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( هللظدم ینازودزود  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 

: هدنسیون

ریلد نسحم 

: یپاچ رشان 

نیما راثآ 

: یلاتیجید رشان 
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تسرهف
5تسرهف

( هللظدم ینازودزود  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  8رییغت 

باتک 8تاصخشم 

8راتفگشیپ

تیسنج هرابرد  هیاپو  یملع  تاعالّطا  : لّوا 16شخب 

16هراشا

نآ ناگناشن  17تیسنج و 

نآتالالتخا یسنج و  21تیوه 

یتیسنج 26تالالتخا 

یموزومورک ياه  26يراجنهان 

یلسانت تلآ  رد  ماهباو  ینومروه  ياه  28يراجنهان 

29هجیتن

تیسنج رییغت  : مود 32شخب 

32هراشا

32همّدقم

یهقف 35يارآ 

یهقف ثحب  36ۀمدقم 

سکعرب نز و  هب  درم  تیسنج  رییغت  37یسررب 

زاوج مدع  ای  زاوج  یهقف : 38ثحب 

38هراشا

هکلهت ۀیآ  لّوا : 39لیلد 

39هراشا

: هکلهت ۀیآ  يانعم  رد  لّوا  39ضرف 

: هکلهت ۀیآ  يانعم  رد  مود  42ضرف 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


تقلخ رییغت  ۀیآ  مود : 48لیلد 

48هراشا

نید هب  تقلخ  ریسفت  52لیلد 

تایآ یسررب  54ۀجیتن 

تیسنج رییغت  54ناکما 

نآرق رد  تیسنج  رییغت  55ناکما 

نیوکت ملاع  رد  تیسنج  رییغت  57ناکما 

فلاخم سنج  هب  هّبشت  موس : 61لیلد 

؟ تیسنج رییغت  زاوج  رد  رارطضا  شقنو  تیسنج  رییغت  ياهدمآ  64یپ 

تیسنج رییغت  ۀلأسم  68عورف 

لکشم ریغ  ياثنخ  رد  تیسنج  74رییغت 

لکشم ياثنخ  رد  تیسنج  75رییغت 

75هراشا

لکشم ياثنخ  تیسنج  رییغت  قلطم  زاوج   : لّوا 76لامتحا 

76هراشا

لکشم ياثنخرد  تیسنج  رییغت  قلطم  زاوج  80دقن 

هلکشم ياثنخ  تیسنج  هب  مکح  مود : 83لامتحا 

هلکشمریغزا هلکشم  ياثنخ  صیخشتو  یثنخ  دارفا  رد  تیسنج  ياه  هناشن  : موس 86شخب 

یثنخ دارفا  رد  تیسنج  ياه  86هناشن 

86هراشا

موس مود و  لّوا و  89تمالع 

89هراشا

: مهن ات  مراهچ  مئالع  یسررب  ینعم و  104حیضوت 

هیحل تابنا  يدثلا و  ّوُدُب  لمح ، عامج ، مالتحا ، 104ضیح ،

ییاور یهقف و  عبانم  رد  مهن  ات  مراهچ  ياه  106هناشن 

اه هدند  دادعت  مهد : 116تمالع 
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142هعرق

یکیتنژ تیسنج  148نییعت 

ثحب 150هجیتن 

مئالع 151بیترت 

152عبانم

بلاطم 158تسرهف 

زکرم 162هرابرد 
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( هللظدم ینازودزود  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 

باتک تاصخشم 

 - 1354 نسحم ، ریلد ، هسانشرس : 

.ریلد نسحم  فلوم  هللظدم /) ینازودزود  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 نیما ، راثآ  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 142 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 2-07-5130-600-978  190000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  140 ؛ .ص 138 -  همانباتک : تشاددای : 

( هقف  ) تیسنج رییغت  عوضوم : 

تیسنج رییغت  عوضوم : 

یسانش ناور  ياه  هبنج  تیسنج --  رییغت  عوضوم : 

 - 1314 هللادی ، ینازودزود ، هدوزفا :  هسانش 

ت66 د8 1387  / BP198/6 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/379 ییوید :  يدنب  هدر 

1910841 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

رد نایفارطا  جیردت  هب  دنز ، یم  ییاه  سدح  دوخ  ةدنیآ  دـنزرف  تیـسنج  ةرابرد  تسا ، رادراب  دـنک  یم  ساسحا  هک  ینامز  زا  ردام 
ساسا رب  ار  شزاین  دروم  مزاول  اه و  يزاب  بابـسا  اه و  سابل  دازون ، مان  ّدلوت ، زا  شیپ  یّتح  دـننک و  یم  کمک  وا  هب  اه  ییوگـشیپ 

.دنیامن - یم باختنا  هدش ، ینیب  شیپ  هک  یتیسنج 

ار وا  دنیوگ و  - یم نخـس  دنا ، هدرک  ینیب  شیپ  هک  یتیـسنج  ناونع  اب  دـنراد  محر  رد  هک  ینینج  اب  يرادراب  ماّیا  رد  ناردام ، بلغا 

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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www.Ghaemiyeh.com زا 165ناهفصا   هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


...دنیامن (1) یم  اوجن  وا  اب  دنا ، هدیزگرب  شیارب  سدح  ساسا  رب  هک  یمان  اب  ای  دننک و  یم  باطخ  مرسپ "  " ای مرتخد " "

1 ص :

نیا ماجنا  ات  هک  نیا  رب  هوالع  یلو  دوش ، یم  نییعت  دـلوت  زا  شیپ  هام  دـنچ  نینج  تیـسنج  دوجوم ، ياـهرازبا  اـب  هزورما  هچرگا  - 1
هچرگا اه  - ینز هنامگ  زاب  یفارگونوس ، طسوت  تیـسنج  نییعت  دوجو  اب  مه  نآ  زا  سپ  دراد ، همادا  اه  ندز  سدح  دـسرب ، ارف  لمع 

یفارگونوس يوس  زا  هدـش  هئارا  رظن  اب  دـلوت  زا  سپ  دازون  تیـسنج  تاقوا  یهاگ  هک  هژیو  هب  دراد ، همادا  رت  گـنر  مک  تروص  هب 
.دوش یم  توافتم 

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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www.Ghaemiyeh.com زا 165ناهفصا   هحفص 9 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13859/AKS BARNAMEH/#content_note_1_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب دازون  تیـسنج  هلحرم ، نیا  رد  نوچ  دهد ، یم  نایاپ  اه  ینیب  شیپ  ۀمه  هب  تسوا و  تیـسنج  نییعت  رد  یفطع  ۀـطقن  دازون ، دـّلوت 
.تسا صیخشت  لباق  ینیع  تروص 

دوخ تیسنج  زا  صخش  هک  دیآ  یم  شیپ  یعناوم  دوش و  یم  داجیا  یتالکشم  یگدنز  ینالوط  بیـشن و  زارف و  رپ  ریـسم  رد  یهاگ 
شا یـسنج  درکلمع  هّیحور و  رد  اـت  دراپـسب  سانـشناور  صّـصختم  تسد  هب  ار  دوخ  هک  دـسر  - یم هجیتن  نیا  هب  هدـش و  دونـشخان 

لیالد .دهد  رییغت  ار  شتیسنج  دروآ و  دوجو  هب  یتارییغت  شندب  رد  ات  دنک  هعجارم  یکشزپ  صّصختم  هب  ای  دهد  ماجنا  یتاحالـصا 
: دوش يراک  نینچ  هب  رجنم  دناوت  - یم ریز 

بسانتم شتیسنج  اب  شتایحور  تاساسحا و  هتخوماین و  عامتجا  رد  ار  دوخ  تیـسنج  حیحـص  دروخرب  زرط  اهراتفر و  صخـش  ( فلا
؛ تسین

2 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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دنک یم  شـالت  دـناد و  یم  فلاـخم  سنج  هب  ّقلعتم  ار  دوخ  هداد و  خر  وا  یندـب  تقلخ  رد  یهابتـشا  دـنک  یم  رّوصت  صخـش  ب)
؛ دیامن دوخ  هاوخلد  تیسنج  هیبش  ار  شرهاظ 

.تسا هسنجود ) ) یثنخ ًاحالطصا  ینعی  دراد ، یلسانت  هاگتسد  رد  ماهبا  لکشم  صخش  ج)

ندب یکیزیف  لکش  یحارج ، لمع  هلمج  زا  ، ینامرد دنیارف  یط  رد  دارفا  هک  هدمآ  مهارف  ناکما  نیا  یکشزپ  ملع  تفرشیپ  اب  هزورما 
.دننک ادیپ  تسد  تیسنج -  رییغت  ینعی  دوخ -  يوزرآ  هب  هداد و  رییغت  ار  دوخ 

.دوش یم  هتفگ  تیسنج  رییغت  تایلمع  ًاحالطصا  تایلمع ، نیا  عومجم  هب 

رد مزـال  ياـه  - لمعلاروتـسد هتـسناد و  زاـجم  یطیارـش  هب  هّجوـت  اـب  ار  تیـسنج  رییغت  هک  تسا  ییاـهروشک  دودـعم  زا  یکی  ناریا 
.تسا هدش  رداص  نالوؤسم  طسوت  نآ  صوصخ 

نارهت ینوناق  یکـشزپ  نامزاس  هب  ّتیـسنج  رییغت  لـمع  ماـجنا  يارب  رفن  دادعت 470  ات 83  لاس 66  زا  ناریا  رد  دوجوم  راـمآ  رباـنب 
تیسنج رییغت  ناهاوخ  ناشیا  زا  رفن  هک 200  دنا  هدرک  هعجارم 

3 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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یحارج 11 اب  تقفاوم و  رفن  یحارج 214  لمع  اب  دادعت  نیا  زا  .دنوش  درم  دنتساوخ  یم  هک  دنا  هدوب  ینانز  رفن  نز و 70  هب  درم  زا 
ناهاوخ رفن  هک 39  دـنا  هدرک  هعجارم  راک  نیا  يارب  رفن  مه 57  اه  ناتـسا  زکارم  رد  .دنا  هدرکن  يریگیپ  هیقب  هدـش و  تفلاخم  رفن 

.دنا هدوب  نز  هب  درم  زا  تیسنج  رییغت 

لمع هسنج  ود  يور 320 یـسمش ، لاس 84  هب  یهتنم  لاس  هدزاود  یط  ناریا ، رد  تیـسنج  رییغت  لـمع  صـصختم  حاّرج  کـی  اـهنت 
تسا (1) هداد  ماجنا  تیسنج  رییغت 

: لثم دراد ، یپ  رد  يدّدعتم  ياه  شسرپ  هدوب و  ّتیّمها  ياراد  یقوقح  یهقف و  رظن  زا  نآ  ياهدمآ  یپ  تیسنج و  رییغت  لمع 

؟ دوش یم  باسح  هتفای  رییغت  وا  تیسنج  مه  ًاعرش  درف ، يرهاظ  لکش  رییغت  اب  ایآ  .1

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  صخش  نیا  یعامتجا  ياه  ترشاعم  فیلکت  لمع  نیا  ماجنا  تروص  رد  .2

4 ص :

.یلالجریم رتکد  زا  لقن  هب  هیروف 2006   14 هثداح ، يربخ  تیاس  ویشرآ  - 1

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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؟ یلعف ای  قباس  تیسنج  ساسا  رب  درب ؟ - یم ثرا  هنوگچ  یصخش  نینچ  .3

؟ تسیچ وا  فیلکت  تیسنج  رییغت  زا  سپ  دشاب ، هدرک  جاودزا  یصخش  نینچ  رگا  .4

لطاب دقع  ای  هدرک  رییغت  اه  نآ  قوقح  فیلاکت و  طقف  تساجرب و  اپ  اه  نآ  دقع  ایآ  دنهد ، تیسنج  رییغت  مه  اب  رهوش  نز و  رگا  .5
؟ دوش يراج  دقع  ۀغیص  دیاب  هرابود  تسا و 

؟ تسا زیاج  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  رد  یلمع  نینچ  ماجنا  .6

، يداع تلاح  رد  یلومعم و  دارفا  دروم  رد  -

، دنتسه التبم  یسنج  یتیاضران  هب  دنراد و  یسنج  تیوه  لالتخا  هک  يدارفا  دروم  رد  -

، تیسنج رییغت  نتفاین  ماجنا  تروص  رد  یشکدوخ  ناکما  رارطضا و  -

، دنتسه هسنجود  هک  يدارفا  دروم  رد  -

...و

5 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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یلاخ عوضوم  نیا  رد  راوگرزب  ياهقف  يوس  زا  یهقف  رداصم  زور و  یملع  عبانم  هب  دانتـسا  اب  یملع  یلالدتـسا و  عماج ، یثحب  ياج 
امب لـجرلا  نییزت   » ثحبناـیاپ رد  شیوخ  هقف  جراـخ  سرد  نمـض  رد  هلظّدـم  ینازودزودـیمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  هکنیا  اـت  دوـب ،

.دنتخادرپ نآ  هرابرد  یملع  قیمع و  یثحب  هب  دندرک و  حرط  ار  عوضوم  نیا  سکعلاب » ءاسنلاب و  صتخی 

، ییاهن دییأت  رّرکم و  ياه  يرگنزاب  زا  سپ  دش و  یسیونزاب  میظنت و  دیراد ، ور  شیپ  هک  يا  هنوگ  هبسورد  نیا  هل  مظعم  تقفاوم  اب 
.دریگ یم  رارق  هاگشناد  هزوح و  يالضف  ناهوژپ و  شناد  رایتخا  رد  کنیا 

داتسا تسیژولوسکس و  سانشناور و  ریلد  یبتجم  داتسا  بانج  میمارگ ، ردارب  قیقد  یملع و  ياه  - هرواشم زا  باتک  نیا  شراگن  رد 
دراد اج  هک  میدـش  دـنمرهب  ناریا  يرورابان  يروراب و  یـصصخت  نمجنا  سیئر  حاّرج و  يزورون ، اضردـمحم  رتکد  باـنج  مرتحم 
رشن رد  هک  یناسک  رگید  يربنم و  جریا  دیس  ياقآ  بانج  مزیزع  تسود  زین  راوگرزب و  ود  نیا  زا  ار  دوخ  ۀناصلاخ  رکـشت  ساپس و 

.میامن تساوخ  رد  قیفوت  رجا و  ناشیارب  لاعتم  يادخ  زا  منک و  زاربا  دندومن ، يراکمه  باتک  نیا 

6 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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ناگدنناوخ رگید  مرتحم ، ناهوژپ  شناد  الـضف و  رب  هوالع  ات  هدوب  یـسیون  مهف  همه  هداس و  باتک ، نیا  شراگن  رد  هدنـسیون  يانب 
دوصقم نیا  هب  دح  هچ  ات  باتک ، یـصّصخت  میهافم  یملع و  بلاطم  ۀئارا  رد  هک  نیا  اما  دنیامن ، هدافتـسا  سورد  نیا  زا  دـنناوتب  مه 

.درک دنهاوخ  تواضق  مرتحم  ناگدنناوخ  ما ، هتفای  تسد 

مهاوخ ¬ یم لاـعتم  راـگدرورپ  زا  ودریگ  رارق  ّتیدـحا  هاـگرد  لوبقم  نارظن و  بحاـص  هّجوت  دروم  ، هفحت نیا  مراودـیما  ناـیاپ  رد 
، باتک ۀنارابدرب  ۀـعلاطم  هب  منک  ¬ یم توعد  مه  زیزع  ةدـنناوخ  امـش  زا  ، دـیامرف لیجعتءادـفلا  هل  یحورنامز  ماما  شتجح ، جرفرد 

.دیزادرپب

ریلد نسحم 

مق سّدقم  رهش 

یسمش يرجه  هام 1386  نمهب 

7 ص :
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تیسنج هرابرد  هیاپو  یملع  تاعالّطا  : لّوا شخب 

هراشا

8 ص :
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هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 165ناهفصا   هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ ناگناشن  تیسنج و 

: دنناد یم  تروص  هس  هب  فلتخم  نارادناج  رد  ار  تیسنج  نییعت  یگنوگچ  سانش  تسیز  نادنمشناد 

هب تسا ، ( BSD) يراتفر تروص  هب  اه  یهام  یـضعب  لثم  نارادـناج  زا  یهورگ  رد  تیـسنج  نییعت  يراتفر : تیـسنج  نییعت  فلا )
.دبای رییغت  نانآ  تیسنج  عضو  تیسنج ، ندش  مولعم  زا  سپ  تسا  نکمم  هورگ  نیا  رد  هک  ینعم  نیا 

هدام سپس ، ّدلوتم و  رن  تسخن  تادوجوم ، نیا  زا  یخرب  .دنک  یم  صخشم  ار  اه  نآ  ّتیـسنج  ینارادناج ، نینچ  یعامتجا  یگدنز 
.دبای یم  همادا  تیسنج ، رییغت  نیا  سکعرب و  یخرب  دنوش و  یم 

یطیحم طیارـش  طیحم و  يامد  رثا  رب  مخت  يروراب  زا  سپ  اه  حاسمت  رثکا  اه و  تشپ  كـال  ماـمت  رد  یطیحم : تیـسنج  نییعت  ب )
(. ESD) دوش - یم نییعت  تیسنج 

.دوش یم  نییعت  يروراب  نامز  رد  و  ( GSD) یکیتنژ تروص  هب  تیسنج  ناسنا -  لثم  نرادناتسپ -  رد  یکیتنژ : تیسنج  نییعت  ج )

9 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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یتثارو تافص  مامت  هدش و  لیکشت  موزومورک  زا 46  ناسنا  ندب  لولس  ره  هک  تسا  ناسانش  تسیز  قافّتا  دروم  بلطم  نیا  هزورما 
اه موزومورک  زا  تفج  کی  .دـنبای  یم  لاقتنا  دـنزرف  هب  نیدـلاو  زا  دـنراد ، رارق  اه  موزومورک  يور  هک  ییاه  نژ  ۀلیـسو  هب  ناـسنا 

ياه - موزومورک اه  نآ  هب  هک  دنـشاب  یم  دارفا  رد  تیـسنج  نییعت  لماع  نیرت  یـساسا  یلوق  هب  صخـش و  یتیـسنج  تافـص  يواـح 
.دنیوگ یم  یسنج 

لیکشت دیآ ، یم  ردام  فرط  زا  يرگید  ردپ و  يوس  زا  یکی  هک  یسنج  موزومورک  ود  نیا  زا  یناسنا  لولس  نیتسخن  ناونع  هبهفطن 
.دوب دهاوخ  رّکذم  دنشاب ، XY تروص هب  رگا  ثنؤم و  كدوک  دنشاب ،  XX تروص هب  موزومورک  ود  رگا  .دوش  یم 

رسپ نینج ، دشاب ،  Y رگا رتخد و  نینج ، دشاب ، X دراد تکرش  هیلوا  لولـس  نتخاس  رد  ردپ  فرط  زا  هک  یموزومورک  رگا  نیا  ربانب 
.دش دهاوخ 

هب رتخد ، نینج  رد  مهدزاود  ۀتفه  دودح  رد  رّکذـم و  نینج  رد  ینینج  مشـش  ۀـتفه  دودـح  رد  هیلوا ) ياهدانُگ   ) هیلوا یـسنج  ددـغ 
.دور یم  شیپ  نادمخت  ای  هضیب و  لیکشت  تمس 

10 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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دوجو هب  بجوم  دنراذگ و  یم  ریثأت  یسنج  راثآ  مامت  رب  هک  دنوش  یم  حّشرت  ییاه  نومروه  وا  تیسنج  بسانت  هب  صخش  ندب  رد 
.دنراد توافت  درم  نز و  سنج  رد  هک  دنوش  - یم ندب  رد  یتارییغت  ندمآ 

دیلوت ةدـننک  راهم  لماع  دـیلوت LH و  يارب  ار   (2) یماّدق زیفوپیه  ياه  لولـس  دنک ، یم  دیلوت   (1) سومالاتوپیه هک  ییاه  نومروه 
دیئورتسا ياه  نومروه  دیلوت  بجوم  هک  دنک  یم  کیرحت  نیتکالورپ 

11 ص :

.دنک یم  لرتنک  ار  یبصع  راکدوخ  ياه  تیلاعف  هک  تسا  زغم  رد  یشخب  ( Hypothalamus  ) سومالاتوپیه - 1
رگید ندب و  دـشر  رب  نآ  زا  هدـش  حـشرت  ياه  ¬ نومروه هک  زغم  کیاپ  رد  تسا  ¬يا  هدـغ (Hypophysisy) زیفوپیه هدغ  - 2

هب هدغ  نیا  .دنک  - یم تیلاعف  سومالاتوپیه  هیحان  يرتسکاخ  ياه  هتـسه  تراظن  تحت  هدغ  نیا  .دراذـگ  یم  ریثأت  نآ  ياه  تیلاعف 
نآ نتـشادرب  هک  دراد  دوجو  هّدغ  زیفوپیه 34  یمادق  هبل  رد  اهنت  .يا  هطـساو  یفلخ و  یمادق ، هقطنم  تسا : هدـش  میـسقت  هقطنم  هس 

لـالتخا بجوم  غولب  زا  سپ  .دـنوش  یم  فقوتم  مه  یلخاد  ددـغ  رگید  لاـمعا  دزاـس و  یم  فـقوتم  ًاروـف  ار  دـشر  غوـلب ، زا  شیپ 
هدـش و کچوک  یلـسانت  ددـغ  یـسنج  رظن  زا  .ددرگ  یم  یلخاد  ددـغ  لامعا  ناـصقن  ییاذـغ و  داوم  زاـس  تخوس و  مسیلوباـتم و 

.دور یم  نیب  زا  ینتسبآ  ییاناوت  هدش و  عطق  نانز  رد  هناهام  يزیرنوخ  هخرچ  زین  دنور ، - یم نیب  زا  یعرف  یسنج  تافص 

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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نورتسوتـست نومروه  رکذم ، سنج  رد  نژوردـنآ  نیرت  مهم  .دـنوش  یم  اه  نژوردـنآ  اه و  نورتسژورپ  اه ، نژورتسا  ینعی  یـسنج 
.تسا

مادنا ناونع  هب  تاتسورپ  ةّدغ  یلازنا و  يراجم  اه ، نارفوزاو  اه ، هضیب  زا  دنتسه ، ندب  لخاد  رد  هک  یـسنج  ياه  نومروه  رب  هوالع 
هدرمـش نز  یـسنج  یلخاد  ياه  مادنا  ناونع  هب  نژاو  محر و  یمحر ، ياه  - هلول اه ، نادـمخت  هدـش و  دای  درم  یـسنج  یلخاد  ياه 

.دنا - هدش

رب للم  ماوقا و  ۀمه  رد  هک  هنانز  ای  هنادرم  یلـسانت  تلآ  زا : دنترابع  دنور  یم  رامـش  هب  ندوب  رتخد  ای  رـسپ  ۀناشن  دازون  رد  هچنآ  اّما 
.دوش یم  مکح  ندوب  رتخد  ای  رسپ  هب  تمالع ، ود  نیا  ساسا 

ۀخرچ دوجو  رت ، فیرظ  یمادـنا  كدـنا و  ییاـهوم  اـی  وم  نودـب  تروص  فـیرظ ، يادـص  اـه ، هنیـس  ندـش  گرزب  غوـلب ، زا  سپ 
، لیبس شیر و  ندـییور  ، نشخ هگر و  ود  ییادـص  نانز ، ياه  ناـشن  زا  ریـش  دـیلوت  ییاـناوت  يرادراـب و  ضیح ،) ) هناـهام يزیرنوخ 

.دنوش یم  هدرمش  نادرم  ياه  هناشن  زا  نآ ، عفد  مرپسا و  دیلوت  رت ، تشرد  یمادنا  نتشاد 

12 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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.دراد دومن  ًالماک  ناشیا  راتفر  رد  هکدنراد  رت  - میالم یفطاع و  يا  هیحور  نانز  تبالص و  لوقعم و  يا  هیحور  نادرم  نینچمه 

فعض تّدش و  اب  ییاهنت  هب  کی  ره  هچرگا  دنتسه ، نز  ای  درم  ناونع  هب  صخش  تیسنج  فّرعم  ًاعومجم  دش ، نایب  هک  ییاه  هناشن 
صاخـشا رهاظ  ًالومعم  هک  فرع  رد  ًاصوصخم  دـنریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  اه  تیـسنج  زا  یکی  تمالع  ناونع  هبدـنناوت  یم  ییاه 

(1) .دشاب یم  تیسنج  نییعت  كالم 

نآتالالتخا یسنج و  تیوه 

یناور ۀبنج  زا  تیـسنج  هب  دوب ، تیـسنج  کیژولویزیف  یمـسج و  ۀبنج  دش و  نایب  نآ  ياه  هناشن  تیـسنج و  هرابرد  هچنآ  رب  نوزفا 
.دوش یم  ریبعت  یسنج  ّتیوه  هب  نآ ، زا  هک  تسا  هدش  هتخادرپ  نآ 

زا ّرثأتم  ناسنا  هچنآ  مامت  دراد و  دوخ  تیسنج  هرابرد  یتواضق  هچ  دشیدنا و  یم  هچ  شیوخ  تیسنج  دروم  رد  صخش  هک  نیا 

13 ص :

.تفگ میهاوخ  نخس  لصفم  روط  هب  اهقف  رظن  زا  یثنخ  دارفا  رد  تیسنج  ياه  ¬ هناشن هرابرد  موس ، شخب  رد  - 1

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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.ددرگ - یم زاب  وا  یسنج  تیوه  هب  همه  دهد ، - یم زورب  شیوخ  راتفر  رد  هدومن و  سح  دوخ  نورد  رد  شیوخ  تیسنج 

: دنا هتفگ  یسنج  تیوه  فیرعت  رد  ناسانشناور 

(1) .تسا » یسنج  يدنمتیاضر  اب  طبترم  ياهراتفر  تاساسحا و  راکفا ، یمامت  دوخ و  ندوب  نز  ای  درم  دروم  رد  درف  كاردا  »

رد یگنهرف  ياه  هدیدپ  ناتسود و  ناملعم ، هداوناخ ، ياضعا  لثم  نایفارطا  زا  هک  تسا  يرامش  - یب ياهوگلا  ةرمث  یـسنج ، تیوه 
.دیآ - یم دیدپ  درف 

هب صخش  تسین و  نینچ  یمک  رایسب  دراوم  رد  اّما  دراد ، یناوخ  مهوا  فطاوع  تاساسحا و  اب  صخـش  تیـسنج  دراوم  رت  شیب  رد 
ار لباقم  سنج  ياهراتفر  دوش و  یم  دوخ  فلاخم  سنج  ياهراتفر  فطاوع و  تاساسحا ، ياراد  هاگآدوخان  اـی  هناـهاگآ  تروص 

.دهد یم  زورب 

زا يدونشخ  مدع  ینعی  مود ، تروص  رد.هن  ای  دشاب  یضار  دوخ  فطاوع  تاساسحا و  عون  زا  تسا  نکمم  تلاح  نیا  رد 

14 ص :

یسنج تیوه  لالتخا  باتک  ك.ر : - 1

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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ینعی تسخن ، تروص  رد  اّما  دـیامن ، گنهامه  شتیـسنج  اب  ار  دوخ  تایقلُخ  تاّیحور و  دـنک ، یم  شالت  صخـش  یناور ، تـالاح 
یحور فطاوع  یمسج و  تیسنج  نایم  درف  نورد  تسا ، یضار  دونشخ و  دوخ  یسنج  فطاوع  تاساسحا و  زا  صخـش  هک  ینامز 

تسا و یـضاران  دوـخ  یکیزیف  تیـسنجزا  صخـش  تلاـح  نیا  رد  .دـیآ  یم  دوـجو  هب  ضراـعت  وا  یـسنج  ّتیوـه  تاـساسحا و  و 
.دشاب یم  نآ  رییغت  راتساوخ 

: دننک یم  فیرعت  نینچ  ار  نآ  دوش و  یم  هتفگ  رواب " سنجرگد   " ًاحالطصا یصاخشا  نینچ  هب 

يوزرآ هتشاد و  دوخ  ندب  هب  تبـسن  یگناگیب  ساسحا  .تسا  لباقم  سنج  هب  ّقلعتم  دراد  هدیقع  هک  تسا  يدرف  رواب ، سنج  رگد  »
(1) .دنک » یم  شالت  ندش  لباقم  سنج  لکش  هب  رییغت و  يارب  دراد و  ار  لباقم  سنج  زا  يدرف  ناونع  هب  ندرک  یگدنز 

.دوش یم  هدیمان   Transsexualism ای یتیسنج  یتیاضران  لالتخا  ناونع  هب  یتلاح  نینچ  یسانشناور  حالطصا  رد 

15 ص :

یسنج تیوه  لالتخا  باتک  : ك.ر - 1
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رد ندوب  يارب  لیامت  دوش  یم  دروآرب  .تسا  نانز  زا  رت  عیاش  نادرم  نایم  رد  یـسنج  تیوه  لالتخا  هدـش  هئارا  هک  ییاهرامآ  رباـنب 
نایم رد  ًابیرقت  مه  نـالاسگرزب  رد  .دراد  دوجو  رتخد  ناـکدوک  زا   1  % زا رت  مک  رد  رـسپ و  ناکدوک  زا   3  % دودح رد  لباقم  سنج 
عماوج رد  راـمآ  نیا  هتبلا  هدـش ، شرازگ  نز  رازه  دـصکی  ره  رد  دروـم  کـی  اـه  نز  رد  درم و  رازه  یـس  ره  رد  درم  کـی  نادرم ،

.تسا توافتم  یمک  فلتخم 

فلاخم سنج  هب  تسا  نکمم  شیارگ  نیا.دوش  - یم یّصاخ  یـسنج  شیارگ  ياراد  شیوخ  یـسنج  ّتیوه  ساسا  رب  یـصخش  ره 
هب ای  ارگ و  سنجمه  ناونع  اب  نآ  زا  هک  دشاب  دوختیـسنج  اب  قفاوم  سنج  هب  تسا  نکمم  ارگ ، سنجرگد  ناونع  اب  نآ  زا  هک  دـشاب 

.دوش یم  دای  نآ  زا  ارگ  سنجود  ناونع  هب  هک  دشاب  سنج  ود  ره 

دای يراجنهان  لالتخا و  ناونع  هب  یسانشناور  رد  یـسنج  ییاضران  زا  زین  رگید و  دروم  ود  زا  تسا ، یعیبط  هک  تسخن  دروم  زج  هب 
.تسا هدش  شهوکن  تّدش  هب  ییارگ  سنجود  ییارگ و  سنجمه  یمالسا  تعیرش  رد  .دوش  یم 

.ددرگ تیسنج  رییغت  تساوخرد  يارب  یلماع  تسا  نکمم  سنج  ود  یّتح  ای  سنجمه و  هب  شیارگ  دوجو  لاح  ره  رد 

16 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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یتیسنج تالالتخا 

رد هک  دـیایب  شیپ  نینج  يارب  ییاـه  يراـجنهان  ینینج  نارود  یط  رد  اـی  دوش و  یم  لیکـشت  هیلوا  لولـس  هک  یناـمز  ، تسا نکمم 
.دراذگب یفنم  رثا  هدنیآ  رد  وا  تیسنج  نییعت 

کی ره  هک  دشاب  یجراخ  یلسانت  تلآ  رد  طقف  ای  اه و  نومروه  یـسنج ، ياه  موزومورک  رد  تسا  نکمم  یـسنج  ياه  يراجنهان 
.میهد یم  حیضوت  ار 

یموزومورک ياه  يراجنهان 

مردنـس لثم  اه  يرامیب  یـضعب  ۀشیر  هک  دیآ  دیدپ  صاخـشا  موزومورک  رد  ییاه  يراجنهان  تسا  نکمم  دـنیوگ  یم  نادنمـشناد 
دارفا رد  یتیـسنج  تالاکـشا  یـضعب  اه  يراجنهان  رثا  رد  .دنتـسه  ییاه  يراجنهان  ياریذـپ  مه  یتیـسنج  ياه  موزومورک  .تساناد 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  هب  هک  دیآ  یم  دیدپ 

ینعی دنراد ، X یسنج موزومورک  کی  اهنت  دنتسه و  یـسنج  ياه  موزومورک  زا  یکی  دقاف  یموزومورک ، يریگ  لکـش  رد  یخرب  - 
یعیبط تلاح  زا  رت  مک  یکی  ناشیا  ياه  موزومورک  دادعت 

18 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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، دازون و  ( xo45  ) تروص هب  وا  یموزومورک  لکـش  .دـشاب  یم  بیاـغ  یـسنج  ياـه  موزومورک  زا  یکی  تسا و  موزومورک  و 45 
.تسا رتخد 

.دوش یم  هتفگ  رنرت ، ناگناشن  ای  دانوگ  يزنژ  سید  یلالتخا  نینچ  هب 

کی اـی  تروص  نیا  رد  .تشاد  دـهاوخ  موزوـمورک  لـک 47  رد  هک  دـشاب  یـسنج  موزوـمورک  هس  ياراد  صخـش  تسا  نکمم  - 
.دراد رت  شیب   Y موزومورک کی  ای  موزومورک X و 

رد .دنلب  يّدق  کچوک و  ياه  هضیب  تمالع  اب  دوب  دهاوخ  رسپ  دازون ، و  ( xxy47  ) تروص هب  شیاه  موزومورک  لّوا ، تروص  رد 
.دشاب یم  ازان  میقع و  صخش  تلاح  نیا 

.دوش - یم هتفگ  رالوبوت  يزنژ  سید  ای  رتلف و  نیالک  ًاحالطصا  يراجنهان  نینچ  هب 

تسا رسپ  دازون ، و  ( xyy47  ) تروص هب  شیاه  موزومورک  دشاب ، هتـشاد  رت  شیب   Y موزومورک کی  صخـش  هک  یتروص  رد  اّما 
.تشاد دهاوخ  لثم  دیلوت  تردق  هک 

19 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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یلسانت تلآ  رد  ماهباو  ینومروه  ياه  يراجنهان 

: زا دنترابع  هک  دوش  یم  هدرب  مان  زین  زاس  تخوس و  رد  یتاذ  تالاکشا  ناونع  هب  ینومروه  ياه  يراجنهان  زا 

: امن هنانز  ۀضیب  ای   (1) ینژوردنآ تیساسح  مدع  ناگناشن  هب  طوبرم  تالاکشا  - 

ناونع هب  ساسا  نیمه  رب  دنراد و  نانز  هیبش  یجراخ  یلسانت  هاگتـسد  صاخـشا  نیا.دوش  یم  داجیا  نادرم  رد  طقف  یتیعـضو  نینچ 
.دنوش - یم تیبرت  رتخد 

یم يزاس  هنیرن  بجوم  اهرتخد  رد  سردوز و  غولب  ببس  اهرسپ  رد  يویلک : قوف  يدازردام  يزالپوپیه  ای  لاتینژونردآ  ناگناشن  - 
.دوش

.دنراد مهبم  یلسانت  هاگتسد  ینادرم  نینچ  زاتکودرافلآ : - 

20 ص :

یم ادـص -  شیر و  لثم  درمرد -  یـسنج  هیوناث  تافـص  داـجیا  ثعاـب  هک  یـسنج  ياـه  نومروه  (: Androgen) نژوردنآ - 1
.دنوش

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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هجیتن

یسنج ياه  موزومورک  هک  یلاح  رد  دشاب ، هنارسپ  ًارهاظ  یجراخ  یلسانت  هاگتسد  رظن  زا  یکدوک  تسا  نکمم  دش  نایب  هچنآ  ربانب 
هک دراد  دوجو  يدراوم  نینچمه  دنـشابن ، XX وا یـسنج  ياه  موزومورک  اما  دشاب ، رتخد  ًارهاظ  یکدوک  سکعرب  دنـشابن و  XY وا
XY وا ياه  موزومورک  هک  نیا  دوجو  اب  ًالثم  ینعی  دنرادن ، یناوخمه  شیاه  - موزومورک لکش  اب  صخش  يرهاظ  یلسانت  هاگتـسد 

.سکعرب تسا و  هنانز  شیرهاظ  یلسانت  هاگتسد  اه  نومروه  ریثأت  نوچمه  یلماوع  رثا  رد  یلو  تسا ، هنادرم  ینعی 

زا هقف  مـلع  رد  (1) و  هـسنج ود  ناونع  هب  ًاحالطـصا  دنتـسه ، تیـسنج  رد  ماهبا  ياراد  هک  یناسک  زا  یکـشزپ  ملع  رد  یّلک  روط  هب 
.دوش یم  هدید  رفن  رازه  هاجنپ  دصکی و  ره  زا  رفن  کی  رد  یتلاح  نینچ  .دوش  یم  دای  یثنخ  ناونع  اب  ناشیا 

: دننک یم  میسقت  یّلک  هتسد  ود  هب  ار  اه  هسنج  ود 

21 ص :

( تیدورفامره ای  سکسرتنیا   ) Hermaphrodite ای  Intersex - 1
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مئالع اب  هجو  چـیه  هب  هک  ییاـه  هسنجود  ینعی  دوش ، - یم هتفگ  لکـشم  ياـثنخ  هقف  رد  ناـشیا  هب  هک  یقیقح  ياـه  هسنج  ود  فلا )
.درادن دوجو  اه  نآ  يارب  تیسنج  نییعت  ناکما  نانیمطا  دروم 

: دنوش یم  میسقت  هتسد  ود  هب  دوش و  یم  هتفگ  لکشم  ریغ  ياثنخ  نانآ  هب  هقف  رد  هک  بذاک  ياه  هسنج  ود  ب )

.دنراد هنادرم  ًالماک  يرهاظ  یلو  دنرادهنانز ، تعیبط  ثنؤم و  اه  نآ  یموزومورک  تیعضو  هک  ثنؤم  بذاک  ياه  هسنج  ود  - 

هنانز ًالماک  يرهاظ  یلو  تسا ، هنادرم  ناـشیا  تعیبط  رکذـم و  اـه  نآ  یموزومورک  تیعـضو  هک  رّکذـم  بذاـک  ياـه  هسنج  ود  - 
.دنراد

تسخن هلظدم  ینازودزود  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  مظعم  داتـسا  دش ، ناونع  زاین  شیپ  ناونع  هب  اج  نیا  ات  هک  یبلاطم  هب  هّجوت  اب 
تـسا نکمم  اه  نآ  ساسا  رب  هک  دـنا  - هتخادرپ یمئالع  یـسررب  هب  سپـس  ، هدرک یـسررب  فلتخم  داعبا  زا  ار  تیـسنج  رییغت  ۀـلأسم 

دای هلکـشم  ياـثنخ  ناونع  هب  وا  زا  دنـشاب ، هتـشادن  دوجو  یثنخ  رد  اـه  هناـشن  نیا  هک  یتروص  رد  .داد  صیخـشت  ار  یثنخ  تیـسنج 
.دراد ار  دوخ  صوصخم  ماکحا  هک  دش  دهاوخ 

22 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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تیسنج رییغت  : مود شخب 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نیعملا وه  نیعتسن و  هب  و 

نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و 

همّدقم

ثحب عورف  زا  یکی  ار  نآ  تسا  نکمم  هک  تسا  ناـهج  حطـس  رد  هبـالتبم  زور و  تاـعوضوم  زا  یکی  هزورما  تیـسنج  رییغت  ثحب 
.تسناد درم  هب  نز  نز و  هب  درم  هّبشت 

اب يرانیمس  رد  ار  نآ  هک  دوب  هدش  پاچ  تیسنج  رییغت  هرابرد  هزوح  مرتحم  نارگشهوژپ  زا  یکی  زا  يا  هلاقم  تایرـشن ، زا  یکی  رد 
نآ زا  ییاه  شخب  هب  همّدـقم  يارب  دراد ، بسانت  ام  سرد  ریخا  ياـهزور  ثحب  عوضوم  اـب  نوچ  تسا و  هدرک  هئارا  عوضوم  نیمه 

.مینک یم  هراشا 

24 ص :
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هب هک  ار  هلاس  هدـجه  يرـسپ  ، يربتعلخ رتکد  نآ  یط  رد  هک  داـتفا  قاـفتا   (1) يدالیم لاـس 1930  رد  ، ناریا رد  تیـسنج  رییغت  نیلوا 
رتخد هب  لیدبت  دوب ، هدـناسر  راحتنا  یـشکدوخ و  ّدـح  رـس  ات  ار  وا  یناور  لکـشم  نیا  دوب و  التبم  لاوسکـس  سنارت  یناور  لالتخا 
ملاس رهاظ  رظن  زا  هک  يدرف  تیسنج  رییغت  یلو  تشاد ، دوجو  شیب  مک و  اه  یسنج  ود  تیـسنج  رییغت  خیرات ، نیا  زا  شیپ  درک (2)

(3) يدالیم  1948  - ياه 1942 لاس  ۀلـصاف  رد  ناتـسلگنا  رد  تیـسنج  رییغت  نیلوا  .دـش  یم  بوسحم  يدـیدج  بیجع و  زیچ  دوب ،
ددرگ و یم  زاب  يدالیم (4) لاس 1952 هب  اکیرمآ  رد  تیـسنج  رییغت  ۀـقباس  .دـش  رـسپ  داد و  تیـسنج  رییغت  يرتخد  هک  داتفا  قافتا 

.داتفا قافتا   (5) يدالیم لاس 1982  رد  رصم  روشک  رد  تیسنج  رییغت  نیلوا 

25 ص :

.تسا هدش  جرد  ناریا  یسمش  لاس 1309  ياه  همانزور  رد  قافتا  نیا  ربخ  - 1
رد ار  تیـسنج  رییغت  یحارج  زا  شرازگ  نـیلوا  لاس 1931 م  رد  هک  هدـش  دای  ماهاربآ  رتکد  یناـملآ ، حارج  زا  عباـنم  یخرب  رد  - 2

( یسنج تیوه  لالتخا  باتک  كر : ) .تسا هداد  رواب  سنجرگد  کی 
یسمش  1320 ياه 26 –  لاس  دودح  - 3

یسمش لاس 1331  دودح  - 4
یسمش لاس 1361  دودح  - 5

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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لمع ینعی  مسق ، دنچ  هب  لمع  نیا  میسقت  زا  سپ  دنک و  یم  یسررب  ار  لمع  نیا  تمرح  مدع  تمرح و  همادا  رد  هلاقم  نیا  ةدنسیون 
رب یلیلد  هک  دنک  یم  لالدتسا  هلکشم ،) هلکـشم و  ریغ  ياثنخ  ) یقیقح بذاک و  ۀسنج  ود  رد  یقیقح و  نز  درم و  رد  تیـسنج  رییغت 

تسا (1) تمرح  مدع  لصا  میرادن و  ماسقا  نیا  زا  کی  چیه  رد  لمع  نیا  تمرح 

نوناک ناریا  ریخا  لاـس  دـنچ  رد  دوجوم  ياـه  شرازگ  قبط  مینادـب  هک  دوش  یم  رتراکـشآ  یناـمز  عوضوم  نیا  هراـبرد  ثحبتّیمها 
! تسا هدش  هدرب  مان  تیسنج " رییغت  تشهب   " ناونع هب  ناریا  زا  اه  - هتشون یضعب  رد  هک  ییاج  ات  هدش  ناهج  رد  تیسنج  رییغت  لمع 

26 ص :

این یمیرک  يدهم  دمحم  مالسالا  ۀجح  تیسنج ، رییغت  هب  یهقف  یهاگن  - 1
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یهقف يارآ 

: دنک زاربا  ار  ریز  تایرظن  زا  یکی  هیقف  تسا  نکمم  تیسنج  رییغت  زا  شسرپ  ربارب  رد 

، تسا هدش  رکذ  هلیسولاریرحت  رد  هک  نانچ  دشاب ، زیاج  اقلطم  تیسنج  رییغت  لّوا :

، دشابن زیاج  اقلطم  تیسنج  رییغت  مود :

یناور و يرامیب  هک  یناـسک  يارب  ینعی  دـشاب ، زیاـج  ترورـض  تروص  رد  هک  نآ ، مدـع  ترورـض و  تلاـح  ناـیم  لیـصفت  موس :
، دشاب زیاج  دنشاب  هتشاد  یحور 

.دشابن زیاج  ناشیا  ریغ  يارب  دشاب و  زیاج  دنتسه ، یتیسنجود  هک  یناسک  يارب  ینعی  یثنخ ، ریغ  یثنخ و  نیب  لیصفت  مراهچ :

27 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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یهقف ثحب  ۀمدقم 

ره تسا  نکمم  نوچ  درک ، یسررب  هناگادج  تلاح  هس  رد  دیاب  ار  ثحب  دوشن ، عوضوم  طلخ  تیسنج  رییغت  ثحب  رد  هک  نیا  يارب 
: دشاب اراد  ار  دوخ  ّصاخ  مکح  تلاح 

دوخ هداد و  رییغت  ار  نآ  دهاوخب  ، تسا درم  شتیسنج  هک  یـسک  ینعی  تسا ، مولعم  اه  نآ  تیـسنج  هک  یناسک  رد  لمع  ماجنا  لّوا ،
، سکعرب ایو  دنک  نز  ار 

هب ناشیا  تیـسنج  یلو  دنـشاب ، یم  یلـسانت  تلآ  رد  ماـهبا  ياراد  هک  یناـسک  ینعی  بذاـک ، ياـه  هسنجود  رد  تیـسنج  رییغت  ، مود
، دوش یم  دای  لکشم  ریغ  ياثنخ  ناونع  اب  يدارفا  نینچ  زا  هقف  رد  هک  تسا  صیخشت  لباق  ربتعم  ياه  هناشن  ۀلیسو 

یناـسک صاخـشا  نیا  .دوش  یم  داـی  لکـشم  ياـثنخ  ناونع  هب  ناـشیا  زا  هقف  رد  هک  یقیقح  ياـه  هسنجود  رد  تیـسنج  رییغت  ، موـس
.دشاب یمن  صیخشت  لباق  ربتعم  مئالع  اب  نانآ  تیسنج  هک  دنتسه 

28 ص :
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( هللظدم

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 165ناهفصا   هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


سکعرب نز و  هب  درم  تیسنج  رییغت  یسررب 

سنج هب  دـهاوخ  یم  نز و  اـی  تسا  درم  دراد ، صخـشم  تیـسنج  هک  یـصخش  تیـسنج  رییغت  یـسررب  هـب  تـسخن  ثـحب  زاـغآرد 
: داد میهاوخ  ماجنا  هلحرم  هس  رد  ار  دوخ  ثحب  بولطم  ۀجیتن  هب  ندیسر  يارب.میزادرپ  - یم دهدب ، تیسنج  رییغت  فلاخم ،

؟ تسا زیاج  یلمع  نینچ  ینعی  تسا ؟ حیحص  یهقف  یعرش و  رظن  زا  لمع  نیا  لصا  ایآ  فلا )

درم ًاعقاو  نز  ای  دوش  یم  نز  ًاعقاو  درم  ایآ  دـنا -  هدرک  اعدا  یـضعب  هک  روطنآ   – مینک یـسررب  ینعی  لـمع ، نیا  ینیوکت  ثحب  ب)
یماگنه درم  ینعی  دوش ، راب  نآ  رب  دیدج  تیسنج  راثآ  هک  دنک  ادیپ  رییغت  فلاخم  سنج  هب  يروطاه  نآ  تیـسنج  ینعی  دوش ؟ یم 

دـشاب و نادرم  ثرا  زا  یمین  شثرا  مهـس  دـنک و  رـس  رداچ  دـش ، مناخ  درک و  رییغت  رهاظ  رد  یحارج  لمع  نومره و  قیرزت  اـب  هک 
...و دربب  ثرا  دوخ  نارهاوخ  ربارب  ود  دریگب و  نز  دش ، درم  تیسنج ، رییغترثا  رد  رگا  نز  ای  دنک و  رایتخا  رهوش 

.نّکسُم ای  تسا  یعطق  نامرد  لمع  نیا  هک  نیا  درف و  رد  نآیاهدمایپ  یسررب  تیسنج و  رییغت  مکح  ج)

29 ص :
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زاوج مدع  ای  زاوج  یهقف : ثحب 

هراشا

: دنا هدومرف  دنا ، هتسناد  زیاج  ار  لمع  نیا  هک  یناسک 

ٌمارَح ّهَنَأ  َمَلعَت  یّتَح  ٌلالَح  ََکل  وه  ٍءیـش  ُّلک   » نوچ تسانآ ، زاوج  لـصا ، ، نیا رباـنب  میرادـن ، تیـسنج  رییغت  یتاذ  تمرح  رب  یلیلد 
(1) ِهنیِِعب »

.مینک یسررب  ار  اه  نآ  دیاب  نیا  ربانب  دنک ، یم  عنم  ار  تیسنج  رییغت  هک  دراد  دوجو  یلیالد  دسر  - یم رظن  هب  قیقحت  ماقم  رد  اما 

30 ص :

ًانیع ینادب  هک  نیا  ات  تسا  لالح  تیارب  يزیچ  ره  مارحلا : بسک  نم  قافنالا  زاوج  مدع  باب  - 4 ص89 ، ج17 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
.دشاب ¬ یم مارح 
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هکلهت ۀیآ  لّوا : لیلد 

هراشا

.دشاب یم  (1) ۀکلهّتلا » یلإ  مکیدیأب  اوقلت  الو  » ۀیآ تیسنج  رییغت  زاوج  مدع  يارب  لیلد  نیلوا 

هیببـس و ار  ءاـب "  " یهورگ نوچ  تسا ، هیآ  رد  دوجوم  ءاـب "  " فـالتخا روحم  .دراد  دوجو  فـالتخا  نارّـسفم  ناـیم  هیآ  ریـسفت  رد 
.دنا هتسناد  يدیکأت  ار  نآ  یخرب 

: هکلهت ۀیآ  يانعم  رد  لّوا  ضرف 

هیآ ياـنعم  تروص  نیا  رد  نوچ  درک ، لالدتـسا  تیـسنج  رییغت  ثحب  رد  نآ  هب  ناوت  یمن  رگید  میریگب ، هیببـس  هیآ  رد  ار  ءاـب  رگا 
: دش دهاوخ  نینچ 

« .دیزادنین تکاله  هب  شیوخ ، ناتسد  اب  »»

.تفرگ رّدقم  نآ  رد  يا  هملکدیاب  راچان  هیآ  يانعم  ندش  لماک  يارب 

31 ص :

هیآ 195 ةرقب ، هروس  - 1
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رد هّرـس  سدق  ییوخ  هللا  تیآ  موحرم  دسر  یم  رظن  هب  تسا ، رّدقم  هیآ  رد  « اه ناج  سُفنَأ =  » ۀملک دنا  هدومرف  نارـسفم  زا  یهورگ 
تمرح رب  دـهاوخ  یم  یتقو  لیلد  نیمه  هب   (1)، دیامن یم  انعم  روط  نیمه  ارهیآ  ررـضال - ةدـعاق  ثحب  رد  شیوخ -  لوصا  باتک 

، دوش یم  لّسوتم  عرش  قاذم  هب  نآ  زاوج  مدع  يارب  دنک و  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  دناوت  یمن  دروایب ، لیلد  یلـصایاضعا  ندرک  عیاض 
.دهدب خساپ  دیاب  ناشیا  دوخ  هدروآ ، تسد  هب  اجک  زا  ار  عرش  قاذم  هک  نیا  اما 

: دوش یم  نینچ  هیآ  يانعم  دنا ، هتفگ  هیآ  رد  ءاب "  " ندوب هیببس  نارادفرط  هچنآ  ربانب 

« .دیزادنین تکاله  هب  ار  دوخ  ياه  ناج  شیوخ ، ناتسد  اب  »

: دشاب هیببس  هیآ  رد  ءاب  هک  میناد  یم  دیعب  لیلد  دنچ  هب  : خساپ

تسا (2)؛ لصا  فالخ  ریدقت  میناد  یم  هک  یلاح  رد  میریگب  ریدقت  رد  ار  سفنأ »  » ۀملک دیاب  مینادب ، هیببس  ار  ءاب  رگا  لوا :

32 ص :

ص546 ج2 ، لوصالا ، حابصم  - 1
هتـشاد رظن  رد  ار  يرهاظ  يانعم  ایآ  هک  دنک  کش  بطاخم  هدنیوگ ، مالک  مهف  رد  رگا  هک  هدـش  حرط  ثحب  نیا  هقف  لوصا  رد  - 2

مـالک رد  یفذـح  عوقو  رب  يا  هنیرق  دوجو  هب  هجوت  اـب  هکلب  دـشابن ، موـلعم  بطاـخم  يارب  ًـالماک  هدـنیوگ  دارم  رگید و  ییاـنعم  اـی 
نانیمطا يا  هنیرق  هلیـسو  هب  یتقو  ات  هتفرگ ، رظن  رد  ار  يرهاظ  يانعم  زا  ریغ  ییانعم  هدنیوگ  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  لامتحا  هدنیوگ 

لـصا فالخ  ریدقت  دنیوگ  یم  ًاحالطـصا  .دنراذگ  یم  هدنیوگ  مالک  رد  فذح  مدع  ربانب  هدشن ، ادـیپ  هدـنیوگ  دارم  هب  نیقی  روآ ،
یم بوسحم  هدنیوگ  دارم  دوش ، یم  هدـیمهف  نآ  هب  يرگید  زیچ  ندرک  دایز  نودـب  هدـنیوگ  مالک  زا  هک  ار  يرهاظ  يانعم  تسا و 

( ظافلا ثحابم  هقف ، لوصا  بتک  ك.ر :  ) .دننک
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؟ دوش یم  هچ  مکیدیأب » اوقلت  ال   » رد يدیأ »  » يانعم میریگب ، هیببس  ار  ءاب  رگا  مود :

!؟ درادن لاکشا  دشابن  تسد  اب  یشکدوخ  رگااما  دیشکن ، ار  شیوخ  دوخ ، تسد  اب  هدومرف  نآرق  ایآ 

؟ دراد دوجو  اه  تسد  صاصتخا  يارب  یهجو  هچ 

رد هک  هنوگنامه  دـشاب ، یم  تّوق  تردـق و  رهظم  يانعم  هب  تسد  و  تسا ، رظن  دروم  يزاجم  يانعم  يدـیأ »  » زا هک  دوش  هتفگ  رگا 
هنوگ نیا  هیآ  ینعم  نوچ  دمآ ، دهاوخن  تسد  هب  هیآ  زا  یحیحص  يانعم  زاب  تسا ، هتفر  راک  هب  انعم  نیمه  نآرق  رگید  تایآ  یخرب 

: دوش یم 

33 ص :
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« .دیزادنین تکاله  هب  ار  دوخ  ياه  - ناج دوخ ، ياوق  تردق و  ببس  هب  »

؟ دزادنا - یم تکاله  هب  ار  وا  دوخ  روطچ  ناسنا  تردق  تسا ؟ حیحص  انعم  نیا  ایآ 

نایب مود  ضرف  رد  هک  دـشاب  یمن  راگزاس  نیـشیپ  تایآ  اب  روطنیمه  تسین ، رادروخرب  تغالب  زا  دـشاب ، حیحـص  ییانعم  نینچ  رگا 
.درک میهاوخ 

: هکلهت ۀیآ  يانعم  رد  مود  ضرف 

.دراد دیکأت  يانعم  طقف  ینعی  تسا ، يدیکأت  هیآ ، رد  ءاب " " دنا هدومرف  املع  رثکا 

رد هّرـس  سّدـق  یـسربط  موحرم  شیوخ ، ریـسفت  رد  تسه  یتسدربز  بیدا  هک  ءاقبلاوبا  ینغم ، رد  ماشه  نبا  فاشک ، رد  يرـشخمز 
نیمه هب  لئاق  ثحب  دروم  ۀیآ  رد  نارسفم  زا  رگید  يرایـسب  نازیملا و  ریـسفت  رد  هّرـس  سّدق  ییابطابط  همالع  نایبلا و  عمجم  ریـسفت 

.دنا هدش  ءاب  يارب  انعم 

لاعفا باب  زا  ءاقلا »  » هک تسا  نیا  نآ  ندوب  يدیکأت  لیلد  میدرک ، نایب  هیآ  ردءاب  ندوب  هیببس  ّدر  رد  هک  یلیالد  رب  هوالع 

34 ص :
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دی » ۀنیرق هب  هیآ  رد  دی »  » زا دارم  دش ، هتفگ  هک  هنوگنامه  .درادن  ، دشاب ءاب  هک  هیدعت  طساو  فرح  هب  يزاینسپ  تسا ، يّدعتم  هدمآ و 
.تسا تعاطتسا  تردق و   (2)« ۀلولغم هللا  دی  دوهیلا  تلاق  و   » »(1) و مهیدیأ قوف  هللا 

نآ رد  تسا  بوخ  هیآ ، يانعم  رتهب  مهف  يارب.دنشاب  یم  داهج  باب  رد  هک  دنتسه  ام  ثحب  دروم  ۀیآ  زا  شیپ  تایآ  انعم  نیا  دهاش 
.مینک ّتقد  اه 

: دیامرف یم  دون  دص و  ۀیآ  رد 

« ...مُکَنُوِلتاُقی َنیذَّلا  ِهللا  ِلیبَس  ِیف  اُوِلتاقو  »

.تسا هدش  ریسفت  داهج  هب  تاکز  ۀیآ  رد  دوجوم  هللا » لیبس   » تایاور یخرب  رد  هکنانچ  تسا ، داهج  يانعم  هب  « هللا لیبس  یف  »

: دیامرف یم  دعب  ۀیآ  رد 

« ...مُهوُُمتفقَث ُثیح  مُهُوُلتقا  «َو 

35 ص :

هیآ 10 حتف ، هروس  - 1
هیآ 64 ةدئام ، هروس  - 2
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: هدومرف هس  دون و  دص و  ۀیآ  رد  سپس 

« ...ۀَنِتف َنوُکَت  یّتَح ال  مُهُوِلتاق  «َو 

: دیامرف - یم تسا -  ام  ثحب  دروم  ۀیآ  هک  جنپ -  دون و  دص و  ۀیآ  ردص  رد  دعب 

« ِهللا ِلیبَس  یف  اوُقِفنَا  «َو 

: دیامرف یم  همادا  رد  دینک و  قافنا  هنیزه و  ار  دوخ  لام  يداهج  ياوق  زیهجت  داهج و  يارب 

« ۀَُکلهَّتلا َیلِإ  مُکیدیَِأب  اوُقُلت  «َو ال 

ادابم دینک ؛ فلت  ار  ناتتالیکـشت  یتسه و  نینچمه  دـیربب ، نیب  زا  ار  دوخ  يداهج  ياوق  دـینکن و  هنیزه  شیوخ  لاوما  زا  ادابم  ینعی 
: دیامرف یم  نایاپ  رد  دیناشکب ، داسف  هب  ار  شیوخ  تردق 

« نینِسحُملا ُّبُِحی  َهللا  َّنإ  اُونِسحَأَو  »

شیوخ لام  زا  هک  تسا  نیا  روظنم  مییوگب  تسا  نکمم  هتفرگ ، رارق  اوقفنا » » رانک رد  هیآ  زا  زارف  نیا  نوچ.دینک  ناسحا  « اُونِسحَأ «َو 
« .دراد تسود  ار  ناگدننک  ناسحا  ادخ  نینِسحُملا ؛ ُّبُِحی  َهللا  َّنإ   » نوچ دینک ، هنیزه  ار  شیوخ  لام  ادخ  هار  رد  دیرذگب و 

36 ص :
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ماما زا  یتیاور  .تسا  هدش  هیـصوت  طسو  ّدح  تیاعر  يور و  - هنایم هب  ادخ  هار  رد  ندرک  هنیزه  قافنا و  دروم  رد  هک  تفگ  دـیاب  اما 
ُّبُِحی َهللا  َّنإ   » ریـسفت رد  ترـضح  دـنک ، یم  تلالد  ناسحا  رد  يور  هنایم  تیاعر  رب  تسا و  بلطم  نیمه  دّیؤممالـسلا  هیلع  قداص 

« نینِسحُملا

هار رد  ار  دوخ  ییاراد  لاوما و  مامت  هن  دیـشاب : لدـتعم  : دـیامرف یمدـنوادخ  سپ  ، ناور هنایم  ینعی   (1)« نیدِصَتقُملا يأ  : » دیامرف یم 
هکدیهدن چـیه  شیوخ  ییاراد  زا  هک  نیا  هن  (2) ًاروُسحَم » ًامُولَم  َدُعقَتَف  » دوش امـش  تمادن  ینامیـشپ و  بجوم  هک  دینک  فرـص  ادخ 

.دور نیب  زا  نات  تردق  اوق و 

37 ص :

ریسفت ...دصقلا ، لضف  باب  ص53 ، دلج 4 ، یفاکلا ، ۀقفنلا ، یف  داصتقالا  بابحتسا  باب  - 25 ص552 ، دلج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
رگا : دـندومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ماـّحللا  داّـمح  تسا : نینچ  تیاور  نتم  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، لّوا ج  یـشایعلا ،

زا ار  شیوخ  ياوق  : هدومرفن دـنوادخ  ایآ  بسانمهن ، تسا و  وکین  هن  دـنک ، هنیزه  ادـخ  هار  رد  دراد ، رایتخا  رد  هچنآ  مامت  یـصخش 
.ار ناور  هنایم  ینعی  دراد ، تسود  ار  نینسحم  ادخ  انامه  دینک ، ناسحا  دیربن و  نیب 

« ًاروُسحَم ًامُولَم  َدُعقَتَف  ِطسَبلا  َّلُک  اَهطُسبَت  َکُِقنُع َو ال  َیلِإ  ًَۀلُولغَم  َكَدَی  لَعجَت  َو ال  : » هیآ 29 ءارسا ، هروس  - 2

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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مینیب یم  هیآ  نیمه  لیذ  ردص و  هب  هّجوت  دنـشاب و  یم  مه  رـس  تشپ  دـنراد و  رارق  هیآ  نیا  زا  شیپ  هک  یتایآ  ۀـظحالم  اب  نیا  ربانب 
: دیامرف - یم لاعتم  يادخ  هک 

« .دیزاسن عیاض  دساف و  دیهدن و  رده  هب  ار  ناتدوخ  ياوق  »

یحیحـص يانعم  نآ  رد  ءاب  ندوب  هیببـس  ضرف  اب  هیآ  دش ، نایب  هک  هنوگنامه  نوچ  درادن ، دوجو  انعم  نیا  لوبق  زج  يا  هراچ  ًارهاظ 
.تسین راگزاس  مه  نآ  زاشیپ  تایآ  اب  هیآ  زا  رگید  ریسفت  دهد و  یمن 

تقو کی  تسا و  یعامتجا  اوق ، تقو  کی  هک  مینیب  یم  دـیامن ، یم  یهن  اوق  ندرک  عیاض  نداد و  ردـه  هب  زا  هیآ  هک  ساسا  نیا  رب 
ياضعا ندرب  نیب  زا  ای  اپ و ...  تسد و  مشچ و  دننام  ندب ، یلـصا  مهم و  ياضعا  ناسنا ، سفن  ندرب  نیب  زا  لثم  تسا ، یندـب  ياوق 

...تیسنج رییغت  یلسانت و 

: دوش هتفگ  دیایب و  رظن  هب  اجنیا  رد  یلاکشا  تسا  نکمم 

مدع لیلد  هب  یعامتجا  ياوق  ندرب  نیب  زا  نآ  يانعم  تسا و  داهج  هللا و  لیبس  هب  طوبرم  هیآ  هک  نیا  هیآ و  لوزن  نأش  هب  هّجوت  اب 

38 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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؟ دیهد یم  يّرست  میمعت و  ...و  یندب  ياضعا  ندرک  عیاض  لثم  دراوم  رگید  هب  ار  نآ  مکح  روطچ  ، تسا ندرکن  جرخ  قافنا و 

نیا  (1) .تسین مکح  مومع  صّصخم  دروم ، لوزن و  نأش  میا ، هدرک  نایب  ثحابم -  زا  یضعب  رد  نیا - زا  شیپ  هک  هنوگنامه  خساپ :
تایآ رانک  رد  هک  ار  ُمتِمنَغ » امَّنإ   » ۀیآ سمخ  باب  رد  هدعاق  نیمه  قبط  املع  هک  نانچ  ، دوش یم  هدیمهف  تایاور  رت  شیب  زا  هدـعاق 

.تسین دراو  یلاکشا  نینچ  سپ  دنا ، - هداد يّرست  میمعت و  بساکم  حابرا  هب  دراد ، روهظ  تمینغ  رد  هتفرگ و  رارق  داهج 

هسیئر ياضعا  ای  دزاس  دوبان  ار  دوخ  ياوق  تردق و  هک  دنک  يراک  درادن  قح  یسک  میدرک ، نایب  هک  ییانعم  هیآ و  نیمه  ساسا  رب 
نینچمه.دنا هداد  نآ  زاوج  هب  اوتف  هک  یضعب  فالخ  رب  دنک ، میقع  ار  دوخ  دربب و  نیب  زا  ار  دوخ  یسنج  ياوق  هناگجنپ و  ّساوح  ای 

عطق هک  نانچ  داد ، تیسنج  رییغت  تسین  زیاج  هیآ ، نیمه  ساسا  رب 

39 ص :

لثم دـبای ، یم  نایرج  مکح  عوضوم  نآ  قیداصم  مامت  رد  دـشاب ، هدـش  نایب  یمکح  تنـس  ای  نآرق  رد  یعوضوم  رد  رگا  ینعی  - 1
املع زا  یعمج  هدـش و  نایب  دـیآ  - یم تسد  هب  داهج  زا  هک  يدوس  مکح  نآ  رد  هدـش و  نایب  لاـفنا  هروس  هیآ  رد  هک  سمخ  مکح 

نآ صـصخم  تسا ، داـهج  هک  دروم  لوزن و  نأـش  تسا و  يراـج  يا  هدـیاف  دوس و  ره  دروـم  رد  مکح  نیا  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت 
.تسین

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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عیاض قیداصم  زا  اه  نیا  مامت  نوچ  تسین ، زیاج  نانز  نادـمخت  محر و  ندروآ  نوریب  اـی  ناـشیا  ياـه  هضیب  نادرم و  یلـسانت  تلآ 
.تسا اوق  ندرب  نیب  زا  كالها و  نتخاس ،

.دراد تلالد  سکعرب  نز و  هب  درم  زا  تیسنج  رییغت  تمرح  رب  هکلهت  ۀیآ  : هجیتن

تقلخ رییغت  ۀیآ  مود : لیلد 

هراشا

.دشاب یم  تقلخ  رییغت  ۀیآ  ، دراد تلالد  تیسنج  رییغت  زاوج  مدع  رب  هک  يرگید  ۀیآ 

: دیامرف یم  ناطیش  ةرابرد  لاعتم  يادخ  ءاسن  ةروس  هدجه  دص و  ۀیآ  رد 

« ًاضوُرفَم ًابیِصَن  َكِداَبِع  نِم  َّنَذِخَّتََأل  َلاَق  ُهللا َو  ُهَنََعل  »

« .تفرگ مهاوخرب  ینیعم  مهس  وت  ناگدنب  زا  هک  تسا  هتفگ  وا  دنک ، تنعل  ار  ناطیش  ادخ  : » ینعی

: میناوخ یم  وا  نابز  زا  دزادرپ و  یم  هار  نیا  رد  نوعلم  ناطیش  شور  نایب  هب  دعب  هیآ  رد 

40 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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(1) ِهللا » َقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  مُهَّنَُرمََأل  ِماَعنَألا َو  َناَذاَء  َّنُکِّتَُبیَلَف  مُهَّنَُرمََأل  مُهَّنَیِّنَمَُأل َو  مُهَّنَّلِضَُأل َو  «َو 

ار نانآ  ناشفده ، دصقم و  يوس  هب  نتفر  رد  هارمگ و  ار  نانآ  لّوا  مُهَّنَّلِـضَُأل » َو  : » دنک یم  نایب  مدـق  هب  مدـق  ار  دوخ  تیلاعف  ناطیش 
اه نآ  لد  رد  ار  اهوزرآ  لاـهن  هک  نیا  زاـسپ  ، منک یماـهوزرآ  زا  زیربلو  ُرپ  ار  ناـنآ  ياـه  لد  مُهَّنَیِّنَمُأـَل » َو   » سپـس منک ، یم  تسس 

.دنفاکشب ای  دنربب و  ار  تاناویح  شوگ  ِماَعنَألا » َناَذاَء  َّنُکِّتَُبیَلَف   » مهد یم  نامرف  اه  نآ  هب  مُهَّنَُرمََأل » َو  ، » مدناشن

زا دـندیرب و  یم  ار  تاـناویح  شوـگ  یمرگرـس  يزاـب و  يارب  دـنداد و  یم  رازآ  ار  تاـناویح  مدرم  زا  یخرب  هـیآ ، لوزن  ناـمز  رد 
.دندرک یم  حیرفت  هلیسو  نیا  هب  دندرب و  یم  تّذل  ناویح ، ندیشکدرد  لمعلا و  سکع  ياشامت 

: دیوگ یم  دسر و  یم  اه  ناسنا  دوخ  هب  تبون  يدعب  مدق  رد 

« ِهللا َقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  مُهَّنَُرمََأل  «َو 

« .دنهد یم  رییغت  ار  ادخ  شنیرفآ  سپ  مهد ، یم  نامرف  ناشیا  هب  ًاقیقحت  »

41 ص :

هیآ 119 ءاسن ، هروس  - 1

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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یبیصن مهـس و  دشوک  یم  تسادخ و  ناگدنب  ياوغا  نداد و  بیرف  ددصرد  هک  دنک  یم  وگزاب  ار  سیلبا  لمع  راتفر و  راتفگ ، هیآ 
هدعو و اب  سپـس  دریگ ، یم  ناشیا  زا  ار  اه  نآ  مدـق  تابث  دـنک و  - یم هرمگ  ار  نانآ  يرکف  رظن  زا  لّوا  دریگب ، دوخ  يارب  ناشیا  زا 
هک یناسک  هب  ناطیـش  يوس  زا  نامرف  رما و  ود  اجنیا  رد  .دهد  یم  نامرف  نانآ  هب  لمع  ۀلحرم  رد  دزاس و  یم  لوغـشم  ار  نانآ  دیعو 

، دـنربب تّذـل  هراچ  یب  تاناویح  ۀجنکـش  زا  هدـیرب و  ار  تاناویح  شوگ  هک  نیا  یکی  دوش ، - یم رداـص  دـنراد  رارق  وا  ریثأـت  تحت 
.دهد یم  روتسد  تقلخ  رد  رییغت  هب  سپس 

یم بیرف  ار  ناسنا  ماگ  هب  ماگ  ناطیـش  .تسا  اـه  ناـسنا  شنیرفآ  رد  رییغت  تقلخ ، رد  رییغت  زا  دارم  هک  دراد  تلـالد  تاـیآ  بیترت 
.تسا هدوب  جیار  نامز  نآ  رد  هک  اه  درم  ندرک (1) یصخ  لثم  ییاهراک  دسر ، یم  اه  ناسنا  ندب  رد  رییغت  هب  ات  دهد 

ناشنانز ات  دنتشامگ  - یم راک  هب  دوخ  ۀناخ  نوردنا  رد  تمدخ  يارب  ار  اهدرم  هنوگ  نیا  ًالومعم  هعماج  هّفرم  تاقبط  نادنمتورث و 

42 ص :

تغل ) دورب نیب  زا  وا  ندوب  رن  تلاح  ات  تسا  رکذـم  ناسنا  ای  ناویح  ياه  هضیب  ندروآ  رد  .ندرک  هتخا  هجاوخ و  ندرک : یـصخ  - 1
(. ادخهد همان 

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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.دوب شیپ  نرق  هس  ود  ات  یّتح  نامز و  نآ  رد  يداع  رما  کی  راک  نیا  .دنشاب  ناما  رد  ءوس  ترشاعم  زا 

هب ار  اـنعم  نیا  هیلع  هللا  ناوـضر  ییاـبطابط  همـالع  .دـنا  هدرک  اـنعم  ادـخ  نید  رد  رییغت  هـب  ار  تـقلخ  رد  رییغت  اـملع  زا  یهورگهتبلا 
هللا ناوضر  یسوط  خیش  هب  هدرمش (1)و  وکین  ار  نآ  هیحل  قلح  ثحب  رد  هّرـس  سّدق  ییوخ  هللا  تیآ  یلو  هدرک ، لقن  « لیق  » تروص

.تسا هدرک  رایتخا  ار  انعم  نیا  هک  دهد  یم  تبسن  زین  هیلع 

هدـش فالتخا  نآ  يانعم  ةرابرد  ؛ هللا َنید  ُدـیُری  َلیقَف  هانعَم  یف  َِفُلتخا  َو  : » هدرک هراشا  رظن  نیا  هب  زین  ناـیبلا  عمجم  ریـسفت  بحاـص 
« .دنهد رییغت  ار  ادخ  نید  ینعی  دنا  هتفگ  یهورگ  .تسا 

َساَّنلا َرَطَف  ِیتَّلا  ِهللا  َتَرِطف   » هیآ نآ  دـییأت  يارب  دـهد و  یم  تبـسن  نارـسفم  زا  یهورگ  سابع و  - نبا هب  ار  ینعم  نیا  سپـس  ناـشیا 
.دروآ یم  دهاش  ار   (2)« ِهللا ِقلَِخل  َلیِدبَت  َال  اَهیَلَع 

43 ص :

.ر ) دـشاب یم  ام  بلطم  رگنایب  هک  هدرک  انعم  يروط  هیـشاح  رد  ار  هیآ  هیلع -  هللا  ناوضر  يدـیحوت  ياـقآ  ناـشیا -  رّرقم  هچرگ  - 1
(. ۀهاقفلا حابصم  ك:

هیآ 30 مور ، هروس  - 2

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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نید هب  تقلخ  ریسفت  لیلد 

دییأت يارب   - تسادـخ نید  رد  رییغت  هب  رما  ِهللا ،» َقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  » ۀـیآ رد  ناطیـش  رما  هک  رظن -  نیا  هب  نالئاق  دـش ، نایب  هک  روط  نامه 
هک دنا  هدومرف  هدروآ و  دهاش  ار   (1)« ِهللا ِقلَِخل  َلیِدبَت  َال  اَهیَلَع  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهللا  َتَرِطف  ًافِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهجَو  ِمقَأَف   » ۀـیآ دوخ  رظن 

« هللا قلخل  لیدبتال   » ینعم سپ  دشاب ، یم  ادخ  نید  يانعم  هب  هیآ  نآ  رد  زین  هللا » قلخ  ،» دهد یم  نید  يانعم  ترطف  هیآ  نیا  رد  نوچ 
.تسین زیاج  ادخ  نید  رد  رییغت  لیدبت و  هک  تسا  نیا 

َلیِدبَت َال   » و هتشرس ، نآ  رب  ار  امـش  ادخ  هک  دیـشاب  یترطف  هب  مزتلم  ینعی  تسا ، هللا » َترطف  مِزلَأ   » هیآ رد  ِهللا »  َتَرِطف   » يانعم خساپ :
.دیشاب نآ  هب  مزلم  دینک و  تکرح  تسین ، رییغت  لباق  هک  دوخ  داهن  قباطم  ینعی  دشاب ، یم  َلیدبَّتلا » ُقَّقَحَتَی  ال   » يانعم هب  ِهللا » ِقلَِخل 

عیاض و ار  نآ  دیابن  دیشاب و  تسا ، ناسنا  تقلخ  ترطف و  زا  یئزج  هک  یناسنا  توهش  هب  مزتلم  دیاب  دیامرف  یم  هیآ  نیا  ربانب 

44 ص :

نامه - 1
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.تسا تقلخ  رییغت  ۀیآ  رد  ام  راتفگ  دّیؤم  انعم  نیا  هک  مینیب  - یم .دینک  هابت 

.دش هتفگ  هک  ییانعم  رب  تسا  هنیرق  ماعنَألا » َناذآ   » اب هیآ  رد  هللا » َقلَخ   » ۀلباقم نینچمه 

.دشاب - یمن تسیز  طیحم  هوک و  نیمز و  رد  رییغت  دارم  ًاعطق  نوچ  دوش ، ¬ یمن ناسنا  ریغ  لماش  هللا » قلخ   » مومع هتبلا 

.میتفگ هک  دشاب  نامه  ِهللا » َقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف   » ۀیآ ریسفت  نیرتهب  دسر  - یم رظن  هب  دش  نایب  هچنآ  ربانب 

مه هک  میوشلئاـق  نآ  يارب  عماـج  ياـنعم  دـیاب  تسا و  قلطم  هیآ  مییوگب : هک  تسا  نیا  رما  تیاـهن  دـینکن ، لوبق  ار  ریـسفت  نیا  رگا 
.دریگب رب  رد  ار  يرطف  نید  ینعی  يونعم  ینطاب و  تقلخ  مه  ندب و  ياضعا  ینعی  يرهاظ  تقلخ 

45 ص :
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تایآ یسررب  ۀجیتن 

نوچ تسین ، زیاج  سکعرب ، هچ  درم و  هب  نز  زا  هچ  تیـسنج ، رییغت  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  تایآ  یـسررب  زا  هک  يا  هجیتن 
.تسا تقلخ  رد  رییغت  هداد و  رارق  ناسنا  تاذ  رد  ادخ  هک  تسا  ییاوق  نتخاس  عیاض  لمع  نیا 

نیب زا  ار  شیوخ  ياوق  زا  يرگید  ةوق  ای  دیامن  میقع  مئاد  روط  هب  ار  دوخ  ناسنا  تسین  زیاج  دـنا  - هدومرف اهقف  روهـشم  ور  نیمه  زا 
.دوش انیبان  ای  اونشان  ای  هناوید  دنک  يراک  هک  نیا  لثم  دربب ،

تیسنج رییغت  ناکما 

؟ دوش ققحم  تیسنج  رییغت  نیوکت  ملاع  رد  جراخ و  رد  تسا  نکمم  ایآ 

عطق يرگید  ینامسآ و  رابخا  ینآرق و  رظنم  زا  تیسنج  رییغت  عوقو  ناکما  یکی  مینک ، یم  یسررب  هنوگ  ود  ار  عوضوم  ، خساپ يارب 
.نیوکت ملاع  رد  نآرق و  زا  رظن 

46 ص :
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نآرق رد  تیسنج  رییغت  ناکما 

: دیامرف یم  هیآ  ود  نیا  رد  لاعتم  يادخ  ، دهد یم  خساپ  ام  شسرپ  هب  يروش  ةروس  زا  هیآ  ود  رد  دیجم  نآرق 

ُلَعجَی ًاثاَنِإ َو  ًاناَرکُذ َو  مُهُجِّوَُزی  وَأ  َروُکُّذـلا *  ُءاَشَی  نَِمل  ُبَهَی  ًاثاَنِإ َو  ُءاَشَی  نَِمل  ُبَهَی  ُءآَشَی  اَم  ُُقلخَی  ِضرَألا  ِتاَواَمَّسلا َو  ُکـُلم  ِهَِّلل  »
(1)« ٌریِدَق ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ًامیِقَع  ُءاَشَی  نَم 

هک تسادخ  تسین ، رشب  رایتخا  رد  دنزرف  ندش  رتخد  رسپ و  دیامرف : یم  میرک  نآرق  هک  دینیب  یم  دینک ، ّتقد  تایآ  يانعم  رد  رگا 
زیاج تیسنج  رییغت  دنیوگ  یم  هک  یناسک  هب  ساسا  نیا  رب  دهد ، یم  رتخد  دهاوخب  سک  ره  هب  دهد و  یم  رسپ  دهاوخب  سک  ره  هب 

، تسین رـشب  رایتخا  رد  راـک  نیا  دـیامرف  یم  دـنک و  یم  یفن  ار  يراـک  نینچ  ناـکما  هیآ  زاوج ، هب  مکح  زا  شیپ  مییوگ  یم  تسا ،
زا ندوبنز -  درم و  تیسنج -  ششخب  هبه و  يارب  تشادنتیعقوم و  هدش ، نایب  هیآ  هک  يراصحنا  دوب ، نکمم  یلمع  نینچ  رگا  نوچ 

.دنام یمن  یقاب  ییانعم  ادخ  يوس 

47 ص :

تایآ 49 و 50 يروش ، هروس  - 1
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هیآ حیرـص  هکلب  رهاظ ، نیا  ربانب  رـسپ ، ای  هداد  رتخد  ادخ  مییوگب  دـش  یمن  دـبای ، قّقحتندوب  نز  درم و  یحاّرج  غیت  اب  دوب  رارق  رگا 
هب موسوم  تایلمع  یط  رد  هک  يراکسپ  تسا ، هاتوک  نآ  زا  رشب  تسد  تسادخ و  تسد  ندش  رسپ  رتخد و  تیـسنج و  دیامرف  - یم

.تسا يرهاظ  يروص و  يراک  دبای ، یم  ماجنا  تیسنج  رییغت 

رییغت لباق  سپس  تسادخ و  رایتخا  رد  تقلخ  لّوا  رد  تیـسنج  نییعت  ندش و  رتخد  رـسپ و  دیوگب  دهاوخ  یم  هیآ  : دوش هتفگ  دیاش 
.دروآ تسد  هب  ار  دوخ  ییانیب  یحارج  لمع  رثا  رد  ًادعب  دراد  ناکما  دیآ و  یم  ایند  هب  روک  هک  یسک  لثم  دشاب ، یم 

ییانیبان ییانیب و  .ضراوع  هن  تسا (1) تاذ  عون و  رد  رییغت  داجیا  ناکما  رـس  رب  ثحب  نوچ  تسین ، حیحـص  ود  نیا  ۀسیاقم  خـساپ :
يرییغت ، انیبان ندش  انیب  تروص  رد  ودرادن  ناسنا  عون  رییغت  رد  يرثا 

48 ص :

دروم عوضوم  رد  ًالثم  .دوش  عقاو  دنـشاب ، دـحاو  یتقیقح  ياراد  هک  ییاـه  تاذ  رب  هک  دوش  یم  هتفگ  یلک  هب  حالطـصا  رد  عون  - 1
میـسقت یّلک  عون  ود  هب  ار  نآ  هتـشاذگ و  ریثأت  تقیقح  نیا  رب  ندوب  نز  درم و  تسا و  یکی  تقیقح  رد  اه  ناـسنا  ماـمت  تاذ  ثحب 

تاذ رد  هک  دنتسه  یـضراوع  دیآ ، یم  شیپ  اه  نآ  رد  هک  ییاه  یتساک  اه و  - يرامیب اه و  مادنا  اضعا و  هک  یتروص  رد  دنک ، یم 
.دنرادن ریثأت  ناسنا  تقیقح  و 
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هبه و عوـن ، ود  نیا  نییعت  دـیامرف  - یم ثـحب  درومۀـیآ  دنتـسه و  عوـن  ود  ندوـب ، نز  درم و  هـک  یلاـح  رد  هدـشن ، هداد  وا  عوـن  رد 
.دنتسین رییغت  لباق  تسا و  ملاع  دنودخ  يوس  زا  یششخب 

نیوکت ملاع  رد  تیسنج  رییغت  ناکما 

رب اه  ناسنا  تیسنج  هک  منک  یم  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  امش  هّجوت  جراخ ، رد  ینیوکت و  رظنم  زا  تیـسنج  رییغت  ناکما  یـسررب  يارب 
: تساصیخشت لباق  تمالع  عون  هس  ساسا 

، يرهاظ ياه  هناشن  .1

، ینطاب ياه  هناشن  .2

(. یکیتنژ ) ینطاب نطاب  ياه  هناشن  .3

لکـش تلاح و  .دریگ  - یم ماجنا  رهاظ  ساسا  رب  ناسنا  تیـسنج  صیخـشت  ماوقا  مامت  نایم  نایدا و  اه ، ناکم  اه ، نامز  مامت  رد  - 1
.دنشاب - یم يرهاظ  مئالع  یسنج  ددغ  یسنج و  تلآ  نآ ، رهاظ  هرهچ و 

.تسناد نادرم  رد  يزاسروراب  ییاناوت  مرپسا و  دیلوت  نانز و  رد  يرادراب  ییاناوت  ندید و  ضیح  ناوت  یم  ار  ینطاب  مئالع  - 2

49 ص :
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زین نز  تسا ، درم  شناتشگنا  رس  ات  درم  تفگ : ناوت  - یم دنتسه و  یسنج  ياه  موزومورک  تیسنج  ره  يارب  مئالع  نیرت  ینطاب  - 3
دوجو یـسنج  موزومورک  تفج  کی  اه  نآ  مامت  رد  هدش و  تسرد  مزومورک  زا  نز  درم و  ندـب  ياه  لولـس  مامت  نوچ  روطنیمه ،

رد بلطم  حیـضوت  دنوش ، یم  تسرد  اه  موزومورک  نیمه  زا  رمع  رخآ  ات  ندـب  ياه  لولـس  مامت  .دنتـسه  XY ای اـی XXو  هک  دراد 
.دش نایب  ًالماک  راتفگ  زاغآ 

؟ دنتسه ّقفوم  مئالع  زا  هورگ  هس  نیا  رییغت  رد  ناراک  ردنا  تسد  تیسنج ، رییغت  لمع  رد  ایآ 

ياه هدور  زا  یتمسق  اب  سپس  دننک ، یم  جراخ  ار  اه  هضیب  عطق و  ار  درم  یلـسانت  تلآ  نز ، هب  درم  رییغت  يارب  ییاه  لمع  نینچ  رد 
.دنزاس یم  هنانز  یلسانت  تلآ  شیارب  ...ای  رگید و  یناویح  ای  صخش 

نومروه قیرزت  اب  دـنبای و  یم  شهاک  زین  ...و  شیر  لثم  هنادرم  تافـص  زا  یمظعا  شخب  اه  هضیب  نتخاس  جراخ  اـب  هلحرم  نیا  رد 
.دنبای یم  هنانز  يرهاظ  دوش و  یم  هتسجرب  ناشیا  ياه  هنیس  هنانز  ياه 

50 ص :
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زا هدافتـسا  اب  دـنزاس و  یم  جراخ  ار  اه  نادـمخت  محر و  دـننک ، یم  یحارج  لمع  نیا  هب  مادـقا  ندـش  درم  يارب  هک  مه  یناـنز  رد 
کی نداد  رارق  اب  يدراوم  رد  دـنزاس و  یم  ناـشیارب  هنادرم  یلـسانت  تلآ  هیبش  يزیچ   .... اـی اـهوزاب و  زا  یکی  تالـضع  زا  یـشخب 

دننک (1) یم  داجیا  ظوعن  تلاح  هدش ، هتخاس  یلسانت  تلآ  يارب  زتورپ 

درم ار  دوخ  تیـسنج  هک  یـصاخشا  نینچ  ۀنادرم  یلـسانت  تلآ  هچرگا  دـنک ، یم  رییغت  صخـش  رد  يرهاظ  صاوخ  تروص  نیا  هب 
تیـسنج رییغت  هک  یناسک  رد  .دوش  یم  داجیا  تکرح  یعونـصم و  ظوعن  نآ  رد  زتورپ  ۀلیـسو  هب  درادـن و  یعیبط  ظوعن  دـنا ، هدرک 

نیا يارب  هک  يریبعت  نیرتهب  .تسا  هرفح  خاروس و  کی  هیبش  رتشیب  هدـش  داـجیا  ۀـنانز  یلـسانت  تلآ  دـنا ، هدرک  نز  ار  دوخ  هداد و 
! یعیبط وضع  هن  تسا ، يزاب  بابسا  درب ، راک  هب  ناوت  یماه 

یمن هتخاس  محر  دـنوش ، یم  نز  ًارهاظ  دـنهد و  یم  تیـسنج  رییغت  ندوب  درم  زا  هک  یناسک  يارب  مینیب  یم  ینطاب  ّصاوخ  دروم  رد 
تیسنج رییغت  يدرم  هب  ندوب  نز  زا  هک  یناسک  رد  .دننیب  - یمن ضیح  دنرادن و  کمخت  يدارفا  نینچ  روط  نیمه  دوش ،

51 ص :

ناصصختم یهافش  تاحیضوت  زین  یسنج و  تیوه  لالتخا  باتک  - 1
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.دیآ یمن  دوجو  هبیریییغت  هلحرم  نیا  رد  سپ  دننک ، یمن  دیلوت  مرپسا  درادن و  دوجو  هضیب  دنهد ، یم 

یسنج ياه  موزومورک  رد  يرییغت  هتسناوتن  یسک  لاح  هب  ات  میداهن  مان  یکیتنژ ) مئالع  ای  ) نطاب نطاب  ار  نآ  هک  موس  ۀلحرم  رد  اما 
.دش نایب  نیا  زا  شیپ  بلطم  نیا  حیضوت.دنک  داجیا  ناسنا 

دیاب هلحرم  نیا  رد  تیـسنج  رییغت  يارب  .دنراد  دوجو  اه  - ناسنا هلمج  زا  هدنز و  تادوجوم  ندب  ياه  لولـس  مامت  رد  اه  موزومورک 
یم نکمم  ریغ  ًالماک  هلحرم  نیا  رد  رییغت  نیا  ربانب  تسا ، نکمم  ریغ  يرما  هک  داد  رییغت  ار  اه  لولـس  مامت  یـسنج  ياه  موزومورک 

تسا رتهب.دنتسه  مامتان  هراک و  همین  دش  نایب  هک  هنوگنامه  دریگ ، یم  ماجنا  يرهاظ  ینیوکت و  مئالع  رگید  رد  هک  یتارییغت  .دشاب 
انعم نیا  هب  دنهد  یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  هک  یناکشزپ  .تسا  یقاب  دوخ  لاح  هب  شتیـسنج  هدش و  میقع  طقف  یـصخش  نینچ  مییوگب 

تسا يا  هیده  دنراد ، هراشا  بلطم  نیا  هب  نآرق  تایآ  هک  هنوگنامه  درف ، کی  ندش  رسپ  رتخد و  نز و  درم و  سپ  دنراد ، فارتعا 
.دهد یم  وا  هب  رمع  مامت  يارب  ادخ  هک 

هب ساسا  نیمه  رب  دنک و  یم  درم  ًاعقاو  ار  نز  نز و  ًاعقاو  ار  درم  تیسنج ، رییغت  لمع  دنا  هتفگ  لمع ، نیا  زاوج  هب  نادقتعم 

52 ص :
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زاوج هب  دـنناوت  یمن  مه  املع  نیمه  دـیدرک ، هظحالم  هک  ینیوکت  ینآرق و  ثحب  هب  هجوت  اـب  هک  یلاـح  رد  دـنا ، - هداد مکح  ، زاوج
.دبای یمن  ققحت  تیسنج  رییغت  عقاو  رد  نوچ  دنهد ، مکح  تیسنج  رییغت  لمع 

، هدـنام یقاب  نز  هدوب ، نز  رگا  هدرکن و  يرییغت  چـیه  یـسنج  رظن  زا  دـهد ، ماـجنا  ار  یلمع  نینچ  یـسک  رگا  یّتح  ساـسا  نیمه  رب 
ماکحا دـشاب و  هدرک  ادـیپ  هناـنز  يرهاـظ  هک  نیا  ولو  تسا ، درم  زاـب  هدوب ، درم  رگا  هک  ناـنچ  ، دـشاب هدـش  هنادرم  شرهاـظ  هچرگ 

.دوش یم  راب  اه  نآ  رب  مه  زونه  یلصا  تیسنج 

فلاخم سنج  هب  هّبشت  موس : لیلد 

تمرح يارب  فلاخم  سنج  هب  هّبشت  تمرح  ۀلدا  هب  ناوت  یم  تفای ، ماجنا  تیـسنج  رییغت  ققحت  مدع  هرابرد  هک  یقیقحت  هب  هّجوت  اب 
رگید سنج  هب  هبـشت  تسا و  فلاخم  سنج  هب  هّبـشت  یعون  تیـسنج  رییغت  لمع  مییوگ  یم  نیا  ربانب  .درک  لالدتـسا  تیـسنج  رییغت 

.دشاب یم  مارح  تیسنج ، رییغت  لمع  ماجنا  سپ  تسا ، مارح 

هنادرم سابل  نز  ینعی  دـشاب ، یقاب  دوخ  لاح  هب  هّبـشم ، نآ ، زا  سپ  هک  دـنک  ¬ یم قدـص  ییاـج  رد  هّبـشت  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
، تسا تیسنج  رییغت  اجنیا ، رد  ضرف  اما  سکعرب ، ای  تسا  نز  هک  یلاح  رد  دزاس  درم  هیبش  ار  دوخ  دنک و  هنادرم  شیارآ  دشوپب و 

53 ص :
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سنج هب  هیبشت  تمرح  ناوت  یمن  نیا  ربانب  تسا ، هدمآ  يرگید  عوضوم  هتفر و  نیب  زا  عوضوم  هدش و  لیدبت  صخش  تیسنج  ینعی 
.تفرگ تیسنج  رییغت  تمرح  رب  لیلد  ار  رگید 

رییغت ًاعقاو  دوش  ضرف  رگا  هلب  تسا ، لاحم  یقیقح  یعقاو و  ِتیـسنج  رییغت  دـش ، تباـث  ریخا  ياـه  ثحب  رد  هک  روط  ناـمه  : خـساپ
رگید یفرح  هدش ، لقن  مالّسلا  - هیلع یبتجم  نسح  ماما  زا  هک  يا  هزجعم  لثم  دوش ، درم  نز ، ای  نز  درم ، ًاعقاو  هتفای و  ماجنا  تیسنج 

.دنک یمن  نز  ار  درم  درم و  ار  نز  یحارج  لمع  یلو   ، (1) تسا

54 ص :

هک هنوگ  نامه  درک ، رّوصت  ناوت  یم  هزجعم  اب  طقف  ار  یقیقح  یعقاو و  تیسنج  رییغت  هک  دنیامرف  یم  نخـس  نیا  حرط  اب  داتـسا  - 1
تیاور و یـسررب  ماقم  رد  هل  مظعم  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  هتبلا  .تسا  هدش  لقن  يا  - هزجعم نینچ  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باتک  رد 

لاـتفلا دـمحم  : » هدـش لـقن  بوشآرهـش  نبا  بقاـنم  باـتک  .دنتـسین  يداـقتعا  یخیراـت و  ¬يا  هعقاو ناونع  هب  نآ ، مقـس  تّحص و 
هرابرد مالّسلا  - هیلع یبتجم  نسح  ماما  هب  یصخش  هدرک : لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نسحلا  نب  یسیع  زا  يدانسا  اب  يروباسینلا 

هب رگا  دوب : نیا  نآ  ياـنعم  هک  دومرف  ینخـس  ترـضح  .درک  ضرع  یبلاـطم  دوب ، هدرک  لّـمحت  هیواـعم  يوس  زا  هک  ییاـه  یتـخس 
ماش لها  يدرم  دیامن ، - یم نز  ار  درم  درم و  ار  نز  داد و  دهاوخ  رارق  قارع  ار  ماش  ماش و  ار  قارع  منک ، اعد  لاعتم  يادـخ  هاگرد 
ایح اـیآ  نز –  يا  زیخرب -  دومرف : درک و  وا  هب  ور  ترـضح  دراد ؟ یناوـت  نینچ  یـسک  هچ  تفگ : دوـب -  رـضاح  سلجم  رد  هک  – 

.( ص 9 ،ج4 ، مالسلا - هیلع بلاط  یبا  لآ  بقانم  !... ) تفای نز  ار  دوخ  هاگان  درم  نآ  يا ؟ هتسشن  نادرم  نایم  رد  ینک  یمن 

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 165ناهفصا   هحفص 62 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13859/AKS BARNAMEH/#content_note_54_1
http://www.ghaemiyeh.com


تسناد (1) مارح  رگید  تیسنج  هب  هیبشت  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  نآ  زا  سپ  شیپ و  تایلمع  یحارج و  لمع  نینچ  نیا  ربانب 

55 ص :

دوش و یم  ریبعت  سابل  ندیشوپ  هب  تیـسنج ، رییغت  زا  اه ،) هسنجود  اه و  لاوسکـس  سنارت  ) عماوج نیا  فرع  رد  هک  تسا  بلاج  - 1
نالف هک  تسا  نیا  ناشروظنم  هسابل .» وت  ینالف   » ای سابل » وت  هتفر  ینالف  : » دنیوگ یم  دنا ، - هداد تیـسنج  رییغت  هک  دوخ  ناتـسود  هب 

تیسنج رییغت  هن  دنناد ، یم  رگید  تیسنج  هب  هّبشت  ار  لمع  نیا  يدارفا  نینچ  فرع  رد  نیا  ربانب  .تسا  هداد  تیسنج  رییغت  ام  تسود 
( یتنرتنیا ياه  تیاس  رد  دوجوم  ياه  شرازگ  رگید  یسمش و  نیدرورف 1384   18 هبنش ، کی  / دامتعا همانزور  شرازگ  ) .یعقاو
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؟ تیسنج رییغت  زاوج  رد  رارطضا  شقنو  تیسنج  رییغت  ياهدمآ  یپ 

زا ار  زاوج  مدـع  مکح  میدرک و  یـسررب  دراد ، صخـشم  تیـسنج  هک  یـسک  رد  ار  تیـسنج  رییغت  لمع  زاوج  مدـع  زاوج و  مکح 
يرییغت نینچ  ناکما  مدع  ثحب  لصاح  میدرک و  ثحب  تیسنج  یعقاو  رییغت  ناکما  ةرابرد  سپـس  میدروآ ، تسد  هب  یعرـش  لیالد 

یعقاو رییغت  هچ  درک -  ادـیپ  لکـش  رییغت  رهاـظ  رد  داد و  رارق  لـمع  دروم  ار  دوخ  یـصخش  رگا  میـسرپ : یم  موس  ۀـلحرم  رد  دوـب ،
؟ دنراد ماود  ایآ  تسیچ و  وا  لمع  ياهدمآ  - یپ دوشن -  هچ  دوش و  ققحم 

هدش و یحور  یناور و  لالتخا  يرامیب و  راچد  صاخشا  یـضعب  نوچ  دنا  هدومرف  یهورگ  هک  دوش  یم  حرطم  ورنآ  زا  شـسرپ  نیا 
یـسنج ییاضران  یناور  لالتخا  ینعی  مینز ، یم  یلمع  نینچ  هب  تسد  نانآ  ۀجلاعم  يارب  دـنور ، - یم شیپ  یـشکدوخ  ّدـح  ات  یّتح 

دنداد صیخشت  ناکشزپناور  درک و  رارطضا  داجیا  هک  دیسر  يّدح  هب  رگا  (1)

56 ص :
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داح و یتیعـضو  راچد  تیـسنج  رییغت  مدـع  تروص  رد  دـنک و  یم  فلاخم  سنج  هب  ّقلعت  ساسحا  یناور  رظن  زا  ًاعقاو  صخـش  هک 
.میهد یم  لمع  نیا  زاوج  هب  مکح  ، هدمآ دوجو  هب  رارطضا  لیلد  هب  دش ، دهاوخ  كانرطخ 

تاقیقحت قباطم  .درادن  ماود  صخش  ناور  حور و  رد  هدمآ ، دوجو  هب  شمارآ  هک  مینیب  یم  ًافداصت  مه  هلحرم  نیا  زا  سپ  یتح  اما 
رتدیدش تالکشم  راچد  هدش و  نامیشپ  دوخ  راک  زا  یهاتوک  تّدم  زا  سپ  یصاخشا  نینچ  ناسانشناور  يوس  زا  هدش  ماجنا  یملع 

دننک (1) - یم یشکدوخ  هب  مادقا  هدش و  نامیشپ  لمع  زاسپ  لاس  ود  اتنانآ  دصرد  دون  هک  یتروص  هب  دنوش ، یم  یناور 

رب تسناد و  تسد  نیا  زا  یتالالتخا  یـسنج و  ییاضران  یناور  تالالتخا  یعطق  نامرد  ار  تیـسنج  رییغت  لمع  ناوت  یمن  نیا  رباـنب 
.داد نآ  زاوج  هب  اوتف  نآ ، نامرد  هدش و  لصاح  رارطضا  يارب  نآ و  ساسا 

.دنیامرفب هظحالم  ار  بناوج  مامت  دنشاب و  هتشاد  هجوت  نتشون  ماگنه  مهاوخ  یم  ناگمه  زا 

57 ص :

یسنج تیوه  لالتخا  باتک  - 1
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ایند رد  .دوش  یمن  ندوب  درم  نز و  لیلد  دـشاب ، دوخ  ّتیـسنج  فلاخم  یتّیـسنج  ياراد  دـهاوخب  یـصخش  هک  نیا  ساـسحا  فرص 
نایب رد  تاساسحا  رگا  .دنراد  شیارگ  دوخ  ناسنجمه  هب  هتشاد و  ار  فلاخم  سنج  تیوه  ساسحا  دنتسه و  ارگ  سنجمه  يدارفا 

؟ تفگ دیهاوخ  هچ  هدمآ ، ییاه  شیارگ  نینچ  شهوکن  تّمذم و  رد  هک  یتایاور  ربارب  رد  دشاب ، ربتعم  مکح 

.دوش یم  اقلا  اه  هدنسیون  هنوگ  نیا  هب  یبلاطم  دنتسه و  مومسم  دنسیون ، یم  ار  بلاطم  نیا  هک  ییاه  ملق  دسر  یم  رظن  هب 

یتّقوم یحور و  ياه  يرامیب  یناور و  تالالتخا  زا  یشان  یتاساسحا  نینچ  .دنرادن  تیسنج  نییعت  رد  يرابتعا  هنوگچیه  تاساسحا 
دور و یم  نیب  زا  كدـنا  یتّدـم  رد  درادـن و  ماود  نآ ، رثا  هک  دـشاب  - یم ناراـمیب  نیا  يارب  ینّکـسم  یلمع ، نـینچ  ماـجنا  .دنتـسه 
رد تلاخد  مارح و  ًاعرـش  هک  یلمع  اـب  ییاـه  - يراـمیب نینچ  ناـمرد  دـش ، ناـیب  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگناـمه  .دراد  یپ  رد  ینامیـشپ 

.تسین زیاج  تسا ، تقلخ 

دننک و عنم  لامعا  نیا  ماجنا  زا  ار  وا  رگا  هک  دراد  انمتسا  ای  طاول  ای  انز  ماجنا  هب  يا  هقالع  ششک و  نانچ  یصخش  دینک  روصت 
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؟ دنک لالح  وا  يارب  ار  لامعا  نیا  دنک  یم  تأرج  یسک  ایآ.دنک  یشکدوخ  دنریگب ، ار  وا  يولج 

هب هیبش  رایسب  دنراد ، ییاه  شیارگ  نینچ  هک  يدارفا  رد  تیسنج  رییغت  .دشاب  نآ  زاوج  هب  لئاق  یـسک  منک  یمن  نامگ  اّلک ! اشاح و 
یپ نیا  .دوش  یم  طاول  ای  هقحاسم و  وا  شزیمآ  لمع ، ناـمرد و  نیا  ماـجنا  اـب  نوچ  تسا ، نآ  نیع  تفگ  ناوت  یم  هکلب  تسا ، نآ 

.تسین ناهنپ  درگنب ، هلأسم  هب  میلس  لقع  اب  هک  یسک  دید  زا  دمآ 

ناسانشراک سانـشناور و  هب  هعجارم  ینامرد و  ناور  دنراد ، هک  یلکـشم  بسانت  هب  ، یـصاخشا نینچ  يارب  هار  نیرتهب  ساسا  نیا  رب 
.تیسنج رییغت  لمع  هن  تسا ، ینومروه  ای  یناور و  یحور و  نامرد  یبهذم و 
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تیسنج رییغت  ۀلأسم  عورف 

دروم رد  دراد  اج  نونکا.دـش  نشور  هلحرم  هس  ره  رد  یعرـش  فیلکت  ، تفرگ ماجنا  هتـشذگ  ياـه  شخب  رد  هک  ییاـه  یـسررب  زا 
.میهد ماجنا  یثحب  ، دوش یم  راب  هلأسم  نیا  رب  هک  یماکحا 

دوخ يدازردام  تیـسنج  فلاخم  سنج  وزج  ار  دوخ  داد و  رییغت  تیـسنج  رییغت  هب  فورعم  لـمع  رثا  رد  ار  دوخ  رهاـظ  یـسک  رگا 
یم باسح  درم  ار  دوخ  الاح  هدوب ، نز  لمع  زا  شیپ  رگا  نز و  ار  دوخ  نونکا  هدوب ، درم  لـمع  زا  شیپ  رگا  ینعی  دـنک ، یم  ضرف 

؟ دنک تیاعر  دیاب  ار  یماکحا  هچ  یعرش  ماکحا  رظن  زا  دنک ،

هک دوش  یم  مولعم  دـنک ، یمن  رییغت  لمع  نیا  رثا  رد  صخـش  یقیقح  تیـسنج  میتفگ  میدرک و  نایب  هک  ییاـنبم  هب  هّجوت  اـب  : خـساپ
تسوا و لـمع  زا  شیپ  تیـسنج  دـننامه  ...و  ثرا  يدـبعت و  یلـصوت و  ماـکحا  یمرحماـن و  مرحم و  دروـم  رد  يدرف  نینچ  مـکح 

يدرم دـنک و  تیاعر  ار  دوخ  باجح  نادرم  ربارب  رد  دـیاب  هدروآرد ، درم  لکـش  هب  ار  دوخ  رهاظ  هک  ینز  سپ  دـنک ، یمن  يرییغت 
.دراد ار  نادرم  مکح  ، نانز اب  ترشاعم  نتشاذگ و  شیر  نساحم و  ظفح  دروم  رد  هدش ، نز  هداد و  لکش  رییغت  ًارهاظ  هک 
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رییغت زا  سپ  یـصاخشا  نینچ  هک  تسا  یماگنه  نآ  دـسر و  یم  رظن  هب  لکـشم  یمک  اه  نآ  هب  نداد  خـساپ  هک  تسا  عرف  دـنچ  اّما 
.دنیامن تعماجم  شزیمآجاودزا و  نودب  ای  دننک و  جاودزا  تیسنج 

نینچ دنا  هدومرف  هداد و  رارق  كالم  ار  دیدج  يرهاظ  تیسنج  دراوم  نیا  رد  دنا ، هداد  تیسنج  رییغت  لمع  زاوج  هب  اوتف  هک  یناسک 
، دنهد تیسنج  رییغت  دحاو  ِنآ  رد  نیجوز  هک  یضرف  رد  یخرب  یّتح  .دنک  رایتخا  رسمه  دناوت  یم  دوخ  دیدج  تیسنج  اب  یـصخش 

.دننک لمع  دوخ  دیدج  تیسنج  یعرش  فیلاکت  فیاظو و  هب  دیاب  کی  ره  دوش و  یمن  لطاب  اه  نآ  تیجوز  دنا  هدومرف 

: داد خساپ  ریز  ياه  شسرپ  هب  دیاب  ، نآ ناکما  مدع  تیسنج و  رییغت  زاوج  مدع  يانبم  هب  هجوت  اب  اما 

: دنک شزیمآ  يرگید  اب  هداد  تیسنج  رییغت  هک  یسک  رگا 

؟ دوش یم  بجاو  وا  رب  لسغ  ایآ  - 1

؟ دوش یم  لطاب  وا  ةزور  ایآ  - 2

؟ تسا هدرک  مارح  یسنج  شزیمآ  هب  مادقا  ای  تسا  زیاج  یعرش  مزاول  تیاعر  اب  هداد  ماجنا  هک  یلمع  ایآ  - 3
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؟ تسا دح  بجوم  نآ  ماجنا  ایآ  دشابن ، زیاج  ًاعرش  یلمع  نینچ  رگا  - 4

: دنا هدومرف  اهقف  روهشم  ، یثنخ ثحب  رد  هک  تسین  هدیاف  زا  یلاخ  بلطم  نیا  يروآدای  خساپ  يارب 

« .دوش یمن  بجاو  کی  چیه  رب  لسغ  دنک ، لوخد  ینز  هب  یثنخ  رگا  »

تـسا نکمم  نوچ  تساشزیمآ و  قدص  ، كالم هک  دوش  - یم تشادرب  تایاور  زا  هک  میا  هتـشون  موص  باب  ردیا  هلأسم  نینچ  رد  ام 
.تسا نالطب  هب  موکحم  ًاطایتحا  ناشیا  ةزور  ، دوش قالطاشزیمآ  لمع  نیا  رب  ًافرع 

رد هک  درک  هّجوت  تشاد و  ّتقد  دـیاب  ثحب  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  يراج  مکحنامه  مه  اـجنیا  رد  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
: دومن نایب  هناگادج  ار  کی  ره  مکح  دیاب  هک  دراد  دوجو  ضرف  ود  ثحب ،

ار دوخ  تیسنج  هک  يدرم  یعونصم  تلآ  دراو  ار  دوخ  یعونصم  تلآ  هداد ، تیسنج  رییغت  درم  هب  هدوب و  نز  هک  یسک  لّوا : ضرف 
.دیامن هداد ، رییغت  نز  هب 
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دراو ار  دوخ  تشگنا  رهوش  رگا  هک  دـینک  هّجوـت  .تسا  هدـش  يرگید  دـئاز  وـضع  لـخاد  يدـئاز  وـضع  تقیقح  رد  ضرف  نیا  رد 
مه اجنیا  رد  دوش ، یمن  لطاب  اه  نآ  ةزور  زین  رگید و  يزیچ  هن  دوش و  یم  بجاو  لسغ  هن  اـه  نآ  رب  دـیامن ، نز  تلآ  ریغ  يذـفنم 

بجوم هن  یلمع  نینچ  سپ  تسا ، هدرم  همین  يزیچ  نوچ  درادـن ، تشگنا  زا  رتشیب  یمکح  هدـش ، تسرد  یحارج  لمع  اب  هک  یتلآ 
.دنک یم  لطاب  ار  هزور  هن  دوش و  یم  لسغ 

هب ار  دوخ  تیسنج  هک  ینز  ینعی  دشاب ، هداد  تیسنج  رییغت  يرگید  دشاب و  یلصا  یقیقح و  تیسنج  ياراد  فرط  کی  مود : ضرف 
رییغت لـمع  اـب  ار  دوـخ  هـک  يرگید  درم  اـب  یقیقح  يدرم  سکعرب  اـی  دــهد و  ماـجنا  یلمع  نـینچ  یقیقح  نز  اــب  هداد ، رییغت  درم 

زج تسا ، دئاز  يوضع  فرط  کی  نوچ  لّوا ، ضرف  دـننامه  ضرف  نیا  رد  .دـهد  ماجنا  ار  لمع  نیا  هدرک ، نز  رهاظ  رد  تیـسنج ،
: درک لسغ  بوجو  هب  مکح  ناوت  یمن  دروم  ود  رد 

بجاو هدرک ، لازنا  هک  یسک  رب  لسغ  تلاح  نیا  رد  دریگ ، ماجنا  لازنا  هک  دشاب  یم  یماگنه  تسا ، مّلـسم  هک  تسخن  دروم  فلا )
.دوش یم  لطاب  مه  شا  هزور  تسا و 
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درم لوخد  رد  هک  روطنامه  تسین  دـیعب  تلاـح  نیا  رد.دـنک  قدـص  شزیمآ  تعماـجم و  ، هدـش ماـجنا  لـمع  رب  ًاـفرع  هکیناـمز  ب )
نیا زا  شیپ  هک  هنوگنامه  نوچ  تسا ، لطاب  ناشیا  ةزور  بجاو و  لسغ  ناشیا  ربطایتحا  رباـنب  مییوگب  میدرک (1) ، طایتحا  یثنخهب 

حرطم ياه  ضرف  رد  هدـمآ و  لـطبم  ناونع  هب  حاـکن  موص ، ِتاـیاور  یـضعب  رد  دـش ، هتفگ  هزور  ثحب  رد  نز  هب  یثنخ  لوخد  رد 
دنک (2) یم  قدص  حاکن  مه  هدش 

.تسا مّلسم  ضرف  ود  ره  رد  لسغ  بوجو  مدع  دش ، نایب  هک  ییانثتسا  دروم  ود  رد  زج  نیا  ربانب 

؟ دوش - یم يراج  اه  نآ  رب  دح  ایآ  دنتسه ؟ مارح  ًاعرش  هک  تسناد  ییاه  شزیمآ  مکح  رد  ناوت  یم  ار  یلمع  نینچ  ایآ  اّما 

64 ص :

ولخیال : » دنا هتـشون  هیرظن  نیا  لیذ  رد  هل  مظعم  اهموص » هموص و ال  لطبی  مل  ًالُُبق  یثنخلاب  لجرلا  لخد  اذا  : » هدمآ ةورع  نتم  رد  - 1
« .تایاورلا ضعب  یف  دراولا  هیلع  حاکنلا  قدصل  لاکشإ  لّمأت و  نع 

.دنک لباقم  فرط  یعونصم  تلآ  لخاد  ار  دوخ  تلآ  درم  هک  تسا  رّوصت  لباق  یتروص  رد  ضرف  نیا  - 2
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لمع نیا  ًامّلـسم  اّما  دوش ، یمن  راب  لمع  نیا  رب  طاول  ای  انز  مکح  تسا ، دئاز  يوضع  لمع  نیا  فرط  کی  لقاّدـح  نوچ  ام  رظن  هب 
.دراد ریزعت  نآ  ماجنا  تسا و  هشحاف  مکح  رد 

نز اب  دوش و  درم  ًارهاظ  هداد و  تیـسنج  رییغت  ینز  هک  تسا  یماگنه  نآ  تسناد و  هقحاسم  باب  زا  ار  نآ  تسا  نکمم  یهاگ  یلب ،
هقحاسم مییوگب  تسین  دـیعب  دنتـسه ، نز  ود  ره  نوچ  تلاح  نیا  رد  دـهد ، ماجنا  ار  لمع  نیا  ، تسا یقیقح  شتیـسنج  هک  يرگید 

.مینک يراج  اه  نآ  لمع  رب  ار  هقحاسم  مکح  دنا و  هدرک 

65 ص :
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لکشم ریغ  ياثنخ  رد  تیسنج  رییغت 

ماکحا نآ و  یـسررب  هب  لصف  دنچ  رد  .تسین  زیاج  دراد ، یقیقح  تیـسنج  هک  یـسک  تیـسنج  رییغت  هک  دش  هتفگ  یلبق  ثحابم  رد 
.میزادرپ - یم هلکشم  ریغ  ياثنخ  رد  تیسنج  رییغت  ینعی  مود ، تلاح  رد  تیسنج  رییغت  یسررب  هب  نونکا  میتخادرپ ، نآ  هب  طوبرم 

هب تسا ، رگید  تیسنج  وضع  هیبش  هچنآ  تسا ، صیخشت  لباق  صاخشا  نیا  ینیوکت  یعقاو و  تیسنج  نوچ  لکشم ، ریغ  ياثنخ  رد 
كـالها نتخاـس و  عیاـض  هن  تسا و  تقلخ  رییغت  هن  نآ  نتـشادرب  تسا و  دـئاز  وـضع -  نآ  هک  تسا  نیا  فورعم  هـکلب  اـم -  رظن 

ياضعا نتشادرب  يارب  هک  يرگید  لمع  ره  لثم  هک  دیمان  تیسنج  نییعت  ای  حالـصا  ار  راک  نیا  ناوت  یم  هکلب  ندب ، ياوق  تردق و 
.دشاب یم  زیاج  دبای ، - یم ماجنا  نآ  ییابیز  ندب و  دئاز 

ای تسا  نز  میدیمهف  دش ، دهاوخ  نایب  يدعب  ياه  لصف  رد  هک  یمئالع  ابو  هدـش  مولعم  شتیـسنج  هک  يا  هلکـشم  ریغ  ياثنخ  سپ 
تیـسنج رییغت  رگید  سنج  هب  دـهاوخب  رگا  .دراد  دـش ، نایب  لّوا  تلاـح  تیـسنج  رییغت  رد  نیا  زا  شیپ  هک  ار  یماـکحا  ماـمت  درم ،

.تسا مولعم  شتیسنج  هک  تسا  یسک  مکح  وا  مکح  نوچ  تسین ، زیاج  دهدب ،

66 ص :
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لکشم ياثنخ  رد  تیسنج  رییغت 

هراشا

نزدنک نییعت  هکدرادن  دوجو  یتمالع  تسا و  یلـسانت  تلآ  رد  ماهبا  ياراد  هک  تسا  یـسک  لکـشم  ياثنخ  دـش  نایب  هک  روطنامه 
(1) .درادن دوجو  وا  رد  تیسنج  نییعت  رد  ربتعم  مئالع  زا  کی  چیه  رگید  نایب  هب  درم ، ای  تسا 

؟ تشاذگ یقاب  ار  رگید  وضع  تشادرب و  ار  وضع  کی  یصاخشا  نینچ  رد  تسا  زیاج  ایآ 

رد ار  نآ  رگید  یخرب  دـنا و  هدرکن  نآ  ندوب  لکـشم  ریغ  لکـشم و  هب  یهجوت  هداد و  زاوج  هب  اوتف  یثـنخ  رد  یّلک  روط  هب  یـضعب 
لکشم ياثنخ  تیسنج  رییغت  رد  لامتحا  ود  سپ  تسا ، زیاج  دئاز  وضع  عطق  لکشم  ریغ  رد  نوچ  دنا ، هتـسناد  زیاج  لکـشم  ياثنخ 

.میزادرپ یم  اه  نآ  یسررب  هب  هک  دراد  دوجو 

67 ص :

ییاهاج هچ  رد  تفگ  میهاوخ  درک و  میهاوخ  یـسررب  دننک ، یم  صخـشم  ار  تیـسنج  هک  ار  ییاه  هناشن  هدـنیآ  ياه  ثحب  رد  - 1
.دوش یم  دارفا  ندوب  هلکشم  ياثنخ  هب  مکح 
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لکشم ياثنخ  تیسنج  رییغت  قلطم  زاوج   : لّوا لامتحا 

هراشا

: مییوگب هک  تسا  نیا  لامتحا  کی  لکشم  ياثنخ  رد  تیسنج  رییغت  دروم  رددش  هتفگ  هچنآ  ربانب 

لصا سپ  ، هن ای  هدوب  دئاز  وضع  تسین  مولعم  دنک ، عطق  ار  يوضع  ره  حاّرج  نوچ  تسا ، زیاج  اقلطم  هلکشم  ياثنخ  رد  یلمع  نینچ 
.تسا زاوج  تمرح و  مدع 

: دوش یم  هتفگ  لالدتسا  ماقم  رد 

؟ هداد ماجنا  یمارح  لمع  ایآ  دنک ، یم  عطق  ار  وا  ۀنادرم  تلآ  حاّرج  تسا ، لکشم  ياثنخ  هک  یصخش 

زا تسین  مولعم  تلآ  نیا  اما  تسا ، مارح  اوق  كالها  هدومرف  مه  نآرق  .تسا  یلـصا  وضع  هدـش ، عطق  تلآ  هک  دـناد  یمن  نوچ  هن !
.دنک قدص  نآ  رب  تردق  اوق و  كالها  هک  دشاب  یلصا  ياضعا 

هک تسین  مولعم  تسا و  هیعون  تقلخ  تقلخ ، زا  دارم  نوـچ  تسین ، مه  تقلخ  رییغت  لکـشم  ياـثنخ  رد  لـمع  نیا  رگید ، فرط  زا 
.دشابن زیاج  شلمع  هدرک و  لئاز  ار  ندوب  درم  مییوگب  هک  دشاب  درم  صخش  نیا 
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زیاج وا  یلـسانتیاضعا  زا  یکی  عطق  یحاّرج و  لمع  نز ، ای  تسا  درم  یـصخشتسین  مولعمیتقوینعی  تسا ، نیمه  یـضعب  ياواتف  رهاظ 
! مینک - یم مکح  وا  تیسنج  هب  هدنام ، یقاب  یلسانت  تلآ  ساسا  رب  یحاّرج  زا  سپ  دوب و  دهاوخ 

.تسا مزال  ، طایتحا تیاعر  دنا  هدومرف  همادا  رد  هچرگا  ، هدش هداد  اوتف  هنوگنیمه  ةاّجنلا  طارص  باتک  رد 

هدـیاف زا  یلاـخ  اـه  لاؤس  رد  لـمأت  ندـناوخ و  هک  هدـمآ  ثحب  نیا  هب  طوبرم  تاـجنلا  طارـص  باـتک  رد  باوج  لاؤس و  دروم  هس 
نآ طابترا  هداد و  خر  یهابتـشا  ای  تسا و  حیحـص  ایآ  مینک  یـسررب  ات  مینک  یم  لقن  ار  اه  نآ  هلأسم  ندش  نشور  يارب   (1) .تسین

؟ تسا هزادنا  هچ  هب  رگیدمه  اب  اه 

: هدمآ باتک  هلأسم 403 رد 

مُُکلیلَد وه  امَف  ًاّیِفنَم ، ُباوَجلا  َناک  نِإ  و  یثنُألا ؟ ِرَکَّذلا َو  َنَیب  ِۀَـیِجِراخلا  َوِۀَِیلُـسانَّتلاِءاضعَألا  ِلیدـبَِتل  ِهَیِحارَج  ِهَّیلَمَع  ءارجِإُزوُجَی  له  »
»؟ نیرصاعملا ءاهَقُفلا  َنِم  َِکلذ  ُزیُجی  نَم  یلَع  ُدِرَی  يذَّلا 

69 ص :
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: دنا هدومرف  اوتف  تروص  هب  طقف  هدشن و  هراشا  لیلد  هب  خساپ  رد 

« لِکشُملا یَثنُخلل  ّالِإ  ًاقلطم  ۀیلسانتلا  ءاضعألا  لیدبتُزوُجَی  «ال 

یلاکـشا ندرک  عطق  ار  وضع  کی  لکـشم  ياثنخ  رد  دیامرف  یم  ًاتحارـص  تسین و  زیاج  یلمع  نینچ  لکـشم  ریغ  ياثنخ  رد  ییوگ 
تسین (1) زیاج  تقلخ  رییغت  هدومرف  رتالاب  طخ  رد  هک  یلاح  رد  درادن ،

هن تسا و  نز  هن  ، صخش ، مه لمع  زا  سپ  تسا و  مزال  طایتحا ، تیاعر  هک  هدومرف  عرف  نیمه  رد  باتک  هلأسم 404  رد 

70 ص :

ۀلاحلا هذه  یف  زوجی  لهف  ًایثونأ  ًالکش  لکشلا  ناک  نإ  ًالثم و  رکذ  عقاولا  یف  هنأ  صحفلاب  ملع  اذا  تسا : نینچ  روکذم  شـسرپ  - 1
ضعب هتباصأ  امبر  رکذ  یلإ  ّریغ  اذإف  یثنأ  هنأ  یلع  ریغص  وه  یبر و  هنأرابتعاب  ۀصلاخ  یثنأ  هتروریص  ًالثم و  ةروکذلا  ضراوع  ۀلازإ 

دینک یم  هظحالم  .سأب  الف  ۀقلخلل  ًارییغت  نکی  مل  اذإ  ج : کلذ ؟ زوجی  مأ ال  ةروکذلا  ضراوع  هنع  کلذل  ًایفالت  ۀیسفنلا و  تامزألا 
« .درادن لاکشا  دشابن ، تقلخ  رد  رییغت  رگا  : » هدش هتفگ  باوج  رد  هک 
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هک دوش  یم  مولعم  .تسا (1) موکحم  مکح ، ود  ره  هب  هدـنام و  یقاب  یثنخ  مکح  رد  زاب  .دوش  ماجنا  یثنخ  دروم  رد  لـمع  رگا.درم 
.تسا هداد  اوتف  وضع  عطق  زاوج  هب  یلبق  ۀلأسم  ردهچرگ  ، هتشادن يا  هدیاف  لمع  نیاناشیا  رظن  زا 

71 ص :

رظنلا ثیح  نِم  ًاعرـش  لماعی  له  و  ۀیلمعلا ؟ هذه  زوجت  لهف  سکعلاب ، یثنأ و  یلإ  رکذ  نِم  سنجلا  رییغتل  يرجت  تایلمع  كانه  - 1
دروم و یف  تققحت  ولو  ًاعرـش ، ةزئاـج  ریغ  ةروـبزملا  ۀـیلمعلا  ج : ۀـمیدق ؟ مأ  ةدـیدجلا  ۀـلاحلا  بسحب  اـهریغ ، جاوزلا و  سمللا و  و 

راذعالا هقف  .لکشملا  یثنخلا  یف  وه  امک  ةءرملا  لجرلا و  ماکحأ  یلإ  ۀبـسنلاب  طایتحإلا  نِم  دبالف  ۀقیقح  سنجلا  یف  رییغتلا  تبجوأ 
ص 242 و 243 ۀیبطلا ، لئاسملا  ۀیعرشلا و 
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لکشم ياثنخرد  تیسنج  رییغت  قلطم  زاوج  دقن 

: مینک یم  ضرع  دنا ، هتسناد  زیاج  اقلطم  هلکشم  ياثنخ  دروم  رد  ار  تیسنج  رییغت  لمع  هک  یناسک  باوج  رد 

، تسا هیعون  یلصا و  تقلخ  ندادن  رییغت  دشاب و  - یم یلـصا  تقلخ  هک  يوضع  ندرکن  عطق  صخـشفیلکت ، هک  میراد  یلامجا  ملع 
یلصا تقلخ  ءزج  هنادرم  یلسانت  تلآ  هک  دراد  یلامجا  ملع  دنک ، عطق  ار  وا  یسنج  ياه  مادنا  زا  یکی  دهاوخ  یم  هک  یـسکنونکا 
سجن فرظ  ود  زا  یکی  بآ  مینادـب  میـشاب و  هتـشاد  بآ  فرظ  ود  هک  نیا  لثم  تسا ، یلـصا  تقلخ  هنانز  یلـسانت  تلآ  ای  تسوا 

میناد یمن  تسا و  عطق  زاوج  مدـع  هب  موکحم  وضع  کـی  مه  اـجنیا  دنتـسه ، باـنتجا  هب  موکحم  ود  ره  بآ  تلاـح  نیا  رد  تسا ،
، تسا مارح  تسین و  زیاج  ییاهنت  هب  اه  نآ  زا  کی  ره  عطق  نینچمه.تسین  زیاجوضع  ود  ره  عطق  لیلد  نیمه  هب  تسا ، کی  مادـک 

.تسین صیخشت  لباق  تقلخ  یلصا  وضع  زا  دئاز  وضع  دراد و  نارود  وضع  ود  ره  نایم  ندوب ، دئاز  رما  نوچ 

تقلخ رییغت  دنادب  صخش  هک  تسا  ییاج  رد  تقلخ  رییغت  تمرح  نوچ  تسین ، عقاو  رادم  رئاد  مکحدوش  هتفگ  تسا  نکمم 

72 ص :
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( هللظدم

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 165ناهفصا   هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


سجن بآ  هک  یفرظ  ود  نایم  یلاـمجا  ملع  رد  هک  دوش  ادـیپ  عرف  ود  نیا  نیب  رد  تسا  نکمم  یلاـمتحا  نینچ  ور  نیا  زا  دـهد ، یم 
رب تقلخ  رییغت  تمرح  مکح  هک  تسا  یعقاو  وضع  مادک  تسین  مولعم  ام  ثحب  دروم  رد  یلو  هدش ، راب  سجن  بآ  رب  مکح  دنراد ،

.دوش راب  نآ 

رهاظ هب  طوبرم  یهلا  ماکحا  ام  رظن  هب  اما  ، دوش قفاومةاّجنلا  - طارـص رظن  اـب  تسین  دـیعب  دریگب ، تّوق  یـسک  يارب  لاـمتحا  نیا  رگا 
.درادن یهلا  مکح  رد  يریثأت  نتسنادن  نتسناد و  تسا و  عقاو  هب  طوبرم  ًاعون  تسین و 

رایسب هجو  نیا  هچرگ  دش ، لئاق  یهجو  هلکشم  ياثنخ  رد  یلسانت  ياه  تلآ  زا  یکی  عطق  یحارج و  لمع  زاوج  يارب  ناوت  یم  سپ 
.تسین ساسا  یب  یلیخ  مالک  لاح  نیع  رد  تسا ، فیعض 

تلآ نتـشادرب  زا  سپ  درک ، عطق  ار  هلکـشم  ياثنخ  زا  يوضع  درک و  يراک  نینچ  یـسک  رگا  میدـش ، لئاق  زاوج  مدـع  هب  هچناـنچ 
مکح رد  زونه  ای  دوش  یم  درم  صخـش  دـندرب ، نیب  زا  ار  هنانز  مئالع  تلآ و  هک  نیا  زا  سپ  ای  دوش و  یم  نز  اـیآ  هنادرم ، یلـسانت 

؟ تسا یقاب  هّیلوا 

73 ص :
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دیاب ار  هلکشم  ياثنخ  ماکحا  دوش و  یمن  داجیا  هلکـشم  ياثنخ  تیـسنج  رد  یحاّرج  لمع  زا  سپ  شیپ و  نایم  یقرف  چیه  ام  رظن  هب 
زیاج نانز  نادرم و  هب  صتخم  سابل  ندیـشوپ  یـصخش  نینچ  يارب  میا ، هتفگ  لکـشم  ياثنخ  سابل  رد  هک  روطنامه  .دـنک  تیاـعر 

(1)  . دشوپب كرتشم  سابل  دیاب  تسین و 

74 ص :

لمع زا  سپ  رما  نیا  یّتح  .دـنناد  - یم یـسنج  ود  ار  رگید  مه  هشیمه  اه ، هسنجود  دوجوم ، ياه  شرازگ  قبط  هک  تسا  بلاـج  - 1
دوجوم ياه  شرازگ  رگید  یسمش و  نیدرورف 1384   18 هبنشکی ، / دامتعا همانزور  ك.ر :  » .دنک یم  قدص  مه  ناشناتسود  یحاّرج 

« یتنرتنیا ياه  - تیاس رد 
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هلکشم ياثنخ  تیسنج  هب  مکح  مود : لامتحا 

: دنا هتفگ  هدرک و  سح  رادم  رئاد  ار  مکح  رگید  یهورگ 

رییغت زا  سپ  رگا  .دریگب  نز  دناوت  یم  تسا و  هدـش  درم  دـشاب ، هتـشاد  یگنادرم  ّسح  صخـش  درم ، هب  تیـسنج  رییغت  زا  سپ  رگا 
هدوهیب و راک  تشادن ، یتاساسحا  نینچ  هچنانچ.دنک  رهوش  دناوت  یم  تسا و  هدش  نز  دشاب ، هتـشاد  یگنانز  سح  نز ، هب  تیـسنج 

.تسا هلکشم  ياثنخ  ، یحاّرج لمع  زا  شیپ  دننامه  هتفای و  ماجنا  یثبع 

؟ دنراد مه  اب  یقرف  هچ  نآ  زا  سپ  یحاّرج و  لمع  زا  شیپ  دشاب ، یگنادرم  یگنانز و  ساسحا  رادم  ریاد  مکح  رگا  خساپ :

ندوب ربتعم  رب  یعرـش  لیلد  چیه  هک  یلاح  رد  دـشاب ، درف  تاساسحا  رادـم  ریاد  مکح  دـیاب  مه  لمع  ماجنا  زا  شیپ  تروص  نیا  رد 
تایاور رد  يرثا  چیه  میرادن و  تیسنج  نییعت  رد  تاساسحا 

75 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 165ناهفصا   هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


.میتفگ (1) نخس  " تیسنج رییغت  زاوج  رد  رارطضا  شقن  ثحب "  رد  نیا  زا  شیپ  بلطم  نیا  ةرابرد  .درادن  دوجو  يرابتعا  نینچ  زا 

76 ص :

ص 56 باتک ، نیمه  تیسنج  رییغت  زاوج  رد  رارطضا  شقن  تیسنج و  رییغت  لمع  ياهدمایپ  شخب  ك.ر : - 1
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77 ص :
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هلکشمریغزا هلکشم  ياثنخ  صیخشتو  یثنخ  دارفا  رد  تیسنج  ياه  هناشن  : موس شخب 

یثنخ دارفا  رد  تیسنج  ياه  هناشن 

هراشا

هب تیـسنج و  رد  ماـهبا  ياراد  یـسک  رگا  هک  دـسر  - یم عوضوم  نیا  هب  تبوـن  نوـنکا  تیـسنج ، رییغت  هراـبرد  ثحب  ناـیاپ  زا  سپ 
؟ درک نییعت  ار  شیعقاو  تیسنج  ناوت  یم  هنوگچ  دوب ، یثنخ  حالطصا 

تسا یسک  هلکشم  ياثنخ  دش  هتفگ  هک  روطنامه  نوچ  تسا ، هلکشم  ریغ  زا  هلکشم  ياثنخ  ندش  زیامتم  ، ثحب نیا  تارمث  زا  یکی 
.نز ای  تسا  درم  دوش  مولعم  ات  درادن  یتمالع  چیه  هک 

: دنا هدرک  رکذ  ار  دروم  هس  دوخ  ییاوتف  بتک  رد  ًاعون  هدومرف و  نایب  فلتخم  بتک  رد  ار  یثنخ  تیسنج  صیخشت  ياه  هناشن  اهقف 

زا طقف  شراردا  رگا  ینعی  دوش ، یم  مکح  وا  تیـسنج  هب  ارجم  نامه  ساسا  رب  دـنک ، راردا  ارجم  کی  زا  یثنخ  رگا  لوبلا : دوجو  .1
؛ تسا نز  دنک ، راردا  هنانز  تلآ  زا  رگا  تسا و  درم  دبای ، نایرج  هنادرم  تلآ 

78 ص :
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رگا .تسا  نآ  هب  طوبرم  شتیسنج  دنک ، ادیپ  نایرج  رتدوز  یتلآ  ره  رد  راردا  دوش ، جراخ  تلآ  ود  ره  زا  راردا  رگا  لوبلا : قبـس  .2
؛ سکعرب تسا و  درم  دیایب ، هنادرم  تلآ  زا  لّوا  شراردا 

یکی رد  راردا  رگا  .مینک  یم  هظحالم  ارراردا  نایرج  نایاپ  ، دـشابن یثنخ  رد  الاب  تمالع  ود  زا  یکی  هک  یتروص  رد  لوبلا : رّخأـت  .3
هتفای نایاپ  نآ  رد  رترید  نایرج  هک  ییارجم  ساسا  رب  صخش  تیسنج  هک  تسا  نیا  روهشم  دوش ، مامت  يرگید  زا  رتدوز  اهارجم  زا 

.دوش یم  نییعت  تسا ،

.تخادرپ میهاوخ  نآ  نایب  هب  هک  هدومرف  لاکشا  تمالع  نیا  ساسا  رب  مکح  رد  هّرس  سّدق  ییوخ  هللا  تیآ  موحرم 

: دنا هدش  نایب  تمالع  ناونع  هب  مه  يرگید  دراوم  تسا ، جیار  اه  نآ  رکذ  اهقف  نایم  رد  هک  یتمالع  هسرب  هوالع 

؛ ضیح .4

؛ مالتحا .5

؛ عامج .6

؛ ندش رادراب  .7

؛) نانز دننامه  ناتسپ  یگدمآرب   ) يدَّثلا ّوُُدب  .8

79 ص :
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؛) ندروآرد شیر   ) هیحل تابنِا  .9

؛ اه هدند  دادعت  .10

.تسا نیقّتملا  جهانم  باتک  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یناقمم  هللادبع  خیش  موحرم  ، هدرک رکذ  ار  اه  هناشن  نیا  هک  یناسک  هلمج  زا 

: زا دنترابع  هک  مییازفایب  ار  رگید  تمالع  ود  دراد  ناکما 

.تسا ردان  یلیخ  یلو  دوش ، یم  هدید  اه  باتک  زا  یضعب  رد  یثنخ  تیسنج  نییعت  يارب  هعرق  زا  هدافتسا  : هعرق .11

زا هدافتسا  اب  ینعی  درک ، نییعت  ناوتب  ار  صخش  تیسنج  کیتنژ  شناد  زا  هدافتسا  اب  مییوگب  تسین  دیعب  یکیتنژ : تیسنج  نییعت  .12
.تسا نز  دنشاب ،  XX رگا درم و  صخش ، دنشاب ، XY اه موزومورک  رگا  یسنج ؛ ياه  مزومورک 

ره رابتعا  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  تمالع  هدزاود  تسا  نکمم  لکشم  ریغ  زا  لکشم  ياثنخ  زیمت  تیسنج و  صیخـشت  يارب  نیا  ربانب 
.مینک یم  یسررب  یتآ  ثحابم  رد  ار  اه  نآ  زا  کی 

80 ص :
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موس مود و  لّوا و  تمالع 

هراشا

.دنتسه یثنخ  صخش  راردا  هب  طوبرم  تیسنج ، صیخشت  يارب  تسخن  تمالع  هس  : راردا یگنوگچ 

زا رگا  صخـش و  ندوـب  درم  هب  مکح  دـبایب ، ناـیرجنادرم  یلـسانت  يارجم  زا  راردا  رگا  ینعی  دوـب ، لوـبلا " دوـجو   " تمـالع نیلوا 
.دوش - یم وا  ندوب  نز  هب  مکح  دبایب ، نایرج  نانز  یلسانت  يارجم 

: مینک - یم یسررب  ار  باب  نیا  لّوا  تیاور  نونکا (1) دنتسه ، ربتعم  دنراد  دوجو  دروم  نیا  رد  هک  یتایاور  رثکا 

81 ص :

، ُهَهَبْـشَأ اَم  یَْثنُْخلا َو  ِثاَریِم  ُباَْوبَأ  ص283 ، ، 26 هدمآ ، هعیشلا  لئاسو  باتک  رد  هک  تسا  يا  هرامـش  ساسا  رب  تایاور  هرامـش  - 1
اَیَوَتْـسا ِنِإَف  ُثِعَْبنَی  يِذَّلا  یَلَعَف  اَیَوَتْـسا  ِنِإَف  ُلْوَْبلا  ُْهنِم  ُِقبْـسَییِذَّلا  یَلَعَف  اَمُْهنِم  َْتلَاب  ْنِإَف  ُْهنِم  ُلُوبَی  يِذَّلا  ِجْرَْفلا  یَلَع  ُثِرَت  اَـهَّنَأ  ُباـَب  - 1

.دنا هدش  رکذ  ُيْدَّثلا ، ُْضیَْحلا َو  ُماَِلتْحِالا َو  ِهِیف  ُرَبَتُْعی  ُهَّنَأ  ًاریِخَأ َو  ُعِطَْقنَی  يِذَّلا  یَلَعَف 
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ِنَع  (4) َلیِعاَمْسِإ ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  (3) َو  ِراَّبَْجلا ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع   (2) ِّيِرَعْشَْألا ٍِّیلَع  ِیبَأ  ْنَع   (1) َبوُقْعَی ُْنب  ُدَّمَُحم  »

82 ص :

یثنخلا ثاریم  باب  زا  لّوا  ثیدح  ناونع  هب  هحفص 157 ، یفاک ، باتک  زا  متفه  دلج  رد  ار  تیاور  نیا  هّرس  سّدق  ینیلک  خیـش  - 1
.تسا هدرک  لقن 

( یسوط تسرهفلا  یشاجن ، لاجر  « ) ۀیاورلا حیحص  هیقف ، ۀقث ، - » 2
( یسوط لاجر  « ) ۀقث - » 3

املع نیب  اـما  هدرک ، لـقن  یفاـک  باـتک  رد  تیاور  دودـح 447  ناذاش  نب  لـضف  زا  ناـشیا  هطـساو  هب  هّرـس  سّدـق  ینیلک  خیـش  - 4
هب فورعم  یکمربلا » لیعامـسا  نب  دـمحم   » ای تسا  یقدـنبلا » يروباسینلا  لیعامـسا  نب  دـمحم   » ناشیا هک  دراد  دوجو  رظن  فالتخا 

شخب رد  دواد  نبا  .دـنا  هدادـن  رظن  هدرک و  فقوت  عوضوم  نیا  رد  یهورگ  عیزب ،» نب  لیعامـسا  نب  دـمحم   » ای ۀـعموصلا و  بحاص 
تّحص دوش ، دراو  هطساو  نودب  لیعامـسا  نب  دمحم  زا  بوقعی  نب  دمحم  زا  یتیاور  هاگره  : » دیوگ یم  دوخ  لاجر  باتک  تاهیبنت 

نایم هطساو  ندوبن  مولعم  لیلد  هب  یتیاور –  نینچ  هب  لمع –  رد  سپ  تسا ، لکـشم  ناشیا  رادید  لوبق  نوچ  دراد ، ثحب  ياج  نآ 
هب اـملع  زا  يداـیز  هورگ  ییوخ و  هللا  تیآ  موحرم  اـّما  .دنتـسه » تیاـضر  دروم  راوگرزب و  ود  ره  هچرگا  مینک ، یم  فقوت  ناـشیا 

یکمرب عیزب و  نبا  زا  هّرـس  سّدـق  ینیلک  موحرم  تسا  دـیعب  یناـمز  رظن  زا  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  دـنا و  هتخادرپ  عوضوم  نیا  یـسررب 
تیاور لقن  هطـساو  ود  ای  کی  اب  ود  نیا  زا  ناشیا  يرگید  تایاور  رد  هک  میراد  نانیمطا  دـشاب و  هدرک  تیاور  لـقن  هطـساو  نودـب 

، هدش تیاور  لقن  ناذاش  نب  لضف  زا  وا  زا  یفاک  فلتخم  باوبا  رد  هک  ار  تیاور  نیا  دنـس  رد  دوجوم  لیعامـسا  نب  دـمحم  هدرک ،
رب دشاب ، یکمرب  ای  عیزب و  نبا  دنـس  رد  دوجوم  هطـساو  رگا  لاح  ره  رد  .دنا  هتـسناد  یقدـنبلا  يروباسین  لیعامـسا  نب  دـمحم  نامه 
رب هوالع  وا ، قیثوت  يارب  دـشاب ، یقدـنبلا  يروباسین  دـشابن و  رفن  ود  نیا  رگا  اّما  هدـش ، هداد  تداهـش  لاجر  بتک  رد  ناشیا  تقاـثو 

- هدروآ لیلد  هدوب ،  ینیلک  موحرم  خیاشم  زا  هک  نیا  وا و  هب  ینیلک  خیش  یّـشک و  موحرم  دامتعا  ناذاش ، نب  لضف  يدرگاش  راختفا 
.دشاب یفاک  يوار  قیثوت  يارب  دناوت  یم  اه  نیا  زا  کی  ره  هک  دنا 
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، مالـسلا - هیلع ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع   (4) ٍدَقْرَف ِْنب  َدُواَد  ْنَـع   (3) َناَکْـسُم ِْنبا  ِنَع   (2) یَیْحَی ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ًاعیِمَج   (1) َناَذاَش ِْنب  ِلْضَْفلا 
ُهَلَف ُِلبُْقلا  َنِم  ُلُوبَی  َناَک  ْنِإ  ِرَکَّذلا َو  ُثاَریِم  ُهَلَف  ِهِرَکَذ  ْنِم  ُلُوبَی  َناَک  ْنِإ  َلاَق : ُثَّرَُوی ؟ َْفیَک  ٌرَکَذ ، ٌُلُبق َو  َُهل  َِدلُو  ٍدُولْوَم  ْنَع  َِلئُـس  َلاَق :

« .یَْثنُْألا ُثاَریِم 

.دراد ار  تیسنج  نامه  مکح  دنک ، راردا  ارجم  ره  زا  یثنخ  هک  هدش  حیرصت  لّوا  تمالع  هب  تیاور  نیا  رد 

83 ص :

( یسوط تسرهفلا  یشاجن ، لاجر  « ) ردقلا لیلج  ۀقث  - - » 1
( یشاجن یسوط و  لاجر  « ) ۀقث - » 2

( یسوط خیش  تسرهفلا  یشاجن و  لاجر  « ) ۀقث - » 3
( یشاجن یسوط و  خیش  لاجر  « ) مالسلا هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  هقث  - » 4
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: مییوگ یم  خساپ  رد  تسا ، ثرا  مکح  نایب  ماقم  رد  طقف  تیاور  نیا  دنا  هدومرف  یضعب 

نادرم مکح  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  ، دشاب نادرم  دننامه  یسک ، ثرالا  مهـس  دوش  مکح  یتقو  .تسا  تیـسنج  یفرع  ۀمزال  ثرا 
رب تیاور  تلالد  نیا  ربانب  تسانانز ، مکح  ردـهک  تسانعم  نیا  هب  دـشاب ، نانز  دـننامه  یـسک ، ثرالا  مهـس  دوش  مکح  رگا  .تسا 

.تسا یقاب  دوخ  ياج  هب  ام  ثحب  عوضوم 

هیلع ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع   (4) ٍْدیَز ِْنب  َهَْحلَط  ْنَع   (3) یَیْحَی ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع   (2) ٍدَّمَُحم ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی (1) ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  :» مود تیاور 
« ُلُوبَی ُْثیَح  ْنِم  یَْثنُْخلا  ُثِّرَُوی  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َناَک  لاق : مالسلا 

84 ص :

( دواد نبا  یسوط و  خیش  لاجر  «) ۀقث ۀیاورلاریثک ، یمق ، راطعلا ، ییحی  نب  دمحم  - » 1
( یشاجن یسوط و  لاجر  « ) ۀقث یمقلا ، يرعشالا  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  - » 2

.دنا هدش  قیثوت  یلاجر  بتک  رد  ود  ره  هک  زازخلا  ای  دشاب و  یمعثخلا  ناملس  نبا  تسا  نکمم  دنس  نیا  رد  ییحی  نب  دمحم  - 3
( دواد نبا  لاجر  یسوط و  تسرهفلا  «) .دشاب یم  دامتعا  دروم  شباتک  یلو  هدوب ، هماع  زا  - -» 4
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اَم َُهل  ٍدُولْوَم  ِیف  مالسلاامهیلع  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع   (3) ٍْریَُکب ِْنبِانَع   (2) ٍلاَّضَف ِْنبا  ِنَع   (1) َدَمْحَأ ْنَع  ُْهنَع  َو  :» موس تیاور 
َثِرَو یَْثنُْألا  ِعِضْوَم  ْنِم  َلَاب  ْنِإ  ِرَکَّذـلا َو  َثاَریِم  َثِرَو  ِرَکَّذـلا  َنِم  َلَاب  ْنِإ  ُلُوبَی  يِذَّلا  ِعِضْوَْملا  َنِم  ُثَّرَُوی  َلاَقَف  یَْثنُْأِلل  اَـم  َُهل  ِرَکَّذـِلل َو 

« یَْثنُْألا َثاَریِم 

دنتسه (4) زین  هیلع  عَمُجم  دنک و  یم  تباث  ار  راردا  عضوم  هب  مکح  تیاور  هس 

: تسا هدش  لقن  اضرلا  رابخا  نویع  زاهعیشلا  لئاسو  رد  باب  مجنپ  تیاور  رد 

85 ص :

.دمآ نیشیپ  تیاور  لیذ  رد  دمحم  نب  دمحا  ییحی و  نب  دمحم  هرابرد  حیضوت  - 1
( یسوط لاجر  «) يرمق تافو 224  هقث ، لاّضف ، نب  یلع  نب  نسح  - » 2

، تسیچ عامجا  باحـصا  يانعم  هکنیا  رد  یلو  دنا ، هدرک  یفرعم  عامجا  باحـصا  ناونع  هب  ار  نایوار  زا  يدادعت  هعیـش  ناگرزب  - 3
.دشاب یم  قافّتا  دروم  عامجا ، باحصا  دوخ  تهاقف  تقاثو و  هک  تسا  نیا  نقیتم  ردق  .دراد  دوجو  فالتخا 

.دنا هدرک  لمع  تیاور  هس  نیا  مکح  هب  املع  یمامت  ینعی  - 4
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َهَـسَْبنَع ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَـع  ِّيِداَدـْغَْبلا (2) ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَـبْخَْألا  ِنُویُع  ِیف  ِْنیَـسُْحلا (1) ِْنب  ِِّیلَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  »
(5)« .ِِهلاَبَم ِعِضْوَم  ْنِم  یَْثنُْخلا  َثَّرَو  ُهَّنَأ  مالسلا : مهیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع   (4) َهَصِیبَق ِْنب  ِمِراَد  ْنَع  (3)

86 ص :

بتک زا  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باتک  هدوب ، هعیـش  ناثدـحم  اهقف و  ناـگرزب  زا  هّرـس  سّدـق  قودـص  خیـش  هب  فورعم  هیوباـب  نبا  - 1
مالـسلا - هیلع اضر  ماما  رابخا  نویع  اه  نآ  زا  یکی  هک  دراد  مه  يرگید  رایـسب  تافیلأت  .دـشاب  یم  ناـشیا  فیلأـت  هعیـش  هناـگراهچ 

.تسا
( ثیدحلا لاجر  مجعم   ) ...تسا قودص  خیاشم  زا  قارولا ، يدادغبلا  قیرز  نبا  - 2

( دواد نبا  یشاجن و  «) ثیدحلا برطضم  - » 3
 ( دواد نبا  يرئاضغلا و  نبا  «) هب قثوی  هثیدحب و ال  سنؤیال  - » 4

لاق يدادغبلا  فسوی  نب  نیـسحلا  نب  دمحأ  نب  دمحم  انثدح  : » هدمآ تروص  نیا  هب  یکدـنا  فالتخا  اب  تیاور  رابخا  نویع  رد  - 5
یلع نع  هئابآ  نع  هیبأ  نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  انثدح  لاق  هصیبق  نب  مراد  انثدح  لاق  هنییع  نب  دمحم  نب  یلع  انثدح 
هدـش لـقن  تروص  نیمه  هب  نویع  زا  تیاور  زین  راونـالاراحب  رد  « .هتلاـبم عضوم  نم  یثنخلا  ثّرو  هنأ  مالـسلا : مهیلع  بلاـط  یبأ  نب 

.تسا
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هیلع ٍِّیلَع  َدـْنِع  اَّنُک  َلاَـق : ِهِیبَأ  ْنَـع   (2) ِِّیلَجَْبلا ٍرَْکب  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَـع  ِتاَراَْـغلا  ِباَـتِکِیف   (1) ُّیِفَقَّثلا ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُمیِهاَْربِإ  : » مشـش تـیاور 
: اُولاَق ِهَریِزَْجلا ؟ ِلْهَأ  ْنِم  ْمَأ  ُْمْتنَأ  ِماَّشلا  ِلْهَأ  ْنِم  َلاَقَف : ْمُهَرَْکنَأ  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  ْمُهآَر  اَّمَلَف  اوُمَّلَـسَف ، ٌطْهَر  َلَْبقَأَف  ِهَبْحَّرلا ، ِیف  مالـسلا 

ِرَکَذَک ٌرَکَذ  ِهَأْرَْملا َو  ِءاَیَحَک  ٌءاَیَح  َُهل  یَْثنُخ  اَنِیف  َكَرَت  ًءاَِسن َو  ًالاَجِر َو  ًادَالْوَأ  َكَرَت  ًارِیثَک َو  ًالاَم  َكَرَت  اَنُوبَأ َو  َتاَم  ِماَّشلا ، ِلْهَأ  ْنِم  َْلب 
ِلْوَْبلا ِلیِسَم  َیلِإ  اوُرُْظناَف  ْمُِکبِحاَص  َیلِإ  اوُِقلَْطنا  مالسلا : - هیلع ٌِّیلَع  َلاَقَف  َلاَق -  ْنَأ  َیلِإ  ِْهیَلَع -  اَْنَیبَأَف  اَّنِم  ٍلُجَرَک  َثاَریِْملا  َداَرَأَف  ِلُجَّرلا ،

« .ِلُجَّرلا ِثاَریِمَک  ُهَثَّرَوَف  ِهِرَکَذ  ْنِم  َلاَبَف  ِءاَسِّنلا  َعَم  ُهُوثِّرَوَف  َِکلَذ  ِْریَغ  ْنِم  َجَرَخ  ْنِإ  ِلُجَّرلا َو  ُثاَریِم  ُهَلَف  ِهِرَکَذ  ْنِم  َجَرَخ  ْنِإَف 

87 ص :

زا شلـصا  .یفقثلا  دوعـسم  نب  دعـس  نب  مصاع  نب  لاله  نب  دیعـس  نب  دـمحم  نب  میهاربا  دـنک : یم  یفرعم  نینچ  ار  وا  یـشاجن  - 1
ناهفصا هب  ...دوب  نئادم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلاو  راتخم ، يومع  دوعسم ، نب  دیبع  یبا  ردارب  دوعسم ، نب  دعـس  دوب و  هفوک 

هک هدرک  فیلأت  يدایز  ياه  باتک  ...تشگزاب  ام  يوس  هب  سپس  دوب و  بهذم  يدیز  زاغآ  رد  .درک  تماقا  اج  نآ  رد  ترجاهم و 
.تفای تافو  يرمق  لاس 283  رد  .تسا  تاراغلا  باتک  اه  نآ  هلمج  زا 

.تسا هدش  رکذ  ناشیا  زا  ییاور  بتک  عومجم  رد  تیاور  نیمه  اهنت  نینچمه  .میتفاین  یلاجر  بتک  رد  شردپ  وا و  زا  يرکذ  - 2
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مادـک ره  زا  هدـش  هتفگ  دـنک ، راردا  ود  ره  زا  رگا  اما  دـنک ، راردا  اهارجم  زا  یکی  زا  یثنخرگا  ینعی  تسا ، نشور  بلطم  اجنیا  اـت 
.دنا هدیزگرب  اررظن  نیا  ناگرزب  رثکا  .دوش  یم  مکح  نآ  ساسا  رب  دیایب ، راردا  رتدوز 

: درک هراشا  ریز  تایاور  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دنراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  تایاور  یضعب 

: دراد تلالد  مه  تمالع  نیموس  رب  مود ، تمالع  رب  هوالع  هک  ماشه (1) هحیحص 

88 ص :

دوش - یم هتفگ  یتیاور  هب  هحیحص : تیاور  فلا ) دنوش : یم  میسقت  هورگ  راهچ  هب  نایوار  رابتعا  رظن  زا  تایاور  ثیدح  ملع  رد  - 1
تیاور .دنـشاب ب ) لداع  ینعی  قثوم ، یماما و  نآ  نایوار  تاقبط  زا  کی  ره  رد  دوجوم  ناـیوار  همه  هدوب و  موصعم  هب  لـصّتم  هک 

، دنشاب یماما  نآ  نایوار  تاقبط  زا  کی  ره  رد  دوجوم  نایوار  همه  هدوب و  موصعم  هب  لصّتم  هک  دوش  ¬ یم هتفگ  یتیاور  هب  نسح :
دشاب موصعم  هب  لصّتم  هک  دوش  ¬ یم هتفگ  یتیاور  هب  هقثوم : تیاور  .دنـشاب ج ) هتـشادن  حیرـص  قیثوت  ناشیا  زا  یـضعب  ای  همه  اما 

هدش و قیثوت  یماما  ياملع  يوس  زا  همه  اما  دنشابن ، یماما  نآ  نایوار  تاقبط  زا  کی  ره  رد  دوجوم  نایوار  زا  یـضعب  ای  همه  یلو 
تاـقبط زا  کـی  ره  رد  دوجوم  ناـیوار  زا  یـضعب  اـی  همه  هک  دوش  - یم هتفگ  یتـیاور  هب  فیعـض : تیاور  .دنـشاب د ) داـمتعا  دروم 

.دنشابن هّقثوم  هنسح و  حیحص ، تیاور  عون  هس  طیارش  زا  کی  چیه  ياراد  نآ ، نایوار 

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
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ِْنبا ِنَع  ًاعیِمَج   (5) ٍدَّمَُحم ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  یَیْحَی (4) ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  (3) َو  ِهِیبَأ ْنَع  َمیِهاَْربِإ (2) ِْنب  ِِّیلَع  ْنَـع  َبوـُقْعَی (1) ُْنب  ُدَّمَُحم  »
: َلاَق ِءاَسِّنِلل ، اَم  َُهل  ِلاَـجِّرِلل َو  اَـم  َُهل  ُدـَلُوی  ُدُولْوَْملا  َُهل : ُْتُلق  َلاَـق : مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس (7) ِْنب  ِماَـشِه  ْنَع  ٍْریَمُع (6) ِیبَأ 

ُْثیَح ْنِمَف  ًءاَوَس  اَمُْهنِم  َجَرَخ  ْنِإَف  ُُهلَْوب  َقَبَس  ُْثیَح  ْنِم  ُلُوبَی  ُْثیَح  ْنِم  ُثَّرَُوی 

89 ص :

هّرس سّدق  ینیلک  مالسالا  ۀقث  - 1
( یشاجن لاجر  «) بهذملا حیحص  دمتعم ، تبث ، ثیدحلا ، یف  ۀقث  - » 2

نب سنوی  نادرگاـش  زا  هتفگ : یـشک  رمعوبا  .درک  ترجاـهم  مق  هب  .تسا  هفوک  زا  شلـصا  یمق  مشاـه  نب  میهاربا  قاحـساوبا ، - » 3
رـشن مق  رد  ار  نایفوک  ثیدـح  هک  تسا  یـسک  نیلوا  دـنیوگ  ¬ یم ...تسا  هدوب  مالـسلا  - هیلع اضر  ماـما  باحـصا  زا  نامحرلادـبع 

( یشاجن لاجر  «) .داد
.یثنخ صیخشت  لوا  تمالع  زا  مود  تیاور  لیذ  هب  دینک  عوجر  - 4

( لاجر مجعم  « ) كرتشم - » 5
.دش هداد  حیضوت  نآ  يانعم  نوماریپ  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  عامجا  باحصا  زا  یکی  ریمع  یبا  نبا  - 6

( یشاجن دواد و  نبا  لاجر  « ) ۀقث ۀقث  - » 7

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
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هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 165ناهفصا   هحفص 97 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13859/AKS BARNAMEH/#content_note_89_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13859/AKS BARNAMEH/#content_note_89_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13859/AKS BARNAMEH/#content_note_89_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13859/AKS BARNAMEH/#content_note_89_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13859/AKS BARNAMEH/#content_note_89_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13859/AKS BARNAMEH/#content_note_89_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13859/AKS BARNAMEH/#content_note_89_7
http://www.ghaemiyeh.com


(1)« ...ُثِعَْبنَی

: دوش یم  هدیمهف  نآ  زا  بلطم  ود  تلالد و  رظن  زا  مه  تسا و  بوخ  دنس  رظن  زا  مه  تیاور 

، تسا ثعبنم  یکی  زا  رگا  ، ًایناث.دوش یم  ارجم  نآ  ساـسا  رب  تیـسنج  هب  مکح  تفاـی ، ناـیرج  رتولج  ارجم  کـی  زا  راردا  رگا  ، ًـالّوا
.دوش - یم ثعبنم  نآ  هب  مکح 

رد راردا  هک  تسا  ییارجم  ُثِعَْبنَی » ُْثیَح  ْنِمَف  » زا دارم  دـنیامرفب  دـنا  ¬ هتـساوخ رگید  یـضعب  هّرـس و  سّدـق  رهاوج  بحاص  موحرم 
راردا ندش  مامت  رخآ  هب  ثاعبنا  ریـسفت  نوچ  تسا ، رهاظ  فالخ  ًامّلـسم  ریـسفت  نیا  اما  « ّرِدَتـسَی يأ  ثِعَبنَی  :» دوش یم  مامت  رخآ  ، نآ

.درادن یهجو 

دینک هّجوت.ندمآ   - نوریب تردق  راشف و  اب  ینعی  تسا ، راردا  جورخ  تیفیک  نآ  درک و  رکذ  ناوت  - یم ثاعبنا  يارب  يرگید  يانعم 

90 ص :

ُهُْرمَأ ْنَّیَبَـتَی  َْمل  يِذَّلا  ِلِکْـشُْملا  یَثـْنُْخلا  ِمْـکُح  ُباـَب  - 2، ُهَهَبْـشَأ اَـم  یَثـْنُْخلا َو  ِثاَریِم  ُباَْوبَأ  ، 286 ص : ، 26 ،ج : هعیـشلا لـئاسو  - 1
.لوا ح  ِهَروُکْذَْملا ، ِتاَماَلَْعلِاب 
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تسا (1) ثاعبنا  نودب  درادن و  یتلاح  نینچ  نانز  راردا  یلو  دیآ ، یم  نوریب  یسوق  تروص  هب  راشف و  اب  درم  راردا  هک 

.دراد لماک  تلالد  لوبلا -  قبس  مود  تمالع  رب  تیاور  لاح ، ره  رد 

تسا (2): هلسرم  فیعض و  شدنس  یلو  دراد ، مود  تمالع  رب  تلالد  زین  یثنخ  ثاریم  لّوا  باب  تایاور  زا  مراهچ  تیاور 

ْنِم َلاَق : ًاعیِمَج  اَمُْهنِم  ُلُوبَی  ِءاَسِّنِلل  اَم  َُهل  ِلاَجِّرِلل َو  اَم  َُهل  ِدُولْوَْملا  ِیف  مالسلا  ¬ هیلع ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  يَرْخُأ  ٍهَیاَوِر  ِیف  َو  ُِّیْنیَلُْکلا : َلاَق  »
« .اَمِهِدَْعبَأ ْنِمَف  َلاَق  ًاعیِمَج  اَّرَدَتْسا  ِنِإَف  َلِیق  َّرَدَتْسا  اَمِهِّیَأ  ْنِمَف  َلاَق  ًاعیِمَج  اَمُْهنِم  َجَرَخ  ْنِإَف  َلِیق  َقَبَس  اَمِهِّیَأ 

91 ص :

لوـبق هعواـطم و  ياـنعم  لاـعتفا  نزو  رب  ثاـعبنإ » ، » نتخیگنارب ینعی  هدـمآ ، ةراـثإلا »  » ياـنعم هب  ثعبلا »  » هژاواـه هماـن  تـغل  رد  - 1
يراردا يارجم  زا  نتـسج  تّوق و  راشف و  تّدش و  یگتخیگنارب ، اب  راردا  جورخ  هب  ثاعبنا  ریـسفت  .دهد  یم  عافدـنا  یگتخیگنارب و 

.برعلا ناسل  نیعلا و  هلمج  زا  یبرع  ياه  همانتغل  .ر ك : .تسا  دییأت  دروم  زین  تغل  بتک  رد 
.دشاب تیاور  نیا  مکح  دیؤم  تسا  نکمم  هک  هدش  لقن  اه  هدند  مهد : تمالع  ثحب  زا  لّوا  تیاور  رد  یترابع  - 2

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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دشاب و نینچ  رگا  هک  دشاب  راردا  دایز  مجح  ندوب و  دایز  يانعم  هب  « َّرَدَتسِإ  » تسین دیعب  مییوگ : یم  نآ  يانعم  مهف  هیاورلا و  هقف  رد 
يرت شیب  مجح  هک  ییارجم  تفگ  ناوت  یم  دنهد و  یم  تسد  هب  تسد  مه  اب  دشاب ، دایز  راشف  يانعم  هب  شیپ  تیاور  رد  ثاعبنا » »

هب مکح  رب  ماشه  ۀحیحـص  لثم  تیاور  لاـح ، ره  رد.دنـشاب  هتـشاد  تیاـنع  اـنعم  نیا  هب  اـهقف  مدـیدن  یلو  دـیآ ، یم  نآ  زا  راردا  زا 
.دنک یم  تلالد  دریگ  یم  تقبس  نآ  زا  راردا  هک  ییارجم 

دوش و یم  عطق  رتدوز  یکی  زا  نآ  نایرج  اّما  دیآ ، یم  نامز  کی  رد  تلآ و  ود  ره  زا  راردا  هک  یماگنه  ینعی  موس ، تمالع  مکح 
نایرج هک  ییارجم  ینعی  اَمِهِدَْـعبَأ ،» ْنِمَف  َلاَق  ًاعیِمَج  اَّرَدَتْـسا  ِنِإَف  َلِیق   » هک تسا  مراـهچ  تیاور  رد  تسا ، يراـج  زونه  يرگید  رد 

.دوش - یم مامت  نآ  رد  رتدعب  رترید و  راردا 

مکح نیا  ام  رظن  هب  نکل  دنا ، هدومن  لالدتسا  فالخ  مدع  عامجا و  هب  یهاگنآ  يارب  هدرک و  لوبق  ار  مکح  نیا  اهقف  زا  یعمج 

92 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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یهورگ تسین ؛ مه  ماـما  لوق  زا  فشاـک  نیا  رب  هوالع.دـشاب   (1) یکردم عامجا  دراد  ناکما  هدـش ، رکذ  عامجا  نوچ  درادلاکـشا 
هب دنلئاق (2) ، ینیلک  ياه  هلسرم  يارب  هک  يرابتعا  ساسا  رب  اهقف  زا  رگید 

93 ص :

یم هتفگ  املع  رظن  قافتا  هب  هقف  رد  عامجا  .تسا  هدـش  هتفریذـپ  یطیارـش  اب  هعیـش  هقف  رد  هک  تسا  یهقف  عبانم  زا  یکی  عاـمجا  - 1
هدرک میسقت  عون  نیدنچ  هب  ار  عامجا  .دشاب  مالّسلا  هیلع  موصعم  رظن  زا  فشاک  هک  هدش  هتفریذپ  طرش  نیا  هب  هعیـش  هقف  رد  دوش و 

زا عامجا  عاونا  نیرت  شزرا  مک  زا  یکی  یکردـم  عامجا  اما  درب ، مان  ار  لوقنم  لّـصحم و  عاـمجا  ناوت  یم  اـه  نآ  هلمج  زا  هک  دـنا 
املع ینعی  هدمآ ، دوجو  هب  رگید  یلیلد  ای  تیاور  دوجو  ساسا  رب  هک  هدـش  قالطا  یعامجا  هب  نوچ  دور ، یم  رامـش  هب  تیجح  رظن 

نآ زا  هک  یمکح  دروم  رد  ناشیا  ياهاوتف  تروص  نیا  هب  .دـنا  هداد  اوتف  نآ  ساسا  رب  هدرک ،  لوبق  ار  رگید  یلیلد  اـی  تیاور  نوچ 
هک كردم -  نآ  هب  دناوت  یم  دوخ  تسا و  هیقف  تسد  رد  یعامجا  نینچ  كردم  نیا  ربانب  هدش ، ناسکی  دـنا  هدومن  طابنتـسا  لیلد 

تروص نیا  رد  .دهدب  اوتف  عوضوم  نآ  رد  شلوبق  ای  در  اب  نآ ، یـسررب  زا  سپ  دـنک و  هعجارم  تسا -  رگید  لیلد  ای  تیاور  نامه 
.تسین موصعم  لوق  زا  فشاک  یعامجا  نینچ 

نیا هب  رظن  ار  تیاور  تسیچ ؟ هلـسرم  فلا ) میهد : خساپ  لاؤس  هس  هب  دیاب  ینیلک  ياه  هلـسرم  رابتعا  يانعم  ندـش  حـضاو  يارب  - 2
هدش رکذ  دنـس  هلـسلس  رد  نایوار  همه  هک  دنـسم  دننک : - یم میـسقت  هورگ  ود  هب  هن ، ای  دشاب  لصّتم  موصعم  ات  نآ  دنـس  هلـسلس  هک 

ًالومعم .دنشاب  هدشن  رکذ  نایوار  زا  یخرب  نآ  رخآ  ای  هنایم و  ای  لّوا  رد  دشاب و  هتشادن  لاصّتا  نآ  دنس  هلـسلس  هک  هلـسرم  دنـشاب و 
ینیلک .دـیامن ب ) دـییأت  ار  نآ  يا  هنیرق  اـی  دوـش و  مئاـق  نآ  ّتیجح  رب  یلیلد  هـک  نـیا  رگم  دـنناد  یمن  تـجح  ار  هلـسرم  تـیاور 
فلؤم يرمق ، لاـس 329  یفوتم  ینیلک ، مالـسالا  ۀـقث  هب  فورعم  ینیلک ، يزار  قاحـسا  نب  بوـقعی  نب  دـمحم  رفعج  یبا  تسیک ؟

رد تسا ؟ هنوگچ  هیلع  هللا  ناوضر  ینیلک  ياه  هلـسرم  رابتعا  .تسا ج ) یفاک  باتک  ماـن  هب  هعیـش ، ییاور  هناـگراهچ  بتک  زا  یکی 
ییاور هناگراهچ  بتک  رد  دوجومتایاور  مامت  هک  تسا  روهشم  نویلوصا  زا  یخرب  هّرس و  سّدق  لئاسو  بحاص  لثم  نویرابخا  نایم 

هب یفاک  تایاور  هرابرد  شیوخ  نخس  يارب  ناشیا.دنا  هدیـسر  مالـسلا  - مهیلع راهطا  همئا  زا  ًاعطق  دنتـسه و  حیحـص  یفاک  هلمج  زا 
.دنا هدرک  لالدتـسا  نآ  هچابید  رد  ناشیا  طسوت  یفاک  باتک  تایاور  یلامجا  قیثوت  زین  ینیلک و  خیـش  یملع  هبترم  ردـق و  تلالج 

دهاوخن حیحص  ریغ  تیاور  باتک  رد  هک  هدومرفن  حیرصت  هچابید  رد  دوخ  نخس  رد  ینیلک  خیش  هک  هدش  هتفگ  ناشیا  خساپ  رد  اّما 
.دنتسین قوثودروم  میناد  یم  ًاعطق  هک  دنراد  دوجو  يدارفا  یفاک  باتک  تایاور  زا  یضعب  دنس  رد  هک  مینیب  یم  مه  لمع  رد  .دروآ 

رکذ نانخـس  نیا  در  يارب  یلیالد  هیرظن  نیا  نافلاخم  دنتـسین ، موصعم  مالک  دـنا و  هدـش  لقن  موصعم  ریغ  زا  تاـیاور  یـضعب  یّتح 
.دینک هعجارم  یلاجر  ياه  باتک  هب  دیناوت  یم  اه  نآ  لیصفت  زا  یهاگآ  يارب  هک  دنا  هدرک 
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رد هک  روطنامه  دنا ، هدرک  ریـسفت  راردا  ندـش  مامت  رتدـعب  يانعم  هب  ار  دـعبأ »  » دـنا و هدرک  لالدتـسا  دـش ، رکذ  هک  مراهچ  تیاور 
.دومن لالدتسا  لسرم  تایاور  هب  ناوت  یمن  تسین و  تجح  هلسرم  تیاور  قیقحت  ربانب  اّما  تسا ، نینچاه  باتک  رگید  رهاوج و 

ینعی تسا ، ترثک  تّوق و  لاسرتسا و  شیانعم  دـنا  هتفگ  هدرک و  لالدتـسا  زین  « ثاعبنا  » ۀـملک ماـشه و  ۀحیحـص  هب  هیرظن  نیا  يارب 
! ندش عطق  رترید 

ْنِمَف  » نآ زا  سپ  تسا و  ثاـعبنا  بساـنم  تسه ، ینیلک  ۀلـسرم  رد  هک  ردتـسا » » ًـالّوا نوـچ  تسا ، نـهذ  زا  رود  ییاـنعم  نـینچ  اـما 
تـسا لیوأت  هیجوت و  همه  اه  نیا  لاح  ره  رد  .دزاس  یمن  تایاور  اب  ًارهاظ  نتفرگ  دـعبأ »  » يانعم هب  ار  ثاـعبنا »  » هدـمآ و اَمِهِدَْـعبَأ »

(1) هجحب » سیل  لوؤملاو  »

95 ص :

مالک نینچ  هب  .دنیوگ  یم  دشاب ، لامتحا  دروم  هک  ییانعم  هب  نآ و  يرهاظ  يانعم  فالخ  رب  مالک  ریسفت  هب  حالطـصا  رد  لیوأت  - 1
.تسین دامتعا  لباق  هدوبن و  تجح  نآ  لیوأت  هظحالم  هب  لوؤم  تیاور  .دوش  یم  هتفگ  لوؤم  يا  هدش  ریسفت 
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(1) لاکشإ » نم  ولخی  ال  : » دنا هدومرف  هماقم  هللا  یلعا  ییوخ  هللا  تیآموحرم  هکنانچ  دنا ، هدرک  دیدرت  هلأسم  رد  اهقف  زا  یعمج 

.میناد - یمن لاکشا  یب  ار  هلأسم  درادن ، دوجو  ییانتعا  لباق  لیلد  نوچ  زین  ام 

: مهن ات  مراهچ  مئالع  یسررب  ینعم و  حیضوت 

هیحل تابنا  يدثلا و  ّوُدُب  لمح ، عامج ، مالتحا ، ضیح ،

لـمح و عاـمج و  مـالتحا و  ضیح و  دـنا : هدومرف  تیـسنج  نییعت  یثنخ و  صیخـشت  يارب  اـهقف  بتک  رد  هک  ییاـه  هناـشن  هلمج  زا 
زا ار  اه  نآ  يدعب  شخب  رد  .میزادرپ  - یم اه  نآیسررب  کی و  ره  يانعم  حیـضوت  هب  لصف  نیا  رد  هک  تسا  هیحل  تابنا  يدثلاّودب و 

.مینک - یم یسررب  ییاور  یهقف و  عبانم  رظنم 

، دش ادج  محر  زا  یتقو  نز  ياه  کمخت  .دنیب  یمن  ضیح  هاگچیه  درم  نوچ  دنتسه ، روآ  نانیمطا  تمالع  ود  نیا  : مالتحا ضیح و 
تلآ زا  مالتحا  روط  نیمه  .دنیبب  ضیح  نز  دوش  یم  ثعاب 

96 ص :

« ...لاکشإ نم  ولخی  ًاریخأ و ال  لوبلا  هنع  عطقنی  ام  یلع  رادملا  لیق  قبسلا  یف  ایواست  نإف  :»... هلأسم 1829 نیحلاصلا ، جاهنم  - 1
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(1) .مینادب مئالع  زا  میناوت  یم  ار  ود  نیا  نیا ، ربانب  تسا ، ندوب  درم  رب  لیلد  تیلوجر ،

.دراد همزالم  لمح ) ) ندش رادراب  اب  ضیح  ًایناث  دوش ؛ یم  مولعم  جاودزا  زا  سپ  هک  تسا  یتمالع  ًارهاظ  (: لمح ) يرادراب

97 ص :

رد ...و  برعلا  ناسل  نیعلا و  دـننامه  یبرع  ياه  همان  تغل  رگید  هدرک و  انعم  باوخ » رد  عامج   » ار مالتحا  سوماـق ، هماـنتغل  رد  - 1
، دـیراد تسد  رد  هک  باتک  نیمه  زین  هیلمع و  ياه  - هلاسر رد  ارچ  هک  دـسرب  رظن  هب  تسا  نکمم  ساسا  نیا  رب  دـنهارمه ، انعم  نیا 

باوج رد  .تسا  هدش  حرطم  زین  ناگرزب  یخرب  طسوت  اه  هتـشون  یـضعب  رد  لاکـشا  نیا  هدـش ؟ دای  مالتحا  ناونع  هب  ینم  جورخ  زا 
مالتحا زا  ادخهد  همالع  فیرعت  ام  دهاش  .دشاب  هدرک  رییغت  يرادـقم  هملک  نیا  لامعتـسا  یـسراف  نابز  رد  تسا  نکمم  مییوگ : یم 

نیا ربانب  لازنا » قلطم  : » دیوگ یم  باوخ » رد  ندـش  ُبنُج  باوخ ، رد  لازنا  ندـید ...، باوخ   » رب هوالع  هملک  نیا  لیذ  رد  هک  تسا 
رد ینم  لازنا  ًالومعم  نوچ  نیا  رب  هوالع  هدـش و  دای  مالتحا  ناونع  اـب  ینم  لازنا  قلطم  زا  یـسراف  ناـبز  رد  لقاّدـح  تفگ  ناوت  یم 

ياه همان  تغل  زا  يرایـسب  رد  هک  نانچ  هدـش ، دای  مالتحا »  » هملک اب  ییانک  تروص  هب  رما  نیا  زا  دـشاب ، ¬ یم مـالتحا  اـب  غولب  ناوا 
يارجم زا  مرپسا  جورخ  يارب  درادن  یلاکـشا  نیا  ربانب  دـجنملا ) برعلا و  ناسل  «) لاجرلا غلابم  غلب  كردأ و  ملتحا   » دـنا هتفگ  یبرع 

.دشابن نادرم  رد  غولب  ای  ندوب  درم  تمالع  تفرگ ، ماجنا  لازنا  يرگید  روط  رگا  هک  نیا  هن  دوش ، دای  ناونع  نیا  زا  نآ ، یعیبط 
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( هللظدم

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 165ناهفصا   هحفص 105 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13859/AKS BARNAMEH/#content_note_97_1
http://www.ghaemiyeh.com


ءزج ، دـشاب لازنا  اـب  هارمه  لوخد  رگا  اـّما  دوش ، یمن  ندوب  درم  لـیلد  دـشاب ، شزیمآ  لوخد و  درجم  عاـمج ، زا  روظنم  رگا  عاـمج :
.دوش یم  مالتحا 

ار ود  نیا  دیاش.تسا  ندروآرد  شیر  يانعم  هب  هیحل ، تابنا  .نانز  دننامه  اه  هنیس  یگرزب  ینعی  يدثلاّودب  : هیحل تابنِا  يدّثلا و  ّوُُدب 
مه یثنخ  صاخـشا  ، دراد دوجو  یمئـالع  نینچ  یقیقح  ياـه  تیـسنج  رد  هک  نیا  اـب  نوچ  تسناد  ندوب  نز  درم و  مئـالع  زا  ناوتن 

.دنتسه تمالع  ود  ره  ياراد  ًالومعم 

ییاور یهقف و  عبانم  رد  مهن  ات  مراهچ  ياه  هناشن 

یم میزادرپ ، - یم یهقف  عبانم  رد  مهن -  ات  مراهچ  مئالع  ینعی  شیپ -  شخب  رد  هدـش  رکذ  ياـه  هناـشن  يوجتـسج  هب  هک  یماـگنه 
، دنا هدشن  رکذ  مئالع  نیا  امهرارسأ  هللا  سّدق  میکح  ییوخ و  تایآ  تارضح  لثم  رصاعم  ياملع  نامدقتم و  ییاوتف  بتک  رد  مینیب 

.دوش یم  تایاور  رظن  زااه  هناشن  نیا  رابتعا  رد  کش  بجوم  بلطم  نیا 

نیا اما  دشاب ، - یم مّلسم  اه  نآ  ندوب  تمالع  هک  دشاب  نیا  دنا ، هدرکن  رکذ  اه  هناشنءزج  ار  مالتحا  ضیح و  هک  نیا  لیلد  دیاش 

98 ص :
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؟ هن ای  دراد  دوجو  اه  هناشن  نیا  يارب  يدهاش  مه  تایاور  رد  دید  دیاب  تسا و  سدح  کی 

؟ دنتسین تمالع  ایآ  ارچ ؟ تسین ؟ اه  هناشن  نیا  زا  يربخ  مه  تایاور  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  زاغآ  رد 

هراشا اه  ¬ هناشن نیا  زا  یضعب  هب  نآ  رد  هک  هدومرف (2)، لقن   (1) لیقع یبا  نبا  زا  یترابعفلتخملا  باتک  رد  هّرـس  سّدق  یّلح  هماّلع 
: تسا نینچ  ناشیا  ترابع  هدش ،

وأ لوب  نم  یثنألا  نم  رکذـلا  هبنّیبتی  ۀـمالع  كانه  ناک  نإف  رَظُنی ، هنإف  مالـسلا  مهیلع  لوسرلا  لآ  دـنع  یثنخلا  لیقع : یبا  نبا  لاـق  »
« .کلذ یلع  ثروی  هنإف  کلذ  هبشأ  ام  وأ  ۀیحل  وأ  مالتحإ  وأ  ضیح 

99 ص :

یم وا  ياه  باتک  هلمج  زا  تسا ، هیماما  يالضف  زا  هقث و  ملکتم  هیقف و  ءاذحلا ، ینامعلا  لیقع  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  دمحموبا  - 1
( ....و یشاجن  لاجر  ك.ر : ) .درب مان  لوسرلا  لآ  لبحب  کسمتسملا ) ) کّسمتملا هب  ناوت 

باتک نآ  رد  هدومن و  يروآ  عمج  املع  رگید  بتک  زا  ار  ناشیا  يارآ  هک  هدـش  پاچ  لیقع  یبا  نبا  هقف  ناونع  هب  یباـتک  ًاریخا  - 2
.دنا هدروآ  هدرک ، لقن  ناشیا  زا  همالع  هک  ار  رظن  نیمه 
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ربرد ار  نآ  کلذ » هبـشأ  ام   » ترابع تسین  دـیعب  هتبلا  ، تسا هدرکن  لقن  ار  ناتـسپ  یگرزب  طقف  ثحب  دروم  تمالع  راـهچ  زا  ناـشیا 
.دریگب

یلو هدرک ، رکذ  ار  اه  تمالع  نیا  لیقع  یبا  نبا  هدش  روطچ  هک  دوش  یمحرطم  رت  شیبشـسرپ  نیا  لیقع  یبا  نبا  تارابع  دوجو  اب 
؟ دنا هدرکن  رکذ  ار  اه  نآ  ناشیا  ۀمه  هکلب  ناگرزب ، رثکا 

، تسج کّسمت  نآ  هب  دوش  یمن  لیلد  ناونع  هب  ، لالدتـسا ماقم  رد  تسا و  لیقع  یبا  نبارظن  بلطم  نیا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
یمئالع يارب  دیآ  یم  رب  نینچ  هدروآ و  ار  لوسرلا » لآ  دنع   » ترابع نوچ  تسا  تیاور  نومضم  ناشیا  مالک  مییوگب  هک  نیا  رگم 

.دهد یم  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نادناخ  هب  ار  اه  نآ  هک  هتشاد  مه  دامتعا  نآ  هب  هدید و  یتیاور  دنک ، یم  رکذ  هک 

تایاور ءزج  ار  نآ  دنک ، یم  لقنامهیلع  یلاعت  هللا  ناوضرهمالع  زا  ار  لیقع  یبا  نبا  مالک  یتقو  هّرس  سّدق  لئاسو  بحاص 

100 ص :
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.تسا دنس  نودب  دحاو و  ربخ  مکح  ردلیقع  یبا  نبا  مالک  لاح  ره  رد  یلو   ، (1) درامش یم 

یکی هک  میراد  اـه  هناـشن  نیا  راـبتعا  يارب  مه  رگید  تیاور  ود  مینیب  یم  میزادرپ ، یم  وجتـسج  قیقحت و  هب  یتقو  هک  تسا  بلاـج 
.تسا لاصخ  تیاور  يرگید  نیظعاولا و  ۀضورربخ 

ار اه  نآ  هک  رگید  تیاور  ود  و  لیقع ، یبا  نبا  مالک  مینک : رکذ  میناوت  یم  لیلد  هس  شخب ، نیا  ثحب  دروم  مئـالع  يارب  نیا  رباـنب 
.درک میهاوخ  یسررب  لقن و 

هک دـنک  یم  لقن  ثحب  دروم  مئالع  دـییأت  رد  یتیاور  ، تسا لاتف  نبا  نآ  فلؤم  هک  نیظعاولاۀـضورزا  لئاسو  بحاـص  : لّوا تیاور 
: تسا نینچ  نآ  نتم 

101 ص :

َْتلَاب ْنِإَف  ُْهنِم  ُلُوبَی  يِذَّلا  ِجْرَْفلا  یَلَع  ُثِرَت  اَـهَّنَأ  ُباـَب  ُهَهَبْـشَأ 1 - اَم  یَْثنُْخلا َو  ِثاَریِم  ُباَْوبا  ، 283 ص :  ، 26 ،ج :  هعیـشلا لئاسو  - 1
ُماَِـلتْحِالا َو ِهِیف  ُرَبَـتُْعی  ُهَّنَأ  ًاریِخَأ َو  ُعِـطَْقنَی  يِذَّلا  یَلَعَف  اَیَوَتْـسا  ِنِإَـف  ُثِعَْبنَی  يِذَّلا  یَلَعَف  اَیَوَتْـسا  ِنِإَـف  ُلْوَْـبلا  ُْهنِم  ُِقبْـسَی  يِذَّلا  یَلَعَف  اَـمُْهنِم 

ح 7. ُيْدَّثلا ، ُْضیَْحلا َو 
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ِنَع َِلئُـس  ُهَّنَأ  ٍثیِدَـح  ِیف  مالـسلا  ¬ هیلع ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َنیِظِعاَوـْلا  ِهَـضْوَر  ِیف  ُّیِـسِراَْفلا (1) ُلاَّتَْفلا  ٍِّیلَع  ِْنب  َدَـمْحَأ  ُنـْب  ُدَّمَُحم  »
َلِیق اَّلِإ  اَُهیْدَث َو  اََدب  ْتَضاَح َو  یَْثنُأ  َْتناَک  ْنِإ  َمَلَتْحا َو  ًارَکَذ  َناَک  ْنِإَف  ِِهب  ُرَظَْتُنی  ُهَّنِإَف  یَْثنُأ  ْوَأ  َوُه  ٌرَکَذ  يَرُْدی  َال  يِذَّلا  َوُه  َلاَقَف  َِتبْؤُْملا 

(2) ٌهَأَْرما ».  َیِهَف  ِریِعَْبلا  ُلَْوب  ُصَّکَنَتَی  اَمَک  ُُهلَْوب  َصَّکَنَت  ْنِإ  ٌرَکَذ َو  َوُهَف  َِطئاَْحلا  ُُهلَْوب  َباَصَأ  ْنِإَف  ِِطئاَْحلا  یَلَع  ُْلب  َُهل 

هناشن ناونع  هبراردایگنوگچ  اه  نآ  زا  سپ  هدـش و  رکذ  هنیـس  یگرزب  ضیح و  مالتحا و  ینعی  ثحب ، دروم  تمـالع  هس  تیاور  رد 
ثحب اه  نآ  بیترت  اه و  هناشن  رگید  ای  راردا  هب  طوبرم  ياه  هناشن  نتـشاد  مّدـقم  دروم  رد  اهقف  نایم  لیلد  نیمه  هب  تسا ، هدـشنایب 

.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  رخآ  شخب  رد  هک  هدش 

دوجو فالتخا  تسا ، لاتف  نبا  هب  فورعم  هک  نیظعاولا  ۀضور  باتک  ةدنسیون  مان  ةرابرد  هچرگا  : يدنس رظن  زا  تیاور  یسررب 

102 ص :

« عرو دهاز  ملاع  هقف ، ردقلا ، لیلج  ملکتم  : » دواد نبا  لاجر  - 1
ِتاَماَلَْعلِاب ُهُْرمَأ  ْنَّیَبَتَی  َْمل  يِذَّلا  ِلِکْشُْملا  یَْثنُْخلا  ِمْکُح  ُبَاب  -2، ُهَهَبْشَأ اَم  یَْثنُْخلا َو  ِثاَریِم  ُباَْوبَأ  ص 286 ، ،ج 26 ، هعیشلا لئاسو  - 2

.متفه ح  ِهَروُکْذَْملا ،
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.دوش یم  دای  لاتف  نبا  ربخ  ناونع  هب  نآ  زا  لیلد  نیمه  هب  .تسا  نآ  ندوب  دنس  یب  تیاور  لکشم  اما  هدش ، قیثوت  یلو  دراد ،

، هدـش يروآ  عمج  هیلع  یلاـعت  هللا  ناوضر  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  روتـسد  هب  هک  هعیـش  ثیداـحا  عماـج  باـتک  رد  : مود تیاور 
(1)  . میزادرپ یم  نآ  یسررب  هب  هک  هدش  رکذ  لاصخ ، كردتسم و  هلمج  زا  عبنم ، دنچ  زا  ام  ثحب  دروم  رد  یتیاور 

: تسا نینچ  نآ  دنس  .دشاب  یم  فیطل  یلیخ  نتم  رظن  زا  حیحص و  يدنس  رظن  زا  لاصخ  تیاور 

103 ص :

مهن تسیب و  دلج  ۀعیشلا ، ثیداحا  عماج  - 1
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نب مصاع  نع   (3) نارجن یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نع   (2) هیبأ نع  مشاه  نب  میهاربإ  نب  یلع  انثدح  لاق  هنع  هللا  یـضر  یبأ (1) انثدح  »
« مالسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع   (5) سیق نب  دمحم  نع   (4) دیمح

: تیاور نتم  اما  هدش ، قالطا   (6) سیق هحیحص  هاگ  تیاور  نیا  هب  هک  یتروص  هب  دنتسه ، بوخ  دنس  نایوار  ۀمه 

نیب نم  تفتـسم و  نیب  نمف  نومکارتـم  هیلع  ساـنلا  هبحرلا و  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریمأ  اـمنیب  : لاـق مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  »
! هتاکرب هللا و  همحر  نینمؤملاریمأ و  ای  کیلع  مالسلا  لاقف : ، لجر هیلإ  ماق  ذإ  يدعتسم ،

104 ص :

قودـص ناونع  هب  شراوگرزب  رـسپ  وا و  هدوب ، رایـسب  تافیلأت  بحاص  هیماما و  بهذـم  ناـگرزب  زا  هیوباـب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  - 1
.دنتسه فورعم 

.میتشون نیا  زا  شیپ  شردپ  وا و  هرابرد  - 2
( یشاجن دواد و  نبا  «) ۀقث ۀقث  - » 3

( یشاجن دواد و  نبا  لاجر  «) قودص نیع  ۀقث  - » 4
( لاجرمجعم «) نیتقث نیب  كرتشم  - » 5

.دش نایب  ماشه  هحیحص  لیذ  رد  نیا  زا  شیپ  هحیحص  يانعم  - 6
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؟ تنأ نَم  هتاکرب  هللا و  همحر  مالسلا و  کیلع  :و  لاق مث  نیتمیظعلا  کیتاه  هینیعب  مالسلا  - هیلع نینمؤملاریمأ  هیلإ  رظنف 

، كدالب لهأ  کتیعر و  نم  لجر  انأ  لاقف :

! ّیلع تیفخ  ام  ًادحاو  ًاموی  َّیَلَع  تمّلس  ول  يدالب و  لهأ  یتیعر و  نم  تنأ  ام  لاق :

! نینمؤملاریمأ ای  نامألا  لاقف :

؟ هتلخد ذنم  ًاثدح  اذه  يرصم  یف  تثدحأ  له  مالسلا : - هیلع نینمؤملا  ریمأ  لاقف 

ال، لاق :

؟ برحلا لاجر  نم  کلعلف  لاق :

، معن لاق :

، سأب الف  اهرازوأ  برحلا  تعضو  اذإ  لاق :

ورمألا اذـهب  قحأ  تنأ  تنک  نإ  هل  لاق  رفـصألا و  نبا  هیف  ثعب  یـش ء  نع  کلأسأ  کل  ًالفغتم  هیواعم  کیلإ  ینثعب  لـجر  اـنأ  لاـق :
کتعبتا کلذ  تلعف  اذإ  ّکنإف  کلأسأ  اّمع  ینبجأف  دمحم  دعب  هفیلخلا 

105 ص :
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، اهنع کلأسأل  کیلإ  ینثعبف  کلذ  هقلقأ  دق  باوج و  هدنع  نکی  ملف  هزئاجلاب  کیلإ  ثعبأ  و 

جوزتی نأ  نسحأ  امف  هیراج  قتعأ  دقل  هللا  هعم و  نم  هامعأ و  هلـضأ و  ام  دابکألا  هلکآ  نبا  هللا  لتاق  مالـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاقف 
یتعزانم یلع  اوعمجأ  یتلزنم و  میظع  اورغص  یّقح و  اوعفد  یماّیأ و  اوعاضأ  یمحر و  اوعطق  همألا  هذه  نیب  ینیب و  هللا  مکح  اهب (1)

(2) دمحم نیسحلا و  نسحلاب و  یَلَع 

، تببحأ مهَّیأ  لأساف  ینبا ، اذه  هللا و  لوسر  انبا  ناذه  یماش  ای  لاقف : اورضحأف ،

 ، (3) هرفولا اذ  لأسأ  لاقف :

106 ص :

یلو هتفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  دـنک ، جاودزا  وا  اـب  هراـبود  روطچ  دـناد  ¬ یمن یلو  هدرک  دازآ  يزینک  - 1
.دناد ¬ یمن ار  نآ  هرادا  یگنوگچ 

رد اما  ص 267 ) (ج 1 ، تسا هدـمآ  ...نسحلاب " َّیَلَع  ربنق ! ای  ، یتعزانم یلع  اوعمجأ  :" تروص هب  جاجتحا  باتک  رد  ریخا  ترابع  - 2
.تسا هدمآ  دش ، تبث  نتم  رد  هک  یتروص  نیمه  هب  رگید  عبانم 

گرزب - 3
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، ًایبص ناک  مالسلا و  هیلع  نسحلا  ینعی 

، کل ادب  امع  ینلَس  مالسلا : هیلع  نسحلا  هل  لاقف 

؟...  ثنؤملا و ام  و  یماشلا ...: لاقف 

نإ ملتحا و  رکذ  ناک  نإف  هب  رظتنی  هنإف  یثنأ  مأ  وه  رکذ  يردـی أ  يذـلا ال  وهف  ثنؤملا  امأ  و  مالـسلا ...: - هیلع یلع  نب  نسحلا  لاقف 
لوب صکتنا  امک  هلوب  صکتنا  نإ  رکذ و  وهف  طئاحلا  هلوب  باصأ  نإف  طئاحلا  یلع  لب  هل  لیق  الإ  اهیدث و  ادب  تضاح و  یثنأ  تناک 

(1) هأرما » یهف  ریعبلا 

.تسا هدش  رکذ  يدث  ّودب  ضیح و  مالتحا و  ینعی  لصف  نیا  ثحب  دروم  ياه  هناشن  زاهناشن  هس  تیاور  رد 

، دنا هدش  رکذ  تیاور  دـنچ  رد  ثحب  دروم  مئالع  هک  مییوگب  میناوت  یم  مینک ، باسح  تیاور  ار  لیقع  یبا  نبا  مالک  رگا  نیا  ربانب 
ربتعم شدنـس  هک  لاصخ  تیاورًاصوصخ  دنراد ، دوجو  هدش  لقن  نیظعاولا ، - ۀـضورو لاصخ  زا  هک  یتیاور  رد  اه  - هناشن نیا  ینعی 

.تسا

107 ص :

 ..... ضعب نم  دشأ  اهضعب  ءایشأ  هرشع  باب  ج2،ص440 ، لاصخلا ، - 1
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.تسا ندوب  نز  يارب  ینیقی  تمالع  هک  ضیح  ًاصوصخ  ، درک لمع  نآ  هب  ناوت  یم  تیاور  دنس  حیحصت  زا  سپ  ، لاح ره  رد 

، دوب هدـش  رکذ  لیقع  یبا  نبا  مالک  رد  هک  ییاه  هناشن  نایم  رد  هتبلا  هدـماین ، نایم  هب  ینخـس  تیاور  ود  نیا  رد  شیر  دروم  رد  اـّما 
مئـالع زا  تسین  دـیعب  دـشاب ، روآ  ناـنیمطا  رگا  تسا ، درم  مئـالع  زا  ًاـتعیبط  نتـشاد  شیر  نوچ  : تفگ ناوـت  یم  تسه و  شیر " "

.تسین لاکشا  زا  یلاخ  ندوب ، درم  هب  مکح  شیر ، ندییور  درجم  هب  هچرگا  دشاب ،

اه هدند  دادعت  مهد : تمالع 

نوچ تسا  یلکشم  مهم و  ثحب ، نیا.تساه  هدند  دادعت  هدش ، لقن  یثنخ  ندوب  درم  ای  نز  صیخـشت  يارب  هک  ییاه  هناشن  هلمج  زا 
.دنام دهاوخن  یقاب  لکشم  ياثنخ  ایند  رد  رگید  میوش ، تیسنج  نییعت  رد  اه  هدند  دادعت  رابتعا  هب  لئاق  رگا 

خیـش رئارـس و  رد  هللا  همحر  یّلح  سیردا  نبا  راـصتنا و  رد  هّرـس  سّدـق  یـضترم  دیـس  لـثم  نارخأـتم  امدـق و  ناـگرزب  زا  یهورگ 
اه هدند  دادعت  تایرئاحلا  رد  هرّس  سدق  یسوط  خیش  .دنا  هداد  مکح  اه  هدند  دادعت  رابتعا  هب  مالعالا  باتک  رد  هماقم  هللا  یلعادیفم 

ار

108 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 165ناهفصا   هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هداد  تبسن  تیاور "  " هب هیاهن  رد  و  تایاور "  " هب ار  مکح  نیا  فالخ  باتک  رد  اّما  هتسناد ، ربتعم 

نیعبرا باتک  تیاور  هب  ایوگ  ناـشیا  رظن   (1)، تسین حیحـص  تیاور  یلو  دراد ، دوجو  تیاور  دروم  نیا  رد  هدومرف : لـیقع  یبا  نبا 
هک هنوگنامه  دشاب ، یم  حیحـص  تیاور  هّرـس  ¬ سدق قودص  خیـش  دنـس  اب  نوچ  دنراد ، يدنـس  لاکـشا  هک  هدوب  بیذهت  ای  ءاطع 

.تسا هدرک  حیرصت  هتکن  نیا  هب  هیلع  هللا  ناوضر  رهاوج  بحاص 

رگید یخرب  هّرـس و  سّدق  ییوخ  هللا  تیآ  هک  تسا  بیجع  اما  هتـسناد ، ربتعم  ار  اه  هدند  دادـعت  زین  هیلع  هللا  ناوضر  رهاوج  بحاص 
اب ارچ  هک  دـنا  هتفرگ  داریا  ناشیا  رب  یخرب  مه  لیلد  نیمه  هب  دـنا ، - هدرواین نایم  هب  ینخـساه  هدـند  دادـعت  زا  دوخ  ياـه  هتـشون  رد 

، دوش مولعم  صخـشم و  شخب  نیا  ثحب  نمـض  رد  بلطم  لیلد  دیاش  هتبلا  دـنا ، هدرکن  رکذ  ار  تمالع  نیا  حیحـص  تایاور  دوجو 
.تسیچ هلأسم 

109 ص :

ص520 لیقع ، یبا  نبا  هقف  - 1
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اه نآ  نایم  یبیجع  فالتخا  هک  هدـش  لقن  اه  هدـند  دادـعت  راـبتعادروم  رد  تیاور  دـنچ  ثیداحالا (1) عماج  ولئاـسو  باـتک  ود  رد 
.دوش یم  هدید 

دـسر یمحیرـش  نبةرـسیمهب  دنـس  راهچ  ره  نایوار  ۀلـسلس  هدـش و  لقن  دنـس  راهچ  اب  ًالقا  هک  تسا  یتیاور  باب ، تایاور  هلمج  زا 
.دنک یم  لقن  یضاق  حیرش  زا  ار  نآهک 

.دراد یتافالتخا  رگید  لقن  اب  یلقن  ره  رد  تیاور  اّما 

اه 7 هدند  دادعت  یکی  رد  هک  مینیب  یمتیاور  فلتخم  ياه  - لقن ۀعلاطم  اب.تساه  هدند  دادـعت  نایب  رد  فالتخا  تافالتخا ، ۀـلمج  زا 
.تسا هدش  رکذ  رگید 17 و 18  یلقن  رد  يرگید 11 و 12 و  رد  یکی 8 و 9 ، رد  و 8 ،

.میزادرپ یم  نآ  فلتخم  ياه  لقن  ردتیاور  یسررب  هب  نونکا 

110 ص :

هن تسیب و  دلج  - 1
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ْنَع ِهِیبَأ  ْنَع  ٍْحیَرُش  ِْنب  َهَرَْسیَم  ِنب  َهَیِواَعُم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِبتاَْکلا (2) ٍدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا (1) ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  «َو 

: َْتلاَقَف ٌهَأَْرما  ٍْحیَرُش  َیلِإ  ْتَمَّدَقَت  َلاَق :  (3) ٍْحیَرُش ِْنب  َهَرَْسیَم 

! ًهَمِصاَُخم َُکْتئِج  یِّنِإ 

؟ ِکُمْصَخ َْنیَأ  َو  َلاَقَف :

! یِمْصَخ َْتنَأ  َْتلاَقَف :

، یِمَّلَکَت اََهل : َلاَقَف  َسِلْجَْملا ، اََهل  یَلْخَأَف 

، ٌجْرَف ِیل  ٌلِیلْحِإ َو  ِیل  ٌهَأَْرما  یِّنِإ  َْتلاَقَف :

111 ص :

( لاجر مجعم  ) یحطف ۀقث  ، یمیتلا نسحلا  نب  یلع  - 1
بتاکلا مینـست  نب  دـمحم  نامه  بتاکلا  دـمحم  هک  تسا  نیا  رهاظ  : » دـیامرف - یم تیاور  لیذ  رد  هّرـس  سّدـق  ییوخ  هللا  تیآ  - 2

« .دشاب
ردپ هیواعم و  نب  هللادـبع  نب  یلع  هرابرد  .دـنک  یم  یفرعم  لمهم  ناونع  اب  ار  وا  دوخ  لاجر  رد  هیلع  هللا  ناوضر  ییوخ  هللا  تیآ  - 3

وا و زا  ییوخ  هللا  تیآ  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  تسا ، هدـش  رکذ  اه  نآ  مان  طقف  درادـن و  دوجو  یلاجر  بتک  رد  یمذ  حدـم و  مه  وا 
.درب یم  مان  لوهجم  ناونع  هب  شردپ 
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( هللظدم

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 165ناهفصا   هحفص 119 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13859/AKS BARNAMEH/#content_note_111_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13859/AKS BARNAMEH/#content_note_111_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13859/AKS BARNAMEH/#content_note_111_3
http://www.ghaemiyeh.com


، ُلْوَْبلا َءاَج  ُْثیَح  ْنِم  َثَّرَو  ٌهَّیِضَق  اَذَه  ِیف  مالّسلا  ¬ هیلع َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَِأل  َناَک  ْدَق  َلاَقَف :

، ًاعیِمَج اَمُْهنِم  یِجَی ُء  ُهَّنِإ  َْتلاَق :

؟ ُلْوَْبلا ُِقبْسَی  َْنیَأ  ْنِم  اََهل : َلاَقَف 

، ٍدِحاَو ٍْتقَو  ِیف  ِناَعِطَْقنَی  ٍدِحاَو َو  ٍْتقَو  ِیف  ِناَئیِجَی  ُِقبْسَی ، ْیَش ٌء  اَمُْهنِم  َْسَیل  َْتلاَق :

! ٍبَجَِعب َنیِِربُْخَتل  ِکَّنِإ  اََهل : َلاَقَف 

َقِّرَُفِتل ِیل  َِدلُو  اَِمل  َُکْتئِج  اَمَّنِإ  اَُهتْدـَلْوَأَف َو  اَُهْتئِطَوَف  ًامِداَخ  ِینَمَدْـخَأ  ِیل َو  ٍّمَع  ُْنبا  ِینَجَّوَزَت  اَذَـه ، ْنِم  ُبَجْعَأ  َوُه  اَِمب  َكُِربْخُأ  َْتلاَقَف :
، یِجْوَز َْنَیب  ِیْنَیب َو 

: َْتلاَقَف یِـضاَْقلا  َلاَق  اَّمَع  اََهلَأَس  ْتَلِخْدُأَف َو  اَِهب  َرَمَأَف  ُهَأْرَْملا  َِتلاَق  اَِمب  ُهَرَبْخَأَف  مالّـسلا  ¬ هیلع ٍِّیلَع  یَلَع  َلَخَدَـف  ِءاَضَْقلا  ِسِلْجَم  ْنِم  َماَقَف 
، َكَرَبْخَأ يِذَّلا  َوُه 

، اَهِّمَع ُْنبا  اَهُجْوَز  َرِضْحُأَف  َلاَق :

112 ص :
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؟ َکِّمَع ُهَْنبا  َُکتَأَْرما َو  ِهِذَه  مالّسلا : ¬ هیلع َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٌِّیلَع  َُهل  َلاَقَف 

، ْمَعَن َلاَق :

؟ َناَک اَم  َتِْملَع  ْدَق  َلاَق :

، اَْهتََدلْوَأَف اَْهتَئِطَوَف  ًامِداَخ  اَُهْتمَدْخَأ  ْدَق  ْمَعَن  َلاَق :

؟ َِکلَذ َدَْعب  اَهَْتئِطَو  َُّمث  َلاَق :

، ْمَعَن َلاَق 

، ِْنیَتَأْرَِمب َو  ًالَّدَعُم -  َناَک  َو  ِّیِصَْخلا (2) - ٍراَنیِِدب  َّیَلَع   ، (1) ِدَسَْألا یِصاَخ  ْنِم  ُأَرْجَأ  َْتنََأل  مالّسلا : ¬ هیلع ٌِّیلَع  َُهل  َلاَق 

113 ص :

زا دـید ، ار  هرظنم  نیا  یتقو  .داتفا  اجنآ  هب  يریـش  هار  دوب ، يواگ  هّلگ  ندـنارچ  لوغـشم  یناـپوچ  درم  هدـش  هتفگ  اـه  ¬ لـثم رد  - 1
تسد و يا  هلیح  اب  .مهدب  تناشن  ایب  تفگ : ناپوچ  دنا ، هدـش  وت  مار  یگرزب  نیا  هب  تاناویح  هک  يا  هدرک  راک  هچ  دیـسرپ : ناپوچ 

.درک هتخا  ار  وا  تسب و  ار  وا  ياپ 
هدرب مان  ترضح  قوثو  دروم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  یباحـص  ناونع  اب  وا  زا  هدوب و  بایزرا  مّوقم و  هک  هدوب  یـصخش  مان  - 2

( لاجر مجعم  ) .تسا هدش 
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اوُجَرَخ َُّمث  اُولَعَفَف  ، اَْهیَْبنَج َعاَلْـضَأ  اوُّدُع  اَِهباَِیث َو  ْنِم  اَهوُدِّرَج  ًاباَِقن َو  اَهوُِسْبلَأ  ًاْتَیب َو  اَهُولِخْدَأَف  ًهَأَْرما  َِتناَک  ْنِإ  َهَأْرَْملا  ِهِذَـه  اوُذُـخ  َلاَقَف :
، ًاْعلِض َرَشَع  َدَحَأ  ِرَْسیَْألا  ِْبنَْجلا  ًاْعلِض َو  َرَشَع  اَْنثا  ِنَْمیَْألا  ِْبنَْجلا  ُدَدَع  َُهل : اُولاَقَف  ِْهَیلِإ 

، ِماَّجَْحلِاب ِینُوتیا  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ٌِّیلَع : َلاَقَف 

: ُجْوَّزلا َلاَقَف  ِلاَجِّرلِاب  اَهَقَْحلَأ  ًءاَذِح َو  ًءاَدِر َو  اَهاَطْعَأ  اَهِْرعَش َو  ْنِم  َذَخَأَف 

؟ َهَّیِضَْقلا ِهِذَه  َتْذَخَأ  ْنَّمِم  ِلاَجِّرلِاب ! اَهَتْقَْحلَأ  یِّمَع  ُهَْنبا  ِیتَأَْرما َو  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی 

ُدَدَـع ٍْعلِِـضب َو  ِءاَسِّنلا  ِعاَلْـضَأ  ْنِم  ُّلَقَأ  ِلاَـجِّرلا  ُعاَلْـضَأ  مالّـسلا َو  هیلع  َمَدآ  ِْعلِـض  ْنِم  ْتَِقلُخ  َءاَّوَح  َمَدآ َو  ِیبَأ  ْنِم  اَُـهْتثِرَو  یِّنِإ  َلاَـقَف :
! ٍلُجَر ُعاَلْضَأ  اَهِعاَلْضَأ 

(1)« .اوُجِرْخُأَف ْمِِهب  َرَمَأ  َو 

114 ص :

ص 287 ح 3 ، ةروکذملا ، تامالعلاب  هرمأ  نیبتی  مل  يذلا  لکشملا  یثنخلا  باب  - 2 ،ج 26 ، هعیشلا لئاسو  - 1
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(1)  : تسا هدش  لقن  نینچ  هیقفلا  هرضحیال  نم  تیاور 

ِسِلْجَم ِیف  َوُه  اَمَْنَیب  َیِـضاَْقلا  ًاْحیَرُـش  َّنِإ  َلاَـق : مالـسلا  ¬ هیلع ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع   (3) ٍْسیَق ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَـع   (2) ٍْدیَمُح ُْنب  ُمِصاَـع  يَوَر  «َو 
: َْتلاَقَف ٌهَأَْرما  ُْهتَتَأ  ْذِإ  ِءاَضَْقلا 

! یِمْصَخ َْنَیب  ِیْنَیب َو  ِْضقا  یِضاَْقلا  اَهُّیَأ 

؟ ِکُمْصَخ ْنَم  َو  اََهل : َلاَقَف 

115 ص :

نایب رد  باب  نیا  تیاور  راهچ  زا  میرذگب ، دومرف  دهاوخ  حرطم  ثحب  نمض  رد  داتـسا  هک  تایاور  نیا  ینتم  تالاکـشا  زا  رگا  - 1
یلیلد ار  نآ  یخرب  تسا و  هدش  هدرب  مان  هحیحـص  ناونع  هب  نآ  زا  هک  دشاب  یم  ربتعم  يدنـس  ياراد  تیاور  نیا  اهنت  حیرـش ، هعقاو 

مه هدش و  رادراب  مه  هک  تشاد  اعّدا  دوب ، هدرک  هعجارم  حیرش  هب  هک  یصخش  نوچ  دنا ، هتسناد  نآ  هیبش  ای  تیـسنج  رییغت  عوقو  رب 
حرطم ياعّدا  تفلاخم  رب  هوالع  هک  منک  یم  بلج  هتکن  ود  نیا  هب  ار  یمارگ  هدنناوخ  هّجوت  خساپ  رد  .دزاس  رادراب  ار  ینز  هتسناوت 

ًالمع مه  مالـسلا  - هیلع یلع  نینمؤملاریما  تسا ، نادنمـشناد  رظن  قافّتا  دروم  هک  یـسانش  تسیز  مولع  اب  صخـش  نآ  يوس  زا  هدش 
.تسا هدومرف  قحلم  نادرم  هب  ار  یعّدم  صخش  هتفریذپن و  ار  وا  ياعّدا 

( یشاجن لاجر  «) قودص نیعلا  ۀقث  - » 2
.تسا نیتقث  نیب  كرتشم  وا  هک  میدرک  لقن  لاجرلا  مجعم  زا  - 3
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! َْتنَأ َْتلاَق :

! ِءاَسِّنِلل اَم  ِلاَجِّرِلل َو  اَم  ِیل  َّنِإ  َْتلاَقَف : ُِکتَماَلُظ ؟ اَم  اََهل : َلاَقَف  ْتَلَخَدَف  اََهل  اوُجَْرفَأَف  اََهل ، اوُجِْرفَأ  َلاَق :

، ًاعَم ِناَنُکْسَی  ًاعیِمَج َو  اَمِِهب  ُلُوبَأ  یِّنِإَف  َْتلاَق : ِلاَبَْملا ، یَلَع  یِضْقَی  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َّنِإَف  ٌْحیَرُش : َلاَق 

، اَذَه ْنِم  َبَجْعَِأب  ُْتعِمَس  اَم  ِهَّللا  َو  ٌْحیَرُش : َلاَق 

! اَذَه ْنِم  ُبَجْعَأ  َو  َْتلاَق :

! یِّنِم ْتََدلَوَف  ِیتَیِراَج  ُْتعَماَج  ُْهنِم َو  ُتَْدلَوَف  یِجْوَز  ِینَعَماَج  َْتلاَق : َوُه ؟ اَم  َو  َلاَق :

: َلاَقَف مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َیلِإ  َءاَج  َُّمث  ًابِّجَعَتُم  يَرْخُْألا  یَلَع  ِْهیَدَی  يَدْحِإ  ٌْحیَرُش  َبَرَضَف 

َِکلَذ ْنَع  مالسلا  ¬ هیلع َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  اََهلَأَسَف  ِهَأْرَْملا  َهَِّصق  ِْهیَلَع  َّصَق  َُّمث  ُْهنِم  َبَجْعَِأب  ُْتعِمَس  اَم  ْیَش ٌء  َّیَلَع  َدَرَو  ْدََقل  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی 
؟ ِکُجْوَز ْنَم  َو  اََهل : َلاَقَف  َرَکَذ  اَمَک  َوُه  َْتلاَقَف 

، ٌناَُلف َْتلاَق :

116 ص :
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؟ ِهِذَه ُفِْرعَت  َأ  َلاَقَف : ُهاَعَدَف  ِْهَیلِإ  َثَعَبَف 

، ِیتَجْوَز َیِه  ْمَعَن  َلاَق 

! ِلاَْحلا ِهِذَِهب  اَْهیَلَع  ُمِدُْقت  ُْثیَح  ِدَسَْألا  ِبِکاَر  ْنِم  ُأَرْجَأ  َْتنََأل  مالسلا : ¬ هیلع ٌِّیلَع  َُهل  َلاَقَف  َِکلَذَک  َوُه  َلاَقَف  َْتلاَق  اَّمَع  َُهلَأَسَف 

، اَهَعاَلْضَأ َّدُعَف  ٍهَأَْرما  َعَم  ًاْتَیب  اَْهلِخْدَأ  ُرَْبنَق  اَی  َلاَق : َُّمث 

! ًهَأَْرما اَْهیَلَع  ُنِمَْتئَأ  َال  اًلُجَر َو  اَْهیَلَع  ُنَمآ  َال  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  اَهُجْوَز : َلاَقَف 

: َُهل َلاَقَف  ِِهب  ُِقثَی  َناَک  ِهَفوُْکلا َو  ِلْهَأ  یِِحلاَص  ْنِم  َناَک  َو  ِّیِصَْخلا ، ٍراَنیِِدب  َّیَلَع  مالسلا : هیلع  ٌِّیلَع  َلاَقَف 

، اَهَعاَلْضَأ َّدُع  ًارَْزئِم َو  َّدُشَت  ْنَأ  اَهُْرم  اَِهباَِیث َو  ْنِم  اَهِّرَع  ًاْتَیب َو  اَْهلِخْدَأ  ُراَنیِد  اَی 

َهَوُْسنَلَْقلا ِلاَجِّرلا َو  َباَِیث  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  اَهَسَْبلَأَف  ِراَسَْیلا  ِیف  ٌهَِیناَمَث  ِنیِمَْیلا َو  ِیف  ٌهَعِْست  َرَشَع  َهَْعبَس  اَهُعاَلْـضَأ  َناَک  َِکلَذ َو  ٌراَنیِد  َلَعَفَف 
، ِلاَجِّرلِاب ُهَقَْحلَأ  َءاَدِّرلا َو  ِْهیَلَع  یَْقلَأ  ِْنیَْلعَّنلا َو  َو 

117 ص :
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؟ ِلاَجِّرلِاب اَهُقِْحُلت  یِّنِم  ْتََدلَو  ْدَق  یِّمَع َو  ُهَْنبا  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  اَهُجْوَز : َلاَقَف 

ُعاَلْضَأ یَْصقَْألا َو  ِرَْسیَْألا  َمَدآ  ِْعلِض  ْنِم  َءاَّوَح  َقَلَخ  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِمْکُِحب  اَْهیَلَع  ُتْمَکَح  یِّنِإ  مالسلا : هیلع  َلاَقَف 
(1) .ٌماَمَت » ِءاَسِّنلا  ُعاَلْضَأ  ُصُْقنَت َو  ِلاَجِّرلا 

(2) يدبعلا یلع  نب  نسحلا  يور  و  :» هدمآ دیفم  داشرا  رد  موس  تیاور 

118 ص :

ح4،ص 328 یثنخلا ، ثاریم  باب  ج4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 1
هدرک لقن  بقانم  باتک  رد  ار  نآ  بوشآرهش  نبا  هک  دراد  ار  تیاور  کی  نیمهیدبعلا  یلع  نب  نسح  زا  هّرس  سّدق  دیفم  خیـش  - 2

لهچ و سلجم  یلاما ، رد  یکی  هدرک ، لقن  وا  زا  تیاور  ود  هّرـس  سّدـق  قودـص  موحرم  .دراد  وا  زا  ار  تیاور  کی  نیمه  مه  وا  و 
یم هک  لاصخ  عست  یلع  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یطعا  باب  لاصخ ، رد  يرگید  دنک و  - یم دای  دیعـسوبا  هینک  اب  ار  وا  هک  ود 

زا دهد ، یم  يدبعلا ) ینعی   ) وا تبسن  هرابرد  هک  یتاحیضوت  زا  سپۀعیـشلا  نایعاباتک  هدنـسیون.تسا  ئراقلا  نبا  هب  فورعم  دیامرف 
لاجر ياه  باتک  رد  دـیامرف  یم  سپـس  دـسر ، یم  رازن  هلیبق  رد  سیقلادـبع  هب  بسن  نیا  هک  دـنک  یم  لقن  یناعمـس  باسنا  باتک 

.میتفاین وا  زا  يرکذ  یلاجر  ياه  باتک  رد  زین  ام  .تسین  وا  زا  يرکذ 
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( هللظدم

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 165ناهفصا   هحفص 126 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13859/AKS BARNAMEH/#content_note_118_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13859/AKS BARNAMEH/#content_note_118_2
http://www.ghaemiyeh.com


هتابن (2): نب  غبصألا  نع  فیرط (1) نب  دعس  نع 

اوفرصناف هنع  اوفخی  نأ  هلوح  نم  رمأف  لاق  هجاح  یل  ّنإف  ینلخأ  هیمأ ! ابأ  ای  لاقف : صخش  هءاج  ذإ  ءاضقلا  سلجم  یف  حیرش  انیب  لاق 
انأ لجر  أ  ّیف ؟ كدنع  مکحلا  امف  ءاسنلل  ام  لاجرلل و  ام  یل  ّنإ  هیمأ ! ابأ  ای  لاقف : کتجاح ؛ رکذا  هل : لاقف  رـضح  نم  هصاخ  یقب  و 

؟ جرخی نیجرفلا  يأ  نم  لوبلا  نع  ینربخ  اهرکذأ  انأ  هیضق  کلذ  یف  مالّسلا  - هیلع نینمؤملا  ریمأ  نم  تعمـس  دق  هل : لاقف  هأرما ؟ مأ 
وه ام  يرمأ  نم  کیلع  دروأس  صخـشلا : لاقف  حیرـش  بجعتف  اعم ! امهنم  لاق : عطقنی ؟ امهیأ  نمف  لاق : اـمهیلک ؛ نم  صخـشلا : لاـق 

اهیلإ تیـضفأف  ینمدـخت  هیراـج  تعتبا  جوزلا و  نـم  تـلمحف  هأرما  یننأ  یلع  یبأ  ینجوز  لاـق : كاذ ؟ اـم  و  حیرـش : لاـق  بـجعأ !
نم دب  رمأ ال  اذه  لاق : ًابجعتم و  يرخألا  یلع  هیدی  يدحإ  حیرش  برضف  لاق : ینم ! تلمحف 

119 ص :

هللا ناوضر  ییوخ  هللا  تیآ  یـسوط ) لاجر  «) ثیدحلا حیحـص  ( » یـشاجن دواد و  نبا  « ) رظن هثیدح  یف  رکنی ...  فرعی و  هثیدح  - » 1
.دریذپ یم  ار  وا  تقاثو  اه  نآ  یسررب  فلتخم و  ياهرظن  ندرک  حرطم  زا  سپ  هیلع 

« ...دوب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناّصاخ  زا  هتابن  نب  غبصا  : » تسرهفلا - 2
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نینمؤملا ریمأ  یلع  لخد  یتح  هعم  رضح  نم  صخشلا و  هعبت  ماقف و  هیف  مکحلاب  یل  ملع  الف  مالّـسلا  - هیلع نینمؤملا  ریمأ  یلإ  هئاهنإ 
؟ کجوز نم  و  هل : لاقف  هب  ّرقأف  حیرش  هاکح  امع  هلأسف  صخـشلاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  اعدف  هصقلا  هیلع  صقف  مالّـسلا ؛ هیلع 

: مالسلا - هیلع نینمؤملا  ریمأ  لاقف  قدص ! لاقف : لاق  امع  لئس  یعدف و  رصملا  یف  رضاح  وه  و  نالف ؛ نب  نالف  لاق :

، لاحلا اذه  یلع  مّدقت  نیح  دسألا  دئاص  نم  ارجأ  تنأل 

: لاقف هالوم  ًاربنق  اعد  مث 

، هجرف رتس  نم  قاثیتسالا  دعب  هعالضأ  دُع  هدیرجتب و  نهرم  لودعلا و  نم  هوسن  عبرأ  هعم  ًاتیب و  صخشلا  اذه  لخدأ 

: نینمؤملاریمأ ای  لجرلا  لاقف 

، ءاسنلا لاجرلا و  صخشلا  اذه  یلع  نمآ  ام 

، هینامث نمیألا  بناجلا  نم  هعبس و  رسیألا  بناجلا  نم  تناکف  هعالضأ ، ّدعف  هجلو  مث  تیب  یف  هالخأ  ناّبت و  هیلع  ّدشی  نأ  رمأف 

120 ص :
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(1)« .جوزلا نیب  هنیب و  قرف  ءادرلا و  نیلعنلا و  هوسنلقلا و  هسبلأ  هرعش و  مطب  رمأ  لجر و  اذه  لاقف :

: تسا هدش  لقن  ءاطع  نیعبرا  باتک  زا  كردتسمباتک  رد  مراهچ  تیاور 

: َْتلاَقَف یِضاَْقلا  ٍْحیَرُـش  َیلِإ  ٌهَأَْرما  ِتَتَأ  َلاَق   (3) ِّيِرْصَْبلا ِنَسَْحلا  ِنَع  َيِوُر   (2) ِهَّللا ِلْضَف  ِْنب  ِهَّللا  ِءاَطَع  ِدِّیَّسِلل  َنیَِعبْرَأـْلا ، ِباَـتِک  ْنِم  «َو 
، ٌلِیلْحِإ ٌجْرَف َو  ِیل  ٌهَأَْرما َو  اَنَأ  َْتلاَقَف : اَهاَلْخَأَف  ِیِنلْخَأ ،

، ًاعیِمَج اَمُْهنِم  َْتلاَق : ًاِقباَس ؟ ُلْوَْبلا  ُجُرْخَی  َْنیَأ  ْنِم  َلاَقَف :

! اَُهتَْدلْوَأَف اَُهْتئِطَو  ًهَیِراَج  ِینَمَدْخَأ  یِّمَع َو  ُْنبا  ِینَجَّوَزَت  ُهَّنَأ  ُْهنِم  ُبَجْعَأ  َو  َْتلاَقَف : ٍبَجَِعب ! ِتْرَبْخَأ  ْدََقل  َلاَقَف :

121 ص :

ص 214 ج 1 ، داشرإلا ، - 1
« - نیعبرالا باتک  هل  لضاف  ملاع  ینیسحلا : هللا  لضف  نب  هللا  ءاطع  دیسلا  نیرحبتملا  ةرکذت  یف  رحلا  خیـشلا  لاق  : » لاجر مجعم  - - 2

.تسا هدش  دای  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تخس  رس  نانمشد  زا  یکی  ناونع  هب  وا  زا 
.تسا هدش  دای  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تخس  رس  نانمشد  زا  یکی  ناونع  هب  وا  زا  - 3
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َْتیَْبلا َو اَهاَلِخْدَأ  ِْنیَتَأَْرمِال : مالـسلا  هیلع  َلاَقَف  َفَرَتْعاَف  اَهِجْوَِزب  یَعْدَتْـساَف  ُهَرَبْخَأَف  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  یَلَع  َلَخَد  َماَقَف َو  ٌْحیَرُـش  َشِهُدَف 
اَهَقَْحلَأ ًءاَذِح َو  اَهاَطْعَأ  اَهَْرعَش َو  َذَخَأَف  َرَـشَع  َهَْعبَـس  ِرَْـسیَْألا  ِیف  ًاْعلِـض َو  َرَـشَع  َهَِیناَمَث  ِنَْمیَْألا  ِِبناَْجلا  ِیف  اَتَدَجَوَف  اَتَلَعَفَف  اَهَعاَلْـضَأ  اَّدُع 
ُعاَلْضَأ ٍِبناَج َو  ِّلُک  ْنِم  َرَـشَع  َهَْعبَـس  َْتناَک  اَهَعاَلْـضَأ  َّنِإَف  َءاَّوَح  ِهَِّصق  ْنِم  اَذَه  ُتْذَخَأ  مالـسلا : - هیلع َلاَقَف  َِکلَذ  ِیف  َُهل  َلیِقَف  ِلاَجِّرلِاب 

(1) ِلاَجِّرلِاب » اَُهتْقَْحلَأ  اَذَِهلَف  ٍْعلِِضب  اَْهیَلَع  ُدیِزَت  ُلُجَّرلا 

رد هدند  پچ و 18  فرط  رد  هدند  ًارهاظ 17  ار  اه  هدند  دادعت  نآ  رد  هک  نیدلاءاطع - دیس  نیعبرا  زا  كردتـسمتیاور  زا  هتـشذگ 
اه نآ  یسررب  هب  هک  دنراد  یتالاکشا  اه  لقن  رگید  تسین -  هیجوت  لباق  تسا و  هابتـشا  ًاملـسم  هدرک و  نایب  درم  يارب  تسار  فرط 

.میزادرپ - یم

رگید و فرط  زا  نادرم  فرط  کی  ياه  ¬ هدند دادعت  هدش  هتفگ  اه  نآ  رد  .تسا  حیرشت  ملع  اب  تایاور  نیا  ضراعت  لوا : لاکشا 

122 ص :

ح 6 ِهَروُکْذَْملا ، ِتاَماَلَْعلِاب  ُهُْرمَأ  ْنَّیَبَتَی  َْمل  يِذَّلا  ِلِکْشُْملا  یَْثنُْخلا  ِمْکُح  ُبَاب  - 220،2 ص : ، 17 ج :  لئاسولا ، كردتسم  - 1
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هدـند هدزاود  رگید  فرط  رد  هدزای و  اه  هدـند  دادـعت  درم  فرط  کی  رد  هک  هدـمآ  یکی  رد  ًالثم  ، تسارت - مک نانز  ياـه  هدـند  زا 
.تسا يواسم  درم  اب  نز  ياه  ¬ هدند دنیوگ  یم  حیرشت  ملع  نادنمشنادهک  یلاح  رد  تسا ،

.تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  رهاوج  همارکلا و  حاتفم  ياـه  - باـتک رد  شیپ  نرق  هس  دودـح  هکلب  ، تسین يا  هزاـت  بلطم  ضراـعت ، نیا 
.دنراد هدند  هدزاود  درم  نز و  هک  دوش  یم  هتفگ  اه  هتشون  اه و  - باتک رد  مه  هزورما 

؟ دراد دوجو  حیرشت  نادنمشنادرظن  تایاور و  نایم  عمج  ياربیهار  ایآ 

، تسا يواـسم  درم  نز و  ياـه  هدـند  دـنا  هتفگ  حیرـشت  ياـملع  هک  دـسر  ¬ یم بلطم  نیا  هـب  یتـقو  هّرـس  سّدـق  رهاوـج  بحاـص 
- یم مکح  تیاور  قبط  مینک و  یم  لـمع  نآ  هب  تسا ، حیحـص  تیاور  نوچ  .تسین  يا  - هراـچ تاـیاور  هب  لـمع  زج  : دـیوگ ¬ یم

: دیامرف یم  ناشیا  میهد ،

مالسلا مهیلع  اورکذ  اذل  نیمثلا و  مسجلا  یف  ًاصوصخ  کلذ  تفرعمب  سفنلا  هب  نئمطت  هجو  یلع  ًابلاغ  هرّسیت  مدع  یف  بیر  معن ال  »
رّسیت مدعب  مهملعل  نیبیصنلا  فصن  ءاطعاب  اومکح  تارامألا و  نم  کلذ  ریغ 

123 ص :
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ملف ةّرم  ریغ  کلذ  ربتخا  هنأ  ًایعدم  ّسحلل  ۀمالعلا  هذه  ۀفلاخم  سانلا  ضعب  ّنظ  انه  نم  مالسلا و  مهیلع  مهریغل  ۀمالعلا  هذه  تفرعم 
(1)« ۀیاورلا ۀّحص  دعب  يرت  امک  هنأ  الإ  عالضالا  یف  ةءرملا  لجرلا و  نیب  يواستلا  نوعّدی  حیرشتلا  لها  نإ  لیق  لب  اهقّقحتی 

تـسناد یم  داد و  یم  ناشن  ار  هار  دوب ، مالـسلا  هیلع  ماـما  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دـنا  هدومرف  ار  نانخـس  نیا  يراـچان  يور  زا  ناـشیا 
.میرامشب روطچ  میتسین  دلب  ام  تسین  هک  الاح  اما  درامشب ، روطچ 

هیلع ماما  رما  هب  نانز  و  رانید "  " لثم يرگید  ناسک  هکلب  هدرمـشن ، ار  اه  هدند  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  هک  هدـمآ  تایاور  رد  خـساپ :
.دنا هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  مالسلا 

: هدومرف هلأسم  یسررب  زا  سپ  هیلع  هللا  ناوضر  همارکلا  حاتفم  باتک  هدنسیون 

ملف کلذ  انربتعا  ام  ًاریثک  ّانإف  ّسحلل  و  لاق –  مث  یثنألا –  رکّذلا و  نیب  اوقّرفی  مل  ثیح  حیرشتلا  لصأل  فلاخم  عالضألا  ّدع  «و 

124 ص :

ص 284 ج 39 ، رهاوج ، - 1
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(1)« ...ّدعلا تیفیک  انل  نّیُبی  عالضألا و  نّیُعیف  ٌموصعم  نوکی  نأ  ّالإ  مهّللا  ًۀهبش  ّالإ  ددزن 

بجعت ياج  نیا  ربانب  هدـش ، ثحب  هلأسم  نیا  هراـبرد  هک  تسا  نرق  راـهچ  هس  ًـالقا  هک  دوش  یم  نشور  یبوخب  ناـگرزب  نانخـس  زا 
.دنا هدربن  یمسا  تمالع  نیا  زا  هّرس  سّدق  ییوخ  هللا  تیآ  موحرم  هک  درادن 

ار دادخر  نایوار  هدش و  لقن  هنوگ  راهچ  نآ  مکح  هعقاو و  هک  تسا  نیا  تسین -  لح  لباق  هک  تیاور -  رد  یلکـشم  : مود لاکـشا 
.دنا هدرک  رکذ  فلتخم  ياه  ¬ تروص هب 

دادـعت ینعی  تسا ، تمالع  نایب  رد  فالتخا  دوش ، - یم هدـید  نآ  فلتخم  ياهدنـس  رد  تیاور  لـقن  رد  هک  یفـالتخا  نیرت  گرزب 
اه هدند  دادعت  تیاور  کی  رد  ینعی  هدش ، هتفگ  يرگید  اب  توافتم  یتروص  هب  اه  هدند  دادعت  اه  - لقن زا  مادک  ره  رد  هک  اه  هدـند 

.تسا هدرک  روظنم  رگید  تیاور  ربارب  مین  ود و  ار 

125 ص :

ص 216 ج 8 ، همارکلا ، حاتفم  - 1
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نایوار هدـش ، لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نابز  زا  هک  تسا  یلثملا  برـض  نآ  دراد و  دوجو  لقن  راهچ  نتم  رد  يرگید  فالتخا 
«. دسالا دئاص   » و دسالا » یصاخ   » و دسالا » بکار  : » دنا هدرک  لقن  هنوگ  هس  ار  لثملا  برض  کی 

هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  حیرش "  " زا همه  هدش ، هتـسناد  ربتعم  اه  هدند  دادعت  اه  نآ  رد  هک  یتایاور  مینادب  تسا  بلاج 
هک دنا  هدومرف  یهورگ  لیلد  نیمه  هب  دیاش  هدشن ، تیاور  دنادب  ربتعم  ار  اه  هدـند  دادـعت  هک  یتیاور  مالـسلا  مهیلع  همئا  رگید  زا  و 

مکح نینچ  هژیو  دروـم  نیا  رد  ترـضح  تـسا و  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  صوـصخم  (1)و  ۀعقاو » یف  ۀیـضق  ،» تیاور
.دنا هدومرف 

: دسرپ یم  ترضح  زا  صخش  نآ  تیاور  رد  نوچ  درادن ، اج  یفرح  نینچ  خساپ :

»؟ يا هدروآ  اجک  زا  ار  مکح  نیا  »

...مدآ مردپ  زا  دیامرف : یم  ترضح 

126 ص :

یـصوصخم مکح  یـصاخ  هعقاو  دروم  رد  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  زا  یکی  هک  دوـش  یم  هتفگ  " ۀـعقاو یف  ۀیـضق  " يدراوـم هب  - 1
.دشابن میمعت  لباق  دراوم  رگید  رد  هعقاو ، نآ  صاخ  طیارش  لیلد  هب  هک  دشاب  هدومرف  رداص 
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.دشاب نادرم  زا  رت  شیب  اه  هدند  دادعت  دیاب  نانز  مامت  رد  هک  دهد  یم  ناشن  باوج  رد  لیلعت 

، تسا يا  هناگادج  قافّتا  کیره  وهدش  لقن  فلتخم  ۀعقاو  دنچ  زا  دنتسه و  تیاور  دنچ  لصا  رد  اه ، لقن  نیا  دنیامرف : یم  یضعب 
" حیرـش  " ناتـساد لقن  دـش -  هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  اـه – لـقن  ۀـمه  نوچ  تسین  حیحـص  ینخـس  نینچ  تفگ  دـیاب  یلو 

؟ دیوگب هدند  هدفه  اج  کی  رد  تفه و  ار  اه  هدند  دادعت  اجکی  رد  هک  تسا  عمج  لباق  روطچ  نیا  رب  هوالع  ، تسا

نیدلاءاطع دیـس  نیعبرا  تیاور  رد  هک  یلاح  رد  دراد ، درم  زا  رت  شیب  هدند  کی  نز  هدـش  هتفگ  تیاور ، زا  لقن  هس  رد  : موسلاکـشا
.دراد نز  زا  رتشیب  هدند  کی  درم  ینعی  هدش ، هتفگ  نآ  سکع 

یگدنز مالسا  زا  شیپ  نرق  نیدنچ  هک  دنا  هداد  تبسن  وطـسرا  هب  ار  نز  زا  درم  ياه  هدند  دادعت  ندوب  رت  شیبیکـشزپیاه  باتک  رد 
.دنشاب هدرک  فرصت  لخد و  تایاور  رد  یضعب  هک  دیآ  یم  شیپ  لامتحا  نیااجنیا  زا  هدرک ، یم 

127 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 165ناهفصا   هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


کی درم  ياه  - هدند هتفگ  رگیدـیاج  رد  اما  دـنراد ، هدـند  تشه  درم  نز و  هتفگ  اهاج  یـضعب  رد  هدـش : لقن  بلطم  ود  وطـسرا  زا 
.نیدلاءاطع دیس  نیعبرا  تیاور  لثم   (1) تسا رت  شیب  نز  زا  هدند 

؟ تسین حیحص  يرظن  نینچ  دنیبب  ات  هدرمشن  ار  شدوخ  نز  ياه  ¬ هدند ًالقا  ارچ  هک  دنا  - هتفرگ لاکشا  وطسرا  هب  نادقتنم 

مکح اه  ¬ هدـند رابتعا  رب  هک  یتیاور  مالّـسلا  مهیلع  همئا  رگید  زا  دراد : دوجو  رابخا  نیا  لعج  رب  زین  يرگید  ۀـنیرق  : مراهچ لاکـشا 
نیا زا  شیپ  هک  يرگید  تیاور  رد  یتح  هدش ، هتفگ  رگید  مئالع  هدش ، لقن  تارضح  نآ  زا  هک  یتیاور  ردهکلب  درادن ، دوجو  دنک 

هب يا  هراشا  چیه  دنداد ، هلاوح  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  ار  خساپ  نآ  رد  ترـضحو  دـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
.تسا هدشن  اه  هدند  دادعت 

: یشایع ریسفت  زا  لقن  هب  تیاور  نتم  .دراد  ضقانت  حیرش "  " تیاور لیلعت  اب  هک  دراد  دوجو  یتیاور  مجنپ : لاکشا 

128 ص :

ادخهد همانگنهرف  هب  دوش  هعجارم  - 1
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: لاق هیبأ (3) نع   (2) مادقملا - یبأ نب  ورمع  نع   (1) یشایع »

؟ ءاوح هللا  قلخ  یش ء  ّيأ  نم  مالّسلا : هیلع  رفعجابأ  ُتلأس 

؟ قلخلا اذه  نولوقی  یش ء  ّيأ  لاقف :

، مدآ عالضأ  نم  علض  نم  اهقلخ  هللا  ّنإ  نولوقی  تلق :

؟ هعلض ریغ  نم  اهقلخی  نأ  هزجعی  هللا  ناک  اوبذک أ  لاقف :

؟ اهقلخ یش ء  ّيأ  نم  هللا  لوسر  نبا  ای  كادف  تلعج  تلقف :

129 ص :

، رابخالا عساو  ردقلا ، لیلج  رضنلا ، ابا  ینکی  میمت  ینب  نم  هنا  لیق : و  دنقرمس ، لها  نم  یـشایعلا ، دوعـسم  نب  دمحم  : » تسرهفلا - 1
« ...ریسفتلا باتک  اهنم : میدنلا ، قاحسا  نبا  هبتک  تسرهف  رکذ  فنصم ، یتئام  یلع  دیزت  ةریثک  بتک  هل  اهیلع ، علطم  ۀیاورلاب  ریصب 

( دواد نبا  «) حودمم - » 2
( دواد نبا  «) ءافعضلا یف  هلجال  رکذ  زمغ  هیف  لمهم و  يدادحلا ، یسرافلا  مادقملاوبا  زمره  نب  تباث  - » 3
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هنیمیب و اهطلخف  نیط  نم  هضبق  ضبق  یلاعت  كرابت و  هللا  ّنإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق  هئاـبآ  نع  یبأ  ینربخأ  لاـقف :
(1) ءاوح » اهنم  قلخف  نیطلا  نم  هلضف  تلضف  مدآ و  اهنم  قلخف  نیمی  هیدی  اتلک 

یم دــنک و  یم  يروآداـی  رگید  تاـیاور  اـب  ارنآ  داـضت  ینوـگ و  مهاـن  ربـخ ، نـیا  لـقن  زا  سپ  هماـقم  هللا  یلعا  یــسلجم  موـحرم 
(2) .تسا » هدش  هدیرفآ  وا  ياه  هدند  زا  يا  هدند  لِگ  زا  اوح  هک  نیا  ای  دنوش و  یم  هیقت  رب  لمح  نیشیپ ، رابخا  :» دیوگ

؟ درک هیقت  رب  لمح  ار  تایاور  نیا  ناوت  یم  ایآاّما 

130 ص :

ص116 ج11 ، راونالاراحب ، - 1
یسلجم همالع  موحرم  ح 46 . ...امهتیمـست ، للع  اوح و  مدآ و  لضف  باب 1 - ...اوح ، مدآ و  صـصق  باوبا  ج11 ، راونالاراحب ، - 2

هورگ ود  نیا  نایم  فالتخا  هرابرد  زین  لّوا  ثیدح  لیذ  ...ءاوح ، مدآ و  جـیوزت  باب 5 - راحب ، باتک  زا  دلج  نیمه  رد  هّرـس  سّدق 
یخرب هدش و  هدیرفآ  مالسلا  هیلع  مدآ  ةدند  زا  اّوح  هک  تسا  روهشم  هّماع  نارـسفم  ناخّروم و  نایم  هک  نادب  : » تسا هدومرف  تیاور 

هک ار  یتایاور  سپ  دـننک ، یم  تلالد  نآ  در  یفن و  رب  يرگید  تاـیاور  تیاور و  نیا  اـّما  دـنراد  تلـالد  نآ  رب  مه  اـم  تاـیاور  زا 
« .تسا هدش  هدیرفآ  مدآ  ياه  هدند  لِگ  ةدنامیقاب  زا  اوح  هک  نیا  هب  ای  مینک و  لمح  هیقت  هب  دیاب  دنا ، هدش  دراو  هّماع  اب  قفاوم 
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قداص ماما  زا  هک  ار  یتایاور  هلب ، ، دشاب هیقت  ساسا  رب  هدـش ، لقن  مالّـسلا  ¬ هیلع نینمؤملاریما  زا  هک  یتایاور  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب 
.درک هیقت  رب  لمح  تسا  نکمم  دنا ، هداد  دانسا  نینمؤملاریما  هب  ترضح  هدش و  لقن  مالسلا  - هیلع

: هدومرف هک  دشاب  هتفرگ  هّرس  سّدق  قودص  خیش  زا  ار  تنیط  هرابرد  دوخ  نخس  هماقم  هللا  یلعا  یسلجم  موحرم  دیاش 

ْنِم ْتَِقلُخ  اَهَّنَأ  َال  ِهِعاَلْـضَأ  ِهَنیِط  ْنِم  ًهاَْقبُم  ُهَنیِّطلا  َْکِلت  َْتناَک  مالـسلا َو  ¬ هیلع ُمَدآ  اَْهنِم  َِقلُخ  ِیتَّلا  ِهَنیِّطلا  ِهَلْـضَف  ْنِم  ْتَِقلُخ  َءاَّوَح  َّنِإ  »
ِعِینْشَّتلا ِلْهَأ  ْنِم  ٍمِّلَکَتُِمل  َناََکل  ُلاَّهُْجلا  ُلوُقَی  اَمَک  َناَک  َْول  اَْهنِم َو  ْتَِقلُخَف  يَرُْـسْیلا  ِهِعاَلْـضَأ  ْنِم  ٌْعلِـض  َذِخُأَف  ُهُْقلَخ  َلِمْکُأ  اَم  َدَْعب  ِهِْعلِض 
َِکلَذَک مالـسلا َو  هیلع  َمَدآ  ِهَنیِط  ِهَلْـضَف  ْنِم  َهَلْخَّنلا  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َقَلَخ  اَذَـکَه  ًاضَْعب َو  ُهُضَْعب  ُحِْـکنَی  َناَک  َمَدآ  َّنِإ  َلوُقَی  ْنَأ  َیلِإ  ٌقیِرَط 

ْنَأ َُهل  َزاَج  َال  ًاضَْعب َو  ُهُضَْعب  َحَکَن  ْدَق  َنوُکَیَف  َءاَّوَح  َحِْکنَی  ْنَأ  َزاَج  اََمل  ِهِْقلَخ  ِلاَمْکِإ  َدَْعب  ِهِدَسَج  ْنِم  ًاذوُخْأَم  ُهُّلُک  َِکلَذ  َناَک  ْوَلَف  ُماَمَْحلا 
َلَکَأ ْدَق  ُنوُکَی  َناَک  ُهَّنَِأل  َرْمَّتلا  َلُکْأَی 

131 ص :
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(1) ًاْریَخ » ْمُِکتَّمَِعب  اوُصْوَتْسا  ِهَلْخَّنلا : ِیف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  َِکلَِذل  ُماَمَْحلا َو  َِکلَذَک  ُهَضَْعب َو 

.دوب وا  ياه  هدند  لِگ  ةدنامیقاب  لگ ، نآ  دش و  هدیرفآ  دوب ، هدش  قلخ  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  مدآ  هک  یلِگ  ةدنام  یقاب  زا  اوح  »

نآ زا  اوح  هدـش و  هتفرگ  وا  پچ  ياه  ¬ هدـند زا  ¬يا  هدـند هدـیرفآ و  شا  هدـند  زا  مدآ ، شنیرفآ  ندـش  لماک  زا  سپ  هک  نیا  هن 
یتمـسق دیوگب  هک  دش  یم  زاب  یهار  نایوگدب  زا  يا  هدنیوگ  يارب  دوب ، دنیوگ  یم  لهاج  دارفا  هک  روط  نیا  رگا  .دـشاب  هدـش  قلخ 

دیرفآ مالـسلا  هیلع  مدآ  لگ  ةدنامیقاب  زا  ار  لخن  تخرد  لجوّزع  دنوادخ  نینچمه  .تسا  هدرک  جاودزا  شرگید  تمـسق  اب  مدآ  زا 
اوح اب  دوبن  زیاـج  دـندوب ، هدـش  هتفرگ  شدـسج  زا  مدآ  شنیرفآ  ندـش  لـماک  زا  سپ  اـه  نیا  ماـمت  رگا  سپ  ار ، رتوبک  روطنیمه  و 

ار دوخ  ندب  زا  يوضع  نوچ  دروخب ، امرخ  دوبن  زیاج  شیارب  درک و  یم  جاودزا  رگید  يوضع  اب  وا  زا  يوضع  نوچ  دـنک ، جاودزا 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  یبن  رطاخ  نیمه  هب  رتوبک و  دروم  رد  تسا  روط  نیمه  .دروخ  یم 

132 ص :

ص327 ج4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 1
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« .لخن ینعی  ًاریخ  مکتمعب  اوصوتسا  دومرف : لخن  تخرد  دروم  رد  هلآ 

هدش هدیرفآ  مدآ  هدند  زا  اوح  دنیوگ  یم  هک  ار  نآ  فلاخم  تایاور  نانخس ، نیا  زا  سپهّرس  سّدق  قودص  خیـش  هک  تسا  بیجع 
.دنک یم  لقن  یهیجوت  چیه  نودب  تسا ،

تفه ینعی   ، (1) هـضیفتسم تایاور  دوجو  ابو  دوب  دراو  تایاور  تلـالد  رب  هک  یتالاکـشا  دـش و  ناـیب  هک  یبلاـطم  ماـمت  دوجو  اـب 
هک نیا  هب  هّجوت  اب  نینچمه.میدناوخ  تشاد  هک  یتالاکشا  اب  نیا  زا  شیپ  ار  نآ  تسا و  حیرش "  " ناتساد تیاور ، راهچ  هک  تیاور 

اه نآ  هب  ناوت  یم  ایآ  تسا ، دوجوم  مه  حیحص  تایاور  رابخا ، نیا  نایم 

133 ص :

هقبط ره  رد  نآ  نایوار  رتاوتم : تیاور  فلا ) دنا : هدرک  میـسقت  هتـسد  هس  هب  هقبط  ره  رد  اه  نآ  نایوار  دادـعت  رظن  زا  ار  تایاور  - 1
میـسقت يونعم  یظفل و  هورگ  ود  هب  ار  رتاوت  .دشاب  روآ  نیقی  لاحم و  ًاتداع  بذک  غورد و  رب  ناشیا  قفاوت  هک  دنـشاب  دایز  يدح  هب 

، دراد دوجو  فالتخا  املع  نیب  دادعت  نیا  رد  .دنشاب  رفن  هس  ای  ود  زا  شیب  هقبط  ره  رد  نآ  نایوار  هضیفتسم : تیاور  .دنا ب ) هدرک 
.دسرن هضیفتسم  ّدح  هب  نایوار  دادعت  رظن  زا  دحاو : ربخ  ج )
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؟ داد مکح  ، تیسنج نییعت  رد  اه  هدند  دادعت  رابتعا  هب  اه  نآ  ساسا  رب  دش و  مزتلم 

مینک (1) راکچ  دیوگبو  دشاب  رضاح  دیاب  مالّسلا  - هیلع ماما  دوخ  هک  میدرک  لقنۀمارکلا  - حاتفمهدنسیون زا  رت ، شیپ 

.میهدب اوتف  اه  - نآ ساسا  رب  میناوت  یمن  دش ، نایب  هک  یتالکشم  مامت  دوجو  اب  یلو  لوبق ، هن  مینک و  یم  در  هن  ار  دوجوم  تایاور 

.دوش یم  مولعم  ًالماک  دنا ، هدربن  تیاور  زا  یمان  هدرک و  توکس  دروم  نیا  رد  یناگرزب  هکنیا  لیلد  نیا ، ربانب 

هعرق

دوجوم لکـشم  ياثنخ  زا  لکـشم  ریغ  ياثنخ  زیمت  تیـسنج و  صیخـشت  يارب  هدش  نایب  مئالع  زا  کی  چیه  رگا  دنا  هدومرف  یـضعب 
.درک صخشم  هعرق  اب  دیاب  ار  یثنخ  تیسنج  دسر و  یم  هعرق  هبتبون  دوبن ،

يراج ثرا  رد  طقف  هعرق  مکح  ایآ  اّما  دوش ، - یم صخشم  هعرق  اب  ثرا  هدش  مکح  اه  نآ  رد  هک  تسه  یتایاور  ثرا ، باب  رد 

134 ص :

باتک نیمه  هحفص 123  هب  دینک  هعجارم  - 1
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؟ تخاس يراج  دراوم  مامت  رد  ار  نآ  ناوت  ¬ یم ثرا  باب  تایاور  تاقالطا و  زا  هدافتسا  اب  ای  تسا 

زا هدافتسا  يارب  ناوت  یم  .درک  قحلم  نز ، ای  درم  تیسنج  هب  ار  یثنخ  صخش  ناوت  یم  هعرق  اب  هک  دیآ  یم  رب  اهقف  یضعب  نخس  زا 
: دومن لالدتسا  لیلد  عون  ود  هب  هعرق 

هک تـفگ  ناوـت  یم   ، (1)« لکـشم رمأ   ّ لِکل  » ای لوهجم » رمأ   ّ لِکل ۀـعرقلا  » هک هدـمآ  تایاور  زا  يدادـعت  نومـضم  رد  ماع : لـیالد 
.دوش یم  مه  ام  ثحب  لماش  هعرق ، دروم  رد  تایاور  قالطا 

راک هب  ار  هعرق  درم ، ای  تسا  نز  صخـش  مینادـن  رگا  دـنا  ¬ هدومرف اه  نآ  رد  هک  تسه  تیاور  دـنچ  ثرا  باـب  رد  : صاـخ لـیالد 
.میریگ ¬ یم

135 ص :

« ۀـعرقلا هیف  لکـشم  رمأ  لک  : » تیاور ۀـعرقلا و  باب  ص325  ج101 ، راونالاراحب ، ۀـعرقلا » هیفف  لوهجم  لـک  : » تیاور دـننامه  - 1
ص285. ج2 ، باتک ، نامه  ۀعرقلا » لکشم  رما  لک  یف   » زین ص113 و  ج2 ، یلآللا ، یلاوع 
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.میزادرپ - یم اه  ¬ نآ یسررب  هب  هک   (1) هدرک رکذ  ار  تایاور  نیا  لئاسو ، بحاص 

ِدَّمَُحم ْنَع  ُّيِرَعْـشَْألا  ٍِّیلَع  ُوبَأ  َناَذاَش َو  ِْنب  ِلْضَْفلا  ِنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَحُملاق  :» تسا هّرـس  سّدق  ینیلک  خیـش  موحرم  زا  لّوا  تیاور 
ِینْعَی ُهَدـْنِع  اَنَأ  َِلئُـس َو  َلاَـق   (3) ِّيِراَزَْفلا َقاَحْـسِإ  ْنَع  َناَکْـسُم (2) ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  یَیْحَی  ِنـْب  َناَْوفَـص  ْنَـع  ًاـعیِمَج  ِراَّبَْجلا  ِدـْبَع  ِنـْب 

ِهَّللاِْدبَعَابَأ

136 ص :

ۀعرقلاب هثاریم  یف  مکح  ءاسنلل  ام  لاجرلل و  ام  هل  نکی  مل  اذا  دولوملا  نأ  باب  - 4 ج26 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
.دش رکذ  یبلاطم  وا  دوخ  ناشیا و  هب  یهتنم  يوار  جنپ  هرابرد  یثنخ  صیخشت  لوا  تمالع  هرابرد  تسخن  تیاور  لیذ  رد  - 2

زا لئاسو  رد  هدش ، دای  يرازفلا »  » ناونع اب  قاحسا  زا  نآ  رد  تشاد و  رارق  ام  رایتخا  رد  یفاک  باتک  زا  هک  يا  هخـسن  فالخ  رب  - 3
لاجر بتک  رد  يرازفلا » قاحسا   » بقل اب  یـسک  زا  نوچ  دشاب ، حیحـص  نیمه  دسر  یم  رظن  هب  هک  هدرک  دای  یمزرعلا »  » ناونع اب  وا 

عماجلا بحاص  .دنا  - هدرک تبث  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یباحص  ناونع  هب  لاجر  بتک  رد  ار  یمزرعلا » قاحسا   » یلو هدشن  هدرب  مان 
زا تیاور  تفه  ًاعمج  راصبتسا ، بیذهت و  یفاک ، ياه  باتک  رد  اما  نسحلا » یف  هّدع  نکمی  دامتعا  عون  هل  : » دیامرف یم  لاجرلا  یف 

هدش و دای  يرازفلا »  » و يدارملا »  » ياه بقل  اب  وا  زا  تیاور  ود  رد  هدـش ، تیاور  قاحـسا  مان  هب  يوار  دـنچ  زا  ناکـسم  نب  هللادـبع 
دیتاسا نایم  زا  یلاجر  بتک  رد  .تسا  رامع » نب  قاحـسا   » زا ناـشیا  رگید  تیاور  جـنپ  تساـم ، ثحب  دروم  تیاور  اـه  نآ  زا  یکی 

زا یفریـصلا ،»  » هب فورعم  هتـشاد و  قاحـسا »  » ماـن هک  هدـش  هدرب  ماـن  ناـشیا  داتـسا  ناونع  هب  راـمع » نب  قاحـسا   » زا اـهنت  وا  تیاور 
.تسا هقث  یحطف و  مالسلاامهیلع ، مظاک  ماما  قداص و  ماما  باحصا 

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
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َهَّللا وُعْدَیَف  ٌساَن  ُهَعَم  ُسِلْجَی  ُماَمِْإلا َو  ُسِلْجَی  َلاَق : ، ُثَّرَُوی َْفیَک  ٌُربُد  اَّلِإ  َُهل  َْسَیل  یَْثنُأ َو  َال  ٍرَکَِذب َو  َْسَیل  َِدلُو َو  ٍدُولْوَم  ْنَع  مالسلا  - هیلع
ْنِم ُلَدـْعَأ  ٍهَّیِـضَق  ُّيَأ  َو  َلاَق : َُّمث  ِْهیَلَع ، ُهَثَّرَو  َجَرَخ  َِکلَذ  ُّيَأَف  یَْثنُْألا  ِثاَریِم  ْوَأ  ِرَکَّذـلا  ِثاَریِم  ُثَّرَُوی  ٍثاَریِم  ِّيَأ  یَلَع  َماَـهِّسلا  ُلـیُِجی  َو 

(1)« .َنیِضَحْدُْملا َنِم  َناکَف  َمَهاسَف  ُلوُقَی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  ِماَهِّسلِاب  اَْهیَلَع  ُلاَُجی  ٍهَّیِضَق 

: تسا یفاک  زا  مود  تیاور 

ٍداَیِز (2) ِْنب  ِلْهَس  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ْنِم  ٌهَّدِع  »

137 ص :

ص 158 ج 7 ، یفاکلا ، - 1
نب دمحم  نب  دمحا  ناک  ۀیاورلا و  دـساف  فیعـض ، يزارلا ، دیعـسوبا  یمدالا  دایز  نب  لهـس  : » دـنک یم  دای  نینچ  وا  زا  دواد  نبا  - 2
دوخ لاجر  رد  ار  بلاطم  نیمه  زین  یـشاجن  ...بذـکلا » ولغلاب و  هیلع  دهـشی...هنع  عامـسلا  نع  سانلا  یهن  مق و  نم  هجرخا  یـسیع 

ینکی : » هدومرف هدرک و  قیثوت  دوخ  لاجر  رد  ار  وا  لباقم  رد  اّما  هداد ، تداهش  تسرهفلا  رد  وا  فعض  رب  زین  یسوط  خیـش  هدروآ و 
ندرک حرطم  وا و  هرابرد  بهذـم  ياهقف  نویلاجر و  تارظن  لقن  زا  سپ  هّرـس  سّدـق  ییوخ  هللا  تیآ  موحرم  يزار » ۀـقث ، دیعـسابا ،

دامتعالا نکمی  هنأ ال  رهاظلا  نم  : »... دیامرف یم  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  دانـسا  رد  وا  نتـشاد  رارق  زین  یـسوط و  خیـش  ریخا  رظن 
ۀخسن ولخ  یناثلا  یلع  لدی  خسنلا و  ةدایز  نم  قیثوتلا  نأ  وا  خیـشلا  ملق  یف  وهـسلا  عوقو  ًایوق  نونظملا  لب  تفرع  ام  لابق  یف  امهیلع 
نکمی فیک  هنأ  کلذ  یف  هجولا  هّرس و  سّدق  خیشلا  طخب  لاجرلا  ۀخـسن  يأر  هنأب  عضوم  ریغ  یف  حّرـص  دق  قیثوتلا و  نم  دواد  نبا 

« ...رابخالا داّقن  دنع  ًادج  فیعض  یمدالا  دیعسابا  نا  هلوق : عم  خیشلا  هقثوی  نأ 
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َابَأ ُْتلَأَس  َلاَق   (4) ٍراَسَی ِْنب  ِْلیَُضف  ْنَع   (3) ٍباَئِر ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع   (2) ٍبُوبْحَم ِْنبا  ِنَع  ًاعیِمَج   (1) ٍدَّمَُحم ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو 
، ِءاَسِّنِلل اَم  َُهل  َال  ِلاَجِّرِلل َو  اَم  َُهل  َْسَیل  ٍدُولْوَم  ْنَع  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع 

: ُعِْرقُْملا ِوَأ  ُماَمِْإلا  ُلوُقَی  َُّمث  ِهَّللا  َهَمَأ  َرَخآ  ٍمْهَس  یَلَع  ِهَّللا َو  َْدبَع  ٍمْهَس  یَلَع  ُُبتْکَی  ِِهب  ُعِْرقُْملا  ِوَأ  ُماَمِْإلا  ُعِْرُقی  َلاَق :

138 ص :

.دینک عوجر  یثنخ  صیخشت  لوا  تمالع  زا  مود  تیاور  لیذ  هب  ییحی  نب  دمحم  دمحم و  نب  دمحا  نوماریپ  - 1
.تسا عامجا  باحصا  زا  یکی  زین  بوبحم  نب  نسح  میتشون ، عامجا  باحصا  هرابرد  نیا  زا  شیپ  - - 2

( دواد نبا  «) ریبک لصا  هل  ردقلا ، لیلج  ۀقث  یفوکلا ، بائر  نب  یلع  - 3
( یسوط خیش  دواد و  نبا  لاجر  « ) هقث يرصب ، راسی ، نب  لیضف  - -» 4

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
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ِدُولْوَْملا اَذَـه  َْرمَأ  اََـنل  ْنِّیَبَف  َنوُِفلَتْخَی  ِهِیف  اُوناَـک  اَـمِیف  َكِداَـبِع  َْنَیب  ُمُکْحَت  َْتنَأ  ِهَداَـهَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ُِملاَـع  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ُهَّللا  َْتنَأ  َّمُهَّللا  »
« ِباَتِْکلا ِیف  َُهل  َتْضَرَف  اَم  ُثَّرَُوی  َْفیَک 

(1) .ِْهیَلَع » َثِّرُو  َجَرَخ  اَم  یَلَع  ُماَهِّسلا  ُلاَُجت  َُّمث  ٍهَمَْهبُم  ٍماَهِس  ِیف  ِناَمْهَّسلا  ُحَرُْطی  َُّمث 

.تسا نومضم  نیمه  ياراد  مه  مراهچ  موس و  تیاور 

یلسانت تلآ  هن  دراد و  هنادرم  تلآ  هن  هک  تسا  يدروم  رد  هکلب  تسین ، یثنخ  دروم  رد  هک  هدش  لاکشا  تایاور  نیا  هب  لالدتسا  رب 
.هنانز

دروم نوچ  و  ...لدعا » ۀیـضق  يأ  : » هدومرف مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسناد  ناوت  یم  تیاور  لیذ  هب  تیانع  اب  ار  هعرق  هب  مکح  خـساپ :
.دوش یم  نآ  ریغ  دروم و  لماش  مکح   ، (2) تسین صصخم 

نیموصعم تارضح  ددعتم  تایاور  رد  ارچ  دوب ، ربتعم  تیسنج  نییعت  يارب  هعرق  رگا  : مییوگ یم  تایاور  نیا  هب  لالدتسا  ربارب  رد 

139 ص :

ص 158 ج 7 ، یفاکلا ، - 1
.دش نایب  یتاحیضوت  نیا  زا  شیپ  حالطصا  نیا  هرابرد  - 2

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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مکح نیا  هک  دوـش  یم  موـلعم  دـنهد ، یم  ار  نز  فـصن  درم و  فـصن  ّقـح  هلکـشم  ياـثنخ  هب  هک  دـنا  - هدرک مکح  مالّـسلا  مهیلع 
.تسا دروم  نیمه  صوصخم 

نیا درادـن و  رابتعا  ثحب  نیا  رد  هعرق  دـنا ، هدرکن  انتعا  هلکـشم  ياثنخ  تیـسنج  نییعت  رد  هعرق  هب  املع  رثکا  هک  روطنامه  نیا  ربانب 
.تشاد نایب  هعرق  دروم  رد  ناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  تیاهن 

یکیتنژ تیسنج  نییعت 

ناـسنا ره  ندـب  ياـه  لولـس  رد  هدـش  مولعم  هدـمآ ، تسد  هب  رـضاح  رـصع  رد  هک  یـسانش  تسیز  یکیتـنژ و  ياـه  فـشک  رثا  رد 
ساسا رب  دارفا  تیـسنج  هدش  هتفگ  .دنمان  یم  یـسنج  موزومرک  ار  اه  موزومورک  نیا  زا  تفج  ود  هک  دراد  دوجو  ییاه  موزومورک 

.تسا  XX نز ياه  موزومورک  درم XY و  ياه  موزومورک  هک  لکش  نیا  هب  دوش ، یم  نییعت  اه  موزومورک 

ای درم و  یـسنج  ياه  موزومورک  لثم  وا  یـسنج  ياه  - موزومورک دندید  دندرک و  یـسررب  ار  هلکـشم  ياثنخ  ندب  ياه  لولـس  رگا 
؟ درک نز  ای  درم  تیسنج  هب  قحلم  ار  وا  ساسا  نیا  رب  ناوت  یم  ایآ  تسا ، نز 

140 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
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.تسین دیعب  یمکح  نینچ  .مینک  نییعت  صخشم و  ار  صخش  تیسنج  اه  موزومورک  عون  ساسا  رب  تسا  نکمم  ام  رظن  هب 

تسا نز  ینطاب  يرهاظ و  مئالع  مامت  ردصخش  کی  هک  دنراد  دوجو  اه  یثنخ  زایعاونا  هدش  هتفگ  یقیقحت  تالاقم  یضعب  رد  هتبلا 
- یم یسررب  یکیتنژ  رظن  زا  ار  يو  یتقو  یلو  دوش ، یمن  رادراب  اما  تسا ، قفوم  زین  دوخ  ندوب  رسمه  ردام و  تیصخش  رد  ًالماک  و 
رهاظ و رظن  زا  صخش  ینعی  دراد ، دوجو  مه  تلاح  نیا  سکعرب  نینچمه  تسا ،  XY وا ياه  موزومورک  هک  دوش  یم  مولعم  ، دننک
(1) دنمان یم  تقلخ  رد  داضت  ار  یعـضو  نینچ  دشاب ، یم   XX ياه موزومورک  ياراد  یکیتنژ  رظن  زا  یلو  تسا ، درم  مئـالع  رگید 

(2).

رب مینک و  انتعا  یکیتنژ  ياـه  شیاـمزآ  هب  میناوت  یمن  دور و  یم  ناـیم  زا  ندوبن  دـیعب  هب  مکح  رگید  دـشاب ، حیحـص  اـعدا  نیا  رگا 
.مییامن تیسنج  نییعت  هب  مکح  اه  مزومورک  ساسا 

141 ص :

یسنج تالالتخا  صیخشت  لماک  يامنهار  باتک  - 1
.دش هداد  حیضوت  دیایب ، شیپ  درف  رد  یکیتنژ  رظن  زا  تسا  نکمم  هک  یسنج  تالالتخا  هرابرد  باتک ، زاغآ  رد  - 2

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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ثحب هجیتن 

نییعت ةرابرد  .دشن  تباث  لکشم  ریغ  زا  لکشم  ياثنخ  زیمت  تیسنج و  نییعت  رد  هعرق  اه و  هدند  دادعت  رابتعا  هتشذگ  ياه  ثحب  رد 
مالّسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیاور  رد  هچرگ  ، دنام یقاب  کش  ياج  مههنیس  یگدمآرب  شیر ، اه ، موزومورک  ساسا  رب  تیـسنج 

رب مه  املع  رثکا  تسا و  لکـشم  نآ  ساسا  رب  نداد  مکح  دنراد و  هنیـس  یگدـمآرب  اهاثنخ  رثکا  یلو  هدـش ، رکذ  هنیـس  یگدـمآرب 
.دنا هدادن  مکح  نآ  رابتعا 

142 ص :
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مئالع بیترت 

یگنوگچ و هب  طوبرم  مئـالع  ندوب  مّدـقم  تسا ، فورعم  اـملع  ناـیم  رد  هچنآ  یثـنخ ، تیـسنج  صیخـشت  مئـالع  بیترت  دروم  رد 
.تسا راردا  جورخ  تیفیک 

يدامتعا لباق  تمالع  ره  هدومرف  هتـسناد و  ربتعم  ار  صوصنم  ریغ  صوصنم و  مئالع  مامت  هک  دـیآ  یمرب  رهاوج  بحاـص  مـالک  زا 
(1) .دشاب ینظ  تمالع  هچرگ  دزاس ، - یم هلکشم  ریغ  ار  یثنخ 

.درادن انعم  اه  نآ  نایم  بیترت  تسا و  یفاک  صیخشت  رد  روآ  نانیمطا  مئالع  زا  کی  ره  دوجو  ام  رظن  هب 

143 ص :

ص281 ج 39 ، مالکلا ، رهاوج  - 1
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عبانم

میرک نآرق  -

18 هبنش ، کی  خیرات  رد  هدش  جرد  ، هثداح يربخ  تیاس  زا  لقن  هب  دامتعا  همانزور  نانآ ، تالکشم  یسنجود و  دارفا  زا  یـشرازگ  - 
یسمش نیدرورف 1384 

ادهشلا دیس  تاراشتنا  مق : یلآللا ، یلاوع  (، (1405ق نیدلا نیز  نب  دمحم  یئاسحالا ، روهمج  یبا  نبا 

یهقف مجعم  زکرم  مق : ههقف ، لیقع و  نبا  ةایح  (1413ق ،) یلع نب  نسح  لیقع ، یبا  نبا 

یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق : يواحلا ، رئارسلا  (1410ق ،) روصنم نب  دمحم  یلح ، سیردا  نبا 

نارهت هاگشناد  تاراشتنا  نارهت : لاجر ، (1383ق ،) یلح یلع  نب  نسح  دواد ، نبا 

همالع تاراشتنا  هسسؤم  مق : بقانملا ، (1379ق ،) یلع نب  دمحم  بوشآرهش ، نبا 

رشنلا هعابطلل و  رکفلاراد  توریب : برعلا ، ناسل  (1414ق ،) مرکم نب  دمحم  روظنم ، نبا 

ادهشلادیسلا ۀبتکم  مق : بیبللا ، ینغم  نیدلا ، لامج  يراصنا ، ماشه  نبا 

144 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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ۀیلودلا راکفالا  تیب  ضایر : نآرقلا ، بارعا  یف  نایبتلا  ات ،) یب  ) نیسح نب  هللادبع  ءاقبلاوبا ،

تاعوبطملل فراعتلاراد  توریب : ۀعیشلا ، نایعا  (1406ق ،) نسحم دیس  نیما ،

تاعوبطملل فراعتلاراد  توریب : نیحلاصلا ، جاهنم  (1410ق ،) ییابطابط نسحم  دیس  میکح ،

ملعلاراد تاعوبطم  هسسؤم  مق : ۀلیسولا ، ریرحت  ات ،) یب  ) يوسوم هللا  حور  دیس  ینیمخ ،

ةدیهشلا ۀقیدصلاراد  مق : ۀیعرشلا ، راذعالا  هقف  (1427ق ،) داوج خیش  يزیربت ، يوسوم –  مساقلاوبا  دیس  ییوخ ،

ملعلا ۀنیدم  رشن  مق : نیحلاصلا ، جاهنم  (1410ق ،) يوسوم مساقلاوبا  دیس  ییوخ ،

ییوخلا مامالا  راثآ  ءایحا  هسسؤم  مق : ثیدحلا ، لاجر  مجعم  (، (1413ق يوسوم مساقلاوبا  دیس  ییوخ ،

راثآ ءایحا  هسـسؤم  مق : يدوسهب ،) ظعاو  رورـس  دـمحم  دیـس  ررقم  ، ) لوصـالا حابـصم  (1422ق ،) يوسوم مساقلاوبا  دیـس  ییوخ ،
ییوخلا مامالا 

مان یب  اج : یب  يدیحوت ،) یلعدمحم  خیش  ررقم  ) ۀهاقفلا حابصم  (1413ق ،) مساقلاوبا دیس  ییوخ ،

سوریس پاچ  نارهت : ادخهد ،  همان  تغل  (1341ش ،) ربکا یلع  ادخهد ، 

145 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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ادص نارهت  نارهت : یسنج ، تیوه  لالتخا  (1383ش ،) یلعسابع یحصان ، هزوریف و  یسیئر ،

یبرعلا باتکلاراد  توریب : لیزنتلا ، ضماوغ  قئاقح  نع  فاشکلا  (1407ق ،) دومحم يرشخمز ،

زوریپ هناخپاچ  مق : لاجرلا ، یف  عماجلا  (1394ق ،) یسوم خیش  یناجنز ،

یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق : راصتنالا ، (1415ق ،) يوسوم نیسح  نب  یلع  یضترم ، فیرش 

رگن هعماج  نارهت : یسنج ، تالالتخا  صیخشت  لماک  يامنهار  (1381ش ،) اضردیمح يدمحمریش ،

هیمالسا هناخباتک  تاراشنا  نارهت : یلامالا ، (1362ش ،) هیوباب نب  دمحم  قودص ،

ناهج تاراشتنا  اج : یب  مالسلا ، ¬ هیلع اضرلا  رابخا  نویع  (1378ق ،) هیوباب نب  دمحم  قودص ،

نیسردم هعماج  رشان  مق : لاصخلا ، (1403ق ،) هیوباب نب  دمحم  قودص ،

نیسردم هعماج  رشان  مق : هیقفلا ، هرضحیال  نم  (1413ق ،) هیوباب نب  دمحم  قودص ،

یضترم رشن  دهشم : جاجتحالا ، (1403ق ،) یلع نب  دمحا  یسربط ،

146 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 165ناهفصا   هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


ورسخ رصان  تاراشتنا  نارهت : نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  (1372ش ،) نسح نب  لضف  یسربط ،

یبرعلا بتکلاراد  توریب : ۀیاهنلا ، (1400ق ،) نسح نب  دمحم  یسوط ،

یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق : فالخلا ، (1407ق ،) نسح نب  دمحم  یسوط ،

یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق : لاجر ، (1427ق ،) نسح نب  دمحم  یسوط ،

ۀیوضرلا ۀبتکملا  فجن : تسرهفلا ، ات ،) یب  ) نسح نب  دمحم  یسوط ،

نیسردم هعماج  مق : رشعلا ؛) لئاسر  نمض  رد  هدش  پاچ  ) هیرئاحلا لئاسملا  (، ات یب  ) نسح نب  دمحم  یسوط ،

تیبلا لآ  هسسؤم  مق : هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا  لئاسو  لیصفت  (1409 ق ،) رح نسح  نب  دمحم  یلماع ،

یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق : همّالعلا ، دعاوق  حرش  یف  همارکلا  حاتفم  (1419ق ،) ینیسح دمحم  نب  داوج  دیس  یلماع ،

یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق : ۀعیشلا ، فلتخم  (1413ق ،) فسوی نب  نسح  یلح ، همالع 

تاراـشتنا مق : ینادـمه ، يوسوم  رقابدمحمدیـس  : همجرت نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  (، (1374ش نیـسحدمحمدیس ییابطابط ، همالع 
یمالسا

هیملع هناخپاچ  نارهت : ریسفت ، (1380ق ،) دوعسم نب  دمحم  یشایع ،

147 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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ترجه رشن  مق : نیعلا ، باتک  (1410ق ،) دمحا نب  لیلخ  يدیهارف ،

یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  توریب : طیحملا ، سوماقلا  ات ،) یب  ) بوقعی نب  دمحم  يدابآزوریف ،

.یسمش رهم 1386  هرامش 163:25  هزوح ، قفا  هیرشن  ّتیسنج ، رییغت  هب  یهقف  یهاگن  (1386ش ،) يدهم این ، یمیرک 

هیمالسالا بتکلاراد  نارهت : یفاکلا ، (1365ش ،) بوقعی نب  دمحم  ینیلک ،

ءافولا هسسؤم  رشان  توریب : راونالاراحب ، (1404ق ،) رقابدمحم همالع  یسلجم ،

)؟( : مق ۀعیشلا ، ثیداحا  عماج  لیعامسا ،)؟( خیش  يریالم ، يزعم 

دیفم خیش  هرازه  هرگنک  مق : داشرالا ، (1413ق ،) نامعن نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ،

دیفم خیش  هرازه  هرگنک  مق : مالعالا ، (، (1413ق نامعن نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ،

تیبلا لآ  هسسؤم  مق : نیقتملا ، جهانم  (1404ق ،) هللادبع خیش  یناقمم ،

ثارتلا ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق : لاقملا ، حیقنت  (1384ش ،) هللادبع یناقمم ،

یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق : ، لاجر (1407ق ،) یلع نب  دمحا  یشاجن ،

148 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  توریب : مالکلا ، رهاوج  (1404ق ،) نسحدمحم یفجن ،

تیبلا لآ  هسسؤم  مق : لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  (1408ق ،) یسربط نیسح  ازریم  يرون ،

تاعوبطملل یملعالا  ۀسسؤم  توریب : یقثولا ، ةورعلا  (1409ق ،) ییابطابط مظاکدمحم  دیس  يدزی ،

149 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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بلاطم تسرهف 

1 راتفگشیپ

8 نآ ناگناشنو  تیسنج  تیسنج  هرابرد  هیاپو  یملع  تاعالّطا  لّوا : شخب 

13 نآ تالالتخاو  یسنج  تیوه 

18 یتیسنج تالالتخا 

18 یموزومورک ياهیراجنهان 

20 یلسانت تلآرد  ماهباو  ینومروه  ياه  - يراجنهان

21 هجیتن

23 تیسنجرییغت مود : شخب 

24 همّدقم

27 یهقف يارآ 

28 یهقف ثحبۀمدقم 

29 سکعربو نز  هبدرم  تیسنجرییغت  یسررب 

30 زاوج مدعایزاوج  یهقف : ثحب 

31 هکلهتۀیآ لّوا : لیلد 

31: هکلهتۀیآ يانعمرد  لّوا  ضرف 

34: هکلهتۀیآ يانعمرد  مود  ضرف 

150 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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40 تقلخرییغتۀیآ مود : لیلد 

44 نید هب  تقلخریسفت  لیلد 

46 تایآ یسرربۀجیتن 

46 تیسنجرییغت ناکما 

47 نآرقرد تیسنجرییغت  ناکما 

49 نیوکت ملاعرد  تیسنجرییغت  ناکما 

53 فلاخم سنج  هب  هّبشت  موس : لیلد 

؟56 تیسنجرییغتزاوجردرارطضا شقنو  تیسنجرییغت  ياهدمآ  - یپ

60 تیسنجرییغتۀلأسم عورف 

66 لکشمریغ ياثنخرد  تیسنجرییغت 

67 لکشم ياثنخرد  تیسنجرییغت 

68 لکشم ياثنخ  تیسنجرییغت  قلطمزاوج  لّوا : لامتحا 

72 تیسنجرییغت قلطمزاوجدقن 

72 لکشم ياثنخرد 

75 هلکشم ياثنخ  تیسنج  هب  مکح  مود : لامتحا 

75 نآدقنو تاّیحور  ساسارب 

77 یثنخدارفارد تیسنج  ياه  هناشن  موس : شخب 

81 موسو مودو  لّوا  تمالع 

81: راردا یگنوگچ 

96: مهنات مراهچ  مئالع  یسرربو  ینعم  حیضوت 

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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98 ییاورو یهقف  عبانمرد  مهنات  مراهچ  ياه  - هناشن

151 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 165ناهفصا   هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


108 اه هدنددادعت  مهد : تمالع 

134 هعرق

140 یکیتنژ تیسنج  نییعت 

142 ثحب هجیتن 

143 مئالع بیترت 

144 عبانم

150 بلاطم تسرهف 

152 ص :

ینازودزود یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  سورد  ( ؟  هن ای  يرآ  تیسنج  رییغت 
( هللظدم
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

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