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همانقوجلس

باتک تاصخشم 

6ق. نرق نیدلاریهظ ، يروباشین ، يریهظ  هسانشرس : 
حیحـصت میهاربا ؛ نبدـمحم  دـماحوبا  همانقوجلـس  لیذ  مامـضنا  هب  يروباـشین ؛ نیدـلاریهظ  فیلاـت  همانقوجلـس / روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. رواخهلالکبحاصیناضمر دمحم  " کلملادیمح ، راشفا " لیعامساازریم 
.1390 ریطاسا ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

112ص. يرهاظ :  تاصخشم 
8-482-331-964-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
590ق.  - 429 نایقوجلس ، خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

نرق 11ق. یصیبخ ، میهاربا  دمحم  هدوزفا :  هسانش 
ححصم .، 1338  - 1274 کلملادیمح ، هدوزفا :  هسانش 

ححصم .، 1346-1283 دمحم ، یناضمر ، هدوزفا :  هسانش 
DSR809/ظ9س8 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/052 ییوید :  يدنب  هدر 
2380576 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان همدقم 

دنچ يروباشین و  يریهظ  همانقوجلـس  هک  دـندرک  داهنـشیپ  راشفا  کلملا » دـیمح   » ناخلیعامـسا ازریم  ياقآ  دنمـشناد  بیدا  شیپ  لاس  ود 
اب دـنریگب  هدـهعب  ارنآ  حیحـصت  هلباقم و  تمحز  دـنراذگب و  هدـنب  رایتخا  تحت  پاچ  يارب  تسا  ناشـسرتسد  رد  هک  رگید  سیفن  باتک 

لاس دنیآیم  رهـشب  رتمک  دـناهدومن و  رایتخا  يریگهشوگ  نالیگ  رابدور  کیدزن  یهد  رد  ناشیا  هناتخبدـب  نوچ  متفریذـپ و  رکـشت  لامک 
هخسن یقاب  تشاد و  وحم  اج  دنچ  هک  میدرک  هلباقم  مهاب  ارنآ  زا  یتمسق  دندرپس و  هدنب  هب  ار  همانقوجلس  هدشسیونكاپ  هخـسن  هتـشذگ 

دنتـسناوتن دش  پاچ  هک  مرف  کی  یلو  مدرک  عورـش  ناشیا  ندوب  اب  ار  باتک  پاچ  دندمآ  نارهطب  دیع  زا  شیپ  هک  لاسما  ات  دنتـشاذگ  ار 
یسیفن دیعس  ياقآ  مرتحم  داتسا  هناخباتک  رد  ياهمانقوجلس  یسکع  هخسن  مدینش  دنتشاذگ - هدنب  دوخ  هدهعب  ار  هلباقم  حیحـصت و  دننامب 

زا دعب  اهلاس  هک  تسا  یباتک  هکلب  تسین  يریهظ  همانقوجلـس  دش  مولعم  یلو  دنداد  هدنب  هب  ار  دوخ  هخـسن  مدرک  شهاوخ  ناشیا  زا  تسا 
رد ياهداتفا  تاحفص  دراد و  هریغ  راعشا و  یبرع و  راصق  تاملک  زا  یتافاضا  طقف  تسین  مه  باتک  نیا  یعماجب  هدش و  هتشون  باتک  نیا 

ریظن زا  یکمک  هخـسن  نیا  تهجرهب  دراد  هفاضا  ار  نایهاشمزراوخ  زا  یتمـسق  لرغط و  تنطلـس  مه  رخآ  رد  تسه  هخـسن  نآ  ياج  دنچ 
قوجلس لآ  خیرات  ریثا  نبا  لماک  ریـسلا و  بیبح  افـصلا و  ۀضور  رودصلا و  ۀحارب  سپـس  دومن  هطقنیب  تاملک  ءامـسا و  ندومن  حیحص 

رارق مرتحم  نیئراق  سرتسد  رد  رضاح  هخـسن  ات  مدومن  رایـسب  شـشوک  هعجارم و  دوب  سرتسد  رد  هک  یعبانم  ریاس  بتاک و  دامع  بختنم 
ادیپ رگید  خسن  زا  هداد و  خر  هدنـسیون  طلغ  ای  هطقن  نتـشادن  ای  لصا  هخـسن  وحم  هجیتن  رد  هک  یئاهطلغ  پاچ  ندش  مامت  زا  سپ  تفرگ 

میدقت یلماک  هخسن  بتک  لئابق و  نکاما و  لجر و  ءامسا  تسرهف  هیهت  اب  دوش و  حالصا  باتک  هک  مدرک  يروآدای  رخآ  هحفـص  رد  دوب 
متشاد خیرات  نارادتسود 
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یناضمر دمحم  هامریت 1332   4
3 ص : همانقوجلس ،

کلملا دیمح  راشفا  ناخلیعامسا  ازریم  ياقآ  ملقب 

[ راتفگشیپ ]

قوجلس لآ  تسیدیدج . هرود  عورش  عیاقو و  نیرتگرزب  زا  امومع  یبرغ  يایسآ  اصوصخ و  ناریا  خیرات  رد  هقجالـس  روهظ  یلاعت  همـسب 
رد دندرکیمرـس  دادغب  يافلخ  نانیـشناج  قرفتم و  ياههلـسلس  تیمکاح  تحت  رد  هک  ار  نایناریا  سیـسأت و  ار  یـسایس  تدحو  ناریا  رد 

لمع هماج  قوجلـس  لآ  هرود  رد  دوب  هدـش  یـسراف  نابز  تیمـسر  يارب  هیونزغ  نامز  رد  هک  يرمثیب  تائبشت  دـندروآ  هرادا  کی  تحت 
ياجب یناریا  ياههام  یماساب  ار  میوقت  یتح  راذگرب و  نایناریا  دوخب  ار  تکلمم  هرادا  یمسر و  ار  یـسراف  نابز  هقجالـس  هدیـشوپ  دوخب 

هیوب لآ  لامها  هطـساوب  هک  ناریا  ندمت  بادآ و  دندومن و  سیـسأت  اددجم  ار  ناریا  یقیقح  لالقتـسا  لامعتـسا و  برع  ياههام  میوقت و 
یلکب دندرکیم  نیودت  هدورس و  یبرعب  ار  دوخ  راثآ  راعشا و  رثکا  یبرغ  ناریا  نارعاش  نادنمـشناد و  دوب و  هدش  یقرـش  ناریا  هب  رـصحنم 

هقجالـس ناـمز  رد  ناریا  ندـمت  ارداـن . رگم  دـیدرگ  ینید  بتک  صوصخم  یبرع  لامعتـسا  درک و  رازگرب  یـسراف  ناـبزب  ار  دوـخ  ياـج 
رد نامزنآ  ات  هک  یناریا  حور  دـیدرگ . دوهـشم  هداعلا  قوف  تاـیقرت  هریغ  يراـمعم و  یـشاقن و  رد  دیـسر  تفارظ  یئاـبیز و  هجرد  یهتنمب 

ندـمت مساب  يدـیدج  ندـمت  هجیتن  رد  هداد  ناـشن  ار  دوخ  عیانـص  تاـیبدا و  رد  قوجلـس  لآ  تیبرت  اـب  دوب  هدرـسفا  بناـجا  راـشف  تحت 
حور نیا  تکرحب  يدج  تاقیوشت  اب  هقجالس  دیدرگ . سیسأت  دراد  صوصخم  تیمها  یعامتجا  یـسایس و  خیرات  رد  هک  ناریا  هقجالس 

تیمکاح تحت  رد  ار  یقرـش  سنازیب  تالایا  رـساترس  هداعلا  قوف  تعرـس  اـب  نادـناخ  نیا  زا  هبعـشکی  دـندومن . یگرزب  تمدـخ  یتعنص 
ناریا عیانص  مولع و  تایبدا و  نابز و  دنتفرگ ، برغ  زا  ار  ردنکسا  تاحوتف  ماقتنا  هدرک  سیسأت  ار  مور  هقجالس  تلود  هدروآ و  شیوخ 

هقجالس تلود  یمـسر  نابز  یـسراف  نابز  رارقرب و  ریغـص  يایـسآ  رد  نانوی  ندمت  داژن و  ياجب  هدش  طولخم  كرت  نایوجگنج  داژن  اب 
. دیدرگ مور 

اب هرابود  نرق  نیدنچ  زا  دعب  دوب  هدرک  رایتخا  ینیـشنبقع  لنادراد  نوپـسله و  یقرـش  لحاوس  زا  ردنکـسا  روهظ  زا  دعب  هک  ناریا  ندـمت 
يارب ینما  هاگهانپ  مور  هقجالس  تکلمم  لوغم  روهظ  رد  دناود و  هشیر  ماکحتسا  لامک  اب  يژیرف  يدیل و  ياهارحص  رد  نادناخ  نیا 

4 ص : همانقوجلس ،
مظان یـسوط  یعناق  یبیب ، نبا  یمور ، يانالوم  ترـضح  دـننام  تکلمم  نیا  نابزیـسراف  ياملع  ارعـش و  ابدا و  راثآ  و  دـیدرگ . ناـیناریا 
عیانـص تسین . رتلزان  دوخ  رـصاعم  نایناریا  راثآ  زا  تغالب  تحاصف و  یئابیز  رد  هجوچیهب  نآ  ریغ  اهدص  يوینوق و  نیدـلا  ردـص  هلیلک ؛
یلامش هیروس  سنازیب و  عیانـص  ذوفن  تحت  رد  هک  تسیناریا  صلاخ  تعنـص  نامه  دراد و  یگرزب  ماقم  تعنـص  خیرات  رد  مور  هقجالس 
رعـشب تسنادـناخ  نیا  دارفا  زا  يرایـسب  دـیدش  هقالع  یگتخابلد و  قوذ و  هداوناـخ  نیا  هصخـشم  مئـالع  زا  یکی  هرخـالاب  هدـمآ  دوجوب 

رد تغالب  یئاـبیز و  ثیح  زا  ار  اـهنآ  راعـشا  هک  هریغ  مور و  هقجالـس  زا  داـبقیک  ناریا و  هقجالـس  هاـشداپ  نیرخآ  لرغط  دـننام  یـسراپ 
ریاـس ناریا و  خـیرات  رد  نآ  بعـش  قوجلـس و  لآ  خـیرات  تاـیئزج  زا  عـالطا  هک  تسا  یهیدـب  داد و  رارق  ناوتیم  دـیتاسا  راعـشا  فـیدر 

نبا فورعم  خـیرات  نامه  تسا  تسد  رد  ـالعف  هک  صوصخنیا  رد  یباـتک  نیرتمهم  دراد و  یـصوصخم  تیمها  یبرغ  يایـسآ  کـلامم 
دبع نبا  خـیرات  یقهیب و  نیدـلا  سمـش  براجتلا  براشم  تاـیوتحم  اـب  ار  دوخ  یـصوصخ  تاـعالطا  گرزب  خروم  نآ  هک  تسا  ریثـالا 

یتمیقیذ سیفن  رایـسب  تامولعم  هدروآدرگ و  اجکی  رد  يزوج  نب  جرفلا  وبا  مظتنم  بتاـک و  داـمع  هقجالـس  خـیرات  ینادـمه و  کـلملا 
يروصنم و سربیب  يزوج و  نبا  طبـس  دـننام  برع  نیخروم  تسا و  هتخاـس  جردـنم  دوخ  باـتک  رد  هقجالـس  هفلتخم  لود  صوصخرد 

. دناهدرک هصالخ  ار  ریثا  نبا  تاعالطا  نامه  نودلخ  نبا  یبهذ و  يریون و 
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نیمه هصالخ  مود و  دلجم  رد  ار  ددعتم  خـیراوت  هصالخ  « 1  » هک تساوربا  ظفاح  خیراوتلا  ةدبز  هقجالـس  خیرات  یـسراف  ذخام  نیرتمهم 
ریبک خیرات  نیفلؤم  يرافغ و  دمحا  یضاق  هرخالاب  هدرک و  جرد  درک  میهاوخ  رکذ  دعب  هچنانچ  دوخ  ریبک  خیرات  موس  دلجم  رد  ار  باتک 

رابخالا فیاحـص  میود  دلج  رد  یـشابمجنم  دمحا  شیورد  هکلذف و  رد  هفیلخ  یجاح  رخازلا و  ملیع  رد  یمور  یبانج  و  دلج 2 - یفلا -
عجار بتک  نیرتدـنمدوس  هک  تسا  یهیدـب  دـناهدرک . هصالخ  شیوخ  بتک  رد  فلتخم  تایاورب  ار  قوجلـس  لآ  خـیراوت  ذـخآم  بلاـغ 

تاقث زا  ای  دناهدرک  هدهاشم  دوخ  ای  ارعیاقو  بلاغ  هک  نادناخنآ  لاجر  مظاعا  فرط  زا  هک  تساهنامه  هقجالسب 
______________________________

عجار يرادـتمیق  تاعالطا  بابلالا  بابل  یفوع و  تایاکحلا  عماج  خـیراوتلا و  لمجم  رابخالا و  نیز  یقهیب و  لضفلا  وبا  خـیرات  رد  (- 1)
دامع خیراتب  يو  رظن  نادناخ  نیا  روهظ  لئاوا  صوصخرد  تسا و  رـصتخم  رایـسب  نیدلا  ردص  خیراوتلا  ةدبز  هدش  رکذ  هقجالـس  روهظب 

دوش دلوتراب  ناتسکرت  هب  عوجر  هدوب  بتاک 
5 ص : همانقوجلس ،

هک نآ  لیذ  دلاخ و  ناوریشون  ینوتاخ و  رهاط  وبا  خیرات  دننام  بتک  لیبق  نیا  زا  هناتخبدب  دناهدروآدرگ  دوخ  بتک  رد  هدینش  نیرـصاعم 
نیدلا نکر  یـضاق  خـیرات  یناغماد و  دـمحا  یـضاق  رابخالا  راهظتـسا  لوحا و  ءالعلا  وبا  خـیرات  هدـش و  هدرب  مسا  هماننابزرم  همدـقم  رد 

فاصنایب تسد  یمالـسا  طسوتم  راصعا  رد  هدـمآ  دوجوب  نادـناخنآ  يریگناهج  رـصع  رد  هک  يروباـشین  يریهظ  همانقوجلـس  ینیوج و 
همانقوجلس دلاخ و  ناوریـشون  رودصملا  ۀثفن  یبرع  همجرت  يانثتـساب  بتک  نآ  زا  زورما  هدرک  راپـسهر  یتسین  رایدب  ار  اهنآ  مومع  تعیبط 

هدنامن یقاب  يرثا  يروباشین  يریهظ 
يدنوار رودصلا  ۀحارب  موسوم  یباتک  زا  قوجلس  لآ  خیرات  زا  یتمسق  دوخ  تابختنم  تادلجم  زا  یکی  رد  رفش  هسنارف  فورعم  قرشتسم 

روبزم باتک  ندوب  نمـضتم  صوصخنیا  رد  رگید  یفیلات  نادـقفب  رظن  هدوبن  فورعم  اـقلطم  يو  ناـمز  اـت  باـتک  نیا  و  « 1  » هدرک جرد 
اب ارباتک  نآ  مامت  فورعم  نورب  دراودا  درک و  ادیپ  ترهش  نیقرشتسم  نیب  رد  تعرسب  هقجالـس  خیرات  رد  ار  یتمیقیذ  سیفن و  تاعالطا 

يالـضف زا  هک  یباجنپ  لابقا  دـمحم  يولوم  حیحـصت  هب  هنـس 1920  رد  نآ  یـسراف  نتم  هرخالاب  دومن و  همجرت  یـسیلگناب  دئاوز  فذـح 
تمسق هس  زا  ترابع  رودصلا  ۀحار  « 2  » دش هتسارآ  عبط  رویز  پیگ  فاقوا  فرط  زا  دنمدوس  طوسبم  همدقم  یشاوح و  اب  تسا  ناتسکاپ 

تسا نوحشم  هک  باتک  نیا  همتاخ  هقجالس ؛ خیرات  همدقم ، تسا 
______________________________

خیرات باب  رد  هدشن  فیلأت  دامتعالباق  رثا  هنوگچیه  قرش  رـصاعم  نادنمـشناد  نیقرـشتسم و  فرط  زا  هقجالـس  خیرات  صوصخرد  (- 1)
ناوتیم يدیفم  تاقیقحت  زین  ازقوا  هیکرت  خـیرات  رد  دوش و  عوجر  رماه  نوف  یـشیرطا  قرـشتسم  ینامثع  خـیرات  لوا  دـلجمب  مور  هقجالس 

هدش رشن  دیفم  راثآ  یضعب  هیکرت  رد  مور  هقجالس  اصوصخم  هقجالس  کیژول  هشرآ  تمسق  رد  دروآ  تسدب 
رخاوا زا  یتمـسق  يدنقرمـس  قازرلا  دبع  هلمجنآ  زا  دناهدش  ثبـشتم  اهتقرـس  لیبق  نیاب  بدا  هفرح  زا  هدافتـسا  يارب  امدق  زا  یـضعب  (- 2)

- هدومن جرد  نیدعسلا  علطم  باتک  رد  ترابع  رییغت  هنوگچیه  نودب  تقرس و  ار  وربا  ظفاح  خیراوتلا  ةدبز  مراهچ  دلج  مامت  میـس و  دلج 
یفوع هرکذت  يزار  یلع  دیس  هدومن - رابخالا  ۀلمکت  هب  موسوم  تقرس و  رخآ  ات  لوا  زا  ار  يرافغ  يارآناهج  هخـسن  نیدباعلا  نیز  ازریم 

هدرک خـیراوتلا  ةدـبز  هب  موسوم  تقرـس و  ار  یفلا  سیفن  خـیرات  دـلج  هس  ره  يزار  ردـیح  ریم  يو  رـسپ  هدومن  ارآمزب  مساب  تقرـس و  ار 
زا یطوسبم  حرش  هتسناد و  هیوفص  رصع  نیخروم  زا  یکی  ار  ردیح  ریم  قیقحت  نودب  یسور  قرـشتسم  دلوتراب  هک  تسا  هزمـشوخ  تسا .

هدنراگن ار  هیقب  دناهدومرف و  قیقحت  ینیوزق  دمحم  همالع  موحرم  ار  ارآمزب  تقرس  هدرک  جرد  یمالسا  فراعملا  ةرئاد  رد  يو 
6 ص : همانقوجلس ،

هدرک فرـصت  اصخـش  اجره  زین  خـیرات  نتم  رد  تسا . قرو  باتک 37  همدـقم  هکیروطب  عوضوم  زا  جراخ  هداـعلا و  قوف  دـئاوز  وشحب و 
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فنعب رثکا  مالک  قحال  قباس و  اب  یتبـسانم  یندا  نودـب  خـیرات  نتم  رد  تسا و  هتـشادن  خـیرات  نف  اب  یئانـشآ  هنوگچیه  هک  هدومن  تباـث 
مه زا  یلکب  ار  خیرات  هتـشر  ابلاغ  هک  هدیناجنگ  ثیداحا  یبرع و  یـسراف و  لاثما  يونزغ و  نسح  دیـس  ریثا و  ریجم و  دـیاصق  زا  يرایـسب 

تایبدا اب  یئانشآ  هدوب  شاقن  طاطخ و  هک  يدنوار  تروصرهب  دوشیم . لسک  دئاوز  وشح و  همه  نیا  لاخدا  زا  باتک  هدنناوخ  دلسگیم و 
رد هدرب و  یپ  اهنآ  رثکاب  هدننکپاچ  يولوم  دوخ  درادن و  طبر  مهب  هک  تسا  نارگید  زا  تقرس  ابلاغ  زین  همتاخ  همدقم و  تارابع  هتشادن 

هریخذ تاراـبع  زا  يرایـسب  هدرک و  رثن  هب  لدـبم  ار  هریغ  ریجم و  راعـشا  رثـکا  هیفاـق  یگنت  يداوسیب و  زا  يدـنوار  هدرک . هراـشا  یـشاوح 
شوخ و یطخ  هک  يو  دوصقم  تسا  یهیدـب  هدرک  جرد  باتک  رد  اجباج  تقرـس و  ارنآ  ریغ  جنرطـش و  بارـش و  هلاسر  یهاشمزراوخ و 

دوب هدناودن  هشیر  تکلممنآ  رد  یسراف  تایبدا  زونه  هک  مالسالا  دیدج  ریغص  يایـسآ  رد  باتک  نیا  فیلات  زا  هتـشاد  بیهذت  رد  یتسد 
ۀحار تروصره  رد  دریگب  یقوجلس  ورسخیک  زا  هلص  هک  دوب  نآ  دشیمن  تفای  یسک  ناریا  نادنمـشناد  الـضف و  زا  هینوق  رد  عقومنآ  رد  و 

رد هتخادرپ و  باتک  نیا  راصتخاب  دراوم  یـضعب  رد  اـهتنم  تسا  يریهظ  همانقوجلـس  هصـالخ  لرغط  تنطلـس  لـئاوا  اـت  ادـتبا  زا  رودـصلا 
تافو يدـنوار  هدرک  کحـضم  تاهابتـشا  دـسیونب  رخؤم  مدـقم و  ارباتک  بلاطم  یـضعب  اـی  دـیازفیب  يزیچ  دوخ  زا  هتـساوخ  هک  يدروم 

رد دسیونیم و  هنس 424  رد  اوهس  روباشین  هب  ار  لرغط  دورو  هدش و  رکذ  هنس 421  يریهظ  رد  هدرک ؛ رکذ  هنس 428  رد  ار  يونزغ  دومحم 
سمخ و هنـس  هجحلا  يذ  خیراتب   » دسیونیم دیوگب  ورـسخیک  نیدلا  ثایغ  هب  یقلمت  هکنیا  يارب  يدـنوار  هدـش  رکذ  هنس 428  همانقوجلس 
تسشن و تخت  رب  تفرگ و  رانک  رب  دوب  كدوک  هک  ارنامیلس  کیب  لرغط  رـسپ  نامیلـس  یبا  نب  دمحم  نالـسرا  بلا  هئامعبرا  نیـسمخ و 

ناسارخب نآ  زا  شیپ  لاس  ود  کبلرغط و  شمع  تافو  زا  دعب  دوب  لاس  هدزاود  شکلم  تدـم  دـش  ررقم  وا  رب  ناسارخ  قارع و  یهاشداپ 
تکلمم تخت  رب  يرب  دمایب و  لاس  نیا  هجحلا  يذ  رد  نالـسرا  بلا   » دیوگ يریهظ  همانقوجلـس  رد  کیب -» يرغچ  شردـپ  تافو  زا  دـعب 

ورب ناسارخ  قارع و  یهاشداپ  هتفرگ و  رانک  رد  ار  ردارب  نامیلس  تسشن 
7 ص : همانقوجلس ،

ناسارخب لاس  ود  کبلرغط  شمع  تافو  زا  دعب  لاس  هدزاود  شکلم  تدم  و   » دیوگزاب نالـسرا  بلا  خـیرات  قوس  زا  دـعب  و  دـش » ملـسم 
رسپ اریو  يدنوار  دشابیم  ورسخیک  مور و  هقجالس  نیطالس  دج  نامیلس  رضاح » باتک  زا  هحفص  رخآ  یلا  کیبرغچ  شردپ  تافو  زا  دعب 
ناشن ار  تقرس  ذخام  هک  هدش  روبجم  دوخ  همهنیا  اب  هدرک و  فیلات  يو  مانب  ار  رودصلا  ۀحار  نوچ  دنک  هدافتسا  هک  هدرک  لقن  کبلرغط 

نالسرا و داتسا  هک  يروباشین  نیدلا  ریهظ  هّللا  همحر  لرغط  نب  نالسرا  نب  لرغط  ملاع  دنوادخ  دهعب  خیرات  نیمه  و   ) دیوگ هکنانچ  دهد 
رد یطوسبم  هلاقم  هدـنراگن  لاحرهب  هحفـص 54  ندیل  پاچ  يدنوار  رودصلا  ۀحارب  دوش  عوجر  دوب ) هتـشبن  يوگاعد  شیوخ  دوعـسم و 
اب ار  رودـصلا  ۀـحار  زا  یتمــسق  اـجنآ  رد  مدرک و  جرد   241 ( 157 ( ) 26  ) هحفص مود 1313  لاـس  رهم  هـلجم  زا  و 3   2 ياهرامش 1 -

رکذ خـیراوتلا  عماج  اب  باتکنآ  طباور  یناشاک و  خـیراوتلا  ةدـبز  صوصخرد  طوسبم  یحرـش  روطنیمه  مدرک  هلباقم  يریهظ  همانقوجلس 
دوش عوجر  اجنآب  مدرک 

انیقی هدوب و  دوعـسم  لرغط و  ناطلـس  ملعم  يو  هک  دیوگ  يدنوار  هدشن  يرکذ  رابخا  ریـس و  بتک  رد  يریهظ  لاححرـش  عجار  هنافـساتم 
زا صوصخ  نیا  رد  رگید  یفیلات  نادقف  عوضوم و  تیمها  هطساوب  يریهظ  همانقوجلس  هدوب  ود  داتشه و  دصناپ و  هنـس  یلاوح  رد  شتافو 

بلاغ هدوب و  یقوجلـس  نیطالـس  زا  رفن  ود  ملعم  يو  يدنوار  حیرـصتب  هچ  هدـیناسرمهب  یمومع  لوبق  هتفای و  میظع  ترهـش  فیلات  نامز 
نامز ات  باـتک  نیا  فیلاـت  زا  دـعب  هلـصافالب  ناریا  نیخروم  مومع  تهجنیا  زا  هدینـش  تاـقث  زا  اـی  هدرک  هدـهاشم  مشچب  ار  ناـمز  عیاـقو 
ناریا نیخروم  دی  رد  صوصخنیا  رد  یباتک  چیه  قوجلـس  لآ  خـیراتب  عجار  عقاو  رد  دـناهدرک و  لقن  همانقوجلـس  زا  مسر  مساب و  يرافغ 

هدش صیخلت  باتک  نیا  زا  وربا  ظفاح  خیراوتلا  ةدبز  هدیزگ و  خیرات  دیـشر و  هجاوخ  خیراوتلا  عماج  هقجالـس  خیرات  تمـسق  الثم  هدوبن 
یئاعد دیسر  وا  مانب  نوچ  دوب و  هتشبن  لرغط  نیا  نامز  رد  تسا  هتشبن  نایقوجلس  خیرات  هک  يروباشین  نیدلا  ریهظ  ماما   » دیوگ وربا  ظفاح 

ملاع دـماین  تسدـب  باتک  نیا  مدرک  صحفت  اـپورا  ياـههناخباتک  سراـهف  رد  هچنآ  و  «« 1  » درک مـتخ  نآ  رب  ارباـتک  هدرک و  یحادــم  و 

www.Ghaemiyeh.comهمانقوجلس ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


باتک هک  دیوگ  لوغم ) يالیتسا  ات  ناتسکرت   ) دوخ مهم  فیلات  همدقم  رد  دلوتراب  سور  فورعم  سانشرواخ 
______________________________

نارهت یلم  هناخباتک  هخسن  موس  دلج  وربا  ظفاح  خیراوتلا  ةدبز  باتکب  دوش  عوجر  (- 1)
8 ص : همانقوجلس ،

هدـش تقرـس  دارگورطپ  يروطارپما  هناخباتک  زا  هدـش  خاسنتـسا  يرجه  هد  دصتـشه و  رد  دوب و  هدـش  دـلج  اجکی  هدـیزگ  اـب  هک  يریهظ 
همدـقم ج 1 رد  اوهـس  ینیوزق  داتـسا  موحرم  هدوب و  سیراپ  یلم  هناخباتک  ینیوج  ياشگناهج  خـسن  زا  یکی  ءزج  باـتک  نیا  زا  یتمـسق 

همانقوجلس زا  یتمـسق  زین  نآ  هک  دندرک  دیکات  هدنراگن  هب  نارهط  ندمآ  زا  سپ  هدش و  هصالخ  يدنوار  زا  باتکنآ  هک  دناهدومرف  هراشا 
دشابیم

مناوتیم نم  تفگ  رگمه  نیدلا  دجم  دندناریم  نخس  یسیوندنت  زا  ینیوج  دمحم  نیدلا  ءاهب  سلجم  رد  يزور  دیوگ  هرماع  هنازخ  فلؤم 
تشون باتک  تشپ  رد  ار  تایبا  نیا  تشون و  زور  کی  رد  ار  باتک  نآ  نیدلا  ءاهب  نامرفب  مسیونب و  زور  کی  رد  ار  همانقوجلس 

مالغ رهپس  هجاوخ و  نید  تلم  ءاهبمالسا  هجاوخ  روتسد و  عطاق  مکحب 
مالقا رب  تسا  هدنامرف  هک  شیوخ  تسدبنامرف  هدنب  مودخم  رکاچ  هنیمک 

مامت درک  همانقوجلس  هصق  باتکیبش  گناد  ود  زا  مک  يزور و  تعاس  دنچب 
همانقوجلس زا  رگمه  دجم  دوصقم  هک  تسا  حضاو  مایص  هام  خلـس  هدنخرف  هبنـشود و  بشبرع  باسح  زا  هن  تصـش و  دصـشش و  لاسب 

زا یلاخ  ناور و  هداس و  هداعلا  قوف  لاحنیع  رد  عیدـب و  بولـسا  هطـساوب  همانقوجلـس  ترهـش  تلع  رتشیب  لاحره  رد  تسا  باتک  نیمه 
رگم دوب  هدیدن  ار  همانقوجلـس  ینیوج  ياشگناهج  لوا  دلجم  عبط  عقوم  رد  هکنیا  اب  ینیوزق  داتـسا  موحرم  هچنانچ  دشابیم  فلکت  هنوگره 

ینیوزق موحرم  هک  ياهمدقمب  دوش  عوجر   ) دـیامنیم تمـسق  نیاب  هراشا  نآ  دوجو  اب  دوب  رکذـلا  قوف  ياشگناهج  ءزج  هک  تمـسق  نامه 
تارابع اهتنم  دشابیم  باتک  نیا  زا  تقرس  زین  هیقوجلسلا  تایاکح  یف  هضارعلا  باتک  هک  مرکذتم  انمض  تسا ) هتشون  اشگناهج  لوا  دلجب 
هتفرگ رارق  هدافتسا  دروم  باتک  نیا  عبط  رد  هک  یخسن  اما  هدومن  قلغم  یترابعب  لدبم  تسا  یناور  تسالس و  تیاهن  رد  هک  باتک  نیا 

ةدـبز اب  هک  لماک  هخـسن  هدـش 2 - دـلج  اجکی  رد  هدـیزگ  خـیرات  اب  هک  قرایک  رب  تنطلـس  رخآ  ات  صقان  هخـسن  يریهظ  همانقوجلـس  - 1
هک ریخا  هخـسن  نیا  رد 988 و  یمیود  هدـش و  خاسنتـسا  مهن  نرق  رد  یلوا  مه  دـننام  هخـسن  ود  نیا  نتم  تساجکی  رد  یناشاک  خـیراوتلا 

دومن باتک  لوا  تمسق  حیحصت  رد  یگرزب  کمک  دمآ  تسدب  ادیدج 
راشفا لیعمسا  نمهب 1331  نارهت 

9 ص : همانقوجلس ،

يروباشین يریهظ  همانقوجلس  باتک 

هراشا

صقن زا  وا  تافـص  تسا  هزنم  مدـق و  ءاقبب  وا  راوگرزب  تاذ  تسفوصوم  هک  هئامـسا  سدـقت  هلالج و  لج  اریادـخ  رم  شیاتـس  ساـپس و 
هک يدـنوادخنآ  كاخ  طاسب  نآ  حرط  شرف و  هک  یناولا  عناص  تسکـالفا و  شرع  نآ  فقـس  هک  ياهناـخراک  دـجوم  مدـع  ثودـح و 
درک خسف  ار  مما  لسر  عیارش  وا  عرش  هک  نیسوق  باق  بحاص  نیلقث و  دیس  رب  دورد  تسا و  وا  تردق  عنص  راثآ  داجیا و  تسه  تسین و 

باوبا حـیتافم  يوقت و  کلامم  حـیباصم  هک  وا  تیب  لها  نارای و  رب  ناوارف  تیحت  مالـس و  خـسن و  مجع  برع و  ماکحا  وا  ذـفان  مکح  و 
هبترم و ار  یفـص  ره  دنلداع و  ناهاشداپ  نید و  ناماما  ایبنا و  برقم و  هکئالم  قئالخ  ناگدیزگرب  هک  تسناد  دیابب  دندوب  يده  داشرا و 
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لالض و يده و  هار  نیبم  قیالخ و  قلاخ و  هنایم  دناهطساو  ایصوا  ایبنا و  سنا و  هضور  نانکاس  سدق و  ترـضح  نابرقم  تسه  ياهجرد 
هکئالم تیلح  تفاخم و  تفآ و  عاونا  زا  قیالخ  تقیقح  تقیرط و  تعیرـش و  یماح  تیعر و  یعار  كولم  لـالح و  مارح و  ناـیم  زیمم 

فرش دراد  هرهب  فیرش  مولع  زا  هک  لداع  هاشداپ  ره  تسایس و  لدع و  كولم  تیلح  تدابع و  ملع و  ایبنا  تیلح  تسا و  لیلهت  حیبست و 
دـیحوت و تعاط و  جاتحیام  تعیرـش و  ملع  زا  دـعب  دـیاب  ار  كولم  هک  یملع  رتکیدزن و  ایبنا  هجردـب  دـشاب و  هداـیز  كولم  رگید  دزن  وا 

هچنآ دـنناوخب  کیره  تقیرط  تریـس و  دـنوش و  فقاو  نآ  رب  نوچ  تسناـهاشداپ و  خـیرات  راـبخا و  كولم و  ریـس  دـننادب  نید  ناـکرا 
دنزاس و اوشیپ  ارنآ  دننیزگرب و  دوخ  رهب  زا  دوب  یبقع  رد  ترفغم  باوث و  ایند و  رد  کین  مان  ببـس  ناگتـشذگ و  قالخا  مراکم  هصالخ 

عرش هورکم  لقع و  مومذم  هچنآ 
10 ص : همانقوجلس ،

مایا و تدـم  رد  هک  تسا  مولعم  هتخادرپ و  دـیفم  تادـلجم  دـناهتخاس و  بتک  راصتخا  عابـشاب و  ینعم  نیا  رد  دـنیامن و  در  تسا  لقن  و 
رب رتراوگرزب و  نیطالـس  هیقوجلـس  هیروغ و  هملاـید و  هیقچرغ و  هیناـماس و  هیرافـص و  هیرهاـط و  زا  ناـسارخ  قارع و  ناـهاشداپ  تریس 

نید و ملاعم  يایحا  زا  تشگ  اشنا  رهاظ و  قوجلـس  لآ  نیطالـس  تلود  رد  هک  تاریخ  نادنچ  دـندوبن و  قوجلـس  لآ  زا  رتقفـشم  تیعر 
چیه رد  هک  راربا  داهز و  تاداس و  املع و  رب  هک  فاقوا  راطفا و  راردا و  رطانق و  تاطابر و  دـجاسم و  ياـهانب  یناملـسم و  دـعاوق  دییـشت 
مایاب هک  ییعـس  رارـشا و  رهق  عفد و  راـفک و  هوزغ  رد  هدومرف  هک  يداـهتجا  تسا و  رهاـظ  مالـسا  کـلامم  رد  نآ  راـثآ  هدوبن و  راـگزور 
ادـتقا ناشیا  هدیدنـسپ  ریـس  بادآب و  ار  راگزور  كولم  سپ  تسیقاب  راهن  لیل و  نیبج  هحفـص  راـگزور و  يور  رب  دـناهدرک  اـفلخ  تلود 

دشاب تکلمم  دعاوق  سیسأت  تلود و  نید و  دیکات  ببس  ندرک 
هک « 2  » هجاوخ وجگوگ  رـسپ  دوـب  « 1  » شیمروشقوط داژن  زا  نامقل  نب  قوجلـس  هک  دـش  مولعم  ناـنچ  راـثآ  باـبرا  راـبخا و  باحـصا  زا 

رامشیب و هتساوخ  رایسب و  ددع  گرزب و  ینامدود  ناشیا  و  « 4 ( » قویوق  ) قیق ناوختسا  و  « 3  » قوروا زا  دوب  كرت  ناهاشداپ  شارتهاگرخ 
هاگناتسمز دومن  لیوحت  رهنلا  ءاروام  تیالوب  روخارچ  یگنت  هبلغ و  مکحب  ناتسکرت  نیمز  زا  ماظن  اب  یمشح  لیخ و  مامت و  یتدع  ددع و 

رـسپ جـنپ  فوصوم و  یمانوکن  نمیب  فورعم و  تریـس  نسحب  دوب  يدرم  قوجلـس  دنقرمـس و  دغـس  هاگناتـسبات  دوب و  اراـخب  رون  ناـشیا 
يرتهم روخرد  يریما و  هتسیاش  کیره  فسوی و  سنوی و  روغیب ، یسوم  لیئاکیم ، لیئارـسا ، يرورـس  قیال  يرتهم و  راوازـس  همه  تشاد 

تشاد و لامکب  يرون  هام  نوچ  تورث  تمعن و  دوب و  عافترا  داـیدزا و  رد  جنرطـش  تویب  فیعاـضت  نوچ  ناـشیا  عابـشا  عاـبتا و  زورره 
نارتهم شنادنزرف  دنامن  قوجلس  دندش  ناوارف  ماظن  بابسا  مامت و  تدع  اب  عمج  نآ  نایم  رادمان  ناناوج  راک و  نادرم  تفریذپ و  یمامت 

دوهع دندرک و  رادید  مهاب  دمآ و  نوحیج  رانکب  دومحم  درک و  حلص  ناخکلیا  ناتسکرت  هاشداپ  اب  نیکتکبـس  دومحم  نوچ  دندش و  موق 
دنتسب قیثاوم  دوقع 

______________________________

هدننکهلمح ( 1)
دشاب زبسب  بوسنم  هملک  ینعم  دشابیم  سدقم  ناکرت  نایم  رد  زبس  گنر  نوچ  ( 2)

هفیاط لیا  ( 3)
هدش فذح  يدنوار  رد  یلو  دوجوم  وربا  ظفاح  هخسن و  ود  ره  رد  تمسق  نیا  ( 4)

11 ص : همانقوجلس ،
نیبناج زا  هک  تقداصم  ترهاصم و  مکحب  دومحم  شیپ  دوب  هدـش  فئاخ  نایقوجلـس  زا  ناـخکلیا  دـش  نیعم  کـیره  کـلامم  دودـح  و 
ماظنب تکوش  مامت و  توق  اب  یموق  همکارت  زا  هعقب  نیا  کلاسم  هعقر و  نیا  کلامم  رد  هک  داتسرف  یسک  دوب  دقعنم  داحتا  دادو و  هلسلس 

مامت تدع  زاس و  اهرازغرم و  یعارم و  حراسم و  نآ  هتخاس و  ماقم  دنقرمـس  یحاون  اراخب و  رونب  دـناهدمآ و  ناتـسکرت  زا  هک  تساهلاس 
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فرطب یتقو  ار  امش  رگا  هک  دنکیم  نآ  ءاضتقا  ریمض  هسوسو  رطاخ و  هغدغد  هدش  ناوارف  يددع  وریناب و  یلیخ  دناایهم  دعتـسم و  هتخاس 
هک دوش  رداص  يداسف  هنتف و  ناشیا  زا  رادغ  مایا  فارـصنا  بالقنا و  راگزور و  لدـبت  ریغت و  قفو  رب  دـتفا  قافتا  یتکرح  تمیزع و  دـنه 

نتـساوخرد یباون  ندرک و  یتقیثو  راهظتـسا  ناشیا  اب  یتیالو  عمطب  ای  یتیحاـن  دـصقب  سپ  دـشاب  رـسعتم  رذـعتم و  نآ  یفـالت  كرادـت و 
اراـخب بناـجب  ناـخکلیا  هدـهاشم  هعلاـطمب و  هک  درک  نآ  ياـضتقا  نیزر  يار  اـت  درکیم  یـصاوغ  رحب  نیا  رعق  رد  یتدـم  دومحم  بجاو 

دالب رد  دتفا و  یموزغ  تمیزع  دنه  یصاقا  دنـس و  رایدب  ار  ام  هراومه  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  ناشیاب  نابزبرچ  يریفـس  دومن و  تضهن 
قح ترواجم و  مکحب  هک  دیآیم  هتشاد  بجع  امش  تماهش  تیافک و  ینادراک و  درخ و  لامک  زا  دنیامنیم  ام  تقفارم  تقفاوم و  مالسا 

یتسودب و ار  ام  اذـهعم  دـندرکن  سامتلا  ام  بناج  زا  دـندومنن و  تردابم  قح  تداعـس  نینچ  زارحاب  یجوف  امـش  زا  تقوچیه  یگیاسمه 
هچنآ ات  دنک  ممصم  ترـضح  تمیزع  امـش  رورـس  مدقم و  هک  دیاب  دش  لدبم  برقب  تفاسم  دعب  نوچ  تسمامت و  یتبغر  امـش  تقداصم 
مدقم هک  ار  لیئارـسا  دیـسر  ناشیاب  ریفـس  ماغیپ  نوچ  دـیامن  تعجارم  هناهاشداپ  عیلخ  اب  هدرک  عامتـسا  دـشاب  تقو  یـضتقم  تحلـصم و 

الاح هک  داتسرف  لوسر  زاب  دومن  عامتسا  ناشیا  لوصو  نوچ  ناطلس  درک  مزج  ناطلس  تمدخ  تمیزع  هدیزگ  راوس  رازه  هد  اب  دوب  ناشیا 
نامرف لاثتما  رما و  قفو  رب  دوب  نیبناج  زا  هک  يراهظتـسا  راتفگ و  تسا و  رادـید  دوصقم  هک  دـیایب  هدـیرج  تسین  تجاـح  يددـمب  ار  اـم 
فرشب نوچ  دروایب  دوخ  اب  ار  « 1  » شملتق سراوفلا  وبا  دوخ  دنزرف  دمآ و  ترضحب  دیزگب و  رظنمشوخ  ناناوج  زا  رفن  دصیس  اب  لیئارسا 

دعتسم هاگرابب  لیبقت 
______________________________

نیا هدنراگن  هدیقعب  هدشسیدقت و  ینعمب  مال  نوکس  مود و  لوا و  مضب  اضیا  هدش و  صالخ  نیش  نوکـس  میم و  مود و  لوا و  مضب  ( 1)
تسا حیحص  رخآ 

12 ص : همانقوجلس ،
نوچ دنتـسارایب  مزب  سلجم  سپ  ارما  مامت  يالاب  دـناشنب  تخت  هشوگ  رد  نتـشیوخ  اب  درک و  ماـمت  مارکا  بیحرت و  ار  وا  ناطلـس  دنتـشگ 

دنس بناجب  تقوره  ار  ام  هک  دیامنیم  فاشکتسا  وا  زا  ناطلـس  هضقانم  هرواحم و  ءانثا  رد  دندومیپ  یناغا  زاوآ  عامتـسا  اب  یناوغرا  یبارش 
يراهظتـسا يدقع و  نیبناج  نایم  هک  تسنآ  امـش  بناج  عقوت  دنامیم  لطعم  لمهم و  ناسارخ  دالب  دومن و  دـیابیم  تردابم  رافک  يازغب 

رد ام  زا  هک  دیوگیم  خساپب  لیئارسا  دیرادن  غیرد  تنواعم  امش  دتفا  تجاح  دادمتساب  دیآ  ادیپ  يوق  یمـصخ  یفرط  زا  یتقو  رگا  ات  دشاب 
لیئارـسا دومن  دیناوت  ددم  رادقم  دنچ  دـتفا  تجاح  يرکـشلب  ار  ام  یتقو  رگا  دـیوگیم  دومحم  دـشابن  يریـصقت  ریخات و  ناطلـس  یگدـنب 

دنوش راوس  لاح  رد  راک  درم  رازه  یس  متسرف  دوخ  موقب  ارنامک  نیا  تفگ  یناوج  توخن  هداب و  رورغ  رس  زا  دتسب و  رادحالس  زا  ارنامک 
لیخ دزن  متـسرفب  ناشنب  ار  ریت  نیا  هاگره  تفگ  تخادنا و  دومحمب  ریت  هبوچکی  لیئارـسا  دـتفا  جایتحا  هدایزب  رگا  هک  دیـسرپ  زاب  ناطلس 
تفگ دیاب  هدایز  رگا  تفگ  دومحم  دش  مزتلم  راوس  رازه  دصب  هبوچ  هس  ینامکب و  ات  دیـسرپیم  نینچمه  دنیایب و  رگید  درم  رازه  هد  دوخ 

ارناـمک نیا  تفگ  دوـب  ترورـض  دـیاب و  هداـیز  رگا  تفگ  دوـمحم  دـیایب  رگید  راوـس  رازه  دـص  تسرف  هوـک  ناـخلبب  یکی  اـهریت  نیزا 
هـس ینامکب و  هک  یـسک  دیـشیدنا  دوخ  اب  دش و  رکفتم  هضوافم  نیا  زا  دومحم  دـیایب  یهاوخ  راوس  رازه  تسیود  رگا  تسرف  ناتـسکرتب 

یماشعبادـغ قویعب و  حوبـص  زورنابـش  هس  ات  تفرگ  دـیاشن  راوخ  وا  راک  تشاد  دـناوتیم  دـعم  هدامآ و  رگـشل  همهنیا  یلماحیب  ریت  هبوچ 
نارکون زا  رفن  هد  دنزرف و  اب  زور  هس  لیئارسا  هک  دومرف  دوخ  ءارماب  سپ  داد  هزادنایب  هتساوخ  تعلخ و  نارکون  اب  ار  وا  ناطلـس  دنتـسویپ 

ار همه  درک  رثا  ناشیا  غامد  رد  بارـش  هک  بشمین  رد  دـندرک و  نانچ  دـیزاس  دوخ  نامهم  امـش  ار  وا  نارکون  یقاـب  دنـشاب و  اـم  ناـمهم 
دودحب داتسرف  رجنلاک  هعلقب  ناتـسودنهب  نارگلالغا  لسالـس و  اب  بشمین  رد  نارای  اب  ار  لیئارـسا  دومحم  دندرک  سوبحم  دیقم و  هتفرگ 

اب داتـسرف  لوسر  قوجلـس  دالوا  یقابب  داد و  نامـسآ  ءاضق  رد  نت  دـید  هتـسب  هتـسخ و  ار  دوخ  تفای  تقافا  یتسم  باوخ  زا  نوچ  ناتلوم 
بادآ و دوب و  هدیدن  ناهاشداپ  هاگرد  هکنآ  يارب  زا  اما  تفای  مامت  شزاون  دیسر  ام  ترـضحب  لیئارـسا  نوچ  هک  دومن  هناهاش و  ءاهتعلخ 
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تلاح رد  وزا  هتسنادن  نآ  گنهرف 
13 ص : همانقوجلس ،

رتدوز هچره  هک  دنشاب  لابلا  غراف  وا  تهج  زا  ناشیا  هک  دیاب  دش  سوبحم  دنچ  يزور  تنطلس  سومان  يارب  زا  دش  رداص  ياهدرخ  یتسم 
ار لوسر  یئورهزاتب  دندیسرت  راک  تبقاع  زا  اما  دننک  جورخ  هک  دنتساوخ  ماغیپ  عامتسا  زا  دعب  ناردارب  دومن  دهاوخ  تعجارم  فیرـشت  اب 

تـسمکاح ام  ناج  رـس و  رب  هنیمک  ناگدـنب  همه  میداقنم و  عیطم و  ارناطلـس  نامرف  ام  هک  دـندومن  دنداتـسرف و  زاب  اطع  برآم و  زاجیا  اب 
یقاشم یلامح و  یـشکبآ و  هسورحم  نآ  رد  اهتدم  دندمایب و  وا  لیخ  زا  نامکرت  رفن  دـنچ  دوب  سوبحم  هعلق  رد  لاس  تفه  ات  لیئارـسا 

دندرب و ناشیرب  سوسوم  هشیدنا  دندیسر  هشیبب  هتفرگ  ناسارخ  هار  دندیدزدب و  ار  لیئارسا  هتفای و  تصرف  يزور  ات  تصرف  زهتنم  دندرک 
رب هاپـس  اب  تفای  ربخ  لاوتوک  دمآرد  تراتتـسا  تولخب  رواخ  سواط  هک  دادماب  دندنام  ناریح  شوهدم و  توهبم و  دندرک  مگ  هار  اجنآ 
نم زا  ار  ناردارب  دـیربب و  عمط  نم  زا  تفگ  ارنانامکرت  درک  مزج  دوخ  يراتفرگ  دندیـسر و  کیدزن  واب  رگـشل  نوچ  دـمایب  ناشیا  بقع 

گرزب یبسن  تسین  بیجن  لیـصا و  هاشداپ  نیا  هک  دیـشوکب  دیئامن و  دهج  یعـس و  ناسارخ  کلم  بلط  رد  هک  دیئوگب  دیناسرب و  مالس 
وا تعیبط  رد  هک  ملظ  روج و  زا  هچ  دتفا  امـش  تسدـب  وا  تکلمم  دـینک و  زیچان  ار  وا  ات  دیـشوکب  دـنامن  ورب  تکلمم  نیا  هنیآره  درادـن 
دنب دـنتفرگب و  ار  لیئارـسا  هورگ  نآ  دـندش و  ناهنپ  اـههایگ  ریز  رد  ناـنامکرت  هدرک  سوبحم  دـیقم و  هاـنگیب  ارم  تسا  زوکرم  روطفم و 

سارخ واگ  نوچ  تیالو  نآ  رد  لاس  دـنچرا  لوهجم و  سانـشانب  شملتق  شرـسپ  مس  تبرـشب  تفای  تاـفو  اـجنآمه  دـندرک و  رتتخس 
اب رازفسا  هارب  اجنآ  زا  دمآ و  ناتسیس  هب و  ناتـسودنه  زا  ناهالکخرـس  بوص  رب  نابایب  هارب  ردپ  هعقاو  عامتـسا  زا  دعب  تشگیم  نادرگرس 

بلطب دندوب  کلم  بلاط  دوخ  ناشیا  درک  ریرقت  یهامک  ردپ  لاوحا  شیوخ و  نالاخ  نامع و  شیپ  دـش  اراخبب  اجنآ  زا  ذـمرت و  هاگربعم 
هورگ ترثک  زا  دش و  رایسب  یشاوم  یشاوح و  مدرم و  ار  ام  هک  دنداتسرف  دومحمب  یسک  تصرف  زهتنم  دندش و  دعتسم  رشتنم و  ردارب  راث 

ناطلـس میمع  مرکب  عقوت  دـنکیمن  افو  ام  یـشاوح  روفو  یـشاومب و  یعارم  نیا  دـش و  گنت  اـم  رب  یعارم  حراـب و  عضاوم  هوبنا  ماـحدزا  و 
گنس هک  سوط  یلاو  بذاج  نالـسرا  میزاس  ماقم  درواب  اسن و  نایم  ناسارخب  میرذگب و  نوحیج  بآ  زا  ام  ات  دهد  يروتـسد  هک  تسنآ 

باوصتساب تفگ  تسنوفدم  اجنآ  هدرک و  انب  وا  طابر  تسب 
14 ص : همانقوجلس ،

دنک دلوت  هنتف  ناشیا  زا  هک  ادابم  دنراد  نایاپ  یب  تدـع  تلآ  زاس و  دـنناوارف و  یلیخ  هچ  نداد  هار  ناسارخب  ارناشیا  تسین  تحلـصم  نم 
درکن تافتلا  وا  هنالقاع  نخـسب  دـننک و  روبع  بآ  زا  هک  داد  هزاجا  ار  ناشیا  عمط  صرح و  فعـش  هنازخ و  ریفوت  راهظتـسا  يارب  ناـطلس 

تفلاخم دانع و  دـندرکن و  تأرج  تکرح و  چـیه  دوب  هدـنز  دومحم  ات  دـبای و  تیـشمت  دوز  راک  صیرح  عماـط و  ناـیم  دـناهتفگ  ـالقع 
هک دمحم  کبلرغط  بلاط  وبا  دواد و  نامیلـس  وبا  کیبرغچ  دـندنامب  رـسپ  ود  وا  زا  تشذـگرد و  زین  لیئاکیم  لاح  نیا  ءانثا  رد  دـندومنن 

دوعسم دمحم و  وا  رسپ  ود  نایم  تفای  تافو  دومحم  هئامعبرا  نیرشع و  يدحا و  هنس  رد  ات  دندش  ناشیوخ  نالیخ و  مدقم  هیجو و  ودره 
زتعملا نب  يروسب  ماغیپ  هئامعبرا  نیرشع و  نامث و  رد  ترتف  نیا  ياولغ  رد  دش  ررقم  دوعسم  رب  تنطلـس  تبقاع  داتفا  فالخ  تنطلـس  رد 
ناشیا هاگناکم  یحاون  نآ  رد  هک  دنتساوخرد  وا  زا  هدرک  ءاشنا  وا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  دهـشم  هبق  هک  دنداتـسرف  روباشین  دیمع 

. دنک نیعم 
سمـش نبا  رهچونم  یلاـعملا  کـلف  نب  ناورـشون  یلاـعملا  فرـش  ربارب  ناـجرجب  تقونآ  رد  وا  داتـسرف و  دومحم  نب  دوعـسمب  هماندـیمع 

يودـمح دعـس  وبا  دـیمع  هک  مق  ير و  لـمح  رظتنم  درکیم و  ساـمتلا  وزا  هک  هعـضاوم  عمطب  هدـمآ  دورف  ریگمـشو  نب  سوباـق  یلاـعملا 
هتفوک ناردنزام  رفس  زا  نایرکشل  نایقوجلـس و  راک  ریبدتب  دمآ  روباشن  هب  درک و  چوک  لاح  رد  داتفا  عالطا  دیمع  همان  رب  نوچ  داتـسرفیم 

لام داتسرف و  سک  لوا  دوعسم  دنتسناوتیمن  نتخات  تضهن و  رغال  هدروخان  راهب  ناروتـس  هدش و  هابت  نیمن و  اهحالـس  دندوب و  هتـسخ  و 
ناردـنزام ناجرجب و  دوعـسم  تبیغ  هاگب  میناهاشداپ و  داژن  لـسن و  زا  زین  اـم  هچ  میهدـیم  دوخ  ناـسکب  لاـم  دـنتفگ  دـندادن و  تساوخ 
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اب تفای  ربخ  لاحنیا  زا  نوچ  دوعـسم  دـنریگب  نینزغ  هاگتخت  دـنورب و  هک  دـندرک  تروشم  دـمحم  کبلرغط  بلاط  وبا  دواد و  کیبرغچ 
تزجانمب و مامت  یتدـع  زاس و  اب  درک  رایتخا  دوخ  هاپـس  زا  ریما  رفن  دـنچ  درک  تسناوتیمن  تضهن  شیوخ  سفنب  نوچ  راوس و  رازه  یس 
رون و هیال  نایم و  قاط  راصح  دودحب  هاگان  موق  نیا  دوب  رادیب  ناشلابقا  دنچره  دـندوب  لفاغ  هتخاسان و  نایقوجلـس  داتـسرف  ناشیا  هبراحم 

زا دعب  دندرک و  تعجر  ياهشوگ  ره  زا  نایقوجلس  دندش  لوغشم  تراغ  بهنب و  دندز و  ناشیارب  هناتسرهش 
15 ص : همانقوجلس ،

زا دنتشادرب و  تمینغ  هزادنایب  ياپراهچ  حالس  خرس و  رانید  رازه  دصناپ  دنتـشکب و  يراوخ  يرازب و  ار  دوعـسم  رکـشل  تخـس  یفاصم 
رس زا  تقو  ءاضتقا  تحلصم و  بسحب  دوبن  ناسارخ  رد  فقوت  لاجم  ار  وا  هک  دوب  هدش  رداص  ياهیضق  دنه  رد  ار  دوعسم  دومحمان  قافتا 
امن وشن و  مامت  توقب  تفرگیم و  الاب  زورره  ناشیا  راک  دش  ناور  تشاذگورف و  راذعلا  عیلخ  ارناشیا  درک و  حلص  نایقوجلس  اب  ترورض 

دیمدیم ناشیا  تایار  علطم  زا  تلود  حبـص  دیـشخردیم و  ناشیا  تانج  تاحفـص و  زا  يرادرـس  تامالع  یهاشداپ و  تاراما  دنتفاییم و 
دیناود ناسارخ  ریماب  ناعرسم  مامت  لیجعتب  تفای  ربخ  قوجلس  لآ  تکوش  الیتسا و  زا  تعجارم و  هنزغاب  ناتسودنه  زا  رگید  لاس  دوعسم 

راک هک  تفگ  خساپب  وا  دـنک  نوریب  ناسارخ  راید  زا  ارناشیا  دـیامن و  تردابم  نایقوجلـس  گنجب  فقوت  ددرتیب و  تعاس  لاح و  رد  هک 
رازاب وا  تفگ  دوعـسم  ندرک  مناوت  تلتاقم  تمواقم و و  ناشیا  اب  ات  دوش  تیافک  نم  لاثما  هدنب و  نم  نوچب  هک  تسنآ  زا  تدایز  ناشیا 

تعاطا زا  زج  یلاو  درک  تیافک  دیاب  ارت  مهم  نیا  هک  داد  نامرف  امزج  دوب  دناوت  ردـق  لحم و  هچ  ارنامکرت  یهورگ  دـنکیم و  زیت  شیوخ 
دندش و هدنکارپ  رشتنم و  دارج  نوچ  نامصخ  تسکش  زا  دعب  نایقوجلس  نامه  ندش  هتـسکش  دوب و  نامه  ندیـشکرب  فاصم  دیدن  هراچ 
عست و ناضمر  رد  کبلرغط  دـندرک  طبخم  هتفـشآ و  ناـسارخ  راـید  هلمج  دـندرتسگب و  بوشآ  هنتف و  روش و  ندزهار و  لواـطت و  تسد 

دومرف يدانم  داتفا  رهش  مدرم  رد  مامت  یبالقنا  بارطضا و  دش  نکمتم  دوعـسم  کلم  تخترب  خایداشب  دمآ و  روباشنب  هئامعبرا  نیرـشع و 
دوعـسمب ربخ  نیا  نوچ  دیناسرن  یتدایز  روز  دیناجنرن و  هدننیرفآ  چیه  تسین و  يراک  ایاعر  رهـش و  نانطوتم  ناکـساب و  ار  سکچیه  هک 

تـسب داـبآنیکت و  هارب  ماـمت  تدـع  يرکـشل و  اـب  نینزغ  زا  تشگ  رکفتم  ددرتم و  تیاـغب  دـش و  یلوتـسم  ورب  تشهد  تریح و  دیـسر 
نتخاتب هک  تساوخ  دوعسم  ادج  کیبرغچ  ردارب  زا  دوب  سوط  تیالوب  کبلرغط  لاحنیا  رد  دمآ  ناسارخب  ةاره  بناجب  رازفـسا  بوصرب 
ناشنایم داهن  سوطب  يور  هدیرج  يرکـشل  اب  هتـسشن  ورزیت  یلیپهدام  رب  ار  بش  ددنویپ  مهب  ناشیا  هک  دراذگن  سوطب و  ماج  هار  زا  درب و 

تـسراییمن دنت  ار  لیپ  ندرک و  تسراین  رادیب  ار  وا  یـسک  دش و  باوخرب  لیپ  تشپ  رد  دوعـسم  دوب  تفاسم  دعب  گنـسرف  جنپ  تسیب و 
دیسر ربخ  دش  زور  نوچ  دنار 

16 ص : همانقوجلس ،
تفات و سخرـس  بناجب  نانع  اجنآ  زا  كردتـسی  هیاغلا ال  دوس و  هچ  اـما  دومرف  تسایـس  ارناـنابلیپ  دوعـسم  تسویپ  رداربب  کـبلرغط  هک 

ورم ناقنادـناد  راصح  هب  دـندرکیم  رـشوریخ  لاوحا  صحفت  دنداتـسرفیم و  سیـساوج  قوجلـس  قویق )  ) قیق دـالوا  تخاـسب و  ار  فاـصم 
کیب قافتاب  ات  دنوش  رـضاح  تاجانم  ماگنه  بشمین  هک  هدرک  داعیم  حالـس و  اب  دـندوب  هدـناشن  یماح  رفن  دـص  هزاورد  ره  رب  ناهجهاش 

« ِضْرَْألا ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای   » هک دناوخیم  ۀـیآ  نیا  تاجانم  رد  ورمب  بشمین  دـننز  نوخیبش  نمـشد  رب  دـنوش و  نوریب  هزاورد 
دناوخیم ۀیآ  نیا  يرقم  درکیم  عمسقارتسا  زاب  دش  نامداش  لدشوخ و  مرخ و  درک  مولعم  ۀیآ  ینعم  ياوحف  نوچ  دیسرپ  نآ  ریـسفت  دواد 

کین لافب  ار  ودره  تشگ  هاگآ  نوچ  دیـسرپ  هیآ  نیا  ینعم  زا  ٌریِدَق » ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِـیب  ُءاشَت  ْنَم  ُّلِذـُت  َو  ُءاشَت  ْنَم  ُّزُِعت  »
نابایب نایم  دندرک و  نوخیبش  موجه و  ادعا  رب  حیـسف  یلما  يوق و  یلدب  تاهج  دـنچ  زا  دـنتفر و  نوریب  رهـش  زا  ارما  قافتاب  و  تفرگ .... 
رایسب بآ  ياههاچ  نیمزنآ  رد  دنداد و  فاصم  نامصخ  اب  هئامعبرا  نیرشع و  عست و  رد  ناهجهاش  ورم  ناقنادند  دودحب  سخرـس  درواب 

نادرم و دوبن  وسراهچ  زا  زیراـک  همـشچ و  هک  بآیب  عضومنآ  رد  دنتـشابنایم  اـههاچ  هلمج  هتـشادرب و  بآ  اـجنآ  زا  نایقوجلـس  دـندوب 
دید قرفتم  ار  مشح  دوعسم  نوچ  دندرکرب  تشپ  دندمآ و  هوتسب  هتشگ  تسس  یگنشت  زا  تبقاع  دندیشوکب  يرایسب  هک  دوعـسم  ناروتس 
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اب ار  وا  بسا  چـیه  هک  دوب  هبرف  نانچ  وا  ههید و  جـنپ  بایراف و  بناجب  داهن  تمیزهب  يور  لیپ  تشپ  رب  دـینادرگب و  نانع  اـهنت  ار  دوخ  و 
دندناریم دوعـسم  یپ  زا  دـنچ  ینامکرت  تشاذـگب  ياجرب  ریاخذ  نیازخ و  تالمجت و  نابـسا و  يراوشدـب و  رگم  دیـشک  تسناوتن  حالس 
كاخرب درک و  درخ  بسا  اب  ار  وا  دز و  يراوس  رس  رب  يزرگ  درب و  هلمح  دش و  راوس  بسا  رب  دمآ و  دورف  لیپ  زا  دندیسر  کیدزن  نوچ 

لاحنآ رد  یصخش  دندنامیم  ریحتم  شوهدم و  مخزنآ  بیسآ  زا  دنتشذگیمن و  دندیـسریم  اجنآ  هک  ناراوس  جوف  ره  نآ  زا  دعب  تخادنا 
ناوجیا تفگ  دراذگب  ثوروم  لام  کلم و  دور و  تمیزهب  هنوگچ  دشاب  يوق  لای  مخز و  نینچ  هک  ارنآ  دنوادخ  يا  دیوگیم  ار  دوعـسم 

توق رابکیب  دنتسکشب  تفص  نیدب  ار  دوعسم  نایقوجلـس  نوچ  ریبدت  قفورب  هن  ینامـسآ  دییأت  هدنامن و  لابقا  اما  تسا  نینچ  مخز  هچرگا 
رتشیب ناسارخ  فارطا  زا  دنتفرگ  ورین  و 

17 ص : همانقوجلس ،
لرغط و کیبرغچ و  ودره  ناشیا  نارورـس  دمآ  دـیدپ  مامت  یعقو  ماع  صاخ و  ياهلد  رد  ارناشیا  دنتـسویپ و  ناشیاب  هدـنکارپ  ياهرکـشل 
تقفاوم و رد  رگیدکی  اب  عضاوم  همهب  هک  دندرک  قیثاوم  دهع و  مهاب  ناشیوخ  نامع و  نبا  قوجلس و  سنوی  وغیب و  یـسوم  ناشیا  نامع 

هریچ امرب  هریخ  نامـصخ  ددرگ  رهاظ  یفالخ  ام  نایم  رد  هّللاب  اذایع  رگا  هک  دحتم  قفتم و  رـشوریخ  رد  دنـشاب  یکی  تنواعم  تدعاسم و 
رارق هعـضاوم  دندرک و  حلـص  رخآ  درادـن  دوس  ینامیـشپ  تمادـن و  هاگنآ  دورب  ناسآ  ام  تسد  زا  هتفگیب  تقـشم  کلم و  نیا  دـنوش و 

ناشیا دنوشن و  عزانم  ضرعتم و  دنرادزاب و  تسد  کلامم  یقاب  ناسارخ و  زا  دشاب و  ار  دوعسم  دنس  راید  نینزغ و  ناتـسیس و  هک  دنداهن 
دنتـشاد و فقوت  رد  دیع  ات  ار  دیعو  دیدهت و  نیا  دوب  ناضمر  هام  نوچ  دننک  تراغ  لتق و  هک  دنتـساوخ  دـنتفرگب  سوط  روباشین و  نوچ 

تلود هاوخاوه  داقنم و  عیطم و  میتسه  ياهفیاط  نامقل  نب  قوجلس  لآ  ناگدنب  ام  هک  دنتـشون  همان  هّللا  رماب  مئاقلا  هفیلخب  رگیدکی  قافتاب 
لیئارسا رورس  مدقم و  دوب  یمع  ار  ام  هدیشوک و  نید  ءادعا  داهج  وزغب و  تاقوا  رتشیب  رد  ضیارف و  مالـسا و  دضاعم  عاوطم و  یـسابع و 

ات تشاد  سبح  رد  ار  وا  لاس  تفه  تدم  داتـسرف و  دنه  رجنلاک  هعلقب  تفرگب و  یتیانج  روهظ  تنایخ و  مرجیب و  ار  وا  هلودلا  نیمی  مان 
مایق و تخترب  دوعـسم  شرـسپ  دـنامن  دومحم  نوچ  دـندنامنرب و  ات  تشادزاـب  عـالقب  رگید  يرایـسب  اـم  ناـشیوخ  زا  دـش و  يرپس  اـجنآ 

 ... تلدعم زا  کلم  دوب  لوغشم  برط  اشامت و  وغلووهل  یهالمب و  دومنیمن و  مایق  ایاعر  جهانم  کلم و  حلاصمب 
ناشیا تیامح  تیاعر و  ات  دندرک  تساوخرد  ام  زا  ناسارخ  ریهاشم  نایعا و  دنتفاییم  داسف  لاجم  تعدـب  لها  دـنامیم و  لطعم  لمهم و 

برحورک و ناشیا  ام و  نایم  دندرک و  ام  دصق  رابدنچ  دوعـسم  نایرکـشل  ارما و  میئامن  مادقا  مایق و  ناشیا  تنواعم  تدـعاسمب و  مینک و 
وا ترـصن  یلاعت و  يراب  يرایب  رمالا  ۀبقاع  دوب و  ار  ام  تاقوا  رتشیب  لابقا  تمالع  تلود و  هدیاف  هک  ترـصن  رفظ و  دـش و  رایـسب  فاصم 

تمعن و تبهوم و  نیا  رکش  میدش  یلوتسم  بلاغ و  ادعا  رب  دوب و  ار  ام  ترصن  يوبن  ترضح  لابقا  و  ِهَّللا *» ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْـصَّنلا  اَم  َو   » هک
راک نیا  هک  میهاوخیم  میدرک  هنارک  دادیب  روجوملظ و  زا  میدرتسگ و  مدرم  نایم  رد  تفصن  تلدعم و  قیرط  ارتداعـس  هیطع و  نیا  ساپس 

دشاب هفیلخ  نامرفب  مالسا  نوناق  نید و  هدعاق  جهن  رب 
18 ص : همانقوجلس ،

میرک دوب  یناجزوب  مساقلا  وبا  رالاس  ریزو  ناشیا  راکـشیپ  مدقم و  تقونآ  رد  میداتـسرف و  همان  نیا  یعاقفلا  قحـسا  وبا  دـمتعم  تسدرب  و 
رتـهم ردارب  دـندش  دزماـن  یفرط  کـیره  نامدـقم  زا  دـندرک و  تمـسق  تیـالو  نآ  زا  دـعب  نارقا  اـفکا و  هلمج  زا  زاـتمم  شیوخ و  دـهع 

تاره و دودـح  تسب و  تیالو  رواخ و  نیمزب  وغیب  یـسوم  تخاـس و  کـلملا  راد  ار  ورم  درک و  عمط  ار  ناـسارخ  رتشیب  دواد  کـیبرغچ 
سبط یحاون  نامرک و  تیالو  ار  کیبرغچ  نیهم  رسپ  « 1  » درواق دش و  بوصنم  تشاد  تسناوت  هکنادنچ  ناتسلباک  ناتسجس و  رازفسا و 

رسپ دوب  شردارب  ردام  فرط  زا  هک  « 2  » لانی میهاربا  درک و  قارع  بناج  تمیزع  دوب  تمهدنلب  کبلرغط  دـش و  ررقم  ناتـسهق  یلاوح  و 
كربط درک و  صلختـسم  ار  يررهـش  نوچ  لرغط  دـندوب  وا  مزالم  بحاصم و  ودره  شمع  رـسپ  لیئارـسا  نبا  شملتق  یتوقای و  شردارب 
تیالوب ار  شملتق  ناجنز و  رهبا و  هب  ار  یتوقای  داتـسرف و  نادـمهب  ار  لانی  میهاربا  تخاس و  شیوخ  کلملا  راد  ارنآ  داتفا  ناشیا  تسدـب 
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دـصق زا  رجنـس  نامز  ات  دوب و  وا  تمدـخ  مزالم  وا  هدازردارب  کیبرغچ  رـسپ  دـمحم  نالـسرا  بلا  تایالو و  ریاس  اـب  ناـغماد  ناـجرج و 
کبلرغط شیپ  يرب  ار  ینومأملا  دـمحم  نب  هّللا  تبه  دیـسر  هفیلخب  ناـشیا  هماـن  نوچ  دـندیناسرن  ضرعت  دنتـشادزاب و  تسد  ناـیدومحم 

دیدـهت فـیوختب و  دروآ و  دادـغبب  دـشاب  نکمم  هجورهب  لوا  هک  دوـمرف  ار  هّللا  تـبه  داد و  باوـج  یهجووـکین  هـب  ار  ماـغیپ  داتـسرف و 
دیعوودعو و اب  دیرذگم و  تلادع  تفصن و  نوناق  زا  دینکن و  بارخ  تیالو  دیشابن و  خاتـسگ  ادخ  ناگدنب  اب  هک  هدرک  ناشیا  تحیـصن 

دیع زور  تفگ  کبلرغط  دندرک  روباشین  تراغ  دصق  دـیع  زور  داتفا  لوذـبم  لوبق و  نایقوجلـس  لومأم  هلمجلا  یف  داتـسرف  اریو  فیرـشت 
مـشکب دوخ  منز و  دوخب  دراک  میتراغب  هک  يراذگن  رگا  هک  دیـشکب  دراک  دومن و  یگریت  کیبرغچ  ندیناجنر  دـیاشن  ار  ناناملـسم  تسا 
کبلرغط هکنآ  مکحب  دـنامب  اجنآ  لاس  هس  ات  هّللا  تبه  درک  یـضار  ار  وا  طسق  راـنید  رازه  لـهچب  دومن و  تاـساوم  عضاوت و  کـبلرغط 
هبطخ کبلرغط  مانب  دادغب  ربانم  رب  ات  دومرفب  هفیلخ  هئامعبرا  نیعبرا و  عبس و  هنس  رد  تغارف  نتفرگ  یحاون  تایالو و  زا  دندرک  هبطخ 

______________________________

تسا گرگ  ینعمب  دروق  هملک  نیا  حیحص  ظفلت  ( 1)
تسا بیجن  ینعمب  لانیآ  هملک  نیا  حیحص  ظفلت  ( 2)

19 ص : همانقوجلس ،
نب رصن  وبا  میحر  کلم  باقلا  مان و  دنداهن و  کبلرغط  بلاط  وبا  هلودلا  نکر  وا  بقل  دندز و  شقن  برضلا  راد  هکس  رب  وا  مان  دندرک و 

اهلزن درک و  بیحرت  ار  وا  رایسب  هفیلخ  دیسر و  دادغبب  لاس  نیا  ناضمر  هام  رد  کبلرغط  دندرک و  تبث  وزا  دعب  هلودلا  ناطلس  اجیهلا  یبا 
زا داتسرف و  كربط  هعلقب  ير  هسورحمب  درک و  دنب  تفرگب و  ار  وا  دمایب  ناورهنب  ات  کبلرغط  لابقتـساب  میحرلا  کلم  داتـسرف و  تاماقا  و 

داتسرف و ناوارف  ياهفلکت  اهتمعن و  راثن و  ار  وا  هفیلخ  دمآ  دورف  یتبون  تشگزاب  نوچ  دومن  مایق  میظعت  طیارشب  مرح و  ردب  تسخن  اجنآ 
زونه شعماج  هک  دـندرک  اشنا  يرهـش  دادـغب  يالاب  هلجد  رانکرب  اـت  دومرفب  تشگ و  ررقم  مجع  ناتـسهق  برع و  قارعرب  ار  وا  یناـطلس 
مدقم رالاسهپـس و  « 1  » يریـساسب تشگزاب  دادـغب  زا  کـبلرغط  نوچ  هئاـمعبرا  نیعبرا و  عست و  رد  روهـشم و  ناطلـس  عماـجب  تسیقاـب و 

تفرگب و دادغب  وا  راهظا  راعشا  يارب  درک  امتنا  ادتقا و  هّللاب  رصنتسملا  رصم  هفیلخب  هتـشگب و  هّللا  رماب  مئاقلا  دایقنا  زا  دوب و  دادغب  شویج 
داتسرف و ماغیپ  لرغطب  سبح  دنب و  رد  هفیلخ  درک  رـصنتسم  مانب  هکـس  هبطخ و  دینادرگ و  سوبحم  هناعو 2  هثیدحب  درک و  ریـسا  ار  هفیلخ 

دـش ناوید  هجوتم  ساـمتلا  بسحب  کـبلرغط  دـناوخب  ار  وا  رتماـمت  هچره  لـیجعتب  دومن و  کـسمت  ودـب  وتسج  تناعتـسا  يریـساسب  زا 
تفرب و وا  بقعرب  ناطلس  تخیرگ  نادمهب  وا  هنازخ  دصقب  هتخیرگ  کبلرغط  زا  لانی  میهاربا  دنتخیرگ و  ماش  يوسب  وا  عابتا  يریساسب و 

دلقملا نب  شوارق  بحاصم  دـمآ  دادـغبب  مامت  لیجعتب  دیـسر  يریـساسبب  يرات  کبلرغط  تعجارم  ربخ  نوچ  تشکب و  تفای و  يرب  ار  وا 
تزاجتـسا يو  اب  دـنتفرگ  راصحب  مرح  رد  ار  هفیلخ  دـنتخیگنارب و  روتف  فاصم و  وا  اب  نآ  رد  شوارق  دوب و  لصوم  هاـشداپ  هک  هکم  ریما 

لضف و روفو  لقع و  روصب  دوب  تقو  ربدـم  راکـشیپ و  هک  اـسؤرلا  سیئر  دنتـشاذگورف و  تمرح  موسر  دـنتفر و  مرح  رد  هاـگنآ  دنتـشاد 
ار وا  ات  دندرپس  هثیدح  مکاح  سراهم  نب  تزعب  ار  هفیلخ  دنتشکب و  رتتشز  هچره  يراوخ  يرازب و  ار  وا  هتـسارآ  مامت  تیافک  تیارد و 

هعقاو زا  دعب  دوب و  ررقم  رصم  هفیلخ  مانب  هبطخ  هکـس و  لاس  هس  ات  دادغب  رد  دندرک و  تراغ  بهن و  ار  هفالخلا  راد  درک و  سوبحم  هناعب 
نیکتیآ
______________________________

هدرک ادیپ  ترهش  مسا  نیاب  هتشاد  تماقا  زاریش  ياسف  رهش  رد  یتدم  نوچ  يو  ( 1)
20 ص : همانقوجلس ،

هک بایرد  ار  یناملـسم  هّللا  هّللا  هک  کـبلرغط  ماـنب  دیـسر  ياهفطلم  يوب  هفیلخ  زا  درک و  لولح  ناولحب  هتخیرگ  دادـغب  هنحـش  یناـمیلس 
دیمع تعاس  رد  تفای  یهاگآ  نآ  نومضم  رب  دیسر و  کبلرغطب  همان  نیا  نوچ  تشگ  رهاظ  هطمارق  راعش  دش و  یلوتسم  بلاغ و  نمشد 
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میسریم همان  رثا  رب  ام  هک  دشاب  رظتنم  دصرتم و  درادهاگن و  اههار  ات  دسیون  نیکتیآب  رصتخم  یباوج  ات  دومرف  ار  يردنک  رـصن  وبا  کلملا 
رباکا لضاف  رصع و  باتک  بیقن  هک  ار  العلا  وبا  یفص  يردنک  رصن  وبا  دوش  وا  تنامض  نوکـس و  بجوم  ات  دتـسرف  هفیلخب  هفطلم  نیا  و 

رگا هچنانچ  نتشون  دیاب  يرصتخم  زجوم ، دیفم ، ار  نیا  هک  دومن  يوب  نیکتیآ  همان  درک و  ریرقت  یهامک  لاح  تروص  دناوخب و  دوب  رهد 
دتـسب و نیکتیآ  هفطلم  العلا  وبا  یفـص  دشاب  فقاو  يرکفت  چیهیب  هفطلم  نیا  بقع  رب  هاپـس  ددم  ام و  لوصوب  دتفا  ضرع  هفیلخ  يار  رب 

نوچ َنوُرِغاص -» ْمُه  َو  ًۀَّلِذَأ  اْهنِم  ْمُهَّنَجِرُْخَنل  َو  اِهب  ْمَُهل  َلَِبق  ـال  ٍدُونُِجب  ْمُهَّنَِیتْأَـنَلَف  ْمِْهَیلِإ  ْعِجْرا   » هک تشون - هفطلم  تشپ  رب  نآرق  زا  هیآ  نیا 
دیآرب و نینچ  هّللا  ءاشنا  تسبوخ  یلاف  تفگ  دمآ  هدیدنـسپ  شوخ و  تیاغب  ار  وا  درک  ضرع  ناطلـس  رب  نآ  باوج  ینعم  کلملا  دـیمع 

سپ دـش  رتدـنلب  وا  تبرق  هجرد  دادـب و  صاخ  ناریگراب  زا  رز  راسفا  بجاس و  اب  بهذـم  نیز  اـب  يرتسا  هماـج و  اـب  ار - ـالعلا  وبا  یفص 
نآ دـیبنجیم و  ناشیا  تدـع  تلآ و  ینارگ  زا  هوک  دـیزرلیم و  نیمز  ناشیا  تأطو  زا  هک  یهاپـس  اب  دـش  دادـغب  هجوتم  قارع  زا  ناـطلس 

هفیلخ هئامعبرا  نیسمخ و  يدحا و  هنس  هجحلا  يذ  رد  کبلرغط  داتسرف و  دادغبب  وا  رس  تفرگب و  فاصم  رد  يریـساسب  تفایرد و  هثداح 
رد ات  هتفرگ  وا  بسا  ماگل  ناطلس  دیسر  هفیلخ  نوچ  تسشنب  بجاح  ياجب  يونلا  بابب  دمایب و  همدقمب  ناطلـس  دروآ و  دادغبب  هناع  زا  ار 
داد رارق  تلود  زکرم  تفالخ و  رقم  رد  ار  وا  هئاـمعبرا و  نیـسمخ و  يدـحا و  هنـس  هجحلا  يذ  مجنپ  تسیب و  هبنـشود  زور  رد  درب  هرجح 

کبلرغط دنچ  کی  زا  دـعب  دـش  ررقم  نیدـب  شبقل  نآ  زا  دـعب  نیدـلا » نکر  ای  بکرا   » تفگ هفیلخ  تفریم  هدایپ  رـضحم  شیپ  رد  نوچ 
دودعمان دونج  نیا  درک و  دیابیم  ماقم  دادغب  هب  زور  دنچکی  نید  کلم و  حلاصم  يارب  زا  انایحا  هک  داتـسرف  هفیلخ  ماغیپب  ار  کلملا  دیمع 

ام جرخ  فافک  هک  يامرف  نیعم  یتشیعم  ام  تهجب  هیلا  جاتحم  نآ  روخارف  شیاعم  تاجارخاب و  تسا و  روفوم  یهاپس  و 
21 ص : همانقوجلس ،

هفیلخ هک  دشابن  بجع  تفگ  کبلرغطب  کلملا  دیمع  دومن  دـیابن  ماربا  عیدـصت و  ار  زیزع  ناوید  تایوزج  تارقحمب و  تقورهب  دـشاب و 
ربارب هفیلخ  ریزو  رمم  تمـسرب  دـش  هفیلخ  يارـس  هجوتم  نوچ  میامن  دایقنا  ارت  رما  مورب و  نامرف  مکحب  اـما  دـنک  وت  زا  ساـمتلا  نیا  دوخ 

دـمآ و ناطلـس  شیپ  متـشاد  یـضرع  هچ  متفریم و  اجکب  هک  دومنن  تشگزاب و  زین  کلملا  دـیمع  مربیم  ناطلـس  دزن  یماغیپ  تفگ  داتفا و 
دیوگ ینخـس  طمن  نیا  زا  رگا  دـهاوخیم  هراـپنان  هفیلخ  تهج  زا  هک  تسنآ  هدـنب  نظ  هدـمآ و  یماـغیپ  هب  هفیلخ  ریزو  هک  تشاد  ضرع 
ماغیپ نیمه  ناطلـسب  ریزو  ار  اضق  دنک  تیبرت  ات  میوگب  ار  هجاوخ  بیترت  ات  مدوب ...  هشیدنا  نیا  رد  دوخ  نم  هک  مراد  تنم  هک  هد  باوج 
ارلامع باتک و  کلملا  دـیمع  درک  هلاوح  هجاوخب  داد و  باوج  دوب  نقلم  هکناـنچمه  ناطلـس  دوب  کـلملا  دـیمع  ناـمگ  هک  دوب  هدروآ 

چیه زا  هکناـنچ  تفرگ  دوخ  ملق  رـسب  همه  ار  دادـغب  تایناطلـس  درک و  نیعم  ررقم و  هفیلخ  هراـپنان  تساوخب و  دادـغب  نوناـق  دـناوخب و 
لوزن زیربت  رهشب  ناجیابرذآ و  بناجب  درک  لیوحت  اجنآ  زا  ناطلس  دش و  هزات  زاب  نایسابع  تلود  تسـشنن و  لایذا  رب  يرازآ  رابغ  بناج 

درک و ضیوفت  يوب  ناردـنزام  ناتـسربط و  یهاشداپ  درک و  رخـسم  ماش  هعیبر و  رکب و  راید  اـت  داتـسرف  برغم  بناـجب  ار  شملتق  درک و 
ار هفیلخ  باون  کلملا  دـیمع  درکیم  هقیاـضم  هیـضق  نآ  رد  هفیلخ  دـنک  هبطخ  وا  يارب  زا  هفیلخ  رهاوخ  اـت  درک  لـیکو  ار  کـلملا  دـیمع 
تمظعب و ار  رهاوخ  دهم  هاگنآ  داد  اضر  رهاوخ  هبطخب  دش و  جعزنم  رطـضم و  هفیلخ  ات  دینادرگ  فوقوم  صاوخ  شیاعم  دروآ و  دـنبرد 

ةدیـس رهم  خرـس  رز  رانیدکی  هرقن و  مرد  دص  راهچ  رهم  حاکنب  دنناوخ  هبطخ  زیربت  رد  ات  دادغب  یـضاق  تبحـص  درک  هناور  مامت  یتکوش 
حاکن هبطخ و  یـضاق  دنتخیر و  ناوارف  ياهراثن  دنتـسب و  هلک  نیئآ و  ار  رهـش  دیـسر  زیربت  هنیدمب  رهاوخ  دهم  نوچ  ءارهزلا  ۀمطاف  ءاسنلا 

دش یلوتسم  وا  دوجو  رب  ياهضراع  هیام  كدنا  دشاب و  کلملا  رادب  فافز  ات  دینادرگ  فوطعم  ير  بوصب  نانع  اجنآ  زا  ناطلـس  دناوخب 
ناضمر هام  رد  درمب  جنر  نآ  رد  نامه  دش  طقاس  توق  نوخ  طارفا  زا  دشیمن و  ضبق  كاسما و  وراد  چیهب  هک  دش  رهاظ  تخس  یفاعر  و 

رسپ دمحم  نالسرا  بلآ  دوبن  دنزرف  ار  کبلرغط  دندرب و  دادغبب  يرکب  رهمب  نانچمه  هفیلخ  رهاوخ  تشاذگب و  ترسحب  ایند  هنس 455 و 
رود هاگتخت  زا  دوب  ورمب  وا  درک و  یصو  یلو و  ار  دواد  شردارب 

22 ص : همانقوجلس ،
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تخت بلط  یهاشداپ و  دـصقب  دینـش  لرغط  تافو  ربخ  ناتـسربطب  نوچ  شملتق  دـندناشن  تخترب  وا  تباـین  هب  ار  وا  نیهک  ردارب  ناـمیلس 
کلمت ناردارب  ینومنهرب  دش و  هتشک  هطـساو  نیاب  دوب  ماوقا  رتهب  رتهم و  ام  ردپ  هچ  دسریم  امب  تقیقحب  تنطلـس  تفگ  دومن و  ضاهتنا 

بناج ود  زا  دنک  فقوت  وا  لوصو  ات  رگا  دیشیدنا  دیسر  نالسرا  بلآ  لوصو  ربخ  هاگان  تفرگ  راصحب  يررهش  دیـشک و  رکـشل  درک  وا 
قافتا رفاو  ششک  میظع و  یفاصم  ار  نیقیرف  دش  تاقالم  نالسرا  « 1  » بلآ اب  اجنآ  تفر و  نیارفسا  ات  وا  ربارب  درک  دناوتن  عفد  ارنامـصخ 

همه دشاب  وا  ءابرقا  دالوا و  عابتا و  زا  هکره  ات  تساوخ  نالـسرا  بلآ  دش  هتـشک  دومن  ار ...  مصخ  درک و  اطخ  شملتق  بسا  تبقاع  داتفا 
اطخ و نتـشک  ار  ابرقا  تفگ  دـیدن  باوص  ریزو  کـلملا  ماـظن  دـنک  كـاله  ار  همه  هک  دومرف  دوب  لـفط  هچرگا  هاشنامیلـس  دـشکب و  ار 
زا دننک و  ناشروما  تماقا  دنیامن و  تظفاحم  ارنآ  ات  داتـسرف  دیاب  مالـسا  تکلمم  روغث  دحرـسب  ارناشیا  هک  تسا  نیا  ریبدت  دوب  كرابمان 

هاشنامیلس درک و  نیعم  اهر  رکب و  راید  رغث  وا  ياج  سپ  دنارذگیم  تنکـسم  تلذم و  رد  رمع  ات  دننک  یهن  یفن و  یکلم  تراما و  موسر 
رانکرب ار  ردارب  نامیلس  تسـشنب و  تکلمم  تخترب  يرب  دمایب و  لاس  نیا  هجحلا  يذ  رد  نالـسرا  بلآ  تسا و  مور  نیطالـس  هلمج  ردپ 

رد شتافو  داتفا  قافتا  هئامعبرا  نیرـشع و  عست و  هنـس  روهـش  رد  لرغط  کلم  ودـب  دـش و  ملـسم  ورب  ناسارخ  قارع و  یهاـشداپ  هتفرگ و 
دوب هدید  باوخب  کبلرغط  لاس  شـش  تسیب و  شکلم  تدم  دوب  وا  هناخ  هک  تشرحط  هیدب  يررهـش  ردب  هئامعبرا  نیـسمخ و  سمخ و 

رد دیـسر  داـتفه  هب  نس  نوچ  تسا  رمع  لاـس  داـتفه  ارت  دـنتفگ  زارد  رمع  تفگ  یهاوخیم  هچ  هک  دندیـسرپ  دـندرب و  نامـسآب  ار  وا  هک 
وا مشپ  ات  دـندنبیم  وا  ياهاپ  اهتـسد و  هک  تسا  دنفـسوگ  لاح  نوچمه  رامیب  مدرم  لثم  هک  دوب  هتفگ  تلود  ناـکرا  اـب  يراـمیب  تلاـح 
ات دوش  تداع  ار  وا  ینعم  نیا  ترک  دنچ  ات  دوش و  داش  دنیاشگب  نوچ  دیامن  بارطـضا  نتـشک  دنهاوخ  ار  وا  هک  درادنپ  دنفـسوگ  دـنربب 

دندوب ریزو  دنچ  ار  وا  تلود  تدم  رد  تسا و  رخآ  نتسب  تسد  نوچ  نم  يرامیب  نیا  لاح  دنشکب  دندنبب و  شرابکی  هاگان 
______________________________

تسا عاجش  ینعمب  پلآ  ( 1)
23 ص : همانقوجلس ،

رـصن وبا  کلملا  دـیمع  مراهچ  ریزو  یناتـسهد  دـمحا  میـس  ریزو  ینامرکلا  مساقلا  وبا  ماود  ریزو  یناجزوبلا  مساـقلا  وبا  رـالاس  ریزو  لوا 
. یجاغالا نز  بلآ  نمحرلا و  دبع  رفن  ود  باجح  كودیمع و  لجالا  مجنپ  ریزو  يردنک 

کبرغچ نب  نالسرا  بلآ  خیرات  رکذ 

ریگناهج نکـشنمشد  نکفامصخ  روالد  عاجـش و  رایـشه و  دوب  تباهم  اـب  تسایـس و  اـب  یهاـشداپ  کـیبرغچ  نب  دـمحم  نالـسرا  بلآ 
ات هالک  همکت  زا  يداهن  رـسرب  زارد  هالک  يدز و  هرگ  ار  وا  نتخادنا  ریت  هاگب  هک  تشاد  لیوط  قیقر  نساحم  قیـشر و  يدـق  ياشگیتیگ 

تباهم يدندیسارهب و  تیاغب  وا  زا  فارطا  نالوسر  دوب  یهاشداپ  تبالصورف  تباهم و  هوکـشاب و  يدوب  مامت  عارذ  ود  وا  نساحم  تیاهن 
تلالدب دمآ و  قارعب  تلود  ناکرا  ياعدتـساب  مع  هعقاو  زا  دعب  یتفرن  اطخ  داشگ  زا  وا  ریت  زگره  يدرک و  رثا  سک  همهرب  وا  تبالـص  و 
کلملا ماظن  رب  ترازو  تفرگب و  تشاد  هزیکاپ  ینهذ  دوب و  کبلرغط  وا  مع  ریزو  هک  ار  يردـنک  رـصن  وبا  کلملا  دـیمع  کـلملا  ماـظن 

ار وا  هدوب  ناطلـس  مزالم  لاـس  دـنچ  دوب و  علطم  فقاو و  کـلم  رب  يردـنک  رـصن  وبا  نوچ  درک  ررقم  یـسوط  قحـسا  نب  یلع  نب  نسح 
تسایک و يارب و  کلملا  ماظن  دومنیم و  قاطنتـسا  فاشکتـسا و  وزا  تکلمم  رـشوریخ  لاوحا  تیالو و  نوناق  دیقم و  دینادرگیم  دوخاب 
فوخم و وا  ینیبکیراب  یـشیدنارود و  تیارد و  تیاـفک و  زا  هچ  دومنیم  یعـس  نوخ  تکـالهب و  هدوب  وا  ناـج  نمـشد  تسارف  نهذ و 
ناما و نامز  کی  دوخ  هدنشک  زا  کلملا  دیمع  داتـسرف  نادنزب  وا  نوخب  ار  یـسیاس  درک و  لصاح  تزاجا  وا  نوخب  تبقاع  دوب  رعـشتسم 

لـالح نم  اـما  تسین  لـالح  وت  رب  نم  نوخ  تفگ  دراذـگب و  عادو  زاـمن  تعکر  دـنچ  تخاـسب و  وکین  طئارـشب  وضو  تساوـخ و  تلهم 
هجاوخ ناطلسب و  یماغیپ  نم  زا  ۀبسح هللا  يوش  غراف  نم  لتق  زا  يروآ و  ياجب  نامرف  نوچ  هک  يروخ  دنگوس  نم  اب  هکنآ  طرشب  منکیم 
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تبحـص زا  دوب  ارم  امـش  هاگرد  تمزالم  تمدخ  زا  هک  یلتق  كرابم  یتمدخ و  هتـسجخ  سب  تفگ  يردـنک  هک  يوگب  ارناطلـس  یناسرب 
هجرد كارداب  يداد  مناهج  نآ  وت  مدرک و  مکح  نآرب  ات  داد  نمب  ناهج  نیا  دیشکرب و  ارم  کبلرغط  تمع  ینعی  ترخآ  ایند و  امش 

24 ص : همانقوجلس ،
یتعدب و مومذم  هک  يوگب  ار  هجاوخ  دـشاب و  نکمم  یتداعـس  جـهن  نیا  يارب  دـش و  لصاح  ترخآ  ایند و  ارم  امـش  تمدـخ  زا  تداهش 

هورکم هدوتسان و  مسر  نیا  هک  مسرتیم  يدیـشیدنین  نآ  تبقاع  ندرک و  رکموردغ  نتـشک و  ریزوب  يدروآ  ناهج  رد  هک  ياهدعاق  تشز 
یعـس و يریگناهج  رد  نالـسرا  بلآ  ناطلـس  درمن و  دوخ  گرمب  ریزو  کی  زاب  هاگنآ  زا  دـسرب و  وت  باقعا  فالخا و  دالواب و  مومذـم 

رکـشل تشگزاب و  تشکب و  ددـعیب  یقلخ  ناشیا  زا  تخات و  هراکنابـشب  اـجنآ  زا  تفرگب و  سراـف  تسخن  دربیم  نتخاـت  فارطا  بناوجب 
هک درک  لوبق  یلاـم  « 1  » هواتا لیبسرب  داد و  ناطلـسب  رتخد  دـیبلط و  حلـص  هک  راویک  طارقب  داتـسرف  زاـخبا  جرک و  کـلم  رزخ و  دـنبردب 
زا راوس  رازه  دصیس  اب  سونامرآ  رصیق  وا  دهعب  دیشخب و  کلملا  ماظنب  دنچکی  زا  دعب  دتسب و  ار  وا  ناطلس  دناسر  ناطلـس  هنازخب  لاسره 
اب دینادرگ و  فوطعم  ناجیابرذآ  بوصرب  تمیزع  نانع  لاح  رد  دش  هاگآ  وا  لاح  زا  نوچ  ناطلـس  مالـسا  راید  دـصقب  درک  جورخ  مور 

ماظن درک  طالخا  هطخ  دـصق  راوس  رازه  هدزناـپ  اـب  دوخ  تشاذـگب و  زیربت  هب  ار  کـلملا  ماـظن  نوتاـخ و  ناـکرت  دوبن  يرکـشل  هداـیز  وا 
سونامرآب دوب  كدـنا  ناطلـس  رکـشل  نوچ  داتفا و  تاقالم  قافتا  مورزرا  طالخا و  نایم  درک  زـالمب  ار  نیقیرف  دـمایب  وا  بقعرب  کـلملا 

رایتخا توکس  دش  جعزنم  لعفنم و  ناطلس  مینک  حلص  يو  کلملا  رادب  تفگ  سونامرآ  دهدب  يزیچ  لاسره  هک  دیبلط  حلـص  داتـسرف و 
تـسناطلس هک  دنتـسنادیمن  دندرک و  دنب  دنتفرگب و  راوس  دـص  اب  ار  وا  دـنتفای  رفظ  وارب  ادـعا  دوب  هاگراکـش  رد  راوس  دـص  اب  يزور  درک 

رد فیجاراب  هزاوآ  يوگم و  سکچیه  اب  نخـس  نیا  راهنز  تفگ - يو  تفگ - کلملا  ماـظنب  هیفخب  تفاـی  یهاـگآ  لاـحنیا  زا  یـصخش 
درکیم مکح  ناطلـس  نابز  زا  تشادیم و  میدقت  جورخ  لوخد و  تفریم و  دمآیم و  ابطا  اب  تسا و  رامیب  ناطلـس  هک  تخادـنا  مدرم  هاوفا 
دیوگیم کلملا  ماظن  دـندیبلط  تنواهم  تحلاصم و  دـندمآ و  نالوسر  بناجنآ  زا  يزور  لاـحنیا  ءاـنثا  زا  اـت  دتـسوداد  ریگوتفرگ و  زا 

وا ناگدنب  زا  یعمج  هنوگچ  سپ  دیبلطیم  حلص  امش  نوچ  تفگ  ناریفس  عاجرتسا  هاگب  دنک  حلـص  هک  درک  لوبق  اماف  تسا  رامیب  ناطلس 
هدرک سوبحم  دیقب و  دیاهتفرگ  هاگراکش  رد 

______________________________

جارخ جاب و  ( 1)
25 ص : همانقوجلس ،

لاح رد  سونامرآ  دنتـشاد  هضرع  لاح  دنتـشگزاب  نوچ  ناشیا  یگدـناملد  زا  شیپ  دـیتسرفزاب  ارناـشیا  تسین  ندـیبلط  حلـص  تراـما  نیا 
شوهدم و دندید  نانچ  نوچ  نایمور  دندیـسوبب  نیمز  دـندومن و  لابقتـسا  لاح  رد  تلود  ناکرا  ارما و  کلملا و  ماظن  داتـسرفزاب  ارناشیا 

نیازخ رد  ات  دومرف  ار  هاگرد  ناـگجاوخ  دوب  هدیـسر  زیربتب  هکنآ  تقوب  ناطلـس  دـندروخیم و  فسأـت  تصرف  تاوف  رب  دـندنامب و  ریحتم 
ضرع تقو  رد  دندومرفیم  دانجا  هلاجر و  ضرع  روضحب  نوچ  هنسح  قافتا  زا  دنناشنرب  رکشل  دشاب  رودقم  دنناوت و  هکنادنچ  دنیاشگب و 

وا ناطلـس  دیآ  راک  هچ  وت  زا  تفگ  درک و  در  ار  وا  دز و  يورب  گناب  رکـشل  ضراع  ریما  تشذگ  دوب  هدماین  هرامـش  چیه  رد  هک  یمالغ 
دنمشناد و کجوکنم و  قیلس و  قترآ و  ارما  اب  ناطلس  هاگنآ  دوش  راتفرگ  وا  تسدرب  مور  رـصیق  هک  نکمی  يوگم  تفگ  دومرف و  عنم  ار 

روکذم ءارما  اب  ناطلـس  هبنـشراهچ  زور  دـندش  رازراک  مزر و  دعتـسم  هدـیدراک  هدایپ  رازهجنپ  راوس و  رازه  هدزناپ  اب  زودـلواچ  یلواچ و 
هنوگچ رگشل  رادقمنیا  اب  ام  تفگ  دش  ناساره  هاپس  نآ  زا  درک  هدهاشم  نیعلا  يأرب  هنیاعم  ار  سونامرآ  هاگرگشل  رب  دمآرب و  هتشپ  رسرب 

رگا دیامنیم  يور  یناملـسم  رـس  زا  ياهشیدنا  ار  هدنب  تفگ  هداهن  نیمزرب  رـس  دنمـشناد  دمحم  کلم  درک  میناوت  هوبنا  هورگ  نیا  هبراحم 
اهماج میئامن و  تمرم  ار  اهحالـس  ادرف  میدرگزاب و  تداعـسب  زورما  تفگ  دنمـشناد  داد  هزاجا  نآ  راهظاب  ناطلـس  دور  ضرع  دوب  هزاجا 

روصنم مشح  اب  حالفلا  یلع  یح  زا  دـعب  حابـصلا  یلع  هنیدآ  زور  میزادـنا  اهندرگ  رد  میاهدروآرب  مزمز  بآرب  هک  اهنفک  مینک و  يزاـمن 
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صالخا رـس  زا  عمجب  مهایارـس  نیملـسملا و  شویج  رـصنا  مهللا  ءاعد : مالـسا  ربانمرب  ابطخ  تقونآ  رد  هک  میوش  رـضاح  هکرعم  هاگبرحب 
هلمح ُمیِظَْعلا *» ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ   » میوش روصنم  رفظم و  رگا  باوثلا و  معن  میبای  تداهش  تداعـس  رگا  مینز  راجف  رافکرب  میئوگب و  رـسکی 

دـنتفگ و تدـمحم  دنمـشناد  دـمحم  ترکف  رد  دـمآ و  تکرح  نطاـب  رد  دـشاب  يراـیتخب  تراـما  هک  يرادنید  تیمح  تریغ و  ار  ارما 
قرزا طاسب  رب  تارایـس  تباوث و  ياههرهم  اهنامـسآ  نادارب ) و   ) حـالفلا یلع  یح  حابـص  سورخ  هکنآ  هاـگب  هنیدآ  دادـماب  دنتـشگزاب و 

نامـصخ لتقب  يو  رد  ار  وا  داریا  ننـس و  ضرف و  ءادا  زا  دعب  ارما  ناطلـس و  دـندیچزاب  نوطالقـس  خرچ  نوگبامیـس  عطن  نوگراگنز و 
دندروآ

26 ص : همانقوجلس ،
تشگ ققحم  دوعوم  هدعو  نوچ  دنداتـسیاب  هلتاقمب  هلباقم  رد  دندمآ و  لابقتـساب  لاح  رد  لمنلا  لمرلا و  ددعب  روشنملا  دارجلا  و  نآ ...  و 
ناشیا فص  دندرک و  هاچ  ادعا  بلقرب  حرشنم  هنیس  يوق و  یلدب  یهلا  رف  نمی  یهلا و  دییأتب  دندروآرب و  ریبکت  زاوآ  رابکیب  مالسا  رکـشل 

زا هوبنا  یهورگ  دندیـشاپ  رافک  رـسرب  كاخ  تسوحن  رابدا و  تسدـب  دـندرک و  شوقنملا  اـک ،...  دوب  رتمکحم  يوق و  ینهآ  هوک  زا  هک 
زا هیامنارگ  میانغ  نادنچ  و  َنیَِملاْعلا » ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف   » دنداتـسرف راوبلا  رادـب  ار  هیغاب  هیغاط  هرجف و  هرفک 

دمآ روشن  تلمح و  رد  نآ  ریرقت  ریرحت و  زا  کلف  ریبد  هک  داتفا  ناناملسم  تسد  رد  یـشاوح  یـشاوم و  هدرب و  سانجا و  دوقع و  دوقن و 
هتخیرگ ینودرگ  ریز  رد  رـصیق  سونامرآ  دـمآ  ناطلـس  لوق  لوبق  تباجا  قفاوم  ردـقواضق  دوب  ضراع  دودرم  هک  یمور  مالغ  نآ  قافتا 

رـصیق داتفا  يراز  هیرگب و  دیامنیم  یتسرپمودخم  تبحم  راهظا  هکنآ  مکحب  تخانـشب  تفایرد  ار  وا  مالغ  هدـش  ناهنپ  نامـصخ  زا  دوب و 
تافاکم دناسر  یهاشداپ  رقمب  لابقا  تمالـسب و  ارت  دزاس و  هراچ  هدـنب  رگا  تفگ  مالغ  نتـسج  الب  ماد  زا  تسا و  نینچ  هراچ  هاگ  تفگ 

ارت یناما  نماد  دوب و  دهاوخ  لوذبم  یهن  رایتخا  تشگنا  نآرب  هک  مظعم  رهـش  رهرب  هک  دنار  نابزرب  حیـسم  نید  خسن  رـصیق  دشاب  هچنآ 
تفگ دیـسوبب و  نیمز  مالغ  مهد  تحماسم  تکراـشم و  تموکح  کـلم و  رد  منادرگ و  نوحـشم  عانطـصا  عاوناـب  راـگزور  بیج  نوچ 

ار دوخ  ات  میناریم  حبص  تقو  ات  دنک و  رضاح  ورزیت  کترـصرص  راتفر  داب  نابـسا  هس  ود  هدنب  ات  درک  دیاب  گنرد  ربص و  داب  اقب  ار  کلم 
دومرف ار  روصنم  رکاسع  زا  یموق  نالـسرا  بلا  درک  هضرع  رـصیق  لاح  تفاتـش و  هاشداپ  هاگرابب  دوز  مالغ  میزادنا  مور  کلامم  دودحب 
هدومن لابقتـسا  ار  رـصیق  دوب  ناطلـس  رهاط  سفن  هک  اجنآ  زا  دـندروآ  تمدـخب  ار  وا  نوچ  دـننک  رـضاح  ار  رـصیق  دـنورب و  مـالغ  اـب  هک 

دندرتسگب ناوخ  نآ  زا  دعب  دومرف  میدقت  وا  رطاخ  نیکست  يارب  غیلب  ياهـشزاون  درک و  دیهمت  اهرذع  دناشن و  تخترب  دوخ  اب  تخاونب و 
دـنتخادنارد و قیقر  تاساط  تاساک و  دـندینادرگب و  ناور  حارفا  حادـقا  قاسنیمیـس  هالکنیرز  ناـیقاس  دنتـسارایب و  ترـشع  سلجم  و 

اون هدرپ  رد  ناهفـصا  قارع و  هار  دـنداتفا و  لغلغ  رد  لبلب  دـننام  دـندرک و  گنچ  گنهآ  زاـس و  زاـغآ  زاوآشوخ  ناـحلابوخ  ناـبرطم 
طبرب زاوآ  دندروآرد 

27 ص : همانقوجلس ،
زا ایح  باقن  تشهد  هردخم  درک  مرگ  ار  اهغامد  يازفابرط  بارش  هکنآ  هاگب  هدش و  عمج  ینونغرا  عامساب  یناوغرا  بارش  ات  دنتخادنا 
رد ثئابخلا  ما  تروس  نوچ  درک  یتساوخ  هچ  نماب  يدوب  ار  وت  رفظ  رگا  هک  دیسرپ  رـصیق  زا  ناطلـس  تخادنارب  هرواحم  هملاکم و  هرهچ 
وت رـس  ءاضق  وت  لد  رـس  تفگ  ناطلـس  یمدومرف  تسایـس  ارت  تعاس  رد  تفگ  هتفر  تسد ...  زا  ایح  لقع و  دوب و  هدرک  رثا  رـصیق  غاـمد 
رفظ وترب  ارم  یلاعت  قح  هکنآ  هنارکـشب  دیوگیم  ناطلـس  نادرگب  مالـسا  دالب  درگ  ای  شکب  ای  تفگ  رـصیق  منکچ  وت  قح  رد  نونکا  دوش 
نابز زا  ناطلـس  دندرک  ناتـسبش  مزع  ناتـسم  دیـسر و  رخآب  سلجم  نوچ  دزـس  نم  زا  هک  منک  نآ  وتاب  درک  تمارک  ترـصن  حتف و  داد و 

ات نینچمه  دیراد و  دهمم  يرضحموکین  بادآ  ینابزبرچ و  موسر  وا  اب  هک  دومرف  ار  طایتحا  تهج  درک و  رـصیق  مزالم  ار  یـسک  دوخ 
رد يزور  رـصیق  درتـسیم  وا  لاـح  هرهچ  زا  تشحو  تقرح و  نآ  راـبغ  تزع  تمرحب و  دومرفیم و  راـضحا  سنا  سلجمب  ار  وا  زور  دـنچ 

ناطلس شورفب  یناگرزاب  رگا  شکب و  یباصق  رگا  شخبب  یهاشداپ  رگا  هک  دیوگیم  ناطلسب  تلالک  يور  تلالم و  رـس  زا  یتسم  يالغ 
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زورره هک  درک  طرش  درک و  لوبق  رـصیق  دنک  دوخ  تیالو  کلامم  تمیزع  یلدشوخ  تغارفب و  هک  دومرف  درک و  وا  شوگ  رد  هقلح  ود 
دتـسرف و ددمب  راوس  رازه  هد  دادمتـسا  جایتحا و  هاگب  دتـسرفیم و  هیزج  نیا  تبون  ودـب  یلاس  رد  دـناسریم و  صاخ  هنازخب  رانید  رازهکی 

نینچمه دناشنرب و  ماتس  دجربز  لعن و  نیرز  تبینج  هیامنارگ و  تعلخ  ار  وا  ناطلس  دنک  قالطا  دنادیقم  مور  رایدب  هک  ناناملسم  ناریسا 
ثلث و هنـس  لوالا  عیبر  رد  حـتف  نیا  ار  مالـسا  دومرف و  تکرح  تمرکم  عادو  مسرب  یناـمز  دومرف و  فیرـشت  ار  وا  راـصنا  ناوعا و  هلمج 

مزالم ءارما  تشگزاب و  ناـجیابرذآ  طـالخا و  هارب  مور  ناـجنزرا  دودـح  درگزـالم و  هلحرم  زا  ناطلـس  داـتفا و  قاـفتا  هئاـمعبرا  نیتس و 
لد و رد  نالذخ  ناطیش  دیـسر  دوخ  تیالوب  سونامرآ  رـصیق  نوچ  دننک  رایتخا  تماقا  ياهشوگ  کیره  ار  طایتحا  هک  دومرف  ار  روکذم 

ناطلـس مالعا  ءاهنا و  لاـحنیا  نوچ  دومن  ریـصقت  هنازخ  لاـم  لاـسراب  تفرگ و  ندرپس  نایـصع  ناـیغط و  هار  داـهن و  وا  غاـمد  رد  هسوسو 
دافحا دالوا و  دشاب و  ار  وا  دننادرگ  زورفم  رسیم و  دنریگب  هک  رهـش  کلم و  ره  دنیامن و  لغوت  مور  کلامم  رد  هک  دومرف  ار  ارما  دندرک 

قحاول و مورلا و  نزرا  قیلس  ریم  دوبن  یفرصت  یلخدم و  نآ  رد  ار  سکچیه  وا  ریغ  ار ، وا  باقعا  و 
28 ص : همانقوجلس ،

تسبوسنم فاضم و  نآب  اذه  انموی  یلا  هچره  ترپترخ و  هطیلم و  درگجنم و  دمآ و  نیدرام و  قترآ  ریما  تفرگب و  رسکی  نآ  تافاضم 
کجوگنم ریما  سونره و  شعرم و  یلواج  دومن و  فرصت  ار  هیسامآ  راسیکن و  تاقوت و  ولود و  تساویسودیمر و  هیرصیق و  دنمشناد  و 

راـگزور دـندرکیم و  وکین  ءارحـصب  قـالیی  لاـسره  تفرگ و  فرـصت  ماـمتلاب  ار  تاـیالو  رگید  هینوغوک و  خاـمک و  ناـجنزرا و  يزاـغ 
ناطلـس نامز  ات  دـشیم  رهاظ  همـصاخم  هعزانم و  عفرت  ربکت و  رـس  زا  تشگیم و  عقاو  فالتخا  ناشیا  نایم  انایحا  دنتـشاذگیم و  ینارماکب 

دنک تفلاخم  هریان  نیکـست  ارما  ناـیم  اـت  دـندرک  بصن  مور  راـید  تموکحب  ار  « 1  » نامیلـس ریما  ریزو  کلملا  ماظن  باوصتـساب  هاشکلم 
هجوتم شیوخ  دـهع  رخآب  نالـسرا  بلآ  هدـمآ  نوریب  تلود  ياپ  زا  يراـخ  دوش  هتـشک  رگا  دـشاب و  هدوزفا  هاـشداپ  کـلامم  رد  یمیلقا 

زا هئامعبرا  نیتس و  سمخ و  هنـس  رد  دوب  ناشیا  داژن  هلیبق و  زا  نوتاخ  ناکرت  شرداـم  هک  ناـناخ  نب  ناـخ  دـصق  مزعب  دـش  رهنلا  ءارواـم 
نالسرا بلآ  مشح  دنیوگ  مزرب  ارنآ  هک  دوب  بآ  رانک  رد  هک  رـصتخم  هعلق  درک و  روبع  نوحیج  زا  تسا  اراخب  قیرط  هک  هیومآ  هاگربعم 

هعلق لاوتوک  دندتـسب و  هعلق  نآ  دوخ  همدـصب  دـنچ  یمالغ  مشح  شابوا  زا  هک  دوب  نانچنآ  وا و  هعقاو  زا  دـعب  دـندرک  بارخ  ار  هعلق  نآ 
دومرف درکیمن  ریرقت  تسار  دومنیم  فاشکتسا  اهرکشل  يدنچ  یگنوگچ و  تیالو و  لاوحا  وا  زا  ناطلس  دندروآ  تخت  شیپ  ار  فسوی 

درک و نوریب  دوخ  هزوم  قاس  زا  يدراک  دیـسر  ورد  ینامـسآ  ياضق  دیربب و  دوخ  ناج  زا  عمط  نوچ  لاوتوک  دـننک  تسایـس  ار  وا  ات  هک 
گناب مامت  دامتعا  شیوخ  ریترب  تشاد و  تسدرب  ینامک  ناطلس  دنریگب  ار  وا  هک  دنتساوخ  نامالغ  نارادحالـس و  دومن  ناطلـس  گنهآ 
نابرقم زا  دـش  حورجم  دز  ناطلـسرب  يدراک  دومن و  یتسدـشیپ  لاوتوک  لفاغ  دوب  اـضق  رد  هک  لـجا  ریت  زا  دـیوش و  رود  هک  دز  ناـشیرب 

هک دـندوب  هداتـسیا  تیمحیب  مالغ  رازه  ود  برق  تسویپ  قح  راوجب  ناطلـس  تسیزب و  دز  دراک  زین  ار  وا  دـنکفا  ناطلـسرب  ار  دوخ  یکی 
عماج درب  ناج  هکنآ  دیماب  تفریم  تسدب  دراک  یمزرب  فسوی  دـنتخیرگب  هلمج  دـنک  كاله  ار  فسوی  هک  دوبن  نآ  گنن  مان و  ار  یکی 

دز شرسرب  نانچ  دمآرد و  فسوی  تشپ  سپ  زا  تسدب  بوکخیم  تریغ  زا  دوب  ناشارف  رتهم  هک  يروباشین 
______________________________

شملتق رسپ  ( 1)
29 ص : همانقوجلس ،

مرح ردب  عماج  تخیرگ  هفیلخ  مرح  رد  دادغب  رد  تشکب  هفیلخ  زا  یمالغ  ار  شارف  عماج  نیا  رـسپ  هاشکلم  دـهعب  دادـب  ناج  داتفیب و  هک 
داد و دای  میدق  تمدخ  قوقح  تفرگب و  ناطلـس  نانع  يزور  دندادیمنزاب  ار  مالغ  دندرکیمن و  تباجا  درکیم  دایرف  رـسرب  كاخ  دـمآ و 
ات داتـسرفب  ار  جامق  بجاح  ریما  دـمآ  تقر  ارناطلـس  مدرک  وت  ردـپ  هدنـشک  اب  نم  هک  نک  نآ  نم  رـسپ  هدنـشک  اب  ملاع  دـنوادخیا  تفگ 

تفگ دومنن  تباجا  ناطلـس  دنکـشن  مرح  سومان  ات  دادـیم  مالغ  ءاهبنوخ  رانید  رازه  هد  هفیلخ  دـنچره  دروآ  نوریب  هفیلخ  مرح  زا  ارمالغ 
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بلآ تدالو  دومن  صاصق  ات  داد  مصخ  تسدـب  ارمالغ  ندومرفاـن  صاـصق  قح  نتـشاذگ و  لـمهم  نادزی  ناـمرف  زا  هب  نتـسکش  سوماـن 
لاس ود  کبلرغط و  شمع  تافو  زا  دعب  هد  لاس  هدزاود  شکلم  تدم  هئامعبرا و  نیرشع و  يدحا و  مرحم  مود  دوب  هنیدآ  بش  نالـسرا 

قارع و دش و  هتـشک  نوحیج  بلرب  نالـسرا  بلآ  نوچ  دوب  لاس  راهچ  لهچ و  شرمع  تدم  کیبرغچ و  شردپ  تافو  زا  دـعب  ناسارخب 
یـصو دهعیلو و  دوب و  هدیزگرب  ار  هاشکلم  هعقاو  زا  شیپ  هدـنامن و  یمـصخ  فرط  چـیه  دوب و  صلختـسم  ار  وا  ناجیابرذآ  ناسارخ و 

يدوب قوجلس  نب  لیئاکیم  نب  دواد  نب  دمحم  نالسرا  بلآ  هلودلا  دضع  ناطلسلا  وا  عیقوت  هلثما  ریشانمرب و  هدینادرگ و  دوخ 

نالسرا بلآ  نب  هاشکلم  موس  هاشداپ  سولج  رکذ 

دیؤم انهم  تلود  ایهم و  ار  وا  تنطلـس  بابـسا  هلمج  دوب  راگزور  دـعاسم  تخب  قفاوم  راکماک  رابج  یهاشداپ  نالـسرا  بلآ  نب  هاشکلم 
دروخ رمث  نآرب  وا  دـندناشن و  تلود  تخرد  تشاد  يرادـناهج  وا  دـندرک و  يریگناهج  وا  ناردـپ  یناـبر  قیفوتب  قفوم  ینامـسآ  دـییأتب 

توسک زارط  کلم و  یناوج و  راهب  تلود و  دـقع  هدالق  وا  دراذـگ و  نآرب  مدـق  داهن و  رـسرب  وا  دندتـسب و  تنطلـس  جات  تخت و  ناشیا 
نادیم رد  تلود  نمی  دییأت  زا  رومعم  دالب  دونشخ و  ایاعر  عیطم و  هاپـس  روهقم و  تلود  ءادعا  روصنم و  ایلوا  تمـشح  هب  تیار  یهاشداپ 

دارم و فرط و  چـیهب  يور  تخاب  یهاشداپ  جنرطـش  کـلم  طیـسب  طاـسبرب  تخاـت و  ینارماـک  دارم و  بسا  دز و  تنطلـس  يوگ  ناـهج 
لثم هک  تشاد  کلملا  ماظن  نوچ  يریزو  هکنآ  وا  تاداعـس  لابقا و  هلمج  زا  دـشن و  لوصوم  لوصحب  دوصقمنآ  لوصو  هک  داهنن  یمارم 

ملاع رودص  ءادتقم  دتفا  ردان  يروتسد  وا 
30 ص : همانقوجلس ،

ار وا  تیعر  رکـشل و  کلم و  دش و  روتـسد  ورب  رتهم  رتهک  ردارب  ناکماب  شردپ  تافو  زا  دـعب  تنطلـس  هلمجرب  مدآ  ینب  ءاهد  ياوشیپ  و 
کلم نابلاط  اما  دوب  ردـپ  ياج  دـهعیلو  هاشکلم  هچرگا  ار و  نسح  کلملا  ماظن  تیافک  نسح  ذـفان و  مزع  بئاـص و  يأرب  تشگ  ملـسم 
ناوارف تلآ  تدـع و  نارگ و  يرکـشل  اب  نامرک  زا  شمع  درواق  نوچ  یمـصخ  دـمآ  قارع  دالبب  ناسارخ  راـید  زا  نوچ  دـندوب و  رایـسب 

ات داتفا و  تاقالم  هورگ  ودره  نایم  جرک  هبـصق  رهاظرب  هتـسناد  ملـسم  ار  دوخ  کلامم  هلمج  دوب و  هداهن  قارعب  يور  يریگکلم  دـصقب 
رب يراوس  هاشکلم  لیخ  زا  هک  دوب  نآ  شببـس  دش و  مزهنم  درواق  دیباتن و  هوک  ناریـش  اب  درواق  مشح  تبقاع  دندرک  فاصم  زورنابـش  هس 

بـسا تشپرب  اهنار  لفک و  دـش و  ادـج  وزا  اهـشود  رـس و  دـینارذگب  وا  يالاب  همین و  هاگرمک  زا  هک  دز  یمخز  درواق  مشح  زا  یـصخش 
زا نادنچ  دمآ و  راتفرگ  هاشکلم  مشح  تسدب  داهن و  تمیزهب  يور  درک  رایتخا  رارقرب  رارف  درک  هدهاشم  یمخز  نانچ  نوچ  درواق  دنامب 

دـندمآ و نادـمهب  دـنداهن  هارب  ور  هاگفاصم  زا  دـیاین و  دـعودح  رد  هک  داتفا  هاشکلم  تسدـب  شاـمق  عاـتم و  بلـس و  حالـس و  نئازخ و 
ربانب دندرکیم  يرـساجت  دندومنیم و  لواطت  نایرکـشل  دنداتـسرف و  راوخفلعب  درجورب  رهـش  ناتـسرل  روخالیـس و  دودـحب  ار  رغال  ناروتس 

دندنار نابزرب  یظفل  وهسب  کلملا  ماظن  روضح  رد  دنتـساوخیم و  نوزفا  هراپنان  بجاوم  هتـسکش  نارگ  یهاپـس  دندوب و  هدرک  هک  یحتف 
تروص تولخ  هاگب  بشما  هک  درک  لوبق  کلملا  ماظن  داب  درواق  رـس  تداعـس  تداعـس  دوب  دهاوخن  هدایز  ام  بجاوم  عاطقا و  رگا  ینعی 

هملک نآ  داسف  حالص و  تفگب و  ناطلـس  اب  ینعمنیزا  يزمر  ار  بش  منک  لصاح  وزا  امـش  دوصقم  مراد و  ضرع  ناطلـس  ياررب  ینعمنیا 
ياضاقتب رکشل  هک  رگید  زور  دندیـشک  لیم  ار  شرـسپ  مشچ  ودره  دندیناشچ و  رهز  تبرـش  ار  درواق  ات  دومرفب  ناطلـس  درک  نشور  ورب 

هکنآ ببـسب  هدـنامن  نخـس  لاجم  دوب و  لدـگنت  رکفتم و  هک  تفگ  متـسراین  ناطلـس  اب  يربخ  ینعمنیزا  شود  تفگ  دـندمآ  زاب  باوج 
يربرب لاسلـس  قایرت و  يدنه و  رهزاپ  زا  رایـسب  ناطلـس  دوب  هدـیکم  رد  يرتشگنا  نیگن  زا  رهز  ندز  رهم  ترجـض و  رـس  زا  شود  درواق 
ثیدـح زا  شحوتم و  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  ناشیا  دادـب  ناج  دوبن  عفان  هدیـسر  لجا  دوب و  هدـنکارپ  ءاعما  اضعا و  رد  نوچ  اـما  داد  يوب 

هراپنان بجاوم و  ثیدح  یسک  نآ  زا  دعب  دندیشکرد و  مد  هلمج  دندیسرتب و  هتشذگ 
31 ص : همانقوجلس ،
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ناخ تفرگب  داد و  راصح  ار  دنقرمـس  هاشکلم  ناطلـس  هئاـمعبرا  نیعبـس و  يدـحا و  رد  و  دـندش . یـضار  دنتـشاد  هچنآـب  نتفگ  تسراـین 
داد و تراما  ار  وا  دروآ و  ناهفصاب  نانچمه  هتسب  ار  وا  دیشخبب و  شناج  ناطلس  دیسوبب  هار  كاخ  دندیشک  وا  بسا  شیپ  هدایپ  دنقرمس 

ناحالم تشون  هیکاطنا  رب  ناحالم  ترجا  هجو  کلملا  ماظن  تشذگب  نوحیج  زا  ناطلس  رکشل  نوچ  نتـشگزاب  تقوب  داتـسرف و  سپ  زاب 
ریپ دور  هیکاطناب  یناوج  ام  زا  رگا  دـشاب  بآ  نیا  روبع  زا  ناشیورد  یموق  ام  تشیعم  ملاع  دـنوادخیا  هک  دـندرک  داـیرف  ناطلـس  هاگردـب 

ناشیورد نیا  تارب  هک  تسین  یـسرتسد  تردق  نادنچ  راید  نیرد  ار  ام  تسیرـس  هچ  نیا  ردپ  يا  تفگ  ار  کلملا  ماظن  ناطلـس  دـیآزاب 
دارم دنرخزاب  دقن  رزب  تاربام  یـشاوح  اجنیا  مه  تسین  جایتحا  نتفر  هیکاطناب  ارناشیا  هاشداپ  يا  تفگ  کلملا  ماظن  درک  دیابیم  هیکاطناب 
اجک زا  هاشداپ  مکح  ذافن  کلم و  تطسب  هک  دننادب  نایناهج  ات  دوب  ملاع  هاشداپ  تایالو  تحـسف  کلم و  تعـسو  میظعت و  اجنآرب  تارب 
تفه شوا  اـت  اـجنآ  زا  هک  دـمآ  دـنکزواب  هیکاـطنا  زا  راـبود  کـلم  تدـم  رد  دـمآ و  شوخ  تیاـغب  ار  ناطلـس  دـنیوگ  تساـجکب و  اـت 

رد نیرخآ  تبون  ناتـسکرت  فرط  رد  دوب  هاشکلم  کلم  تیاهن  نآ  اـهیاپهوکب و  تسا  هید  هراـپ  تفه  دـنکزوا  یلاوح  رد  تسگنـسرف و 
زامن تعکر  ود  اجنآ  ناطلـس  داد  بآ  ایرد  زا  ارنابـسا  ایرد و  رانکب  هیقذـال  رهـشب  اـجنآ  زا  دـش و  هیکاـطناب  هئاـمعبرا  نیناـمث و  يدـحا و 

تشگ و دـلخم  راگزور  يوررب  دیـسر و  برغم  ياـیرد  اـت  قرـشم  ياـصقا  زا  وا  کـلامم  هک  داـهن  نیمزرب  يور  نآ  هنارکـش  دراذـگب و 
درک و ضیوفت  روقنـسقا  هلودلا  میـسقب  بلح  رهـش  داد و  عاطقا  برغم  يایرد  لحاوس  ماش و  تیالو  ياصقا  زا  ار  شیوخ  صاخ  ناگدنب 

ياتخ دودح  ات  تفرگب و  لیلذ  ریسا و  ارناخ  دتسب و  دمآ و  دنقرمسب  تشگزاب و  اجنآ  زا  داد و  شمرکحب  لصوم  داد و  نایسعایب  هیکاطنا 
ياهرفس هلمجنیا  دوب و  دواد  نب  دمحم  اجنآ  یلاو  هک  تفر  مزراوخب  اجنآ  زا  تشامگب و  شیوخ  ناگدنب  زا  یلاو  يرهـش  ره  رد  نتخ  و 

یلاو و یعـضوم  رهب  دومرف و  هدـهاشم  نیعلا  يأرب  دوخ  کـلامم  رتشیب  نوچ  دـمآ و  ناهفـصاب  اـجنآ  زا  درک و  عطق  لاـسکی  رد  روکذـم 
ماش و مور و  هیاهن  ات  كرت  یصاقا  زا  راید  دالب و  عیمج  رد  دومرف و  طقسم  تعدب  نیناوق  ثدحم و  موسر  درک و  بصن  هنحش  یعطقم و 

زرطم وا  مانب  هکس  هبطخ و  نمی 
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وا باکر  مزالم  هراومه  يدوب و  عاطقا  هدیرج و  رد  ناشیا  یماسا  هک  یهاپس  دندوب و  وا  داقنم  عیطم و  رـصع  كولم  هلمج  دوب و  نیزم  و 
تاقفن هفلع و  ارناشیا  يدندیـسر  هک  فرط  رهب  ات  يدوب  هدنکارپ  کلامم  دالب  رد  ناشیا  شاعم  تاعاطقا و  دـندوب  روالد  درم  رازه  هاجنپ 

لوا دوب  هدرک  لوبق  هیزج  رانید  رازه  رازه  لاـسره  هک  رـصیق  هعـضاوم  يدـنداد و  رگیدـکیب  تنـس  هبه و  ضرق و  لـیبسرب  يدوب و  اـیهم 
يدح ات  هاشکلم  ناطلس  تسایس  لدع و  طسق و  ودب  يدیناسر  هرومعم  هنازخب  وا  يدرپس و  رقنسقآ  هلودلا  میسقب  نآ  زا  دعب  دادیم  نازوبب 

سکره داد  يدندونـش  يدنتفگ و  ههفاشمب  یباجحیب  ناملظتم  درک  یتسراین  یتسناوتن و  یـساره  ملظ و  هدیرفآ  چیه  وا  راگزور  هک  دوب 
وا تاریخ  زا  یتفر و  اضغا  وفع و  نآرب  یتشگ  تمارغ  تسایـس و  بجوتـسم  هک  يدـش  رهاظ  ياهدرخ  یفالخ و  یـسک  زا  رگا  يدادـب و 

نیکسم یجاح  ره  زا  هک  دوب  مسر  نانچ  وزا  شیپ  هچ  داهن  وکین  موسر  نیمرح و  ریما  عاطقا  جاجح و  زا  عضو ...  تسا و  هکم  هار  عناصم 
زورکی هک  مدید  ینوتاخ  رهاط  وبا  طخب  دوب  تسودراکش  تیاغب  تخادنارب و  همومذم  ءاهتعدب  نآ  رـسارس  يدندتـسب  خرـس  لاقثم  تفه 

رهب ناشیوردـب و  يداد  هقدـصب  یبرغم  رانیدـکی  يدزب  هک  يریجخن  رهب  هک  دوب  ناـنچ  وا  مسر  دوب و  هدز  ریتـب  هاگدیـص  رد  وـهآ  داـتفه 
رهنلا و ءاروام  تیالوب  نینچمه  نتخاس و  دوب  هدومرف  روگرخ  وهآ و  مس  زا  اهرانم  ناسارخ  قارع و  رد  یهاگراکش  ینیمز و  یعـضوم و 

تیاغ ات  دوب و  هتشاذگ  يراثآ  تفای  یهاگراکش  هک  ياجره  یحاون  نآ  ناهفـصاب و  رارق و  نیدب  مه  ناتـسزوخ  و  حرم )  ) برع و هیداب 
رد اجنآ  رد  درک و  رایتخا  قارع  عاقبلا  ریخ  رد  ناهفصا  دالبلا  ریخ  دوخ  ياج  مارآ  کلملا و  راد  يارب  کلامم  همه  زا  هدنامیقاب و  تقو 

تشد غاب  هایس و  دمحا  غاب  لاملا و  تیب  غاب  ناراکغاب و  نوچ  خاک  ناویا و  اهغاب و  اهکـشوک و  زا  تخاس  اهترامع  رهـش  جراخ  لخاد و 
ماـظن یتشاد و  نوفدـم  نوزخم و  اـجنآرب  سیاـفن  نیاـفد و  نیازخ و  هدومرف و  اـشنا  وا  هوکزد  هعلق  رهـش و  كربط  هعلق  نآ و  ریغ  روک و 

مکح هلابح  رد  دنقرمـس  ناخ  جاغمط  رتخد  نوتاخ  ناکرت  دوب و  یلوتـسم  تیاغب  وا  طسب  ضبق و  دـقع و  لحو و  وا  تکلمم  رد  کـلملا 
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وبا کلملا  جات  تشاد و  مامت  تردـق  شثوروم و  تمـشح  دـنلب و  تبـسن  تحـالم و  تحابـص و  لاـمک  رد  دوب  طونم  طوبرم و  ناـطلس 
رظنمبحاص و دوب  وا  ریزو  یسراف  مئانغلا 
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ماظن يوررب  ار  وا  هک  تساوخیم  ناـکرت  دوب  ناطلـس  هناـخ  هماـج  يادـخدک  زین  فورعم و  یلاـع  تمه  تیاـفک و  ملع و  لـضفب و  ربخم 

درکیم و تولخ  رد  کلملا  ماظن  تروص  حـیبقت  هراومه  تهجنیدـب  دـهد و  يوب  ترازو  هک  تشادـیم  نآرب  ارناطلـس  دـشکرب و  کـلملا 
زا ار  نوتاخ  ناکرت  هک  دوب  نآ  توادع  نیا  ببس  دینادرگ و  ریغتم  وارب  زین  ار  ناطلس  ات  درمشیمرب  وا  يواسم  يواحم و  تارثع و  تالز و 

ریما رتخد  نوتاخ  هدـیبز  زا  قرایکرب  دوب و  درخ  دوب و  لفط  زونه  وا  دـنک و  دـهعیلو  ار  وا  هک  تساوخ  دوب  ماـن  دومحم  يرـسپ  ناـطلس 
رثا وا  هیـصان  رد  هچ  درکیم  يو  يدـهعیلو  هب  لـیم  کـلملا  ماـظن  دوب و  ناطلـس  نادـنزرف  نیرتـهم  لیعمـسا و  کـلم  رهاوخ  دوـب  یتوقاـی 

وا تیافک  فکب  کلم  مامز  ات  دومنیم  صیرحت  بیغرت و  وا  يدـهعیلو  رب  ارناطلـس  درکیم و  هدـهاشم  هنیاـعم  يرایرهـش  رف  یهاـشداپ و 
يوب يزور  دندرک  رپ  کلملا  ماظن  تارثع  زا  ناطلس  عمس  نوچ  هلمجرب  دمآ  رتقفاوم  يدهعیلوب  قرایکرب  زین  ار  ناطلس  دنک و  ضیوفت 

هک فرـصت  ره  کلم  رد  ینکیم و  ضیوفت  دوخ  ءابرقا  دالوا و  هب  عاـطقا  تیـالو و  هک  یکیرـش  کـلم  رد  نماـب  هک  اـنامه  هک  داد  ماـغیپ 
دیوگیم باوجب  کلملا  ماظن  دنرادرب  ترس  زا  راتسد  شیپ و  زا  ترازو  تاود  هک  میامرفب  هک  یهاوخیم  ینکیم  نم  تروشمیب  یهاوخیم 

رایـسب تاوخا  نآرب  نوتاخ  ناکرت  ياضر  يارب  نیاخ  مامن و  نالقان  دـشاب  ار  وا  نامرف  اما  دـنالصتم  ناـماوت و  مهب  جاـت  نم و  تاود  هک 
ناهن رد  هدـحالم  اب  ار  وا  درپس و  کـلملا  جاـتب  ار  وا  دـش  هداـیز  هحطاـنم  نیا  زا  ناطلـس  بضغ  مشخ و  دنتـشاد  ضرع  دـندرگ و  دـیزم 

دندیـسر دـنواهنب  نوچ  داتفا  تضهن  دادـغب  بناجب  ناهفـصا  زا  ماگنهنآ  رد  ار  ناطلـس  زجاع و  نآ  زا  ناطلـس  هدوب و  یباـستنا  یئانـشآ و 
یلع لاف  نآ  قیقحت  رد  هتشذگ و  داتـشه  زا  لاس  دوب و  ریپ  لاحنآ  رد  وا  کلملا و  جات  ءاوغا  ءارغاب و  مه  دز  دراک  ار  کلملا  ماظن  یئادف 

دیوگ يزعم  ریما  دوب  هامکی  زا  رتمک  ریزو  ناطلس و  نایم  تفای  تافو  زور  هدجیه  زا  دعب  دیسر  دادغبب  نوچ  زین  ناطلس  تشگ  يرجام 
رگد هام  رد  تفر  وا  سپ  زا  انرب  هاشریپ  روتسد  نیرب  سودرفب  همکی  رد  تفر 

باحصا هلمج  دوخ  تلود  دهع  رخآ  رد  ناطلـس  ار  اضق  رگن  یناطلـس  زجع  نیبب و  ینادزی  رهقراکـشآ  ناطلـس  زجع  نادزی  رهق  هگان  درک 
دومرف رییغت  لیدبت و  ار  میدق  ناوید  بصانم 
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نتخادنا طوقس  هلومحب و  هجرد  ومس  ولع و  زا  ندرزآ و  هجوچیهب  ار  دوخ  یمیدق  ناگدنب  دیاشیمن  ارهاشداپ  دماین  كرابم  ورب  زین  نآ 

ناشیا کلم  تفر ) ناتسودنهب  وا  دنداهن  زاغآ  تلالم  تفلاخم و  نیکتکبس  هجاوخ  نیکت  بلا  اب  نوچ   ) يدنتشادن تلـصخ  نیا  نایناماس 
معنم هک  ار  یفوتـسم  دعـس  وبا  کلملا  فرـش  دـندرک و  لدـبم  میانغلا  وبا  کلملا  جاتب  ار  ریزو  کلملا  ماظن  داـتفا  بارطـضا  لزلزت و  رد 

دیوگیم هعطق  وا  قح  رد  ینوتاخ  رهاط  وبا  هک  یمق  لضفلا  وبا  کلملا  دجمب  دوب  ناهج 
شیوخ لمجت  زا  هبحق  نز  نوچکلملا  دجم  لخب  دزانب ز  یم 

یلاعملا وبا  کلملا  دیدسب  ار  ضراع  دمحم  نب  هّللا  لضف  اضر  وبا  هلودـلا  لامک  شیورد و  نز  هدـنژ  هماجوا  لمجت  نادـب  حـجار  تسه 
هدومن تیاعر  وکین  قسن  نیرب  ناشیا  یماسا  باقلا و  دیوگیم و  هعطق  ینعمنیرد  ساخن  یلاعملا  وبا  ورمع - نب  قازرلا  دبع  نبا  لضفملا 

دمآ شیم  وچمه  وت  شیپب  ریش  هک  اهشدعس  وب  زا  اضر و  وب  زا  ودب  یلع  وب  ز 
دمآ شیپ  همانحتف  رفظ و  رشبموت و  هگردب  يدمآ  كره  هنامز ز  نآ  رد 

دمآ شیب  تابث  ار  تتکلمم  نیمازاب  یلاعملا  وب  لضفلا و  وب  مئانغلا و  وب  ز 
بوبحم لیامش  بوخ و  یتروص  هاشکلم - تیلح  دمآ  شیپ  هچرگن  تدیدس  دجم و  جات و  زيدش  ریس  وت  فرـش  لامک و  ماظن و  زا  رگ 

تقلخ و زا  هن  تداع  زا  یتشاد  هتسکش  هیامکدنا  مشچکی  دیپس  خرس  هرهچب  درگ  ینساحم  لیام  یمخضب  وزاب  هتخارفا  مامت  يدق  تشاد 
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یلوالا 445 يدامج  رد  وا  تدالو  دوب  كـالاچوتسچ  تیاـغب  نتخآ  هزین  نتخاـب و  يوگ  يراوس و  رد  يدومرف  راـک  ار  اهحالـس  هلمج 
قرایکرب لوا  تشاد  رـسپ  هن  لاس  لهچ  شرمع  تدم  هنـس 465  نالـسرا  بلآ  شردپ  لتق  زا  دعب  شکلم  لوا  لاس  تسیب  شکلم  تدم 

ناکرت زا  هاشکلم  نب  دومحم  مود  دوب  مان  هاشکلم  يرـسپ  ار  وا  دوب و  هدـمآ  کیبرغچ  نب  یتوقای  رتخد  نوتاـخ  هدـیبز  زا  هک  ير  نکاـس 
مجنپ مان  یلوشب  هداز  هیراج  زا  هاشکلم  نب  دـمحم  مراهچ  دوب  ناـکرت  زا  زین  وا  هاـشکلم و  نب  دـمحا  میـس  دـنامن  یلفطب  هدـمآ و  نوتاـخ 

ناکرت زا  مه  هاشکلم  نب  دواد  مشش  هاشکلم  نب  لرغط  هداز  دمحمناطلس  ردام  زا  هاشکلم  نب  رجنس 
35 ص : همانقوجلس ،

رداـم زا  یکی  ناـکرت و  زا  یکی  دروآ  رگید  رـسپ  ود  دوب و  دیفـس  ياپاترـس  يوم  وا  مادـنا  هلمجرب  دـمآ  دوجو  رد  نوـچ  نیراـمخ  متفه 
جامق بجاح  ریما  قحـسا  نب  یلع  نب  نسحلا  کلملا  ماظن  وا  ریزو  دندش  نوفدـم  يررهـشب  دـندنامن و  یلفطب  هک  رجنـس  دـمحمناطلس و 

کلملا دیؤم  موس  دمحمناطلس  ریزو  دمحا  کلملا  ءایض  میود  قرایکرب  ریزو  هّللا  دبع  وبا  کلملا  زع  لوا  دندوب  شش  کلملا  ماظن  يانبا 
سمـش مشـش  نوغرا  نالـسرا  ریزو  مساقلا  وبا  کـلملا  داـمع  مجنپ  نوغرا  نالـسرا  ریزو  کـلملا  رخف  مراـهچ  قراـیکرب  ریزو  هّللا  دـبع 

هنس ناضمر  رـشاع  شلتق  دوب و  لاس  راهچ  یـس و  هاشکلم  نالـسرا و  بلآ  مایاب  کلملا  ماظن  ترازو  دومحمناطلـس  ریزو  نامثع  کلملا 
485

هاشکلم نب  قرایکرب  سولج  رکذ 

تافو هاشکلم  شردپ  نوچ  داتفا  رایسب  عیاقو  ثداوح و  وا  راگزورب  هدنشخب  هدنراب  يوروکین  يوخـشوخ  دوب  یهاشداپ  قرایکرب  ناطلس 
ناطلس زا  نوتاخ  ناکرت  دوب و  ناهفصاب  تلاحنآ  رد  وا  دوب و  هدرک  نییعت  يدهعیلوب  ار  وا  ردپ  هلاسهدزیس و  دوب - وا  نادنزرف  رتهم  تفای 

درکیمن و تباجا  هفیلخ  دناوخ  هبطخ  وا  مانب  دهد و  تنطلـس  ار  وا  ات  تساوخرد  هفیلخ  زا  هاشکلم  تافو  زا  دعب  تشاد  ماندومحم  يرـسپ 
شرداـم هک  ماـن  رفعج  هفیلخ  نآ  زا  يرـسپ  درک و  راـثیا  لذـب و  ناوارف  یلاوـما  نوتاـخ  ناـکرت  دـیاشن  ار  یهاـشداپ  تسلفط  رـسپ  تفگ 

باطخ نینمؤملا  ریماب  ار  وا  ناکرت  يدـتقم  شدـج  ناکمب  درورپیم و  نوتاخ  ناکرت  ار  وا  هک  هاشکلمناطلـس  رتخد  دوب  نوتاخ  کـلمهم 
هفیلخ دناشنب و  اجنآ  ار  وا  تخاس و  هفالخلا  راد  تسنوتاخ  هکلم  هسردم  زورما  هک  اجنآ  ناهفصا  رازاب  رد  هاشکلم  تافو  زا  شیپ  درکیم 

مانب دینادرگ و  نورقم  تباجاب  ار  وا  سامتلا  هفیلخ  ات  داتسرف  هفیلخ  شیپ  اب  ار  وا  نوتاخ  ناکرت  تشاد  نآ  هنظم  دوب و  رعشتسم  لاح  نیزا 
دندرک و تیامح  ار  وا  یماظن  نامالغ  قرایکرب  تذخاؤمب  داتسرف  ناهفصاب  هتفهن  ار  اغوبرک  نوتاخ  ناکرت  درک و  هبطخ  دومحم  شرـسپ 

ير کلملا  رادب  اجنآ  زا  ار  وا  کباتا  ات  دوب  کباتا  هک  نیکتشمک  رادناج  شیپ  دندیهانپ  هبآ  هواسب و  دندرب و  نوریب  ناهفصا  زا  بش  رد 
عمج قرفتم  درم  رازه  هد  ورب  تخیوایب و  وا  رس  يالاب  زا  عصرم  جات  ير  سیئر  ملسم  وبا  دناشن و  ردپ  تخترب  دروآ و 

36 ص : همانقوجلس ،
دمآ دورف  ناهفصا  رهاظب  رکشل  همهنآ  اب  قرایکرب  درک و  راصح  نتشیوخرب  رهش  دمآ و  ناهفصاب  دادغب  زا  رـسپ  اب  نوتاخ  ناکرت  درک و 

کلملا دـجم  میانغلا و  وبا  کلملا  جات  دیـشخبیم و  غیردـیب  لام  ارنالماع  ناریما و  تخاـسیم و  مصخ  عفد  تخادرپیم و  هنازخ  ناـکرت  و 
هب ردـپ  ثاریم  زا  رانید  رازه  دـصناپ  هک  داتفا  رارق  نآرب  زمرـس  کیباکلیبوزنا و  نارالاسهفـسا  ریما  دـندوب و  راکـشیپ  ریدـم و  ودره  یمق 
داد هدعو  ار  وا  لاخ  لیعمـسا  کلم  نوتاخ  دش  نادمه  بوص  هجوتم  قرایکرب  دندرازگب  لام  نوچ  دزیخرب  رهـش  رد  زا  ات  دنهد  قرایکرب 

قرایکرب اب  جرک  یحاونب  دـیما  نیاب  وا  داتـسرف و  هناخدارز  هنازخ و  تلآ و  حالـس و  اـب  ار  وا  دـشاب و  وا  نز  دـشکب  ار  قراـیکرب  رگا  هک 
ناطلس ناضمر  رد  لاس و  نیا  بجر  رد  قرایکرب  ردام  هدیبز  دمآ  رهاوخ  شیپاب  هتسکش  هئامعبرا و  نینامث و  تس و  هنـس  رد  داد  فاصم 

دش ناهفصاب  هاپس  هیامکدناب  قرایکرب  دمآ  ناتسهقب  درک و  جورخ  نالسرا  بلآ  رـسپ  قرایکرب  مع  شتت  نآ  زا  دعب  نتـشک  دومرفب  ار  وا 
دـمآ و ناهفـصاب  قرایکرب  لاوش  درک و  تافو  هئامعبرا  نیناـمث و  عبـس و  ناـضمر  رد  نوتاـخ  ناـکرت  تشادـن و  وا  تمواـقم  تقاـط  هک 
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کشوک رد  دنتفرگب و  ار  قرایکرب  زور  رد  مه  کیباکلیبوزنا  ارما  دنتفرگ  رانک  رد  ار  رگیدکی  بسا  زا  دمآ و  لابقتـساب  دومحم  شردارب 
هلبآ زین  ار  قرایکرب  سپ  تفای  نامرف  دمآرب و  هلبآ  ار  دومحم  لاحنآ  ءانثا  رد  دنـشکب  لیم  ار  وا  هک  دندرک  قافتا  دنتـشادزاب  رهـش  نادیم 

نامث رفص  رد  دنداد  فاصم  شتت  اب  دمآ و  نادمهب  درک و  عمج  رکـشل  تفای  افـش  نوچ  سپ  دندش  سویأم  وا  تایح  زا  هکنادنچ  دمآرب 
هدرپارـس زا  دروآ  بابـسا  تالآ و  شکـشیپ و  يرایـسب  ارناطلـس  دـمایب و  ناسارخ  زا  کلملا  ماظن  نب  کلملا  رخف  هئامعبرا و  نینامث و  و 

تشون کلملا  رخف  رداربب  کلملا  دیؤم  دتسب  وا  ترازو  عصرم و  ءاهتخاس  بهذم و  ءاهحالس  یسلطا و  یتبون  یمرهج و 
رتب هدرک  مندنک  هناخب  زین  وترمک  هتسب  تندرک  هناخب  تخس  نم 

دوبن و کلهم  دندز  دراک  ار  قرایکرب  لیذاخم  هدحالم  نآ  زا  دعب  رش  همه  وت  زا  دیآ و  ریخ  همه  نم  زکردپ  ناج  يا  دبیزن  درخ  يور  زا 
دسرن یترضم  نآ  زا  الصا  اعطق و  دسرتن  دننز و  مخز  ار  یسک  تقوره  هک  تسا  هدومزآ  برجم و  نخس  نیا  دیـسرتن و  هکارچ  درکن  رثا 

مایتلا افش و  تحارج  نوچ  دوب  تکاله  مه  دوب  فیعض  زین  مخز  دسرتب و  دسارهب  رگا  و 
37 ص : همانقوجلس ،

دودـعمان دونج  اب  وا  داتـسرفب و  ار  جامق  کباتا  رجنـس و  ردارب  همدـقمرب  و  وغرا - نالـسرا  شیوخ  مع  گنجب  داهن  ناسارخب  يور  تفای 
هزادنایب يرکشل  اب  دوب  روالد  روهتم  يدرم  وا  هچ  دوب  كانشیدنا  فئاخ و  وغرا  نالـسرا  زا  هئامعبرا و  نینامث  عست و  رد  تفرـشیپ  رثارب 

فیـس و ریغ  نم  قرایکرب  تشکب و  دراکب  ياهچمالغ  ورم  رد  ار  وغرا  نالـسرا  قرایکرب  لوصو  زا  شیپ  هک  درک  ریدقت  نانچ  قح  ءاضق 
ار رجنس  ردارب  تفرگ و  فرصت  هب  دوب  رخ  دماجنآ  هک  یلام  دمآ و  دمرتب  اجنآ  زا  دیسر و  هتساوخان  هتـساوخ  یهاشداپ و  رـسب  قارهم  مد 

هدنبرتا کلملا  دیؤم  دش  ناسارخب  قرایکرب  تشگ و  لوزعم  کلملا  دیؤم  هک  تقونآ  رد  داهن و  قارعب  يور  دناشن و  یهاشداپب  ناسارخب 
یتشاد و رتزیزع  نادنزرف  همه  زا  ارت  يدوب و  ناطلس  هدناوخرسپ  يرتمک  هچب  ناکرت  رسپ  دومحم  زا  وت  تفگ  تفیرفب و  ار  هاشکلمناطلس 
رکـشل و ینوزفا  اـهگنهرف  رنه و  همهب  ناـشیا  زا  ناـکلم و  نیا  نآ  زا  هک  تسنآ  زا  شیب  ماـع  صاـخ و  ءاـهلد  رد  وت  هوکـش  عقو و  زورما 
دروخب و بیرف  نیا  مدرتا  دوش  ملـسم  ارت  ناهج  يدرکب  حتف  کی  هکنادـنچ  مینک و  بصن  یهاشداپب  ارت  دـناوت  داقنم  عیطم و  همه  تیعر 

رخف دوب  ناسارخب  زونه  قراـیکرب  نتخاـس و  دومرفب  دوخ  ماـنب  تباـتک  خرـس و  هدرپارـس  یـشوپ  داـهن و  هنایـشآ  وا  غاـمد  رد  ادوس  رورغ 
لیاوا رد  دش  هتشک  دز و  دراک  ار  وا  ینطاب  دنوالیجنا  هواس  هیحانب  داهن  يرب  يور  نایـصع  مزعب  ناهفـصا  زا  رتا  وا  تمدخ  مزالم  کلملا 
هجنکب دنامن  ياج  ناسارخ  قارعب و  ار  وا  هداتفا  هثداح  نآ  دوب و  هدرک  یهانگ  نینچ  نوچ  کلملا  دیؤم  هئامعبرا  نیعـست و  ینثا و  مرحم 
ناسارخ زا  قرایکرب  دندمایب و  یهاپس  اب  هنس 492  لاوش  رد  هک  داد  صیرحت  بیغرت و  تنطلس  بلطرب  ار  وا  تفر و  دومحمناطلـس  شیپ 

نوچ تقو  ءارما  ضوفم  وا  ریبدـت  يأرب و  کلم  روما  وا و  مزالم  یمق  یفوتـسم  لضفلا  وبا  کلملا  دـجم  دـمآ و  ناتـسهقب  دوب  هتـشگزاب 
ناطلـس دنوش  عناق  یـضار و  ات  دنتـساوخ  ار  کلملا  دجم  دندرک و  جورخ  ناطلـسرب  قسرب  رالاسهفـسا  ریما  نارـسپ  کبرخاوغیب و  جـنانیا 

ماغیپ ناطلسب  دندرک و  تراغ  بهن و  وا  هناخلیخ  تخیرگ  ناطلس  یتبون  رد  وا  دندرک  کلملا  دجم  همیخ  دصق  نایرکشل  درکیمن  تباجا 
هدنب ات  راذگب  تسنیا  رد  وت  کلم  تحلصم  هک  ینادیم  نوچ  تفگ  کلملا  دجم  درکیمن  تباجا  ناطلـس  هدزاب  ام  تسدب  ار  وا  هک  دنداد 

ناطلس دنراد  میدقت  تسا  دارم  ار  ناشیا  هچنآ  ات  دور  نورب 
38 ص : همانقوجلس ،

دنتشادرب نایم  زا  تمشح  تمرح و  هگنآ  دندیتراغب  هنازخ  هاگیاپ و  دندز و  فص  هدرپارس  نوماریپ  دندوب و  هتسشنرب  رکشل  دادیمن  هزاجا 
يور دیود و  نوریب  هدرپارس  خرس  زا  درک  هدهاشم  لاح  نیا  نوچ  ناطلس  دندرک  هراپهراپ  دندیشکرب و  ناطلس  شیپ  زا  ار  کلملا  دجم  و 

سومان دـیتشادرب و  مرح  تمرح  تسیمـسر  یب  هچ  نیا  دـیراد  مرـش  تفگ  ناطلـس  دیـسوبب  نیمز  دـمایب و  کبرخا  داهن  کـبرخا  همیخب 
شیپ دوخ  دناشن و  همیخ  رد  ارناطلـس  کبرخا  يامن  باجیتسا  ناشیا  سمتلم  زا  نز و  ناسکان  نیرب  یگناب  نیـشنرب و  دـیتشاذگب  تنطلس 

رس هک  تسنآ  ریبدت  دنراد  یمسریب  رـس  دنونـشیمن و  نم  نخـس  اهنیا  هک  داتـسرفزاب  یبجاح  دوب  ناتـسادمه  ناشیا  اب  نوچ  تفر و  ناشیا 
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نوریب هشوگب  قاشو  رفن  دنچ  اب  نم  هک  نک  ناشیا  بضغ  هریان  نیکـست  نادنچ  تفگ  قرایکرب  يور  نوریب  ياهشوگ  زا  يریگ و  شیوخ 
تبون جنپ  نادمهب  دمایب  دوب  هدیسر  کیدزن  دمحمناطلس  دیهانپ و  يرب  تفر و  نوریب  هاگرکـشل  زا  مالغ  هدزناپ  هد  اب  ناطلـس  هاگنآ  مور 

دمحمناطلـس ير و  ناجرج و  ناسارخ و  زا  درک  عمج  هدنکارپ  هاپـس  هاگدنچ  زا  دعب  قرایکرب  دوب  ریزو  ربدم و  کلملا  دیؤم  ندز  دومرف 
ماغیپ قرایکرب  هب  سبح  دیق و  دنچکی  زا  دعب  تشگ  راتفرگ  کلملا  دیؤم  دش و  تمیزه  دمحمناطلـس  دنداد  فاصم  دومن  لابقتـسا  ار  وا 

دوب هتفر  رارق  درک و  نآ  بیترت  هتفهکیب  وا  درک  تباجا  ناطلـس  دشخبب  هدنب  هانگ  هکنانچ  رگا  ار  ترازو  مهدیم  رانید  رازه  دـص  هک  داد 
رد وا  تفریم  فالخ  سنج  دـقن و  توافت  رد  هنازخ  باحـصا  وا و  نایم  دـنهن  وا  شیپ  ترازو  تاود  درازگب  لاـم  نیا  هک  رگید  زور  هک 

ناطلـس هکنآ  نظب  يرادتشط  دوب  هداد  شیاسآ  هاگرخ  رد  ناطلـس  یهاگمرگ  رگید  زور  اـت  داـتفا  ریخاـت  رد  درکیم  قیقدتاصقتـسا  نآ 
دروآ ناطلس  يورب  یتخس  همهنیا  درک و  تایانج  مرج و  همهنیا  يدرم  نایقوجلـس  هرمز  دنایموق  تیمحیب  تفگ  یـصخش  اب  تسا  هتفخ 
هراوآ ناهج  رد  ار  وا  يدنچکی  دروآ و  وا  دصقب  ارـشردارب  تفر و  هجنگب  زاب  دیبلط و  یهاشداپ  تشامگ و  ناطلـسرب  شردپ  هدنب  رابکی 

دـناوخب و ار  کلملا  دـیؤم  تسدـب و  هچمین  اب  دـمآ  نوریب  هاگرخ  زا  ناطلـس  دـنکیم  دامتعا  ورب  دـهدیم و  ترازو  ار  وا  نونکا  دـینادرگ 
تریغ و تفگ  تسیرگن و  رادتشطب  ناطلـس  درک  ادـج  نت  زا  شرـس  مخز  کیب  دـندناشن و  یـسرک  رب  دنتـسبزاب و  شمـشچ  ات  دومرفب 

یم نایقوجلس  تیمح 
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رابکی دوب و  رفظم  قرایکرب  راب  راهچ  داتفا  فاصم  تبون  جنپ  ناشیا  نایم  و  ندید - تسراین  ناطلـس  يور  رگید  تخیرگب  رادتشط  ینیب 
لاس هدزاود  شکلم  تدـم  نینامث  تس و  رد  وا  یهاشداپ  هئامعبرا  نیعبـس و  عبرا و  رد  دوب  ناهفـصا  رد  قراـیکرب  تدـالو  دـمحمناطلس 
ماظن نب  کلملا  زع  ریزولا  ءارزو  هداشک و  وربا  هتـسویپ و  مهب  نساحم  لدتعم و  تیاغب  هرهچ  بوخ  وا  هیلح  لاس  جنپ  تسیب و  رمع  تدم 
یمق کلملا  دجم  یفوتسم  یناتـسهد و  لیلجلا  دبع  کلملا  زع  کلملا و  ماظن  نب  کلملا  رخف  کلملا و  ماظن  نب  کلملا  دیؤم  کلملا و 

معنلا یلع  هّللا  دمحا  هعیقوت  کلملا  دبع  بجاح  ریما  كراغط و  بجاح  ریما  جامق و  بجاح  ریما  وا  باجح 

هاشکلم نب  دمحم  ناطلس  سولج  رکذ 

رد دهعتباث  دعوقداص  يأربئاص  فوصوم  تناید  نیدب و  هتـسارآ و  فاصنا  تفع و  لدعب و  دوب  یهاشداپ  هاشکلم  نب  دـمحمناطلس 
هکره هدورد و  تعدب  رفک و  راخ  رهق  سادـب  هدومن و  اضیب  دـی  مالـسا  هضیب  ظفح  رد  دـجم  دـهاجم و  هدـحالم  عمق  رهق و  نید و  زازعا 

لاس تفه  تدم  هدیشک  یتخس  هچ  هدید و  جنر  هچ  هعلق  نآ  حتف  هفیاطنآ و  عفد  رد  هاشداپ  نآ  هک  دناد  دشاب  هدید  ناهفـصا  ردب  هوکزد 
یتبـسن و ای  تفای  همـش  تعدب  نآ  زا  هک  یـصخش  ره  رد  تفرگرب و  ناناملـسم  هار  زا  رکنم  دـس  نآ  ات  دوساین  دومن و  تدـهاجم  نآ  رد 

دادغبب یهاشداپ  نامز  لوا  رد  اریخ  مالسالا  نع  هّللا  هازج  دنکرب  خیب  زا  شرفک  هموثرج  تشادرب و  نت  زا  شرس  تشاد  ناشیا  هب  يدنویپ 
ارناطلـس دوب  تخـس  یفاصم  نآ  هدمآ و  عمج  ورب  سایقیب  رکـشل  دوب و  هدـش  یـصاع  هک  شردـپ  هدازهدـنب  زایا  هقدـص و  گنج  تفر و 

زا شتآ  ياهدژا  لکش  دوب و  هدش  رهاظ  یتمالع  یشتآ و  يربا و  نامـصخ  هرمز  يالاب  دنیوگ  دوب و  ینابر  یترـصن  نامـسآ و  زا  يددم 
دنداتـسان و رگیدکی  اب  هک  داتفا  ناشیارب  ینالذخ  دنتخاس  هنیاعم  ار  تمایق  گرم و  لوه  دنتخادنیب و  حالـس  نآ  تبیه  زا  هک  نامد  ناهد 

نترب هک  دنچ  یناشنب  دنتفایزاب  ناگتشک  نایم  رد  ار  هقدص  دومرف و  تسایس  ار  وا  ناطلس  دمآ  راتفرگ  زایا  دش و  هتـشک  فاصم  رد  هقدص 
هدـحالم راک  دوب  مئاق  دـمحم  قرایکرب و  ناردارب  نایم  هک  روتف  تدـمنآ  رد  ناـسارخ و  رد  داتـسرف  رجنـس  رداربب  وا  رـس  ناطلـس  تشاد 

ورین هّللا  مهلذخ 
40 ص : همانقوجلس ،

عیـشتب ار  دوخ  ادتبا  رد  وا  يدنتفگ  شاطع  کلملا  دـبع  ار  وا  دوب  یبیدا  ناهفـصا  رد  دـندش  هدـنکارپ  يرهـش  رهب  ناشیا  نایعاد  تفرگ و 
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شیپ اجنآ  زا  دیهانپ و  يرب  تخیرگب و  دنناسر  ضرعت  ار  وا  هک  دنتـساوخ  ناهفـصا  لها  دـش  مهتم  هیلیعمـساب  نآ  زا  دـعب  يدرک  تبـسن 
یل ناک  بهـشالا و  رانلاب  تعقو  هتفگ  نآ  ءانثا  رد  دوب  هتـشون  یتسودب  يزاتب  هک  دنتفای  هتـشون  نآ  زا  سپ  وا  طخب  تفر و  حابـص  نسح 
دوب يرـسپ  ار  شاطع  کلملا  دبع  نیا  تسا و  روطـسم  رایـسب  بتک  وا  طخب  ناهفـصا  رد  فورعم و  تسیطخ  وا  طخ  هتقلخ و  امع  اضوع 

شردپ نوچ  يدرک و  اربت  وا  زا  تسا و  رکنم  ردپ  داقتعا  بهذـم و  رد  هک  يدومن  نانچ  يدرک و  یـشورفسابرک  ردـپ  دـهعب  مان  دـمحا 
هناخ حالس و  اب  ناطلس  تبیغ  لاح  رد  هداهن و  مان  زد  هاش  دوب و  هدومرف  اشنا  ناطلـس  هک  هوکزد  هعلق  دندیناسرن و  ضرعت  ار  وا  تخیرگب 

ناقاشو یملعمب  ار  دوخ  کلملا  دـبع  دـمحا  نیا  دوب  هعلق  ناظفاح  یتعامج  هملاید  زا  يدـندوب و  اجنآ  يارـس  نارتخد  درخ و  ناقواشو  و 
اهتولخ ملید  هرمز  اب  يدـیرخ و  شاـمق  عاـتم و  عنقم و  هماـج و  ناـمالغ  نارتخد و  رهب  زا  يدـمآ و  رهـشب  تقورهب  درک و  ياـج  اـجنآرب 

رهـش ردرب  تشگ و  هعلق  مکاح  وا  دنتـشگ و  وا  عبت  هلمج  دـندرک و  لوبق  وا  توعد  همه  ات  دـندوب  کیدزن  راکب  دوخ  ناشیا  تخاـسیم و 
ره ات  يدـندرک  ریرقت  ناشیا  اب  يدـنتفریذپ و  توعد  يدـندمایب و  یتعاـمج  رهـش  زا  بشره  تخاـس و  هناـخ  توعد  روک  تشد  دودـحب 

لوبق وا  توعد  درم  رازه  یـس  ات  يدـندرب  هناخ  توعدـب  نآ  زا  دـعب  يدـینادرگ و  ثوعبم  توعد  نیرب  یتعامج  شیوخ  هلحم  رد  یموق 
رخآ يدندناوخ  یندم  يولع  ار  وا  هک  دمآ  دیدپ  يولع  يانیبان  یـصخش  وا  دهع  رد  دندرکیم  كاله  دندیدزدیم و  ارناناملـسم  دندرک و 
هناخ ردب  هچوک  نیدب  دریگ و  تسد  ار  انیبان  نیا  هک  دازرمایب  شیادخ  هک  يدرک  اعد  تسد و  رد  ياصع  يداتـساب  دوخ  هچوک  ردب  زور 

يارـس ردـب  اریولع  روک  نوچ  دوـب  یهاـچ  يارـس  زیلهد  رد  هچوـک و  رخآ  رد  وا  يارـس  دوـب و  کـیرات  زارد  هچوـک  نآ  دـناسر و  دوـخ 
راهچ تدم  ات  دوب  اهبادرس  هاچنآ  زا  يدندرک و  نوگن  هاچ  نآ  رد  يدندیشک و  يارس  رد  ار  صخشنآ  يدنتـسجرد و  یموق  يدندیناسر 

ینز يزور  ات  دنتفاییمن  ربخ  هدنز  هدرم و  زا  دربیمن و  نوریب  یپ  سکچیه  دـندش و  دوقفم  رایـسب  رهـش  ناناوج  زا  دـمآرب و  نیرب  هامجنپ 
هزویرد يارس  نیزا  شیورد 

41 ص : همانقوجلس ،
ار وا  هک  دنتـساوخ  دبای  فوقو  نآرب  نز  نآ  هک  كانـشیدنا  هناخ  مدرم  دـهد  افـش  ار  امـش  رامیب  ادـخ  هک  درک  اعد  نز  دینـش  هلان  درکیم 
مدینـش و شحوتـسم  رکنم  هلان  هناخ  نالف  زا  هک  تفگ  ار  یموق  هچوک  ردرب  تخیرگب و  دیـسرتب و  نز  دنـشک  هناخ  رد  نداد  ناـن  هناـهبب 

ءاهیواز اهلوغیب و  دنتفر و  هناخ  نآ  رد  هاگان  دندمآ و  هناخ  ردب  رایـسب  یموق  دندوب  يوجوتسج  رد  دوخ  مدرم  دـندرک  نم  دـصق  یموق 
راویدب خیم  راهچب  یضعب  دندید و  هتشک  هبادرـس  نآ  رد  رفن  دصراهچ  دصیـس  زا  نوزفا  دنتفر  اجنآ  رد  دنتفایب  هبادرـس  هار  دنتـسجب  هناخ 

يدنزرف و یـشیوخ و  یـسکره  دنداهن  هناخنادـب  يور  مدرم  داتفا  رهـش  رد  هزاوآ  دوب  هدـنام  یقمر  تایح  زا  زونه  ار  سک  هس  هتـسبزاب و 
رگید دـنتفرگب و  ار  شنز  یندـم و  يولع  دوب و  هدـیدن  سک  وا  لثم  هک  داـتفا  ناهفـصا  رد  يریفن  ویرغ و  تفاـییمزاب  یقلعتم  يردارب و 

نآ راک  دـمآ  ناهفـصاب  تخادرپب  زایا  هقدـص و  فاصم  زا  دمحمناطلـس  نوچ  دـنتخوسب و  رکـشل  رازاب  نایم  رد  ارناشیا  دنتـسجب و  نارای 
ددم مامت و  تدع  تلآ و  ناطلـس و  دهج  دج و  اب  دندتـسب  هعلق  نآ  لاس  تفه  تدمب  هدرب  هعلقرب  رایـسب  ریاخذ  دوب و  هدش  يوق  نیعالم 
هّللا دبع  ةاضقلا  یـضاق  و  « 1  » نیدلا ردص  نوچ  ناهفـصا  همئا  يدنتفگ و  يوآ  کلملا  دعـس  ار  وا  هک  دوب  يریزو  ارناطلـس  رهـش و  ماوع 

یبجاح ار  وا   ) دوب هدرک  مامت  يدامتعا  وارب  تشادیمن و  رواب  دندرک و  ضرع  ناطلـسرب  وا  لاح  رابدنچ  دنتـسنادیم و  مهتم  ار  وا  یبیطخ 
نادرم هک  داتـسرف  کلملا  دعـسب  سک  شاطع  دمحا  هنایم  نیا  رد  یتشادن  ناهنپ  وا  زا  زیچ  چـیه  يدوب و  فقاو  وا  رـس  يایافخرب  هک  دوب 

میریگرب تسد  زا  ار  گس  نیا  ام  هکنادنچ  دینک  ربص  رگید  هتفه  کی  هک  « 2 ( » دادباوج داد  میهاوخب  هعلق  دنامن و  هریخذ  دندنامن و  راک 
ات هداد  دولآرهز  یشین  خرس و  رانید  رازه  دوب و  هدرک  هعضاوم  يداصف  اب  کلملا  دعـس  يدرک  دصف  هامره  دوب و  جازم  رورحم  ناطلـس  و 

نیا دوخ  نز  اب  بجاح  دوب  ربخاب  هجاوخ  بجاح  کلملا  دعـس  باوج  شاطع و  دمحا  ماغیپ  ریزو و  شلاکـس  زا  دنک  دصف  نادب  ارناطلس 
ردـص لیکو  ینعی  لماک  تسود  لوم  تفگب و  لوماب  لاوحا  نیا  هضوافم  ءانثا  رد  تولخ  بش  تشاد  یلوم  نز  دوب و  هداهن  ناـیمرد  زار 

رد مه  نیدلا  ردص  دیسر  نیدلا  ردصب  هضافتساب  درک  ریرقت  يوب  ارجام  نیا  دوب  نیدلا 
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______________________________

تسفورعم يدنجخ  نیدلا  ردص  دوصقم  هک  تسا  حضاو  ( 1)
دش لقن  کلم ) هناخباتک  هخسن   ) وربا طفاح  موس  دلج  زا  هدش  كاپ  لصا  رد  (- 2)

42 ص : همانقوجلس ،
دناوخب ار  داصف  زور  ود  زا  دعب  تخاس و  رامیب  ادمعب  ار  دوخ  رگید  زور  ناطلس  دومنزاب  لاحنیا  تولخب  دمآ و  ناطلس  يارـس  ردب  بش 

راهنز ناجب  دنوادخ  يا  تفگ  داصف  درک  هاگن  ورد  زیت  يراکنا  تبیه و  زا  ناطلس  دروآ  نوریب  شین  تسبب و  ناطلـس  يوزاب  داصف  نوچ 
دعس داحلا  رد  ارناطلس  دادب  ناج  دش و  هایـس  لاح  رد  دندز  گر  ار  داصف  شین  نادب  مه  ات  دومرف  ناطلـس  داهن  نایمرد  یتسار  تروص  و 
دبع نب  دمحا  دندرپسب و  هعلق  زورودب  نآ  زا  دعب  تخیوایب و  ار  لضفم  ءالعلا  وبا  ار و  وا  رگید  زور  دـنامن  یتهبـش  کش و  چـیه  کلملا 

كدوک نز و  درم و  رازه  دص  زا  نوزفا  دـندروآ و  ناهفـصا  رد  دـندناشن و  يرتشرب  هتـسبتسد  دـندروآ و  ریزب  ناماب  ار  شاطع  کلملا 
«1  » نایوگهلذب هرارح و  شیپ  رد  ناثنخم  فد و  لبط و  لهد و  اب  رتسکاخ  لگـشپ و  نیگرـس و  كاشاخ و  زا  راثن  عاونا  اب  دـندمآ  نوریب 

هدـید دوخ  علاط  ماکحا  رد  هک  دادـباوج  یتفاینرد  نیا  شیوخ  علاط  رد  ینک  موجن  ملع  يوعد  وت  هک  دیـسرپ  وزا  تلاح  نآ  رد  یـصخش 
بارخ هعلق  دنتخوسب و  دنتشکب و  رتمامت  هچره  یلاکنب  ار  وا  مدوب  هتسنادن  دشاب  هتفرن  هاشداپ  چیه  هک  مور  ناهفـصا  رد  یلالجب  هک  مدوب 
یتدم داتسرف و  توملا  ياپب  نارگ  يرکشل  اب  ار  ریگریش  نآ  زا  دعب  تسشنورف و  لیلاضا  لیذاخم  نآ  توق  هعلق  نآ  حتفب  ندرک و  دومرف 

ار وا  ترضح  ءارما  دیسرب  دمحم  ناطلـس  تافو  ربخ  نآ  ءانثا  رد  دوب  هدیناسر  گنت  نیعالم  نآرب  راک  دنداد و  تخـس  يراصح  اجنآ  رد 
وا روتسد  تقونآ  رد  کلملا  ماظن  دمحا  تشاد  مامت  یلیم  راخداب  اما  تسودملاع  سرتادخ  لداع  دوب  یهاشداپ  دمحمناطلس  دندناوخزاب 
دیس طرشب  دنک  لصاح  وزا  هک  درک  لوبق  رانید  رازه  دصناپ  دمحمناطلـس  زا  نادمه  هلودلا  ءالع  دج  درک  مشاه  وبا  دیـس  ریما  دصق  دوب 

هتفهکیب لوهجم  یهارب  رـسپ  هس  اـب  تسـشنرب و  دـش  ربـخ  ار  دیـس  دور  وا  نتفرگب  یـسک  نادـمهب  هکنآ  زا  شیپ  دـهد  يوب  ار  مشاـه  وبا 
رد رانید  رازه  هد  دندرک و  نییعت  ار  نیکتارق  الال  درب  ناطلـس  شیپ  ار  وا  هک  دیبلط  ار  یمداخ  ناطلـس  صاوخ  زا  یناهن و  دـمآ  ناهفـصاب 

ریحتم دوب  هدیدن  رز  نادنچ  زگره  الال  تولخب  ناسرب  ناطلس  تمدخب  ارم  بشما  تست  تمدخ  قح  نیا  تفگ  درک و  رضاح  هرص 
______________________________

( دش لقن  رودصلا  تحار  زا  دوبن  هخسن  رد   ) راکچ و زدب  ارت  یلالهرس  نایم  یلاع  شاطع  نم  ناج  یلاع  شاطع  دنتفگیم  و  ( 1)
43 ص : همانقوجلس ،

برقم نوچ  تسبرد و  نایم  وا  راکب  درک و  تمدخ  الال  تسارت  صاخ  تمدخ  نیا  هن  تفگ  داد  دـیابیم  ناطلـسب  رز  نیا  تفگ  دـنام و 
مشاه وبا  دیس  دوب  رضاح  ناطلس  شیپ  نوتاخ  غلتق  هدیشوپ  اهمشچ  دوب و  ریپ  مشاه  وبا  دیس  درب  ناطلـس  تمدخب  بشنآ  رد  مه  ار  وا  دوب 

نم هناخ  نم و  دـصق  هک  تساهتدـم  دـمحا  هجاوخ  تفگ  تسیرگب و  داهن و  ناطلـس  شیپ  تشاد  میتی  يرد  تفگ و  انث  اـعد و  ارناـطلس 
نیا نونکا  دشورفب  ار  ص )  ) ربمغیپ هدازدنزرف  هک  درادیم  اور  ملاع  ناطلـس  تسا  هدیرخ  رانید  رازه  دصناپب  ار  هدـنب  هک  ماهدینـش  دـنکیم 
ظفح رب  لام  بح  ارناطلـس  دراپـس  هدـنبب  ار  وا  هکنآ  طرـشب  درخیم  رانید  رازه  دصتـشهب  هدـنب  تسا  هدرک  لوبق  وا  هک  رانید  رازه  دـصناپ 

هک تساوخ  هنحـش  نوچ  لام  ضبق  يارب  دمایب  وا  رثا  رب  هنازخ  هنحـش  تشگزاب و  درک و  تمدخ  مشاه  وبا  دومن  تباجا  دمآ  بلاغ  ریزو 
رز نیا  هک  دشاب  ماقم  نادنچ  اجنیا  ارت  هچ  دوخ  هسیک  زا  هقفن  تسارسناوراک و  وت  ياج  تفگ  دیس  تساوخ  لزن  دیآ و  دورف  دیس  يارسب 

رگید رانید  رازه  دص  دنزیوایب و  ارـس  رد  زا  ارت  میامرفب  یـشاب  بداب  هن  رگا  تفگ  دیـس  تفگب  نوزفا  ینخـس  مالغ  دننکب  دـقن  نزو و  ار 
تخورف و کلم  هن  درک و  ضرق  هن  هک  درک  دـقن  نزو و  ار  رز  هتفهکی  رد  دـشاب و  وت  زا  هب  مالغ  رازه  ياـهب  هک  مهدـب  لاـم  نیا  هفاـضاب 

هسیکره رد  دنتخودب و  یجیندنز  ياهسیک  بوچ و  هراپ  داتـشه  رادقم  دندرک  یهت  نایم  دندیربب و  تسدب  هس  رادقمب  ناتخرد  ات  دومرفب 
ودره دنتفرگیم و  نآ  درگ  رد  نهآ  ياهرمک  دنتخودیم و  نآ  رـسرب  هتخت  دنداهنیم و  فوجم  ياهبوچ  نآ  رد  دـندرکیم و  رانید  رازه  هد 
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هامکی زا  مکب  دادـن  مالغب  یتمدـخب  رانیدـکی  درک و  هناور  مـالغ  نیا  اـب  راـب  رتش  لـهچرب  راـنید  رازه  دصتـشه  دـنداهنیم  يرتشرب  بوچ 
دروآ و نورب  هناخ  زا  هلمج  تفگ  مالغ  درک  لصاح  اجک  زا  يدوز  نیاب  لاـم  همه  نیا  هک  دیـسرپ  ناطلـس  لـمح  نآ  اـب  دـمآ  ناهفـصاب 

يوب ار  دمحا  هجاوخ  دنام و  بجع  وا  لاح  رد  ناطلـس  يدینادرگزاب  دوز  ار  هدنب  هنرگا  تفرب و  هیبعت  دقن و  نزو و  رد  راگزور  رادقمنیا 
رد دمحمناطلس  تدالو  لاجرلا » قانعا  ناهت  لاملاب   » دوب هدیلاکس  مشاه  وبا  قح  رد  هک  دش  نآ  راتفرگ  دیـشکب و  وزا  دوخ  ماقتنا  ات  درپس 

هدزیـس وا  یهاشداپ  تدم  هئامعبرا  نیعـست و  نامث و  هنـس  رد  قرایکرب  تافو  زا  دـعب  وا  یهاشداپ  لوا  هئامعبرا و  نیعبـس و  عبرا و  نابعش 
هدیشک الاب  مامت  وا  هیلح  لاس  تفه  یس و  شرمع  لاس و 

44 ص : همانقوجلس ،
وبا کلملا  ریطخ  ریزو  کلملا  ماـظن  نب  کـلملا  دـیؤم  وا  ءارزو  لـیام و  لوطب  هوبنا  نساـحم و  هایـس  لـیام  يدرز  هیامکدـناب  هرهچ  وربا 

روصنم وبا  کلملا و  ماظن  نب  دمحا  کلملا  ءایـض  يوآلا و  یلع  نب  دمحم  نب  دعـس  کلملا  دعـس  يدـبیملا و  نیـسح  نب  دـمحم  روصنم 
رای یلع  بجاحلا  نیکت  بجاح  کلملا  دبع  باجح  یطاریقلا 

هاشکلم نب  رجنس  سولج  رکذ 

دالب و راید و  حتف  لاوما و  عمج  رکذ و  رشن  شیع و  بیط  رمع و  لوطب  عتمم  قوجلـس  لآ  هطـساو  زا  دوب  گرزب  یهاشداپ  رجنـس  ناطلس 
یهاـشداپ و موسر  دـعاوق  يرادـناهج و  طیارـش  نیئآ  ناورـسخ  تبیه  تشاد و  ناـیکرف  دارم  رب  رفظ  داـبحا و  ادـعا و  رهق  دادـضا و  عمق 

رگـشل تقو  رد  تشاد  قداص  یتمیزع  بئاص و  ییأر  اما  دوب  لدهداس  روما  تایوزج  رد  هچرگا  یتسناد  وکین  ناـیناهج  کـلم و  سوماـن 
حتف هدزون  ار  وا  لاس  لهچ  دودح  ات  شردارب  قرایکرب  لبق  زا  دش  کلم  ناسارخب  هک  دـهع  ءادـتبا  زا  نداد و  فاصم  مصخاب  ندیـشک و 

دالوا زا  تفرگب و  درکن  نآ  مزع  دصق و  قوجلـس  لآ  زا  سکچیه  هک  نینزغ  تکلمم  داتفین و  یتسکـش  ار  وا  تقوچیه  رد  دـش و  رـسیم 
لیـصحت تهج  زا  دـناسر و  هنازخب  رهـش  هضرف  زا  رانید  رازهکی  زورره  هکنآ  طرـشب  درک  بصن  تکلمم  نآ  رد  ار  هاشمارهب  ناـیدومحم 

هدـش یـصاع  ناخ  دـمحا  قرایکرب  تافو  زا  دـعب  هک  تفرگب  دنقرمـس  کلم  نینچمه  دومرف و  نییعت  اجنآ  دوخ  ناوید  زا  یلماع  لام  نیا 
هتشاد هاشکلم  شردپ  هک  تیالو  نادنچ  نوچ  تفرگب و  يریـساب  ار  دمحا  دتـسب و  هنس 524  رد  داد و  راصح  ارنآ  هام  راهچ  ناطلـس  دوب 

جات داد و  وا  یهاشمزراوخ  ار  هجرغ  نیکتشون  نب  دمحم  نب  زستآ  ددروآ و  فرـصت  هضبق  رد  مزراوخ  ناتـسیس و  درک و  صلختـسم  دوب 
رد ار  وا  يدوب و  وا  هاپـس  ناولهپ  مرمرع  رکـشل  مظعم و  ياهفاصم  رد  تشاد و  ینازرا  ناتـسلباز  زورمین  کـلم  ار  لـضفلا  وبا  ریما  نیدـلا 

ناطلـس فرـصت  هضبق  رد  هک  دـمآ  قارعب  هئامـسمخ  رـشع  يدـحا  رد  شردارب  تافو  زا  دـعب  تستاماقم و  نالیپ  گنج  نینزغ و  فاصم 
رادـب رجنـس  ناطلـس  دـمآ و  ناهفـصاب  مزهنم  هتـسکش و  داد  فاصم  مع  اب  هک  دنتـشاد  نآرب  ار  وا  ترـضح  ءارما  دوب  دـمحم  نب  دومحم 

یکرابیلع دیشخبیم  تیالو  دوب  ير  کلملا 
45 ص : همانقوجلس ،

تکرح نیا  هک  تساوخ  رذع  دومحم  نابز  زا  داتسرف و  ناطلس  تمدخب  يداباسلا  مساقلا  وبا  شیوخ  يادخدک  دوب  دومحم  کلم  مکاح 
باکر رد  مع  لوزن  بوکر و  هاگب  دـشاب و  مزالم  هامکی  دـیآ و  مع  تمدـخب  هک  داتفا  رارق  سپ  تفر  یکدوک  رـس  زا  دوب و  هدیدنـسپان 

ضیوفت قارع  کلم  تباینب  ار  وا  رجنـس  ناطلـس  دوب  مع  تمدخ  رد  هامکی  ات  هلمجنیارب  دراذگب  دـشاب  تنطلـس  راعـش  هچنآ  دورب و  هدایپ 
اب لیپ  لعل و  تحاس  تبون و  بسا  رهوجب و  ابق  زا  ریغ  صاخ  توسک  تشاد و  ینازرا  يوب  دوب  هتشاذگ  هتـشذگ  ياهینبا  زا  هچنآ  درک و 

تزاجا بلاطم  فاعـسا  برآم و  زاجیا  اـب  داد و  اهفیرـشت  اـهتعلخ و  بتارم  ردـقرب  نینچمه  ار  وا  ءارما  عصرم و  درک  ضیوفت  ودـب  دـهم 
زا دنشابن و  عطقنم  قارع  دالب  زا  وا  ناوید  لامع  ات  تفرگ  صاخاب  دوب  هک  همرح  عایض و  قارع  دالب  تاهما  زا  يرهش  رد  داد و  فارـصنا 

هکم نمی و  دالب  یصقا  ات  رغشاک  دودح  زا  وا  هبطخ  دش و  نیطالسلا  ناطلس  زاب  دهع  نآ  زا  تفرگ و  صاخاب  هواس  ير و  يوخ و  اهرهش 
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دندرکیم وا  مانرب  هبطخ  زونه  لاـسکی  اـت  شتاـفو  زا  دـعب  دیـسرب و  راـغلب  مور و  رد  اـت  ناـجیابرذآ  نارا و  نارکم و  ناـمع و  فیاـط و  و 
ندعم لئاضف و  عبنم  مولع و  أشنم  دوب و  نایناهج  دـصقم  وا  دـهع  رد  ناسارخ  هطخ  اقلهتـسجخ  سرتادـخ  هیاپدـنلب  هیاسكرابم  یهاشداپ 
ناشیا اب  یتشاد و  مامت  یتسناؤم  یـسفن و  دابع  داهز و  لادـبا و  اب  يدومن و  مایق  مارتحا و  تیاـغب  ار  نید  ءاـمکح  اـملع و  گـنهرف  رنه و 

یتسشن و تخترب  هتـسویپ  اما  یتشاد  هرب  نیتسوپ  هچمین  هداس و  یبانع  ای  يدیـشوپ  یجیدنز  ءابق  تاقوا  رتشیب  يدرک و  اهتیعمج  اهتولخ و 
رما نامرف  دنتشگ و  رخسم  فارطا  كولم  دش و  ملـسم  ار  وا  ناهج  همه  نوچ  یتشاذگن و  لطعم  لمهم و  ياهقیقد  نیطالـس  صیاصخ  زا 

زا دندش و  یغاب  یغاط و  بابـسا  تمعن و  تحـسف  مایا و  تلهم  رد  وا  مشح  ناکرا  تلود و  ءارما  تفای  ذافن  برغ  قرـش و  رد  وا  یهن  و 
روهش رد  دندیزاغآ  متس  ملظ و  ایاعر  رب  دندیـشک و  نوریب  فاحجا  روج و  نیتسآ  زا  لواطت  تسد  شیوخ  معنت  قوشت و  عفرت و  قوفت و 

هدش دهعلا  دیعب  فرط  نادب  هک  دنک  طبـض  هبلاطم و  تیالو  ات  دـش  دنقرمـسب  ورم  کلملا  راد  زا  ناطلـس  هک  هئامـسمخ  نیثلث و  سمخ و 
رکشل ةاطو  زا  رهنلا  اروام  تیالو  دنمالـسا و  دالب  دصاق  هک  دوب  ياتخ  رفاک  هزاوآ  فاجراب  زین  هداتفیب و  ماظن  قسن و  جهن  زا  اهراک  دوب و 

کیجات كرت و  عابتا  عونقم و  مشح  يراومهان  ناسارخ و 
46 ص : همانقوجلس ،

رفاک ءاعدتـساب  یـشکرس  رد  یحاون  نآ  نامدقم  ناشیا و  زا  دـندوب  هدـش  مزهنم  بوکنم و  اهراب  قارع  لیخ  دـندوب و  هدـمآ  هوتـسب  هوبنا 
ضرع راوس  رازه  دص  درادـن  ام  تمواقم  توق  سکچیه  هک  لاحم  روصت  نیا  لایخ  رد  دنتـشاد و  رورغ  نانچمه  رکـشل  نیا  دنداتـسرف و 

هتـشک و رازه  لهچ  یـس  قارع  لیخ  لمن و  لمر و  ددـع  اب  داهن  ناشیاب  يور  رفاک  ياطخ  ناـخلا  دـندزیم  یئاـم  ینم و  زا  فـال  دـنداد و 
سپ هار  هن  ار  ناطلس  دش و  هتـشونرد  رابکی  دهع  طاسب و  نرق و  نآ  بصانم و  باحـصا  ارما و  فورعم  رازه  ود  هلمجنآ  زا  دندش  هتـسخ 
راتت لیخ  نایمرب  نهآ  نایم  رد  رادمان  راوس  دصیس  اب  ناطلـس  دنامن  فقوت  تابث و  ياج  دنوادخ  يا  تفگ  لضفلا  وبا  جات  شیپ  هن  دوب و 

نامکرت يزوالق  تفاـترب و  تمواـقم  ناـنع  ناـبایب و  رد  يور  ناـنچمه  دـندوب  هدـنام  راوس  هدزناـپ  هد  جوف  نآ  زا  دـمآ  نورب  نوچ  دز و 
تیزعت ناگدنام و  تینهت  دندیـسرب و  بناوج  فارطا و  زا  نامزهنم  يایاقب  ات  دمآرب  دمرت  راصحرب  دمآ و  خـلب  يوس  دـندروآ و  تسدـب 

دیوگ هعقاو  نیا  تروص  رد  ریبد  دیرف  دندادیم  ناگتشذگ 
تساوخ نیک  ادعا  لاس ز  لهچ  وت  غیتتسار  هدش  یناهج  وت  نانس  اهاش ز 

ناطلـس ياجب  بلق  رد  لضفلا  وبا  جات  زورمین  کلم  تسادخ و  تسدـنامب  لاح  کیب  هک  سکنآتساضق  مهنآ ز  دیـسر  يدـب  مشچ  رگ 
دوب هدنام  اجنآ  مه  هک  نوتاخ  ناکرت  اب  دندرب  ناخلا  شیپ  ار  وا  دومن  باجعا  یتفگش و  وزا  ياطخ  رکشل  درک  تخس  ياهگنج  داتساب و 

دراد و ناناخ  ناخ  زا  رتخد  انموی  یلاو  تفرگب  رهنلا  اروام  کلم  داتـسرف و  رجنـس  شیپ  ار  ودره  لاسکی  زا  دـعب  تشادـیم و  وکین  ارناشیا 
دنتفای و ریاخذ  نیازخ و  يرایسب  ندیتراغ و  دومرفب  روباشن  ورم و  دش و  یصاع  زـستآ  هاشمزراوخ  داتفا  ارناسارخ  رگـشل  هک  تبکن  نیرد 

تماقتسا زاب  تکلمم  راک  ایاده و  لمح و  اب  دندیسر  لسر  فارطا  زا  دش و  لصاح  یتاوم  ءایحا  یتاس و  عمجت  لاسکی  زا  دعب  ار  ناطلس 
شتمدخب تشگزاب و  دادغب  هار  زا  دوعـسمناطلس  دمآ و  يرب  هئامـسمخ  نیعبرا و  ثلث و  هنـس  رد  لاس  تفه  تدم  رد  نآ  زا  دعب  تفای و 

دیوگ تیب  ود  نیا  بتاک  دیرف  دوب  هداتسرف  ایاطع  ایاده و  جرعاب  فورعم  روعرا  هک  ینالوسر  دومن و  مادقا 
دندروآ قاط  شیوخ  رمع  هیامرسدندروآ  قافن  تتمدخب  هک  اهنآ   47 ص : همانقوجلس ،

داد يوت  يرب  زور  هدزناش  ات  درک و  هزات  دوعسم  ناطلس  اب  دهع  نوچ  دندروآ و  قارعب  يروس  رس  کنیادرمب  ماسرـسب  ماس  وت  رـس  زا  رود 
ردـپ يروس  ناطلـس  مع  دوب  روغ  کلم  مه  ماس  لاس  نیا  ناضمر  رد  تشگزاب  دـیناشوپ و  هیامنارگ  ياـهتعلخ  قارع  ءارما  هلمج  اـب  ار  وا 
ءالع روغ  کلم  لاسکی  زا  دعب  دنتـشکب و  توادع  رـس  زا  رکـشل  ءارما  یعمج  ار  وا  نوچ  دوب و  ردـپ  دـهعیلو  هک  ناطلـس  نیدـلا  فیس 

دوعسم نب  هاشمارهب  ناطلس  نینزغب  ار  وا  هک  يروس  ردارب  نتساوخ  نیکب  درک  جورخ  روغ  زا  ماس  نب  نسح  نب  نیسحلا  نب  نیـسح  نیدلا 
لاجم ار  سک  دـندوب  هتـشک  ار  وا  ردارب  هک  خـیرات  نآ  رد  دوب و  محریب  راهق و  رابج  روهتم  یهاشداپ  نیدـلا  ءالع  ناطلـس  دوب و  هتـشک 
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درک و حـتف  نینزغ  هک  هاگنآ  ات  هتـشادرب  ندز  تبون  مسر  هک  یتیاـغ  اـت  يدنتـشاذگن  قیهن  قیهب و  ار  ناروتـس  يدوبن و  ندرک  دـنلب  زاوآ 
داتسرف هنزغ  تاضقلا  یضاق  شیپ  یعابر  نیا  دینشب  ردارب  يروس  لتق  ربخ  نوچ 

منکشرکشل شیوخ و  مصخ  هدنیوجمندب  ارناهج  کلامم  ءاضعا 
هراتات روعا و  هک  يدادیبب  درک  بارخ  تفگ  هک  نانچمه  ار  هنزغ  منـسح و  نیـسح  نب  نیـسح  هن  نم  سپمنکنرب  نبوخـیب  ار ز  ینزغ  رگ 

دش عمج  ورب  يرایسب  رکشل  درک  دیدپ  غامد  رورغ  دش  ناروس  نامرکب و  وا  شیپ  زا  هاشمارهب  دش و  رـسیم  ار  وا  هنزغ  حتف  نوچ  دندرک و 
یلع هدازردارب و  رب  درک  جورخ  نتخوت  نیکب  نسحلا  نب  نیـسحلا  روغ  کلم  لاسکی  زا  دعب  روغ و  لابج  ریـسمرگ و  راهدنق و  هنزغ و  زا 

دمآ و تخس  ناطلسرب  وا  تفلاخم  تفر  نیسح  نیدلا  ءالع  ناطلس  ددمب  دش و  یصاع  تارهب  عطقم  دوب و  رجنـس  بجاح  ریما  هک  يریخ 
روغ کلم  اب  دـمآ و  ورم  یحاونب  ناطلـس  هدیـسر  یبجاح  هجردـب  یگرخـسم  هبترم  زا  دوب و  وا  ءابرم  عانطـصا و  هک  يریخ  یلع  نایـصع 
یلع نیسح و  نیدلا  ءالع  کلم  دندش و  هتـسکش  تبقاع  فاصم  هکرعم  رد  دندرکب  تخـس  یـششوک  دوب  لحار  سراف و  زا  مامت  رکـشل 

تبقاع تشاد  دوخ  اب  ریـسا  ار  نیـسح  کـلم  تیار و  ریزب  دـندز  مین  ودـب  ار  يریخ  یلع  اـت  دومرفب  ناطلـس  دـندمآ  راـتفرگ  ودره  يریخ 
دیارسیم تیب  نیا  مایا  نابز  درک و  دازآ  ار  روغ  ناریسا  دندادزاب و  نزاخ  لاقنم  هجاوخ  تسدب  ار  نیسح 

ناسانشقح رسکی  دنتفگ  نانچندرگ  تسکشب  شتمعن  رفک  وچ   48 ص : همانقوجلس ،
دمآ دیدپ  اهنورد  اهلد و  رد  مامت  یتمشح  تبیه و  ارناطلـس  حتف  نیا  عوقوب  ناساپـسان و  ناور  رب  تنعل  هکنتـشون  شکاخ  رـسرب  دیاب  هک 
ماوقا هعقاو  هئامسمخ  نیعبرا و  نامث و  رخآ  رد  تفرگ و  هزات  یتوارط  رس  زا  زاب  کلم  راک  دوب و  هتفای  طابهنا  طاطحنا و  اتخ  هعقاو  زا  هک 
ناشیا روخارچ  ماقم  بوسنم و  نانامکرتب  دـندوب  رایـسب  یلیخ  نازوغا  نیا  دوب و  هتـشذگ  مین  لاسکی و  دوعـسم  ناطلـس  تاـفو  زا  دوب  زغ 

رد نآ  يدنداد و  ناطلس  هناخخبطمب  هفیظو  دنفسوگ  رـس  رازه  راهچ  تسیب و  لاسره  شحو  تیالو  نایئاتخ  خلب و  لامعا  زا  دوب  نالتخب 
زا هک  یـصخش  دوب  ناطلـس  هیـشاح  طلـست  ربجب و  تداع  هکنانچ  نآ و  ءافیتسا  ضبقب و  یتفر  وا  سک  يدوب و  رالاسناخ  عومجم  مامتها 
زا شیب  یغلابم  تفریم و  تسکامم  دنفـسوگ  لادبتـسا  دادرتسا و  رد  درکیم و  روز  يدـعت و  ناشیرب  تفریم  مانغا  هبلاطمب  رـالاسناخ  لـبق 

تمـشح تمحز و  لمجت و  اب  نافورعم  دـندوب و  گرزب  ناـمدرم  ناـشیا  ناـیم  رد  درکیم و  تهافـس  ناـبزب  دومنیم و  ناـشیا  تقاـط  دـح 
هک دش  مولعم  دیـسرنزاب  شیوخ  مسومب  وا  نوچ  دندرک  كاله  هیفخ  رد  ار  صخـش  نیا  درک  دنتـسناوتیمن  يراوخ  تلذـم و  نآ  لامتحا 
ات درکیم  بیترت  دوخ  شیپ  زا  خبطم  فیاظو  بتار و  دیشکیم و  تمارغ  تمادن  نآ  زا  رالاسناخ  تفگ  دنتسراییمن  ناطلسب  تسیچ  لاح 

تعامج تفگ  ارناطلس  جامق  درک  ریرقت  يو  اب  لاحنآ  رالاسناخ  ورم  کلملا  رادب  دیسر و  تمدخب  دوب  خلب  ریما  هک  جامق  رالاسهپـس  ریما 
ینازرا ار  هدنب  ناشیا  یگنحـش  ملاع  دنوادخ  رگا  دنکیدزن  هدنب  تیالوب  دننکیم و  یهاریب  يراومهان و  دـناهدش و  بلاغ  یلوتـسم و  زوغا 

جامق دومن و  تباجا  ناطلـس  مناسرب  دنفـسوگ  رـس  رازه  یـس  لاسره  صاخ  خبطم  هفیظو  هبتار و  دنادرگ و  روهقم  هدیلام و  ارناشیا  دـهد 
ام دـنتفگ  دـندرکن و  نیکمت  ار  هنحـش  دـندادنرد و  نت  ناشیا  تساوخ  بتابخ  داتـسرف و  ناشیاب  هنحـش  دیـسر  خـلبب  دوخ  تیـالوب  نوچ 
اب قرشملا  کلم  شرسپ  جامق و  تناها  فافختساب و  دندینادرگزاب  سویام  ار  هنحش  میشابن و  یـسک  مکح  رد  میناطلـس و  صاخ  يایاعر 

نیا ربخ  نوچ  دـندش  هتـشک  گنج  رد  ودره  شرـسپ  جامق و  دـنداد  فاصم  دـندمآ و  ربارب  نازوغ  دـنتخات  نازوغ  رـسرب  نارگ  يرگـشل 
دندیشوجب تلود  ءارما  دیسر  ناطلسب  هثداح 
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ار ملاع  دـنوادخ  دـنیامن  هدایز  يریلد  يدـعت و  دـننزن  زابرـس  ارناشیا  رگا  ندرک  ناوتن  امغا  اضغا و  ماـحتقا و  مادـقا و  نیا  لـثم  دـنتفگ  و 

هجوت تکرح و  زا  نوچ  نازوغ  تشاد و  دـیابن  درخ  فیعـض  نمـشد  راک  دـیناجنر و  دـیابب  نویامه  باکر  ناشیا  تفلاـخم  تعفادـمب و 
هتفر نامرف  مکحرب  میاهدوب و  عیطم  ناگدنب  هتـسویپ  ام  هک  عوشخ  عوضخ و  اب  دنداتـسرف  لوسر  دـندش و  كانـشیدنا  دـنتفای  ربخ  ناطلس 

دش هتـشک  ام  دصقب  هن  شرـسپ  وا و  میدیـشوکب و  تاردخم  تاروع و  لایع و  لافطا و  يارب  زا  ترورـضب  درک  ام  هناخ  دصق  جامق  نوچ 
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ءارفاداب هانگ و  رس  زا  هاشداپ  ات  میهدیم  كرت  مالغ  دص  رانید و  رازه  دص  هنارکـش  هیزجب و  نونکا  دوب و  هدیـسر  دوعوم  لجا  ارناشیا  هک 
ار وا  دندومن و  رارـصا  نآ  راکنا  رد  ءارما  دش  یـضار  تمدخ  لوبقب  ناطلـس  دشاب  یجامق  دشکرب  هاشداپ  هک  اریاهدنب  ره  هچ  درذگرد  ام 

دنتـشونرب راومهان  فوخم و  تخـس و  ياههار  دنتـشذگب و  اهبآ  تفه  زا  داهن و  ناشیا  رایدب  يور  ات  دنتـشاد  ناشیا  دـصقرب  ربج  رهقب و 
هناخ ره  زا  دـندمآ و  زابشیپ  نانکعرـضت  يراوخ  يرازب و  دنتـشاد و  شیپرد  ار  شیوخ  لافطا  ناـنز و  دیـسر  دودـحنادب  ناطلـس  نوچ 

تلود اما  نداد  فاطعب  ارنانع  ندـینادرگ و  تساوخزاـب  مئاـنغ  دـمآ و  محر  ناـشیارب  ار  ناطلـس  دـنهدب  هک  دـندرک  لوبق  هرقن  نم  تفه 
دمآ ناشیا  ریبدت  فالخ  نامسآ  ریدقت  هدش و  ریپ  ناطلس 

دبات نانع  ار  شیوخ  بکرمزوغ  ندرک  فاصم  زا  ات  تساوخ 
دنتفگ دـنتفرگب و  ناطلـس  نانع  یمجع  رمع  همول و  شقنری  گرزب و  دـیؤم  ریما  دـیآ  اضق  لجا  دـیامن  نوچدوب  نآ  اـضق  نوچ  تسناوتن 
دیمون هاشداپ  تفطاع  تمحر و  زا  نازوغ  دندرک و  نواهت  فاصم  رد  دندوب  دب  دیؤم  ریما  اب  نایرکشل  رتشیب  تسین و  تحلصم  نتـشگزاب 

دندمآیم رثارب  نازوغ  دنتفرب و  تمیزهب  دنتسکشب و  ناطلس  رکشل  هلمح  همدص و  کیب  دندیشوکب و  ناموناخ  ظفح  تهج  ارناج  دندش 
کلملا رادب  ار  وا  دنتشاد و  هاگن  وا  تمشح  تزع و  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  ناطلس  دندش و  هتشک  هقرغ و  رایسب  قیالخ  اهبآ  نآ  روبع  رد  و 

زا دوب  کلملا  راد  هک  ورم  رهـش  دـندومنیم و  لیدـبت  رییغت و  هتفه  رهب  دـندرک و  بیترت  يراکتمدـخ  هیـشاح  نتـشیوخ  زا  دـندروآ و  ورم 
کیبرغچ و راگزور 
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مود زور  هنیمشیربا  هنیمیس و  هنیرز و  لوا  زور  رتاوتم  زور  هس  دندیتراغب  هدنکآ  تلود  ءارما  كولم و  ریاخذ  نیازخب و  رگید  كولم  دنچ 
هرمخ مخ و  اهشلاب و  اهنیل و  اهموح و  رگم  دوب  هدنامن  هعتما  هشمقا و  زا  زیچ  چیه  رهش  همه  رد  میس  زور  شرف  حرط و  هنیجنرب و  هنیئور و 

دنتشادیم هجنر  باذع  هجنکش و  عاوناب  ار  مدرم  نآ  زا  دعب  دنتفرگ و  ریـسا  ار  رهـش  مدرم  بلغا  دنتخوسب و  دندربب و  مه  زین  نآ  هنیبوچ  و 
زا دوب  ناشیا  ددع  هکنادـنچ  هس  اب  دـندش  روباشین  هجوتم  دنتـشاذگن و  چـیه  نیمز  ریز  نیمز و  يورب  ات  دـندومن  یناهن  ءایابخ  ایافخ و  ات 

دندیشک رهش  رد  نازوغ  زا  یموق  دندرکب و  یششوک  تسخن  روباشن  مدرم  هتـسویپزاب و  ناشیاب  نایرکـشل  عابتا  ناسارخ و  شابوا  دونر و 
دندیـشک و اهغیت  نازوغ  دـنتخیرگ و  عماج  دجـسمب  لافطا  درم و  نز و  زا  قلخ  بلغا  دـندروآ و  رـشح  راـبکیب  دـش  ربخ  ار  ناـشیا  نوچ 

دجسم ارنآ  هک  دوب  رازاب  فرطرب  يدجسم  دمآرد  بش  نوچ  دندش  ادیپان  نوخ  نایم  رد  ناگتشک  هک  دنتشکب  دجسم  رد  ار  مدرم  نادنچ 
بهذـم و شاهنوتـس  هلمج  نوهدـم و  بوـچب و  سنرقم  تشاد  یلاـع  هـبق  يدـندرازگ و  زاـمن  اـجنآ  رد  درم  رازه  ود  يدـنتفگیم  رهطم 
دندرکیم و بهن  تراغ و  زور  ات  دش  نشور  رهـش  هلمج  هک  تفرگ  عافترا  نادنچ  اهلعـش  اهعمل و  دـندز و  دجـسم  نآ  رد  شتآ  نوهدـم 

اهناخ ناهن  رد  دوب  هدنامن  يزیچ  رهاظ  نوچ  يدندومن و  هداعا  تراغب  دادماب  زور  همه  دندنامب و  رهش  ردرب  زور  دنچ  ات  ریگتسد  ریـسا و 
هدرک نیفد  یئاج  رگا  ات  دندرکیم  ناشیا  ناهد  رد  كاخ  دندادیم و  هجنکش  ار  ناریسا  دندرکیم و  بارخ  اهیارس  هینبا و  دنتفـس و  راوید  و 
رهـش زا  نازوغ  هک  ماـش  زاـمن  دـنتخیرگیم  نهک  ءاـهزیرهک  اـههاچ و  رد  زور  دـندرمیم و  هجنکـش  بیـسآ  مخزب  هنرگا  دـندومنیم و  دوب 
رامـش رد  دناهدرک - داسف  هچ  نازوغ  ات  دـندرکیم  دوخ  لاوحا  صحفت  يدـندش و  عمج  اجره  ار  ناگیاسمه  يدـندمآ و  نوریب  يدـنتفرب 

دبع لثم  هکیئاج  هدرک و  تراسخ  نایز و  مدرمرب  راـنید  رازه  دـنچ  دـندوب و  هدـمآ  لـتقب  یمدآ  رازه  دـنچ  زور  دـنچ  نآ  رد  هک  دـیاین 
ینـسد مداک  دنتـشکب و  هجنکـش  مخزب  دوب  ناسارخ  قارع و  لها  ياوشیپ  هک  ییحی  دمحم  دوب و  ملاع  خیاشم  ءادتقم  هک  فاکا  نمحرلا 

وا هیثرم  رد  یناقاخ  دوب و  اضعا  اقبا و  هچ  رگید  یسکرب  دندنکایب  هریت  كاخب  هدوب  ینید  ماکحا  عبنم  عرش و  مولع  علطم  لاس  نیدنچ  هک 
دیوگیم

كاخ يانف  ییحی  دمحم  زا  رتلضافسک  تشادن  لسرم  دمحم  تلود  رد   51 ص : همانقوجلس ،
بهذم فالتخا  ببس  رهش  مدرم  نایم  دنتفرب  نازوغ  نوچ  كاخ  يادف  ار  نهد  لتق  زور  درک  نیوگنس  يادف  نادند  هکلهت  زور  درک  وا 
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هدنام نازوغ  زا  هک  یئاهبارخ  ات  دندزیم  نافلاخم  هلحم  رد  شتآ  دندرکیم و  رشح  یلحم  زا  ياهقرف  یبشره  میظع  نیافـض  میدق و  دیاقح 
ناتـسرهش ءاغوغرـس  نایولع و  یموق  دندرمب و  رابنیا  نازوغ  هجنکـش  غیت و  ناگدنامزاب  ات  دـش  رهاظ  ابو  الغ و  طحق و  دـش و  لالطا  دوب 

يارس هک  خابداش  هبیآ  دیوم  دندیهانپ و  ناشیاب  همه  ناگدنامزاب  ءافعض  زا  هیقب  هدرک  بصن  اهقینجنم  اهجرب  رب  دوب و  هدرک  نادابآ  نهک 
دندرک لیوحت  لقن و  اجنآب  بوچ  لافنا و  رادب  دوب  هدنام  رهش  رد  هک  یتالآ  درک و  نادابآ  تشاد  عینم  يروس  ارما و  يارس  دوب و  ناطلس 

سنا و عماجم  هکاـجنآ  تخانـشیمنزاب و  دوخ  يارـس  هلحم و  سک  هک  دـش  ناـنچ  یگتـسارآ  عومجم و  نادـب  يرهـش  هتفهکی  زا  دـعب  و 
دـش ناتـسوب  رد  ناتـسود  اب  ناتـسلدنآ  دوب  هکاجنآ  هک  دنیوگ  دش و  میاهب  شوح و  نماکم و  مانغا و  یعارم  دوب  رودب  رودـص و  لفاحم 

نطو ار  هبور  گرگ و  دشناکم  ارسکرک  فوک و 
نغز تسغاز و  زاوآ  ین  يان و  گنچ و  ياجرب  «1  » یپ دنتسراین  ناناک  یم  ماج  لطر و  ياجرب 

هلماعم نیا  ناسارخ  دـالب  هلمج  اـب  نازغ  نم و  راـی  راـی  ددرگ  نونک  ددرگ  یک  راـیدنوگن  ار  « 2  » ناماسنآ درک  نوگلین  خرچ  هکناـسنیز 
خلب ردب  هک  داتفا  قافتا  دنامب  دیقم  ناشیا  نایم  رد  مین  لاس و  ود  ات  رجنس  دش و  دنتسناوتن  تشاد  عینم  يروس  هک  تاره  رهش  رگم  دندرک 

رد کبیطوط  زیقرق و  زوغ  ءارما  روضحب  اما  دندوب  هدمآ  تمدخ  ات  رگید  یتعامج  هبیآ و  دیؤم  نوچ  صاخ  ناگدـنب  ار  یـضعب  دـندش و 
نآ ناطلس  هظفاحم  رد  زورکی  درک  دوعوم  ناطلـس  زا  هراپنان  بجاوم و  تفیرفب و  ار  نازوغ  یجوف  هبیآ  دیؤم  يدنتـسراین  ناطلـس  شیپ 

تقو زا  نوچ  دندوب  هداد  بیترت  یتشک  شیپ  زا  دـمرت  ربارب  نوحیج  بآ  ات  دـندنارب  نابـسا  اشامت و  مسرب  دـندش  راوس  دوب  تبون  ار  جوف 
سویام و هتـشذگ  بآ  زا  دـندید  ارناشیا  دندیـسر  بآ  رانکب  نوچ  دـندنارب  رثارب  دنتـسشنرب و  هلمج  زوغ  ءارما  تشذـگرد  ناطلـس  لوزن 

دیسر فارطاب  وا  صالخ  ربخ  نوچ  دش  دمرت  هعلقرب  ناطلس  دنتشگزاب و  دیمون 
______________________________

دنتسداهن ناروگ  يزعم - ریما  ( 1)
اهارس نآ  يزعم - ریما  ( 2)
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هناودنا کشوکب  دش و  ورم  کلملا  راد  هجوتم  ناطلـس  هاگنآ  دندش  عمتجم  هوبنا  یهورگ  ات  دندیـسریم  جوفجوف  ناسارخ  رکـشل  ءارما و 

یلاخ نیازخ  هک  دش  یلوتسم  ورب  لزانم  بلق  هشیدنا  یئاونیب و  رکف  هام  هسود  زا  دعب  دش  لوغشم  بابسا  عمج  بعـش و  مرب  دمآ و  دورف 
هک دیماجنا  یعضومب  تسویپ و  مهب  یناسنا  لالتخا  فعض و  یناسفن و  هشیدنا  رکف و  دوقفم و  مشح  رـشتنم و  تیعر  بارخ و  کلامم  و 

ورمب هک  هناـختلود  رد  درک  لـیوحت  لـقن و  یبقعب  ییند  زا  هئامـسمخ  نیـسمخ و  يدـحا و  روهـش  رد  ضارغا  ضقنم  دوب و  ضارما  رخآ 
هام و دنا  لاس و  ود  داتفه و  شرمع  تدم  هئامعبرا  نیعبـس و  عست و  رد  دوب  ماشراجنـس  رهـش  رد  وا  تدالو  دـندرک  نفد  ار  وا  دوب  هتخاس 
وا ءاهعیقوت  ناوارف  خیرات  باحصا  ناهج و  تنطلس  رد  لاسکی  لهچ و  ناسارخ و  کلم  رد  لاس  تسیب  نآ  زا  لاسکی  تصش و  یهاشداپ 

مامت هتشارفا  الاب  تشپ و  هتفر  هلبآب  براش  يوم  زا  یـضعب  یناضرع و  ینالوط و  نساحم  مامت  ناشنهلبآ  دوب  نوگ  مدنگ  وا  هیلح  دناهدید 
رخف ینیزگرد و  مساـقلا  وبا  یـشاکلا و  کـلملا  صتخم  نیدـلا  نیعم  يرغـشاک  کـیبراغت  یمق و  رهاـط  وبا  نیدـلا  فرـش  وا  ءارزو  ـالاب 

دومحم نیدـلا  ماظن  بجاحلا و  نیـسح  بجاحلا و  یلع  دـمحم  باجح  کلملا  رخف  نب  دـمحم  نیدـلا  ردـص  کلملا و  ماظن  نب  کـلملا 
نیعم وا  هدازرهاوخ  هکمارب و  لثم  میرک  دوب  یگرزب  یـشاکلا  رهاط  وبا  ةرـضحلا  یفـص  يریخ و  یلع  نیدـلا  کلف  بجاـحلا و  یـشاکلا 

کـشرت دوب و  جامق  گرزب  ریما  ءادخدک  لوا  یفـص  دیـسر  برغ  قرـش و  ترازوب  وا  تیبرت  زا  هک  تسا  یـشاک  کلملا  صتخم  نیدلا 
زاب کشرت  زا  وا  هنیک  دومحم  نب  لضفلا  نب  دـمحا  نب  رـصن  وبا  کلملا  صتخم  نیدـلا  نیعم  درک و  كاله  ار  ةرـضحلا  یفـص  ینارـصن 

زا دعب  ورم و  عماجب  دندروآ  ورمب  نالـسرا  بلا  هناختلودب  ار  وا  اجنآ  زا  دش و  هتـشک  هدحالم  تسدب  ورم  رهـشب  نیدـلا  نیعم  تساوخ و 
رب يرجنس  هبیا  دیؤم  نآ  زا  دعب  دندناشن  تخترب  روباشن  رد  دندرک و  لوبق  تنطلـسب  ار  ناطلـس  هدازرهاوخ  ناخ  دومحم  وا  رکـشل  رجنس 
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دوـب نکمم  هک  یهاریب  ره  دوـب  نازغ  تسد  رد  هلمج  ناـسارخ  ورم و  درک و  تسین  تـفرگب و  ار  ناـخ  دوـمحم  دـش و  یلوتـسم  روباـشین 
دندرکیم

53 ص : همانقوجلس ،

هاشکلم نب  دمحم  نب  دومحم  ناطلس  سولج  رکذ 

هدیدنـسپ طخوکین  تاکرحعوبطم  هتکننوزوم  هلذب  نیریـش  نخـسشوخ  عبطفیطل  تریـسوکن  تروصابیز  دوب  یهاشداپ  دومحمناطلس 
يوزج و رب  فقاو  درفنم  زاتمم و  کلم  ضماوغ  روما و  قیاقدرب  دوبن  هاشداپ  کلم و  چیه  رتهکارد  رتینعمرپ و  وا  قوجلس  لآ  زا  ترابع 

ناغرم نارتوبک و  هرکشب و  دش  یلوتسم  ورب  نمزم  ياهتلع  ترـشابم  ترثک  زا  دوب  یناگدنزمک  بابح  لگ و  نوچ  اما  کلم  لاوحا  یلک 
ینارودـک و یناجرج و  هشاب  یئاتـسور و  یناتـسهد و  یهاشداپ و  یهوک و  يو و  نیهاش  یناتـسکرت و  دوقنـس  لـثم  یتشاد  ماـمت  فعش 
لح و نداد و  همعطرب  وا  تافوا  یتشاد و  رتمامت  هچره  تبغر  ناشیاب  ینایماب  یناتسهق و  يزورمین و  یمقزوی و  یقارع و  يروع و  لاکش 
رز هدالقب  يراکـش  دص  راهچ  هک  دناهدروآ  تشادن  راک  چیه  ياورپ  دیـسریمن و  تکلمم  يوزج  حلاصمب  هکنانچ  فورـصم  ناشیا  دقع 

شمع نوچ  دش و  نکمتم  تخت  رب  هئامـسمخ  رـشع و  يدحا  رد  ردپ  تافو  زا  دـعب  تشاد  تفبرز  ياهلج  نیمـشیربا و  ياهربل  عصرم و 
رتخد نوتاخ  هکلم  وا  نز  داد و  يوب  قارع  تنطلـس  تخاونب و  دـناوخ و  زاب  ار  وا  مع  دـش  هتـسکش  داد و  فاصم  وا  اب  دـمآ  قارعب  رجنس 

رد وا  ماقم  بلغا  دوب  نکمتم  یهاشداپ  رد  دومحمناطلس  داتـسرف و  وا  ياجب  نوتاخ  یتس  شرهاوخ  ناطلـس  درمب  یگلاس  هدفه  رد  رجنس 
دتـسب داد و  راصح  ار  دادغب  هک  دیـسر  یئاجب  راک  دمآ و  دیدپ  یتشحو  هّللاب  دش  رتسم  هفیلخ  وا و  نایم  تبونکی  دادغب  يدوب و  ناهفـصا 

رد هکنآ  مکحب  تشاد  رایـسب  نامداخ  دوب  هیاسكرابم  ناطلـس  تساوخ  رذـع  هفیلخ  زا  نآ  زا  دـعب  دـش و  هحلاـصم  ناـشنایم  نآ  زا  دـعب 
ناوید و لاوحارب  عضوم و  رهب  تسا  هتخاس  ریخ  هینبا  سرادم و  قارع  رد  يدندیسر و  تلودب  همه  وا  نامداخ  مرجال  یتسشن  نانز  يارس 

یفوتـسم زا  باـسحلا  عماـج  جرا و  وا  روتـسد  هچماـنزور و  رتـفد  زورره  يدوب و  ربخاـب  مشح  تاـعاطقا  زا  یتـشاد و  ماـمت  فوقو  رتاـفد 
کلامم زا  ناشیزا  تاهیجوت  مشح و  ضرع  رتفد  ضراع  زا  نینچمه  يدوبن و  هدیـشوپ  وا  يأررب  راک  چـیه  يدرک و  هعلاـطم  یتساوخب و 

هک عـضاوم  رهب  اـما  دوـب  هدرکن  رفـس  فرط  چـیهب  قارع  زا  یتـسناد و  هاـگرد  ناـمیقم  فیاـظو  بتاور و  یـشاوح و  بناوـج  يدـیبلط و 
هاگراکش و

54 ص : همانقوجلس ،
نیرـشع و عـبرا و  رد  يدرک  ریجخن  روـیط  شوـحو و  يدـیناود و  وـهآ  دیــص و  يدـینارپ و  هرکــش  يدرک و  لوزن  اـجنآ  دوـب  يرازغرم 

دابآ دـسا  دودـح  رد  لوالا  عیبر  مهدزناش  هبنـشهس  دروایب  يرکـشل  ناـجیابرذآ  زا  وا  دـصقب  دومن و  فـالخ  دوعـسم  شردارب  هئامـسمخ 
دوعسم رکـشلرب  دوب  نیمک  رد  یقوشرب  هلودلا  میـسق  ریما  دیـسر  هنمیمب  تمیزه  همدص  دش و  هتـسکش  دومحمناطلـس  علاط  دنداد  فاصم 
یئارغط نیدـلا  دـیؤم  تخادـنایم  ار  ادـعا  تخاـتیم و  رثارب  یقوـشرب  دـنتخیرگب و  رکـشل  شوـیج و  درک  تـمیزه  ارناـشیا  درک و  هـلمح 

ات تخاتیم  دوعـسم  بقعرب  نانچمه  یقوشرب  درک و  كـاله  ار  ودره  دـندروآ  دومحم  ناطلـس  شیپ  ار  ودره  دـندش  ریـسا  باـتکلانیزو 
نآ زا  هچره  دـیناشوپ و  ورد  دوب  هداد  واـب  ناطلـس  هک  یتعلخ  دومحم  دروآ  دومحم  شردارب  شیپ  تفاـیرد و  ار  وا  نادـمه  ءارق  دودـحب 
وا یهاشداپ  تدم  تفای  تافو  نادمه  رهـشب  هئامـسمخ  نیرـشع و  سمخ و  لاوش  مهدزای  رد  دومحم  درک و  در  ردارب  اب  دندوب  هدـیتراغ 

ءاـضعابسانم وزاـبيوق و  هماـقلا  عـبر  نساـحمدرگ  دیفـس  خرــس و  هرهچدرگ  وا  تـیلح  لاـس  تـفه  تـسیب و  شرمع  لاـس و  هدراـهچ 
سمـش یمریمـسلا و  ةافکلا  سمـش  نیدلا  لامک  یطاریقلا و  روصنم  وبا  هلودلا  بیبر  ریزو  وا  باجح  ءارزو و  دوب  اهبتشاشب  اقلكرابم 

یلع نب  دـمحم  باـجح  ینیزگرد  مساـقلا  وـبا  نیدـلا  ماوـق  یـشاکلا و  دـلاخ  نب  ناورـشونا  نیدـلا  فرـش  کـلملا و  ماـظن  نـب  کـلملا 
دودح رد  دنشاب  وا  تعاط  رد  هک  دندروخ  دنگوس  هفیلخ  اب  قوجلـس  دوعـسم و  شناردارب  تفای  تافو  دومحم  نوچ  ناغرا - كریاغطراب 
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دمحم نب  لرغط  رجنس  ناطلس  دنتشگ  مزهنم  ناردارب  دندش و  هتشک  سک  رازه  لهچ  ات  نیبناج  زا  دنداد  فاصم  رجنـس  دوخ  مع  اب  رونید 
دیسر ناسارخب  روصنم  رفظم و  دناشن و  قارع  یهاشداپب  ار  هاشکلم  نب 

هاشکلم نب  دمحم  نب  لرغط  سولج  رکذ 

فورعم و تعاجش  مرک و  تیمح و  تریغ و  راقو و  ایحب و  وا  قالخا  فوصوم و  تسایس  لدعب و  دوب  یهاشداپ  دمحم  نب  لرغط  ناطلس 
يوب يدهعیلو  رجنس  دومحم  زا  دعب  يدوب و  رجنـس  دوخ  مع  مزالم  وا  دومحمناطلـس  تلایا  تدم  رد  رود  بعالم  شحاوف و  لزه و  زا 

دادغب رد  دش  رتسم  رفص 525  رد  دنتفر  دادغبب  مزهنم  ناردارب  دواد  دوعسم و  درک و  ضیوفت 
55 ص : همانقوجلس ،

وا نایم  دمآ  قارعب  نوچ  لرغط  داتسرف  ناجیابرذآب  دیناشوپ و  تعلخ  ارناشیا  دومحم و  نب  دواد  شردارب  مانب  وزا  دعب  درک و  وا  مانب  هبطخ 
نیرـشع و نامث و  رد  تخاس و  ماقم  نادمهب  دوعـسم  دش  مزهنم  هتـسکش و  لرغط  رخآ  داتفا  گنج  تبون  دنچ  دواد  دوعـسم و  ناردارب  اب 
رد تخیوایب  دوب  وا  ریزو  هک  ار  ینیزگرد  نیدلا  ماوق  هجاوخ  تفریم  ناتـسزوخ  بناجب  دوبن  انهم  کلم  ار  لرغط  تفر  دادـغبب  هئامـسمخ 

َقْوَف ْمُهَـضَْعب  انْعَفَر   » دیـشیدنایمن و اْینُّدلا » ِةایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَـشیِعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَـسَق  ُنَْحن   » زا تسنادـیم و  وزا  همه  شیوخ  ینادرگرـس  هچ  رتشا 
نیرـشع و عـست  رد  هاـگان  زا  اـت  درکیم  نواـعم  کیرــش و  یلاـعتیراب  تدارا  راـک  رد  ار  رمع  دـیز و  مرجـال  تسنادـیمن  ٍتاـجَرَد » ٍضَْعب 

هباوذ نساحمهدیـشک  یناشیپخارف  هرهچخرـس  وا  تیلح  لاس  هس  یهاشداپ  لاسجنپ  تسیب و  شرمع  تفای  تافو  نادـمه  ردـب  هئامـسمخ 
باجح ءاجر  یلع  نیدـلا  فرـش  ینیزگرد و  مساقلا  وبا  وا  ریزو  قاس  وزابربتـس و  هداشگوربا  هتـسویپ  وا  لاب  تشپ و  لادـتعاب  تماقزارد 

راتت سنوی  ربوکنم و 

هاشکلم نب  دمحم  نب  دوعسم  حتفلا  وبا  سولج 

وا تکوش  توق و  تماق و  دـقب و  هکناـنچ  فصنم  لداـع  میرک  میحر  لدردـیح  نتنتمهت  هوکـش  رفاـب و  دوب  یهاـشداپ  دوعـسم  ناـطلس 
یمخزب یتسکـشب و  یهاپـس  هلمحب  غار  غاـب و  هوکـش  نادـیم و  تنیز  مه  ناویا و  رد  تخت  شیارآ  مه  هدوبن  قوجلـس  لآ  رد  یهاـشداپ 

صخر بصخ و  رد  دندوب و  هفرم  هدوسآ و  تیعر  رکشل و  وا  دهع  رد  یپخرف  هیاسكرابم  تسودلزه  برطيوخشوخ و  يدوبرب  يرس 
مدرم اب  ياشخبشیورد  تسوددـهاز  تیهافر  نما و  رد  یتیعر  تدـع و  زاس و  اب  یهاپـس  هدوشگ  ناـیناهجرب  يداـش  ترـسم و  تمعن و 

رود ربکت  تنوعر و  معنت و  فلکت و  زا  یتفگ و  ینخـس  ناشیا  اـب  رـس  ناـبزب  یتشاد  یتسناؤم  بوبحم  ناـغرم  نیناـجم و  اـب  بلقلا  میلس 
لحم ار  سک  يدرب  هلمح  نوچ  دوخ  فاصم  ءاهفص  رد  يدوب و  رهام  ریلد و  نتشک  ریشرب  اهنت  هن  یتفاین و  يریس  راکش  دیص  زا  يدوب و 

رد نادـمه  رد  لرغط  شردارب  نوچ  يدیـشخبب و  هاـگراب  رد  مه  يدیـسر  فارطا  زا  هک  اـهلمح  يدوب و  یلاـخ  شاهنازخ  بلغا  يداـهنن 
زیربت هب  دواد  دندیناود و  راضحتساب  یعرسم  قارع  ءارما  دوب  دادغبب  وا  تفای  تافو  هلودلا  ءالع  يارس 

56 ص : همانقوجلس ،
نوچ دومن  هقباسم  لوصوب  دوعـسم  نادمه  ردب  دندناوخ  یهاشداپب  ار  وا  دنداتـسرف و  دصاق  مه  يوب  وا  تمدخ  رد  روقنـسارق  کباتا  دوب 

ناشیا رثارب  ناراوس  دـنتفوکیم و  هار  هتـشاد  شیپ  رد  نارتش  تدورب  تیاغب  امرـس  دوب و  هدـنگآ  فربب  قارع  ياـههار  تشذـگب  ناولح  زا 
سوبتسد رابکیب  دنتشاد  دواد  شرداربب  لیم  هک  فلاخم  قفاوم و  ءارما  دندیـسر  نادمه  ردب  ات  نینچمه  ناهاشنامرک و  دودح  ات  دندناریم 

همئا زا  دادغب  رد  دشرتسم  داد  يوب  حاکن  دـقعب  نوتاخ  رهوگ  ار  دوخ  رتخد  رجنـس  دـنداد  راب  دـندناشن و  تخترب  رگید  زور  دـندرک و  وا 
مجع و قارع  کلم  هک  تساوخ  دش  قارع  ناتـسهق  هجوتم  دادغب  زا  درک و  رجنـس  مانب  تخادنیب و  دوعـسم  مان  زا  هبطخ  تساوخ و  افیتسا 

دودحب تشذـگب و  رونید  زا  نوچ  دـناوخ  شیوخ  داضتعا  دادمتـساب و  ار  روقنـسقآ  کباتا  دواد  ناطلـس  دریگ  فرـصت  هضبق  اب  ناسارخ 
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يور دندش و  مزهنم  دادغب  ءارما  تاقالم  شـشوک و  زا  دعب  دیـسر  يوب  دوعـسم  ناطلـس  درک  لوزن  تشگنا  جنپ  هلحرمب  دیـسر  دابآدـسا 
یتبون و وا  يارب  تشاد و  هاگن  درک و  سوب  نیمز  ار  وا  ات  داتـسرف  ار  راتت  بجاح  هداتـسا  صاوخ  اب  یلت  رـسرب  دـشرتسم  دـندیدن  دوعـسم 

شیپ تیعاوط  مسرب  هاگپ  رگید  زور  دندرک  بیترت  هلمج  وا  يرورـض  دبالام  هناخبارـش و  خبطم و  بابـسا  دندزب و  ون  يزیلهد  هدرپارس و 
رجنـس نالوسر  درک  لوزن  نیلاب  هیدب  دیـسر و  هغارمب  نوچ  داهن  ناجیابرذآب  يور  زور  رد  دمآ و  نورب  اجنآ  زا  دـناشنب  ار  وا  هفیلخ  تفر 

عبـس و هدعقیذ  رد  دش  هتـشک  دندز  دراک  ار  وا  دنتفر و  یتبون  رد  دنتـشاد  هاگن  تصرف  ناینطاب  دومن  مادـقا  وا  لابقتـساب  دوعـسم  دندیـسر 
یهاپـس اب  دمآ  دادغبب  اجنآ  زا  دیـشک و  قارع  ناتـسهقب  اجنآ  زا  دش و  مومهم  نوزحم و  ملوم  هثداح  نآ  زا  ناطلـس  هئامـسمخ  نیرـشع و 

دشار میظع  یلاسطحق  ناتسهوک  قارع و  همه  رد  تشاد و  شیوخ  ردپ  نوخ  ماقتنا  دصق  یشکرکشل و  مزع  دشرتسم  رـسپ  دشار  نارگ و 
یلاو هلودلا  دعـس  دـندروخیم  ار  رگیدـکی  مدرم  یگنت  الب و  الغ و  زا  داد  راصح  ار  رهـش  دـنچکی  ناهفـصا و  مزعب  دـمآ  نوریب  دادـغب  زا 
نورب ار  یفتقملا  دشرتسم  ردارب  ناطلس  دوب  هدرک  دواد  مانب  دوعسم  مان  زا  هبطخ  وا  درمب و  دندز و  يدراک  ار  دشار  هدحالم  دوب  ناهفـصا 
رتـشا بحاـص  قسرب  اـب  ارما  تعاـمج  دـمآ  نادـمهب  دادـغب  زا  تساوخب و  ار  همطاـف  دوعـسم  رهاوخ  یفتقم  درک  بصن  تفـالخب  دروآ و 

تفلاخمرب دندوب  هدش  دهعمه 
57 ص : همانقوجلس ،

ناشیاب زورمین  دـنارب و  بش  نادـمه  زا  ناطلـس  دوب  هدـمآ  دورف  يرازغرم  رد  رتشا  دودـحب  دـندرکیم و  بجاوان  ياهتـساوخرد  ناطلس و 
دـش ربخ  وا  لوصو  زا  ار  ارما  نوچ  دـمآ و  دورف  هاگرگـشل  نایم  يریما  همیخ  رد  ناطلـس  هدونغ  شوخ  باوخب  هدولآ  هتفخ و  همه  دیـسر 

ار رادهنازخ  دمحم  نیدلا  لامک  تفر و  دادغب  بناجب  رگید  ناتـسمز  تساخرب و  ناشیا  هانگ  رـس  زا  درک و  وفع  ار  همه  دندمآ  عمج  وارب 
هاـگن تمرح  ار  ارما  اـناد و  اـنیب و  تلود  کـلم و  روما  قیاـقد  رب  ماـمت و  تماهـش  تیاـفکاب و  دوب  روـالد  روـهتم  يدرم  وا  داد و  ترازو 

ازهتـسا فافختـسا و  ام  اب  ریزو  نیا  هک  دنتـشون  روقنـسارق  کباتاب  همانهلامتـسا  قافتاب  ارما  دادـیم  رگـشل  اب  ناسکی  هراپ  نان  تشادـیمن و 
دوش هدایز  ـالیتسا  هک  اداـبم  نکب  شیوخ  تقوب  وا  راـک  ریبدـت  هدـینادرگ  ریغتم  وترب  ار  ناطلـس  دـهنیمن  یلحم  نزو و  ار  سک  دـنکیم و 

شردارب هک  دوـب  هدرک  سراـف  هطخ  دزماـن  ار  وا  ناطلـس  هـک  دـمآ  دورف  کـس  رازغرمب  دـمایب و  ناـجیابرذآ  زا  هاشقوجلـس  اـب  روقنـسارق 
نمب نزاخ  دمحم  تسد  رـس و  ات  مرادـنرب  مدـق  راک  نیرد  هک  داتـسرف  ناطلـسب  ماغیپ  کس  رازغرم  زا  دـناشنب  یکلمب  اجنآ  ار  هاشقوجلس 

ار زربوکنم  دومن و  مادقا  سراپب  روقنسارق  دندرک  ادج  شتسد  رس و  دنتفرگب و  ارنزاخ  دمحم  تبقاع  دش  ریحتم  رطضم و  ناطلس  یتسرفن 
سراپ زا  روقنسارق  دوب  رقنـسارق  يادخدک  هک  دنداد  کلملا  زع  هب  ناطلـس  ترازو  درک و  بصن  اجنآ  یکلمب  ار  هاشقوجلـس  تسکـشب و 

هدـنب تفگ  دیـسوبب و  نیمز  دـمآ و  شیپ  زربوکنم  دازهب  دودـحب  تخیرگیم  هفحم  رد  دوب  رامیب  هاشقوجلـس  دـمآزاب  زربوکنم  تشگزاـب 
رهـشب ار  وا  ات  درک  ینتورف  عرـضت و  رایـسب  غیتورـس و  کنیا  تسین  یگدـنب  قیال  هدـنب  رگا  يوریم  اجک  تست  نآ  زا  تیالو  مرب و  نامرف 
رتنیتم رتمکحم و  نآ  زا  يژد  رتنیـصح و  نآ  زا  ياهعلق  هک  دیفـسژد  رواشرب و  ناگدنبون و  دودحب  داتـسرف  ریـسمرگب  دروآزاب و  زاریش 

نیمز نادنچ  ناوارف و  نیبگنا  ریجنا و  بیـس و  رانا و  روگنا و  رادهویم  ناتخرد  دـنادرگب و  اهایـسآ  هک  رایـسب  بآ  ياههمـشچ  ورب  تسین 
روس راویدب و  ولع  عافترا و  تیاغ  زا  دنروآ  زاریشب  همه  رایسب  يراکـش  دنفـسوگ و  اههلگ و  دیاین و  دع  دح و  رد  هک  سورحم  عورزم و 

تفاـی و فیرـشت  ناطلـس  زا  دـمآ  نادـمهب  روقنـسارق  کـباتا  تفاـی  تاـفو  اـجنآ  هاشقوجلـس  تسا  رمک  هوک و  هلمج  زا  درادـن  تجاـح 
دش ربتعم  گرزب و  رادناج  یلواج  وا  تافو  زا  دعب  تفای  نامرف  اجنآ  تفر و  ناجیابرذآب 
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ير رهاظب  ناطلس  نوچ  دناتسزاب  وا  زا  ير  دریگب و  ار  وا  هک  دومرف  ار  دوعسم  دوب و  ریغتم  سابعرب  رجنس  هک  دمآ  يرب  نادمه  زا  دوعـسم 

دوب و يزاغ  يدرم  هک  ندـیناجنر  ار  وا  دـیدن  تحلـصم  دوعـسم  هتـسیاش  ياهتمدـخ  بیرغ و  ياهـشکشیپ  اب  درک  لابقتـسا  سابع  دیـسر 
دـصق رد  وا  اب  ارما  همه   ) دوب نمحرلا  دـبع  بجاح  ریما  تقونیرد  دـمآ  ناهفـصاب  اجنآ  زا  دـمآ و  نادـمهب  ير  زا  دـشیم  لصاح  یماندـب 
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رد تشذگرد  دیـسر  نادمه  ردب  نوچ  درپس و  راتت  بجاحب  تفرگب و  ار  وا  ات  دنتـشاد  نآرب  ار  ناطلـس  دندش و  یکی  کلملا  زع  هجاوخ 
اهفلکت و زا  دـشاب  هدرکن  هدـهاشم  سکنآ  لثم  دـهع  چـیه  رد  هکناـنچ  درک  یناـمهم  ارناطلـس  نمحرلا  دـبع  بجاـح  ریما  ناتـسبات  رخآ 
هک هدروخ  هظلغم  ياهدنگوس  ناطلـس و  تداضم  تفلاخم و  رد  دندوب  هتـسب  دهع  رگیدـمه  اب  سابع  هبازب و  نمحرلا و  دـبع  اهـششخب و 

ماغیپ نمحرلا  دبع  دیامن  نابیاغ  تظفاحم  دشاب و  ناطلس  تخت  مزالم  یکی  امئاد  روضح و  تبیغ و  رد  دنـشاب  فلاؤم  قفاوم و  رمع  یقاب 
دـصقب دروآ  ار  هاشکلم  دـمحم و  ناـگدازکلم  ودره  دیـسر و  ناهفـصاب  هبازب  لوصو  ربخ  هاـگان  زا  هک  هدـناوخ  ارناـشیا  دوب و  هداتـسرف 

دوب صاخ  ناگدنب  نیرتعاوطم  هک  زگدلیا  کباتاب  دیناود  ناعرسم  ناجیابرذآب  یلاح  دوبن  يرکشل  هدایز  ناطلـس  اب  تنیابم و  تفلاخم و 
زگدلیا کباتا  دیـسر و  نادمهب  هبازب  هک  دوب  هتفرن  شیب  هلحرم  هس  زونه  درک  لیوحت  دادغب  بناجب  ناطلـس  دنویپ و  امب  رتدوز  هچره  هک 

دش و قثوتسم  رهظتسم و  ناشیاب  ناطلس  دندیسر  ناطلسب  ناهاشنامرکب  رونید  هوکهایس و  هار  زا  ناجیابرذآ  ءارما  هتخاس و  مامت  یهاپـس  اب 
هارب اجنآ  زا  درک و  ماقم  دادغبب  راهب  هامکی  ناتـسمز و  هام  هس  ناطلـس  دـمآ و  میظع  یفرب  ناولحب  دـمآ  دـیدپ  دامتعا  هنینامط و  ار  رکـشل 
ریماب درپسب  تیرکت  هعلقب  دـندرب  تمدـخ  اب  ار  قوجلـس  نب  هاشکلم  نالـسرا و  ناـگدازکلم  دـمآ و  ناـجیابرذآ  بناـجب  یلمارق  دـنبرد 

زوردنچ دندومن  تردابم  تمدخب  ناجیابرذآ  ءارما  اب  یلواج  دمآ و  هغارمب  اجنآ  زا  ناطلس  تیرکت  هعلق  لاوتوگ  دادغب و  هنحـش  دوعـسم 
وا زوربزور  دوب و  هدیشکرب  ار  يرگنلب  کیبصاخ  تقونآ  رد  ناطلس  نانکذغاک  هنایمب و  دمآ  ناطلـس  تمدخب  اجنآ  زا  دوب و  ماقم  اجنآ 

ناطلـس برقم  هک  یلواج  اب  دـنتفگیم و  وا  يواسم  يواحم و  تارثع و  تالز و  دـمآیم  راوشد  ار  دادـضا  داسح  ءارما  درکیم و  تیبرت  ار 
وا اب  یلواج  تبقاع  دنتخیگنایم  اههنتف  وا  دصق  درکیم و  اهتیاکش  دوب 
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هک داتسرف  یلواچب  سک  دش  ربخ  کیب  صاخ  شلاکس  زا  ارناطلس  دش  یـضار  وا  نتفرگب  یلواچ  دندومن  وا  تذخاؤم  دصق  دش  نامگدب 

کیبصاخ نم  هدیـشکرب  دـصق  وت  ادـتباب  یـشاب  نم  دـعاسم  نواعم و  بالقنا  مایاب  اـت  ماهدروآ  نامـصخ  عفد  يارب  شیوخ  شیپ  ارت  نم 
راذنا فوخ  زا  داد و  ماغیپ  یملق  توقای  هجاوخب  دیزابرد و  رانید  رازه  هد  دیسرتب و  یلواچ  دیآیم  بجع  وت  تیافک  تیارد و  زا  ینکیم 

وااب ات  داتسرف  نادیمب  یلواچ  شیپ  ار  کیبصاخ  درک و  لوبق  وا  رذع  ناطلس  دینادرگ  يرب  شلاکس  دصق و  نآ  زا  ار  دوخ  درک و  دیهمت 
زازعا و رد  دنکیمن  ادمع  تفرعمیب و  وا  تیبرت  ناطلـس  هک  دناد  یلواچ  ات  دـیامن  يوب  يرثا  دوخ  يروالد  يراوسکباچ و  زا  دزاب و  يوگ 

دناوخ ورب  داکی  نا  تفرگ و  بجعت  نادند  رد  ریحت  تشگنا  دـیدب  کیبصاخ  نتخابيوگ  نتخاتبسا و  یلواچ  نوچ  دـیازفیب  وا  برقت 
دشابن رصع  نیرد  وا  لثم  تفگ  دیمد و  ورب  و 

مادنانینهآ زرگکبس و  نانعکبسراوس و  هنامز  ردام  زا  وت  لثم  دازن 
رـس صاخ و  بسا  زا  رخاف  یفیرـشت  درک و  لوبق  يدنزرفب  ار  وا  ماسحزارد  دیهتوک و  تمهعیفروزابيوق و  نکفاریـش و  تماقفرگش و 

هک نازوغ  ءابقن  زا  دوب  ینامکرت  رـسپ  کیبصاخ  داتـسرف و  ناطلـس  شیپ  هناهاش  هحلـسا  هیامنارگ و  ياهتوسک  عصرم و  هدـالق  راـسفا و 
یبسا وا  ریز  رد  دندیـسر  کیبصاخب  دـنداتفا  رود  ناطلـس  باکر  زا  لیبدرا  هارـس و  دودـح  رد  نامالغ  يزور  دـندوب  هدـمآ  ناجیابرذآب 
رایـسب حاحلا  دـشابن  مکح  ردـپ  لامرب  ارم  تسا و  مردـپ  نآ  زا  هک  هن  تفگ  یـشورفیم  بسا  هک  دندیـسرپ  دـندید  تروصوکین  تمیقاـب 

میهد و يوب  رانید  دص  هک  دـندرکیم  هاگن  مهرد  هدـیدزد  نامالغ  دومن  راکنا  ابا و  وا  دوش  یـضار  هنیآره  دوب  مامت  اهب  نوچ  هک  دـندرک 
ساسحا رکف  كاردا  لقع و  تیادـهب  دـش  تساوخ  وا  تلود  همدـقم  دوب و  دـنمدرخ  کیبصاخ  نوچ  میناتـسب  ـالیتسا  بلغتب و  ار  بسا 
دیناودـب درک و  مرگ  ار  بسا  دـید  هداشگ  هار  تسیرگن  سپزاب  دوبن  نتفر  لاـجم  بوصنآرب  دـندوب و  هتفرگ  شیپ  زا  وا  هناـخ  هار  درک و 

تخادـنا و ناطلـس  شیپ  ار  دوخ  دیـسر  ناطلـس  هبکوـکب  یلت  بنج  رد  هاـگ  زا  دندیـسرن  ودـب  کـیچیه  دـندیناودیم و  وا  یپرب  ناـمالغ 
عیب نیا  ردپ  نذایب  دنناتـسب و  نم  زا  بسا  نیا  هک  دنهاوخیم  دناهدمآ و  امـش  لیخ  زا  یعمج  رالاس  ریما و  يا  تفگ  تسیک  هک  تسنادـن 

تروص رد  ارما  ناطلس و  سرب  نم  دایرفب  هّللا  هّللا  درک  مناوتیمن 
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ناطلـس ٌمیِرَک » ٌکَلَم  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  ًارََـشب  اذه  ام   » دنتفگ دندرک  هاگن  وا  نوزوم  تانکـس  تاکرح و  الاب و  تماق و  اضعا و  بسانت  يور و  و 

ار مصخ  هک  دومن  تشگزاـب و  تفاـین و  ار  سک  دومن  يوجوتسج  هکنادـنچ  ریما  تسیک  وا  بسا  هدنناتـس  اـت  رگنب  هک  دومرف  ار  يریما 
دومن دنناوت  مادقا  رساجت  نیا  لاثما  رب  هک  دشاب  هدوب  صاخ  نامالغ  دبال  رود  بذک  زا  تسا و  قداص  ملظتم  هک  تسناد  ناطلس  مباییمن 

ار یمالغ  رادحالـس  رآ  نم  شیپ  ار  وا  تسا  هدرک  يوخ  هک  ار  بسا  مادکره  رگنب و  وکین  ام  نامالغ  نایم  رد  هک  دومرف  ار  يرادـحالس 
يارب ار  بسا  نیا  ام  دـیوگیم و  تسار  دـنتفگ  ناـمالغ  دوب  هتفگ  کـیبصاخ  هکناـنچمه  دیـسرپ  لاـح  تروص  ناـشیزا  ناطلـس  درواـیب 

دمآ رـسپ  ردپ  داد و  واب  رکـش  ءاولح  يردـق  اب  ینخی  یغرم  دـمآ و  دورف  اجنآ  ناطلـس  میدـیناسرتیم و  ار  وا  میدـیرخیم و  ملاع  دـنوادخ 
تـسا ملاع  دـنوادخ  رادـیرخ  نوچ  اما  هن  تفگ  یـشورفیم  بسا  تفگ  یلب  تفگ  تست  نآ  زا  بسا  رـسپ و  نیا  هک  دیـسرپ  وا  زا  ناطلس 
تفایـض رد  تنکم  توق  تقاط و  ردـقب  دوب  لوزن  هدـنب  هناخلیخب  بشما  رگا  مدرک و  وا  شکـشیپ  رگید  عاتم  شامق و  اـب  ار  رـسپ  بسا و 
دومرفب ناطلـس  میراد  اهرکـش  یلواج  ریما  زا  میاهدوسآ و  ناما  نما و  فنک  رد  وت  تلود  دهع  رد  هک  دتفا  لوذبم  دوهجم  تیاغ  ناگدنب 
ناجنزب هنایم  زا  مشحاب  ناطلس  تساد و  ررقم  ملسم و  ورب  راوخفلع  نآ  دنهد و  يوب  بسا  نآ  تمیق  يازاب  رانید  رازه  تفه  هنازخ  زا  هک 

هدرک لوزن  اجنآ  مه  هاشکلم  دـمحم و  هدازکلم  ودرهاب  هبازب  دوب و  هدـمآ  دورف  ملعا  تیحان  زا  طـبناب  ساـبع  اـب  نامیلـس  کـلم  دـمآ و 
دوب تساوخ  فاصم  هلحرم  کی  رد  نیقیرف  نایم  هک  دادماب  ات  دندیهوکشیم  نامصخ  ترثک  زا  ناطلـس  هاپـس  ناوارف و  يرکـشل  اب  دندوب 

رد مه  و   ) دش بلاغ  ناشیرب  یبعر  دش و  رعشتسم  تفای  ربخ  وا  نتفر  زا  سابع  نوچ  دش و  ير  يوس  هاگرکـشل  زا  نامیلـس  کلم  ار  بش 
ناـگدازکلم ود  رهاـب  درک و  چوـک  رگید  زور  دـشاب  یتـمکح  تکرح  نیا  ریز  رد  هـنیآره  تـفگ  دوخاـب  هـبازب ) تـفرب  وا  رثا  رد  بـش 

چوک طبن  زا  ناطلس  دنتشگزاب  دندیسرن  يوب  دنتفرب و  ناهفصا  دودح  ات  داتسرفب  هبازب  رثارب  يرکشل  اب  یلواج  ریما  ناطلس  دمآ  ناهفـصاب 
دیسوبب نیمز  دمآ و  لابقتساب  نامیلـس  کلم  دش  يررهـش  رد  ناطلـس  تخیرگ  نهدراب  سابع  دمآ  دورف  متـسر  رخآب  تفر و  يرب  درک و 

فیرش و سلجم  فیرح  تشذگرد  وا  هدرک  زا  تخاونب و  ار  وا  ناطلس 
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مـصخ هنیآره  ردارب  نیا  هک  دنتفگ  ارناطلـس  ارما  تعامج  نمحرلا و  دبع  بجاح  ریما  نآ  زا  دـعب  دوبیم  يوگ  ناگوچ و  نادـیم  فیدر 
هامکی زا  دعب  دمآ  رثؤم  ناطلس  لد  رد  تحیـصن  نیا  دنراد  نالذخ  نایـصع و  رـسرب  دنبیرفب و  نادرمتم  یعمج  ار  وا  هاگان  دشاب  وت  کلم 
دـشاب هریخذ  اـت  ناردـنزام و  عـالق  زا  تسا  نیتـم  نیـصح  هسورحم  هک  نهدرا  زا  ساـبع  درک و  سوبحم  دوـبیم  هک  هرجح  نآ  رد  ار  وا 

برق و گنسرف  راهچ  تفاسم  ات  تسوا  راوج  رد  دنوانوتـسا  هسورحم  دشابن و  الیتسا  تسد  نآرب  قینجنم  مسلط و  هلیح و  زا  ار  سکچیه 
ناردنزام ماکح  مکحب  هتـسویپ  اما  دنناردنزام  جراخ  عالق  راهچ  نیا  دنچ  رگا  کیدزن و  ناردنزام  دنبردب  وا  دورف  زا  زین  هوک  زوریف  هعلق 

تهجب دـنهد  ناـشیاب  دنناتـسب و  ار  نهدرا  ير  گرزب  ناـمکاح  ناـیلاو و  هک  هدوـب  تقو  رایـسب  اـما  قباـس  رارقرب  اذـه  اـنموی  یلاو  هدوـب 
دقع دوجو  اب  دوب  وا  باوصتساب  هاشنامیلس  هذخاؤم  دومن  تردابم  ناطلـس  تمدخب  سابع  دننک  ناردنزام  زا  شمکح  اما  تقو  تحلـصم 

دوجو رد  نوتاخ  برع  زا  هک  دوعـسم  نب  هاشکلم  شیوخ  رـسپ  یکباتاب  ار  وا  ناطلـس  تشگزاب  هبازب  بقع  زا  یلواـج  نوچ  دـنگوس و  و 
دنتفریم وااب  ارما  تعامج  داتـسرف  نیجربب  ار  هاشنامیلـس  کلم  دـندرپس و  یلواجب  دـندروایب و  ار  وا  اـت  دومرف  دوب  نیجرب  هعلقب  دوب  هدـمآ 

رد رمق  درک  دـصف  دیـسر  ناجنزب  نوچ  داتـسرف  یکباتا  فیرـشت  ار  وا  ير  زا  ناطلـس  تفرب و  ناجیابرذآ  بوصرب  نادـمه  رد  زا  یلواج 
داد و نمحرلا  دبع  بجاحب  وا  ياج  رسپ و  یکباتا  ناطلس  دادب  ناج  لاح  رد  تسسگب  شگر  اضق  زا  تخادنا  ریت  نآ  زا  دعب  دوب و  ازوج 
هک دندوب  هدروخ  دنگوس  هکنآ  مکحب  داتـسرف  ناراب  ارما  رفن  دـنچ  اب  ناطلـس  رـسپ  نمحرلا  دـبع  درک  ضیوفت  يوب  نارا  هجنگ و  تیالو 

رتمکب تسا  هتسیاش  هدنب  هبازب  تفگیم  ارناطلـس  اهتـصرف  ماگنهب  درک و  ماقم  ترـضح  تمزالمب  وا  دنـشاب  ناطلـس  ترـضح  مزالم  یکی 
دوش ذفان  نامرف  رگا  تمحرم  وفع و  راودیما  تسنامیـشپ و  هدرک  زا  وا  دـشاب و  روفن  هاگرد  زا  هک  دـیاشن  درک  ناوتن  درتسم  ار  وا  یهانگ 
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هجوتم نادمه  رد  زا  ناطلـس  تفر و  سراپب  نمحرلا  دبع  ات  داد  هزاجا  ناطلـس  دمحم  کلم  اب  دروآ  ترـضح  یگدنبب  ار  وا  دورب و  هدـنب 
قلمت و هار  زا  هبازب  دندیسر  سوبتسدب  هسره  ناقدابرچ  ردب  دندوب  هدیـسر  ناهفـصاب  نمحرلا  دبع  دمحم و  کلم  هبازب و  دش و  ناقدابرچ 

يور راب  تشه  يزبرگ 
62 ص : همانقوجلس ،

رتمامت هچره  ناطلـس  تقفـش  تسا و  ادـیوه  ادـیپ و  زورما  وت  یگدـنب  یـضم  ام  یـضم  تفگ  نمحرلا  دـبع  نازرل  ناسرت و  داهن  نیمزرب 
نادمه ردـب  نیجرب  بوصرب  هبازب  دـمحم و  کلم  نآ  زا  دـعب  دـندروخ  بارـش  ناطلـس  تمدـخ  رد  رابدـنچ  ماهتفگ و  تتبیغ  رد  هکنانچ 

دوب و دواد  کلم  مکح  رد  تشاد و  نوتاخ  رهگ  زا  هک  ار  شیوخ  رتخد  ناطلس  دندیسر  نادمه  رهـشب  نوچ  رگید  هارب  ناطلـس  دندمآ و 
یتعلخ اب  نمحرلا  دـبع  ياضرب  داد  یبجاـح  ریما  ار  هبازب  ینازرا و  واـب  شیوخ  يدـهعیلو  داد و  دـمحم  کـلمب  هن  يراـگزاس  ناـشنایم 

هبازب یسراف و  نیدلا  جاتب  ترازو  دشاب و  ترضح  مزالم  ات  درک  ضوفم  سابعب  دوخ  یبجاح  ریما  تباین  نمحرلا  دبع  کباتا  هیامنارگ و 
نیدلا سمـش  ات  تساوخرد  ناطلـس  زا  دور  نارا  بناجب  هک  تساوخیم  نمحرلا  دبع  سراف  بناج  اب  تشگزاب  دـمحم  کلم  تبحـص  رد 
تعامج نیا  زا  کیره  دومن و  تباجا  ناطلـس  دتـسرفب  يو  تبحاصم  رد  ار  رـصیق  نیدـلا  ءاهب  يرگنلب و  کـیبصاخ  زگدـلیا و  کـباتا 

ارما یسراف و  ریزو  نیدلا  جات  سابع و  اب  داهن  دادغبب  يور  دوخ  داتسرف و  ناجیابرذآب  ار  ناشیا  ناطلـس  دنتفگ  ینخـس  ناطلـس  اب  تولخب 
سابع هبازب و  نمحرلا و  دبع  شلاکـس  رکم و  زا  ناطلـس و  تمدخ  رد  دـندوب  راپـسناج  لد و  کیره  دـندوب  نمحرلا  دـبع  بحاصم  هک 

درک میهاوخن  اصغاو  اقبا  کلم  هاشداپ و  نمشدرب  میبای  تصرف  زاهتنا  هاگره  ام  هک  دنتـشاد  هضرع  ناطلـس  يار  رب  دندوب و  رادیب  هاگآ و 
دنتشکب نمحرلا  دبع  دنتفای و  تصرف  نایم  نآ  رد  نیب  نامسآ  هعلق  روکمـش و  دودحب  دندرک  قافتا  جرک  تیحانب  دندیـسر  هجنگب  نوچ 
روهـشم دابآزوریفب  هک  داتـسرف  لاخلخ  هعلقب  ار  وا  درک و  لوزعم  دادغب  یگنحـش  زا  زور  نامه  ار  نمحرلا  دـبع  رـسپ  نیدـلا  رخف  ناطلس 

درک ررقم  یفتقم  هفیلخ  اب  سابع  دیسر  دادغب  رهشب  وا  لتق  ربخ  نوچ  دیوگ و  خلت  ینخس  وا  يور  رد  هدیرفآ  چیه  هک  دادن  هزاجا  تسا و 
ناجیابرذآب دور  کیبصاخ  گنجب  سابع  دنیـشن و  نادـمه  کلمب  هبازب  دـنریگب و  ار  وا  دـیآ  زامنب  ارحـصب  ناطلـس  نوچ  دـیع  زور  هک 

نآ داتسرفب و  نامسآ  زا  تمحر  بآ  یلاعتیراب  دمآ  دناوتیمن  نوریب  هناخ  زا  سکچیه  هکنانچ  درابیم  میظع  یناراب  دیع  زور  هنسح  قافتاب 
زیرگ دصق  دوب و  هتفای  راعشتسا  کین  سابع  لاوحا  رثا  زا  دش  مولعم  سابع  شلاکس  ارناطلس  هتفهکیب  دیع  زا  دعب  دینادرگب  ناطلـس  زا  رش 

نیا شلاکس  زا  ار  يرصب  یکدوک  هک  دوب  نآ  رس  نیا  نتسناد  ببس  رگید و  یبناج  ای  هدرک و  ناتسزوخ  فرطب 
63 ص : همانقوجلس ،

تفگ یتسم  رـس  زا  بارـش  ءانثا  رد  تشاد  یئانـشآ  ناطلـس  رادهماج  یمالغ  اب  دوب  هفیلخ  يارـس  رادتشط  درگاش  وا  دوب و  فوقو  ردغ 
يزیچ هنوگچ  دیوگیم  رسپ  اب  دش  رکفتم  مهوتم و  دوب  تسارف  بحاص  مالغ  نیا  دیعلا » موی  رطم  نم  سابعلا  یلع  ساوسولا  یلوتـسا  دقف  »

وت هک  مناد  اـت  يوگرب  یئوگیم  تسار  رگا  هتفگ  نم  اـب  يارـسیگصاخ  نـالف  مربخاـب و  تلاـح  نیا  زا  نم  ینادـیمن و  نیعم  هک  یئوگیم 
ار هیـضق  نیا  تروص  درک و  نیرفآ  ار  وا  رادهماج  مالغ  اهتنا  ات  ادتبا  زا  درک  ریرقت  یتسارب  لاح  تروص  دوب  حفاط  تسم  كدوک  ینادیم 

نتشک نایم  دنتخادنا  هلجدب  شاهثج  دندرک و  ادج  نت  زا  شرس  ات  دومرفب  دناوخ و  شیوخ  يارـسب  ار  سابع  ناطلـس  اهنا  ناطلـس  يار  رب 
هک داتـسرف  ماغیپ  هبازب  هب  وا  نابزب  داتـسرف و  سراپب  درک و  لوزعم  ار  ریزو  نیدلا  جات  ناطلـس  دوب و  هامکی  زا  رتمک  سابع  نمحرلا و  دبع 

هبازب هّللا  مسب  يارگ  نایـصعب  هن و  نوریب  یگدـنب  دـح  زا  ياپ  یـسر  رد  ناشیا  هب  هک  یهاوخ  رگا  مدرک  هچ  وت  نادـهعمه  اـب  هک  یتسناد 
کلم دمآ و  وا  شیپ  هنحـش  کیلغ  دندوشگ و  ورب  رهـش  رد  دمآ  ناهفـصا  ردب  يرکـشل  هاشکلم و  دمحم و  اب  یلاح  دینـشب  ربخنیا  نوچ 

کیبصاخب یپایپ  ناعرـسم  كدنا  یمـشح  اب  دوب  هدیـسر  نادمهب  هتـشگزاب  دادغب  زا  ناطلـس  دزب  تبون  جنپ  دـناشن و  تخترب  ار  دـمحم 
کباتا هب  دازریـش و  ریماب  زگدلیا و  کباتاب  نینچمه  نارا و  هجنگ و  رکـشل  اب  يامن  لیجعت  شاب و  رفوتـسم  ندمآرد  هک  داتـسرف  يرکنلب 

یلزنم عضوم و  رهب  دمایب  ناهفـصا  زا  هبازب  نوچ  وکین  قافتا  زا  دنیامن و  مادـقا  ناطلـس  ددـمب  يدوزب  ناجیابرذآ  رکـشل  اب  ات  هبا  نالـسرا 
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نارا و هاپس  دیسر  باروکب  روخالیس  خرک و  دودحب  نوچ  دادیم  هلامتـسا  دیون  اهدعوب و  ار  مشح  دمآیم و  یگتـسهآ  هب  درکیم و  ماقم 
داهن نیکتارق  رازغرمب  يور  دونج  هلمج  اب  رگید  زور  ناطلـس  دـندمآورف  زایب  هید  نادـیمب  ات  دومرف  ناطلـس  دندیـسرب  زور  رد  ناجیابرذآ 
هرسیم دندومن و  رایسب  ششوک  تخس و  یگنج  دنداد  هیبعت  فوفص  زور  رد  مه  دیـسرب و  ربارب  هبازب  دندیـسر  نارهک  هید  رازغرمب  نوچ 

کی تفگ  تخانشب  ار  وا  رادناج  نسح  رکاچ  مان  متسر  یهاپـس  دنتفایب  هدایپ  فاصم  نایم  رد  ار  هبازب  رمالا  ۀبقاع  دندرک  یلاخ  ار  ناطلس 
شیپ هدرک  ریـسا  ار  وا  نسح  درک  ربخ  ار  رادـناج  نسح  تفرب و  یهاپـس  يرب  نورب  ارم  يرایب و  یبسا  رگا  مهد  وتب  سراف  تیـالو  زا  هید 

رابتعا و شیوخ  نادـهعمه  زا  يوگب  تداضم  تفلاخم و  كرتب  نیـشنب و  دوخ  ياجب  هک  مداتـسرف  تماغیپ  تفگ  ناطلـس  دروآ  ناـطلس 
یتفرگن و راجزنا 

64 ص : همانقوجلس ،
ودره ار و  ینعم  ود  دنتخیوایب  هفیلخ  يارس  رد  زا  داتسرف  دادغبب  شرـس  درک و  مینودب  ار  وا  ات  داد  کیبصاخ  کباتا  هب  شیوخ  ریـشمش 

دوب و هئامسمخ  نیعبرا و  يدحا و  هنـس  رد  فاصم  نیا  نهک و  کشوکب  دمآ  نادمهب  زاب  دوخ  درک و  هناور  سراف  بناج  ارناگدازکلم 
هئامـسمخ نیعبرا و  ثلث و  هنـس  فیرخ  رخآب  دمآ و  نادمه  ردب  ناتـسبات  رخآ  رد  دمآ و  ناجیابرذآب  دـش و  هواس  هجوتم  اجنآ  زا  ناطلس 

ناطلس تایار  هک  دش  رتاوتم  ربخ  دندیـسر  دابآدسا  هلحرمب  نوچ  وا و  تمدخ  اب  ارما  هلمج  کیبصاخ و  نابعـش  هام  رد  درک  دادغب  دصق 
تیبرت يارب  تـفر  دـهاوخ  باـتع  دوعـسم  اـب  وا  تـهجب  دـیآیم و  کـبصاخ  دـصقب  هـک  دـنتفگیم  هتـسنادان  تعاـمج  دیـسر  يرب  رجنس 

هدرکگرزب هدیشکرب و  تفگ  کبصاخب  ناطلس  دنک  رهاظ  نایـصع  مع  اب  دریگورف و  قارع  کلم  وا  ات  هتفگ  ناطلـس  اب  هچ  کیبصاخ 
دنچ يدودعم  اب  هدیرج  دوعسم  هک  داتفا  رارق  نآرب  هصقلا  هتفای  راشتنا  ماوع  هاوفا  زا  فیجارا  نیا  لاثما  دشاب و  مظعا  ناطلس  هدیشکرب  نم 

دنتفرب و ةاطاوم  نیرب  ناطلس  عاجرتسا  ات  دنزاس  ماقم  دابآدسا  هلحرمب  هنب  مشح و  ارما و  یقاب  کیبصاخ و  دیامن و  تردابم  مع  تمدخب 
تاـیاکح و ءاـنثا  رد  دومن  هدیدنـسپ  ياهتمدـخ  تیدوبع  فـقاوم  رد  درک و  دـیهمت  یگدـنب  طیارـش  دیـسر و  مع  تمدـخب  يرب  ناـطلس 
هک درک  دیهمت  يرذع  کیبصاخ  نابز  زا  درک و  ریرقت  رجنس  ناطلس  اب  دوعسم  هب  وا  ندمآ  کیبصاخ و  صاصتخا  زا  راگزور  يارجام 

رایـسب و فحت  اب  وا  دـناوخب  ار  کیبصاخ  داتـسرف و  سک  لاـح  رد  دـسریم و  یگدـنب  هب  هدـنب  رثارب  بیرقنع  هتفر  یمهمب  دوب و  بیاـغ 
دینادرگ و يوگ  فیرح  دوخ  اب  مظعا  ناطلس  زور  رد  مه  دیسر و  یلعا  سوبتـسدب  كرابم  نادیمب  دمآ و  يرب  رامـشیب  بیارغ  سیافن و 

قاقحتـسا هبترم  هجرد و  نیزا  هدایز  کیبصاخ  تفگ  ار  دوعـسم  درک  هدهاشم  وا  رفورک  دروان و  درط و  يراوسکباچ و  نوچ  باطبط و 
فیرشت دندش و  رهظتسم  وا  دوجوب  ناسارخ  ءارما  تفای  رایـسب  تعلخ  تخاون و  صاصتخا  مع  زا  دوب و  ير  رد  زور  هدجه  دوعـسم  دراد 
تعجارم ناسارخ  اب  مظعا  ناطلـس  دش و  دادـغب  هجوتم  دابآدـسا  بوصرب  تشگزاب و  ير  زا  ناضمر  فصتنم  رد  دوعـسم  دندیـشوپ و  وا 

هب لاوش  رخآ  رد  تفر و  هواسب  لاس  نیا  بجر  رد  دمآ  نادمه  رداب  دومن و  تدواعم  دادغب  زا  هئامـسمخ  نیعبرا و  عبرا و  رفـص  رد  دومن 
بناجب دومحم  نب  دـمحم  کلم  دومن  تماقا  اـجنآ  هاـم  ود  تدـم  درک و  لوزن  زیربت  یلزنم  ود  کـیب  لود  هلحرم  رد  دـش و  ناـجیابرذآ 

رهگ ات  داتسرفب  ار  وزابدرگ  قفوم  رادهماج و  دیشر  ناطلس  دوب  نمرا 
65 ص : همانقوجلس ،

نادـمه ردـب  دـمحم  کلم  دـندروایب و  ار  وا  دـنروایب  میاق  یتشحو  ناـشنایم  اـنایحا  دوب و  دـمحم  کـلم  هحوکنم  هک  ار  وا  رتخد  نوتاـخ 
بجر رد  تفر  هواسب  ناتسمز  دمآ و  نادمه  رداب  هئامسمخ  نیعبرا و  سمخ و  رفـص  رد  ناتـسبات  لصفب  ناطلـس  دمآ و  ناطلـس  تمدخب 
بارخ ار  رهـش  ءوراب  دتـسب و  زور  ودب  دنداد و  راصح  ار  رهـش  دمآ  دورف  هغارم  ردب  دش و  ناجیابرذآ  يوسب  زاب  لاوش  رخاوا  لاسنامه و 

ردب ناشیا  دنتـشادرب و  ار  تشحو  نآ  دندمآ و  نایم  رد  تلود  ءارما  زاب  میدق  زا  دوب  مئاق  یتشحو  کیبصاخ  هبا و  نالـسرا  نایم  درک و 
دادغب بناجب  فیرخ  لصف  رد  هئامـسمخ  نیعبرا و  تس و  هنـس  رد  دمآ و  نادمه  رداب  ناطلـس  دندرک و  رادید  رگیدکی  اب  ژدنیئور  هعلق 
عوجر نادـمهب  زاب  راهب  يور  ات  دوب  وا  تمدـخ  رد  دومحم  نب  هاشکلم  تشاد و  لاغتـشا  ریجخن  دیـص و  هرکـش و  ياشامتب  اـجنآ  تفر و 

www.Ghaemiyeh.comهمانقوجلس ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


روهقم و نادرمتم  نادـناعم و  دوب و  هدـش  یفـصم  ملـسم و  دوب  وا  مکح  رد  هک  رادـقمنآ  ناـهج  زا  درک و  لوزن  شیوخ  کـشوکب  دومن 
شیاسآ تیهافر و  رتسب  رب  ایاعر  هدوسآ و  مامت  زاس  گرب و  اب  یهاپـس  هدش و  داقنم  عیطم و  فارطا  كولم  تلود و  ءارما  هتـشگ  عومقم 

رگید تروشمب  هدمآ  تمدخ  اب  دادـغب  زا  بیبط  تاکربلا  وبا  دومن  يور  هضراع  هیامکدـنا  ناطلـس  جازمرب  رخالا  يدامج  رخآ  رد  هدونغ 
بجر لوا  بش  رد  درک و  سیکم  زاب  اما  داهن  تحصب  يور  جازم  دش و  لیاز  جنرنآ  هتفهکیب  دندرکیم  نوناق  طرـشب  هجلاعم  قذاح  ءابطا 
دندرک لـقن  نادـمهب  ار  وا  بش  نآ  رد  مه  دوب  هتخاـس  نادـمه  رهـش  ناـیم  رد  هک  ون  کـشوکب  تشذـگرد  هئامـسمخ  نیعبرا و  عـبس و 

لـهچ و شرمع  لاـس و  هدـجه  شکلم  دـندرک  نفد  اـجنآ  ار  وا  هزربرـس و  تلحمب  دوـب  هدرک  اـنب  لاـبقا  هلودـلا  لاـمج  هـک  ياهسردـمب 
فرـش وا  ریزو  هنیـسخارف  لایيوق  باکر  زارد  نوزفا  نازرابم  هلمج  زا  تطـسب  تماقب و  ضراعلا  فیفخ  دوب  رمـسا  وا  تیلح  لاـسجنپ -

دیؤم يدرجورب و  کلملا  دبع  نزاخ و  دمحم  نیدلا  لامک  ینیزگرد و  تاکربلا  وبا  نیدـلا  دامع  یـشاکل و  دـلاخ  نب  ناورـشونا  نیدـلا 
کیبصاخ نمحرلا ، دبع  راتتزربوکنم ، باجح  بیجن  وبا  نیدلا  سمش  يزاریش و  نیدلا  جات  یئارغط و  لیعامسا  وبا  نیدلا 
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هاشکلم نب  دمحم  نب  دومحم  نب  هاشکلم  سولج 

دوب و رورپنود  تسودلزه و  اما  داوج  یخس  میرک  يوخشوخ  نامکتخـس  يوزابيوق  دوب  تکوش  توق و  اب  یهاشداپ  هاشکلم  ناطلس 
تافو زا  دـعب  دوب  هئامـسمخ  نیعبرا و  عبـس و  بجر  رد  شکلم  ءادـبم  دوب  کیبصاخ  کلم  ربدـم  ترـشابم  راکـش و  بارـش و  رب  علوم 

لوهجم دورطم و  دودرم و  دنچ  يدودـعم  اب  زور  بش و  هکنآ  شلزع  ببـس  دوب و  لاس  نیا  لاوش  رد  مه  شلزع  دوعـسمناطلس و  شمع 
تخاسیم اوهتسا  اوغتسا و  اب  دادیم و  رتمک  راب  ار  ارما  دوبیم  لوغشم  ترـشع  وغل و  وهل و  بارـشب و  مان  لامج  یگنز  لثم  سنجان  لوضف 

ارما دروخ و  تشاچ  وا  ماش  ندروخ  زا  شیپ  دریگب  ار  کیبصاخ  هک  دوب  هدرک  هعـضاوم  ةاطاوم و  نارای  اـب  تخادرپیمن  کـلم  راـکب  و 
هناخ رد  رگید  راکتمدـخ  ود  یگنز و  اـب  ار  وا  دـنریگب  ار  وا  هک  دـش  ررقم  نآرب  يار  دـندومن و  هراشتـسا  وا  اـب  نارگید  رادـناج و  نسح 
دعب دندناشن و  یهاشداپ  تخترب  وا  ياجب  دندروایب و  ناسارخ  زا  ار  دـمحم  شردارب  درک و  یهاشداپ  هام  هس  دـندرک  فوقوم  دـنتفرگب و 

اب دمآ و  ریزب  نامـسیرب  تشاد  ارحـصرب  هک  زیربآ  هار  زا  یبش  زور  هدزناپ  زا  دعب  هاشکلم  دـش  سوبحم  دـیقم و  یجرب  رد  نادـمهب  نآ  زا 
ردارب کلم  تدـم  رد  و   ) تفر ناتـسزوخ  بناجب  تخیرگب و  دـش و  راوس  تشاد  دـعم  وکین و  هدامآ  یبسا  وا  دوب و  هدرک  هدـعو  یمالغ 

میسورز و ياهراورخ  تفریم و  ناتـسزوخ  فرطب  ناهفـصا  زا  يزور  یتشاد  رتشیب  واب  لیم  بسن  کلم  شرهاوخ  دوب ) ناتـسزوخب  بلغا 
نآ ات  داتسرفب  يرکـشل  اب  ار  زایا  کباتا  دش  هاگآ  لاح  نیزا  دمحمناطلـس  دوش  عمج  ورب  رکـشل  ات  دربیم  ردارب  تهج  زا  یهاشداپ  تدع 

دمحم شردارب  تافو  زا  دعب   ) دوبن ردارب  هبراحم  تمواقم و  توق  ارهاشکلم  دندرک  تراغ  بهن و  هلمج  بلس  حالس و  لاوما و  نیازخ و 
طبخم شوشم و  هاشنامیلـس  کلم  هک  دش  کیدزن  و  دزب ) تبون  جنپ  تفرگب و  ناهفـصا  وا  تسـشنب  کلمب  نادمه  ردب  هاشنامیلـس  نوچ 
لصاح تمحزب  کلم  تفای و  نامرف  هئامسمخ  نیسمخ و  سمخ و  هنس  لوالا  عیبر  مهدزناپ  دوب  ناهفـصا  رد  هک  زور  هدزناپ  زا  دعب  دوش 
رابکی نادمه و  رد  هام  راهچ  دوعـسمناطلس  تافو  زا  دعب  یهاشداپ  تدم  دوب و  هام  ود  لاس و  ود  یـس و  شرمع  تدم  تشاذگب و  هدرک 

وا تیلح  زور  هدزناش  ناهفصا  رد  رگید 
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کیبصاخ بجاح  بیجن  وبا  نیدلا  سمش  ریزو  تماقلدتعم  لای  وزابيوق و  هایس  درگ و  ینساحم  لیام  يدرزب  هرهچ  ناشنهلبآ 

هاشکلم نب  دمحم  نب  دومحم  نب  دمحم  سولج 

رادنید مدقتباث  دهعوکین  تشاد  بوخ  یتعیبط  بیاص و  ییار  لماک و  یلقع  دوب  قلخوکین  قلخابیز  یهاشداپ  دومحم  نب  دمحم  ناطلس 
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نادـمهب ار  شردارب  نوچ  هئامـسمخ  نیعبرا و  نامث و  مرحم  رد  شکلم  لوا  دنـسپراوشد  سانـش  یناعم  رظنقیقد  ظـفلوکین  تسودشناد 
ررقم ناطلـس  اب  دشفق  نیدلا  لامج  داتـسرف  ناسارخب  دناوخب و  ار  زامیق  نب  دشفق  نیدـلا  لامج  ریما  کیبصاخ  کباتا  دـندناشن  تخترب 
نامه وت  اب  یـشابن  وا  نامرفب  رگا  هک  تسنانچ  مزع  ار  وا  هک  دومن  دریگب و  ار  کـیب  صاـخ  کـباتا  دـسر  نادـمهب  هک  زور  لوا  هک  درک 

ار دمحم  ناطلـس  دزادنارب  نادناخ  نیا  زا  تنطلـس  دهد و  يوب  قارع  یهاشداپ  هک  هدرک  ررقم  هفیلخ  اب  درک و  تردارب  اب  هک  دنک  هلماعم 
و نیعبرا - نامث و  مرحم  رد  دش و  شومارف  شرطاخ  زا  ٍَۀلاهَِجب » ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ   » هیآ دمآ و  ریذپلد  نخس  نیا 

بارـش نیکتارق  رازغرمب  زورنآ  نایدوعـسم  هلمج  کیبصاخ و  جنانیا و  دـندرک  لابقتـسا  هلمج  تلود  ءارما  دیـسر  نادـمهب  هئامـسمخ -
دندرک اهـشکشیپ  زورنآ  تلود  ءارما  داد و  راب  يدوعـسم  کشوک  رد  دـندمآ و  دورف  نادـمه  رد  رازغرم  کـشوکب  رگید  زور  دـندروخ 

دوب هدیدن  یسک  دهع  چیه  رد  نآ  لثم  هک  نیزگلویخ  باوثا و  نوگانوگ و  هحلسا  زا  رداون  سئافن  بئارغ و  عاونا  زا  کبصاخ  کباتا 
دوب و هدیسر  وا  لجا  اما  دزیخرب  ياهناهبب  هک  تساوخیم  دش  نامیـشپ  وا  نوخ  زا  درک  هدهاشم  وا  ياهتمدخ  ناطلـس  نوچ  درک  شکـشیپ 

یگنز ناطلـس و  ناعیطم  نایگـصاخ و  شردارب و  دشفق و  نیدلا  لامج  دندرک  تولخ  رایغا  تمحز  زا  نآ  زا  دعب  هدمآ  رخآب  تایح  رود 
نیدلا لامج  داهن  دیابیم  هنوگچ  یهاشداپ  بیترت  دـعاوق و  هک  درک  زاغآ  نخـس  کیبصاخ  دـندوب  کبصاخ  اب  ودره  هلموش  رادـناج و 
قافتاب تسا و  ظعاوم  حیاصن و  تقو  هچ  زیخرب  تفگ  تفرگب و  تخـس  وا  يابق  نابیرگ  دمآرد و  وا  تشپ  سپ  زا  لیئارزع  دننام  دـشفق 

دندرک ادج  غیتب  نت  زا  شرس  دندرب و  هناخ  رد  اجنآ  زا  دنتفرگب و  ار  وا  سنوی  دمحم  مراص و  وا و 
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كاردا شقن  نآ  ریمـض  تسارفب  عوقو  زا  شیپ  هلموش  دندیرب ) رـس  دنتفرگب و  زین  ار  وا  درک  تساوخ  غیت  هضبقب  تسد  رادناج  یگنز  (و 
هک داد  رادـباکرب  ناشنب  کبصاخ  يرتشگنا  دـمآ و  دورف  کشوک  زا  هلموش  تفاینرد  وا  يایب  ینعی  تفرگب  کبصاخ  ناماد  دوب  هدرک 
یس ماگنهبش  ات  تفرگ و  ناتـسزوخ  هار  تسـشنرب و  کیبصاخ  بساب  موریم  رهـشب  كزان  یمهمب  هک  هد  نمب  بسا  هک  دیامرفیم  ریما 

کشوک گنهآ  کیبصاخ  رکشل  داتفا  کشوک  رد  بارطضا  نوچ  تفرن  رگید  ناطلس  چیه  تمدخب  دوب  وا  رمع  ات  دوب و  هتفر  گنسرف 
دـندیمرب و هلمج  دـنتخادنا  ورف  کـشوک  ماـب  زا  رادـناج  یگنز  رـس  کـیبصاخ و  رـس  ینیزگرد  نیدـلا  لـالج  ریزو  تروـشمب  دـندرک 

هماج رازه  هدزیـس  دنتفای  وا  هنازخ  رد  هک  تراغ  هلمج  زا  دـنتفر  وا  يارـس  هنازخ و  رـسب  ناطلـس  نایهاپـس  اب  دـشفق  نآ  زا  دـعب  دنتـشگزاب 
عـصرم نآ  ندرگ  نیرز  مخ  هتـسد  دنتفای  نیمیـس  مخ  ددع  تفه  نیمیـس  نیرز و  تالآ  زا  اهگنر و  رگید  ریغ  دوب  هدـیربان  خرـس  سلطا 

دندوب هتـسب  یحاون  رهـش و  رهب  هچنآ  ریغب  رایتخا  همه  ینیز  رتسا  بسا و  دصراهچ  رازه و  دوبن و  سایق  ار  هاگیاپ  بیترت  تدع و  هدرک و 
عیادو و نیافد و  دوبن و  عمج  ارناطلـس  چـیه  دیـسر  ناطلـس  هنازخب  کیبصاخ  زا  هک  ساـنجا  دوقن و  تـالمجت و  لاوما و  نآ  هلمجلا  یف 
هاشکلم و دوب و  هدرک  لقن  ایند  زا  دوعسم  هک  تقونآ  رد  و  درب ) هک  دوب و  دنچ  هک   ) سب دناد و  يادخ  ارنآ  دنتفاین  دنتـسنادن و  هک  ریاخذ 

هدمآ ریزب  صتخم  نیدلا  نیما  هعلق  لاوتوک  ریبدتب  لاس  تفه  تدـم  نیزرف  هعلق  رد  ردارب  تسد  زا  هاشنامیلـس  دـندوب  سوبحم  هاشنامیلس 
نیدـلا رخف  رخهنرک و  شوقبلا  هینالـسرا و  کباتا  زگدـلیا و  کباتا  نوچ  هدروآ  تسدـب  ار  فارطا  ءارما  هتفر  ناجیابرذآ  بناـجب  دوب و 

ار کـیبصاخ  دمحمناطلـس  نوچ  دوـب  شنزردارب  هک  فـسوی  هاـشمزراوخ  ریما  رادزاـب و  شقنری  رـسپ  وـغرا  بلا  نیدـلا  رفظم  یگنز و 
قرفتم نایگـصاخ  هچ  دوب  كدنا  هاپـس  دمحمناطلـس  اب  داهن و  نادمهب  يور  نارگ  رکـشل  اب  هاشنامیلـس  روما  بقاوع  هشیدـنایب  تشادرب 

رزهالکب هنتف  هریان  نیکـست  رهب  زا  ناطلـس  دنداهن و  زاغآ  فالتخا  یئاوهود و  رادقمنیا  اذهعم  دشاب  نایرکـشل  هدعاق  هکنانچ  دندوب  هدش 
دیـسر کیدزن  يوق  مصخ  دـنامن و  رکـشل  دـش ، يرپس  یکیب  صاخ  هنازخ  ات  دـنتخیرگیم  دندتـسیم و  دادـیم  هماـج  لاوجب  دیـشخبیم و 

رد هاشنامیلس  زور  هس  زا  دعب  داهن  ناهفصاب  يور  ناعیطم  نابرقم و  یتعامج  رادهماج و  دیشر  رادناج و  نسح  اب  نادمه  زا  دمحمناطلس 
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تباهم و زا  دزب و  هاگرکـشل  ضرع  گنـسرف  ود  رد  لوط  گنـسرف  ود  نادـمه  رد  رازغرم  رب  هوکـشب  یهورگ  هوبنا و  يرکـشل  اـب  دیـسر 
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ددع ددم و  ات  دنتخیرگ  دنتشاد  نادمهب  ناموناخ  هک  یموق  دمحم  ناطلس  نایرکشل  زا  داتفایم  اهلد  رد  یتبیه  یهوکش و  ناشیا  تبالص 
بجاح ریما  فسوی  هاشمزراوخ  دوب و  وا  ربدم  ریزو و  یشاک  نیدلا  رخف  دنداهن  هاشنامیلـس  یهاشداپ  رب  لد  قارع  همه  دش  مک  تیاغب  وا 
رفظمب تباجح  دوب و  دوعسم  ریزو  هک  دنهد  بیجن  وبا  نیدلا  سمـشب  ترازو  دننک و  لیدبت  رییغت و  بصنم  ودره  نیا  هک  دنتـساوخ  ارما 
دوعوم هک  یبش  هک  درک  ریرقت  دوب  هاشنامیلـس  هلابح  رد  هک  شیوخ  رهاوخ  اب  تفای  یهگآ  شلاکـس  نیا  زا  هاشمزراوخ  وغرا  بلا  نیدلا 

دناهدـمآ وـت  نتفرگب  بشما  دـنهاوخیمزاب و  ار  دمحمناطلـس  درک و  دـنهاوخ  جورخ  وـترب  مشح  هلمج  هـک  دـیوگب  ناطلـس  اـب  دوـب  هدرک 
منکیم ناطلـس  هاگباوخ  تظفاحم  ینعی  هتـشادب  دمحمناطلـس  هدرپارـس  نوماریپ  دوب و  هدـناشنرب  شیوخ  هاپـس  بشنآ  بجاح  هاشمزراوخ 

يوم نوچ  ار  دوخ  تشادرب و  دوب  ایهم  دوجوم و  هنازخ  رد  هک  يدـقن  تساوخب و  تبون  بسا  یلاح  يراسکبـس  یتابثیب و  زا  هاشنامیلس 
لاحنیا زا  ارما  تفر و  نوریب  ناسارخ  ناردنزام و  بناجب  دـنامب و  ياجب  نانچمه  نابـسا  هنازخ و  هاگراب و  دروآردـب و  کلم  زا  ریمخ  زا 

دنتفای هچنآ  دـنداتفارد و  نایرکـشل  بیجمال  یعادال و  ناطلـس  هدرپارـس  رد  دوقفم و  ناطلـس  دوب و  رارقرب  هاگرکـشل  رگید  زور  اـت  ربخیب 
هک تستلاح  هچ  نیا  هک  دنداتـسرفیم  اهماغیپ  رگیدکیب  دندیهانپ و  یبناجب  یهورگ  ره  دندش و  كانـشیدنا  همه  رگیدکی  زا  دـندیتراغب و 

نوچ دـنتفر و  شیوخ  تیالو  اـب  کـیره  دـندرک  مولعم  لاـح  تیفیک  نوچ  نادـمهب و  دوب  زور  تفه  تسیب و  تلود  نیا  تدـم  تفر و 
ات دنریگب  ار  وا  دیآزاب  نادمهب  وا  ات  هدش  هدـنکارپ  دناهدیلاکـس و  يرکم  ارما  هک  تشادـنپ  درکیمن  رواب  لوا  دیـسر  دمحمناطلـسب  ربخنیا 

تالآ ارما  یلاع و  دنکفا  انب  یکـشوک  رهـش  دودـحب  دـناوخرب و  لاتقلا  نینمؤملا  هّللا  یفک  داهن و  نادـمهب  يور  ناطلـس  دـش  رتاوتم  ربخ 
دندرک و ررقم  ورب  کلم  دنتخاس و  رایسب  ياهکـشوک  نآ  یلاوح  رد  دنتخاس و  یهاگرکـشل  دندرک و  لقن  عضومنادب  میدق  ياهکـشوک 
زا نوچ  نامیلـس  دنداد و  بیجنلا  وبا  نیدـلا  سمـشب  دـندرک و  فرـص  ترازو  زا  ار  نیدـلا  رخف  دوب و  بجاح  ریما  دـشفق  نیدـلا  لامج 

یکلیک سبطب  دبانج  نوت و  نابایب  هار  زا  هئامسمخ  نیسمخ و  ثلث و  رد  دیشک  ناسارخب  تخیرگب  نادمه 
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دیعاومب داتـسرف و  ماغیپ  ودـب  هاشنامیلـس  دوب  یلاو  ناهفـصا  رد  رادهماج  دیـشر  راوس و  دـصناپ  اب  دـمآ  ناهفـصا  ردـب  تعجر  بوصرب  و 
رد مراد و  وت  هدازردارب  زا  تناما  نیا  تفگ  درکن و  تباجا  دروآ  رهـش  رد  ار  وا  ات  ماعنا  دـعب  اـمارکا  باـقعا و  دـعب  اـباقعا  درک  راودـیما 

دش و دـیمون  رد  نیا  زا  نوچ  دـشاب  ملـسم  ارت  دوخ  تیالو  هلمج  ناهفـصا و  هک  يوگب  وا  باوج  ورب و  تسخن  دـشابن  اور  تنایخ  تناما 
دادغب زا  درک  دزمان  تنطلـسب  داد و  بابـسا  تالآ و  گرب و  درک و  بیترت  ار  وا  یفتقم  هفیلخ  دـش  دادـغب  هجوتم  تشادـن  رگید  ینـصح 
جناـنیا زا  یهوکزوریف  روقنـسقآ  دوـب و  وااـب  دـمحم  ردارب  هاـشکلم  دـش و  زاـب  زگدـلیا  همیخ  رد  زا  هاـگان  تفاتـش و  ناـجیابرذآ  بناـجب 

رد زا  دش  ربخ  ار  دمحمناطلس  دندمآ  عمج  هوبنا  یهاپس  ندرک  وا  تنواعم  دش  ترورـض  ار  زگدلیا  دوب  ناشیا  اب  مه  دوب  هدش  شحوتـسم 
بآب همدقم  رد  جنانیا  دنداد  فاصم  ناقلیب  دودحب  سرا  رانکب  دوب  تمدخ  مزالم  جنانیا  داهن و  ناشیا  عفدب  يور  مامت  يرکشل  اب  نادمه 

تخاونب ناطلس  ار  زگدلیا  کباتا  داتفا و  لصومب  هاشنامیلـس  دندادب  مه  زا  تسد  دندش و  تمیزهب  ناشیا  رثارب ، دمحمناطلـس  تشذگب و 
ناطلـس تمدخ  اب  ار  دـمحم  ناولهپ  دوخ  رـسپ  وا  تشاد  روذـعم  ار  وا  تساوخ  رذـع  دوخ  هدرک  زا  وا  دومن  مامت  فاطعتـسا  هلامتـسا و  و 

درک فقوت  هامکی  هعاضف  رصقب  داهن و  دادغبب  يور  هئامسمخ  نیسمخ و  رد  دش  نمیا  ناجیابرذآ  فرط  زا  نوچ  ناطلس  داتـسرف و  قارعب 
یئاج دـمآرد  نادار  بت و  هیحانب  نآ  زا  دـعب  دروآ و  ناطلـس  ددـمب  ار  کچوک  یلع  نیدـلا  نیز  هک  دوب  هدرک  لوبق  وزابدرگ  قفوم  هک 

وا صاوخ  نیدلا و  نیز  ناطلس و  دندمآ و  دادغب  ردب  دیسرب و  هوبنا  یهاپـس  اب  یلع  نیدلا  نیز  دنتـشذگب و  هلجد  بآرب  دنتفای و  صلخم 
نیدلا نیز  ناطلس و  رکشل  دندرک و  لوزن  یقرش  بناجب  وزابدرگ  نیدلا  فرش  زایا و  کباتا  زامیق و  نارسپ  دندمآ و  دورف  یبرغ  بناجب 

هدازرسپ هلح  زا  حالس و  درمرپ و  یتشک  دصراهچ  اب  دندیسرب  دامح  نیدلا  رفظم  نارسپ  قارع  زا  دندرک و  بصن  اهقینجنم  یلعمرهن  ربارب 
دنچ یگنـس  دـندرکیم و  یـشلاچ  زورره  نیفرط  زا  دـندش و  عمج  رایـسب  يرـشح  هوبنا و  يرکـشل  ات  دروایب  هلاجر  رازه  هس  ود  اـب  سیبد 

دندیشوکیم رکشل  ناگدایپ  اب  دندیشوجیم و  نورب  یجوف  رهش  زا  دندناریم و  ار  رگیدکی  ياهیتشک  دنتخادنایم و  رگیدکیب 
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نالف زور  نالف  هک  دـندادیم  هوشع  ارناطلـس  رهـش  نورد  زا  هفیلخ  ءارما  دـندرکن  یناطلـس  گـنج  تسـشنرب و  راـبکیب  رکـشل  زور  چـیه  و 
گنت رهش  یلاها  رب  راک  داتفایم و  نواهت  گنج  رد  ببس  نیدب  دوب  يراقن  مه  زامیق  نارسپ  وزاب و  درک  قفوم  نایم  میراپـسیم و  هزاورد 

کباتا هک  دیـسر  ربخ  هاگان  زا  دنتـشاذگیمن  رهـش  رد  ندرب  راب  نمکی  دنتـشادیمرب و  نایناطلـس  هلمج  رهـش  تاعافترا  هچ  دـش  راوشد  و 
يور جوفجوف  هراپنان  شیوخ و  ناموناخ و  يارب  زا  نایهاپـس  دش  شاف  دوز  هثداحنیا  ربخ  دـمآ و  دورف  نادـمه  ردـب  هاشکلم  اب  زگدـلیا 
يور مینک و  هربع  اربآ  ادرف  هک  دومرف  ناطلـس  تفریذپ  دهاوخن  حالـصا  تسین و  نکمم  مشح  طبـض  هک  دنتـسناد  نوچ  دـنداهن و  زیرگب 

لاح میرذگب  زورما  مه  دشاب  تمحز  یهوبنا و  ادرف  هک  دندیشیدنا  رکشل  تسا  رتبجاو  مهم  نیا  زا  نآ  هک  میهن  مشح  بناج  نادمهب و 
تـشذگیم تفاییم  یتشک  هکره  دنتخیرگب و  دنتـشاذگب و  ناطلـس  هاپـسب  اهیتشک  ناحالم  تسکـشب و  رـسج  داتفا و  مدرم  رد  یبارطـضا 

تمیزه و دمآ  نوریب  رکشل  رهش  زا  دندیتراغیم و  ارنایمجع  دندیشوجب و  هلاجر  یبرغ  لاحم  زا  داتفا  مدرم  رد  زهازه  زیخاتسر  زور  نوچ 
بناج رکشل  دندیتراغب و  ارنآ  دادغب  هلاجر  دوب  نایهاپـس  شامق  راجت و  عاتم  ناطلـس  يارـس  یقرـش  رب  دندیـسر و  ناطلـس  کیدزن  هلباقم 

هد اتدنچ  یگصاخ  مالغ و  اب  هلودلا  دعس  يارـس  رد  ناطلـس  دنتـشادیم و  هاگن  دوخ  هناخلیخ  دندیـشک و  فص  دندش و  حالـس  رد  یقرش 
نیز دنامب  یبرغ  بناج  رب  ناطلس  تالآ  هلمج  يارس و  نارتخد  هنازخ و  هاگنب و  هدرپارس و  تشذگب و  بآ  زا  هرابش  رد  دوب و  هدنام  زور 

لاقثا و هلمج  دنیآ و  یبرغ  بناج  اب  هدداغب  هک  دنتشاذگن  دندرکیم و  گنج  هلباقم  اب  دوب و  هتسشنرب  رکـشل  هلمج  اب  کچوک  یلع  نیدلا 
درک هارب  رکـشل  اب  ناطلـس  يارـس  نارتخد  هنازخ و  هاگنب و  ات  دوب  هداتـسیا  هدامآ و  هدیـشک  فص  نانچه  اهقینجنم و  ات  دـنتخوسب  لاـمحا 
ناور داهنرب و  هنب  حبص  ندیمد  تقوب  دادماب  دوب  بسا  تشپرب  زور  ات  یقرـش  بناجرب  رکـشل  اب  ناطلـس  دش و  ناور  ناشیا  بقعرب  هاگنآ 
دوبن یئاناوت  توق و  تردق و  نادنچ  ار  دادغب  رکشل  دوب  بارطضا  لزلزت و  رد  رکـشل  هچرگا  دندمآ  دورف  دادغب  یگنـسرف  کیب  دندش و 

دوب هدنام  صاخ  ریگراب  جنپ  یهاشولیز و  هراپجنپ  يزیلهد و  تنطلس  بابسا  زا  ار  ناطلـس  يدنتـشاد  هاگن  یـسومان  يدندمایب و  رثارب  هک 
شیوخ خبطم  زا  صاوخ  ارما و 
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بابسا اب  دیـسرب  اجنآ  کچوک  یلع  نیدلا  نیز  دندیـسر و  ناولحب  ات  دنتـشادیم  ایهم  ناطلـس  ءاشعب  يادغب و  دندروآیم و  ماعط  هچناوخ 

زا ار  ناطلـس  دوب و  هدشن  عیاض  چیه  هکنانچ  دندیناسرزاب  مامت  مشح  مدـخ و  هلمج  يارـس و  نارتخد  هاگیاپ و  هنازخ و  هاگنب و  یهاشداپ 
اهنت هاشکلم  تشگزاب و  زگدـلیا  کباتا  دیـسر  نادـمه  یلزنم  جـنپ  هب  نوچ  درک  چوک  اجنآ  زا  تخاونب و  ار  وا  دـمآ  شوخ  تیاـفک  نآ 

( درکن یتضهن   ) نآ زا  دعب  لمهم  دهج  یهت و  هنازخ  عیاض و  یعـس  دمآ  دورف  نادمه  کشوکب  ناطلـس  تفر و  ناتـسزوخب  زین  وا  دـنامب 
عبرا و هجحیذ  رد  اـت  دوبیم  نازیخ  ناـتفا و  دـنچکی  دـش و  یلوتـسم  ورب  یجنر  هاـگان  زا  نادـمهب  ناتـسبات  يدرکب و  هواـسب  هاگناتـسمز 

لاقتم نیدلا  باهش  تفر  دادغبب  ناطلس  هکنآ  زا  شیپ  تفای و  تافو  هتفهکی  زا  دعب  دمآ و  رهشب  هفحمب  کشوک  زا  هئامسمخ  نیسمخ و 
عبرا و هنس  بجر  رد  نادمه  کلملا  رادب  وا  دهم  لقن  ینامرک و  نوتاخ  ندناوخ  هبطخب  ار  ینابیش  ماما  نامرکب و  دوب  هداتـسرف  ار  گرزب 

دوجواب هفحم  رد  ناطلس  هدناشن و  نابرطم  دوب و  هدز  کشوک  دصناپ  زا  نوزفا  دنتسب و  نیئآ  نادمه  رهش  دیسرب و  هئامـسمخ  نیـسمخ و 
لاس و ود  یس و  شرمع  تدم  دیسرن  يوب  يرامیب  مکحب  دوب و  وا  هلابح  رد  هامجنپ  تدم  دومن و  تردابم  وا  لابقتساب  تشاد  هک  رـسکت 

لابخارف راوس  کباچ  مادـنافیطل  دـقبسانتم  يومزارد  مشچخارف  دیفـس  خرـس  هرهچبوخ  وا  تیلح  هام  دـنا  لاس و  تفه  وا  یهاشداپ 
نب دشفق  نیدلا  لامج  باجح  بیجن  وبا  نیدلا  سمـش  لضفلا و  وبا  نیدلا  لامج  وا  ءارزو  نایموهآ  يوخریـش  تمهگنلپ  نساحمکنت 

زایا کباتا  نیدلا  رصان  زامیق و 

هاشکلم نب  دمحم  نب  هاشنامیلس 
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دوبن و دعاسم  دفارم و  شلابقا  تشادن و  رابطـصا  راقو و  تابث و  اما  عبطرـشاعم  يوگهلذـب  يوخـشوخ  يوربوخ  دوب  یهاشداپ  هاشنامیلس 
رتيوق رکشل  تلآ و  تدعب  ارما  هلمج  زا  وزابدرگ  قفوم  تفرب  ایند  زا  دمحمناطلس  نوچ  دادن  يرای  شتخب  اما  دوب  کلم  تخترب  دنچکی 

نآرب رارق  دندرک  تروشم  مهاب  تنطلـس  راک  رد  دندوب  هدنام  زایا  کباتا  زامنـص و  نیدلا  زع  وشقا و  نیدـلا  رـصان  گرزب  ءارما  زا  دوب و 
سک وا  راضحتساب  تفرگ  رارق  هاشنامیلس  رب  يار  دمایب  نوچ  دننک  نیعم  یناطلس  وا  يار  باوصتـساب  دنناوخب و  ير  زا  ار  جنانیا  هک  داتفا 

لصومب
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عیبر مهدزاود  رد  درک  لیـسگ  سایقیب  یتدـع  يزاس و  مامت و  یتهبا  اب  ار  وا  دوب  لصوم  یلاو  هک  دودوم  نیدـلا  بطق  کـباتا  دنداتـسرف 
باهش هجاوخرب  ترازو  تفای  مارآ  تفرگ و  رارق  کلم  تخترب  دیسر و  نادمه  کلملا  رادب  هئامـسمخ  نیـسمخ و  سمخ و  هنـس  لوالا 
يدوب وا  شیپ  هک  ار  نالسرا  کلم  زگدلیا  کباتا  بناج  تلامتـسا  وغرا  بلا  نیدلا  رفظم  رب  یبجاح  ریما  داتفا و  رارق  يدماح  هقث  نیدلا 
نیدلا رـصان  زامنـص و  نیدلا  زع  وزابدرگ و  قفوم  نایم  يراب و  تشگزاب  جنانیا  دندرک و  تبث  وا  مان  هکـس  هبطخ و  رد  دندرک و  دـهعیلو 

هاشنامیلـس هکنآ  مکحب  دوب  هدنام  لد  رد  زونه  دوب  دمحمناطلـس  مایا  زا  هک  توادع  ار  وزاب  درگ  هچ  دوب  يراقن  نوردنا  رد  هراومه  وشقا 
دنراد نآرب  ارناطلس  هک  دندیلاکسیم  دندیسریم و  يوب  رتشیب  نیدلا  رصان  نیدلا و  زع  دوبیم و  لوغـشم  ترـشع  شیع و  طاشنب و  هراومه 

رادیب و تشاد و  رایـسب  رکـشل  وزابدرگ  هچ  دشن  رـسیم  دنبای  تصرف  رگم  ات  دـندرب  وا  ینامهمب  ارناطلـس  زور  کی  دریگب  ار  وزابدرگ  هک 
ندروآ ندمآرب و  ار  وا  داتسرف و  زگدلیا  کباتاب  سک  وزابدرگ  هنایم  نیرد  دنتفخیم  وا  يارس  نوماریپ  مامت  يرکشل  بش  ره  دوب  طاتحم 

وا اـب  هک  ارما  صاوخ  هتـشگ  راـبگنت  دوب و  هدـش  توهبم  عـبط و  یـشحو  تموادـم  زا  نامیلـس  درک و  بیغرت  ضیرحت و  نالـسرا  کـلم 
دوب زور  يوش  رادیب  وچ  هک  مسرت  دوبن  نتفگ  لاجم  ار  سکچیه  دشیمن و  یـشمتم  يراکچـیه  دـنتفای  یمن  هار  يوب  دـندرکیم  ترـشاعم 

راضحتـسا دـش و  هاگآ  ارما  تفلاخم  زا  نامیلـس  نالـسرا  کلم  زگدـلیا و  ءاعدتـسا  رب  دـندش  قفتم  وزابدرگ  اـب  دـندش و  دـیمون  وزا  ارما 
بهن و نادنچ  دیراذگب  هتشگ  مدان  نم  ندروآ  زا  دیاهدش و  رفنتم  شحوتسم و  نم  رادرک  زا  امـش  رگا  هک  داتـسرف  ماغیپ  ناشیاب  نالـسرا 

سامتلا نیا  ارما  تسار  امـش  مکح  یقاب  مور  ناتـسزوخ  بناجب  مریگرب و  مدروآ  لصوم  زا  هک  یهاـشداپ  تلآ  زاـس و  گرب و  تدـع و 
وزا ار  امش  رگا  هّللا  هّللا  هک  دمآزاب  باوج  دنداتسرف  جنانیاب  ماغیپ  دشابن  تحلصم  جنانیا  تروشمیب  هک  دندیشیدنا  دومن  دنتـساوخ  تباجا 

رکشل هک  دوب  ناوتن  نمیا  دور  ناسارخب  رگا  هک  دشابن  تحلصم  نتشاذگب  تسد  زا  ار  وا  دینکیم  رایتخا  رگید  یهاشداپ  تسا و  یتیهارک 
دیمون نوچ  هک  دندیشیدنا  ارما  نآ  زا  دعب  دشاب  ار  وا  مکح  هاگنآ  دسر  رگید  ناطلس  ات  دیراد  فوقوم  ار  وا  دهد  نم  رسدرد  لوا  دروآ و 

رخآ رد  دندیسرب  نالسرا  زگدلیا و  کباتا  ات  دنتشادیم  ساپ  وا  کشوک  نوماریپ  حلسم  ناراوس  هناخلیخ  زا  بشره  دزیرگب  دوش 
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دندرک و فوقوم  یکشوک  رب  یغاب  نایم  رد  ارهاشنامیلس  تسشن و  کلم  تخترب  نالسرا  ناطلس  هئامسمخ  نیـسمخ و  سمخ و  ناضمر 
لقن نادمهب  هلودلا  ءالع  هعلق  اب  ار  وا  دنتفریم  ناهفصا  بناجب  زگدلیا  کباتا  نالسرا و  ناطلس  هک  هامکی  زا  دعب  دنتشامگ و  ورب  نالکوم 

نیسمخ تس و  هنـس  لوالا  عیبر  مهدزاود  هعلق  نیا  رد  مه  دماین و  تسرد  بآ  زا  وبـس  رابنیا  دوب  هشیپسوبحم  یهاشداپ  دوخ  وا  دندرک 
وا تیلح  لاسجنپ  لهچ و  شرمع  تدم  دوب و  يرـسک  هامـشش و  شکلم  تدـم  دـندرک  نفد  دوعـسم  دـقرم  رد  تشذـگرد  هئامـسمخ  و 

زیزعلا دـبع  هقث  نیدـلا  باهـش  وا  ریزو  تریـسمیحر  تروصمیلح  هماـقلا  عبر  ندرگهاـتوک  نساـحم  طـسوتم  لـیام  یخرـسب  هرهچرمـسا 
رادزابلا شقنری  نب  وغرا  بلا  نیدلا  رفظم  بجاح  يدماحلا 

دمحم نب  لرغط  نب  نالسرا  سولج 

ملح بلاغ و  وا  قالخا  رب  تورم  مرکاضر و  دوزمشخ  تیمح و  تریغ و  ایح و  اب  تعلطبوخ  تریسوکین  دوب  یهاشداپ  نالسرا  ناطلس 
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لاوما طبض  جرخ و  لخد و  راک  زا  هدیدن  رهق  روج و  وا  زا  سکچیه  دونـشن و  ظفل ال  وزا  هدنهاوخ  چیه  هک  رهاظ  وا  لاوحا  رب  نوکـس  و 
يوجهفرت تسودمعنت و  لهاسم  حـماسم و  نآ  لاوحا  صحفت  شیتفت و  رد  دوب و  لفاغتم  نآ  ریغ  بجاوم و  فیاظو و  هاگراب و  نیازخ و 

تمیق وا  دـهع  رد  یئاتخ  لوغم و  ياههدیـشکرز  نولتم و  ياـهتوسک  رخاـف و  ياهـسابل  قونت  فلکت و  اـب  شروخ  شـشوپ و  رد  يدوب و 
تهافـس و شحف و  وا  مزب  رد  زگره  يدوـب و  لاـمک  تیاـغب  تهکاـفم  هملاـکم و  تفطـالم و  ترـشاعم و  بارــش و  سلجم  رد  تـفرگ 

لاسکی زا  مک  ار  وا  تفای  نامرف  دمحم  نب  لرغط  وا  ردپ  نوچ  يدماین  نایم  رد  مومذـم  یتکرح  یتفرن و  سکرب  افج  مانـشد و  وهلووغل و 
نیعبرا رد  ات  دینادرگیم  دوخ  اب  درکیم و  تیبرت  درورپیم و  ارناشیا  دوعـسم  دوب  وا  نس  دودح  رد  مه  قوجلـس  نب  هاشکلم  وا  هدازمع  دوب 

هعلقب ارناشیا  نادـمه  کلملا  راد  زا  هبازب  عافدـنا  رکـشل و  عامجتـسا  يارب  دـمآ  ناجیابرذآب  یلیارق  دـنبرد  هارب  دادـغب  زا  هک  هئامـسمخ  و 
دندنامب و تیرکت  رد  نینس  عضب  تدم  ناشیا  درپسب و  دوب  دوب  تیرکت  لاوتوگ  دادغب و  هنحـش  هک  لالب  دوعـسم  ریماب  داتـسرف و  تیرکت 

شردارب هاگنآ  تسشن  تخترب  هام  راهچ  هاشکلم  وزا  دعب  درک و  لقن  ایند  زا  دوعسم  دش و  لاوحا  فرصنم  بلقنم و  مایا 
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دوب هتشاد  فوقوم  ارهاشکلم  دوب و  قارع  مکاح  هک  کیبصاخ  ءاعدتساب  دمایب  ناتسزوخ  زا  دوب  دوعسم  داماد  دهعیلو و  هک  دمحمناطلس 
هفالخلا راد  باونب  تلایا  دوب و  هدمایب  هتخیرگ  دادغب  زا  لالب  دوعـسم  ریما  نیعبرا  نامث  نیعبرا و  عبـس و  لاوش  رخآ  رد  دمآ  کلم  رـس  اب 

شوغ بلا  نیدلا  ماسح  اب  دور  دادغب  اب  هک  تساوخیم  روتسد  دمحم  ناطلس  نآ  زا  دعب  دوب  هفیلخ  زا  ار  وا  هک  يراعشتسا  مکحب  تشاذگ 
هراچ نیا  زج  دـنوادخ  زا  سومان  تهجب  ار  ام  تفگ  هفیلخ و  شویج  عفد  دادـغب و  صالختـساب  ناجیندـنب  تیالو  یکهاـمزد و  بحاـص 

رد ات  داد  دیاب  تصخر  ار  یکی  دناتیرکت  رد  هک  هدازهـش  ود  نیزا  دنتـسیاب  وا  هلباقم  رد  ارما  دنک  بصن  شیوخ  سفنب  هفیلخ  هک  دشابن 
کلم و نتشاد  فوقومب  داد  ماغیپ  همان و  دش و  نامیـشپ  لالب  دوعـسم  نتفر  زا  دعب  داد و  تصخر  دمحمناطلـس  میرادب  هفیلخ  رتچ  هلباقم 

ناشیا اب  یفتقم  هفیلخ  دندروآ و  نوریب  ار  هاشنالسرا  درکیم  دوخ  راک  اضق  دیـشوکیم  دادغب  صالختـسا  رد  شوغبلا  نیدلا  ماسح  اب  دوخ 
شوغبلا و رکـشل  رب  تمیزه  دـندومن و  تعجر  هفیلخ  مشح  دـندش و  لوغـشم  بهنب  اـهنیا  داـتفا  هفیلخ  هاپـسرب  تسکـش  لوا  داد  فاـصم 
اب ینادمه  رقنس  سپ  تفای  نامرف  شوغبلا  هاگان  زا  تشادیم  دوخ  اب  شوغبلا  ار  نالسرا  کلم  دنداد  یکهامزد  تیالو  اب  هانپ  داتفا  دوعسم 

تسنادیم منتغم  هریخذ  میظع و  یبرقت  ار  وا  تفر  دوب  وا  هلابح  دقع  رد  نالسرا  هدلاو  هک  زگدلیا  کباتا  دزن  نالسرا  کلم 
لامک صاخ  هدنب  زگدلیا  کباتا  دنامب و  دوب  نابرهم  قفـشم و  ردـپ  لحمب  ار  وا  هک  کباتا  هدـلاو و  دزن  مامت  مارکا  زازعااب و  نالـسرا  و 

هدیدنسپ و ياهتمدخ  داتفا و  دوعسم  تمدخب  زگدلیا  دنتشکب  نایلیعمسا  دادغب  رد  ار  یمریمـس  دوعـسم  ناطلـس  ریزو  دوب  یمریمـس  نیدلا 
تافو زا  دعب  داد و  يوب  عاطقاب  هینارا  تیالو  درک و  تیبرت  ار  وا  ناطلـس  دوب  رهاظ  تباجن  دشر و  راثآ  وا  نیبج  هحفـص  رد  درک  هتـسیاش 

نالسرا ردام  زا  ار  وا  درکیم  تیبرت  ار  نالسرا  درب و  عدربب  دوخ  اب  ارنز  وا  داد  واب  دوب  نالسرا  ردام  هک  ار  وا  نز  دمحم  نب  لرغط  ناطلس 
کباتا نادنزرف  زا  ناجیابرذآ  ناکباتا  نالسرا و  لزق  نیدلا  رفظم  کباتا  رگید  دمحم و  ناولهپ  ناهج  نیدلا  ةرصن  کباتا  دندش  رسپ  ود 

مکاـح دـندوب  نادوـسه  میهاربا و  نب  یلب  دـمحا  هدـنب  ناـجیابرذآ  هغارم و  کـباتا  روقنـسقآ  اـما  دـناناولهپ  ناـهج  دـمحم  نـب  رکب  یبا 
ناجیابرذآ

76 ص : همانقوجلس ،
هعزانم و ناولهپ  ناهج  زگدلیا و  وا و  نایم  هراومه  تفرگب  ناجیابرذآ  زیربت  هغارم و  ریبدت  يارب و  روقنـسقآ  دش  هتـشک  یلب  دـمحا  نوچ 
ات داتـسرف  دادغبب  رابدنچ  دناشن  تنطلـسب  ار  وا  ات  تساوخیم  دوب  هدرپس  ودب  ار  دوخ  رـسپ  دومحم  نب  هاش  دمحم  ناطلـس  دوب  مئاق  هبراحم 

ضوفم و ناشیاب  هغارم  دودـح  ناجیابرذآ و  تلایا  یتدـم  دوب و  گرزب  يریما  مه  کیبصاخ  وا  رـسپ  دـشن و  رـسیم  دـننک  وا  مانب  هبطخ 
دوب ررقم 

روسیم رودقم و  هک  رادقمنآ  تشادب  دوخ  تلود  تبون  هاشنامیلس  هئامـسمخ  نیـسمخ و  عبرا و  رخآ  رد  تفرب  ایند  زا  دمحمناطلـس  نوچ 

www.Ghaemiyeh.comهمانقوجلس ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


کباتا زامنص و  نیدلا  زع  وزابدرگ و  نیدلا  فرش  دندوب  رـضاح  هاگردب  هک  ترـضح  ءارما  روکذم و  بجومب  علاط  تخب و  قفو  رب  دوب 
نادـمهب ار  وا  يأر  باوصتـسا  يارب  دوب  يرب  جـنانیا  ریما  دـندرک و  یتیعمج  يرادـناهج  یهاشداپ و  راـک  رد  شقوا  نیدـلا  رـصان  زاـیا و 

دوب مظعا  کباتا  روضحیب  تروشم  تیعمج و  نیا  نوچ  دندناوخب و  لصوم  زا  ار  وا  داتفا  هاشنامیلس  رب  رایتخا  ناتسمز  لصف  رد  دندناوخ 
کلم دـهعتیالو  اب  دـشاب  فدرم  هاشنامیلـس  هبطخ  هک  داتفا  رارق  نآرب  دوب  نیرتمظعم  نکر  تلود  یهاشداپ و  کـلم و  سیـسأت  رد  هک 
بحاص تخب  دومنیم  لیجعت  دـهعیلو  راک  دـیهمت  رد  راگزور  نوچ  دـشاب و  لصاح  وا  يأر  فطعت  یکباتا و  بناج  فلات  اـت  نالـسرا 
تلطع ناـمرف  یهاـشداپ و  تلزع  روـشنم  نیمتفه  کـلف  ریبد  زا  ار  وا  هاـم  تـفه  تدـم  اـت  دروآ  باـکر  رد  ياـپ  بیـشنب و  يور  تـخت 

دیمارخ و نادمهب  ناجیابرذآ  زا  يرادناهج  تیار  دیسر  نالـسرا  کلم  هب  تنطلـس  نآ  ضیوفت  تکلممنآ و  مامز  دیـسررد و  يرایرهش 
ایاعر دنداهن و  یگدنب  طخرب  رس  فارطا  ءارما  تفرگ و  ون  یقنور  یتنیز و  مظعا  کباتا  غیردیب  غیت  تسایـس  ناطلـس و  تلود  رفب  ناهج 

تیارد دنسم  ترازو و  ناوید  ردص  تشگ و  نیزم  نالـسرا  ناکمب  تنطلـس  تخت  دندوسایب و  ناشیا  تفطاع  لیلظ  لظ  لدع و  هیاس  رد 
زا تکلمم  روما  دش و  للکم  ناطلس  دقع  جاودزاب  ینامرک  نوتاخ  عیفر  دهم  تشگ و  زرطم  رونم و  هقث  دومحم  نیدلا  باهـشب  تلالج  و 

ناتـسمز لصف  رد  هئامـسمخ  نیـسمخ و  سمخ و  رخآ  رد  مظعا  ناطلـس  نادـمهب  تماقا  هام  ود  رادـقمب  تفای  مایتلا  ماـظتنا و  هوجو  همه 
دنداتـسرف سک  دندش و  قفتم  ناطلـس  تفلاخمرب  جنانیا  نیدلا  ماسح  دوب و  یلاو  هک  زامنـص  نیدلا  زع  دـنتفر و  ناهفـصاب  هواس  بوصرب 

سراپب لرغط  نب  دمحم  کلم  ءاعدتساب 
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کباتا دندمآ و  نادـمه  ردـب  يرکـشل  اب  شقا  نیدـلا  رـصان  ریما  وزابدرگ و  نیدـلا  فرـش  ناطلـس و  درک و  نایـصع  زامنـص  نیدـلا  زع 
ارما کباتا و  ناطلـس و  دندرک  نادمه  رد  دصق  هلپاک  هارب  زامنـص  جـنانیا و  دـمآ و  ناهفـصاب  سراف  زا  دـمحم  کلم  دـنامن و  ناهفـصاب 
دمآ بلاغ  نالـسرا  داتفا و  دمحم  رکـشل  رب  تمیزه  تبقاع  دـندرکب  تخـس  یفاصم  نیزرف  هعلق  ردرب  هلپاک  دودـحب  دـندومن و  لابقتـسا 

ناردنزام ناگرگب و  وا  دندش و  يرب  جنانیا  بقع  رب  کباتا  ناطلس و  يرب  جنانیا  مقب و  زامنص  نیدلا  زع  تفر و  ناتسزوخب  مزهنم  دمحم 
فارطا فارطتـسا  رد  ار  زاخبا  کلم  دش  رترید  تبیغ  ناجیابرذآ  نارا و  زا  نالـسرا  تنواعم  تیـشمت و  ببـسب  ار  کباتا  نوچ  دـیهانپ و 

دنداهن و رکب  رایدب  يور  یکباتا  تکوش  تیالو و  ناطلـس و  تایار  لظ  رد  مالـسا  هاپـس  دـیبنجب و  ياج  زا  داتفا و  ماخ  عمط  مالـسا  دالب 
تلآ و توقب  دندیسر  کیدزن  ناشیاب  دنتشذگب و  هجنگ  دودح  زا  نوچ  دنتسبرد  تمیزع  نایم  تداهش  هجرد  كاردا  تدهاجم و  تینب 

همه نیمیـس  مخ  نیرز و  جاـخ  دـندرک و  تراـغ  بهن و  وا  هنازخ  دـنتخات و  ناـشیا  رـسرب  روـفرب  یهلا  ترـصن  دـییات  تدـع و  راهظتـسا 
تفرگ زیرگ  هار  تسشنرب و  هزومیب  هشاشحب  زاخبا  کلم  دندروایب و 

نازخ داب  میب  يراهب ز  گرب  هکنانچدوبک  غیت  بیهن  زا  درز  خر  اب  تسجب 
دندوب لوغشم  داهج  نیدب  مالـسا  رکـشل  هک  هنایم  نیرد  ناهج و  ناگیادخ  غیت  تباهم  یهزربخ  تشاد  باوخ  دروخ و  زا  هن  دیما و  زا  هن 

زا رهـش  یگنـسرف  هسرب  دندوب و  هدروآرب  اههوک  رـسرب  مکحم  نصح  نیتم و  هعلق  هس  ندـش  هاگآ  نیوزق  لها  ات  هتفای و  تصرف  هدـحالم 
هدرک بصن  هدارع  قیناجم و  هدرک و  لیوحت  لـقن و  ناروتـس  تشپرب  بش  دـندوب و  هدرک  اـهراوید  يزارد  يرمک  رادـقم  جـگ و  رجآ و 
ناطلس دندیناسر  نامسآب  ریفن  دندمآ و  ناطلـس  هاگردب  ناشورخ  ناشوج و  نیوزق  لها  دنتخاسیم  ماکحا  دندیـشکیم و  هریخذ  روم  نوچ 
نآرب دـندرک و  بارخ  دندتـسب و  عالق  نآ  هاـم  راـهچ  تدـمب  دـنداهن و  ربکا  داـهجب  رغـصا  داـهج  زا  يور  تبغر  عوطب و  تلود  ءارما  و 

انب دوعـسم  دهع  رد  هک  هعلق  نآ  دندمآ و  باهق  تیالوب  نیوزق  رد  زا  دنرادیم و  هاگن  ناناملـسم  نابهدید  هتـسویپ  هک  دنتخاس  اههاگهدید 
دوعسم هعلقنآ  ءاشنا  ءادتبا  رد  هدرک  مان  ياشگناهج  دنلب و  یهوک  رس  رب  دندوب  هداهن 
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کیدزن نآ  حتف  هکنانچ  دـندادیم  تخـس  يراصح  دـنداهنب و  نآ  یلاوح  رب  اهقینجنم  درک و  ماقم  هعلق  ياپب  هام  هس  رکـشل  ارما و  هلمج  اب 
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ببـس نادـب  ریبادـم  نآ  دنتـشاذگب و  ياجب  يریگراصح  بابـسا  تالآ و  همه  دنتـساخرب و  هعلق  ياـپ  زا  هک  داـتفا  یفـالخ  ارما  ناـیم  دوب 
نآ حتف  زا  قارع  هاپس  ارما و  دوعسم و  نوچ  یهاشداپ  هک  دنتـشاد  کین  لافب  ارنآ  دندوزفیب و  هعلقنآ  ماکحتـسا  ترامع و  رد  دنتفرگرب و 
عمج اب  ناناملـسم  لاوتوگ  دنداهن و  مان  ياشگنالـسرا  دنتـسب و  روکذـم  ون  عالق  حـتف  غارف  زا  دـعب  هعلقنآ  نالـسرا  دـهعب  دـندمآ  زجاع 

رود و دیـسرب و  ناـهج  فارطاـب  نآ  هدژم  دـمآرب و  يوق  حـتف  ود  نیا  نالـسرا  تلود  يادـتبا  رد  دـندناشنب  هعلق  نآ  تظفاـحمب  نازراـبم 
نیتس و یلوالا  يدامج  دندمآ  ناهفصاب  ءارما  کباتا و  ناطلس و  هئامـسمخ  نیـسمخ و  عست و  رخآ  رد  دنداهن  نامرف  طخرب  رـس  کیدزن 

رهش رد  دوب  رامیب  هقث  نیدلا  باهـش  ریزو  دوب و  ناطلـس  تمدخ  هجوتم  سراف  زا  یگنز  کباتا  هک  دنتفر  یناخ  رازه  رازغرمب  هئامـسمخ 
نیا نابعـش  مهدزون  رد  دوب  هتخاس  هک  يدقرمب  دندرب  نادـمهب  وا  توبات  تشذـگرد و  دروامین  هلحمب  هام  نیا  متفه  تسیب و  درک  فقوت 

مهدزای ارما  کباتا و  ناطلس و  تشگزاب  هدیشوپ  فیرشت  دوب و  تمدخ  رد  هتفهکی  دمآ و  ناطلـس  تمدخب  سراپ  زا  یگنز  کباتا  لاس 
تفای تافو  نادمه  رد  لاس  نیا  هدعقیذ  مکی  تسیب و  رد  شوغآ  نیدلا  رـصان  دندمآ و  دورف  نیکتارق  رازغرمب  نادمه  ردب  لاسنآ  لاوش 

دـندرک و تکرح  ير  بناـجب  نادـمه  زا  ارما  کـباتا و  ناطلـس و  هئامـسمخ  نیتس و  هنـس  رخآ  لاـس و  نیا  هجحیذ  رخآ  هبنـشکی  زور  و 
تفای تافو  نادمه  رد  زامنص  نیدلا  زع  ریما  هئامسمخ  نیتس و  يدحا و  مرحم  مهدراهچ  هبنـشکی  زور  دندمآ  دورف  غاب  کشوک  هلحرمب 

زور ترازو و  يارب  ناطلـس  تمدخب  تفر  هواس  بناجب  نادـمه  زا  یـشاک  نیدـلا  نیعم  نب  نیدـلا  رخف  ریزو  رفـص  متفه  هبنـشود  زور  و 
رس هک  تساخرب  میظع  يداب  هواس  رد  زور  جنپ  هب  نیزا  شیپ  دش و  ير  بناج  هجوتم  هواس  زا  تلود  ءارما  اب  ناطلس  رفص  مهن  هبنشراهچ 
رد ناطلـس  رفـص  مهدجه  هنیدآ  زور  درک  یبارخ  رایـسب  اهارحـص و  رد  دندش  رمـشم  ناروتـس  دـنکرب و  خـیم  اب  اهمیخ  دـنکفیب و  اهرانم 

نئمطم ترازو  دنـسم  رد  ات  دنداد  یـشاک  نیدلا  رخفب  ترازو  تاود  زور  نیرد  مه  ابروش و  غابب  درک  لوزن  جـنانیا  ریما  يارـسب  يررهش 
زور دمحم و  ناولهپ  نیدلا  ةرصن  یبجاح  رما  روشنم  رب  درکب  عیقوت  دنچ  تسشنب و 
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هاشنهـش و دـبنگ  ریزب  ير  رهاظ  رد  دوب  وزابدرگ  نیدـلا  فرـش  تافو  هئامـسمخ  نیتس و  يدـحا و  لوالا  يدامج  هام  مراـهچ  هبنـشراهچ 

نایعا ارما و  تشاد و  تیزعت  وا  هاـگراب  رد  زور  هس  دـمحم  ناولهپ  کـباتا  دوب  هدرک  اـشنا  هک  هسردـمب  دـندرک  لـقن  نادـمهب  وا  توباـت 
نالسرا لاسنیا  لوالا  يدامج  مهدزای  هبنشراهچ  زور  دوب  هدیهانپ  ناردنزام  هاشب  جنانیا  دندش و  رـضاح  دمحم  کباتا  رطاخ  يارب  تلود 

قباس مایاب  دندیـسر و  هاگردب  جنانیا  لوسر  اب  ناردـنزام  هاش  لوسر  زور  نیرد  مه  دومرف و  لوزن  نارهط  بالودرـسب  درکچوک و  ير  زا 
دنک شوخ  يو  رب  لد  ناطلـس  دـنراد و  ررقم  ورب  يراهنت  ات  تشاذـگزاب  همه  تشاد  هک  هراپنان  ناردـنزام  ناقداپرج و  هواـس و  جـنانیاب 

فختـسم تبون  نیرد  ار  وا  لوسر  تساوخ  نوزفا  ياـهنان  ناـقداپرج و  اـت  هواـس  دـش  نامیـشپ  دیـسر  يوـب  وزاـبدرگ  گرم  ربـخ  نوـچ 
زور دنک  تعانق  دهد  ناطلـس  هک  ینانب  دیامن  تردابم  تمدخب  رگا  هک  دوب  نیا  باوج  دشن  نورقم  تباجاب  سمتلم  چـیه  دـینادرگزاب و 
دورف نارهط  يالاب  دندومرف و  تکرح  هاگرکشل  زا  ناوجخن  مزعب  نالسرا  لزق  نیدلا  رفظم  ناطلس و  هدلاو  لاس  نیا  بجر  متفه  هبنـشهس 

دنوانوتسا و نایم  دنتفر  ناردنزام  هوکزوریف  هعلق  بناجب  ارما  کباتا و  هئامسمخ  نیتس و  يدحا و  بجر ، فصتنم  هبنـشهس  زور  دندمآ و 
دیهانپ و نالسرا  نب  شکت  هاشمزراوخ  ناطلسب  دش  دیماان  شحوتسم و  جنانیا  دوب  میقم  بالودرس  رب  ناطلس  درک و  لوزن  اجنآ  دنهدرا و 
ار كربط  هعلق  وا  داد و  راب  یلع  نب  رمعب  ير  تلایا  دـش و  ناور  ناجیابرذآ  هب  کـباتا  دـمآ و  نادـمهب  زاـب  ناطلـس  دومن  دادمتـسا  وا  زا 
نیتس و ینثا و  هنس  رد  دوبن  نمیا  جنانیا  موجه  زا  هچ  دومن  میظع  ماکحتـسا  درک و  عمج  ناوارف  بابـسا  تالآ و  ریاخذ و  درک و  ترامع 

يرب نارگ  رکشل  اب  داهن  قارعب  يور  دوب  هدروآ  ددم  هاشمزراوخ  زا  جنانیا  ناجنز و  دودحب  درک  لوزن  رایورش  رازغرمب  ناطلس  هئامسمخ 
زگدـلیا کباتا  هب  همانتناعتـسا  راب  یلع  نب  رمع  وا  لوصو  زا  شیپ  دوبن و  حـتف  دـیما  يدوزب  داد  راـصح  ار  كربط  زور  دـنچکی  دـمآ و 

هک فاصم  تمیزع  رب  داهن  ناجنز  رهباب و  يور  تشاذگب و  كربط  نداد  راصح  جنانیا  دومنیم  لیجعت  ندـمآرب  وا  داتـسرف و  ناجیابرذآب 
زگدـلیا دـش  ناجنز  هجوتم  جـنانیا  نوچ  دـندرگزاب  دوز  دـننک و  تراـغ  بهن و  هک  دنتـساوخیم  دـندرکیمن و  فقوت  هاـشمزراوخ  رکـشل 
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لوصو جنانیا  نوچ  دومن  تردابم  کباتا  لابقتساب  هلحرم  کی  ناجنز  زا  ناطلس  دوب  هدیسر  کیدزن 
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ریسا و ارناناملسم  دنزرف  نز و  دندومن و  یهاریب  رایـسب  دودحنآ  نیوزق و  رهبا و  رد  نایمزراوخ  تشگزاب  دشن  رتشیپ  رهبا  زا  دینـش  کباتا 
يرب ناشیا  بقع  رب  ارما  کباتا و  ناطلـس و  دنتـشگزاب  مزراوخ  ناـسارخ و  بناـجب  دـندنارب و  رتش  رازه  ود  نیوزق  رد  زا  دـنتفرگ و  هدرب 

نآ ناطلس  دوب  هتـشاذگن  حلـص  ياج  درک و  لوزن  دابآرتسا  دودح  رد  تسیرازغرم  هک  هتخوسراحب  تفر و  ناجرج  بناجب  جنانیا  دندمآ 
لاس نیا  ناتسمز  رد  تفر و  ناجیابرذآب  کباتا  دهشم و  دودحب  دمآ  نادنبلعن  هب  هئامسمخ  نیتس و  ثلث و  راهب  رد  دنامب و  يرب  ناتـسمز 
هریت غامدب  نایغط  داب  نایصع و  هسوسو  درگ  دوب  ایهم  هک  مامت  هریخذ  تشاد و  هک  هعلق  ماکحتـسا  مکحب  راب  یلع  نب  رمع  دمآ و  هواس  اب 
رورغ هوشع و  بیرفب و  ار  وا  دش  هاگآ  لاحنیا  زا  رینم  يار  تسارفب  ناطلس  دومنیم  نواهت  کباتا  ياهلاثم  لاثما  اضما و  رد  تفای و  هار  وا 

دوب یفوتسم  هک  یجواس  نیعم  ار و  وا  ناطلس  دنتخاس  تولخ  دمآ  تمدخب  ناملید  يارسب  رگید  زور  دیـسرب  نوچ  هواسب  دروآ  هاگرد  اب 
نیتس ثلث و  ناتـسباتب  ناطلـس  دنداد  نیدلا  زیزع  هجاوخب  ءافیتسا  دندیتراغب و  هناخلیخ  هنازخ و  هنب و  درک و  فوقوم  تفرگب و  زورنآ  رد 

نب ریـشدرا  زا  درک و  ير  دصق  دیـسر  جنانیاب  راب  یلع  نب  رمع  تذخاؤم  ربخ  نوچ  دومن  تدواعم  هواس  اب  ناتـسمز  دـمآ و  نادـمه  ردـب 
يرب  ) ارما رمع و  نیدلا  لامج  ناولهپ و  دـمحم  نیدـلا  ترـصن  بجاح  ریما  دـمایب  رایـسب  رکـشل  اب  تساوخ و  ددـم  ناردـنزام  هاش  کباب 
ارما داتفا و  ینهو  ار  ناطلـس  رکـشل  یـسرتیب  ببـس  اما  دوب  جنانیا  رب  تسکـش  ادتبا  ير و  ردب  داتفا  یتاقالم  ناشیا  جنانیا و  نایم  دنتفر و 

ریبک و بجاح  ریما  ناطلس  رثارب  دندش و  كاله  امرس  زا  قلخ  رایسب  دابآدواد  لاحمب  دمآ و  نادمه  بناجب  هواس  زا  ناطلس  دنتـشگزاب و 
درک تسراین  نادمه  دصق  اما  دمایب  ناقدزمب  ات  تخادنارب و  تفای  ار  هکره  تخاتب و  هواس  ات  یتمیزه  يرب  جنانیا  دندمآ و  نادـمهب  ارما )

نارگ و یهاپـس  اب  ناتـسبات  لصفب  دـمآ  ير  ردـب  داهن و  قارعب  يور  دینـش  هعقاو  نیا  نوچ  کباتا  نیتس  عبرا و  لوا  رد  تشگزاـب و  يرب 
راک درک و  جرخ  تایالو  هلمج  کباتا  تخاسیم و  هدارع  قینجنم و  درکیم و  هعلق  يررهـش و  راوید  ماکحا  جـنانیا  دـمآ و  ناقرخب  ناطلس 

وا نایم  دور  يدنگوس  دهع و  هک  تساوخیم  ناما  تشاد و  نایم  رد  نالوسر  تشاد  دناوتن  راصحب  رهـش  هک  تسناد  دش و  گنت  جنانیا  رب 
تاقالم رب  زور  رگید  دندوب و  ددرت  رد  ناریفس  دنک  زاب  رهش  رد  ات  کباتا  و 
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رد دوب  هدزب  بالود  هزاورد  رب  هک  همیخ  رد  دنتفای  هتـشک  ار  جنانیا  دـش  زور  نوچ  دوب  هدـمآ  رهـش  کیدزن  کباتا  دـنداهن و  رارق  نیبناج 

هعلق دمآ و  يرب  ناقرخ  زا  ناطلس  دش و  رخسم  ار  ناطلس  تموصخیب  تیالو  هتخیرگ و  دندوب  تبونب  بشنآ  هک  نامالغ  رهش و  روس  سپ 
نالکوم تسد  رد  لاس  هس  ات  راب  یلع  رمع  تفای و  تماقتـسا  روما  جاجوعا  دـش و  دزمان  دـمحم  نیدـلا  ترـصن  رب  ير  دـندرک و  بارخ 

نیدلا رخف  هجاوخ  نیتس  عبرا و  لاس  نایم  رد  و   ) تشذگرد زین  وا  اما  تفای  صالخ  دنب  زا  یجواس  نیدلا  نیعم  درمب و  سپ  دنامب  کباتا 
دمحم و ناولهپ  کباتا  مظعا و  کباتا  هواس و  زا  دمآ  ناهفصاب  ناطلس  هئامسمخ  نیتس و  سمخ و  رخآ  رد  و  دش ) تمحر  راوجب  یشاک 

ناطلـس رثارب  دش و  ریزو  نیدلا  ماوق  نب  نیدـلا  لالج  هجاوخ  دـندمآ و  ناهفـصاب  هلمج  ناطلـس  هدـلاو  اب  نالـسرا  لزق  نیدـلا  رفظم  ریما 
هئامسمخ نیتس و  تس و  هنـس  رد  دمآ و  دورف  دروامین  هلحمب  ردب  يارـس  رد  دنداهن  وا  شیپ  ترازو  تاود  زور  رد  مه  دمآ و  ناهفـصاب 

روما مامت و  توارط  قسن و  رب  کلم  راک  درک  لوزن  نادمهب  ناتـسبات  دش و  ناسالب  نامدنک و  رازغرمب  ناهفـصا  زا  ناطلـس  لصف  مسومب 
درکیم یط  خرج  رازغرم  نادنبلعن و  رازغرمب  هاگراهب  درکیم و  نادمهب  یهاگ  هواسب و  ناتـسمز  نآ  زا  دعب  ناطلـس  هتفای و  ماظتنا  کلامم 

رد دوب و  هدیدزد  هغارم  رد  ژدنیئور  هعلق  زیزعلا  دبع  لاسنآ  تخاس و  ماقم  دابآدیعـس  هلحرمب  زیربت  ردب  هئامـسمخ  نیتس و  نامث و  رد  و 
ناجیابرذآ زا  ناتسمز  نایم  رد  ناطلس  هدلاو  هئامسمخ و  نیتس و  عست و  رخآ  دمآ  نادمهب  ناطلس  دزیم  نایصع  رد  هتـشگ و  نکمتم  اجنآ 

دش و ناجیابرذآ  هجوتم  ناطلـس  دش  شوخ  اوه  نوچ  درکیم  تیالو  دصق  تکرح و  مزع  زاخبا  کلم  هک  ناطلـس  ندناوخب  دمآ  نادمهب 
دندوب تمدخ  رد  هلمج  ارما  رگید  نالسرا و  لزق  دمحم و  نیدلا  ةرصن  کباتا و  دمآ و  ناغرمب  اجنآ  زا  درک و  ناوجخن  رد  یحـضا  دیع 
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رامیب نیود  رهـش  هار  رب  ناطلـس  وا  تیالو  ات  دوب  هلحرم  هس  هک  دننک  نتخات  زاخبا  تیالوب  زور  رگید  هک  دندرکیم  ذاختا  گنج  بیترت  و 
يرامیب دـنتفریم  زاخبا  نتخاتب  هلمج  رکـشل  ارما و  شاهدـلاو و  اب  دـندرک  ناور  دایلکیل  هعلق  بناجب  ارناطلـس  داـتفا  فقوت  زور  هس  ود  دـش 

رب یئابو  دندیـسر  سرا  رانکب  زور  لهچ  زا  دـعب  دـنناوخیم  وراژد  ار  وا  نونکا  هک  دـمآ  نیود  رد  ات  دایلکیل  هعلق  زا  دـش و  زارد  ناـطلس 
ابو نآ  رد  دنامن و  هدنز  یکی  نت  دص  زا  هک  داتفا  نایرکشل 
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اب زاخبا  کلم  هلباقم  رد  کباتا  دندشورف و  هارنآ  رد  ناروجنر  ءایاقب  تفر و  ناوجخنب  سرا  رانک  زا  رامیب  نانچمه  ناطلس  دندش  كاله 
نآ رد  ار  مالـسا  هاپـس  تشادـن و  تمواقم  توق  هچ  دوب  هداد  هوک  هشیب و  اب  هانپ  يزاخبا  هدـمآ  دورف  وا  اب  نمرا  هاپـس  سایقیب و  يرکـشل 

دندـمآ ناوجخنب  دـندرک و  بارخ  وا  تیالو  دـنتخوسب و  دـندیتراغب و  دوب  زاخبا  کـلم  ءاـجلم  هک  رهـشقآ  تبقاـع  دوبن  هار  قیقد  قیـضم 
زیربت هب  نوچ  دومرف  تکرح  نادـمه  بناجب  هاگنآ  دـیناشوپ  تعلخ  ار  فارطا  ءارما  نمرا و  هاش  ات  دـنامب  ناوجخن  رد  زور  هاجنپ  ناـطلس 
نوتاخ نآ  ءاقبب  تلودنآ  ماوق  تکلمم و  نآ  ماظن  ایئوگ  تشادب  ردام  هیرغت  دمآ  نادمهب  نوچ  دیسر  وا  شوگب  هدلاو  بارغ  یعن  دیـسر 

هـسردمب دندرک  لقن  نادمهب  ناشیا  دقرم  هئامـسمخ و  نیعبـس و  يدحا و  رد  دیـسر  زگدلیا  تافو  ربخ  نآ  رثارب  هامکی  زا  دعب  و  « 1  » دوب
هبطخ یلوالا  يدامج  لیاوا  رد  دوب  يرامیب  لیباقع  رد  نانچمه  ناطلس  دش و  کباتا  ناولهپ  ناهج  نیدلا  ةرصن  هتخاس و  دوخ  عجضم  هک 

هلودلا ءالع  يارـس  اب  رخالا  يدامج  لئاوا  رد  ناطلـس  دـندناوخب و  ناطلـس  اب  هلودـلا  ءالع  نیدـلا  رخف  دیـس  ریبکریما  رهاوخ  همطاف  یتس 
دوب زور  هدزناپ  هامتفه و  لاس و  هدزناپ  وا  یهاـشداپ  تدـم  تفاـی  تاـفو  نیعبـس  يدـحا و  بجر  فصتنم  رد  نآ  زا  دـعب  درک و  لـیوحت 

يارزو تروصمیلح  هماقلا  عبر  هباوذزارد  تشوگمامت  يومکنت  نساحم  هدیشک  هرهچخرس  يوربوخ  وا  تیلح  لاس  هس  لهچ و  شرمع 
رادزاب نیدلا  رفظم  باجح  ینیزگرد  نیدلا  ماوق  نب  نیدلا  لالج  یـشاک و  نیدلا  نیعم  نب  نیدلا  رخف  هقث و  مساقلا  وبا  نیدلا  باهـش  وا 

زگدلیا نبا  ناولهپ  دمحم  نیدلا  ترصن  زایا  کباتا 
______________________________

نوچ هک  دوب  نآ  درک  هک  هدیدنـسپ  تاکرح  هلمج  زا  هچ  دوب  وا  تریـس  هشیپ و  نداتـسرف  داهزب  تالـص  تاقدص و  املع و  بیترت  و  ( 1)
دومرف دوب  نادمه  همئا  ياوشیپ  ادتقم و  مرتحم و  مدقم و  هک  ار  یخلبلا  نیدلا  رخف  مالسالا  خیش  ماما  هجاوخ  دربیم  ناجیابرذآب  ار  ناطلس 

رد ات  نک  نییعت  ار  رابک  همئا  زا  سکدـنچ  دـشاب  ملاع  دـنوادخ  بوحـصم  مالـسا  ياملع  نید و  همئا  مدـق  تاکرب  هک  تستبغر  ار  ام  هک 
تهج هتسب  گنت  رتسا  ات  هد  رادنید  نوتاخ  نیا  درک  نیعم  ار  سک  هد  مالسالا  خیـش  ماما و  هجاوخ  دنبایب  تازغ  باوث  دنیایب و  وت  تمدخ 

رازه داتـسرفب و  يدوب  ناشیا  تاجارخا  هک  گرب  نادـنچ  داتـسرفب و  شرفم  ولیز و  خـبطم و  تلآ  شکتخر و  رتسا  هد  ناشیا و  ریگراب 
لباقم رد  يزاخبا  رکـشل  دندیـسر و  اجنآ  نوچ  میئامرفیم  ناـشیا  جاـتحیام  یماـقم  رهب  دوخ  اـم  دـینک و  جرخ  یلاـح  تفگ  دادـب و  هچقا 

هک درب  هلمح  دزرب و  گناب  یخلب  نیدـلا  رخف  ماما  هجاوخ  هدـمآ و  رگراک  دیعـس  نوتاخ  نآ  تمه  داـتفا  مالـسا  رکـشل  رب  ینهو  دـندمآ 
دمآ نایزاخبا  رب  تسکش  يدندرک و  تعباتم  ارما  هلمج  مظعا و  کباتا  يدرکن و  نآ  يدوب  هدنز  رگا  ناتسد  متسر 

83 ص : همانقوجلس ،

لرغط نب  نالسرا  نب  لرغط  سولج 

ودـب هدیـسویبان  یکلم  هتفای  امن  وشن و  لابقا  تلود و  رادـناج  ضاـیر  رد  هدـمآ و  دوجوب  تلود  هنایـشآ  رد  دوب  یهاـشداپ  لرغط  ناـطلس 
رد هدش  راوس  کلم  بکرم  رب  بلط  بعتیب  بدا  بتکم  زا  هدرک و  لیوحت  تختب  دهم  زا  هدیشوپ  هدیشوکان  تنطلـس  توسک  هدیـسر و 
مار ماگل  راسفیب و  شکلم  نسوت  هدـمآ و  مادـب  هنادیب  شتلود  خـیرم  هدوبان  موجن  ماکحا  علاط و  ریثات  ماوعا و  هوشع  مایا و  هدـعو  دـنب 

نمی تلدـعم و  رفب  تلود  لابقا  همهنیا  هتـسشن و  هتـساریپ  هنازخ  هتـسارآ و  ناوخ  رـسرب  هدروخان  یگوات  نان  هدربان و  یگواـی  جـنر  هدـش 
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تـسد زا  یکلم  هک  هدومن  يور  زگدلیا  دـمحم  نیدـلا  ایندـلا و  ةرـصن  مظعا  کباتا  ياشگروشک  ریگناهج  غیت  تیور و  يأر و  تیبرت و 
نانع فارطا  باحـصا  هاشکلم و  نب  دمحم  نب  لرغط  نب  دمحم  نوچ  هتخاس  ماقم  ناهفـصا  دزی و  ردرب  تیالو  نایم  رد  یکلم  دوب و  هتفر 

راهق و رابج  يادـخ  نوع  رب  دامتعا  ناشیا  تنواعم  ددـمیب و  هدوب  راهن  لـیل و  فیراـصت  راـگزور و  بلقت  رظتنم  هتفرگ  ذوخاـم  تمواـقم 
نآ درک و  صلختـسم  میلقا  ود  کلم  ناجیابرذآب و  رگید  سراپب و  یکی  درب  نتخات  ود  هامکی  تدـمب  هدرک و  دوخ  راکماک  يوزاب  توق 
بآ وچ  غیت  عباتم  هک  ترصن  هبکوک  تلود و  هبدبد  نوچ  مرجال  فارطا  يارما  تنواعم  تنمیب و  عناق  عالق  تمزالمب  ار  عماط  کلم  ود 

هداجرب ياپ  دـنداهن و  وا  نامرف  طخ  رب  رـس  رارطـضا  زجع و  رـس  زا  دـندرک  هدـهاشم  وا  نامرف  رخـسم  ناهج  وا و  باـکر  مزـالم  لاـبقا  و 
یئاوهود یلدود و  روتف  هنتف و  نآ  رد  ار  صخش  چیه  دادضا  رهق  عمق و  دالب و  رب  ترـصن  رفظ و  زا  دعب  دنتـشادیم و  تباث  افو  صالخا و 

هراپ نان  بجاوم و  یتدایزب  تخاونب و  ارناـنگمه  دیزـس  وا  قارعا  تراـهط  قـالخا و  نسح  مرک و  تنیط  زا  هچناـنچ  دومرفن و  تذـخاؤم 
ماود دنـشاب و  نمیا  هدوسآ و  بصخ  عترم  بذـع و  عرـشم  رد  هلمج  اـت  تشادرب  ناـشیا  راـک  يور  زا  راعـشتسا  راعـش  درک و  صوصخم 

هن هک  دـنکیم  نآ  ياضتقا  تفطاع  نیا  ضیف  تلدـعم و  نیا  طرف  تاولخ و  تاقواب  دـنهاوخیمرد  یلاـعتیراب  زا  وا  تمعن  لومـش  تلود و 
نتنتمهت رفدیـشمج  لدردـیح  هاشداپ  نیا  زورره  هک  اـصوصخ  دـیآ  ناریا  ناطلـس  ناـمرف  تحت  رد  ناـهج  میلاـقا  یماـمت  راـگزور  سب 

هچ لوصوم  لد  ماکب  یناگدنز  داب و  نورقم  ماودب  شتلود  هک  فکمتاح 
84 ص : همانقوجلس ،

وا هیصان  تانجو  تاحفـص  رب  يرادناهج  تمالع  دتفایم و  هدهاشم  هنیاعم  يرادناهج  تراما  یهاشداپ و  صیاصخ  فلـس و  راثآ  راهظا 
هدوبن و صیاصخ  نیا  دج  ردپ و  زا  ار  هاشداپ  چیه  ددنویپیم و  تمادتـسا  اب  وا  تنطلـس  مایا  رد  تلود  ءارما  ناگدنب و  دیما  دوشیم  نیعم 

لدع رشن  ملح و  لومش  ملع و  روفو  لقع و  لامک  نیا  یلاعت  قح  ضیفب  هک  تسا  دیما  دیـسر  ودب  هک  هدیـسرن  ناشیاب  ثراب  کلامم  نیا 
نتخاب و گنهرف  رنه و  نتخآ و  هزین  يراوسکباچ و  تغالب و  طخ و  یتسود و  املع  سفن و  تفع  تعاجـش و  ظفحت و  ظقیت و  لاـمک  و 
یتلود و زورره  هتـشاد  ینازرا  یلاعت  قح  هک  یناگدـنز  علطم  یناوج و  ناوفنع  رد  ار  وا  هک  دـشاب  كولم  تلاـح  بحتـسم  قیـال و  هچنآ 

صیاـصخ بوـخ و  لاـصخ  نیا  دـیارآیم و  ار  تخت  جاـت و  مدـق  قرفب و  اـت  دـیازفایمرد  تلود  رمع و  نوـچ  رگید  یتـبهوم  یتـمعن و 
. دیآ رصاق  نآ  كاردا  زا  القع  مهف  هک  دسرب  یئاجب  بوبحم 

یقوجلس لرغط  زونه  شاب  ابص  داب  دزو  وت  رب  اتزونه  شاف  ناهج  تسدرکن  وت  يوب 
نالسرا بلا 

85 ص : همانقوجلس ،

يروباشین يریهظ  همانقوجلس  لیذ 

هدش فیلات  هنس 599  رد  هک  میهاربا  نب  دمحم  دماح  وبا 
شیارآ رد  تحار  نما و  زا  ناهج  هک  يدهع  رد  دوب  هدیناسر  هاگیاجنیا  ات  قوجلـس  لآ  تنطلـس  مایا  رکذ  يروباشین  نیدلا  ریهظ  هجاوخ 

رب تسلمتشم  نآ  و  لصا . فینـصت  زا  دعب  هدرک  فیلات  میهاربا  نب  دمحم  دماح  وبا  لصف  نیا  تیاکح  شیاسآ  رد  قلخ  ناج  لد و  دوب و 
هعقاو زا  هامود  لاس و  تشه  هک  دعب  ام  دش  هتشون  هئامسمخ  نیعست و  عست و  لوالا  عیبر  رد  لیذ  نی  لرغط و  ناطلس  خیرات  همتاخ  همتت و 

. دمآ ملق  رد  یئانس  راتفگ  زا  تیب  نیا  دمآرب و  شداهن  زا  دایرف  هتشذگ  نالسرا  نب  لرغط  ناطلس 
دوب تسایس  لدعاب و  یهاشداپ  لرغط  ناطلس  ینیب  نالسرا  بلا  نت  ردنا  كاخب  ات  آورمبنودرگ  رب  هتفر  تعفر  يدید ز  نالسرا  بلا  رس 

دهعمتـسر تقوردیح و  يدرم  رد  دوب . هتـشادن  غیرد  وزا  چیه  گنهرف  رنه و  تفع و  لدـع و  قلخ و  رد  یلاعت  دزیا  قوجلـس  لآ  رد  هک 
تلود همامد  هناهم و  هقاس و  رب  هک  دوب  بیع  کی  ار  وا  اما  زاونشیورد  تسودملاع و  رهد . هناگی  تغالب  تواخـس و  تلادـع و  رد  دوب .
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نوچ دندوب و  شیاسآ  تیهافر و  رد  ملاع  قلخ  ناطلس و  دوب  تایح  رد  ناولهپ  دمحم  کباتا  ات  تشادیمن  دوس  شـشوک  ریدقت  اب  داتفا و 
رد يرب  یضعب  ارما و  یضعب  اب  دوب  هواسب  لرغط  يررهشب و  دش  یفوتم  زگدلیا  دمحم  کباتا  هئامـسمخ  نینامث و  يدحا و  هجحلا  يذ  رد 
زاب هتشذگ  دعاوقب  کلم  راک  هک  تساوخ  ناطلس  دندوب  ناهفصاب  « 1  » سور نیدلا  فیس  ریگینـشاج و  هیبا  لامج  جنانیا و  غلتق  تمدخ 

نادمه ردب  نارگ  يرکشل  اب  لزق  ات  نالسرا  لزق  کباتا  ياعدتساب  دنداتسرفیم  سکالم  هیفخ و  رد  ارما  تسد  رب  نیطالـس  هکنانچ  دروآ 
نایوگدب هرمز  داتفا . تاقالم  غاب  کشوکب  دمآ و 

______________________________

هخـسن  ) خـیراوتلا ةدـبز  دـندوب - شرکـشل  نارادرـس  ناولهپ و  کباتا  نامالغ  زا  ودره  سور  نیدـلا  فیـس  هبا و  يا  نیدـلا  لاـمج  (- 1)
( فراعم هناخباتک  یسکع 

86 ص : همانقوجلس ،
ناطلـس راک  کباتا  تفرب و  تسد  زا  کباتا  دوجوب  تنطلـس  راک  دـندرک و  نمیااـن  ورب  ار  ناطلـس  ناطلـس و  رـس  رب  ار  وا  قارع  ناـناتف  و 

تفیرفب لامب  ار  یضعب  درک و  سوبحم  ناطلس  صاوخ  یـضعب  درک . ناطلـس  کلم  رد  عمط  تروشم  روضحیب و  تفرگورف و  یگرابکیب 
رد دندرک و  رهاظ  نایصع  رهاجتب  سور  نیدلا  فیـس  هبیا و  نیدلا  لامج  و  ضارغا ، بحاص  لوقب  تفرگ  گنت  ناطلـس  رب  شاعم  راک  و 

تفر و هواسب  ناشیا  رثارب  کباتا  دندرک . ير  دصق  ناشیا  دنداهن و  ناهفصاب  يور  ناطلس  اب  کباتا  سپ  دندومنیم  ناطلس  اب  لاوحا  هیفخ 
لامج دندرکیم و  مامت  طایتحا  ناطلـس  تظفاحم  رد  دندش و  يرب  اجنآ  زا  دروآ و  حاکن  دـقع  هلابح  رد  جـنانیا  تنب  نوتاخ  کلملا  اجنآ 

بالودرس زا  شیوخ  صاوخ  اب  هئامسمخ  نینامث و  ثلث و  لوالا  يدامج  رد  تفای  یتصرف  ناطلس  بشکی  ات  دندش  نانمـسب  سور  هبیا و 
اب کباتا  داد و  يورابيور  فاصم  نیقیرف  زورکی  « 1  » تفر وا  بقعب  رکشل  هلمج  اب  کباتا  نانمـسب  تفر  سور  هبیا و  شیپ  دش و  راوس 
نآ زا  دعب  درک  بارخ  دتـسب و  داد و  راصح  دنتـشاد  هدحالم  هک  هیاد  هید  ناطلـس  دمآزاب و  يرب  دش  هتـسکش  هوبنا  هاپـس  مشح و  ترثک 

نامهم ار  ناطلس  هک  زور  کی  ات  دندینادرگ  شحوتم  ار  ناطلس  نایوگدب  تشادیم  میدقت  هدیدنسپ  یتمدخ  اجنآ  کلم  دش و  ناردنزامب 
دومن رذع  دیهمت  داتسرف و  سک  دش  لعفنم  ریغتم و  « 2  » کلم دمآ  نانمسب  ير  هارب  تسشنرب و  کلم  یهاگآیب  ناطلس  ندرک  تساوخ 

تفلاـخم زاـغآ  قارع  ءارما  دـمآ و  رهـشب  هئامـسمخ  نیناـمث و  ثلث و  ناـضمر  رد  کـباتا  درک و  لوبق  ناطلـس  رهاـظب  دوخ . یهاـنگیب  و 
هئامسمخ نینامث و  ثلث و  هنس  ناضمر  مراهچ  رد  دش  دیماان  کباتا  دیآیم . هک  دندنکفایم  ناطلـس  هزاوآ  فیجاراب  دندرکیم و  ندیلاغآ 

نیدلا جارـس  دوب و  درجورب  رهـشب  رکب  وبا  ریما  تقونآ  رد  نادمه و  ردب  دـندنامب  ياجرب  هلمج  هنب  درک و  ناجیابرذآ  مزع  هاگان  بش  رد 
ناتـسهب و هعلقب  زایا  ریما  دش و  ير  هسورحمب  ناجنز  هار  زا  جنانیا  غلتق  دمآ و  نادـمهب  ناضمر  مهن  رد  دـمآرب و  لیجعتب  ناهفـصاب  زامیق 

لاس نیا  ناضمر  مراهچ  رد 
______________________________

گنج ناشیا  ناـیم  زور  دـنچ  هوک و  هدرگ  هدراـهچ و  ناـیم  دـشاب  هدوب  رهم  هاررب  هک  داد  دـنلب  یهوک  اـب  تشپ  ناغمادـب  ناطلـس  و  (- 1)
کلم هناخباتک  هخسن  وربا  ظفاح  خیراوتلا  عمجم  دنداد  يورابيور  فاصم  زورکی  و  دوبیم ،

يدنوار تشادن - دامتعا  هبازا  هبا و  يارب  هک  (- 2)
87 ص : همانقوجلس ،

نیرد دنداهن  ناجیابرذآب  يور  دـش و  قفتم  رکب  وبا  ریما  اب  دـمایب و  ناهفـصا  زا  زامیق  نیدـلا  جارـس  داتفا و  ضیوفت  نیدـلا  زیزعب  ترازو 
یعمج اب  ناطلـس  دندینـش  رکب  وبا  ریـسم  ربخ  نوچ  نادـمهب ، رادـملع  ریما  دوب و  ناتـسمز  لصف  دـمآ  هواـسب  کـنابایب  هار  زا  لرغط  تقو 
هتـشک رادملع  ریما  تفرگب  ناشیا  هار  تفر و  « 1  » يرهکرک هئامـسمخ  نینامث و  عبرا و  مرحم  رد  هدـیدان  ناهج  ناگدازگرزب  ناناوج و 

فیجارا دـندش  ناجیابرذآ  هجوتم  مهاب  دـمآ و  ناطلـس  شیپ  ير  زا  جـنانیا  غلتق  دـمآرد  راهب  لصف  نوچ  رباکا و  ناناوج  یعمج  اـب  دـش 
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قارع و کلم  دـصقب  راوس  رازه  هدزناپ  اب  « 2  » دادغب ریزو  هک  دش  رتاوتم  ربخ  لاس  نیا  رفـص  رخآ  رد  دندادیم  قارعب  کباتا  ندـمآ  هزاوآ 
وا اب  هئامسمخ  نینامث و  عبرا و  هنـس  لوالا  عیبر  مشـش  دمآ  جرمیادب  زورنابـش  ودب  نتخاتب  دوردیپس  رانک  زا  ناطلـس  دنـسریم  کباتا  ددم 
رد دادـغب  رکاسع  ربخ  نوچ  تفرگب و  ار  سنوی  نبا  ریزو  تسکـشب و  روفب  ارناشیا  داد و  فاصم  دادـغب  رکـشل  اب  دوب  هدـنام  لیلق  یهاپس 

دمآ دورف  نارهم  کشوکب  ناطلس  دوب  هدیسر  یلزنم  کیب  کباتا  دمآ  نادمهب  ناطلـس  نوچ  دنار  قارعب  تساوخیم  کباتا  دندادیم  هاوفا 
فیجاراب زاب  دش  گنت  کباتا  رکـشل  رب  راک  دوب و  مئاق  گنج  ناشیا  نایم  شیبامک  هامکی  تدـم  درک و  لوزن  نهک  کشوکب  کباتا  و 

کـشوک رد  لاس  نیا  لوالا  يدامج  رد  ناطلـس  تفر و  دابآدـسا  تیالوب  تساخرب و  ببـس  نادـب  کـباتا  دـندادیم  دادـغب  رکـشل  هزاوآ 
دـش رکنم  شحوتـسم و  جنانیا  غلتق  ببـس  نیدب  دندرکیم و  هک  الیتسا  تهجب  تشکب  دندوب  یمیدق  گرزب  هدـنب  ود  هک  هبازا  هبیانهک و 

داتسرفب و وا  سپ  زا  ار  وا  هنب  نوتاخ  تبقارم  تهج  ناطلس  ناطلس و  نذایب  دندش  يرب  دنتسشنرب و  جنانیا  غلتق  سرب و  سالت  نیدلا  ءالع 
دش و ناجیابرذآب  ناطلس  دش و  ناور  ات  داد  يروتـسد  داد و  يوب  شیوخ  نارـسپ  زا  یکی  دومرف و  فاطعتـسا  تلامتـسا و  ار  نیدلا  ءالع 

نیا بجر  هام  رد  دندمآ و  نادمهب  دابآدسا  زا  دادغب  رکـشل  اب  کباتا  داد  صالخ  هعلق  زا  ار  رادملع  ریما  تفاتـش و  تمدـخب  نمرا  کلم 
مزع کباتا  تساوخ  یتشحو  دادغب  هاپـس  کباتا و  نایم  دنچکی  زا  دعب  دندرک و  هاش  نامیلـس  نب  رجنـس  مانب  کلامم  هکـس  هبطخ و  لاس 

داهن قارعب  يور  ناطلس  دنتشگزاب  هدداغب  درک و  ناجیابرذآ 
______________________________

توقای لوقب  دیدشتب  رامزدرد - ناطلس  هک  دیوگ  يدنوار  (- 1)
ریثا 12 نبا  هفیلخ - رصان  ریزو  سنوی  نب  هّللا  دیبع  نیدلا  لالج  (- 2)

88 ص : همانقوجلس ،
دندرک و كاله  ات  دومرفب  غلتق  ردیح و  قفوم و  رـسپ  ود  اب  ار  زیزع  هجاوخ  ناطلـس  دمآرد  ناتـسمز  نوچ  لاس  نیا  هجح  يذ  متفه  رد  و 
رد تسا  هیناهفصا  دوهعم  هکنانچ  دوب  ناهفصا  هنحش  رمدزا  ناطلس  لبق  زا  نارگ  رکشل  اب  دمآ  ناهفـصاب  ير  زا  خیرات  نیا  رد  جنانیا  غلتق 

ناتـسمز ببـسب  ناطلـس  دسیونیم و  ناطلـسب  هماندایرف  ثاغتـسم و  رمدزا  رـسپ  دوب  میاق  لدج  گنج و  دنچکی  دش و  رهاظ  یئاوهود  رهش 
راهب لوا  ناطلس  دنتشکب . ار  وا  دندتسب و  تشاد  رمدزا  هک  رهش  هئامسمخ  نینامث و  سمخ و  رفـص  رد  ات  نتفر  رد  درکیم  ریـصقت  ریخات و 

مع شیپ  جنانیا  غلتق  دنتشذگب و  ناجنز  زا  ات  تفریم  سپ  زا  ناطلس  تساخرب و  شیپ  زا  شیوخ  رکـشل  اب  جنانیا  غلتق  درک  ناهفـصا  دصق 
یتعامج دور  ناهفصاب  هک  تساوخ  دوب  كدنا  مشح  ار  ناطلس  دروآ و  قارعب  رایسب  رکشل  اب  يدوزب  ار  وا  تفریم و  نالسرا  لزق  شیوخ 

دش و نورب  درجورب  هارب  ناطلس  دیسر . نادمهب  کباتا  ات  درک  لطاب  ناهفصا  زا  ناطلس  مزع  دنتـشونیم و  اهفطلم  ناهن  رد  دندرک و  ردغ 
یپرد کباتا  تفریم و  نانچمه  دادن  فاصم  دش  مولعم  شیوخ  رکشل  یئاوهود  ار  ناطلس  تفریم  ناطلس  بقع  رد  رایسب  رکشل  اب  کباتا 
ناطلس دندادب  مه  زا  تسد  نارگید  دنتخیرگ و  کباتا  شیپ  یضعب  نایرکـشل  دندنامزاب و  وزا  تالآ  بابـسا و  هنازخ و  هنب و  هلمج  ات  وا 

ایهم بابـسا  رکـشل و  زاب  ات  درک  يدنویپ  یتلـصو و  وا  اب  تفر و  قاجفق  نیدلا  زع  لیخ  نایم  رد  داهن و  ناجیابرذآب  يور  صاوخ  هرمز  اب 
دمآزاب لوسر  نوچ  تساوخب و  دوب  هدرک  وا  اب  ریزو  هک  یتمواـقم  رذـع  داتـسرف و  هفـالخلا  رادـب  یلوسر  تفرگ . ـالاب  ناطلـس  راـک  دـش 

قاچبق نسح  رایتخاب  نآ  زا  دعب  داتسرف و  اجنآ  يرسپ  زیزع  ناوید  تهج  دتـسرف  اجنیا  شیوخ  نآ  زا  يرـسپ  هک  دندوب  هدرک  تساوخرد 
ناطلس هک  دمآ  ربخ  دنچکی  زا  دعب  دناشن  تخترب  ار  نامیلس  نب  رجنس  دمآ و  نادمهب  کباتا  تفر  ناطلس  نوچ  داهن و  ناجیابرذآب  يور 

اما دمآ  دورف  ناطلس  هلباقمب  درک و  ناجیابرذآ  مزع  دش و  رعـشتسم  کباتا  دنکیم  یبارخ  دیـسر و  ناجیابرذآ  هب  قاچفق  راوس  رازه  هد  اب 
دـنکن و قاچبق  دـصق  کباتا  دـعب  امیف  هک  تفرب  ناشیا  نایم  يدـهع  دـندومن و  دـشودمآ  نالوسر  درک و  هلیح  تشادـن  تمواقم  تقاـط 

کباتا داد و  هزاجا  تایالو و  رد  درک  هدنکارپ  ار  قاچفق  رکشل  دش  نمیا  ناطلس  نوچ  تفای و  دیهمت  هطلغم  طرش  نیدب  دراذگ  ناطلـسب 
نادمهب يور  وا  درک  تمیزه  ار  وا  دنتخات و  ناطلس  رسرب  هاگان  دوب  تصرف  زهتنم 
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89 ص : همانقوجلس ،
درم دـص  اب  هداد  فاصم  دوب و  هدرک  گنج  کباتا  اب  هاگیاج  دـنچ  ندیـسر  نادـمهب  ات  تشاد  يرـسکت  هیامکدـنا  ناـمز  نآ  رد  داـهن و 

یتعامج دوب  ناوتان  هچرگا  ناطلـس  دـسرب  کباتا  ات  درادـهاگن  ناهفـصا  هار  ات  داتـسرفب  وا  رثارب  هتخاس  یمـشح  کـباتا  دیـسر  نادـمهب 
دومن دیهمت  لابقتسا  مسر  تقو  تحلصم  ترورض و  رـس  زا  ناطلـس  دیـسرب  کباتا  زور  ود  زا  دعب  دورن و  دسرب  کباتا  ات  دندید  باوص 

هاشکلم ار و  وا  زور  ود  زا  دـعب  و  هئامـسمخ - و  نینامث - تس و  ناضمر  رد  دـنتفرگورف  ار  ناطلـس  هار  درگ  زا  دیـسر  کـباتاب  هک  یلاـح 
قارع دالب  هلمج  ار  کباتا  دابآمیهاربا و  و  « 1  » نارک يزاوم  سرا  بآ  رانکرب  لابح  ۀیالو  رد  نارهک  هعلقب  داتسرف  ناجیابرذآب  ار  شرسپ 
مامت تنطلـس  بابـسا  نوچ  دـش و  عطقنم  ضفخنم و  قوجلـس  لآ  تنطلـس  موسر  داـتفا . رارق  تنطلـسب  وا  سولج  رب  تشگ و  صلختـسم 
هاجنپ دنتفای  هتشک  ار  لزق  کباتا  نادمه  ردب  نهک  کشوکب  هئامسمخ  نینامث و  عبـس و  لاوش  رد  تخادرپب  روما  دقعولح  زا  تخاسب و 

رکب وبا  کباتا  دـش  رـشتنم  ناجیابرذآ  هب  لزق  کباتا  هعقاو  ربخ  نوچ  دنتـشادب و  تسد  گنج  زا  نایرکـشل  هدز  وا  مادـنا  رب  دراـک  مخز 
دوب و یکباتا  زگارق  نیدلا  ردب  نادمه  یلاو  دـندش و  يراب  شاهدـلاو  جـنانیا و  غلتق  دنتـشادب  لزق  هیزعت  دـش و  ناجیابرذآ  هب  بش  نامه 

ربخ نوچ  تسا  هتفای  صالخ  هعلق  زا  لرغط  هک  دیسر  ربخ  نآ  يانثا  رد  دندرک و  ترامع  نادمه  هعلق  هلودلا  ءالع  نب  هلودلا  دجم  سیئر 
تالحم ات  زگارق  اب  نایکباتا  هلحم  زور  راهچ  دنک  نوریب  رهـش  زا  ار  زگارق  هک  تساوخ  دزب و  تراشب  دش  راودیما  هلودلا  دجم  دش  ققحم 

رشتنم لزق  کباتا  هعقاو  ربخ  نوچ  دنتـشادب و  گنج  زا  تسد  ببـس  نیدب  دش  ادیپ  بعـص  هلزلز  نآ  زا  دعب  دندرک و  گنج  هلودلا  دجم 
دمآ و زیربتب  اجنآ  زا  ات  دنداد  صالخ  دنب  زا  ار  ناطلـس  يرامزد  نیدـلا  ردـب  یلغـسایا و  دومحم  « 2  » تنواعمب نارهک  هعلق  لاوتوگ  دـش 

هلودلا فرش  رـسپ  رمع  و  « 3  » يدابارق نیدـلا  رون  درم و  رازه  هس  اب  داـهن  قارعب  يور  ناطلـس  دـندشیم  عمج  ورب  هاپـس  بناوج  زا  زورره 
يور لسگفص  نازرابم  لدریش و  نادرم  همه  راوس  رازه  هدزاود  اب  جنانیا  غلتق  دوب و  راوس  هخرسب 

______________________________

عقاو غادهچارق  یبرغ  تمـسق  رد  هک  نارهک  هعلق  اـی  تسا - فلـسلا  براـجت  خـیرات  بحاـص  نطو  هک  تسناوجخن  ناریگ  دوـصقم  (- 1)
. هدوب دوجوم  هیوفص  لیاوا  ات  ظفلت - رد  يرییغت  رصتخم  ای  هدوب -

-364 يدنوار - یلغوسایا - يرامزد  نیدلا  ماسح  رالاسهفسا  (- 2)
- يدنوار یکباتا - زقارق  نیدلا  ردب  ناوخنآرق - نیدلا  رون  (- 3)

90 ص : همانقوجلس ،
ناطلـس دش و  مزهنم  جنانیا  غلتق  تفای و  رفظ  ناطلـس  دنداد  فاصم  هرخالا 588  يدامج  مهدزناپ  هنیدآ  زور  نیوزق  رهاظ  دـنداهن و  ودـب 

هک تساوخ  دزرس و  وا  داهن  رد  تیمح  تریغ و  دش  هاگآ  نیکتشون  نب  دمحم  نب  زـستا  نب  نالـسرا  نب  شکت  هاشمزراوخ  تفر  نادمهب 
هاشناطلـس شیوخ  ردارب  اب  ار  وا  زین  تشاد و  فقوت  رد  دوب  سوبحم  نوچ  اما  دتـسرف  ددـم  دـنک و  یقوجلـس  نادـناخ  تمعن  يرازگ  قح 

دنام لمهم  لطعم و  کلم  داتفا  هعقاو  ار  کباتا  نوچ  ندرک  وا  تنواعم  تسناوتن  دوب  میاـق  تبتاـعم  تشقاـنم و  نالـسرا  لـیا  نب  دومحم 
ار جـنانیا  غلتق  دوب و  هتفای  صالخ  دـیق  زا  ناطلـس  دیـسر  يرب  نوچ  داهن و  قارعب  يور  يرازگقحب  مه  بلطب و  مه  هاـشمزراوخ  ناـطلس 

ناهجرس هعلق  هب  مزراوخ  رکـشل  شیپ  زا  دمآ  يرب  نوتاخ  دوخ  ردام  اب  جنانیا  غلتق  تقونیرد  هتـسویپ  يوب  اهرکـشل  بناوج  زا  هتـسکش و 
راک نوچ  هاش  مزراوخ  هئامـسمخ  نینامث و  نامث و  رخالا  يدامج  رد  دمآ و  دورف  بالودرـسب  ير  ردب  ناوارف  رکـشل  اب  ناطلـس  دیهانپ و 

هبطخ هکس و  هک  دیاب  قارع  هلمج  رد  هک  داتـسرف  ماغیپ  لرغطب  درک  قارع  کلم  رد  عمط  دوبن  مامت  يرکـشل  لرغط  اب  دید و  رگید  یعونب 
دهع و نیرب  دراذگزاب  هاشمزراوخ  هب  هک  دش  رارق  دندرک  دـشودمآ  نالوسر  رابدـنچ  دـننک ؛ نم  رکذ  هفیلخ  رکذ  زا  دـعب  دـشاب و  ام  مانب 

نوچ دـندوب  ناقداپرج  تیالوب  تقونیرد  شکهلمـش  هناتق و  قایم و  زگارق و  ناوخنآرق و  نایکباتا  تعامج  تشگزاب و  هاشمزراوخ  رارق 
ار جنانیا  غلتق  هدلاو  ناطلـس  تشگرب  هاشمزراوخ  دنتـشاد . قاثیم  دـهع و  ضقنرب  ار  وا  دـنتفرن و  وا  رثارب  تعامجنیا  تشگزاب  هاشمزراوخ 
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هب جـنانیا  غـلتق  دروآ و  نادـمهب  ناهاجرــس  هـعلق  زا  ار  وا  هئامــسمخ  نیناـمث و  ناـمث و  ناـضمر  رد  دروآرد و  شیوـخ  حاـکن  دــقع  رد 
دمآ و رفظم  رکب  وبا  فاصم  راهچ  هس  زا  دعب  دومن  تمواقم  رکب  وبا  دوخ  ردارب  اب  دنداهن ، يوب  يور  فارطا  زا  رکشل  تفر و  ناجیابرذآ 

نیعم لاس  نیا  لوالا  عیبر  رد  دمآ و  ناطلـس  شیپ  هدـش  مزهنم  مزراوخ  رکـشل  زا  دـیؤم  نب  هاشناغط  هئامـسمخ  نینامث و  عست و  مرحم  رد 
هعلقرب نایمزراوخ  تفر  يرب  دیسر  ناظمب  نایمزراوخ  دهع  ضقن  نوچ  دوب و  هتشون  دادغبب  هفطلم  هکنآ  ببـسب  دنتفرگورف  ار  ریزو  نیدلا 

دـندرک و بارخ  هعلق  نآ  ات  دومرفب  ناطلـس  لاس  نیا  نابعـش  رد  دـنتخیرگب و  نارگید  دنتـشکب و  ار  یـضعب  دتـسب  داد  راـصح  دـنتخیرگ 
تشاذگب يرب  ریزو  اب  هنحش  دمآ و  نادمهب  دش و  رامیب  ناطلس  دنداد و  نیعمب  زاب  ترازو 

91 ص : همانقوجلس ،
هواس اب  ریزو  هنحـش و  درک  ير  دصق  دش  قفتم  وااب  رادزاب  نیدـلا  رفظم  دـمآ و  نیوزقب  ناجیابرذآ  زا  مزهنم  جـنانیا  غلتق  خـیرات  نیا  رد  و 

ناغمادب دش و  مزهنم  جنانیا  غلتق  داتـسرف  يرب  راوس  رازه  راهچ  اب  لاس  نیا  لاوش  رد  ار  ملع  ریما  ناطلـس  دندش  نادمهب  اجنآ  زا  دـندمآ و 
هفحم رد  ار  ملع  ریما  دـمآ  هواسب  ناطلـس  دـیهانپ و  نایمزراوخب  هتفای  تصرف  زاهتنا  جـنانیا  غلتق  دـش  رامیب  ملع  ریما  دـنچکی  زا  دـعب  تفر 

دمآ ير  راوجب  وا  یپرب  ناطلس  تفر و  ناغمادب  جنانیا  غلتق  رارج  یهاپس  اب  درک  ير  مزع  لاس  نیا  هجحلا  يذ  رد  ناطلس  دندرب و  نادمهب 
دنداد فاصم  ير  ردب  هئامـسمخ  نیعـست و  هنـس  مرحم  مراهچ  رد  دمآ  ددـم  شکت  ناطلـس  زا  یمزراوخ  راوس  رازه  تفه  ار  جـنانیا  غلتق 

. دناهتفگ تیب  ود  نیا  حتف  نیا  رد  تفر و  ناگرگب  جنانیا  ناتق  دندش  راتفرگ  رایسب  دش و  هتسکش  نایمزراوخ  جنانیا و  غلتق 
راوخ یمزراوخ  وت  نارب  رجنخ  يوراوخ  یمزراوخ  وت  نازیزع  شیپ  يا 

ندـمآ هزاوآ  تفرگب  ار  ریزو  نیدـلا  نیعم  دـمآ و  يرب  لرغط  راوخ  یمزراوخ  وـت  نانمـس  هلمح  زاباوـخ  رد  دـنیبب  هک  دراـین  شیب  نیز 
دندومنیم و نواهت  عامجتـسا  رد  نایرکـشل  دروخیم و  بارـش  هزورهمه  ناطلـس  ینامـسآ  ياضق  دـب و  قافتا  زا  دـش و  رتاوتم  هاشمزراوخ 

لوالا عیبر  رخآ  هبنشجنپ  زور  هصفانم  هنس  رد  ات  دندرکیم  ارغا  ناطلس  دصقب  ار  وا  دنتشونیم و  هاشمزراوخب  تافطلم  یـضعب  فورعم  ءارما 
دب ءاضق  روهت و  زا  لرغط  دمآ  دورف  ير  هزاوردب  دم  رصحیب و  یمشح  ددع و  دحیب و  يرکشل  اب  شکت  هاشمزراوخ  هئامـسمخ  نیعـست و 

سفن نوچ  دنتفرگ و  نایم  رد  اهنتب  ار  وا  هاپـس . تقفاوم  تنواعم و  ییاهنتب  دز  مزراوخ  هاپـس  همدقم  بلقرب  داد  فاصم  مشح  هیامکدنا  اب 
ار وا  نت  داتسرف و  دادغبب  درک و  ادج  نت  زا  ار  وا  رـس  ات  دنتـشاد  نآرب  ار  وا  دادضا  ادعا و  دنکن  عفد  ار  وا  هلیح  چیه  دیـسر  رخآب  هدودعم 

هتفگ زور  نآ  رد  یگرزب  تخیوایب  ير  رازاب  نایم  رد 
تسگنرکی نامزره  خرچ  هزوریفتسگنتلد  نوچ  هنامز  اهش  زورما 

تلدـعم شیاسآ و  تیهافر و  هدـیرفآ  چـیه  قارع  رد  وزا  دـعب  تسگنـسرف و  تندـب  ات  رـس  زورمادوب ز  زگ  کی  کلفب  ات  وت  رـس  زا  يد 
. دنداتفارب میدق  ياهنادناخ  تفاین و 

نونکا گنجرپ  حلص و  یهت ز  تسیرودنونکا  گنردص  بجعم و  همه  تسقلخ   92 ص : همانقوجلس ،
ار ناخ  سنوی  شیوخ  دـنزرف  دـش و  ملـسم  قارع  ار  شکت  ناطلـس  نونکا  گنتلد  تسخارف  هچ  بر  ایمتـس  یخارف  فاـصنا و  یگنت  زا 

ارماب ار  قارع  تیالو  خرف و  نیدلا  زعب  ناهفصا  یگنحش  داد و  جنانیاب  ار  نادمه  تخت  داد و  ير  تلایا  ار  ناخ  دمحم  تشاذگ و  قارعب 
. دیوگ نامصخ  باوج  ات  داتسرف  ناشیا  ددمب  ار  قوجایم  ریما  هار  زا  درک و  شخپ 

تسا هتشگ  مزال  ریز  طالغا  حالصا  رگید  خسناب  هلباقم  زا  دعب 
93 ص : همانقوجلس ،

[ اه تسرهف  ]

لاجر یماسا  تسرهف 
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هجرغ 904644 نیکتشون  نب  دمحم  نب  زستآ  فلا 
قترآ 2825

روقنسقآ 7657056
یجاغالا 23 نز  بلآ 

ینامیلس 2019 نیکتیآ 
لانی 1918 میهاربا 

یعاقفلا 18 قحسا  وبا 
ینیزگرد 65 نیدلا  دامع  تاکربلا  وبا 

بیبط 65 تاکربلا  وبا 
لضفم 42 ءالعلا  وبا 

شملتق سراوفلا ر . وبا 
يداباسلا 45 مساقلا  وبا 

یناجروب 2318 مساقلا  وبا 
82555452 نیدلا ) ماوق   ) ینیزگرد مساقلا  وبا 

ینامرک 24 مساقلا  وبا 
یئاخس 34 یلاعملا  وبا 

ات 90  8675 کباتا )  ) دمحم نب  رکب  وبا 
میهاربا 85 نب  دمحم  دماح  وبا 

يودمح 14 دعس  وبا 
کیبرغچ نامیلس ر  وبا 
کبلرغط ر  بلاط . وبا 

ینوتاخ 3432 رهاط  وبا 
ير 35 سیئر  ملسم  وبا 

یطاریق 5444 روصنم  وبا 
ر. لضفلا . نب  دمحا  نب  رصن  وبا 

یشاک نیعم 
دیس 4342 مشاه  وبا 

3736 زنا )  ) رتا
نادوسه 7675 میهاربا و  نب  یلب  دمحا 

هاشکلم 34 نب  دمحا 
ات 42 شاطع 40  رسپ  دمحا 

یناتسهد 23 دمحا 
ناخ 44 دمحا 
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کبرخا 3837
کباب 80 نب  ریشدرا 

686563 کباتا )  ) هبا نالسرا 
نوغرا 3735 نالسرا 

ات 82 لرغط 7358  نب  نالسرا 
بذاج 13 نالسرا 

جرعاب 46 فورعم  روعرا 
بجاح 54 ناغرا 

هبازا 8786
رمدزا 88

ات 181713 لیئارسا 10 
کلم 3633 لیعامسا 

ات 85845236 ات 29 34  دمحم 2118  نالسرا  بلا 
نیکتبلا 34

رخ 7568 هنرک  شوغبلا 
اطخ 46 ناخلا 

نوتاخ 90898786 کلملا 
ینابیش 72 ماما 

رادملع 9187 ریما 
يزعم 5133 ریما 

صتخم 68 نیدلا  نیما 
زایا 4139

86827672 7066 نیدلا ) رصان  کباتا   ) زایا
ات 8583  7068636258 نیدلا ) سمش  کباتا   ) زگدلیا

ناخکلیا 1110
ات 8681 جنانیا 7673727067 

وغیب 37 جنانیا 
يرامزد 89 نیدلا  ردب  ب 

یکباتا 9089 زگارق  نیدلا  ردب 
قسرب 37

رتشا 56 بحاص  قسرب 
ات 444339 قرایکرب 33 

يریساسب 2019
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یلوشب 34
راویک 24 طارقب 

ات 7463 هبازوب 6058 
رصیق 62 نیدلا  ءاهب 

دوعسم 4744 نب  هاشمارهب 
کیباکلیب 36

زامیق 7170 نارسپ  پ 
سیبد 70 هدازرسپ 

43 ص )  ) ربمغیپ
لضفلا 4644 وبا  ریما  نیدلا  جات  ت 

یسراف 656362 نیدلا  جات 
ات 3634 یسراف 32  مئانغلا  وبا  کلملا  جات 

9265585655 بجاح ) ریما   ) راتت
شتت 36

ینارصن 52 کشرت 
نالسرا 24 28 بلا  نز  نوتاخ  ناکرت 

رجنس 46 نز  نوتاخ  ناکرت 
ات 37 هاشکلم 32  نز  نوتاخ  ناکرت 

يرغشاک 52 کیبراغت 
ات 92  9079 هاشمزراوخ )  ) نالسرا نب  شکت 

بجاح 44 نیکتارق ) رمع   ) نیکت
9232 نازوب )  ) نازوت

نتمهت 8355
يروباشین 2928 عماج  ج 

هفیلخ 35 رسپ  رفعج 
94 ص : همانقوجلس ،

ینیزگرد 828168 نیدلا  لالج 
سنوی 87 نب  هلا  دیبع  نیدلا  لالج 

لابقا 65 هلودلا  لامج 
لضفلا 72 وبا  نیدلا  لامج 

رمع 80 نیدلا  لامج 
ات 87 ریگینشاچ 85  هبیا  لامج 

دیشمج 83
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زودلواچ 25 چ 
یلواچ 2825

ات 61 رادناج 57  یلواچ 
ات 232118 393429 دواد 14  کیبرغچ 

متاح 83 ح 
وربا 864110 ظفاح 

يرامزد 89 نیدلا  ماسح 
کلملا ماظن  قحسا ر . نب  یلع  نب  نسح 

رادناج 686663 نسح 
حابص 40 نسح 
قاچبق 88 نسح 

روغ 47 نسح  نب  نیسح 
بجاح 52 نیسح 

شمرکح 31
ردیح 858355

قفوم 88 رسپ  ردیح 
ینامرک 7672 نوتاخ  خ 

ات 7568 يرگنلب 58  کیبصاخ 
روقنسقآ 76 رسپ  کیبصاخ 

یناقاخ 50
ناناخ 28 نب  ناخ 

ناناخ 46 ناخ 
دنقرمس 31 ناخ 

يدبیم نیسح  نب  دمحم  روصنم ر . وبا  کلملا  ریطخ 
نیرامخ 35

فسوی 6968 هاشمزراوخ 
هفیلخ 21 رهاوخ 

ات 6256 هاشکلم 54  نب  دمحم  نب  دواد  د 
هاشکلم 34 نب  دواد 

یبن 19 دواد 
دشرتسم 56 رسپ  دشار  ر 

يدنوار 89878610
اسؤرلا 19 سیئر 
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یطاریق روصنم  وبا  هلودلا ر . بیبر 
متسر 63

ناتسد 8582 متسر 
رادهماج 706864 دیشر 

مالسلا 14 هیلع  ماما )  ) اضر
کبلرغط هلودلا ر . نکر 
کبلرغط نیدلا ر . نکر 

نوتاخ 363433 هدیبز  ز 
کباتا 78 یگنز 

رادناج 6867 یگنز 
لامج 66 یگنز 

ات 72 کچوک 70  یلع  نیدلا  نیز 
باتکلا 54 نیز 

روغ 47 کلم  ماس  س 
نیکتکبس 34

نوتاخ 53 یتس 
همطاف 82 یتس 

قازرلا دبع  نب  لضفم  یلاعملا ر  وبا  کلملا  دیدس 
زامیق 8786 نیدلا  جارس 

ز 36 رس .
ناهفصا 56 یلاو  هلودلا  دعس 

يوآ کلملا  دعس  یلع ر . نب  دمحم  نب  دعس 
يوآ 444241 کلملا  دعس 

ات 2918 نامقل 1610  نب  قوجلس 
دمحم 5754 نب  قوجلس 
میحر کلم  هلودلا ر . ناطلس 

نالسرا 90 لیا  نب  دومحم  نب  هاشناطلس 
قیلس 2725

دواد 22 نب  نامیلس 
شملتق 2822 نب  نامیلس 

ات 7674 دمحم 68666160  نب  هاشنامیلس 
یئانس 85

هاشنامیلس 8887 نب  رجنس 
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ات 585654 ات 5149  هاشکلم 37353418 4439  نب  رجنس 
ینادمه 75 رقنس 

يروس 47
رنتعملا 14 نب  يروس 

هلودلا 82 ءالع  نیدلا  رخف  دیس 
سور 8685 نیدلا  فیس 

ناطلس 47 نیدلا  فیس 
یشاک 6554 دلاخ  نب  ناورش  ونا  نیدلا  فرش  ش 

ءاجر 55 یلع  نیدلا  فرش 
یفوتسم 34 دعس  وبا  کلملا  فرش 

یمق 52 رهاط  وبا  کلملا  فرش 
شکهلعش 90

بیجن 696765 72 وبا  نیدلا  سمش 
سوباق 14 یلاعملا  سمش 

نامثع 5435 کلملا  سمش 
هلموش 6867

يدماح 78767473 زیزعلا  دبع  هقث  نیدلا  باهش 
لاقتم 72 نیدلا  باهش 

95 ص : همانقوجلس ،
63 ریما )  ) دازریش

ریگریش 42
مراص 67 ص 

يدنجخ 41 نیدلا  ردص 
کلملا 52 رخف  نب  دمحم  نیدلا  ردص 

هقدص 4139
ءالعلا 20 وبا  یفص 

یشاک 52 رهاط  وبا  هرضحلا  یفص 
ات 44 دمحا 4235  کلملا  ءایض  ض 

دیؤم 90 نب  هاشناغط  ط 
5439 بجاح ) ریما   ) كریاغط
ات 91 نالسرا 8583  نب  لرغط 

هاشکلم 54 757455 نب  دمحم  نب  لرغط 
هاشکلم 34 نب  لرغط 
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ات 842923 دمحم 14  کیب  لرغط 
دنقرمس 32 ناخ  جاغمط 

کب 51 یطوط 
شیمروشقوط 10

يروباشین 9 85 يریهظ  ظ 
ات 63 سابع 6058  ع 

نمحرلا 23 دبع 
فاکا 50 نمحرلا  دبع 

ات 8563 بجاح 6158  نمحرلا  دبع 
زیزعلا 89 دبع 

بجاح 4439 کلملا  دبع 
شاطع 40 کلملا  دبع 

یبیطخ 41 هّللا  دبع 
خرف 92 نیدلا  زع 

ات 78 زامنص 767372  نیدلا  زع 
قاجفق 88 نیدلا  زع 

هّللا 3935 دبع  وبا  کلملا  زع 
يدرجورب 655857 کلملا  زع 

یناتسهد 39 لیلجلا  دبع  کلملا  زع 
سراهم 19 نب  تزع 

888780 هجاوخ )  ) نیدلا زیزع 
نالسرا بلا  هلودلا ر . دضع 
هلودلا 745542 ءالع 

سرب 87 سالت  نیدلا  ءالع 
ماس 47 نب  نسح  نب  نیسح  نب  نیسح  نیدلا  ءالع 

یندم 4140 يولع 
44 نیدلا ) کلم   ) بجاح رابیلع 

925247 يرتچ )  ) يریخ یلع 
مساقلا 35 وبا  کلملا  دامع 

ات 81 رابیلع 79  نب  رمع 
هلودلا 89 فرش  رسپ  رمع 

یمجع 49 رمع 
يردنک 2120 9223 رصن  وبا  کلملا  دیمع 
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يروباشین 14 دیمع 
كودیمع 23

یمور 2625 مالغ  غ 
هنحش 63 کیلغ 

ءارهزلا 21 ۀمطاف  ف 
دوعسم 56 رهاوخ  همطاف 

82 مالسالا ) خیش   ) یخلب نیدلا  رخف 
نیدلا 7869 8281 نیعم  نب  نیدلا  رخف 

نمحرلا 62 دبع  رسپ  نیدلا  رخف 
یگنز 68 نیدلا  رخف 

ات 523937 کلملا 35  رخف 
ریبد 46 دیرف 

ضراع 34 دمحم  نیدلا  لضف 
رهچونم 14 یلاعملا  کلف 

هّللا 1917 رماب  مئاقلا  ق 
یبیطخ هّللا  دبع  ةاضقلا ر . یضاق 

درواق 3018
هناتق 90

ات 92 جنانیا 85  غلتق 
قفوم 88 رسپ  غلتق 

نوتاخ 43 غلتق 
شملتق 282221181311

رقنسارق 5756
دلقملا 19 نب  شوارق 

زیقرق 51
روقنسقآ 3231 هلودلا  میسق 

یقوشرب 54 هلودلا  میسق 
دودوم 73 نیدلا  بطق 

ات 7269  67 نیدلا ) لامج   ) زامیق نب  دشفق 
ریما 524948 جامق 

بجاح 9239373529 جامق 
مساقلا وبا  ینیزگرد ر . نیدلا  ماوق 
ات 3227 سونامرآ 24  رصیق 

www.Ghaemiyeh.comهمانقوجلس ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


لیکو 41 لماک  ك 
اغوبرک 35

ضراع دمحم  نیدلا  لضف  اضر ر . وبا  هلودلا  لامک 
یمریمس 7054 ةافکلا  سمش  نیدلا  لامک 

نزاخ 6557 دمحم  نیدلا  لامک 
رادناج 35 نیکتشمک 

هجاوخ 10 هجکوگ  گ 
رجنس 56 رتخد  نوتاخ  رهوگ 

دوعسم 6462 رتخد  نوتاخرهوگ 
نیکتارق 4342 الال  ل 

یئارغط 6554 نیدلا  دیؤم  م 
ریما 525149 هبیا  گرزب  دیؤم 

96 ص : همانقوجلس ،
ات 4439 هّللا 37  دیبع  کلملا  دیؤم 

هلودلا 89 ءالع  نب  هلودلا  دجم 
ات 9239 یمق 3634  لضفلا  وبا  کلملا  دجم 

يدبیم 44 نیسح  نب  دمحم 
دواد 31 نب  دمحم 

دمحم 837776 نب  لرغط  نب  دمحم 
بجاح 54 رابیلع  نب  دمحم 

ات 767573 دمحم 6058  نب  دومحم  نب  دمحم 
يونزغ 14 دومحم  نب  دمحم 

ات 44 ات 39 41  هاشکلم 373534  نب  دمحم 
ات 868583  7876 7570 کباتا )  ) زگدلیا رسپ  دمحم 

ناخ 92 دمحم 
دنمشناد 2825 دمحم 

دومحم 76 نب  هاش  دمحم 
بجاح 52 یلع  دمحم 

لسرم 51 دمحم 
ییحی 5150 دمحم 

سنوی 17 دمحم 
89 یلغوس )  ) یلغسایا دومحم 

هاشکلم 4544 925453 نب  دمحم  نب  دومحم 
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ات 37 هاشکلم 33  نب  دومحم 
52 رجنس ) هدازرهاوخ   ) ناخ دومحم 

ات 1714 نیکتکبس 10  دومحم 
هّللاب 565453 دشرتسم 

هّللاب 19 رصنتسملا 
757458 هنحش )  ) لالب دوعسم 

ات 696866 78777574 ات 58555448  هاشکلم 46  نب  دمحم  نب  دوعسم 
ات 9217 يونزغ 14  دومحم  نب  دوعسم 

حیسم 26
وغرا 736968 74 بلا  نیدلا  رفظم 

رادزاب 9182 نیدلا  رفظم 
دامح 70 نیدلا  رفظم 

ات 89 نالسرا 7975 8581  لزق  نیدلا  رفظم 
یفوتسم 8180 یجواس  نیدلا  نیعم 

یشاک 52 کلملا  صتخم  نیدلا  نیعم 
ریزو 9190 نیدلا  نیعم 

ورمع 34 نب  قازرلا  دبع  نب  لضفم 
هفیلخ 35 يدتقم 

یفتقلا 757169636256
زاخبا 828177 کلم 

نمرا 8782 کلم 
جامیق 48 رسپ  قرشملا  کلم 

اجیهلا 19 یبا  نب  رصن  وبا  میحر  کلم 
ات 44393735 هاشکلم 28 

93 ص :  لاجر .....  یماسا  تسرهف  همانقوجلس 96  قرایکرب 34  نب  هاشکلم 
قوجلس 7458 نب  هاشک 

لرغط 89 نب  هاشکلم 
ات 89757472 ات 7068  دومحم 65636058  نب  هاشکلم 

66 بسن ) رهوگ   ) بسن کلم 
نوتاخ 53 کلمهم )  ) هکلم

نزاخ 47 هجاوخ )  ) لانم
655755 ز )  ) ربوکنم

کجوکنم 2825
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روغیب 181710 یسوم 
ات 8878 ات 7673  وزابدرگ 7064  قفوم 

نوتاخ 9235 کلمهم )  ) کلهم
قایم 90

قوجایم 92
لیئاکیم 29231410

ات 78 وشقا 767372  نیدلا  رصان  ن 
هفیلخ 87 رصان 

ناولهپ ر. ناهج  نیدلا  ةرصن 
زگدلیا دمحم  کباتا 

یشاک 52 دومحم  نیدلا  ماظن 
ات 3935 524442 ات 2825  کلملا 22  ماظن 

نالسرا 82817975 هدلاو  و 
ریگمشو 14

ینوماملا 18 دمحم  نیدلا  تبه  ه 
ناسیعای 31 ي 

59 هجاوخ )  ) یملق توقای 
یتوقای 3318

همول 746841 شقنری 
يونزغ دومحم  هلودلا ر . نیمی 

فسوی 10
یمزرب 28 فسوی 

سنوی 1710
بجاح 55 سنوی 

97 ص : همانقوجلس ،

نکاما یماسا  تسرهف 

هبآ 35 فلا 
ات 91 ات 8683  ات 74706865  ات 6159  ناجیابرذآ 514529272421 55 

نیبنامسآ 62
رهشقآ 9282

هیسامآ 28
دمآ 28
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هیومآ 28
زاخبا 828124
دابآمیهاربا 89
رهبا 807918
طالخا 2724

ات 7763 نارا 61 
هینارا 75

لیبدرا 59
نهدرا 796160

مورزرا 2724
ناجنزرا 2827

مور 27 نزرا 
سرا 92898281
ياشگنالسرا 78

نمرا 827064
دابآرتسا 80

دنوانوتسا 7961
دابآدسا 87645654

نیارفسا 22
رازفسا 181513

ات 57  55 رتشلا )  ) رتشا
ات 9289 ات 85838178  ات 5344 7470686663605856 76  ات 4037  ناهفصا 2126 

قرش 31 ياصقا 
توملا 42

دنوالیجنا 37
هیکاطنا 31

52 هباردنا )  ) هناودنا
دنکزوا 31

شوا 31
ناریا 83

يونلا 2 باب  ب 
برع 32 هیداب 

هایس 32 دمحا  غاب 
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لاملا 32 تیب  غاب 
روک 32 تشد  غاب 

ابروش 78 غاب 
ناراک 32 غاب 

درواب 13
هتخوس 80 راحب 

اراخب 28171311
77686261 نیزرف )  ) نیچزب

عدرب 75
28 مرزن )  ) مزرب

رواشرب 57
درجورب 888630

تسب 1815
ات 72 919088877574 ات 7065  ات 6258  ات 463936332921 5553  دادغب 18 

ناسالب 81
خلب 514846

هوک 12 ناخلب 
راغلب 45

ناجنیدنب 9275
دازهب 57

ناتسهب 86
نابایب 13

کنابایب 87
هشیب 13

ناقلیب 70
تشگناجنپ 56 پ 

ههید 16 جنپ 
زیربت 8281766455252421 89 ت 

نادار 70 بت و 
ات 533112 ناتسکرت 10 

دمرت 51463713
تیرکت 757458

دابآ 15 نیکت 
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تاقوت 28
نوت 69

ماج 15 ج 
ناطلس 19 عماج 

روع 47 لابج 
ناقداپرج 907961

ناجرج 8053381814
دبانج 69

یمرهج 36
نوحیج 513129281310

هدراهچ 86 چ 
هثیدح 19 ح 

قاط 14 راصح 
بلح 31

ناولح 72585620
هلح 70

98 ص : همانقوجلس ،
رواخ 18 خ 

48464531 اطخ )  ) اتخ
نالتخ 48

نتخ 31
ات 52 8073696766645654 ات 5046  ات 4439  ات 30292216 3632  ناسارخ 1310 

ترپ 28 ترخ 
ناقرخ 8180

لاخلخ 62
مزراوخ 90804431

ناتسزوخ 726866625532 777573
يوخ 45

ناغماد 918618 د 
ناقنادناد 16
دابآ 80 دواد 

جرمیاد 87
هلجد 706319
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رزخ 24 دنبرد 
یلیارق 7458 دنبرد 

برغم 31 يایرد 
هوکزد 32
رامزد 87

یکهامزد 75
یموراژد 81

اشگناهج 77 ژد 
دیفس 57 ژد 

بالود 90868179
کیب 64 لود 

ولود 28
رکبراید 772221

رونید 585654
نیلاب 56 هید 
زایب 63 هید 
هیاد 86 هید 

نارهک 8963 هید 
طابر 13 ر 

هعیبر 21
دیمر 28

ژدنیئور 8165
ات 453128 مور 24 

اهر 22
ات 92 ات 8581  ات 6461605847 767372  ير 3735342221191814 444038 

ناتسلباز 44 ز 
مزمز 25

ناجنز 888679616018
ات 9187 ات 8581  هواس 76726564453735 78  س 

دوردیپس 87
ناتسجس 18

هارس 59
هلودلا 71 دعس  يارس 
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ناملید 80 يارس 
65 هلحم )  ) هزربرس

سخرس 16
ناهالکخرس 13

راوسهخرس 89
دابآ 81 دیعس 

دنقرمس 10 دغس 
دنقرمس 4544323111

نانمس 9186
ماشراجنس 52
دنس 171211

ناروس 47
هوکهایس 58

ناتسیس 441713
روخالیس 6330

تساویس 28
خایداش 925015 ش 

ماش 52312119
زد 40 هاش 
هرابش 71

هراکنابش 24
روکمش 62

نیود 81 رهش 
هناتسرهش 14
زاریش 5719

فیاط 45 ط 
ناتسربط 2221

كربط 79321918
سبط 18

یکلیک 69 سبط 
تشرحط 22

سوط 171513
نارهط 79
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هناع 2019 ع 
ات 92 ات 8680  ات 535047 75706967645655 78  قارع 29262322201810 44373230 

مجع 56 قارع 
برع 19 قارع 

نامع 45
هنزغ 4715 غ 

نینزغ 4744171514
ف

99 ص : همانقوجلس ،
ات 78 83 ات 7664  سراف 615724 

بایراف 16
اسف 19

دابآزوریف 62
هوکزوریف 7961

قاچبق 88 ق 
غاد 89 هچارق 

نیوزق 91908077
هعاضق 70 رصق 

ناهجرس 90 هعلق 
رجنلاک 1712 هعلق 

مق 7714
راهدنق 47
باهق 77

ناتسهق 565337361918
هیرصیق 28

ناتسلباک 18 ك 
هلباک 77

نانکذغاک 58
رغشاک 45

89 ناریگ )  ) نارک
جرک 623630

خرک 63
يرهکرک 87
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نامرک 72473018
ناهاشنامرک 5856

خامک 28
نامدنک 81
باروک 63

غاب 8578 کشوک 
نهک 8764 کشوک 

يدوعسم 67 کشوک 
نارهم 87 کشوک 

ون 65 کشوک 
هینوغوک 28

روباشین 51 زدنهک 
هوکهدرگ 86 گ 

ناگرگ 9177
ریسمرگ 5747

ات 7763 هجنگ 613837 
هیقذال 31 ل 

ناتسرل 30
دایلکیل 81

نیدرام 28 م 
ناردنزام 797769612114 8680

رهنلا 4645322810 ءاروام 
نوتاخ 35 هکلم  هسردم 

هغارم 7675655856
حرم 32

شعرم 28
ناغرم 81

خرج 81 رازغرم 
کس 57 رازغرم 

رایورش 79 رازغرم 
نیکتارق 786763 رازغرم 

ناوخرازه 78 رازغرم 
ات 5249 ورم 4537 
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ناهجهاش 1816 ورم 
ناقدزم 80

روباشین 50 رهطم  دجسم 
دهشم 8014

نارکم 45
هکم 453219

درگزالم 2724
جرک 24 کلم 

هطیلم 28
درگجنم 28

لصوم 767372703119
ناتلوم 12

رهم 86
هنایم 6058

كرابم 64 نادیم 
ملعا 60 هیحان  ن 

طبن 60
ناوجخن 89828179

اسن 13
نادنبلعن 8180

راسیکن 28
ناگدنبون 57

اراخب 1110 رون 
دنواهن 33

یلعمرهن 70
ناورهن 19

روباشین 52504618171514
دروامین 8178

زورمین 534644
شحو 48 و 

لابح 89 تیالو 
رون 14 تیالو 

تاره 51471815 ه 
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سونره 28
بآ 49 تفه 

ات 92 ات 8582  ات 6158  نادمه 54423836301918 
دنه 171511

ناتسودنه 92341512
دزی 83 ي 

نمی 4531
100 ص : همانقوجلس ،

فیاوط لیابق و  یماسا 

قوجلس 55553441510 8985 لآ 
ناجیابرذآ 79 ناکباتا 

مالسا 27262422171110 8277
هیلیعامسا 7540

روعا 47
ناماما 9

ءایبنا 9
10 هفیاط )  ) قوروا

قوجلس 12 دالوا 
ینطاب 5637

هکمارب 52
يربرب 30
يرصب 62

کیجات 45
راتت 4746
همکارت 11

كرت 453110
نامکرت 4846161513

یئاطخ 74
افلخ 10

نایهاشمزراوخ 9190804644
هملاید 4010

نایمور 25
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ورمع 55 دیز و 
هیناماس 3410

ات 90381816 نایقوجلس 1411 
هیقوجلس 10
هیرافص 10
هیوفص 89
هیرهاط 10
هطمارق 20

نایسابع 2117
مجع 9 19

برع 9
نایولع 51

هیقچرغ 10
یماظن 35 نامالغ 

هیروغ 10
ات 925952 زوغ 48 
نایدومحم 454418

نایدوعسم 67
لوغم 74
هکئالم 9

هدحالم 865652393633
يدنه 30

بتک یماسا 

فلسلا 89 براجت 
همانقوجلس 85 لیذ 

رودصلا 42 ۀحار 
خیراوتلا 85 ةدبز 
همانقوجلس 9 85

نوناق 65
ریثا 87 نبا  لماک 

خیراوتلا 86 عمجم 
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