۀمـشحلا و  ةرازولا و  ۀـلایالل و  أماظن  مخفم ، ریـشم  مظعم و  روتـسد  ماظعلا ، ءارمالا  ریما 

ترافـس و هک  دنادب  هتفای  صاصتخا  زایتما و  هجرد  یهللا  لظ  سایق  زا  نوزف  قافـشا  فولا  یهاشداپ و  صاخ  تیانع  فوفـص  هب  دادغب ،
مور تکلمم  یچلیا  راشفا  ولماش  ناخ  یفطـصم  ماظعلا ، نیناوخلا  ةدمع  هاجیلاع  هاگتـسد ، لالجا  تهبا و  تمـشح و  هانپلابقا ، تکوش و 

یتسرد تدوم و  دعاوق  رب  رعـشم  نویامه  همان  نییعت و  هینامثع  هیلاع  هیلع  تلود  ترافـس  يرگیچلیا و  هب  ار  وا  دراد ، فقوت  دادغب  رد  هک 
نیقاوخ مخفا  ناهج و  نیطالـس  مظعا  تداعـس ، يرتشم  تلزنم ، ایرث  تطـسب ، نودرگ  تعفر  کلف  ترـضحیلعا  هب  نتیلعلا ، نیتلودلا  نیب 
هدروآ هک  دوشیم  لاسرا  موقرم و  هاگراب  نامسآ  هانپمالسا  هاشداپ  نینرقلا ، يذ  ردنکـسا  یناث  نیرحبلا ، ناقاخ  نیربلا و  ناطلـس  نارود ،

هیلاراشم هاجیلاع  هک  هدیناسر  ناخ  یفطصم  هاجیلاع  هب 
514 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هدوب رادم  دبا  تلود  نیا  نأش  نایاش  هک  يوحن  هب  ار  ترافـس  مسارم  هدش ، هینامثع  هیلاع  هیلع  تدم  دبا  تلود  هناور  تکرح و  دادـغب  زا 
تصخر و ضرع و  ینامثع  ریصم  تفالخ  ریرس  هیاپ  هب  ار  روبزم  بتارم  نویامه  همان  لوصو  ات  هاجیلاع  نآ  هک  دیابیم  دروآ . اجب  دشاب ،
، هدیـسر ناخ  یفطـصم  هاجیلاع  هب  نویامه  همان  زین  فرـشلا  نیرق  فرط  نیزا  تدم  دبا  تلود  زا  باوج  لوصو  ات  هک  دیامن  لصاح  نذا 

یتایعدتسم بلاطم و  هتـسناد ، لامک  هجرد  هب  دوخ  هرابرد  ار  ام  نویامه  باون  تققـش  دوش و  دصقم  مزاع  تکرح و  دادغب  زا  فقوت  الب 
بابق نودرگ  ریرس  هیاپ  ناگداتسیا  ضرع  هب  باجح  نودب  هدرمش  نورقم  حاجنا  فاعسا و  هب  دشاب ، هتـشاد  رادمتفالخ  رابرد  نیا  رد  هک 

«1 . » دسانش هدهع  رد  هدیناسر ،
«2  » هنس 1162 مارحلا  مرحم  رهش  یف 12  اریرحت 

______________________________

. هک ردوب  ردیتروص  کمقر  نالک  ندهاش  میهاربا  ولتلود  نالوا  یهاش  ناریا  هعفدوب  دنس : رد  ناونع  (- 1)
ات 205 ص 203  يریصن )  ) تابتاکم دانسا و  ناریا / خیرات  نمجنا  دنس 1877  (. 2)

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


515 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ولماش ناخ  یفطصم  هب  راشفا  هاش  میهاربا  نامرف 

تمـشح و تهبا و  هانپلابقا ، تکوش و  ترافـس و  هکنآ  دـش  نویامه  نامرف  هللااب  الا  ةوق  کلملا هللا ال  یلعا ] نویامه  كرابم  رهم  لـحم  ]
هب مور ، کلامم  یچلیا  راشفا  ولماش  ناخ  یفطصم  ۀمـشحلا ، ۀکوشلا و  ةرافـسلل و  اماظن  ماظعلا ، نیقاوخلا  ةدمع  هاجیلاع  هاگتـسد ، لالجا 

هاگرد ذافنا  تقو  نیا  رد  هک  یـشکشیپ  نابـسا  هک  دـنادب  هدوب  یهابم  زارفارـس و  یهللا  لظ  نایاپیب  فاـطلا  یهاـشداپ و  نارکیب  قافـشا 
لاسرا موقرم و  نویامه  همان  زور ، دـنچ  نیرد  یلاـعت  هللا  ءاـش  نا  دـیدرگ . سدـقا  عبط  نسحتـسم  هدیـسر ، رونا  رظن  هب - دوب ، هدرک  یلعم 
راکرـس روخآ  ریما  دناسر و  میدقت  هب  ار  ترافـس  مسارم  هدش ، هینامثع  هیلاع  هیلع  تدم  دـبا  تلود  مزاع  تکرح و  دادـغب  زا  هک  دوشیم 

دوب هدمآ  یلعم  هاگرد  هب  هک  دادغب  یلاو  اشاپ  دمحا  مخفم  ریشم  مظعم و  روتسد  ماظعلا ، ریما - هاجیلاع ،
516 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ار دوخ  تایعدم  بلاطم و  هدوب ، لامتـسم  رهظتـسم و  هناویدـخ  تاهجوت  هب  باوبا  همه  هب  هک  دـیاب  هدومن  تدواعم  هک  میدومرف  صخرم 
. دسانش هدهع  رد  دناد و  نورقم  حاجنا  هب  هدرک  ضرع 

«1  » هنس 1162 مرحم  رهش  یف 17  اریرحت 
______________________________

216 ص 215 - يریصن )  ) تابتاکم دانسا و  ناریا / خیرات  نمجنا  دنس 879  ( 1)
517 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناجیابرذآ ترازو  ياطعا  رد  ازریم  میهاربا  روشنم 

:[ عجس اب  خیرات 1161 ، اب  رادهقیج  رهم  لحم  ]
کی ره  هک  تسا  نآ  سدقم  رتسگتمحرم  ریطخ  رطاخ  نونکم  سدـقا و  رثا  باتفآ  رظن  روظنم  هتـسویپ  نوچ  هک  نآ  میهاربا  یلع  مالس 

نیا ناشخر  باتفآ  عوطـس  نیح  زا  رادـیاپ و  تلود  نیا  ناشخرد  رین  عولط  ودـب  زا  هک  نییآ  تدارا  نارکاچ  نیرق و  تدـیقع  ناـمالغ  زا 
هقیال تامدخ  عاجرا  هیلاع و  بتارم  جاردا  هب  دشاب  هدوبر  نانگمه  زا  يرازگتمدخ  صالخا و  نادیم  رد  تقبس  يوگ  رادم  دبا  تکوش -

یمیدق عیفش  دمحم - ازریم  ناقاخلا  برقم  لاوحا  تروص  ریذپسکع  لاقم  نیا  تآرم  مییامرف ، زارفارس  هدیـشخب  زایتما  هبتر  لئامالا  نیب 
زا هدیدرگ  وا  لامآ  لفاک  لاح و  لماش  یهللا  لظ  نایاپیب  فاطلا  مامغ  راحب  زا  ياهذبن  یهاش و  نارکیب  محارم  زا  ياهمـش  اذـهل  تسا .

ناموت دـصتفه  غلبم  زارفارـس و  ناجیابرذآ  ترازو  هبتر  هب  ار  هیلاراشم  ناـقاخلا  برقم  لـیئيول ، هنومیم  هنـسلا  هذـه  ههاـم  راـهچ  يادـتبا 
تیانع تمحرم و  وا  هجو  رد  هنایلاس  بجاوم  يزیربت 

______________________________

384 زیربت ص 283 / خیرات  (- 1)
518 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

روبزم و رما  مزاول  هب  یهاـگآ  راـک  رهوج و  يور  زا  هدرک  دوخ  تیـشعم  فرـص  تفاـیزاب و  ناوید  هیلاـم  تباـب  زا  هلاـس  ره  هک  میدومرف 
ناطباض تابساحم  صیخشت  حیقنت و  تاجهتشررس و  نتشاد  هاگن  تاراجا و  تاجهصلاخ و  تایلام و  ریثکت  ریفوت و  رد  مایق و  نآ  مسارم 

روهظ هولج  سدقا  ریطخ  رطاخ  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  يرازگتمدخ  ینادراک و  صالخا و  نسح  تاین  زا  یناوید و  روما  نیرـشابم  لامع و  و 
ناموت تسیب  غلبم  کی  ره  هجو  رد  روبزم  خیرات  زا  هتـشاد  هاگن  دوخ  تاجتـشررس  نتـشاد  هاگن  تهج  هب  هدنـسیون  رفن  هس  يزاوم  دهد و 
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لامک رد  حورـشم  لصفم و  ار  تابـساحم  هتـشررس  يزاسمهم و  الک  یعمجباوبا و  تایلام  تباب  زا  هتـسناد  ررقم  هناـیلاس  بجاوم  يزیربت 
. دراد هاگن  حیقنت 

ریزو ار  هیلاراشم  ناجیابرذآ  تایالو  یلاها  مومع  نایادـخدک و  نارتنالک و  لاـمع و  ناـطباض و  لـک و  ناسیونرکـشل  ماـکح و  ـالکو و 
. دنزاس غورفم  هیلاراشم  ناقاخلا  برقم  الکو و  دزن  ار  دوخ  تابساحم  هتسناد  روبزم  تکلمم  لالقتسالاب 

رد دـنیامرف و  سورحم  نوصم و  لیدـبت  رییغت و  هبئاش  زا  تبث و  دولخ  رتافد  رد  ار  فرـشا  مقر  حرـش  یلعا  ناوید  مارک  ماـظع  نایفوتـسم 
. دنسانش هدهع 

«1  » ۀنس 1161 مارحلا  ۀجح  يذ  رهش  یف  اریرحت 
______________________________

284 زیربت ص 283 / خیرات  ( 1)
519 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع مظعاردص  هب  ولماش  ناخ  یفطصم  همان 

فاحتا تامس و  تباجتـسا  تایآ  تباجا  تایفاو  تاوعد  رهاوج  يادها  ضرع و  زا  دعب  شیدنا ، حالـص  بحم  شیک و  تدیقع  صلخم 
يارآ کلامم  يأر  فوشکم  تسا ، نابحم  هفحت  نیرتقداص  ناصلخم و  يایادـه  نیرتهب  هک  تانیب  تفلاؤم  تاـمالع  تصلاـخم  تاـیحت 

یهانتمان و تادـییأت  هعـشا  حرطم  تسا و  یهلا  تاضویف  هعیلط  علطم  هک  یلاعتم  ریونت  دیـشروخ  ریمـض  فوطعم  یلاـع و  يایـض  ياـضیب 
ناـمأوت صولخ  ناـنج  هک  ناـمز  نمیا  ناوا و  نسحا  رد  هک  درادیم  تسا  ماـیا  هلـسلس  شخبماـظتنا  ماـنا و  روهمج  ياـنمت  ياشگهدـقع 

ایـض دوب  هدـش  نییآ  صالخا  نیا  دزمان  هک  یمان  همان  همامـش  فاطلا  همان  ناونع  حبـص  عولط  دوب ، ناـیامن  ناـسحا  نیا  ناـهاوخ  ینمتم و 
طاشن و یگتفکـش و  ياههچنغ  شینیآ  تقیقح  نیرق  تفطالم  نیماضم  ضایر  هعلاطم  رازتها  یبایفرـش و  زا  دیدرگ و  راظتنا  هدـید  زورفا 

تجهب تاقالم  دومن و  تنمیم  دوعـسم  دورو  زین  لآم  تداعـس  لاح  نیا  نراقم  دـیچ . طابترا  تفلا و  راـمثا  طاـسبنا و  یمرخ و  نیحاـیر 
باقلا یلعم  بآم  تداعـس  بانج  مرکم ، مخفم  ریظن  يرتشم  ریـشم  ریبدـتلا و  بئاص  ریزو  هاگیاج  یلعم  هاجیلاع  تایآ  ترـسم  تاـمس 

تقفاوم و مسارم  دادو و  تفطـالم  تفلأوم و  مزاوـل  هقیقحلا  یف  داـتفا . قاـفتا  دادـغب  مالـسلا  راد  رد  اـشاپ  دـمحم  جاـحلا  مظعم  روتـسد 
همان يواطم  رد  نوچ  دندومرف و  كولسم  یعرم و  دراوم  عیمج  رد  داحتا  ینابزیم و  ییوجنامهیم و 

520 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
اـشگلاب مأوت  قیاقح  ملق  هب  روصقم  تداعـس  روضح  هب  هیناطلـس  هیلع  تلود  نویامه  همان  داوس  لاـسرا  ياوحف  ياـمه  هماـتخ  تاـفطالم 

داوس ةراشبلا  ۀـعاطالا و  مزال  هراشالا  بسح  دـش . تدـم  دـبا  تلود  ود  ره  هاوخریخ  نیا  نیا  كرادـم  كرات  نکفاهیاس  اـنامه  هدـیدرگ 
قیالخ هانپنیملسم و  هاگرد  ذافنا  هک  دومن  هیلا  يزعم  ریظنلا  میدع  ریزو  هارمه  تداعس  هاجیلاع  ناگتشامگ  میلست  ار  روکذم  داوم  تفلا 

داوم داحتا  داوس  باقلالا  قباس  هاگیاج  یلعم  هاـجیلاع  هکنآ  رباـنب  دـنیامن و  قاـفآلا  قراـفم  یلع  ـالیلظ  هتیاـنع  لـالظ  تلازـال  هاگدـیما 
اج نآ  زا  هک  ددرگ  دصرتم  اعدم و  نیا  راعـشا  مالعا و  يوج  هلیـسو  بیرقت  نیا  هب  هک  دوب  مزال  بجاو و  دندومرفیم ، لاسرا  ار  روکذم 

. دـشابیم فورـصم  دـنالاعتم  یح  عیادو  هک  لاجر  دابع و  لاـح  هاـفر  شیاـسآ و  هب  تلـصخ  هتـشرف  نآ  تمهن  یلاـع  تمه  یگمه  هک 
ماتتخا لیمکت و  تروص  بیرق  امع  مارم  دارم و  قفو  رب  ماهم  روما و  مـالعلا  کـلملا  هّللا  ءاـش  نا  هک  تسا  لـصاح  نیقی  لـماک و  ياـجر 

هیلاع تدـع  نودرگ  تلود  نیا  ماشتحا و  رهپـس  هیناقاخ  هیلع  تدـم  دـبا  تلود  نآ  دـیاع  ماـیقلا  موی  یلا  نآ  دـیاوف  ریخ و  راـثآ  هتفریذـپ 
. ددرگ ماجرف  تلدعم  هیناطلس 

تداعـس ناوا  اـت  نیفرط  هاوخریخ  نیا  تین  تیریخ  تدـیقع و  صوـلخ  هب  رظن  هکنآ  قاـفآ  بختنم  نآ  قـالخا  مراـکم  زا  صبرت  عـقوت و 
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ریمض رظتنم و  رطاخ  تاکلم  یکلم  تاکربلا  ریثک  تاذ  تحص  راهظا  راکذت و  راهب  هشیمه  میامـش  زا  هشیمه  رونلا ، ریثک  روضح  كاردا 
. دنیامرف رطعم  رورسم و  ار  ربختسم 

قرافم رب  عمال و  علاط و  يراکماک  تفـصن و  تداعـس و  قرـشم  زا  يرایتخب  تهبا و  تمظع و  تکوش و  تلود و  باتناهج  باتفآ  یقاـب 
. دابعلا برب  داب ، رتسگهیاس  نیملسم 

هنس 1162
یفطصم هدبع  رهم :] ]

«1»
______________________________

197 ص 195 - يریصن )  ) تابتاکم دانسا و  نمجنا / دانسا  (- 1)
521 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع مظعا  ردص  هب  ولماش  ناخ  یفطصم  همان 

تلود ماود  ياعد  ررغ  ررد  هب  ار  یلایل  مایا و  فیامـص  رتاوتلا  یلاوتلا و  یلع  هک  صاصتخالا  لماک  دـقتعم  صـالخالا و  قداـص  صلخم 
مسبتم صاصتخا  نمچ  رد  نآ  تاحفن  تفاطل  زا  صالخا  هچنغ  بل  هک  یتایحت  يایاده  يادها  زا  دعب  دراد ، یلحم  نیزم و  ترـضح  نآ 
میاسن هک  یئاـعد  فیارط  فاـحتا  زا  سپ  ددرگ و  مسنتم  اـفو  تدـیقع و  رازلگ  رد  نآ  تاـحوف  توارط  زا  افـص  قدـص و  هماـش  دوش و 
نودرگ تحاـس  دـشخب ، توارط  تفاـطل و  ار  تدـیقع  رازلگ  نآ  صوصخ  حـیافن  تراـضخ و  تراـضن و  تجهب و  ضاـیر  نآ  صولخ 

یبیرال رارسا  تاحمل  یبیغ و  راونا  تاعمل  زا  هک  ار  ریثأت  دیـشروخ  رینم  ریمـض  هاگتـسد  کلف  هاگـشیپ  ریونت و  رهم  ریطخ  رطاخ  تحاسم 
دهم « 2  » لجنجـس رب  نوچ  هک  ددرگیم  محازم  اعدـم  راهظا  نادـنخ  ياههچنغ  راـثیا  ناولا و  ياـهلگ  راـثن  هب  تسا  دیفتـسم  ضیفتـسم و 

ناسل هحفص  تاقوا  رثکا  رد  هک  دوب  دهاوخ  عبطنم  الاو  يایض 
______________________________

: هدمآ نینچ  همان  فافل  تشپ  رد  (- 1)
زیزعلا هناش  یلاعت  ظیفح  ای 

ریزو هاگتـسد ، یلاعم  هاگیاج ، الاو  هاجیلاع  نانتمألا ، ربلا و  ریثک  ناسحألا ، دوجلا و  یلبج  ناکم  یلعم  ناشيذ  ناگدنب  صالخالا  ۀـعیرذ 
یفطصم هدبع  رهم ]  ] یلاعلا هلالجا  هللا  مادا  مظعا ، ردص  ملاعلا ، ماظن  مخفم ، ریشم  مرکم و 

هنیئآ يانعم  هب  (- 2)
522 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

لیوطت ینعمیب و  ندومن  ضوخ  صوصخ  نآ  رد  رگید  دـشابیم ، موقرم  هینـس  بقانم  حرـش  هیهب و  رثآـم  رکذ  موقر  هب  ناـنج  هفیحـص  و 
یفایف رد  هتـسویپ  نیتیلع  نیتلود  یهاوخریخ  صولخ  روفو  هب  رظن  هک  اجنآ  زا  هک  دزرویم  ترداـبم  بلطم  نیا  راـهظا  هب  هتـسناد  لـیاطال 

نیا رد  دـشاب ، هتخاسیم  رطاقم  ایرد  رطاخ  یـشاوح  لـیذ و  نیروکذـم  زا  ار  دوخ  عیادو  توفـص  عیارذ  هب  تسا  یتصرف  يداوب  هلیـسو و 
یلعا نویاـمه  دـجما  عفرا و  سدـقا  ناگدـنب  هاجنامـسآ  هاـگرد  زا  تدواـعم و  یلعا  يوـپ  ناـهیک  يودرا  زا  صلخم  هداتـسرف  هک  تقو 
نیرق ادارفنا  یناث  نودـب  ترافـس  رما  كرادـت  هیهت و  كرابم  مأوت  ردـق  مقر  هرخاف و  تعلط  باتفآ  تعلخ  لاسرا  هب  ار  نامالغ  نیرتمک 

هب هک  دومرف  دـنهاوخ  لاسرا  ار  نوحـشم  تافاصم  نویامه  هماـن  موی ، دـنچ  نیا  رد  هک  هتفاـی  ذاـفن  فرـش  سدـقا  رما  دـناهدومرف ، راـختفا 
الب زوریف ، زورون  زا  دـعب  یهللا ، لظ  ترـضح  یلعا  نورقم  ترافـس  نویاـمه  تخب  داـضتعا  یهلا و  تاـقیفوت  داـمتعا  هب  هدیـسر  صلخم 
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دوصقم ار  نایملاع  دومحم و  ار  نانگمه  هک  ترافـس ، رما  مزاول  دوصقم و  هبعک  نآ  هناور  دوبعم ، رداق  تالـضفت  دیاق  ینانعمه  هب  ریخأت 
هیلع تدـمدبا  تلود  فرـش  تکوش و  يذ  فرط  زا  رادـنامهم  نییعت  تصخر و  نذا و  رب  فوقوم  ینعم  نیا  نوچ  دـبای و  میدـقت  تسا ،

هب هتسناد  مزال  هیلع  ءانب  دنادیمن ، نیتیلع  نیتلود  باوص  حالـص و  هب  نورقم  ار  دادغب  رد  ندومن  فقوت  نیزا  هدایز  مه  صلخم  دشابیم ،
نودرگ ترـضح  باوص  بوص  هناور  افوفلم  هجردنم  حرـش  رابختـسا  تهج  هب  ار  عاطم  مقر  تروص  تردابم و  تصلاخملا  ۀعیرذ - نیا 

رطاخ يامنناهج  ماج  رب  نآ  میهافم  ساکعنا  عابطنا و  لماش و  تاضویف  لمانا  لیبقت  فرـش  هب  فرـشت  زا  دـعب  هک  تخاس  یلعا  تطـسب 
موحرم هک  ار  همیخ  تخت و  هک  دنیامرف  ررقم  ددنویپ  ذافن  رودص و  هب  یلاع  هراشا  رما و  ياشگناهج و  يأر  یـضتقم  هچنادـب  رثآم  باتفآ 

هب تکرح  نمحرلا  هللا  ءاش  نا  صلخم و  میلـست  دشابیم ، دادـغب  مالـسلا  راد  یلاو  ناگتـشامگ  فرـصت  رد  لاح  یلاو  طبـض  اشاپ  دـمحا 
. دیآ لمع 

راوازس لومأم ، صوصخ  رد  لوصحلا ، زع  لوصولا و  فرش  يدل  تسا  دیما  اذهل 
523 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

جوا نیرق  لومخ  ضیـضح  زا  یلعم  همان  تفوطع  ریرحت  زا  ار  تیوط  یفاص  صلخم  لوذـبم و  تاـفتلا  نسح  تیـصاخ  رحب  تین  تمه و 
. دومرف دنهاوخ  لوبق  رابتعا و 

لالجا و رتخا  ینادواج و  لابقا  بکوک  دـیازت و  یلاوت و  رد  هظحل  هب  هظحل  يراکماک  تهبا و  راثآ  يرادـناهج و  تمظع و  بابـسا  یقاب 
. داب یقرت  رد  ینارماک 

«1  » هنس 1162
______________________________

199 ص 201 - يریصن )  ) تابتاکم دانسا و  نویامه ص 123 /) طخ   ) نمجنا دانسا  ( 1)
524 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

دادغب یلاو  هاشداپ  دمحا  هب  هاش  میهاربا  همان 

، هاگتـسد لالجا  تمـشح و  تمظع و  هانپ ، لابقا  تکوش و  ترازو و  تلایا و  هک  نآ  دـش  نویاـمه  ناـمرف  هللااـب  ـالا  ةوق  ـال  کـلملا هللا و 
راد یلاو  اشاپ  دمحا  لالجالأ ، ۀکوشلا و  ۀمـشحلا و  ةرازولا و  ۀلایألل و  اماظن  مخفم ، ریـشم  مظعم و  روتـسد  ماظعلا ، ءارمألا  ریما  هاجیلاع 
هک دـنادب  هتفای  صاصتخا  زایتما و  هجرد  یهللا  لظ  سایق  زا  نوزفا  قافـشا  فولا  یهاـشداپ و  صاـخ  تیاـنع  فونـص  هب  دادـغب ، مالـسلا 

یچلیا راشفا  ولماش  ناخ  یفطـصم  ماظعلا  نیناوخلا  ةدـمع  هاجیلاع  هاگتـسد ، لالجا  تهبا و  تمـشح و  هانپ ، لابقا  تکوش و  تراـفس و 
دعاوق رب  رعـشم  نویاـمه  هماـن  نییعت و  هیناـمثع  هیلاـع  هیلع  تلود  ترافـس  يرگیچلیا و  هب  ار  وا  دراد ، فقوت  دادـغب  رد  هک  مور  تکلمم 

نودرگ تعفر  کلف  ترضح  یلعا  هب  نیتیلع  نیتلودلا  نیب  یتسود  تدوم و 
______________________________

: هک ردوب  ردیتروص  کمقر  نالک  ندهاش  میهاربا  ولتلود  نالا  یهاش  ناریا  هعفدوب  دنس : رد  همان  ناونع  (- 1)
525 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

يذ ردنکـسا  یناث  نیرحبلا ، ناقاخ  نیربلا و  ناطلـس  نارود ، نیقاوخ  مخفا  ناهج و  نیطالـس  مظعا  تداعـس ، يرتشم  تلزنم  ایرث  تطـسب 
زا هیلاراشم  هاجیلاع  هک  هدیناسر  ناخ  یفطصم  هاجیلاع  هب  هدروآ  هک  دوشیم  لاسرا  موقرم و  هاگراب  نامسآ  هانپمالسا  هاشداپ  نینرقلا ،

دشاب هدوب  رادمدبا  تلود  نیا  نأش  نایاش  هک  يوحن  هب  ار  ترافـس  مسارم  هدش  هینامثع  هیلاع  هیلع  تدمدبا  تلود  هناور  تکرح و  دادغب 
نذا تصخر و  ضرع و  ینامثع  ریـصم  تفالخ  ریرـس  هیاپ  هب  ار  روبزم  بتارم  نویامه ، همان  لوصو  ات  هاجیلاع  نآ  دـیابیم  دروآ . اج  هب 
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الب هدیـسر  ناخ  یفطـصم  هاجیلاع  هب  نویامه  همان  زین  فرـشلا  نیرق  فرط  نیا  زا  تدمدبا  تلود  زا  باوج  لوصو  ات  هک  دیامن  لصاح 
رد هک  ینایعدم  بلاطم و  هتـسناد  لامک  هجرد  هب  دوخ  هرابرد  ار  ام  نویامه  باون  تقفـش  دوش و  دصقم  مزاع  تکرح و  دادغب  زا  فقوت 

بابق نودرگ  ریرـس  هیاپ  ناگداتـسیا  ضرع  هب  باجح  نودـب  هدرمـش  نورقم  حاجنا  فاعـسا و  هب  دـشاب  هتـشاد  رادـم  تفالخ  راـبرد  نیا 
. دسانش هدهع  رد  هدیناسر 

«1  » هنس 1162 مارحلا  مرحم  رهش  یف 12  اریرحت 
______________________________

205 ص 203 - يریصن )  ) تابتاکم دانسا و  ( 1)
526 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

دادغب یلاو  اشاپ  دمحا  هب  ناخ  يدهم  ازریم  همان 

، هدوب ناشيذ  ناگدنب  رادتقا  دیرد  لالجا  تعانم و  تداعـس و  ناتـسرهش  حیتافم  لابقا و  تلود و  ترازو و  مالـسلا  راد  دـیلاقم  هتـسویپ 
. داب نومأم  سورحم و  نتف  رکشل  لواطت  زا  يرایتخب  تدجم و  کلامم  نوصم و  تاثداوح  دونج  درطت  زا  يراکماک  تهبا و  روشک 

الاو و هفیرش  هفیحص  هک  درادیم  یلاع  ياریپ  تفطالم  يأر  دوهـشم  میخفت ، لیجبت و  مزاول  يادا  میرکت و  زازعا و  مسارم  میدقت  زا  دعب 
زیربل ار  ناهد  رغاس  یماس  تامس  هتـسجخ  تاذ  تحـص  هدژم  زا  ینازرا و  دورو  ضیف  دوب ، هتفای  ادها  غالبا و  تمـس  هک  ایلع  هقینا  هقیمن 

صلخم قالخا  مراکم  زا  دنمزاین  بقرتم و  تخاس . ینامداش  تجهب و  گنراگنر  ياهلگ  هب  نوحشم  ار  لد  نماد  ینادزی و  زیررکـش  هداب 
. دنزاس زارط  تلخ  هحول  هتشاگن  ار  هیقافتا  تامهم  زاب و  ناتسود  هرهچ  رب  ترسم  باوبا  اشگلد  هماخ  دیلک  هب  هتسویپ  هکنآ  زاون 

تفوطع و برضلا  راد  زا  هک  ناعمل  مجنا  یفرـشا  ددع  دصناپ  تسا  هدش  هتـشون  یفرـشا  ندیـسر  باب  رد  بوتکم  هیـشاح  رد  هک  یحرش 
- هب مارکا و  ناسحا 

______________________________

« هدش هتشون  دادغب  یلاو  اشاپ  دمحا  بوتکم  باوج  رد  : » تآشنم رد  ناونع  (- 1)
527 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناصلخم لاح  دقفت  رد  یماس  رهاوج  عبط  هک  دنچ  ره - دابآدادو . هناخ  دیـسر . دوب ، هدش  ادـها  رهم  هب  رـس  سیکلا  ن  سیکلا ؟؟؟ ياوحف 
صالخا صالخ  زا  هک  یتافتلا  دـقن  دـشابیمن و  اهب  ار  تبحم  ياهبنارگ  يالاک  زج  سانـش  هلماعم  رظن  رد  نکیل  دـشابیم ، هناـهب  رـس  رب 

«1 . » دوب دهاوخن  بیلاسا  تدوم  بیتاکم  رایع  لماک  بانرز  زا  رتهب  دسرب ، لد  لها  بولق  لوبق  هکس  هب  یتسود  برضلا  راد  رد  هدمآرب 
______________________________

تآشنم ص 29 ( 1)
528 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هاش میهاربا  ریزو  ناخ  میلس  هب  اشاپ  دمحا  همان 

فاحتا صوصخم و  تلماجم  تامالع  تافاصم  تایفاص  تاوعد  ررد  يادها  هب  صوصخ ، دعاوق  دـیهمت  صولخ و  ینابم  دییـشت  زا  دـعب 
دوب دناوت  دادو  تفلاؤم و  هبوبحم  هرهچ  هزاغ  داحتا و  یتسود و  هزیشود  هیاریپ  هک  صوصنم  تدیقع  تایآ  تقداصم  تایفاو  تایحت  ررغ 
عبـس تالاوم و  تلخ و  باتک  هحتاف  هک  دـهدیم  رویز  بیز و  اعدـم  ضرع  دروجال  فرجنـش و  هب  ار  الو  تفلا و  هلاسر  هچابید  حولرس 

نیکشم هماخ  نیرز و  ملق  يرایتسد  هب  هک  طاشنلا  بجوتسم  هلسارم  طاسبنألا و  مزلتسم  هضوافم  ینعا  تافتلا ، توفص و  هفیحص  یناثملا 
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ناگدنب تباحـص  هب  دوبدای ، هینـس  هفحت  هیهب و  هیده  مامـضنا  هب  هتفریذـپ ، طابـضنا  تنیز و  مسر  طابترا و  تمـس  ناشن  تغالب  نایـشنم 
تمصو زا  یماگنه  نورقم و  تداعـس  هب  ینیح  رد  دوب ، هتفای  لاسرا  فرـش  روخآریم  ياغآ  نیـسح  یلع و  دمحم  ازریم  ناماوت  یتهجکی 

تفار و هناخ  یلاعت  هللا  ءاش  نا  تخاس . ینامداش  ترـسم و  زودـنا  هبیـصن  ار  داـیتعا  تصلاـخم  داؤف  ینازرا و  لوصو  زع  نوصم ، ثداوح 
ثداوح دنزگ  زا  راگدرورپ  تیامح  فنک  رد  هراومه  دابآ و  تفوطع 

______________________________

: هک ردوب  ردیتروص  کبوتکم  نانلوا  ریرحت  هناخ  میلس  نالوا  يریزو  کهاش  ناریا  هعفدوب  دنس : رد  ناونع  (- 1)
529 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

. هدوج هنمب و  دنشاب ، نومأم  راگزور 
، اشاپ دـمحم  قباس  مظعاردـص  هاگیاج ، یلعم  هاجیلاع  هب  دادـغب  مالـسلا  راد  تلایا  ضیوفت  بحم و  لزع  ربخ  لوصو  امدـقم  هک  اجنآ  زا 

ناگدـنب ناسحا  ماعنا و  هنارکـش  هب  هک  تقو  نیا  رد  دـشیم و  هتـسناد  عیدـصت  بجوم  ار  هدایز  هدـیدرگ ، هماتخ  یگناگی  هماـخ  دز  مقر 
ره رد  تقو و  ره  یلاعت  هللا  ءاش  نا  تردابم و  ار  هچمان  صولخ  نیا  ریطست  دیدیم  مزال  تراسج  هدحیلع  هضیرع  ریرحت  هب  یلعا  نویامه 
. تشاد دهاوخن  یضار  روصق  هب  ار  دوخ  مامتها و  یعس و  ردق  هب  نیتیلع  نیتلودلا  نیب  مایتلا  هحلاصم و  ریخ  رما  صوصخ  رد  دشاب ، اجک 

تاضوافم زا  نیددرتم  بوحصم  دتفا  قافتا  هک  یهاگ  هدوبن ، روجهم  ریونت  رهم  ریمض  یـشاوح  زا  ناصلخم  هکنآ  هینـس  مراکم  زا  لومأم 
. دیسر دهاوخ  میدقت  هب  توفص  مزاول  اهنآ  تیشمت  رد  هک  دنشاب ، هدومرفیم  رورس  روبح و  نیرق  تامهم  ياهنا  تاراشبلا و  مزال 

«1 . » داب رومعم  یهلا  تایانع  ضیف  زا  لابقا  تهبا و  تکوش و  تلود و  روتفیب  روصق  یقاب 
______________________________

. ناریا خیرات  نمجنا  دنس 878  ( 1)
530 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

راشفا هاش  میهاربا  هب  اشاپ  دمحا  همان 

نماد يراکانث  يرکاچ و  نادیم  يرازگتمدـخ و  رامـضم  رد  هک  تهبا  تکوش و  ینابم  ماوق  لیاسو  تدـمدبا  تلود  یعاد  تشاد  هضرع 
نورقم و مضنم و  ماکحتـسا  تیزم  هب  ار  يراداوه  دـقاعم  يرادربناـمرف و  دـعاوق  هدوـبر ، ناـنگمه  زا  تقباـسم  يوـگ  ناـیم  رد  تدـیقع 

. درادیم نوحشم  نیزم و  تلأسم  دیزم  هب  ترضح  نآ  ياعد  فیاظو  ماقرا  هب  ار  راهن  لیل و  تاقوا  فیاحص 
لصف يراکماک و  تلود و  فیاحـص  باتکلا  ردص  هک  دناسریم  ضرع  فقوم  هب  هناتهجکی ، يانث  تمدخ  هناگدنب و  زاین  ضرع  زا  دعب 

هب یلعا  ناوید  راکرـس  ياشنألا  راد  ناررحم  فرط  تمحرم  فرط  زا  هک  یلعا ، مأوت  ردق  مقر  ینعا  يرایتخب ، تکوش و  هدیرج  باطخلا 
نیرق نآ  ماعنا  ناسحا و  هب  نییآ  یتهجکی  نیا  هک  تافیرشت  فحت و  یضعب  مامـضنا  هب  روهظ و  رودص و  فرـش  نیرق  صالخا  نیا  مسا 

یلع دمحم  ازریم  اغآ و  نیسح  روخآریم  هاجنامسآ  هاگرد  ناگدنب  تباحص  هب  دش و  نانتما  نیهر  راختفا و 
______________________________

: هک ردوب  رد  یتروص  کبوتکم  نانلوا  ریرحت  هدنباوج  یمقر  کهاش  میهاربا  یهاش  ناریا  هعفدوب  دنس : رد  ناونع  (- 1)
531 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تیانع قتت  تفطاع و  قفا  زا  زابنا  تداعـس  هب  ینامز  زاتمم و  فرـش  هب  یماـگنه  رد  « 1  » ٍةَرَفَس يِْدیَِأب  ٍةَرَّهَطُم  ٍۀَعُوفْرَم  ٍۀَمَّرَکُم  ٍفُحُـص  ِیف 
لابقتسا و تدیقع  تاوطخ  هب  تعاطتـسا  ردق  تعاط و  هزادنا  هب  هدیدرگ ، رابتعا  راختفا و  قرف  نکفاهیاس  لابقا  تزع و  جوا  يامه  دننام 
ار ییوجماود  یئوگاعد و  فیاظو  هدـیناسر ، روهظ  هب  روکـشم  یعاسم  لیجبت  مارتحا و  مسارم  فعاضت  لـیبقت و  زازعا و  داوم  دـیازت  رد 
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رویز بیز و  ار  هرخاف  تاـناعا  تاـماعنا و  هدوزفا ، رارقتـسا  تماقتـسا و  رد  ار  ییوختقادـص  یهاوختلود و  تبظاوم  رارکت و  دـیدجت و 
يدـبا ناهاوختلود  مومع  قرافم  رب  یلعا  ناگدـنب  تایاغالب  فاطلا  تیانع و  دیـشروخ  یلاعت  هللا  ءاش  نا  تخاس . راهتـشا  شود  فتک و 

. داب رارقتسألا  يدمرس  نایعا  روهمج و  كرات  رب  یلعم  هاگرد  مادخ  تایاهنیب  فاطعا  قافشا و  لالظ  رارقلا و 
تراـسج هضورعم  نیا  ریرحت  هب  دوـمنیم ، مزـال  تین  یفاـص  نیا  تمذ  رب  تدواـعم و  مزاـع  تیدوـبع  هضیرع  عـفار  تقو  نـیا  رد  نوـچ 

فهک تیامح و  فنک  رد  یلعا  دـجما  سدـقم  دوعـسم  دوجو  سدـقا و  تاذ  هک  تسا  نآ  لوئـسم  هناش  لج  يراـب  باـنج  زا  هدـیزرو ،
هدـنیاپ و تیانع  هیاس  تمحرم و  لظ  ظوظحم و  یناتـس  روشک  يریگناهج و  قیادـح  رامث  تفاطل  رامثا  زا  ظوفحم و  ینادمـص  تناـیص 

. داب مادتسم 
«2  » یلعا هرما  یقاب 

______________________________

(. 14 تایآ 12 -  ) ٍةَرَفَس يِْدیَِأب  ٍةَرَّهَطُم  ٍۀَعُوفْرَم  ٍۀَمَّرَکُم  ٍفُحُص  ِیف  سبع : ةروس  (- 1)
.209 ص 207 - يریصن )  ) تابتاکم دانسا و  ناریا / خیرات  نمجنا  دنس 789  (- 2)

532 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ولماش ناخ  یفطصم  هب  هاش  میهاربا  نامرف 

ترافـس و هکنآ  دـش  نویامه  ناـمرف  هللااـب  ـالا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  کـلملا هللا  یلعا  نویاـمه  كراـبم  رهم  عضوم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یفطصم ۀمـشحلا ، ۀکوشلا و  ةرافـسلل و  اماظن  ماظعلا ، نیناوخلا  ةدمع  هاجیلاع  هاگتـسد ، لالجا  تمـشح و  تهبا و  هانپلابقا ، تکوش و 

نابسا هک  دنادب  هدوب  یهابم  زارفارـس و  یهلا  لظ  نایاپیب  فاطلا  یهاشداپ و  نارکیب  قافـشا  هب  مور ، کلامم  یچلیا  راشفا ، ولماش  ناخ 
دنچ نیا  رد  یلاعت ، هللا  ءاش  نا  دیدرگ . سدقا  عبط  نسحتسم  هدیسر  رونا  رظن  هب  دوب ، هدرک  یلعم  هاگرد  ذافنا  تقو  نیا  رد  هک  یـشکشیپ 

هب ار  ترافـس  مسارم  هدـش  هینامثع  هیلاع  هیلع  تدـمدبا  تلود  مزاع  تکرح و  دادـغب  زا  هک  دوشیم  لاسرا  موقرم و  نویاـمه  هماـن  زور ،
یلعم هاگرد  هب  هک  دادغب  یلاو  اشاپ  دمحا  مخفم ، ریشم  مظعم و  روتسد  ماظعلا  ءارمالا - ریما  هاجیلاع  راکرـس  روخآ  ریما  دناسر و  میدقت 

. دومن تدواعم  هک  میدومرف  صخرم  دوب  هدمآ 
533 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

رد دناد و  نورقم  حاجنا  هب  هدرک  ضرع  ار  دوخ  تایعدم  بلاطم و  هدوب  لامتسم  رهظتسم و  هناویدخ  تاهجوت  هب  باوبا ، همه  هب  هک  دیاب 
. دسانش هدهع 

«1  » هنس 1162 مارحلا  مرحم  رهش  یف 17  اریرحت 
______________________________

نویامه ش 148. طخ  هیکرت ، يریزو  تسخن  یناگیاب  زا  لقن  هب  / 216 ص 215 / يریصن )  ) تابتاکم دانسا و  (. 1)
534 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینامثع مظعاردص  هب  راشفا  هاش  خرهاش  همان 

نکر هینامثع ، تلود  نیما  لیکو  رادتقا ، تزع و  نمجنا  هداسو  رابتعا و  تهبا و  لفحم  يارآ  دنـسم  باصن ، تلالج  بآم  ترازو  بانج 
اـضتقا تباصا  ياـهن  ياـهنم  هناقفـشم  تایمـسر  يادا  زا  دـعب  ار  هلـالجا  هللا  مادا  مظعا  ریزو  مرک و  اردـص  هیناطلـس ، هیهب  تنطلـس  نیکر 
لومـش تیناقح  ریمـض  موهفم  نآ  نییآ  صولخ  نیماضم  لوصو و  هحاس  دراو  بوغرم ، یناـمز  رد  بولـسا ، بادآ  بوتکم  هک  درادیم 
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فرط نیا  زا  دـناهدش ، هلیزج  یعاسم  رهظم  نیتلودـلا  نیب  یتسود  ساسا  دییـشت  رد  هاجالاو  نآ  هک  دوب  هدـش  مالعا  هک  یحرـش  دـیدرگ .
زا بانج  نآ  ءاجر  هتـشون و  زا  لبق  دوش . مامتها  زاربا  هجوت و  لذـب  ماجرف  ریخ  رما  نیا  ماتخ  ماجنا و  رد  ناکما  ردـق  هب  زین  فرـشلا  نیرق 

. دشیم لوذبم  یعس  يرادساپ و  طیارش  داسف  هلازا  داوم و  جضن  رد  باصن  تیریخ  نیا  بناج 
هب هحلاصم  تروص  رـسیم و  دوب  دوصقم  لومأـم و  هچنآ  نیتلود  ناـهاوخریخ  تین  قدـص  نماـیم  لاـعتم و  دزیا  قیفوت  هب  هللا  دـمحب  لاـح 

ددرگیم رظن  ظوحلم  هک  هقیثو  بجوم 
______________________________

کنازریم خرهاش  نـالوا  دراو  هلیا  يدـنفا  یفطـصم  فیظن  هعفدوب  هیاـمظع  ترادـص  ماـقم  هیکرت : يریزو  شاـب  یناـگیاب  رد  ناونع  (. 1)
یمظع ترادص  تمـس  نابعـش 1160  ات  بجر 1159  زا  هک  تساشاپ  دـمحم  یجاح  یناـمثع  مظعاردـص  زا  ضرغ  ردـیبوتکم . یـسراف 

. هتشاد
535 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

تصخر هدش ، يدنلبرـس  زازعا و  لئان  يدنـسرخ  ینارماک و  هب  يدنفا  فیظن  دجامألا  راختفا  هدیدرگ ، رگهولج  لوصح  لوبق و  تآرم  رب 
. دوب دنهاوخ  نیتلود  یتسود  دودح  ظفاحم  روتسد  هب  هاجالاو  نآ  تفای . فارصنا 

«1  » دانامب تلود  ترازو و  مایا  یقاب 
[ رهم  ] ینابناهج راثآ  تلود  رف  تسا  نایامنینابر  دییأت  زا  رهم  نوچ  خرهاش  مان  ز 

______________________________

. ناریا خیرات  نمجنا  دنس 248  ص 191 ، نویامه ج 8 . همان  لوبناتسا  يریزو  شاب  یناگیاب  (. 1)
536 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

رظان یضر  دمحم  ازریم  تراظن  دییأت  رد  رگید  ینامرف 

[: عجس هقیج و  رد  کلملا هللا »  » عجس اب  هاش  رهم  ]
دش نویامه  نامرف  نینمؤملا  ریما  بلک  خرهاشنیگن  بحاص  اضر  میلقا  رد  دش 

دمحم ازریم  مارکلا  ءابجنلا  ةدبز  ماظعلا و  تاداسلا  ۀصالخ  هرابرد  هناورسخ ، تیاغیب  تمحرم  هناهاش و  تیاهنیب  تقفـش  رب  انب  هک  نآ 
هجو رد  اسنج  ادقن و  هک  یموسرم  بجاوم و  زارفارـس و  هجرد  شرع  هسدقم  هناتـسآ  تراظن  هبتر  هب  ار  هیلاراشم  قباس  روتـسد  هب  یـضر ،

نـسح زا  دـیاش و  هک  یقیرط  هب  دـیاب و  هک  یعونب  میدومرف ، رارقرب  میدـق  روتـسد  نامه  هب  هدوب  ررقم  هیلایموم  ماظعلا  تاداسلا  ۀـصالخ 
هجرد و شرع  هسدـقم  هناتـسآ  قنور  قسن و  رد  نأشلا  لیلج  یلوتم  يذالم  نایمالـسا  مالـسا و  هاجیلاع  قافتا  هب  دـیآ ، وا  هلیمج  یعاسم 

هطباض دادرارق  قفاوم  اجهمه  رد  ناگغوراد  نییعت  سدـقم و  راکرـس  هفوقوم  كالما  تعارز و  قسن  مظن و  تاـجناخراک و  تالغتـسم و 
تاداسلا ۀلالـس  نآ  دیامن ، نییعت  سک  یلوتم  هاجیلاع  هک  اجره  هب  لومعم و  هروکذـم  كالما  تالوصحم  طبر  طبـض و  هیوفـص و  مایا 

رد هک  دیامن  نییعت  ار  يدحا  زین  ماظعلا 
537 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

روتسد هطباض و  هب  رادمتبهوم  راکرس  نآ  مادخ  نایـشابمداخ و  ناکیـشکرس و  ندومن  نییعت  اجهباج  رد  دشاب و  رـضحتسم  رظان و  اجنآ 
ناشیا هعوجرم  تامدخ  هب  کیشک  هب  کیـشک  بآم  نارفغ  تمحرم و  باون  نیکم و  تنج  نیطالـس  ماجرف  اضق  ماقرا  بجوم  هب  میدق ،

، دنیامن یهاتوک  دوخ  هب  هعوجرم  تمدخ  رد  هک  نابوسنم  زا  مادک  ره  هدادن  لیدبت  رییغت و  ار  يدحا  ریـصقت  نودب  رـضحتسم و  لیخد و 
هاگن هحقنم  هتشررس  هدوب و  هاگآ  رضحتسم و  رادمضیف  راکرس  نآ  یئزج  یلک و  روما  زا  هیبنت و  تساوخزاب و  یلوتم  هاجیلاع  قافتا  هب 
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عقاو وا  زا  یهاتوک  راکرـس  نآ  هقلعتم  روما  زا  يرما  رد  رگا  دزاس و  رهاظ  ار  دوخ  یتاذ  رهوج  ینادراک و  سح  دیامنن و  یهاتوک  هتـشاد 
بـسح راثآ  ضیف  راکرـس  نابوسنم  یقاـب  لاـمع و  ناکیـشکرس و  یلوتم و  هاـجیلاع  دـش . دـهاوخ  تساوخزاـب  هذـخاؤم و  بجوم  دوش 

نآ دارفنألا  لالقتسالاب و  رظان  ار  هیلاراشم  ماظعلا  تاداسلا  ۀلالس  دنزرون و  فارحنا  وا  یباسح  حالص و  نخس  زا  هتـسناد  ررقم  روطـسملا 
. دنسانش هدهع  رد  تبث و  دولخ  رتافد  رد  ار  سدقا  مقر  تروص  یلعا  ناوید  مارک  ماظع  نایفوتسم  دنناد . راکرس 

«1  » هنس 1161 مارحلا  ۀجحلا  يذ  رهش  یف  اریرحت 
______________________________

(. ش 1352 ه . يوضر ، سردم  یقت  دمحم  حیحصت  هب   ) 155 هبیط ص 154 / رجش ، ( 1)
538 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

خرهاش نامرف 

فاطعا نمایم  ناهج و  دنوادخ  فاطلا  نساحم  هب  ناشن ، تداعـس  ناوا  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  هک  نآ  دـش  نویامه  نامرف  هناش  یلاعت  هللا  وه 
هداد و نییزت  ام  یمان  مان  هب  ار  يرادمان  تنطلس و  نیگن  راهطا  همئا  تارضح  نطاوم  سدق  نطاوب  دادما  ضیف  نامـسآ  نیمز و  راگدرورپ 

تمه یگلمج  الاو و  تیریخ  مامت  تین  یگمه  هداد  يرتسگهیاس  هبتر  ام  لاـبقا  ياوه  رد  ار  یئاـشگناهج  يزوریف و  مچرپ  رفظ  ملع  هقش 
راکرـس نآ  روما  ماظتنا  تاجرد و  یلاع  تاداس  صتخم  هیوضر  هسدقم  هناتـسآ  تامدـخ  هک  تسا  نآ  رب  فورـصم  یلعم  تیـصاخ  رحب 

هب ار  هسدقم  هناتسآ  عبار  کیشک  یکیشکرس  لیئنالیئ  هنومیم  هنس  يادتبا  زا  اذهل  دشاب ، تافص  هدیدنـسپ  هرمز  نیا  هب  قلعتم  رادم  ضیف 
ازریم ۀلیـضفلا  ۀـباجنلا و  ةدایـسلل و  اماظن  ماظعلا ، ءابجنلا  تاداسلا و  ۀلالـس  هاگتـسد ، تضافا  تدافا و  هانپتلیـضف ، تباـجن و  تداـیس و 

تمحرم وا  هنایلاس  هفیظو  هب  زیربت  نزو  هب  هلغ  راورخ  لـهچ  رادـقم  دـقن و  يزیربت  ناـموت  تسیب  غلبم  تقفـش و  يوضرلا  نیـسح  دـمحم 
فرص تفایزاب و  ار  دوخ  هررقم  هفیظو  سنج  دقن و  راثآ  ضیف  راکرس  تافوقوم  تباب  زا  هلاس  ره  هک  میدومرف 

539 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
تایصوصخ روبزم و  رما  مزاول  هب  دیآ ، وا  تیوط  يافـص  تین و  نسح  زا  دیاش و  هک  یقیرط  هب  دیاب و  هک  يوحن  هب  هدومن ، دوخ  تشیعم 

. دزاس رهاظ  سدقا  يارآناهج  يار  رب  هجرد  شرع  هرونم  هناتسآ  نآ  رد  ار  دوخ  یتمدخوکین  راثآ  مادقا و  مایق و  نآ 
یکیشکرس رادمتبهوم  راکرـس  نآ  لامع  یفوتـسم و  ریزو و  ناکلاومـس و  رظان  نأشلا و  لیلج  یلوتم  ماظعلا  تاداسلا  ۀصالخ  هاجیلاع 

مقر فوقوم  و  دننک ]  ] يزاسمهم نیفظوم  یقاب  روتـسد  هب  اسنج  ادقن  ار  وا  هفیظو  قلعتم و  هیلاراشم  تاداسلا  ۀلالـس  هب  ار  روبزم  کیـشک 
. دنرادن ددجم 

هتسناد و سورحم  نوصم و  لیدبت  رییغت و  بئاوش  زا  دنیامن و  تبث  دولخ  رتافد  رد  ار  سدقا  مقر  حرش  یلعا  ناوید  مارک  ماظع  نایفوتـسم 
. دنسانش هدهع  رد 

«1  » یلوألا 1162 يدامج  رهش  یف  اریرحت 
______________________________

(. 1352 يوضر ، سردم  یقت  دمحم  حیحصت  لیمکت و  هب   ) يوضرلا رقاب  دمحم  ریم  فیلأت   237 هبیط ص 236 / هرجش  ( 1)
540 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

خرهاش نامرف 

ءابجنلا تاداسلا و  ۀلالس - هرابرد  هناویدخ  تیاغیب  تیانع  هناهاش و  تیاهنیب  تقفش  ربانب  هک  نآ  دش  نویامه  نامرف  یناش  یلاعت  هّللا  وه 
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هکرابم هنـسلا  هذـه  يادـتبا  زا  کیـشکرس ، يوضرلا  موصعم  دـمحم  ازریم  مارکلا  ءابجنلا  تاداـسلا و  ۀـصالخ  دـلو  دـمحم  ازریم  ماـظعلا 
هـضور هسدقم  هناتـسآ  لوا  کیـشک  یکیـشکرس  هبتر  هب  وا  روبزم  دـلاو  ضوع  رد  ار  هیلايوم  ماظعلا  ءابجنلا  تاداسلا و  ۀلالـس  لیئنالیئ 

زا یکیشکرس  تمدخ  ءازا  رد  هثلاثم  هلغ  راورخ  لهچ  رادقم  يزیربت و  ناموت  هدزناپ  غلبم  زارفارـس و  دوخ  نویامه  باون  تباین  هب  هیوضر 
روکذم رادقم  غلبم و  هلاس  ره  هک  میدومرف  تمحرم  تقفش و  هنایلاس  هیلاراشم  تاداسلا  ۀلالس  هجو  رد  راثآ  ضیف  راکرس  تافوقوم  تباب 

مادقا مایق  نآ  تایصوصخ  روبزم و  رما  مسارم  هب  ام  نویامه  باون  تباین  هب  دوخ  دلاو  روتسد  هب  هدومن  دوخ  تیشعم  فرص  تفایزاب و  ار 
ياعد روبزم و  لغاشم  تامدخ و  مزاول  هب  دیاش  هک  یقیرط  هب  دیاب و  هک  یعون  هب  هتـسناد  دوخ  صوصخم  ار  لوا  کیـشک  قسن  مظن و  و 

نویامه باون  تباین  هب  زین  اهکیشک  ریاس  رد  لوا  کیشک  روتسد  هب  دهاوخ  هاگره  دیامن و  لاغتشا  روهظلا  يدبا  تلود  ماود 
541 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یعقاو فالخ  هاگره  هدوب  هاگآ  ریبخ و  هرونم  هسدقم  هناتسآ  روما  يوزج  یلک و  زا  دیامن و  تمدخ  صالخا  تدارا و  لامک  يور  زا  ام 
وا دسر  روهظ  هب  یعرش  ریصقت  روبزم  کیشک  تابوسنم  مادخ و  زا  کی  ره  زا  دناسر و  یلعا  هینس  هدس  نافکاع  ضرع  هب  دیامن  هدهاشم 

بیدأت هیبنت و  ار  وا  هک  دتسرفب  ردقلا  لیلج  یلوتم  هاجیلاع  دزن  راثآ  ضیف  راکرـس  نانابرد  زا  یکی  قافتا  هب  سوبحم و  دیقم و  هتفرگ  ار 
ۀـصالخ هاجیلاع  درادن . زیاج  یهاتوک  باب  چیه  رد  دزاس و  رهاظ  ارآناهج  يأر  رب  ار  دوخ  مامتها  تمدخ و  نسح  باب  ره  رد  دیامن و 

ۀلالس نابساپ  کیالم  ناتسآ  راکرس  لامع  یقاب  مظعم و  ناکیشکرس  ناکملاومـس و  رظان  ردقلا و  لیلج  یلوتم  ماظعلا  ءابجنلا  تاداسلا و 
دنسانش وا  صتخم  ار  روبزم  رما  مزاول  دنناد و  لالقتسألاب  همدخلا  بیان  لوا و  کیـشک  کیـشکرس  ار  هیلاراشم  ماظعلا  ءابجنلا  تاداسلا و 
میدـقت روبزم  ماظعلا  ءابجنلا  تاداسلا و  ۀلالـس  رب  هجو  چـیه  هب  هرونم  هسدـقم  هناتـسآ  ناکیـشکرس  دنرمـش . مزال  ار  وا  مارتحا  زازعا و  و 

. دنیامنن لخدم  وا  هب  هقلعتم  روما  رد  هتسجن 
. دنسانش هدهع  رد  دنیامن و  تبث  دولخ  رتافد  رد  ار  فرشا  مقر  یلعا  ناوید  مارک  ماظع  نایفوتسم 

«1  » هنس 1162 یلو  یلوألا  يدیمج  رهش  یف  اریرحت 
______________________________

.245 هبیط ص 244 / هرجش  ( 1)
542 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

خرهاش روشنم 

[: عجس هقیج و  رد  کلملا هللا »  » ترابع اب  رادهقیج  رهم  ]
طابـضنا رینم و  ریمـض  نونکم  تایالو  روما  ماظتنا  تقو  نیا  رد  نوچ  هک  نآ  نیگن  بحاص  اضر  میلقا  رد  دشنینمؤملا  ریما  بلک  خرهاش 

یهاپـس و روما  طسب  ضبق و  هتـشررس  هک  تسا  نیا  رب  طونم  مانا  هفاـک  روما  ماـظتنا  طابـضنا و  سدـقا و  ریطخ  رطاـخ  يوطم  تادـحرس 
هدیجنـس تیلباق  نازیم  هب  لمع  جرخ  عمج و  صالخا  هناخرتفد  رد  اهلاس  هک  مییاـمرف  هلاوح  یتساـیک  بحاـص  تیاـفک  فک  هب  ار  تیعر 

نیا تروص  مییامرف و  زارفارـس  نایاش  تامدخ  هب  نارقألا  لاثمألا و  نیب  دنـشاب  هدومن  یلاخ  بیاعم  صیاقن و  دـح  زا  ار  تاقوا  هچمانزور 
ار وا  لیئنالیئ  هنسلا  هذه  ههام  هن  يادتبا  زا  اذهل  تسا ، یمیدق  عیفش  دمحم  ازریم  یناقاخلا  برقم  ماظعلا  ءابجنلا  ۀلالـس  لاح  دهاش  لاقم 

هدوب رارقرب  روبزم  تمدـخ  يازا  رد  ناکم  ناوضر  ناقاخ  مقرلا  بسح  قباس  زا  هک  یبجاوم  اـب  ناـجیابرذآ  کـلامم  لـک  ترازو  هبتر  هب 
یتسار يور  زا  هدومن  دوخ  تشیعم  فرـص  تفایزاب و  کلامم  نآ  لخادـم  تباب  زا  ار  دوخ  بجاوم  هوجو  هلاس  ره  هک  میدومرف  زارفارس 

یهاوختلود و راثآ  هدومن  مادقا  مایق و  نآ  مزاول  روبزم و  تمدخ  هب  یتسرد  و 
543 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
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. دزاس رهاظ  ارآناهج  يار  رب  ار  دوخ  يرازگتمدخ 
لالقتـسألا دارفنألاب و  ریزو  ار  هیلاراشم  ناقاخلا  برقم  هقلعتم  تایالو  لامع  ماکح و  نایگیب و  هعلق  یگیب و  رلگیب  رادرـس و  ناـهاجیلاع 

طوبرم طونم و  وا  رهم  طـخ و  هب  ار  تکلمم  نآ  تاـیلام  دتـس  داد و  دـنیامنن و  زواـجت  وا  باـسح  حالـص  نخـس  زا  هتـسناد  تکلمم  نآ 
. دنسانش هدهع  رد  هتسناد و 

«1  » بجرملا 1162 بجر  رهش  یف  اریرحت 
______________________________

(. ص 285  ) زیربت خیرات  ( 1)
544 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

رگید روشنم 

[: رهم عجس  خیرات 1162 و  اب  هقیج  رد  هللا » مسب   » ترابع اب  رادهقیج  رهم  ]
ناخ مظاک  دـمحم  ناهانپ  صالخا  ناهاجیلاع  هک  نآ  يوفـص  تلود  نید و  ناـهج  هب  خرهاـش  زيوضترم  باـنج  فطل  هب  تفاـی  ماـظن 

نآ نوچ  هک  دننادب  هدوب  زارفارـس  هناورـسخ  نارکیب  قافـشا  هب  ناجیابرذآ  تایلام  ریزو  عیفـش  دـمحم  ازریم  لیکو و  یمیدـق  یغادهجارق 
هب دنیامرف  ناشیا  هرابرد  تیانع  تقفـش و  لامک  رد  ار  ام  نویامه  باون  تلود و  نیا  دامتعا  لحم  ود  ره  تمدـخ و  یمیدـق  ناهاجیلاع 

تلاکو هبتر  هب  ار  عیفـش  دـمحم  ازریم  ییابجنلا  ۀلالـس  تلایا و  هبتر  هب  ار  ولراهب  ناخ  متـسر  هاجیلاع  ناشیا  ياعدتـسا  ضرع و  بجوم 
هب هدح  یلع  ماقرا  زارفارـس و  رادملع  رگرگ و  لاحم  تموکح  هب  ار  ناطلـس  یلعلـضف  بارـس و  تموکح  هب  ار  ناطلـس  یلعنـسح  زیربت و 

. دیدرگ لاسرا  رداص و  کی  ره  مسا 
ياعدتسألا بسح  نیا  زا  لبق  زین  اهنیا  ياوس  میسقت و  اجهباج  ار  ماقرا  دیابیم 

______________________________

. تسا ناشیا  هرابرد  تیانع  تقفش و  لامک  ار  ام  نویامه  باون  و  دشاب : دیاب  نینچ  ارهاظ  (. 1)
545 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ماظعلا ءارمألا  ریما  هاجیلاع  رکـسعم  رد  صخرم و  ماطـسب  زا  دـندوب و  رـضاح  سدـقا  باـکر  رد  هک  ناـجیابرذآ  ناگدرکرـس  نیناوخ و 
نویامه باون  دیدرگ و  لاسرا  رداص و  ناجیابرذآ  تایالو  رد  کی  ره  مسا  هب  تامدخ  ماقرا  دـندشیم  هناور  قارع  رادرـس  ناخ  یـسوم 
هاوختلود ود  ره  ناهاجیلاع  نآ  تسین . تیالو  نآ  یناوید  روما  نیرـشابم  نارتنالک و  لامع و  ماـکح و  زا  يرثکا  لاـح  هب  یتفرعم  ار  اـم 

هدربیپ زا  تسد  عقاولا  بسح  دیابیم  دناهدیدرگ . علطم  تسا  هدش  ضیوفت  کی  ره  هب  هک  یلغش  راک و  زا  دندامتعا و  لحم  ضرغیب و 
هدهع زا  لوغشم و  یهاوختلود  یـشیک و  صالخا  هیور  قفاوم  دوخ  هب  هقلعتم  لغـش  راک و  رد  کی  ره  هدومن  باب  ره  رد  همزال  تاقیقحت 

هداج زا  مدق  ای  دـمآ  دـناوتن  نوریب  هدـهع  زا  دـشاب و  هتـشادن  لغـش  نآ  تیلباق  يدـحا  رگا  الاو  اهبف  دـنیآیم  نوریب  عقاولا  بسح  رما  نآ 
ناشیا کیرش  مکح  ندیشوپ  یهاوختلود  زا  مشچ  ندرک و  ضامغا  دشاب  هتـشادرب  ترارـش  يرـسدوخ و  هب  رـس  هتـشاذگ  نوریب  تعاطا 

هب هللا  ءاـش  نا  دـنیامن . یملق  دـشاب  رما  نآ  بساـنتم  هک  ار  يرگید  ضرع و  ار  لاـح  تقیقح  يدوز  هب  دیـشوپن  مشچ  دـیاب  دراد و  ندوـب 
. دنسانش هدهع  رد  هتسناد  مزال  نغدغ  باب  نیرد  دوش و  رداص  سدقا  مقر  يدوز 

ۀنس 1162 مارحلا  ۀجح  يذ  رهش  یف  اریرحت 
: نتم رهم  نامه  اب  همان  هیشاح  رد  و 

رومأم تعرس  هب  سدقا  باکر  زا  یجوف  هک  دنیامن  ضرع  يدوز  هب  دشاب  رورض  يدادما  هررقم  تامدخ  ماجنا  يارب  هاگره  هک  نآ  ررقم 
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يراددوخ و هررقم  تامدخ  زا  دیابیم  میـشابیم . ناجیابرذآ  قارع و  مزاع  تکرح و  يدوز  نیرد  زین  نویامه  بکوم  دنوش . دودح  نآ 
«1  » دنسانش هدهع  رد  دنزرون و  لامها 

______________________________

(. 187 ص 286 /  ) زیربت خیرات  ( 1)
546 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

خرهاش روشنم 

[: عجس اب  خیرات 1163  هب  هقیج  رد  کلملا هللا »  » ترابع اب  رادهقیج  رهم   ] وه یلاعت  هللا  مسب 
ازریم ناقاخلا  برقم  ماظعلا  ءابجنلا  ۀلالس  هک  نآ  « 1  » زورف یتیگ  خرهاش  رون  دش ز  رگید  رابزور  دـنچ  یفوسک  دـش  رگ  ار  کلم  باتفآ 

یهلا و دییأت  نمایم  هب  هک  تقو  نیرد  هک  دنادب  هدوب  لامتـسم  رهظتـسم و  هناویدخ  نایاپیب  قافـشا  هب  ناجیابرذآ  لک  ریزو  عیفـش  دمحم 
تقفش طرف  ربانب  میدومرف  سولج  دوخ  یثوروم  تنطلـس  گنروا  رب  اددجم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تارـضح  نطاوم  ضیف  نطاوب 
برقم نآ  هجو  رد  اقباس  هک  یبجاوم  اب  ار  ناجیابرذآ  لک  ترازو  لـیئتنوی ، هنومیم  هنـسلا  هذـه  يادـتبا  زا  ناـقاخلا ، برقم  نآ  هراـبرد 
باون هیلع و  تلود  نیا  هاوخریخ  یمیدـق و  ناقاخلا  برقم  نآ  نوچ  میدومرف . زارفارـس  لاثمألا  نیب  رارقرب و  ناکامک  هدوب  ررقم  ناقاخلا 

هجوتم يراودیما  صالخا و  لامک  يور  زا  دیابیم  دشابیم ، تقفش  وا  هب  ار  ام  نویامه 
______________________________

یئانیب ای  مشچ  رون  هب  یماهیا  یناث و  نامیلس  هاش  هب  بقلم  دمحم  دیس  هزور  لهچ  یهاشداپ  زا  سپ  يو ، ددجم  تنطلس  هب  هراشا  رد  (. 1)
. يو

547 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هب مامتها  مزاول  تابـساحم  حـیقنت  تاعارز و  تالوصحم و  ریثکت  ریفوت و  تاـیلام و  طـبر  طبـض و  رد  هدوب  دوخ  هب  هقلعتم  روما  تیـشمت 
هب ضرع و  یلعا  ریرس  هیاپ  هب  ار  دوخ  تایعدتسم  بلاطم و  درتسگ و  هراومه  دوهش  هصنم  هب  ار  دوخ  صالخا  یعس و  نسح  هدروآ  لمع 

. دناد نورقم  حاجنا 
طخ و هتـسناد  ناجیابرذآ  لک  ریزو  ار  هیلاراشم  ناقاخلا  برقم  ناجیابرذآ  تایالو  لامع  ماکح و  رادرـس و  ماظعلا  ءارمألا  ریما  هاـجیلاع 

. دنیامن غورفم  هیلاراشم  دزن  ار  دوخ  تابساحم  هدومنن  دتس  داد و  وا ، عالطا  نودب  هتسناد  ربتعم  تایلام  دتس  داد و  رد  ار  وا  رهم 
. دنسانش هدهع  رد  هتسناد و  نوصم  لیدبت  رییغت و  بیاون  زا  يرتفد و  ار  فرشا  مقر  حرش  یلعا  ناوید  مارک  ماظع  نایفوتسم 

«1  » هنس 1163 لوالا  يدامج  رهش  یف  اریرحت 
______________________________

(285 ص 284 /  ) زیربت خیرات  ( 1)
548 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

رگید روشنم 

[: رهم عجس  اب  خیرات 1168  هقیج و  رد  کلملا هللا »  » ترابع اب  خرهاش  رادهقیج  رهم  ]
ءاربکلا ةوسا  ماظعلا و  ءابجنلا  ۀلالـس  هک  نآ  دـش  عاطم  ناـهج  مکح  « 1  » هاگهیکت یهاش  تخت  رب  خرهاشهاشداپ  دـمحا  فاطلا  زا  تفاـی 

رهم قافـشا  هب  زیربت ، هنطلـسلا  راد  ناشیک  صالخا  یقاب  یمیدق و  عیفـش  دمحم  ازریم  ناقاخلا  برقم  ماجرف ، صالخا  تدـیقع و  ماخفلا ،
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یگمه ناشیا  هدیـسرن و  روضح  هب  ناراعـش  صالخا  نآ  هضیرع  هک  تساهتدم  هک  دننادب  هدوب  صوصخم  یلعا  سدـقا  ناگدـنب  قارـشا 
هب تبسن  ار  یلعا  سدقا  ناگدنب  تقفش  هک  دیابیم  دشابیم . رظنم  ریخ  رظن  حمطم  ناشیا  هقباس  تامدخ  قوقح  میدق و  ناشیک  صالخا 

هیاپ ناگداتسیا  ضرع  هب  تقو  همه  ار  اجنآ  روما  شرازگ  تالاوحا و  تقیقح  دوخ و  جیاوح  بلاطم و  هتـسناد  لامک  هجو  رد  دوخ  لاح 
. دنسانش هدهع  رد  دنناد و  نورقم  حاجنا  هب  هدیناسریم  یلعا  ریرس 

«2  » هنس 1169 یناثلا  يدامج 
______________________________

. ناسارخ رب  وا  طلست  ماگنه  رد  ینارد  ناخ  دمحا  ناطلس  هرطیس  تحت  تیامح و  لظ  رد  تسا  خرهاش  تنطلس  هب  هراشا  (. 1)
(286 ص 285 /  ) زیربت خیرات  ( 2)

549 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

خرهاش زا  ياهمان  فقو  تروص 

: رهم شقن  رهم / ياج 
هللا مسب 

دـمحلا هللا رئارـسلا  رئامـضلا و  یلع  فقاولا  وه  خر  هام  رهم و  دـنیاس  شهگرد  رب  بش  زورخرهاش و  ناسارخ ، ناطلـس  بلک  دـشاب  هکنآ 
یلا نیداـهلا  نیموصعملا  هلآ  تاـقولخملا و  فرـشا  یلع  تاـیکزلا  تاولـصلا  تاربملا و  تاریخلا و  ءاـنتقأل  قفوملا  تاـینلا ، یلع  فقاولا 

. تاصرعلا یف  فوقولا  یتح  تایلاعلا  تانجلا  جهانم 
ناکلاس هتـسویپ  یناحبـس  فطاوع  تاقیفوت  هبعک  نافکاع  ینابر و  فراعم  تاقدارـس  تاجناخراک  نارظاـن  ناـفقاو و  هک  اـجنآ  زا  دـعب  و 

يراـیتسد هب  هدوب و  نیرقمه  « 1  » ُءاـشَی ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْـضَف  َکـِلذ  تیوقت  هب  ار  نیبـم  نید  بآـم  تداعـس  باحـصا  نیقی و  قح و  قیرط 
قیرط تیاده  رون  تفرعم و  نازورف  عمش  يرتسگایض  قیفوت و  داشرا 

______________________________

ةدئاملا 54 ةروس  (. 1)
550 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ناویک ترـضح  یلعا  ناـبرداراد ، ناگدـنب  دـندومن ، دـلخم  سبح  دـبؤم و  فقو  نارتقا  هتـسجخ  ناوا  نیا  رد  هدومیپ ، ار  قیقحت  لزنمرس 
تنطلس ریرس  يازفاتنیز  يرایرهش ، تمظع و  جرب  رتخا  یئاورنامرف و  تنطلس و  يامس  دیـشروخ  تلوص ، مارهب  تداعـس ، دیهان  تعفر ،

ینیسحلا يوسوملا  هاشداپ  خرهاش  ناطلسلا  ناقاخلا ، نب  ناقاخلا  ناطلسلا و  نب  ناطلسلا   ] قاقحتـسألا ثرألاب و  هیردان  هیوفـص و  يامظع 
هللا مادا  ازریم  دمحم   ] ناحبس کلم  لظ  دادادخ ، يربک  تداعس  اب  تلود  نمچ  گنر  بآ و  و  هتنطلس ] هتلود و  لالج  لالظ  هللا  مادا  «، 1»
ابلط اـضحم هللا و  ار  تـالک  تاـبثلا  راد  رد  تاـعقاو  هریاـب  هریاد و  تاـمامح  زا  ار  دوـخ  هـیثرا  دـسر  یماـمت  یگمه و  « 2 [ » هلالجا یلاـعت 

هاجایلع حور  هب  ار  نآ  باوث  هدش  عفتنم  هدـیدرگ و  روهرهب  دنـشاب  هدوب  اجنآ  رد  هک  مه  ریغ  اجنآ و  نینطوتم  هنکـس و  عیمج  رب  هتاضرمل 
هبه و باطتـسم  باون  ناکم  ایرث  ناگدـنب  هدـلاو  هارث  باط  هیلع  باون  ینارودـلا  ۀـمطاف  یناکم ، سیقلب  باجتحا  دیـشروخ  باـکر ، رمق 
اماع و ایعرـش  احیحـص  افقو  دندومرف  ررقم  دشاب  هدومنیم  تعامج  تماما  اجنآ  رد  هک  یهقفا  ملعا و  هب  ار  نآ  تیلوت  و  دنیامن . شـشخب 

ةرجهلا نم  فلالا  دعب  [ 1189  ] ۀئام نینامث و  عست و  ۀنس  روهـش  نم  مارحلا  ةدعقلا  يذ  رهـش  یف  دش  هتفگ  يراج و  هغیـص  ادیوم و  اسبح 
«3 . » ۀیوبنلا

______________________________
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اثرا و يوفص  يردان و  تنطلس   » ریرـس يازفاتنیز  ار  وا  يراشفا )  ) يردان ردپ  بناج  زا  دوب و  يوفـص  ردام  بناج  زا  خرهاش  نوچ  (. 1)
رد هک  رتخد  نیا  دوب . يوفص  نیسح  ناطلس  هاش  رتخد  مگیب ، ناطلـس  همطاف  خرهاش ، ردام  ینیـسح .» يوسوم   » ای دندناوخیم  اقاقحتـسا »

. دوب خرهاش  تلصو  نیا  هرمث  نیتسخن  تفر و  يو  هناخ  هب  بجر 1149  مهدفه  رد  دوب ، هدش  ردان  رسپ  ازریم  یلقاضر  دزمان   1142
هک دشاب  دومحم  مه  دیاش  درادن . دوجو  دمحم »  » شنارـسپ ردان و  ناگداون  دالوا و  نمـض  رد  دشاب . هداد  يور  یهابتـشا  مه  دـیاش  (. 2)

. دوب خرهاش  رسپ 
(. همانردان ص 645 ( ) 3)

551 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

خرهاش نامرف 

زا هک  دوـب  تسه و  ناوـید  تاـجناخراک  شخبماـظتنا  دوهـش و  بیغ و  تاراـمع  راکرـس  فرـشم  نوـچ  هکنآ  دـش  عاـطم  ناـهج  مـکح 
خبطم رالاسناوخ  مامتها  هب  دوصقم و  ینـشاچ  جنـستوالح  تایح  هدـکتمعن  ناراوخيزور  يانمت  هقئاذ  شیاـتمهیب  ياـمعن  هناـخزپشآ 
نایارآ ردص  روعش  هقئاذ  هب  ار  فرگش  تمعن  نیا  تذل  تسا ، دوجوم  دوجو  راکرس  ناراوخهریج  ماش  تشاچ و  هبتار  شنایاپیب  ناسحا 
اهتدم یگدنز و  راکرس  رد  اهلاس  هک  راعش  صالخا  ناگدازمیدق  رایـشوه و  ناهاگآراک  زا  یعمج  هک  هدیناشچ  رادتقا  تمظع و  نمجنا 

هب ار  اهنآ  دنـشاب ، هتخادرپ  یناسرتیافک  دـشر و  حـلاصم  ماجنارـس  ینادراـک و  روعـش و  بابـسا  ناـماس و  هیهت  هب  یگدـنب  هناـخراک  رد 
تاداسلا ۀلالـس  هانپ  تالامک  تباجن و  لاوحا  تروص  لاقم  نیا  قادصم  میئامرف . زاتمم  نارقألا  لاثمألا و  نیب  زارفارـس و  بسانم  بصانم 

. تسا قیال  لباق و  ار  تاعارم  فانصا  قئاف و  نانگمه  رب  روما  نیا  میدقت  رد  هک  تسا  مساقلا  وبا  ازریم  مسارم  صالخا  هدازمیدق  ماظعلا ،
یفرشم تمدخ  هدیدرگ ، هیلاراشم  لاوحا  « 1 [ » لماش  ] هناویدخ قافشا  فاطلا  اذهل ....  و 

______________________________

. یسایق حیحصت  (. 1)
552 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

اب هـک  عوـمجملا ، ثـیح  نـم  ار  راکرـس  نآ  تاـقلعتم  ءافـشلا و  راد  هناختبرـش و  و  « 1 [ » دهـش  ] راثآ ضیف  راکرـس  تاکرابم  تاراـمع 
يررقم هفیظو  دزرو و  لاغتشا  روبزم  روما  میدقت  هب  هک  میدومن  عوجرم  ضوفم و  وا  هب  هدوب ، هیلایموم  شیلوخ  دمحا  ازریم  هانپتمحرم 

همزال روبزم  ماهم  ماـجنا  رد  هک  میدومرف  ررقم  وا  هجو  رد  تسا  دادرارق  راـموط و  رد  هک  يوحن  هب  ار  روبزم  تامدـخ  یلومعم  بجاوم  و 
دلاو باهش  دمحم  ازریم  ماظعلا  تاداسلا  ۀصالخ  هاجیلاع  ار  وا  تباین  تسا ، ریغـص  دوخ  هک  مادام  دشاب و  هدروآیم  لمع  هب  مامت  مامتها 

هفیظو هجو  هلاس  ره  هتـسناد ، هیلاراشم  صوصخم  ار  روبزم  تمدخ  رظان  یلوتم و  نابانجیلاع  دشاب . هدشیم  هجوتم  هک  میدومرف  ررقم  وا 
. دنیامن تبث  ار  وا  كرابم  مقر  تروص  مارک  ناسیونرکشل  ماظع و  نایفوتسم  دنشاب و  هدادیم  وا 

«2  » مارحلا 1195 مرحم  خیراتلا 8  یف 
______________________________

دهشم مه : دیاش  دش . همانردان : رد  یسایق ، حیحصت  (. 1)
. تسا طوبضم  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک  رد  هک  نامرف  لصا  زا  ذوخأم  ص 653 )  ) همانردان ( 2)

553 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

یناث نامیلس  هاش  نامرف 
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هک یقیرطلا  عاطق  هویـش  دندوب  هدیدرگ  ناریا  تکلمم  فرـصتم  اهلاس  زا  دعب  هک  هفلتخم  قرف  طلـست  ببـس  هب  ناریا  لها  هک  نآ  هب  رظن  »
عاوـنا هب  یتدـم  زا  ناریا  هنکـس  اـیاعر و  هدرکن  تشاذـگورف  توـف و  ياهـحمل  جاراـت  بـیرخت و  رد  هتـشاد  یعرم  دوـب  اـهنآ  تاذ  یلبج 
ناریا ییاورنامرف  باکترا  روما و  ماظتنا  هدومن  محرت  افعـض  نآ  هب  یلاعت  يراب  بانج  يدامتم  تدم  دعب  دندوب ، راتفرگ  ایالب  تامدـص و 

یهاپـس و هک  تسا  نینچ  سدـقا  هدارا  هداد  رارق  دوخ  زکرم  رد  ار  قح  هدومرف  ضیوفت  هللا  دـی  ناتـسآ  مالغ  هلا و  هاـگرد  هدـنب  نیا  هب  ار 
ياعد هب  لاحلا  هفرم  لایع  لها و  اب  اراهن  الیل و  هتفای  لدـبلا  معن  ار  هتـشذگ  دـیادش  هدوب  ناـنیمطا  مارآ و  لاـمک  رد  هتـسویپ  ناریا  تیعر 

. دنشاب لوغشم  هرهاق  تلود 
ار تاهج  لام و  لک  لاس  هس  تدم  ات  الاو  سولج  يادتبا  زا  ایاطعلا ، بهاو  بانج  هاگرد  هب  یمظع ، هیطع  نیا  قیفوت  هنارکش  هب  نیاربانب ،

. دش دهاوخن  یکلم  چیه  زا  هجو  چیه  هب  تاسرویس  ذخا  زین  لاس  هس  نیا  رد  میدومن و  فاعم  ناریا  هنکس  هب  ماعنا  قیرط  هب 
لاس هس  ات  هدومن  لمع  فرشا  مکح  بجوم  هب  دیاب  لامع  ماکح و  زا  کی  ره 

554 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
هب دـسر  لامع  ماکح و  تسد  زا  ناریا  لها  نیرتفیعـض  رطاخ  یگدرزآ  لالج  عماسم  هب  رگا  دـنیامنن . بلط  ناریا  لها  زا  یمرد  یناد و 

غیلب و مکح  نیا  ددرگ و  نیکاسم  هزجع و  افعـض و  رطاخ  یلـست  قح و  ياضر  ثعاب  هک  دـسر  ازـس  ازج و  هب - صخـش  نآ  یهجو  حـبقا 
«1  » دنسانش هدهع  رد  هداد  شقن  دوخ  هنیس  هحفص  رب  لوبق  عماسم  هب  دیاب  ار  غیلبت  اضق  غیلری 

______________________________

.122 ینایتشآ ص 121 / لابقا  حیحصت  یشعرم  لیلخ  دمحم  فیلأت  خیراوتلا  عمجم  ( 1)
555 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ینارد ناخ  دمحا  هب  یناث  نامیلس  هاش  نامرف 

تعامج يرـسدوخ  بالقنا و  ببـس  هب  دـناهدوب ، ام  ماقم  یلاع - دادـجا  يربنامرف  تعاطا و  رد  هشیمه  یلادـبا  تعامج  هک  نیا  رب  طونم 
التبم رـساو  لتق  بئاصم و  عاونا  هب  تارم  تارک و  هب  تقو  نآ  زا  دـندروآ ، عوقو  هب  یبدایب  هیوفـص ]  ] هیلع هلـسلس  هب  تبـسن  هک  ياهزلغ 

تیامح فنک  رد  رارشا  رـش  زا  ار  ام  ناگدنب  یهلا  سدقا  بانج  هک  ددرگیم  ماقرا  نیاربانب  تسا . سمـشلا  نم  رهظا  هچنانچ  دناهدیدرگ 
رومأم ناریا  تنطلس  روما  ماظتنا  هب  هدینادرگ  نکمتم  هدومن  فطل  یثوروم  کلم  رب  يدادجا و  دنـسم  رب  الو  نیا  رد  هتـشاد  ظوفحم  دوخ 
هتفرگ شیپ  ار  تمالـس  قیرط  قباس  جـهن  هب  هک  دـیامنیم  نینچ  هاگیاپ  دـنلب  هاجیلاع  نآ  لاوحا  لآم و  نسحتـسم  لاح و  بسانم  هدومن 

عالق و هدیبلط  تاره  یلا  راهدـنق  دحرـس  زا  ار  دوخ  ناگغوراد  هدوب  تایانع  رهظتـسم  راودـیما و  هتـسناد  هلـسلس  نیا  نابـستنم  زا  ار  دوخ 
يار رب  نسحتسم  هچنآ  الاو  دنیامن  تاره  یگیب  رلگیب  ناخ  دوبهب  ناقاخلا  برقم  هاجیلاع  ضیوفت  ار  یهاشداپ  تکلمم  تابصق  نادلب و 

«. 1  » دنرآ لمع  هب  دشاب  هاجیلاع  نآ 
______________________________

: نومضم نیدب  دندومرف  هناور  ناغفا  هزودس  ناخ  دمحا  تهج  هب  ياهلسارم  ناغفا ، ناخ  میرک  بوحصم  ( 1)
یشعرم ص 123. لیلخ  دمحم  خیراوتلا  عمجم 

556 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

نایراشفا ضارقنا  باب  رد  ناخ  اباب  هب  ناخ  دمحم  اقآ  نامرف 

هک اجنآ  زا  هک  دنادب  هتفای  راختفا  هجرد  راثآ  رهم  رطاخ  هلماک  تیانع  هب  ناخ ، اباب  رادقم ، یلاع  دش  رازعا  راکماک  دـنمجرا  دـنزرف  هکنآ 
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باون ياسآردنمـس  دنهـسمس  يزیگناقرب  اسرهم و  غیت  لقیـص  رواد ، ترـضح  تادییأت  تکرب  هب  رورپ و  هدنب - دنوادخ  تایانع  نمی  هب 
اوُدَهاج َنیِذَّلا  َو  دیاق  اجره  رد  هتـشگ و  نهربم  « 1  » ِناتَطوُْسبَم ُهادَی  َْلب  تحـص  تمحر  يدـبا  ضیف  زا  نشور و  یتیگ  هصرع  ام  نویامه 

علق و مزاع و  ار  ناسارخ  کلامم  ریخـست  هک  ناشن  تداعـس  ناوا  نیا  رد  هک  ددرگیم  ـالاو  تمه  ناـبنج  هلـسلس  « 2  » انَُلبُس ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف 
«، 3  » ٌدیِدَش ٌسَْأب  ِهِیف  َدیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأ  َو  قدص  ام  یتسدمه و  دیعـس و  تخب  نویامه و  علاط  هب  هدیدرگ ، مزاج  ار  تشد  هینامکرت  هفیاط  عمق 

- کلف يامزآمزر  ییاشگناهج  ياون  زاوآدنلب و  یناتسروشک  ویرغ  تمایق  سوک  نارهت  هنطلسلا  راد  زا 
______________________________

هیآ 64. ةدئاملا ، ةروس  (. 1)
.( هیآ 269 توبکنعلا ، ةروس   ) َنِینِسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإ  َو  انَُلبُس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو  (. 2)

هیآ 57. دیدحلا ، ةروس  (. 3)
557 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هینامکرت لتق  رـساو و  بهن  هب  هوکـش  هوک  رکـشل  هورگ  هورگ  فارطا  زا  داـبارتسا و  نینمؤملا  راد  دراو  لاـبقا  تلود و  هب  هدـیدرگ  اـسرف 
اهنآ ناوسن  لافطا و  رادـبآ و  ریـشمش  همعط  اهنآ  لاجر  راوخنوخ  هطخ  نآ  رد  راد  ریگ و  زا  دـعب  راـچد و  هفیاـط  نآ  عفر  عفد و  هیموش و 

ماشآنوخ ناروالد  ماـقتنا و  مارهب  ناـیزاغ  باـستکا  ضرعم  هب  باـستحا  هطیح  زا  نوزفا  باود  بابـسا و  هتـشگ و  تراـسا  دـیق  راـتفرگ 
نالکوگ تومی و  هیغاـب  هیغاـط  فیاوط  زا  کـی  ره  تهج  لـماع  لـیبس  رب  هک  لـماک  هیبنت  زا  دـعب  و  « 1  » ْمِِهبُونُِذب ُهَّللا  ُمُهَذَخَأَف  دـمآرد .
ترـصن ياول  زاورپ و  رد  ناسارخ  بناج  هب  یناتـس  یتیگ  ینکفا و  دیـص - مزع  هب  یناقاخ  رکیپ  باـقع  زاورپ  دـنلب  زاـبهاش  دـش ، لـصاح 

كزکـشمچ و بولق  نکفاهزرل  ربخ  نیا  هنطنط  شوپلاـک و  نمچ  دراو  شورخ  دـعر  زیتس  قرب  هاپـس  اـب  هدـمآ  زازتها  رد  یناطلـس  ياوتلا 
. دیدرگ گرزب  کچوک و  رطاخ  زادنابعر  كرت و 

ناتسرهش ناطلـس  تمارک ، تلایا و  تیالو و  یلاو  تماما و  يافـص  هفـص  نیـشنعبرم  هابتـشا  شرع  هاگرد  یـسوب  نیمز  قوش  هرئان  نوچ 
هب « 2  » ِنیِطایَّشِلل ًاموُجُر  ار  نییآ  باهـش  بهـشا  دوب ، لعتـشم  لد  نوناک  رد  انثلا  ۀـیحتلا و  فـالآ  هیلع  اـضرلا  یـسوم - نب  یلع  ءاـضترا ،

. میتخاس نیرق  ضیف  ضرا  بناج  هب  نزهرطق  يزیرقرع و  يدرونهر و 
هک درک  كرت و  زا  ار  ناسارخ  کلامم  رایتخا  بابرا  تالیا و  ياسؤر  نادیفـسشیر و  یگمه  تادحرـس و  نیناوخ  ارما و  هار  ضرع  رد 

هیشاغ هدش  زاونناتسار  ناتسآ  بایفرـش  « 3  » َنیِِعئاط اْنیَتَأ  اَتلاق  َنِینِمآ  ًاتُوُیب  ِلابِْجلا  َنِم  نوحـشم  قادصم و  هدـیدس  لابج  هدـیعب و  عالق  رد 
دنتخادرپ و يرازگتمدخ  مزاول  هب  هتخاس ، شوگ  ندرگ و  بیز  ار  يرکاچ  یگدـنب و  هقلح  شود و  رب و  هیاریپ  ار  يرادربنامرف  تعاطا و 

ازریم ینامزلا ، رـصعلا و  دـهتجم  هبتع  ییاسههبج  زا  راـثآ و  ضیف  ضرا  دراو  راـسی ، رد  ترـصن  نیمی و  رد  رفظ  مارحلا ، مرحم  خـیرات  هب 
مزب زودناتداعس  یناعم و  رهپس  هدس  دراو  يدهم 

______________________________

هیآ 11. نارمع  لآ  ةروس  (. 1)
هیآ 5. کلملا ، ةروس  (. 2)

هیآ 11. تلصف ، ةروس  (. 3)
558 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

بکوم دورو  زا  لـبق  هدوب ، نوـصم  یهاـشداپ  طخـس  زا  هک  دـندومن  ازریم  رداـن  تهج  تصخر  هناورپ  ساـمتلا  هتـشگ  یناطلـس  مظن  مرا 
زودنیتسوپ یلقماما  دالوا  یقاب  دومرف . لوبق  هجرد  هب  نورقم  ار  بانج  نآ  لومأم  اـم  نویاـمه  باون  دور . نوریب  سدـقا  ضرا  زا  دوعـسم 

اُوناـک ْنِکل  َو  ُهَّللا  ُمُهَمَلَظ  اـم  َو  دـندیدرگ  رادـیاپ  تکوش  نیا  لـیلذ  راـتفرگ و  دوخ  لـمع  يازج  هب  دـندومنیم ، یهاـشنهاش  ياـعدا  هک 
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«. 1  » َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ 
، دـندوب هدـمآ  ناـج  هب  هک  ار  ناـغفا  کـیزات و  كرت و  زا  ار  ناـسارخ  نادنمتـسم  نیرق و  تباـجا  هب  نیفوـهلم  هزجع و  ياـعد  دـمحلا  هللا 

رکـش هب  لاح  ره  رد  دومرف و  دـهاوخ  قارع  هدارا  ماجرف  رفظ  بکوم  اهزور  نیا  رد  هللا  ءاش  نا  میتشاد . ناما  نما و  دـهم  نیزگ  شیاـسآ 
دمحم نأشیلاع  ازفاحرف ، هدژم  نیا  غالبا  تهج  هب  دنـشاب و  سمتلم  دـنوادخ  فاـطلا  هب  ناـسللا و  بطر  یهاـشداپ  تلود  ياـعد  یهلا و 

. دنسانش هدهع  رد  دیامن و  ماع  صاخ و  دزشوگ  هک  میتخاس  بوص  نآ  هناور  ار  لواسی  کیب  اضر 
«2  » مارحلا 1211 مرحم  رهش  خیرات  هب 

______________________________

هیآ 33. لحنلا ، ةروس  (. 1)
37 تاحفص 36 / هرامش 5  لاس 3  راگدای  هلجم  ( 2)

559 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

مالعا تسرهف 

 ... تاحالطصا اهزیچ ، اهباتک ، ناسک ، مان 
561 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

سوکیغوتاک 184 ماهاربآ  آ 
230 يرامیب )  ) هلبآ

100 یلدگیب ) رذآ  فیلأت   ) هدکشتآ
گنیس 392 تیجآ 

174 ، 100 کیب ) یلعفطل   ) یلدگیب رذآ 
453 کیب 452 ، مارآ 
184 مناخ )-  ) اوونرآ
ناغفا 494 ناخ  دازآ 

کلملا 391 ماظن  ناخ  شیلگنچ  هاجفصآ 
221 ولنیوققآ 141 ،

کیب 468 اباب  اقآ 
185 خیش )- اقآ   ) ینارهت گرزب  اقآ 

مود 274 تسوگآ 
موس 174 تسوگآ 

373 ، 300 راهطا 44 ، لآ 
141 ، 53 نامثع 27 ، لآ 

ناخ 447 ردناسکلا 
اهیناملآ 432

275 ، 248 ، 244 ، 238 ، 237 ، 231 ، 230 انوناویاانآ 92 ،
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133 هفیاط )  ) راوآ
91 ، 82 ، 80 ، 79 نومیس )  ) فوماروآ

97 مرکا ) ربمغیپ  رسپ   ) میهاربا فلا 
272 ، 267 ، 261 ، 97 ، 89 ، 87 ، 56 ، 53 ، 48 ، 20 ، 19 مظعاردص ) داماد ،  ) اشاپ میهاربا 

87 گناتخا ) دنزرف و  رکب   ) اشاپ میهاربا 
243 ازریم )-  ) یچلیا ناخ  میهاربا 

532 ، 530 ، 528 ، 517 ، 513 ، 508 ، 505 ، 504 ، 502 ، 496 ، 494 ، 491 ، 352 ردان ) هدازردارب   ) هاش میهاربا 
106 ، 105 ازریم )-  ) ردص ناخ  میهاربا 

489 ، 445 ، 438 ، 430 ، 429 ، 315 ، 239 ، 189 ، 179 ، 137 ، 132 ، 129 ، 125 ردان ) ردارب   ) هنطلسلا ریهظ  ناخ  میهاربا 
27 ازریم )-  ) یلاع یفوتسم  میهاربا 

کیب 111 لادبا 
493 ، 183 ، 166 ، 163 دیسا )-  ) هناتسلگ نسحلا  وبا 

قازق 133 ریخلا  وبا 
اراخب 132 ریما  ناخ  ضیفلا  وبا 

551 دیس ) ازریم ،  ) مساقلا وبا 
107 ازریم )-  ) مساقلا وبا 

336 ازریم )-  ) مالسالا خیش  مساقلا  وبا 
562 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

301 ، 286 ، 285 ، 281 ازریم )-  ) ردص مساقلا  وبا 
186 ازریم )-  ) یشاک مساقلا  وبا 
495 دیس )-  ) یشعرم مساقلا  وبا 

کلملا 184 رصان  ناخ  مساقلا  وبا 
334 ، 328 ، 225 ، 144 ، 133 ، 66 لوا ) هفیلخ   ) رکب وبا 

يرون 184 ناخ  بارت  وبا 
346 ، 134 تباث 129 ، نب  نامعن  ماما )-  ) هفینح وبا 

259 هیسور 252 ، رد  ناریا  عابتا 
359 ، 358 ، 353 ، 251 ، 248 ناریا 31 ، رد  هیسور  عابتا 

يردان 328 داحتا 
275 ، 274 اهیشیرطا )  ) اهیشیرتا

552 دیس )- ازریم ،  ) دمحا
356 يدنفا 177 ، دمحا 

86 ، 31 رتکد )-  ) شخبجات دمحا 
346 ، 129 ماما )  ) لبنح نب  دمحا 
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شیورد 338 نب  دمحا 
یجرگ کیب  دمحا 

،515 ، 513 ، 376 ، 321 ، 355 ، 354 ، 388 ، 321 178 ، 135 ، 134 ، 127 ، 125 ، 88 ، 87 42 ، 41 ، 34 ، 25 ، 23 يدادغب 20 ، اشاپ  دمحا 
532 ، 530 ، 528 ، 526 ، 524 ، 522

555 ، 548 ، 498 ناطلس )  ) ینارد ناخ  دمحا 
يراسناوخ 185 یلیهس  دمحا 

495 دیس ) ازریم ،  ) يوفص دمحا 
452 ، 410 هنمارا 172 ،

افلج 19 هنمارا 
406 ، 76 يردان ) يودرا   ) یلصم يودرا 

387 ناییاپورا 18 ،
یسور سور ، سورا -

496 ، 494 ، 492 ، 312 ، 168 ، 165 ، 164 ، 142 ، 141 ، 138 ، 134 ، 132 ، 122 ، 121 ناکبزوا )  ) ناکبزا
437 ، 436 نزو ) دحاو   ) راتسا

89 سیلگنا ) ریفس   ) نایتاتسا
یکسنیزگل 274 سالیناتسا 

( یحیبذ حیسم   ) همان دابارتسا 
137 ردان ) يرامیب   ) اقستسا

238 تنک )  ) نامورتسا
نایئاناه 174 نافتسا 

اشاپ 87 قحسا 
490 ردان ) هون   ) ناخ هللا  دسا 

289 یناریا 285 ، يارسا 
كرت 240 يارسا 

نالیگ 242 يارسا 
هنمارا 171 ياهفقسا 

91 ، 84 کیب 79 - لیعامسا 
23 ناریا ) ریفس   ) کیب لیعامسا 

یهاشتلود 185 لیعامسا 
،380 ، 375 ، 374 ، 334 ، 329 ، 287 ، 282 ، 280 ، 226 - 224 ، 221 ، 141 ، 140 ، 138 ، 133 ، 129 ، 121 ، 43 ، 36 هاش )  ) يوفص لیعامسا 

381
178 يورغ ) دومحم   ) ناریا یخیرات  دانسا 

،369 ، 364 ، 362 ، 358 ، 320 ، 311 ، 309 ، 303 ، 302 290 ، 276 ، 272 ، 270 ، 266 يریصن ) دمحم -  ) ناریا تابتاکم  یخیرات و  دانـسا 
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533 ، 531 ، 525 ، 523 ، 520 ، 516 ، 514 ، 512 ، 508 ، 504 ، 425 ، 423 384 ، 379 ، 372
563 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

184 مناخ )-  ) نایقارشا
402 ، 273 ، 264 ، 143 ، 137 ، 125 ، 123 ، 90 ، 89 ، 75 ، 56 ، 53 51 ، 42 ، 41 ، 32 ، 27 ناغفا 17 ، فرشا 

526 الط ) لوپ   ) یفرشا
برع 64 يایقشا 

یشابیچخرچ 405 ناخ  لصا 
494 ، 492 ، 130 ریما )-  ) ولقرق ناخ  نالصا 

قاتعا 477
ناخ 405 رابتعا 

181 ناخ ) نسح  دمحم   ) هنطلسلا دامتعا 
ناخ 111 ولرغا 

131 زیگنچ ) دج   ) ناخ زوغا 
،158 ، 143 ، 142 ، 139 ، 138 ، 130 ، 124 - 122 ، 99 ، 93 ، 92 ، 89 ، 80 ، 75 - 73 ، 65 63 ، 43 ، 38 - 36 ، 26 - 22 ، 18 هنغافا 15 -
،428 ، 411 ، 340 ، 306 ، 270 ، 268 ، 264 ، 233 ، 222 ، 215 ، 213 ، 210 ، 207 ، 206 ، 196 ، 189 ، 188 ، 175 ، 174 ، 168 ، 165 - 161

558 ، 491 ، 445
555 ، 339 ، 211 ، 210 ، 206 ، 205 ، 198 ، 125 یلادبا 123 ، هنغافا 

402 راهدنق 395 ، هنغافا 
تالک 403 هنغافا 

403 تاره 195 ، هنغافا 
556 ، 510 ، 506 ، 491 ، 444 ، 420 ، 221 ، 186 ، 127 ، 122 ، 121 تالیا ) تعامج ، فیاوط ،  ) هیراشفا راشفا ،

130 ، 122 ولقرق 121 ، راشفا 
نیسای 340 يدنفا 

372 ، 344 ، 325 نایدنفا 319 ،
554 ، 184 ، 162 سابع )-  ) ینایتشآ لابقا 

هجراگا 411
165 ، 163 يردان 161 ، فلا 

يوفص 444 یلق  هللا 
یلیارگ 126 ناخ  رای  هللا 

150 هام 131 ، جات  ساملا 
153 ، 150 رون 131 ، يایرد  ساملا 

150 رون 131 ، هوک  ساملا 
150 یهاش 131 ، دمحم  ساملا 
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یساقآ 18 رللوق  ساملا 
244 ، 239 ، 233 انوورتپ 232 ، تبازیلا 

346 سیردا ) نب  دمحم  یعفاش  مالا  باتک   ) مالا
143 ردان ) ردپ   ) زودنیتسوپ یلقماما 

350 ایاده ) لوئسم   ) یچلیا ناخ  یلقماما 
490 ، 165 ، 137 ، 135 ردان ) رسپ   ) ازریم یلقماما 

75 ، 18 ، 16 هدنامرف )  ) ناغفا هللا  ناما 
نامیرش 19 لیوناما 
یناماس 140 يارما 

497 یشابیچپوت 492 494 ، تسمشیم  برع  ناخ  ریما 
184 یناهارف ) ناخ  یقت  ازریم   ) ریبک ریما 

499 ، 239 ، 185 یلم 13 ، راثآ  نمجنا 
،350 ، 320 ، 311 ، 309 ، 302 ، 298 ، 295 ، 293 ، 290 ، 286 ، 282 ، 270 ، 266 ، 101 ، 72 61 ، 55 ، 52 ، 47 ناریا 40 ، خـیرات  نمجنا 
هاـشردان و  535 ، 531 ، 529 ، 524 ، 520 ، 514 ، 508 ، 504 ، 449 ، 425 ، 423 ، 379 ، 372 ، 370 ، 369 ، 366 ، 364 ، 362 ، 358

مالعا تسرهف  شناگدنامزاب 563 
128 ، 134 ناغم 133 ، نمجنا 

564 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
172 ، 171 ، 17 سدقم ) باتک   ) لیجنا

راصنا 328
رفپمک 140 تربلگنا 

لاگنب 390 ياهیسیلگنا 
389 ، 387 ، 54 دنه ) یناکروگ  هاشداپ   ) بیز گنروا 

313 یمسوا 257 ،
490 ردان ) هون   ) ناخ ياتکوا 

زودنیتسوپ 558 یلقماما  دالوا 
یفص 355 خیش  دالوا 

490 ردان ) هون   ) ناخ زودلوا 
مادآ 140 سویرائلوا 
288 تاقامیوا 281 ،

یلگاریا 136
437 نسنتسیرک ) فیلأت   ) نایناساس نامز  رد  ناریا 

،299 ، 295 ، 285 ، 270 ، 269 ، 234 ، 180 ، 170 ، 148 ، 141 ، 140 ، 138 ، 134 ، 132 ، 129 ، 125 ، 81 ، 80 ، 25 ، 19 ، 18 نایناریا 15 ،
498 ، 494 ، 401 ، 382 ، 380 ، 378 ، 357 ، 329 ، 317
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هینامکرت 410 لیا 
ولنایفوص 443 لیا 

136 راجاق 122 ، لیا 
ناریا 362 تالیا 

يرایتخب 491 تالیا 
134 ، 132 مزراوخ ) ياورنامرف   ) ناخ سرابلیا 

يراجلیا 109
ناناخلیا 140
نایناوریا 88

434 ، 220 ، 210 رشع 142 ، ینثا  همئا 
230 ریبک ) رطپ  ردارب   ) ناویا

چیوونوتنآ 232 ناویا 
هاش 556 یلعحتف  ناخ  اباب  ب 

439 ، 435 ، 166 درویبا ) مکاح   ) ولدمحا هسوک  کیب  یلع  اباب 
147 ناهج ) شقن  نادیم  رد  لوتقم   ) ناناگرزاب

352 ، 184 ، 158 ، 157 شیشک 138 ، نزاب 
352 يزیراپ 184 ، یناتساب 

يرگیشابنابغاب 115
تارگاب 495

393 تاراهم )  ) یجالاب
راونالا 141 راحب 

491 ، 489 ، 446 ، 89 اهیرایتخب 15 ،
ناخ 99 رادروخرب 

گربمول 242 کیوسنورب 
عطاق 436 ناهرب 

اهچولب 104
هیما 329 ینب 

گنهرف 184 داینب 
هچینب 108

346 سابع 339 ، ینب 
يدعس 190 ناتسوب 

232 خینوم ) لاشرام  دلیف   ) نرهوب
391 ، 389 هاش 388 ، رداهب 
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ییاهب 141 خیش  یلماع  نیدلا  ءاهب 
کیب 451 دوبهب 

565 یکتا 497 ، ناخ  دوبهب 
125 راشفا 124 ، کیب  نوتسیب 

490 هاش ) ردان  هون   ) ناخ نوتسیب 
565 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

246 هیسور 243 ، سیرتارپما  هالکدیشروخ  هاشداپ  پ 
275 ، 273 زتیوراساپ )  ) ستیوراساپ

یشابدصناپ 154
ینانوی 79 یچیرتپ 

اپورا 233 يرارف  ياهناتستورپ 
اهیلاغترپ 387

یکسناژربوئرپ 232
273 ، 256 ، 248 ، 234 - 230 ، 91 ، 88 ، 87 ، 83 - 77 ، 64 ، 15 ریبک )  ) لوا رتپ )  ) رطپ

230 مود 27 ، رتپ )  ) رطپ
249 نوراب )  ) فوریفاش رتیپ 

408 رامیلش )  ) رامیلاش نامیپ 
ناخ 463 دمحم  ریپ 

237 اهراتات 164 ، ت 
131 ساملا )  ) هامجات

558 ، 491 ، 288 کیزات 218 ، کیجات 
یکسینزورک 19 سوندات 

184 سکیاس )  ) ناریا خیرات 
548 ، 547 ، 545 ، 543 زیربت 518 ، خیرات 
184 ، 163 ، 147 نامرک )  ) يرالاس خیرات 

440 ازریم 243 ، دمحا  ناطلس  هلودلا  دضع  يدضع ، خیرات 
یهاش 284 ردان  خیرات 

ناریا 409 یماظن  خیرات 
184 یکسرونیم )  ) هاش ردان  هچخیرات 

184 ، 152 ، 150 ، 140 ناژ )  ) يوسنارف هینروات 
ردان 170 ناخ  نیزربت 

نییابت 469
258 ، 253 ، 251 سور 235 ، راجت 
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352 ، 152 سواط 149 ، تخت 
ردان 253 تخت 
ناخ 405 بارت 

237 ناجیابرذآ 236 ، ناکرت 
،178 ، 177 ، 175 ، 149 ، 144 ، 142 ، 138 - 136 ، 129 ، 127 - 124 ، 121 ، 92 ، 90 - 88 ، 77 ، 77 ، 23 - 20 ، 19 ینامثع 18 ، ناکرت 

558 ، 557 ، 491 ، 429 ، 425 ، 330 ، 303 ، 288 ، 277 ، 275 ، 274 ، 258 ، 238 ، 235 ، 234 ، 218 ، 189
557 ، 556 ، 406 ، 396 ، 381 ، 330 ، 307 ، 288 ، 284 ، 221 ، 164 ناکرت 125 ،

ولنیوققآ 221 نانامکرت 
قاچبق 329 تشد  هینامکرت 

هدکشتآ 173 هرکذت 
173 یجرگ ) کیب  دمحا   ) رتخا هرکذت 

184 یلع ) دمحم   ) یجیهال نیزح  هرکذت 
ارعشلا 181 ضایر  هرکذت 

نامرک خیرات  يرالاس  هرکذت 
كولملا 471 ةرکذت 

عیشت 140
ناغم 134 همان  بیوصت 

هیزعت 144
يرادهیزعت 144

زوقوت 303 زوقط ، زوقت 
يزاریش 176 ناخ  یقت 
176 باتک )-  ) صیخلت

278 اشاپ 126 ، نامثع  لاپوت 
داژنیگنرف 123 نایچپوت 

566 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
185 هلجم )-  ) هشوت

نتسشن 107 ریفوت 
540 ، 538 ، 517 ، 468 ، 460 ، 459 ، 457 439 ، 446 ، 409 ، 148 يزیربت 109 ، ناموت 

471 ردان ) هون   ) راشفا رومیت 
420 ، 419 ، 312 ناکروگ 149 ، رومیت 

نایرومیت 140
462 یئاهب ) خیش   ) یسابع عماج  ج 
356 شواچ )؟  ) اقآ نسح  شیماج 
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454 - 452 ، 333 دیس )-  ) ییارقلا ناطلس  رفعج 
100 دیس )- رتکد   ) يدیهش رفعج 

363 ، 361 ، 337 ، 331 ، 316 ، 295 ، 294 225 ، 134 ، 129 ع )  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج 
122 هفیاط )  ) ریالج

111 دیس )-  ) یئابطابط یبارت  لامج 
141 اقآ )-  ) يراسناوخ لامج 
اشاپ 136 دمحا  ولغوا  لامج 
327 زامنشیپ )  ) ناغفا دیشمج 

123 فیاوط )  ) يدیشمج
كوکرک 183 گنج 

لانرک 149 گنج 
شیرتا 276 ینیشناج  ياهگنج 

اهناغفا 21 ینامثع و  ناکرت  ياهگنج 
اهیکوج 409

185 ، 169 ، 160 ، 157 ، 150 ، 147 يوناه 145 ، سانوج 
499 ، 448 ، 373 ، 340 ، 339 ، 227 ، 201 - 198 ، 191 ، 189 ، 183 يردان 180 ، ياشگناهج 

کنیسیج 392
392 رس )-  ) مارتوا زمیج 

رزیرف 184 زمیج 
يردان 160 ياهراپاچ  چ 

شواچ 484
کیرچ 109

هنمارا 452 هسمخ  لاحم  کیرچ 
185 یفسلف ) هللا  رصن  باتک   ) دش هاش  یلق  ردان  هنوگچ 

یلصا 426 نامرف  دنچ 
185 یفسلف ) هللا  رصن   ) یبدا یخیرات و  هلاقم  دنچ 

406 405 ، 392 ، 391 کلملا ) ماظن   ) ناخ شیلگنچ 
لوغم 180 ناخ  زیگنچ 

490 ردان ) رسپ   ) ناخ زیگنچ 
324 ، 311 لوس 38 ، یشابیچخرچ  ناخ  یجاح  ح 
452 هجنگ ) یگیب  رلگیب   ) كزگشمچ ناخ  یجاح 

يزاریش 212 ظفاح 
240 لا )-  ) ۀیطقلا ججح 
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482 ، 478 ، 377 ، 375 ، 362 ، 332 یناریا 285 ، جاجح 
143 مارحلا 36 ، هللا  تیب  جاجح 

مور 383 جاجح 
181 یگیب ) ناوید  دمحا  دیس   ) ارعشلا ۀقیدح 

103 ازریم )-  ) نالیگ ریزو  نسح 
567 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

اشاپ 88 نسح 
499 ازریم )-  ) یئاسف نسح 

176 ازریم )-  ) یفوتسم نسح 
492 ، 491 ، 184 ، 179 ، 171 ، 176 ، 166 ، 122 کلامملا 76 ، ریعم  کیب  یلعنسح 

418 ، 417 دنه ) ناطلس  کیپ   ) ناخ یلعنسح 
دنه 544 ناطلس  یلعنسح 

ودرا 336 مالسالا  خیش  اقآ )-  ) نیسح
راوزبس 336 مالسالا  خیش  اقآ )-  ) نیسح

ناشاک 336 زامنشیپ  اقآ )-  ) نیسح
لوس یشابیچخرچ  ناخ  یجاح  یشابیچخرچ  كزگشمچ  ناخ  نیسح 

207 ، 206 ، 202 ، 192 ، 125 ، 26 ناغفا ) دومحم  ردارب  نیسح  دمحم   ) ییاجلغ نیسح 
ییاجلغ نیسح  ناطلس )  ) يراهدنق نیسح 

492 هاش ) میهاربا  ردارب   ) ازریم نیسح 
179 ، 178 یعدم ) هدازهاش   ) ازریم نیسح 

530 ، 528 روخآریم )  ) ازریم نیسح 
391 - 389 دیس )-  ) یلعنیسح

147 کیب ) یلقنادناخ  رسپ   ) کیب یلعنیسح 
اشاپ 278 یلع  هدازمیکح 

329 الم )-  ) مالسالا خیش  ناغفا  هزمح 
413 ینمؤم 184 ، دیمح 

ع)  ) یلع ردفص  ردیح 
185 باتک )  ) هعلق تفه  نوتاخ  خ 

144 ع )  ) نیسح ماما  ابع  لآ  سماخ 
چولب دمحم  رگدیفس - ناخ  یساویس  ناخ 

،175 - 173 ، 171 ، 164 ، 160 ، 149 ، 146 ، 144 - 139 ، 135 ، 128 ، 127 ، 123 ، 122 ، 77 ، 36 ، 15 نیطالس ) رابرد و   ) يوفـص نادناخ 
،536 ، 497 ، 495 ، 493 ، 491 ، 428 ، 383 ، 378 ، 346 ، 333 ، 319 ، 312 ، 288 ، 284 ، 281 ، 265 ، 233 ، 226 ، 223 ، 218 ، 178 ، 177

555 ، 550 ، 544
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148 ، 147 هموکحلا ) بیان   ) کیب یلق  نادناخ 
دادادخ 409

مناخ 439 هجیدخ 
نایناسارخ 497

355 هثالث 316 ، يافلخ 
501 ، 383 ، 380 ، 378 ، 374 ، 363 ، 348 ، 329 ، 328 ، 289 ، 285 ، 228 226 هعبرا 225 ، يافلخ  نیدشار  يافلخ 

ارستولخ 455
ع)  ) میهاربا ترضح  نمحرلا  لیلخ 

479 ازریم )-  ) راددیلک لیلخ 
كزگشمچ 134 ناخ  هجاوخ 

کبزا 405 نیناوخ 
یلدگیب 100 نیناوخ 

ناتسرل نیناوخ 
يردان 152 همیخ 

231 ، 91 سنرپ )-  ) یکوروگلاد د 
392 دنه ) یسیلگنا  ياورنامرف  درل   ) يزوهلاد

کیب 80 دواد 
353 رتکد )-  ) نایناهفصا دواد 
-( هدازهاش  ) یجرگ ناخ  دواد 

495 ازریم )-  ) یشعرم دواد 
یضاق 338 یلع  لیخد 

یلهد 392 رابرد 
568 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

182 يردان 180 ، هرد 
كانوبود 78

يرباب 387 نامدود 
413 راشفا 184 ، هاش  ردان  تلود 

256 ، 243 ، 238 - 235 ، 231 ، 128 سنرپ )  ) نیستیلاگ يریتمید 
بلاط 146 ناوید 
440 رانید 437 ،

185 ینارهت ) گرزب  اقآ  خیش  اقآ  باتک   ) هعیرذ ذ 
202 ، 125 ناغفا 124 ، ناخ  راقفلاوذ 

389 يدنه 388 ، ناخ  راقفلاوذ 
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389 اهتوپجار 388 ، ر 
اههجار 307

وئار 393 یجار 
57 ، 55 مور ) یگیب  رلگیب   ) اشاپ دمحم  دشار 

224 ، 23 نایضفار 21 - یضفار ،
177 كرت ) رعاش   ) یمحر

74 ازریم )-  ) یشابمیکح میحر 
415 ازریم )-  ) فرشم میحر 

ولراهب 544 ناخ  متسر 
رادرس 355 ناخ  متسر 

ولرچارق 128 ناخ  متسر 
184 باتک )  ) خیراوتلا متسر 

437 اضرمالغ )  ) یمسای دیشر 
هللا 121 لضف  نیدلا  دیشر 
184 رتکد )-  ) ینابعش اضر 
89 ریفس )  ) کیب یلق  اضر 

122 هاپس ) هدنامرف   ) ناخ یلق  اضر 
438 ، 430 ، 429 ، 410 ، 402 ، 398 ، 230 ، 218 ، 189 ، 160 143 - 129 ، 127 ، 124 ازریم 77 ، یلق  اضر 

124 یناث ) بسامهط  هاش  رهاوخ   ) مناخ هیضر 
336 الم )-  ) مالسالا خیش  عیفر 

391 دنه ) یناکروگ  هاشداپ   ) مود ناهج  هاش  هلودلا  عیفر 
291 دنه ) یناکروگ  هاشداپ   ) ناشلا عیفر 

153 باتک )  ) هزمح زومر 
385 باتک )  ) دنه ناریا و  طباور 

253 ، 248 لبور 231 ،
393 ، 152 ، 131 هیپور 120 ،

رتنالک 184 دمحم  ازریم  همانزور 
ناغفا 17 ياسؤر 

142 ، 140 فطللا ) تیب   ) اههناخ یپسور 
175 143 ، 123 ، 91 ، 80 ، 75 ، 20 اهسور 18 ،

کلملا 131 نشور 
يرصان 499 يافصلا  ۀضور 

552 ، 540 يوضر 122 ، هضور 
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383 ، 378 ، 329 ، 222 نایمور 170 ، هیمور ،
100 هلاو ) ناخ  یلق  یلع  فیلات   ) ارعشلا ضایر 

بدالا 185 ۀناحیر 
484 نایاکیر 483 ،

462 باتک )  ) داعملا داز  ز 
ناخ 16 تسدربز 

باوبارز 165
دزی 17 نایتشترز 

405 هناخپوت ) نیما   ) ناخ يارنیرز 
569 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
185 يوناه ) سانوج   ) ردان یگدنز 

فزوژ 89 ناژ  ژ 
یشعرم 495 تاداس  س 

ناخ 492 وراس 
128 نامثع ) ناطلس  داماد   ) یفطصم وراس 

165 ، 136 ازریم 135 ، ماس 
140 شیشک )  ) نوس ناس 

390 ، 388 تاراهم )  ) وهاس
184 ، 157 ، 147 لارنژ )  ) سکیاس

ناخ 111 يدرو  ناحبس 
185 ارعشلا ) کلم  راهب  یقت  دمحم   ) یسانشکبس

ناغفا 16 هاپس 
یگزل 127 ياخرس 

405 ، 404 ، 392 يدنه 391 ، ناخ  تداعس 
ناخ 393 یلع  تداعس 

شکهیبار 436 ياقس 
دومحملا 173 ۀنیفس 

هقجالس 140
283 اشاپ ) دمحم  دیس   ) رادحالس

کبزا 139 نیطالس 
381 ، 375 373 ، 363 ، 312 نامکرت 297 ، نیطالس 

421 ینامثع 366 ، نیطالس 
يونزغ 140 نیطالس 
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273 ، 272 ، 124 ، 93 ، 41 ثلاث 32 ، دمحا  ناطلس 
ناخ 276 نامیلس  ناطلس 

500 ، 422 ، 381 ، 380 ، 374 ، 367 ، 363 ، 361 ، 359 ، 353 ، 301 ، 299 ، 297 ، 278 - 2273 ، 272 ینامثع 178 ، ناخ  دومحم  ناطلس 
162 يونزغ 149 ، دومحم  ناطلس 

382 ، 378 - 376 ، 372 366 ، 273 ، 139 مراهچ 138 ، دارم  ناطلس 
306 ناخ 272 ، یفطصم  ناطلس 
نالدرا 138 ناخ  يدرو  ناطلس 

ناخ 528 میلس 
495 ، 388 هاش )  ) يوفص نامیلس 

495 دمحم ) دیس  ریم   ) ازریم نامیلس 
160 ازریم 132 ، نامیلس 

249 ناشن )  ) ردناسکلا تنس 
یکرت 179 تغل  گنهرف  خالگنس 

80 فنومیوس 79 ،
492 ، 491 مالغ 489 ، ناخ  بارهس 

490 ردان ) رسپ   ) ناطلس بارهس 
260 ، 86 يرامعتسا 31 ، ياهتسایس 

123 لادیص ) - ) لادیس
451 يردان ) رومأم   ) ناخ نیدلا  فیس 

379 هلیبق )  ) خیس کیس ،
388 تاراهم )  ) یجاویس

140 ناژ )  ) ندراش ش 
77 دئوس )  ) مهدزاود لراش 

346 ، 176 ، 135 ، 133 ، 129 سیردا ) نب  دمحم  ماما   ) یعفاش
242 ، 234 نوراب )  ) فریفاش

114 ، 113 ناخ ) نالصا  دلو  ناخ  یلع  دمحم   ) ناخنالصا هاش 
341 ، 323 ، 322 ماباب 315 ، هاش 

570 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
دنه 391 مود  ناهج  هاش 

551 - 548 ، 546 ، 544 ، 542 ، 540 ، 538 ، 536 - 534 ، 499 - 496 ، 494 ، 493 ، 491 ، 127 هاش )  ) خرهاش
82 هیسور )  ) سیروب هدازهاش 

يوفص 17 ناگدازهاش 
،495 ، 494 ، 491 ، 388 ، 147 ، 143 ، 142 ، 135 ، 127 ، 122 ، 81 ، 79 ، 76 ، 73 ، 42 ، 36 ، 24 ، 22 ، 17 يوفص 15 ، نیسح  ناطلس  هاش 
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550
273 ، 139 یفص 138 ، هاش 

141 لوا 138 ، بسامهط  هاش 
،117 ، 115 ، 113 ، 111 ، 109 ، 107 ، 103 ، 102 ، 100 ، 97 ، 91 - 88 ، 84 - 73 ، 24 ، 21 ، 19 ، 18 ، 16 ، 15 یناث )  ) مود بسامهط  هاـش 

495 ، 481 ، 428 ، 267 ، 262 - 235 ، 234 ، 219 - 217 ، 206 ، 188 ، 178 ، 175 ، 174 ، 160 ، 158 ، 143 ، 132 ، 128 ، 123 ، 121
495 ، 141 لوا 139 ، سابع  هاش 

مود 76 سابع  هاش 
235 ، 220 ، 217 ، 175 ، 148 موس 146 ، سابع  هاش 

اهنوسهاش 21
ناخ 21 یلقهاش 
مناخ 349 ولهاش 

هجاوخ 339 مهاش 
450 کیب 443 ، يدروهاش 

541 ، 539 ، 536 هبیط 480 ، هرجش 
هناخبارش 140

روهط 204 بارش 
یجیهال 100 نیزح  لاح  حرش 

142 یلع ) رتکد   ) یتعیرش
141 نیطالس )-  ) یهاش ناورش 

423 ازریم )-  ) یفوتسم عیفش 
335 الم )- ازریم   ) هرادصلا بئان  عیفش 

21 هفئاط )  ) یقاقش
تاجردلا 391 عیفر  نیدلا  سمش 

304 یماس 303 ، نیدلا  سمش 
نایلادبا 124 شروش 

ناتسغاد 160 شروش 
نایرچینی 124 شروش 

ناخ 88 زابهش 
495 يوفص ) نامیلس  هاش  رتخد   ) مگیب ونابرهش 

100 رفعج ) دیس  رتکد   ) يدیهش
141 نیطالس )-  ) ینابیش
80 ، 79 لنلک )  ) فوپیش

142 یتعیرش ) رتکد  يوفص -(  هعیش  يولع و  هعیش 
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نایعیش 129
216 ، 213 ناریا 176 ، نایعیش 

336 الم )-  ) لاخلخ مالسالا  خیش  حلاص ، ص 
يزیربت 164 بئاص 
373 هباحص 328 ،

336 ناغماد ) مالسالا  خیش   ) دمحم نیدلا  ردص 
145 رودصلا 144 ، ردص 

یخیرات 117 دنس  هاجنپ  دص و 
273 ، 139 ، 138 هاش )  ) یفص

نایرافص 122
355 ، 136 ، 90 ، 74 ، 73 ازریم 17 ، یفص 

136 یناث 90 ، يازریم  یفص 
571 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

کیب 439 یلق  یفص 
یشابیچوپاق 102 يولماش  کیب  یلق  یفص 

راشفا 446 کیب  راییفص 
هلودلا 153 ماصمص 

202 ناگدازیفوص 100 ،
رامشرس 107 هسغیص 
مال 126 ینب  هفئاط  ط 

نمکرت 125 هفئاط 
ریالج 122 هفئاط 

دنز 126 هفئاط 
337 الم )-  ) مالسالا خیش  بلاط 

نالرط 439
335 ، 331 ، 317 ، 301 ، 274 ، 273 240 ، 228 ، 176 ، 160 يرفعج 128 ، هقیرط 

مناخ 439 ناغط 
راوآ 133 فئاوط 

128 ناتسغاد 127 ، فئاوط 
206 ، 199 ، 130 یئاجیلغ 123 ، فئاوط 

هیولیگهوک 15 فئاوط 
يرایتخب 126 گنل  تفه  فئاوط 

،210 ، 209 ، 205 ، 198 ، 189 ، 188 ، 186 ، 176 ، 174 ، 146 - 143 ، 125 ، 122 ، 121 ، 92 ، 76 ، 23 هاش ) ردان   ) راشفا ناخ  یلقبـسامهط 
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448 ، 267 ، 243 ، 218
489 ، 165 ، 132 ، 129 ریالج 22 ، ناخ  یلقبسامهط 

136 یجرگ 128 ، زرومیت )  ) ثرومهط
نایغط 439
نوغیط 440

444 ناخ 407 ، روشاع  ع 
499 هلاقم )  ) ردان ناگدنامزاب  تبقاع 

185 هلاقم )  ) هاش ردان  تبقاع 
156 باتک )  ) يردان يارآ  ملاع 

144 مرکا ) ربمغیپ  رسمه   ) هشیاع
ینایتشآ 185 لابقا  سابع 

184 رتکد )-  ) يریرح سابع 
سابع هاش  يوفص - سابع 

160 ، 132 ، 126 ، 86 يوفص 74 ، ازریم  سابع 
126 مال ) ینب  خیش   ) یقابلا دبع 

129 ردان ) ریفس   ) هنگنز ناخ  یقابلا  دبع 
اتنپس 184 نیسحلا  دبع 

127 ازریم )-  ) یناهفصا ردص  نیسحلا  دبع 
یئاون 499 نیسحلا  دبع 

479 ازریم )-  ) يوضر یحلا  دبع 
124 اشاپ 21 ، نمحرلا  دبع 

141 خیش )-  ) ینامزلا دهتجم  یکرک ، ققحم  یلاعلا  دبع 
18 سیوریم ) ردارب   ) زیزعلا دبع 

21 یچرطاق 19 - زیزعلا  دبع 
479 ازریم )-  ) راددیلک روفغلا  دبع 

457 یشابنادوپق )  ) ناخ فیطللا  دبع 
303 ناخ 302 ، میرکلا  دبع 

126 ینامثع ) رکسع  یضاق   ) يدنفا میرکلا  دبع 
425 یناکروگ ] هاش  دمحم  کیپ  -( ] دیس  ) هللا دبع 

391 ، 389 يدنه ] رادرس  -( ] دیس  ) هللا دبع 
499 ، 227 ، 201 ، 191 راوتا 183 ، هللا  دبع 

اشاپ 21 هللا  دبع 
519 ، 505 دیس )-  ) اشاپ هللا  دبع 
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572 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
240 ، 137 ، 128 ، 127 ، 89 ولورپوک 88 ، اشاپ  هللا  دبع 

141 الم )-  ) ینوت هللا  دبع 
340 يدیوس 338 ، نیسح  نب  هللا  دبع 

405 یچهبج 137 ، اشاپ  هللا  دبع 
339 ریم )-  ) اراخب ردص  هللا  دبع 

74 ، 73 دیس )-  ) یعشعشم هللا  دبع 
کبزا 139 ناخ  نموملا  دبع 

کبزا 139 ناخ  هللا  دبع 
24 يدنفا 23 ، هللا  دبع 

328 ، 225 ، 148 نافع 133 ، نب  نامثع 
،177 176 ، 171 ، 160 ، 143 ، 137 ، 136 ، 98 95 ، 92 ، 90 ، 89 ، 77 ، 58 ، 46 ، 45 ، 44 ، 43 ، 39 ، 38 ، 34 ، 24 ، 23 ، 21 ینامثع 19 -
،294 ، 288 ، 279 ، 277 ، 276 ، 273 ، 272 ، 270 ، 267 ، 264 ، 262 ، 240 ، 239 ، 238 ، 237 ، 236 ، 235 ، 234 ، 211 ، 199 ، 179 ، 178
،424 ، 381 ، 376 375 ، 373 ، 371 ، 367 ، 352 ، 357 345 ، 344 ، 343 ، 341 ، 335 ، 331 ، 321 ، 318 ، 316 ، 312 ، 310 ، 305 ، 301

515 ، 514 ، 513 ، 505 500 ، 448 ، 425
مجع 188
برع 188

495 مگیب - فرش  زع 
423 دیس )-  ) هللا ءاطع 
ینیوج 180 کلماطع 

ناخ 497 ملع 
ناهفصا 25 فارشا  املع و 
23 ، 22 ناغفا 19 ، ياملع 

یناریا 365 ياملع 
دادغب 325 ياملع 
قارع 134 ياملع 

398 ، 334 ، 229 ، 227 ، 225 ، 212 ، 210 ، 200 172 ، 144 ، 142 ، 67 ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع 
یگیب 453 رلگیب  ناخ  یلع 

321 ، 315 ، 288 283 ، 281 یجاح )-  ) نامارق یلاو  اشاپ  یلع 
346 ینامثع 331 - مظعاردص  اشاپ  یلع 

ولغوا 145 میکح  اشاپ  یلع 
338 مالسالا ) خیش   ) هزمح نب  یلع 

هجیلق 452 ناخ  یلع  ناخ  یلق  یلع  هاشلداع - هاش  یلع 

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 272 

http://www.ghaemiyeh.com


557 ، 496 ، 435 ، 411 ، 212 ، 207 ، 203 ، 201 189 ، 141 ، 132 ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع 
ناغفا 339 سردم  یلع 

ناغفا 405 ناخ  دمحا  یلع 
509 ، 365 ، 226 سردم 176 ، ربکا  یلع  الم  ناسارخ  سردم  ربکا  یلع 

هاشلداع هاش  یلع   494 ، 491 ، 489 ، 179 ، 165 ناخ 132 ، یلق  یلع 
420 هلاو 181 171 ، ناخ  یلق  یلع 

402 ، 396 یشابیساقآ 205 ، کیشیا  ولماش  ناخ  دارم  یلع 
450 يردان ) رومأم   ) نادرمیلع

ناغفا 196 ناخ  نادرمیلع 
يرایتخب 174 ناخ  نادرمیلع 

311 ، 309 ، 308 یلیف 15 ، ناخ  نادرمیلع 
رلکیب 148 یقنیلع 

م- هب - دوش  عوجر  ریم )-  ) ینسحلا دامع 
328 ، 225 ، 148 باطخلا 133 ، نب  رمع 

573 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
ناطلس 28 رمع 

90 دمحا 35 ، ناطلس  فارشا و  هماندهع 
ینامثع 125 ناریا و  هماندهع 

دارگلب 275 هماندهع 
275 ستیوراساپ 272 ، هماندهع 

20 ( 1744  ) اهسور ینامثع و  ناکرت  هماندهع 
259 ، 248 ، 236 ، 231 ، 123 ، 92 تشر 27 ، هماندهع 

هینطنطسق 239 هماندهع 
255 ، 237 ، 123 هجنگ 92 ، هماندهع 

اهیوسیع 23
153 رهاوج )  ) روحلا نیع 

510 ، 506 ، 466 ، 446 ، 407 ، 405 ، 403 ، 400 ، 254 ، 215 ، 211 ، 208 ، 202 ، 198 ، 156 ، 155 نایزاغ 111 ، غ 
یمسای 184 دیشر  اضرمالغ 

555 ، 206 ، 199 ، 130 ، 123 فئاوط )  ) یئاجلغ ياهزلغ ، یئازلغ ،
499 ، 184 یئاسف ) نسح   ) يرصان همانسراف  ف 

450 ، 434 نیسح ) ناطلس  هاش  رتخد   ) مگیب ناطلس  همطاف 
راهدنق 445 همانحتف 

ناتسودنه 402 همانحتف 
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149 نامرک 148 ، رتنالک  یلعحتف 
راشفا 458 ناخ  یلعحتف 

370 ، 367 ، 361 ، 357 ، 298 نامکرت 202 ، کیب  یلعحتف 
499 ، 440 ، 243 راجاق 169 ، هاش  یلعحتف 

495 تارگاب ) رتخد   ) مناخ ناهج  رخف 
ینالیگ 184 یعاد  رخف 

387 ، 235 نایوسنارف 18 ،
396 ، 392 ، 380 ریسخرف 379 ،

مود 233 کیردرف 
231 دنالروک ) كود   ) مویگ کیردرف 

438 يدیشر 188 ، گنهرف 
نیعم 464 گنهرف 

ناطلس 544 یلعلضف 
ربکالا 346 هقف 

237 يارگ 128 ، نالپاق  ق 
یشابیچوپاق 166

273 اشاپ 272 ، نادوپاق 
ردانب 457 لحاوس و  لک  ینادوپاق 

یناغفا 19 نایچرطاق 
304 كرت 303 ، سوماق 

تابق 461
496 ، 458 ، 435 ، 172 ، 144 میرک 65 ، نآرق 

سور 128 ناریا و  دادرارق 
273 ، 240 ، 139 ، 138 ( 1049  ) باهز دادرارق 

494 ، 398 ، 217 ، 215 ، 212 ، 199 ، 168 ، 165 ، 163 ، 138 هیشابلزق 15 ،
ناینیوزق 22

هجاوخ 339 ردنلق 
ناخ 424 نیدلا  رمق 

یشعرم 495 نیدلا  ماوق 
166 یمورا ) راشفا   ) ولزودنوگ کیب  هچوق 

یشابیچروق 117
574 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

هنهک 109 نامک  ریت و  یچروق 
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راجاق 165 موق 
455 هناخهوهق 140 ،

یئارما 463 هناخیجاجیف 
هصاخ 463 هناخیجتجیق 

ریبک رتپ  نز   234 ، 230 اکشونیرتاک 91 ، نیرتاک ، ك 
233 سور ) رازت   ) مود نیرتاک 

276 شیرتا )  ) مشش لراک 
مالعا تسرهف  شناگدنامزاب 574  هاشردان و  افلخ 239  يریصن  یفاک 

244 ، 239 ، 238 سور ) ریفس   ) نیکشولاک
249 ناشن )  ) هیلاواک

484 یناسارخ 483 ، نایادخدک 
درک 557

درویبا 122 نادرک 
165 ، 138 ناچوق 121 ، ناشوبخ  كزگشمچ  نادرک 

123 زگهرد 122 ، نادرک 
ناریا 137 يرارف  نادرک 

464 هنتمین ) سابل  یعون   ) يدرک
راشفا 465 کیب  یلعمرک 

89 هقرف )  ) یلمرک
نیتسیرک 436

415 ردان ) رومأم   ) کیب میرک 
ناغفا 555 ناخ  میرک 

499 ، 498 دنز 179 ، ناخ  میرک 
499 ، 498 باتک )  ) دنز ناخ  میرک 

سور 133 ياهیتشک  اهیتشک ،
ینمرا 17 ناشیشک 

135 رادرس )  ) ولدمحا هسوک  کیب  یلع  بلک 
392 یقرش 25 ، دنه  یسیلگنا  یناپمک 

149 دنله 25 ، دنه  یناپمک 
( هدازهاش يانعم  هب   ) زاینک سانک 

87 ناخ ) یلق  دمحم   ) موس نیتناتسنک 
444 تعامج )-  ) ولدمحا هسوک 

557 ، 481 تعامج )- لیابق ،  ) نالکوک
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هناخرانکوک 140
رصانایک 156
ناینایک 122

256 یئگرس ) سنرپ   ) نیستیلاگ گ 
نایجرگ 136

499 ، 493 ، 490 نسحلا )- وبا  دیس   ) هناتسلگ
44 يرادهار 37 ، كرمگ 

417 ، 410 ، 409 ، 406 ، 394 - 387 ، 308 ، 301 ، 208 ، 142 ، 139 دنه 130 ، رد  رومیت  باقعا  دنه  نایناکروگ 
تراهکال 184 سنرال  ل 

159 خیش )-  ) یجیهال
اهرل 15

230 ، 222 ، 133 ، 130 ، 127 اهیگزل 77 ،
هناختذل 142

141 خیش )-  ) یسیم هللا  فطل 
مهدزناپ 275 یئول 

232 انآ )-  ) انوو دل  وپ  وئل 
237 یسور ) لارنژ   ) فتنوئل

82 نیکشویتام 80 ، م 
575 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

زرت 276 يرام 
هیطبق 97 هیرام 

234 ایرالام 91 ،
346 ، 122 ماما )  ) سنا نبا  کلام 

فرشا 20 ناغلبم 
کیلوتاک 171 نیغلبم 

356 ، 355 سیرطم )  ) سیرتم
245 ناغمرا 244 ، هلجم 

484 ، 483 ، 442 یخیرات 117 ، ياهیسررب  هلجم 
هشوت 223 هلجم 

مدرم 353 رنه و  هلجم 
558 ، 499 ، 340 ، 185 راگدای 162 ، هلجم 

454 ، 452 ، 353 ، 333 ، 192 ، 184 ، 162 امغی 160 ، هلجم 
163 خیراوتلا 144 ، عمجم 
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555 ، 554 ، 499 ، 184 خیراوتلا 183 ، لمجم 
سوجم 411

ازریم 490 یلعبحم 
455 ریما )-  ) ناخ بارحم 
141 الم )-  ) ضیف نسحم 

462 ، 461 الم )-  ) سردم نسحم 
لصحم 461

يریازج 338 دمحا  نب  دمحم 
خرهاش 550 رسپ  ازریم )؟ دومحم   ) ازریم دمحم 

یساویس ناخ   127 چولب 24 ، ناخ  دمحم 
240 یگیب 70 ، رلگیب  اشاپ  دمحم 

310 ، 275 ، 274 یجاح - مظعاردص )  ) اشاپ دمحم 
293 ینامثع ) یتفص   ) هدازيریپ دمحم 

336 دیس )-  ) مق زامنشیپ  دمحم 
408 نامکرت 403 ، ناخ  دمحم 

رادهنازخ 155 دمحم 
338 الم )-  ) بیطخ دمحم 

یقایس 471 ریبد  دمحم 
،328 ، 324 ، 316 ، 301 ، 300 ، 229 ، 228 ، 225 ، 220 ، 172 ، 144 ، 114 ، 97 ، 67 ، 66 ، 65 ، 64 ، 49 ، 46 ، 32 ص )  ) هللا لوسر  دمحم 

511 ، 495 ، 422 ، 380 ، 373 ، 365 ، 355 ، 346
540 ازریم )-  ) يوضر دمحم 

156 ، 154 ازریم )-  ) فرش دمحم 
336 دیس )-  ) ناوریا مالسالا  خیش  دمحم 

زاریش 336 مالسالا  خیش  دمحم 
457 ازریم )-  ) هنازخ عمج  بحاص  دمحم 

ینامثع 415 هاش  دمحم 
556 ، 498 اقآ )-  ) راجاق ناخ  دمحم 

راجاق 168 کیب  دمحم 
یناوریا 166 راجاق  ناخ  دمحم 
يزیربت 484 هدازمیرک  دمحم 

148 ازریم )-  ) رتنالک دمحم 
،408 ، 406 - 402 ، 398 ، 395 ، 394 ، 393 ، 391 ، 387 ، 308 ، 307 ، 306 ، 153 ، 150 ، 149 ، 132 ، 130 یناکروگ 124 ، هاش  دـمحم 

429 ، 425 ، 421 - 419 ، 417 ، 416 ، 414 ، 410 ، 409
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555 ، 553 546 ، 498 - 495 یناث 489 ، نامیلس  هاش  دیس )- ریم   ) سدق ناتسآ  یلوتم  دمحم 
يریشم 184 دمحم 

یفوتسم 249 میهاربا  دمحم 
28 ردان ) هدنیامن   ) لیعامسا دمحم 

576 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
389 ، 388 بیز ) گنروا  رسپ   ) مظعا دمحم 

388 بیز ) گنروا  رسپ   ) ربکا دمحم 
ناغفا 339 نیما  دمحم 

يدابآرتسا 329 رقاب  دمحم 
539 ریم )-  ) يوضرلا رقاب  دمحم 

141 خیش )-  ) یسلجم رقاب  دمحم 
یفوتسم 176 رقاب  دمحم 

کلامملا 411 یفوتسم  رقاب  دمحم 
یگیب 135 رلگیب  ناخ  یقت  دمحم 

539 ، 537 ، 499 ، 480 يوضر 183 ، سردم  یقت  دمحم 
141 خیش )-  ) یسلجم یقت  دمحم 
437 ، 411 ازریم )-  ) نسح دمحم 

راجاق 136 ناخ  نسح  دمحم 
يوضرلا 538 نیسح  دمحم 

167 راجاق 77 ، ناخ  نیسح  دمحم 
رکسع 335 یضاق  نیسح  دمحم 
431 یسودق 185 ، نیسح  دمحم 

ولقرق 135 ناخ  نیسح  دمحم 
74 ازریم )-  ) یشابالم نیسح  دمحم 

555 ، 554 ، 184 یشعرم 144 ، لیلخ  دمحم 
337 ازریم )-  ) یناهفصا مالسالا  خیش  میحر  دمحم 

211 مور ) ریفس   ) ناخ اضر  دمحم 
یلغاویا 311 کیب  اضر  دمحم 
466 یلوتم 217 ، اضر  دمحم 

وللا 199 دبع  ناخ  اضر  دمحم 
لواسی 558 کیب  اضر  دمحم 

536 ازریم )-  ) رظان یضر  دمحم 
ناهفصا 202 مالسالا  خیش  یکز  دمحم 

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


ناخ 488 نامز  دمحم 
ولناسومارق 136 کیب  نامز  دمحم 

425 يدنفا 422 ، ملاس  دمحم 
276 هسنارف ) رد  ینامثع  ریفس   ) دیعس دمحم 

27 ، 26 لادیص )  ) لادیس دمحم 
546 ، 544 ، 542 ، 517 ازریم )-  ) عیفش دمحم 

176 ازریم )-  ) يزیربت عیفش  دمحم 
ینارهت 184 عیفش  دمحم 

552 ازریم )-  ) باهش دمحم 
168 يدرویبا 166 - يولقرق  ناخ  حلاص  دمحم 

يدابآرتسا 182 یقت  دمحم  نبا  حلاص  دمحم 
530 ، 528 ازریم )-  ) یلع دمحم 

114 ، 113 ناخ ) نالصا  هاش   ) ناخ یلع  دمحم 
185 خیش )-  ) يزیربت یلع  دمحم 

158 ، 100 خیش )-  ) نیزح یلع  دمحم 
355 ، 136 یناجنسفر 90 ، یلع  دمحم 

403 یشابلواسیروق )  ) راجاق ناخ  یلع  دمحم 
123 ، 113 یساغآ 75 ، رللوق  ناخ  یلع  دمحم 

هرادصلا 227 بئان  یلع  دمحم 
36 هلودلا 16 ، دامتعا  ناخ  یلق  دمحم 

راشفا 201 کیب  یلق  دمحم 
476 یشابیچخرچ 475 ، ناخ  یلق  دمحم 

ولدعس 117 ناخ  یلق  دمحم 
یشابیچکیشک 165 ناخ  یلق  دمحم 
یمغادهچرق 544 ناخ  مظاک  دمحم 

259 ، 56 ، 54 - 52 ، 45 ورم ) ریزو   ) مظاک دمحم 
505 ناخ 503 ، میرک  دمحم 

يوضر موصعم  دمحم 
بیز 388 گنروا  رسپ  هاش ) رداهب   ) مظعم دمحم 

ریصن 173 دمحم 
577 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

179 اقآ )-  ) يداه دمحم 
امکحلا 184 متسر  مشاه  دمحم 
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425 یجاح )-  ) يدنفا فسوی  دمحم 
( ردان هون   ) ناخ دومحم 

ازریم 73 دومحم 
178 ، 174 ، 143 ، 142 ، 75 ، 36 ، 18 ناغفا 15 - دومحم 

222 ، 143 ، 123 ، 122 ، 99 ، 76 یناتسیس 75 ، دومحم  کلم  یناتسیس - دومحم 
يورغ 178 دومحم 

راجاق 173 يازریم  دومحم 
يدنفا 24 دیشر  دومحم 

357 لوپ ) دحاو   ) يدومحم
362 ، 339 ، 160 هعبرا 129 ، بهاذم 

ینمهرب 293 بهذم 
یسوم 172 بهذم 

336 اقآ )-  ) ینیئان مالسالا  خیش  یضترم 
490 ردان ) هون   ) ناخ یلق  یضترم 

439 ، 111 يوفص 109 ، کیب  یلق  یضترم 
یگنرف 140 نارفاسم 

346 باتک )  ) دنسم
255 ، 65 ع )  ) حیسم

336 اقآ )-  ) یتشدهد حیسم 
یحیبذ 185 حیسم 

نایحیسم 442
تیحیسم 172
یکسرشم 84

ینادمه 184 قفشم 
173 ازریم ) وگاله  فیلأت   ) بارخ هبطصم 

287 ، 90 يدنفا 89 ، یفطصم 
-519 ، 515 ، 514 ، 513 ، 511 ، 509 ، 507 ، 504 ، 503 ، 360 ، 358 ، 354 ، 352 ، 349 ، 179 - 177 راشفا 138 ، ولماش  ناخ  یفطـصم 

532 ، 525 ، 524 ، 521
اشاپ 87 یفطصم 

500 ، 490 ردان ) هون   ) ناخ یفطصم 
ناخ 403 رفظم 

339 دنه ) یناکروگ  ناطلس   ) رادناهج نیدلا  زعم 
497 ریما )-  ) ناخ موصعم 
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303 نالوغم 121 ،
20 ، 19 هلا )؟ دیبع   ) هللا دبع  یتفم 

نایتفم 21
یلییارگ 212 کیب  یلع  دوصقم 

337 ازریم )-  ) يوضر مداخ  میقم 
123 ریاشع )  ) يرکم

301 ، 299 ، 294 ، 291 ، 289 ، 285 ناسارخ 281 ، سردم  ربکا  یلع  الم 
50 ، 41 ، 40 ، 39 ترصن 34 ، الم 

باجنپ 339 ناناملسم  اهالم و 
دنه 330 كولم  یناتسیس  دومحم  یناتسیس - دومحم  کلم 

453 هسمخ 452 ، لاحم  طباض  نکی  کلم 
538 ، 436 نزو ) دحاو   ) زیربت نم 

،323 ، 321 ، 317 ، 314 ، 247 - 241 ، 204 ، 202 ، 201 ، 199 ، 198 ، 193 - 190 ، 188 ، 187 ، 186 ، 180 ، 174 ، 104 تآشنم 102 -
،476 ، 475 ، 471 - 456 ، 455 ، 420 ، 416 ، 415 ، 397 ، 379 ، 360 ، 348 ، 345 ، 344 ، 343 ، 342 ، 340 ، 339 ، 338 ، 335 ، 328 - 325

527 ، 526 ، 478
یلاخلخ 166 راشفا  کیب  یسوم 

ناخ 545 یسوم 
578 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

222 یخلب ) دمحم  نیدلا  لالج  انالوم   ) يولوم
175 ازریم )-  ) نمؤم

393 ، 392 اهتراهم 390 ،
نیرجاهم 328

،340 ، 339 ، 305 ، 207 ، 191 ، 190 ، 188 ، 186 ، 185 ، 183 - 171 ، 138 ، 134 ، 123 ، 113 ، 104 ازریم )-  ) يدابآرتسا ناـخ  يدـهم 
557 ، 556 ، 528 ، 499 ، 461 ، 454 ، 415 ، 379 ، 377 ، 360 ، 359 ، 349 ، 348 ، 346 ، 344

337 ریم )-  ) ناهفصا زامنشیپ  يدهم 
يونقلا 338 يدهم 

181 ، 174 ، 173 ، 116 يدابآرتسا 115 ، بکوک  يدهم 
یناجیرال 326 دمحم 

337 یجاح )-  ) ةرادصلا بئان  يدهم 
یشابشواچ 483 بئان  کیب  يدهم 

یسور 127 نیسدنهم 
سیوریم 18

155 یشابنیم 154 ،
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نوئلپان 169 ن 
233 نیخوپول 232 ، یلاتان 

تاحفص بلغا  رد  ردان 
185 هلاقم )  ) نارود ردان 

558 ، 499 خرهاش ) رسپ   ) ازریم ردان 
441 راشفا 222 ، هاش  ردان  ناخ - رداهب  یلق  ردان 

،482 ، 476 ، 474 ، 451 ، 444 ، 434 ، 431 ، 418 ، 409 ، 407 ، 401 ، 398 ، 229 ، 216 ، 209 ، 185 باتک )  ) همان ردان 
552 ، 550

484 ، 483 لوپ )  ) يردان
راجاق 181 هاش  نیدلا  رصان 

130 رواشیپ ) یلاو   ) ناخ رصان 
61 ، 55 ریفس )  ) ناخ رادمان 

192 هاش 184 ، ردان  بیبط  ياههمان 
155 نایچقن 148 ،

249 ردناسکلا 27 ، تنس  ناشن 
16 ناغفا ) رادرس   ) هللا رصن 

،453 ، 452 ، 420 ، 416 ، 406 ، 370 ، 342 ، 341 ، 321 ، 315 ، 311 ، 310 ، 165 ، 149 ، 137 ، 135 ، 133 ، 131 ردان ) رسپ   ) ازریم هللا  رـصن 
490

336 الم )-  ) یناردنزام اریصن 
393 ، 392 کلملا ) ماظن  ناگدنامزاب   ) نکد ماظن 

406 ، 405 ناخ ) شیلگنچ   ) کلملا ماظن 
کیب 451 یلع  رظن 

535 ، 384 ، 381 ، 379 ، 374 ، 373 ، 371 ، 369 - 365 ، 295 يدنفا 177 ، فیظن 
يدنفا 177 نامعن 

340 باتک )  ) هیکسملا ۀحفنلا 
ریسوکین 391

249 ، 242 ، 236 ، 234 ، 92 ، 82 ، 80 ، 27 رکشلرس )  ) فشاول یلیساو  و 
ازریم 490 یلق  دحاو 
ناخ 392 یلع  دحاو 

229 ینس 228 ، هعیش و  تدحو 
254 گناتخ 236 ، و 

184 نامرک ) خیرات  فلوم   ) يریزو
579 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

يرادا یسایس و  دانسا  یتنطلس و  ياههمان  اب  هارمه  شناگدنامزاب ، www.Ghaemiyeh.comهاشردان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 282 

http://www.ghaemiyeh.com


434 ، 431 - 429 همانفقو 428 ،
یکسرونیم ریمیدالو 

384 ، 376 ، 372 ینامثع ) مظعاردص   ) يدنفا یلو 
269 ، 268 ، 267 ، 262 ، 100 ، 95 ولماش 90 ، یلرگیب  ناخ  دمحم  یلو 

235 یکرام )  ) ونیلو
نوراه 67 ه 

490 ردان ) هون   ) ناخ نوراه 
390 حارج ) رتکد   ) نوتلیماه

158 هسنارف ) هاشداپ   ) مراهچ يرناه 
303 ردان 302 ، يایاده 

نایتاره 206
ازریم 173 وکاله 
411 ودنه 392 ،

363 ، 362 ، 295 اشاپ 137 ، دمحم  نکی  ي 
تومی 481

يرچ 137 یگنی 
یشابزوی 154

422 ، 421 یجاح )- ( ) دصاق  ) فسوی
447 ، 321 اشاپ 136 ، فسوی 

ریالج 498 یلع  فسوی 
رتاناهوی 145

دوهی 411
581 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

نکاما تسرهف 

135 ، 125 ، 45 رهبا 38 ، فلا 
460 ، 444 ، 330 ، 223 ، 166 ، 122 درویبا 121 ،

276 ، 275 ، 237 ، 140 ، 78 شیرتا 77 ،
ریمجا 207
هنردا 207

135 لیبرا 134 ،
337 ، 329 ، 111 ، 88 ، 78 ، 21 داشرالا )- راد   ) لیبدرا

دابودرا 23
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137 مورلا 87 ، ۀنزرا 
سرا دور  سرا 

دهشم 498 سوط - ضرا 
مق 496 گرا 

236 ناتسنمرا 234 ،
276 ، 274 ، 233 اپورا 78 ،
337 ، 199 هیمورا )  ) یمورا

ياچ 129 هیمورا 
535 ، 352 ، 351 ، 277 ، 275 ، 229 ، 179 ، 178 ، 138 ، 134 ، 133 ، 129 ، 127 ، 125 ، 124 ، 90 ، 78 ، 44 ، 37 ، 19 هنطلسلا ) راد   ) لوبناتسا

235 ایناپسا 87 ،
557 ، 482 ، 481 ، 336 ، 250 ، 231 ، 189 ، 185 ، 182 ، 169 ، 165 ، 136 ، 132 ، 114 ، 91 ، 85 ، 81 ، 28 دابآرتسا 18 ،

208 زازفسا 195 ،
20 رادکسا 19 ،

راوکشا 29
،116 ، 100 ، 97 ، 93 ، 90 ، 89 ، 79 ، 75 ، 74 ، 73 ، 56 ، 55 ، 44 ، 40 ، 37 ، 36 ، 30 ، 29 ، 27 ، 25 ، 21 ، 18 - 15 هنطلسلا ) راد   ) ناهفـصا
،187 ، 185 ، 184 ، 178 ، 174 ، 173 ، 171 ، 166 ، 162 ، 159 ، 158 ، 157 ، 143 ، 142 ، 141 ، 138 ، 127 ، 126 ، 125 ، 124 ، 123 ، 122

495 ، 492 ، 428 ، 395 ، 358 ، 357 ، 355 ، 320 ، 262 ، 256 ، 248 ، 235 ، 228 ، 215 ، 202 ، 188
498 ، 409 ، 264 ، 100 ناتسناغفا 93 ،

دابآهللا 389
هفرشم 326 نکاما 

582 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
147 كولب )  ) رانا

429 هلابنا 403 ،
یلزنا 79

390 ، 387 ، 237 ، 169 ، 140 ، 91 ، 90 ناتسلگنا 20 ، سیلگنا -
دور 109 جوا 

392 هیحان )  ) دوا
355 ، 339 ، 160 ، 137 ، 128 ، 125 ، 124 ، 88 ، 87 ، 45 ، 38 ناوریا 23 ،

ترمیا 448
28 یلاع 19 ، باب  ب 

تردق 436 اباب 
ناریگجاب 37

75 لباب )  ) شورف راب 
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448 ترمیا ) هیحان   ) قچآشاب
257 ، 256 ، 239 ، 237 ، 236 ، 233 ، 92 ، 85 ، 82 ، 81 ، 80 وکاب 78 ،

78 هریزج ) هبش   ) ناکلاب
دیزیاب 357
نیرحب 169

339 ، 338 ، 333 اراخب 132 ،
هدد 446 جرب 

عدرب 136
124 ، 89 ، 45 درجورب 38 ،

ماطسب 545
338 ، 337 ، 333 البرک 134 ، هکربتم  عاقب 

،383 ، 382 ، 377 ، 376 ، 360 ، 357 ، 352 ، 346 ، 340 ، 337 ، 333 ، 326 ، 238 ، 179 - 177 ، 138 ، 127 - 125 ، 50 ، 44 ، 37 دادغب 34 ،
532 ، 529 ، 526 ، 525 ، 524 ، 522 ، 519 ، 515 ، 514 ، 513 ، 417

دیدج 126 دادغب 
هنهک 126 دادغب 

57 ، 24 میظعلا 19 ، دبع  هاش  هعقب 
407 ، 339 ، 338 ، 333 ، 312 ، 134 خلب 131 ،

دارگلب 275
ناتسچولب 218

هنسب 274
75 دالبلا ) فرشا   ) رهشهب

لاپوهب 393
382 ، 377 ، 375 ، 289 مارحلا 285 ، هللا  تیب 

روپاجیب 388
راهیب 389

افلج 19 ناگداپ  پ 
404 تپ 403 ، یناپ 

تومسترپ 169
273 ، 235 ، 233 سورپ 232 ،

اسف 26 لپ 
لالام 207 لپ 

باجنپ 389
یپرک 124 لوپ 
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اواتلوپ 77
رازاب 79 هریپ 

410 ، 409 ، 403 اگلا )  ) رواشیپ
308 تبت 132 ، ت 

،219 ، 165 ، 147 ، 143 ، 134 ، 125 ، 124 ، 90 ، 88 ، 75 ، 45 ، 38 ، 23 ، 18 زیربت 16 ،
583 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

548 ، 544 ، 493 ، 492 ، 445 ، 341 ، 333 ، 230
409 ، 308 هتهت 132 ، هتت -

409 هیرق )  ) نیپرت
312 ناتسکرت 268 ،

533 ، 512 ، 504 ، 421 ، 177 ، 19 ، 18 هیکرت ،
453 ، 452 ، 128 ، 87 ، 45 ، 38 سیلفت 23 ،

ناشیمت 29
نباکنت 29

یپاقپوت 352
407 ، 396 ، 377 ، 374 ، 339 ، 330 ناروت 316 ،

نوت 122
556 ، 498 ، 492 ، 471 ، 440 ، 376 ، 336 ، 239 ، 185 ، 184 ، 183 ، 125 ، 86 ، 25 ، 24 نارهت 18 ،

زربلا 18 لابج  ج 
دابآلالج 130

128 لحم )  ) داوج
ناقشوج 484

409 ، 406 ، 404 ، 403 ، 154 ، 130 ، 54 یلهد )  ) دابآناهج
132 نوحیج 131 ،

156 دور )-  ) دنملیج
ناردلاچ 351

ردلچ 87
شوپلاک 557 نمچ 

409 رهش )  ) نچ
ینابزرم 147 رانچ 

لادنچ 393
سروچ 138

498 ، 496 دهشم )  ) غاب راهچ 
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يوج 132 راهچ 
قوس 430 راهچ 

قیادح 462 ح 
ارسمرح 455

نیفیرش 32 نیمرح 
339 هلح 337 ،

44 ، 37 هزیوح 23 ،
دابآردیح 392

شیدناخ 392 خ 
نیقناخ 134

315 ، 166 ، 165 ، 138 ، 132 ، 123 ، 121 ، 76 ناچوق )  ) ناشوبخ
،242 ، 222 ، 218 ، 215 ، 211 ، 199 ، 189 ، 178 ، 176 ، 174 ، 163 ، 143 ، 137 ، 129 ، 128 ، 125 - 121 ، 99 ، 97 ، 95 ناسارخ 76 ،
،557 ، 556 ، 549 ، 548 ، 542 ، 510 ، 506 ، 499 ، 498 ، 496 ، 493 ، 491 ، 482 ، 453 ، 435 ، 434 ، 428 ، 308 ، 301 ، 281 ، 262 ، 256

558
124 ، 89 ، 38 ، 23 دابآمرخ 22 ،

234 سراف 135 ، جیلخ 
راوخ 211

584 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
338 ، 169 ، 136 ، 135 ، 133 مزراوخ 132 ،

راسناوخ 17
ناتسزوخ 126

دنقوخ 138
357 ، 138 ، 88 يوخ 23 ،

دادغب مالسلا - راد  د 
28 زرملا 27 ، راد 

489 ، 452 ، 257 ، 237 ، 236 ، 233 ، 169 ، 160 ، 137 ، 136 ، 134 ، 133 ، 132 ، 128 ، 127 ، 91 ، 79 ناتسغاد 77 ،
ناغماد 75
هلجد 126

257 ، 256 ، 239 ، 237 ، 236 ، 233 ، 222 ، 92 ، 85 ، 81 ، 78 ، 77 ، 29 ، 28 دنبرد 15 ،
122 ، 121 زگرد 76 ،

نیزگرد 89
لوفزد 124

218 ، 123 ، 85 ، 84 ، 80 ، 79 ، 78 ، 77 رزخ 27 ، يایرد 
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هایس 275 يایرد 
هچگوگ 137 هچایرد 
كروبلسولش 232 ژد 

درگتسد 121
338 البرک 144 ، تشد 

380 ، 373 ، 341 ، 335 ، 330 ، 312 ، 297 ، 284 ، 281 ، 238 ، 228 ، 224 ، 221 ، 175 ، 146 ، 144 ، 128 ناغم 76 ، تشد 
ناتستشد 457

393 ، 392 ، 391 ، 390 ، 388 نکد 306 ،
357 هعلق )-  ) مدمد

430 هعرزم )  ) کشهد
394 ، 393 ، 392 ، 391 ، 389 ، 388 ، 157 ، 154 ، 147 ، 131 یلهد 130 ،

نیوهد 172
312 ، 138 ، 137 ، 129 ، 128 رکبراید 87 ،

هوکنار 250 ر 
259 ، 258 ، 256 ، 254 ، 234 ، 233 ، 175 ، 123 ، 80 ، 79 تشر 18 ،

410 ، 409 ، 310 ، 308 ، 154 ایرد )  ) کتا دور 
231 ، 212 ، 199 ، 128 ، 125 ، 78 ، 29 سرا 28 ، دور 

دنملیج 156 دور 
بوناد 275 دور 

410 ، 409 ، 154 دنس 132 ، دور 
رودیس 29 دور 

250 ، 239 ، 236 ، 128 ، 92 ، 78 رک 28 ، دور 
اگلو 79 دور 

رابدور 28
،244 - 241 ، 239 - 230 ، 222 ، 178 ، 169 ، 128 ، 111 ، 92 ، 90 ، 89 ، 85 - 82 ، 80 ، 78 ، 77 ، 29 ، 27 ، 20 ، 19 ، 18 سور 15 ، هیسور -

413 ، 329 ، 277 ، 274 ، 260 ، 259 ، 252 - 250 ، 248 ، 246
16 ناهفصا )  ) نب ياتسور 

585 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
زگ 16 ياتسور 

،375 - 373 ، 344 ، 343 ، 332 ، 316 ، 313 ، 312 ، 305 ، 285 ، 226 ، 222 ، 206 ، 199 ، 197 ، 100 ، 88 ، 51 ، 44 هفـالخلا ) راد   ) مور
532 ، 515 ، 513 ، 422 ، 417 ، 383 ، 380 - 378

ير 140
124 ناقرز 25 ، ز 
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492 ، 75 ، 45 ، 38 ناجنز 16 ،
باهز 127

هرماس 134 س 
هواس 494

220 ، 140 راوزبس 132 ،
275 ناتسبرس 274 ،

سخرس 132
نانمس 493 هخرس 

بادرس 29
راوخهرد 124 رس 

ریش 130 هخرس 
هناخاقس 430

437 ، 436 هکرابم 435 ، هناخاقس 
یئالط 435 لیعامسا  هناخاقس 

520 ، 492 ، 293 ، 70 هیناطلس 45 ،
495 ، 337 ، 75 نانمس 24 ،

یلاومس 409
238 ، 237 ، 236 ، 129 ، 83 گروبزرطپنس 81 ،

410 ، 409 ، 154 ، 132 دور )-  ) دنس
308 ، 130 هیحان ) تایالو ،  ) دنس

134 ، 124 جدننس 23 ،
قالوس 92

276 ، 275 ، 273 دئوس 233 ،
510 ، 506 ، 489 ، 218 ، 165 ، 124 ، 99 ، 26 ناتسیس 15 ،

311 ساویس 308 ،
382 ، 377 ، 375 ، 333 ، 332 ، 205 ماش 129 ، ش 

444 لاحم )  ) توت هاش 
رتسبش 88

ناکلاب 78 هریزج  هبش 
274 همیرک 238 ، هریزج  هبش 

ناخرتش 450
تفش 28

409 غاب )  ) رامیلش
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236 ، 233 ، 80 ، 23 یخامش 18 ،
لاخمش 257

ناریمش 18
ناتسروش 457

337 رتشوش 124 ،
روز 134 رهش 

رایرهش 211
205 ، 176 ، 159 ، 127 ، 124 ، 26 ، 25 زاریش 16 ،

336 ، 233 ، 222 ، 165 ، 135 ، 91 ، 79 ، 77 ناورش )  ) ناوریش
586 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 
189 ع )  ) اضر ترضح  نحص  ص 

قیتع 435 نحص 
یجرگ 257 ياراصن  هعموص 

هناخبارض 412 ض 
شلاط 111 ط 
نارسربط 133

سبط 138
سوط 430

نارهت 336 نارهط -
135 تایلاع 127 ، تابتع  ع 

558 ، 545 ، 510 ، 506 ، 495 - 491 ، 453 ، 381 ، 375 ، 364 ، 340 ، 312 ، 268 ، 222 ، 218 ، 206 ، 176 ، 139 - 137 قارع 123 ،
ناتسبرع 73

توک 156 رمع 
نامع 135
نوع 404

روث 66 راغ  غ 
قومق 127 يزاغ 

410 ، 409 نینزغ 308 ،
اطالاغ 278 هطلغ -

495 ، 222 ، 218 ، 215 ، 210 ، 176 ، 162 ، 148 ، 143 ، 135 ، 55 سراف 16 ، ف 
دابآ 166 حتف 

276 ، 274 ، 172 ، 169 ، 140 ، 78 ، 77 هسنارف 20 ،
ناهارف 138
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دابآ 19 حرف 
سودرف 408

دنالنف 233
356 - 354 ، 239 ، 137 ، 136 ، 128 صراق 87 ، ق 

هوک 129 نالفاق 
نکاما تسرهف  شناگدنامزاب 586  هاشردان و  غابارق 23 

غاد 492 هچرق 
284 ، 281 نامارق )  ) نامرق

هنرق 135
494 ، 492 ، 483 ، 337 ، 143 ، 126 ، 74 ، 29 ، 28 ، 21 ، 18 ، 16 نیوزق 15 ،

274 ، 237 ، 236 ، 235 ، 90 ، 89 ، 77 ، 24 هینطنطسق 23 ،
452 ، 234 زاقفق 128 ،

تالق 460
گنس 409 رکب  هعلق 

باهز 126 هعلق 
قالوس 237 هعلق 
شیرق 133 هعلق 
روپالق 494 هعلق 
راهدنق 130 هعلق 

167 ، 163 ، 138 تالک 122 ، هعلق 
587 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ردنب 409 يرهل  هعلق 
211 ، 207 تاره 199 ، هعلق 

496 ، 494 ، 493 ، 140 ، 125 مق 19 ،
هشمق 16

555 ، 497 ، 456 ، 408 ، 403 ، 396 ، 395 ، 339 ، 306 ، 208 ، 207 ، 206 ، 199 ، 168 ، 139 ، 130 ، 124 ، 26 راهدنق 17 ،
132 ، 122 ناچوق 121 ،

410 - 407 ، 402 ، 400 ، 398 ، 312 ، 308 ، 208 ، 188 ، 165 ، 132 لباک 130 - ك 
نوتس 24 لهچ  خاک 

136 تخاک 87 ،
236 ، 136 ، 87 لیتراک )  ) یلتراک

485 ، 140 ، 107 ، 74 ، 18 ناشاک 17 ،
نیمظاک 134
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یلم 146 هناخباتک 
ارتک 409

250 ، 239 ، 236 ، 128 ، 92 ، 78 ، 28 دور )-  ) اروک رک ،
قارع 452 ناتسدرک 

429 ، 338 ، 235 ، 135 ، 134 كوکرک 126 ،
495 ، 218 ، 178 ، 165 ، 163 ، 159 ، 149 - 147 ، 138 ، 124 ، 15 کلملا )- راد   ) نامرک

492 ، 301 ، 288 ، 284 ، 281 ، 222 ، 184 ، 179 ، 134 ، 126 ، 124 ، 88 ، 45 ، 38 ناهاشنامرک 23 ،
439 ، 408 ، 404 ، 307 لانرک 130 ،

274 ، 238 هریزج ) هبش   ) همیرک
308 ریمشک 131 ،

383 هبعک 378 ،
490 ، 489 ، 223 ، 165 ، 162 تالک 132 ،

152 ترامع )  ) یگنرف هالک 
ناکنوک 393

ناتسهوک 409
ریوک 138

29 مدهک 28 ،
127 ، 124 هیولیگهک 17 ،

393 تارجگ 392 ، گ 
495 ، 448 ، 254 ، 237 ، 236 ، 234 ، 139 ، 87 ، 74 ناتسجرگ 23 ،

ناگرگ 125
50 ، 34 ناگیاپلگ 17 ،

هدنکلگ 388
79 دابآ 73 ، نولگ 

452 ، 136 ، 127 ، 88 ، 87 ، 45 ، 38 هجنگ 23 ،
ریشاوگ 147
يروگ 136

336 ، 256 ، 254 ، 250 ، 249 ، 242 ، 234 - 231 ، 222 ، 123 ، 103 ، 92 ، 91 ، 85 ، 82 - 77 ، 29 نالیگ 27 -
100 رال 26 ، ل 

ناتسرال 495
403 روهال 130 ،

250 ناجیهال 158 ،
89 ، 45 ، 38 ناتسرل 23 ،
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ندنل 169
588 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

ردنب 409 يرهل 
275 ، 273 ، 238 ناتسهل 235 ،

499 ، 496 ، 495 ، 491 ، 234 ، 233 ، 231 ، 165 ، 134 ، 124 ، 122 ، 92 ، 91 ، 85 ، 81 ، 79 ، 78 ، 75 ، 28 ، 24 ناردنزام 19 ، م 
هلوسام 28

393 ، 392 هولام 391 ،
163 رهنلا 139 ، ءاروام 

دنه 392 یسیلگنا  تافرصتم 
ناتسراجم 275

453 هنمارا 452 ، هسمخ  لاحم 
مامس 29 لاحم 

383 ، 378 هنیدم 20 ،
240 ، 137 هپت 127 ، دارم 

357 ، 341 ، 125 ، 23 هغارم 21 ،
88 دنرم 21 ،

ورم 133
کشهد 430 هعرزم 

289 ، 285 مارحلا 273 ، دجسم 
،506 ، 495 - 493 ، 490 ، 489 ، 466 ، 428 ، 334 ، 217 ، 189 ، 179 ، 163 ، 159 ، 141 ، 138 ، 132 ، 126 - 122 ، 76 ، 75 ، 24 دهشم 18 ،

552 ، 511 ، 510
نیدهشم 339

375 ، 340 ، 332 ، 205 رصم 129 ،
ربیخ 130 ربعم 

176 ، 135 ، 129 هکم 20 ،
338 يوادلم 277 ،

124 تروخ 25 ، هچروم 
429 ، 355 ، 137 لصوم 134 ،

هاگدولوم 121
123 ، 24 ناغماد )  ) تسودنامهم

هناختلود 430 دیدج  نادیم 
هناختلود 430 میدق  نادیم 

ناهج 147 شقن  نادیم 
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131 دابآردان 130 ، ن 
دبران 393

گنسالان 409
فرشا فجن 

ناوجخن 23
29 ، 28 لحم )  ) رب هلقن 

124 ، 89 دنواهن 23 ،
لاراین 92

236 روباشین 122 ،
357 ناو 88 ، و 

نیمارو 25
79 دور )-  ) اگلو

555 ، 497 ، 470 ، 468 ، 463 ، 456 ، 455 ، 435 ، 336 ، 262 ، 211 ، 210 ، 208 - 206 ، 205 ، 202 ، 198 ، 196 ، 192 ، 131 تاره 125 ، ه 
461 هسردم )  ) بیرج رازه 

411 تاجهرازه 409 ،
237 دنله 140 ،

،88 ، 51 ، 45 ، 43 ، 38 ، 34 ، 23 نادمه 22 ،
589 ص : شناگدنامزاب ، هاشردان و 

492 ، 357 ، 236 ، 222 ، 134 ، 126 ، 125 ، 89
،239 ، 238 ، 218 ، 205 ، 197 ، 169 ، 163 ، 162 ، 160 ، 158 - 156 ، 154 ، 152 ، 149 ، 139 ، 131 ، 130 ، 125 ، 124 ناتسودنه 29 ،
،410 - 408 ، 406 - 402 ، 400 ، 399 ، 398 ، 396 - 390 ، 389 ، 388 ، 387 ، 385 ، 374 ، 352 ، 349 ، 330 ، 316 ، 312 - 306 ، 302 ، 251

495 ، 429 ، 425 ، 424 ، 422 ، 420
178 ، 124 ، 87 دزی 71 ، ي 

نایقی 450 

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 
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هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
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 
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لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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