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خیرات رذگ  رد  نانکشا 

باتک تاصخشم 

1394، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس

.www.ashkananfars.ir سراف نانکشا  تیاس  خیرات / رذگ  رد  نانکشا  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1394 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

ایفارغج گنهرف -  خیرات -  عوضوم :

1 ص :

نانکشا اب  ییانشآ 

( لوا تمسق  )

نیا زا  یـضعب  دـنراد و  ار  تایـصوصخ  نیمه  زین  دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  روـشک  تعـسو  زا  يرتـمک  هدودـحم  رد  هک  اـه  شیوـگ 
. دیامن یم  توافتم  رایـسب  میدق  یلعف و  لسن  ملکت  نایب و  عون  هک  دـنا  هدـش  لیدـبت  رییغت و  شوختـسد  نانچنآ  نامز  رورم  هب  اه  شیوگ 
. تسا هدش  راوشد  رایسب  اه  شیوگ  ظفح  تسا  تاطابترا  رـصع  هک  یلعف  رـصع  رد  یلو  تسا  یموب  گنهرف  ظفح  رگنایب  شیوگ  ظفح 

ياه نابز  رد  یهاگ  دوخ و  زا  رتارف  ياه  شیوگ  رد  یهاگ  دنور و  یم  نیب  زا  اه  شیوگ  زا  يدایز  دادـعت  هلاس  ره  وکـسنوی  شرازگ  هب 
رد یلصا  شقن  دوخ  یشیوگ  ره  ناملکتم  . تسا هدیـسرارف  ناوتان  ياه  شیوگ  گرم  نامز  تفگ  ناوت  یم  سپ  دنوش . یم  لح  یمـسر 

نیدلاو هب  دیاب  یهاگ  هتبلا  تسا . یلحم  شیوگ  لاقتنا  دـعب  لسن  هب  گنهرف  لاقتنا  رـصانع  زا  یکی  دـننک . یم  يزاب  نآ  يدوبان  ای  ظفح 
شتغل هریاد  دـشاب و  ناوتان  یـشیوگ  هک  تسا  ینامز  نیا  دـنیوگب و  نخـس  رت  هدرتسگ  ینابز  ای  شیوگ  اب  دوخ  نادـنزرف  اـب  هک  داد  قح 

شوه و نازیم  رب  دـشاب  رت  هدرتسگ  تغل  هریاد  ردـقچ  ره  دـنک . لکـشم  داجیا  شزومآ  دـنور  رد  دوش و  بوسحم  مود  نابز  اـی  دودـحم 
، دنا هدیدنسپ  ناشنالاهنون  يارب  ار  یمـسر  نابز  اب  ملکت  هک  ینایرهـشمه  زا  هیالگ  نودب  سپ  تشاد  دهاوخ  يرتشیب  ریثأت  اه  هچب  هظفاح 

تخومآ دنهاوخ  ار  موس  مود و  نابز  یگداس  هب  یکدوک  نینس  رد  اه  هچب  اریز  دننک  ظفح  هناخ  رد  ار  یلحم  شیوگ  ای  نابز  میئوگ  یم 
دهاوخ نیب  زا  هتـشذگ  یلعف و  لسن  یمالک  تاطابترا  دـش و  دـهاوخ  داـجیا  هعماـج  گـنهرف  رد  یتالکـشم  دوشن  تبقارم  رما  نیا  رگا  و 
لیاسو اب  دوخ  ندومن  مرگرس  هارمه و  یـشوگ  هب  عمج ، رد  دوش  یم  هتفگ  نخـس  اهنآ  اب  یمـسر  نابز  هب  هک  ییاه  هچب  ندرب  هانپ  تفر .

میزادرپب یلحم  شیوگ  ياه  یگژیو  هب  يرادقم  نوتس  نیا  رد  مینک  یم  یعس  لاح  ره  هب  . دراد فاکش  نیا  زا  ناشن  لومعم  ریغ  یطابترا 
. دننک ادیپ  یئانشآ  ناش  یلحم  شیوگ  فیک  مک و  اب  دنتسه  کینورتکلا  ياه  هناسر  بطاخم  رتشیب  هکرضاح  لسن  ات 
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هدیدان ار  دنتـسه  یـسراف  نابز  نامهم  یبرع  نابز  زا  هک  یفورح  دیاب  ًاعطق   ، میرامـشرب یلحم  شیوگ  رد  میهاوخب  ار  فورح  دادـعت  رگا 
یم تموکح  نایـسابع  هک  يا  هرود  رداصوصخ  دـش  داجیا  ناـمروشک  رد  هتـشذگ  ياـه  هدـس  رد  هک  یـصاخ  طیارـش  لـیلد  هب  میریگب .

هزمه و وءاح  فاق و  نیغ و  نیع و  دننام  یقلح  فورح  تفای و  رییغت  یبرع  هب  یمـسر  نابز  تفرگ ، رارق  نانآ  ریخـست  رد  ناریا  ودـندرک 
دراد و دربراک  راتشون  رد  طقف  زین  نونکا  مه  هتشادن و  يدربراک  میدق  یسراف  رد  ظ  دننام ط – ض - یفورح  دش . یسراف  نابز  دراو  ... 

. میتسین نآ  يادا  هب  رداق  یگداس  هب  نایناریا  ام 

رد فلا  ای  هزمه  اب  هک  یتاملک  الثم  دوشیم ، هدـهاشم  نایرج  نیا  رتمک  ذوفن  تموکح  زکارم  زا  يرود  لـیلد  هب  بونج  یلحم  شیوگ  رد 
: دننام دندرگ  یم  ظفلت  ءاه  فرح  اب  دوش  یم  نایب  یسراف  ای  یبرع 

وَه بآ ←  ُرتشُه  رتشا ← ) ) رتش وَتفَه  باتفآ ← نومساه  نامسآ ←

روَه ربا ← مَزاه  مدآ ← رَّسِه  هراتس ← اتسُه  داتسا ← 

زاواه دابآ ←  َهلادوَه  هیودا ←  وُساه  هناتسآ ← نَسوَه  نتسبآ ←

← درآ هَپمَپ  یچاه  گنلکالا ←  زییاه  وهآ ←  هَدنُه  ندمآ ←  هَلُخَه  لغآ ←  وزراه  وزرآ ← زابوَه  داب ←  بآ  نادَوَه  نادابآ ← 
ِزب دراه  کلا ← دراه 

( داب ) زاب ادخ – ) ) ازُخ دننام : اب ز  لاد  فرح  ییاجباج 

هَلَمَه هلمع ←  دننام :  اب ه  نیع  فرح  و 

لاکشه راکش ← ُلبنَه  ُربنَا ←  دننام :  مال  اب  ار  فرح  و 

. تخادرپ میهاوخ  یلحم  شیوگ  رگید  ياه  یگژیو  هب  همادا  رد 

. مراذگ یم  یهاوخرظن  هب  یموب  نابطاخم  صیخشت  يارب  ار  سرَخ  َُوتفَرَکدربراک و  مکو  یمیدق  هملک  ود  نایاپ  رد 

2 ص :
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( مود تمسق  )

یمیلقا ییایفارغج و  ّتیعقوم  یگژیو و  فلا )

ناتسا عباوت  زا  کتَسب  ناتسرهش  هب  یهتنم  و  نایسراپ ) ) يدنبواگ ناتسرهش  دادتما  رد  سراف و  ناتسا  هطقن  نیرت  یبونج  رد  نانکشا  شخب 
ناتسرهش ءزج  يروشک  تامیسقت  ظاحل  زا  شخب  نیا  تسا .  هدش  عقاو  سراف  جیلخ  زا  رتمولیک  زا 30  رتمک  ییاوه  هلصاف  اب  ناگزمره و 

 . دیدرگ یم  بوسحم  رال  ناتسرهش  ءزج  لاس 1365 ات  هک  دشاب  یم  دِرمال 

فرط زا  دِرمال و  يزکرم  شخب  هب  برغ  فرط  زا  ناتـسرال و  مریب  شخب  هب  قرـش  لامـش  لامـش و  تمـس  زا  شخب  ییایفارغج  هدودحم 
یم عبرمرتمولیک   1738 نآ یبیرقت  تعسو  دشاب و  یم  کتَسب  ناتسرهش  هب  قرش  بونج  قرش و  فرط  زا  نایسراپ و  ناتـسرهش  هب  بونج 

عافترا 393 اب  هقیقد  هجرد و14  27 يایفارغج ضرعو  هقیقد  هجرد و 57 ییایفارغج 37  لوط  رد  شخب  زکرم  ناونع  هب  نانکشا  رهش  دشاب . 
یبونج هوک  هتـشر  ود  اب  هک  نانکـشا  تشد  لماش  قرـش ، هب  برغدادتما  رد  شخب  یمیلقا  ّتیعـضو  تسا .  هدـش  عقاو  ایرد  حطـس  زا  رتم 
هالکو ریچوبواون  هوک  قرش و  رد  کشمکو  حانج  ياهوک  قرش و  لامش  لامش و  رد  رتم  عافترا 2165  اب  تَسبواگ  هوک  لماش  سرگاز ، 

 . دشاب یم  روصحم  برغ  بونج  رد  رَوال  هوک  بونج و  رد  رالاس 

نیا دوـش .  یم  میـسقت  تمـسق  ود  هب  ًاـبیرقت  دریگ ؛  یم  همـشچرس  راد  هلگ  ياـه  هوـک  زا  هک  نارهِم  یلـصف  هناـخدور  اـب  نانکـشا  تشد 
شقن هقطنم ،  ياه  بآ  لیس  لرتنک  رد  تسا و  یبالیـس  ياه  نایرج  ياراد  لاس  زا  هام  دودح 5  دزیر ،  یم  سراف  جیلخ  هب  هک  هناخدور 

 . دراد ییازسب 

رد دشاب .  یم  ناتسمز  رد  کشخ  درس و  ناتسبات و  رد  کشخ  مرگ و  ییاوه  بآ و  ياراد  هدش و  عقاو  ینابایب  همین  هقطنم  رد  شخب  نیا 
دوش و یم  زاغآ  راهب  همین  زا  امرگ  دوش ،  یم  بوطرم  مرگ و  هتفرگ و  رارق  سراف  جـیلخ  تبوطر  ریثأت  تحت  ناتـسبات  ياه  هاـم  زا  یخرب 

 . تسا درس  ًابیرقت  لدتعم و  اه  هام  هّیقب  ودراد  همادا  زییاپ  همین  ات 

3 ص :
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يد رد  ترارح  هجرد  طّسوتم  تسا ،  هجرد  دودح 35  لاس  هام  نیرت  مرگ  نیرتدرس و  رد  ترارح  فالتخا  ّریغتم و  رایسب  ترارح  هجرد 
دشاب یم  هجرد  دودح 48  رثکاّدح  رفص و  دودح  رد  ترارح  هجرد  لقاّدح  هجرد و  دادرم 33  ریت و  ياه  هام  رد  هجرد و  دودح 11  هام 

 . تسا هجرد  هنالاس 6/22  ترارح  هجرد  طّسوتم  و 

لاح رد  دـشاب ،  یم  رتمیلیم  دودـح 170  نآ  رد  یگدـنراب  طّـسوتم  دوش و  یم  بوسحم  روـشک  رد  بآ  مک  قطاـنم  هلمج  زا  هقطنم  نیا 
بآ قیرط  زا  بلغا  يزرواشک  یمومع و  فراصم  يارب  بآ  نیمأت  یمئاد  همشچ  يدودعم  دادعت  لاّعف و  تانق  هتـشر  دنچ  زج  هب  رـضاح 

رد هتفر و  رتارف  زاجم  ّدـح  زا  نآ  حالما  نازیم  دایز ،  فرـصم  مک و  یگدـنراب  لیلد  هب  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  دـشاب  یم  ینیمزریز  ياـه 
. دوش یم  نیمات  یگناخو  یمومع  نک  نیریش  بآواهرابنا  بآ  زا  مدرم  برُش  بآ  درادن و  برُش  يربراک  شخب  طاقن  رتشیب 

یناسنا يایفارغج  ّتیعمج و  ب )

نانکشا و يرهـش  هطقن  ود  رد  هک  دشاب  یم  ّتیعمج  رفن  ياراد 20935  نانکشا  شخب  ریخا ،  ياه  لاس  رد  يرامـشرس  نیرِخآ  ساسا  رب 
تاعالّطا نیرِخآ  ربارب  ّتیعمج  دشر  خرن  دـصرد و  دودح 50 / نیشنرهش  ّتیعمج  دصرد  دنـشاب .  یم  نکاس  ییاتـسور  هطقن  لِهَا و 37 

 . دشاب یم   2/1

یتّیعمج بیکرت  نابز و  داژن ، نید ، ج )

هب بلغااه  نآ  شیوگ  ییایرآ و  مدرم  داژن  دنشاب ،  یم  ( یعفاش  ) یّنـس يرـشع و  ینثا  هعیـش  بهاذم  ياراد  ناملـسم و  هقطنم ،  نیا  مدرم 
هب شخب  نیا  رد  یتّیعمج  بیکرت   . دـشابیم کیـسراپ )  ) یناساس يولهپ  یناتـساب  نابز  زا  يا  هخاش  هک  يرال  هجهل  اب  يرَد  یـسراف  ناـبز 

ياه هتـشذگ  رد  ناتـسرال  فلتخم  یحاون  زا  نآ  رد  نکاس  لیابق  رتشیب  اریز   ، دیمان کچوک  ناتـسرال  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  يا  هنوگ 
نازرمارف و هدروک ،  مریب ،  رَوشیف ،  ُمیوُج ،  شارِگ ،  رال ،  زا  ینیرجاهم  نونکا ،  مه  دـنا .  هدـش  نکاس  اـجنیا  رد  هدومن و  ترجاـهم  رود 

. دنراد تنوکس  هقطنم  نیا  رد  ناگزمره ،  سراف و  یبونج  قطانم  ریاس  باراد و  ناجیازم 

4 ص :
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( موس تمسق  )

خیرات تمدق  هب  يرهش  نانکشا 

رصاعم خّروم  یقوثو ،  رتکد 

 ، تسا هدوب  موسرم  ًاقباس  هکنانچ  دـسر ،  یم  ع )  ) حیـسم دـالیم  زا  لـبق  لاـس  هب 228  رهـش  نیا  تمدـق  دوجوم  یخیرات  عبانم  دانتـسا  هب 
هـصالخ هک  ناتـسرال  خیراّوتلا  بختنم  باتک  رد  دـندرک .  یم  يراذـگمان  نایاورنامرف  ای  ناگرزب و  زا  یکی  مان  هب  ار  اه  يدابآ  اهرهش و 

لاس 1375 هب  یّفوتم  يرال  ینانکشا  يراصنا  هللا  بیبح  طّسوت  تسا و  يرال  خّروم  نیّدلا  ءالع  دّیس  هتـشون  ناتـسرال  خیرات  باتک  زا  يا 
نیلّوا هک  لّوا  کـشا  تهج  هب  هک  گنـشوه  راـثآ  زا  تسا  يا  هیرق  نانکـشا  تسا «:  هدـمآ  تسا ،  هدـش  فیلاـت  يرادرب و  هصـالخ  ه.ق 

 «. يدناوخ لّوا  کشا  مان  هب  هیرق  نآ  مسا  مه  يدوب و  هتخاس  هدوب ،  نایناکشا  ناطلس 

اب عبنم و  نیا  هب  تیانع  اب  تسا .  هدـش  يراذـگمان  لّوا  کـشا  راـختفا  هب  هدـش و  اـنب  يا  هعلق  ًـالامتحا  هک  تسا  نیا  هدـنراگن  روظنم  هّتبلا 
اراد و دربن  رد  يو  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  تسا ،  هدوب  رهـش  نیا  راذـگناینب  هک  یناکـشا  فورعم  رادرـس  گنـشوه ،  یگدـنز  یـسررب 

دهاوش رگید  زا  دراد .  تقباطم  تساعّدا ،  دروم  هچنآ  اب  روکذـم  گنج  خـیرات  هدوب و  دربن  ناهدـنامرف  زا  ینودـقم )  ) سوقلیف ردنکـسا 
 : تسا هدروآ  یتیب  رد  هک  تسا  نرق 13 ه.ق  يارعش  زا  يرال  تبحص  رقاب  دّمحم  اّلم  هنازرف  رعاش  راعشا  دوجوم 

تسا نایناکشا  نانکشا ز  داژن  تسا  نانکشا  نمیا  نما و  ماقم 

رب هوالع  هقطنم ،  رد  دوجوم  هینبا  راـثآ و  یلو  تسین  مولعم  تسا ،  هدورـس  ار  رعـش  نیا  یتادنتـسم  هچ  ساـسا  رب  يرـال  تبحـص  موحرم 
 . دیامن یم  یعطق  ار  مالسا  زا  شیپ  رد  تنوکس  هقباس ي  رهش ،  نیا  تمدق  دییأت 
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رد درِگ  تسا . هدمآ  درِگ » هوادوس  ودـنز «  هاش  هرکذـت  رد  درگ و  هبادوس  ای  درگبادوس  دـنا ،  هدومن  رکذ  رهـش  نیا  يارب  هک  يرگید  مان 
تـسد زا  رارف  زا  دعب  خیراّوتلا ،  بختنم  زا  لقن  هب  هک  هدوب  یناساس  ناگدازهاش  زا  یکی  مان  هبادوس  رهـش و  ینعم  یناساس  یناتـساب  نابز 
نکاس نانکشا  رد  يو  نادنزرفو  باقعا  دیوگ و  یم  عادو  ار  یناف  راد  نانکـشا  یکیدزن  رد  دیآ و  یم  بونج  فرط  هب  هراکنابـش  مکاح 

رهش ینعم  هب  درگ  هبادوس  هب   ، ناشردام مان  دوب  دای  هب  ار  نانکشا  مان  دنوش .  یم  بصنم  تردق و  بحاص  رهش  نیا  رد  نوچ  دنوش و  یم 
کی رد  درگبادوس  هینباو  راثآ  هدـنام  یقاب  دـنمان .  یم  درگ  هبادوس  اـی  درگبادوس  خـیرات ،  نآ  زاار  يداـبآ  نیاو  دـنهد  یم  رییغت  هبادوس 

 . تسا دوجوم  یلعف  رهش  لامش  يرتمولیک 

رد وس  کی  زا  هک  میدـق  درگبادوس  ییایفارغج  طیارـش  هب  تیانع  اب  دـنا و  هدومن  همجرت  هتفرگ  بآ  رهـش  هب  ار  درگبادوس  هملک  يا  هّدـع 
هناخدور نایغط  اب  دایز  لامتحا  هب  وتسا  هدوب  نادرانک  هناخدور  ياهبالیس  ضرعم  رد  رگید  ییوس  زا  نارهم و  هناخدور  ياهبالیس  ضرعم 

 . تسین رّوصت  زا  رود  دنشاب ،  هدش  یلعف  ناکم  تمس  هب  ییاجباج  هب  روبجم  یلاها ،  دشاب و  هدش  بیرخت  روکذم  ياه 

نینکاس تنوکـس  هدنهد  ناشن  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  اتـسور  هعلق و  بلاق  رد  رهـش  هب  فرـشم  ياه  هوک  زارفرب  يددـعتم  ياهیدابآ  راثآ 
هب يزرواشک  روما  ماجنا  يارب  دـنا و  هتـسیز  یم  اجنآ  رد  رتهب  یتینما  طیارـش  لیلد  هب  ًـالامتحا  هدوب و  اـه  ناـکم  نآ  رد  قطاـنم  نیا  هّیلّوا 

هعلق رد  ًابلاغ  یتینما  لئاسم  لیلد  هب  زین  تشد  رد  تنوکـس  تسا و  یلعف  رهـش  هب  فرـشم   ، دوجوم ياه  هعلق  ًامومع  دنا .  هدمآ  یم  تشد 
 . تسا هدوب 
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نیا رد  تنوکـس  هقباس  ینادابآ و  دوجو  دـّیؤم  اهتانق  یبآ و  ياهبایـسآ  اههاربآ و  اهناتـسروگ و  اه و  هعلق  زا  هدـنامیقاب  راـثآ  عومجم  رد 
ياـه هناـشن  تسا و  یعطق  هقطنم  نیا  یخیراـت  تمدـق  رـصاعم ، خّروم  یقوثو ،  رتـکد  زا  لـقن  هب  دـشاب . یم  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  هقطنم 
هداتفا رود  يا  هقطنم  هک  ناریا  بونج  هب  دـنا  هدـش  ضرقنم  نایناکـشا  هک  ینامز  ًالامتحا  تسا و  نایناساس  هرود  هب  طوبرم  بلغا  دوجوم 

دیاش نانکشا ،  مان  هرابود  باختنا   . تسا یناساس  هرود  زاغآ  یناکشا و  هرود  نایاپ  هب  طوبرم  هدنامیقاب  راثآ  نیا  ودنشاب  هدش  هدنار  دوب ،
نانکـشا هب  هعلق  نآ  نوچ  دـشاب و  هدوب  کشوک  بمت  رد  نانکـشا  میدـق  هعلق  تمـس  هب  یلاها  ییاجباج  درگ و  هوادوس  بیرخت  لیلد  هب 

هب نآ  باستنا  ادتبا  خیراّوتلا ،  بختنم  بحاص  نانکـشا ،  هیمـست  هجو  اب  طابترا  رد  دنیامن .  یم  ءایحا  ار  یلبق  مان  ًاددـجم  هدوب ،  فورعم 
. دوش هدناوخ  دیاب  یم  فلا  هحتف  اب  نانکشا  هملک  تروص  نیا  رد  دیامن  یم  حرطم  ار  لّوا  کشا 

یهورگ رارقتسا  لیلد  هب  دور  یم  لامتحا  ، دناد یم  نایناکشا  زا  ار  نانکشا  مدرم  داژن  هک  يرال  تبحص  هنازرف ،  رعاش  راعـشا  هب  تیانع  اب 
 . دنشاب هدناوخ  مان  نیا  هب  ار  يدابآ  نیا  هقطنم  نیا  رد  نایناکشا  زا 

هب هک  مالـسا  یغیلبت  هورگاب  نانکـشا ،  مکاـح  هک  یماـگنه  ناریا  هب  نآ  ذوفن  مالـسا و  روهظ  اـب  تسا  دـقتعم  خـیراّوتلا  بختنم  بحاـص 
هدش نانکشا  مزاع  ات 160 ه.ق  ياه 136  لاس  هلـصاف  رد  رال  مظعا  هداز  ماما  داجّـسلا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلعریم  فرط  زا  يو  توعد 

هدروآرد رعش  هب  ار  نایرج  نیا  لّصفم  يا  هدیصق  رد  تفای و  رییغت  فلا  هرـسک  اب  نانکـشا  هب  يدابآ  نیا  مان  دومن . ینکـش  نامیپ  دندوب ، 
 . تسا ریز  حرش  هب  شلّوا  تیب  دنچ  هک 
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نید ره  هب  اور  ینکش  نامیپ  نییآ  مسر و  دوبن  زور  نآ 

یناب دندش  ینکش  نامیپ  ینانکشا  لاجر  رومیت و 

دش نانکشا  دهع  هب  روهشم  دش  نامز  نآ  زا  شدلب  مسا 

ياهیدابآ اهرهـش و  زا  یلیخ  اریز  درادـن .  ینادـنچ  يراگزاس  هدروآ ،  خـیراّوتلا  بختنم  باـتک  رد  يو  هچنآ  اـب  نادـنچ  ضرف  نیا  هتبلا 
شجنر دسر  یم  رظن  هب  دوشب .  نانکشا  دیاب  یم  دالب  نآ  همه ي  مسا  اذل  دنا ،  هدرک  ینکش  تعیب  هدش و  نامیـشپ  تعیب ،  زا  سپ  رگید 

نیا يارب  ییانتعا  لباق  یخیرات  دنتسم  دیارـسب و  ار  راعـشا  نیا  نانآ  وجه  يارب  تسا  هدش  بجوم  نانکـشا  یلاها  زا  يراصنا  خیـش  رطاخ 
 . تفای ناوت  یمن  هیمست  هجو 

( مراهچ تمسق  )

يدالیم لّوا  هرازه ي  رد  نانکشا 

یخیرات عبانم  دانتـسا  هب  هک  دـش  رکذ  میدومن و  يا  هراشا  دالیم  زا  لـبق  نانکـشا  یخیراـت  ياـه  هشیر  قباوس و  هب  عجار  مّوس  تمـسق  رد 
رب ینودقم  ردنکـسا  ّطلـست  دهع  رد  دالیم و  زا  شیپ  لاس  دودـح 228  هب  طوبرم  یخیرات  بتک  رد  نانکـشا  مان  ياپ  ياج  نیلّوا  دوجوم 

هّطخ ي رد  نایناکـشا  تموکح  يادتبا  رد  گنـشوه  مان  هب  عاجـش  یهدنامرف  روضح  زا  تیاکح  ناتـسرال  خیرات  باتک  دشاب .  یم  ناریا 
یم يددعتم  ياه  هعلق  تخاس  هب  مادـقا  تایلام  جارخ و  يروآ  عمج  نایناکـشا و  تموکح  ماکحتـسا  رارقتـسا و  يارب  يو  دراد .  بونج 

ات دعب  هب  خیرات  نیا  زا  ددرگ ، یم  مان  نیا  هب  يدابآ  کی  هب  لیدبت  اهدعب  هک  دنک  یم  انب  يا  هعلق  یلعف  نانکـشا  ّلحم  رد  هلمج  زا  دـیامن 
هک يدالیم  لاس 280  رد  اّما  دوش  یمن  هدید  یخیرات  بتک  رد  نانکشا  زا  یناشن  روگ  مارهب  ینارمکح  دهع  رد  يدالیم  لاس 280  زا  لبق 
زا هلمج  زا  دـنوش  یم  رو  هلمح  ناریا  هب  برع  راـتات و  یمور و  فلتخم  ماوـقا  دوـش .  یم  فیعـض  یتّدـم  يارب  يزکرم  تموـکح  اـیوگ 
زا سپ   ، رطق نیرحب و  یلاها  زا  برع  ریاط  یگدرکرـس  هب  سیقلادـبع  هفیاط ي  رایعا و  نبا  لیابق  زا  بارعا  رکـشل  سراف ،  جـیلخ  بونج 

یناگرزاب تراجت و  رما  رد  سراف  جـیلخ  هیـشاح ي  رداـنب  نیرتّمهم  زا  یکی  راـگزور  نآ  رد  هک  فاریـس  روهـشم  ردـنب  هب  اـیرد  زا  روبع 
رال تمس  هب  بارعا  هاپس   . دنهد یم  رییغت  برع  ریاط  هب  بوسنم  يرهاط  هب  ار  فاریـس  مان  نآ  ریخـست  زا  سپ  دنتخات و  دش  یم  بوسحم 

یگدرکرـس هب  یهاپـس  رـال  مکاـح  دـندمآرد .  تکرح  هب  دـش  یم  بوـسحم  ناریا  بوـنج  یتـموکح  زکرم  نیرتـمهم  ناـمز  نآ  رد  هک 
تسکش بارعا  رکشل  زا  هاپس  نیا  یلو  دنوش  یم  وربور  بارعا  رکـشل  اب  نانکـشا  هقطنم  رد  دتـسرف و  یم  اه  نآ  يزاوشیپ  هب  نیزربدارخ 

یلو دنک  یم  هرصاحم  ار  نانکشا  ژد  یتّدم  برع  ریاط  دنرب .  یم  هانپ  نانکـشا  ژد  هب  شنازابرـس  زا  يا  هّدع  اب  هاپـس  هدنامرف  دروخ و  یم 
يدابآ هار  نیب  رد  يو  دـیآ . یمرد  تکرح  هب  رال  يوس  هب  هدومن و  یـشوپ  مشچ  نآ  هرـصاحم ي  زا  اذـل   . دوش یمن  نآ  ریخـست  هب  ّقفوم 

زکرم رخطـصا  يوس  هب  مدرم  لتق  تراغ و  زا  سپ  هدومن و  ریخـست  ار  اجنآ  رال ،  هرـصاحم ي  زا  سپ  دـیامن و  یم  ناریو  ار  يدایز  ياه 
تمـس هب  اجنآ  زا  دوش و  یم  راپـسهر  رهـشوب  يوس  هب  ناریا  بونج  رد  يدایز  ياه  یناریو  زا  سپ  يو  دنتفا . یم  هار  هب  سراف  تموکح 

 . دنوش یم  یهار  نمی 
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هانپ نانکشا  هعلق ي  رد  نیزرب  دارخ  لصاح  : >> تسا هدرک  لقن  ریز  حرـش  هب  ار  برع  ریاط  هلمح ي  نایرج  خیراوتلا  بختنم  هدنـسیون 
لوط هب  گنج  نیا  لاـسکی  تدـم  ، هداد فاـصم  برع  ریاـط  اـب  رگید  راـب  هدرک ، يروآ  عمج  تاـعباوتو  اـج  نآ  زا  يداـیز  رکـشلو  هدرب 

. دیامن رخسم  ار  نانکشا  تسناوتن  ریاطو  دیماجنا 

..... << يداهن رال  هب  يور  ، هداد چوک  نانکشا  زاار  دوخ  رکشل   ، سای زا  سپ 

نمی هب  یـشروش  بارعا  بیقعت  هب  نیزربدارخ  یهدـنامرف  هب  رفن و  رازه  جـنپ  دادعتـسا ،  اب  يرکـشل  ًاددـجم  يزکرم  تموکح  تیوقت  اـب 
دسر یم  رظن  هب  دنروآ .  یم  ناریا  هب  يراگیب  يارب  هدومن و  ریسا  ار  نایـشروش  زا  يدایز  دادعت  اهنآ  یبوکرـس  زا  سپ  دنوش و  یم  مازعا 

ات ماقم  ردنب  زا  هوکبیش  نانیشن  لحاس  و  يدنبواگ )  ) نایـسراپ لحاوس  ات  يرهاط  ردنب  زا  سراف  جیلخ  هیـشاح ي  رد  بارعا  لیابق  روضح 
ژد هب  عجار  دعب  تمـسق  رد  دشاب .  هدوب  هقطنم  نیا  رد  برع  ناریـسا  رارقتـسا  سپـس  فاریـس و  هب  بارعا  هلمح ي  هب  طوبرم  هگِنل  ردـنب 

 . داد میهاوخ  حیضوت  رتشیب  نایگنز  هعلق ي  هب  فورعم   ، نانکشا ریذپان  ریخست 

( مجنپ تمسق  )

( ُونگنز تالک   ) نایگنز هعلق 

رتم دودـح 200  عافترا  هب  کیژیتارتسا  يا  هّپت  دـنک ، یم  یط  قرـش  هب  برغ  زا  ار  نانکـشا  هقطنم ي  هک  یلامـش  هوک  هتـشر  هنماد ي  رد 
تمس هب  میالم  بیـش  اب  ّعبرم  رتم  دودـح 800  يا  هطّوحم  هّپت  نیا  يور  رب  تعیبـط  تسد  ، تسا تشد  هب  فرـشُم  ًـالماک  هک  دراد  دوجو 

ییایفارغج حالطـصا  رد  ّتیـصوصخ  نینچ  اب  ییاه  هّپت  هب  دـیامن . مهارف  یماـظن  ژد  تخاـس  يارب  ار  طیارـشات  تسا  هدومن  داـجیا  بونج 
يور رب  یسرتسد  لباقریغ  ياهژد  هعلق و  تخاس  يارب  یبسانم  ناکم  تسا  هدش  یم  بجوم  یعیبط  یگژیو  نیا  دنتفگ .  یم  تالک  میدق 

. دوش مهارف  ییاه  هّپت  نینچ 
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يرتمویلک دودح 6  هلصاف ي  رد  هچرگا  تالک  نیا  تسا . هدش  یم  انب  ییاه  هّپت  نینچ  يور  رب  ریذپانریخـست  ياه  هعلق  بلغا  هتـشذگ  رد 
هک تسا  یلکش  هب  نآ  یشیجلا  قوس  طیارـش  تسا و  تیؤر  لباق  نانکـشا  تشد  زا  يا  هطقن  ره  زا  یلو  تسا  هدش  عقاو  میدق  درگبادوس 
هـس رد  دنت  بیـش  یکاخ و  تفاب  هّپت و  یمره  لکـش  نآ  رب  هوالع  دومن . هدهاشم  یبوخ  هب  ار  نانکـشا  تشد  ّلک  ناوت  یم  نآ  يادنلب  زا 

. دیامن یم  نکمم  ریغ  یبونج  تمس  زا  زج  هب  ار  نآ  زا  دوعص   ، هپت برغ  قرش و  لامش و  تمس 

رهـش و زا  تظفاحم  رب  هوالع  هّپت  نیا  زارف  رب  رابنا  بآ  هاچ و  رفح  مکحتـسم و  يا  هعلق  تخاس  اـب  درگبادوس  اـی  نانکـشا  میدـق  ناـنکاس 
رد يارب  مدرم  هاـنپ  ناـج  ناونع  هب  نآ  زا  تسا ، هتفرگ  یم  رارق  هلمح  دروم  رهـش  هک  يرورـض  دراوم  رد  هقطنم  هب  جورخ  دورو و  لرتنک 

. دنرب یم  هرهب  ناشنانمشد  ضّرعت  زا  ندنام  ناما 

هداد ُخر  ناریا  رد  يرجه  متفه  نرق  لیاوا  مشـش و  هدـس ي  رد  هک  ددرگ  یم  زاب  یتاـقافّتا  هب  ناـیگنز ، ماـن  هب  هعلق  نیا  يراذـگمان  ّتلع 
سراف رد  یگنز  دعس  یگدرکرس  هب  دندوب ، ناکباتا  هب  روهـشم  هک  لوغم  ماوقا  زا  یکی  مشـش  نرق  رد  ناریا  هب  نالوغم  هلمح ي  اب  تسا .

هلمح ي لباقم  رد  هدوب  رال  ّتیزکرم  هب  ناتـسهاریا  هب  فورعم  هک  سراف  یبونج  تمـسق  اـهلاس  نآ  رد   . دریگ یم  تسد  رد  ار  تموکح 
لیـسگ رال  تمـس  هب  ار  نالوغم  زا  يرکـشل  يو  یگنز  دعـس  نب  رکبوبا  تموکح  نامز  رد  دعب  لاس  دنچ  یلو  دـیامن  یم  تمواقم  لوغم 

هعلق و هلمج  زا  ناتسهاریا  ّتیّمها  اب  قطانم  مهم و  ياه  هعلق  لاغشا  هب  مادقا  رکبوبا  سپس  دنک ، یم  ریخست  هرـصاحم و  ار  رال  دیامن و  یم 
لباقمرد ادتبا  نانکـشا  هعلق ي  . دـنک یم  مازعا  نانکـشا  هقطنم ي  هب  ار  راوس  اهدـص  نانکـشا  هب  هلمح  يارب  يو  دـیامن .  یم  نانکـشا  ژد 

دـنروآ و یم  شروی  هعلق  هب  يوک ) ِوَه   ) یهوک بآ  هار  زا  مریب و  تمـس  زا  هک  لوغم  نایرکـشل  یلو  دـیامن  یم  تمواقم  لوغم  ناـیهاپس 
. دنوش یم  نآ  ریخست  هب  قفوم  هرصاحم  زا  سپ 
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ياپرب اجنآ  رد  مکحم  ییانب  ات  دـنک  یم  رما  هداد و  رارق  دوخ  رقم  ار  روکذـم  هعلق ي  ناـمثع  دـیامن و  یم  رارف  هب  مادـقا  نانکـشا  مکاـح 
هپت نیا  زین  نونکا  مه  دوش . یم  هدیمان  یگدنز  تالک   ، یگنز دعس  نب  نامثع  نالوغم  دشرا  هدنامرف  راختفا  هب  ار  تالک  نآ  سپس  دنراد 

. تسا دوجوم  نآ  يور  رب  هاچ  رابنا و  بآ  وراب و  جرب و  هعلق و  راثآ  دشاب و  یم  فورعم  ونگنز  تالک  مان  هب 

فرصت ار  رال  رهش  نوچ  رکبوبا  لصاحلا  : » تسا هدمآ  ریز  حرش  هب  نانکشا  هعلق ي  ریخست  تیاکح  ناتـسرال  خیراوتلا  بختنم  باتک  رد 
شارگ رد  شارگ  هعلق ي  هرـصاحم  تهج  هب  هّدـع  دـنچ  یتـشاد و  نانکـشا  هناور  نانکـشا  ریخـست  تهج  هب  ار  يرایـسب  نوشق  يدوـمن ، 
مکاح دندیـسر . نانکـشا  یکیدزن  هب  هکنیا  ات  دندرک  یم  تراغ  دندرک ،  یمن  نیکمت  دندیـسر و  یم  هک  يدلب  هیرق و  ره  رد  يداتـسرف .

هار درک و  عمج  یتیعمج  دوخ  رودقملا  بسح  يدوب . ناخ ....  دمحا  نب  ناخ  دومحم  نب  ناخ  یلع  نب  ناخ  دمحم  تقو  نآ  رد  نانکشا 
تالق نآ  اه  ینانکشا  رکـشل  بلاغ  هک  يدوب  یلاوح  نآ  رد  هک  یگرزب  تالق  يدش . يدایز  راتـشک  نیفرط  زا  ات  یتسب  مصخ  رب  ار  هوک 

نوچ هداد ، اه  ینانکشا  رب  تسکش  هتفرگ و  ناشیا  تسد  زا  ار  تالق  نآ  هدروآ  شروش  مصخ  رکشل  يدندوب . هداد  رارق  دوخ  هاگهانپ  ار 
سپـس هدرک . راـیتخا  رارق  رب  ار  رارف  تفاـین  رگید  دوخ  رد  گـنج  تمواـقم  باـت  تفاـی و  هدروخ  تسکـش  ار  دوخ  رکـشل  ناـخ  دـمحم 
نوشق سیئر  سپس  دنوشن . يرارف  دنـشاب و  رطاخ  هدوسآ  تیعر  ات  داد  نیمأت  دیبلط ، ار  نادیفـس  شیر  زا  رفن  دنچ  مصخ  رکـشل  هدرکرس 

. دش يرارف  ناخ  دمحم  میداد و  نیمأت  ار  تیعر  میدرک و  ریخـست  ار  نانکـشا  کنیا  هک  هتـشون  یگنز  دعـس  نب  رکبوبا  هب  رال  رد  هضیرع 
نانکشا هکنیا  ات  داد  روتسد  تشاد ،  نانکشا  هناور ي  راوس  تسیود  اب  یگنز  دعس  نب  نامثع  شردارب  رکبوبا  دیراد : نیعم  لمعلا  روتسد 

رارق دوخ  رقم  ار  روکذم  تالق  نآ  دش و  نانکشا  هناور ي  یگنز  دعـس  نب  نامثع  لصاح ،  دراد . ...  مظنم  هدروآ ، فرـصت  هب  ار  عباوتو 
. یگنز تالق  هب  دش  هدیمان  یگنز  دعس  نب  نامثع  مسا  هب  تالق  نآ  سپس  دنتشاد . ياپرب  اجنآ  رد  مکحم  ییانب  ات  درک  رما  هداد ، 
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يانکـس دنـشاب و  هدـمآ  تسا ،  یهوک  بآ  هب  روهـشم  هک  یهار  مریب و  قیرط  زا  مصخ  رکـشل  هک  تسا  مولعم  نینچ  هک  دـیوگ  فّنـصم 
تـالق نآ  هک  هدوب  عقاو  هیلاـح  هیرق  یبطق  بنج  رد  هک  دنـشاب  هدوب  هدوب ،  درگبادوس  هب  موسوم  هک  هبورخم  هیرق  رد  مه  نانکـشا  یلاـها 

تـشگزاب نایرج  بلاطم و  نیا  << دـنمان یم  هنگنز  تالق  ار  تالق  نآ  لاحلا  هک  هدوب  هیرق  رب  فرـشم  یلو  هداـتفا  هیرق  زا  رود  هچ  رگا 
. تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  هدنیآ  رد  هک  هدش  رکذ  متفه  نرق  عیاقو  اب  هطبار  رد  خیراوتلا  بختنم  باتک  رد  لیـصفت  روط  هب  نانکـشا  مکاح 
هک روگ  مارهب  تموکح  نامز  رد  قوف  عیاقو  زا  لبق  لاس  دودح 1000  يدالیم  لاس 280  رد  هدمآ  خـیرات  رد  هعلق  نیا  اب  هطبار  رد  هچنآ 

ار ( يرهاـط  ) فاریـس ردـنب  دـنوش و  یم  رو  هلمح  ناریا  بونج  هب  هدرک و  روبع  سراـف  جـیلخ  زا  برع  ریاـط  یگدرکرـس  هب  برع  لـیابق 
هب قفوم  دوخ  ریسم  رد  دنیامن  یم  سراف  تموکح  زکرم  رخطصا  سپـس  رال و  تمـس  هب  تمیزع  دصق  هک  یماگنه  دنیامن ،  یم  فرـصت 
اب درب و  یم  هانپ  رخطـصا  هب  رارف ، زا  دـعب  نانکـشا  مکاح   ، خـیراوتلا بختنم  بحاص  زا  لـقن  هب  اـما  دـنوش . یمن  نانکـشا  هعلق ي  ریخـست 
یم بوصنم  نانکشا  ینارمکح  هب  هرابود  ار  وا  رکبوبا  سپس  دریگ و  یم  وفع  سراف  مکاح  یگنز ،  رکبوبا  زا  ناگرزب  زا  یکی  هطساو ي 

هقطنم تموکح  زکرم  يرجه  متفه  هدس ي  رد  نانکـشا  هک  تسا  نآ  رگنایب  تیاکح  نیا  دهد .  یم  یتموکح  مقر  تعلخ و  وا  هب  دنک و 
رد نانکـشا  هاـگیاج  سراـف و  بونج  رد  تموکح  نوماریپ  يدـعب  راتـشون  رد  عوضوم  نیا  ندـش  نشور  يارب  تسا  هدـش  یم  بوـسحم 

. تشاگن میهاوخ  ار  یبلاطم  ریخا  ياه  هدس  رد  سپس  ناتسهاریا و  یسایس  يایفارغج 
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( مشش تمسق  )

یـسایس يایفارغج  رد  نانکـشا  هاگیاج  هک  میداد  هدـعو  نیـشیپ  ياـه  هدـس  رد  نانکـشا  رد  تموکح  هقباـس ي  رکذ  اـب  لـبق  تمـسق  رد 
ناتسهاریا تیعقوم  ات  میامنب  یگنهرف  یخیرات و  عوضوم  کی  هب  هراشا  مناد  یم  مزال  نآ  زا  شیپ  اما  مییامن . یـسررب  ار  میدق  ناتـسهاریا 

. دوش نشور  رتشیب  زیزع  ناگدنناوخ  يارب 

لیلد هب  نآ  ریـسدرس  مدرم  هک  تسا  هدـش  یم  میـسقت  مورـص ) ) ریـسدرس و  مورج )  ) ریـسمرگ مدرم  هورگ ،  ود  هب  میدـق  سراف  اـی  سراـپ 
هدش اریذپ  ار  یبیکرت  یگنهرف  نامز ،  رورم  هب  دـنا و  هتـشاد  رارق  یناریا  ریغ  ياه  نییآ  اه و  تنـس  ریثأت  تحت  رتشیب  ییایفارغج ، تیعقوم 

ییایفارغج صاخ  طیارش  لیلد  هب  تسا  هدش  یم  لماش  ار  ناتسهاریا )  ) میدق ناتـسرال  هدمع ي  شخب  هک  ریـسمرگ  یحاون  مدرم  اما  دنا ، 
بادآ و نابز ،  ور  نیا  زا  دـنا . هدرک  ظفح  ار  دوخ  یتنـس  یگنهرف و  تلاصا  هتفرگ و  رارق  هناگیب  ياـه  گـنهرف  رگید  ریثأـت  تحت  رتمک 

رـضاح لاح  رد  ریـسمرگ  ریـسدرس و  هقطنم  ود  توافت  تسا .  هدنام  یقاب  هدروخن  تسد  ًابیرقت  عیـسو  هقطنم  نیا  یّلحم  گنهرف  موسر و 
سابع ردـنب  مراط و  گروف و  ات  یتشد  ناجزارب و  هدودـحم ي  زا  قطانم  نیا  هب  دورو  اب  يرفاسم  ره  تسا و  صیخـشت  لباق  یبوخ  هب  مه 

. تسا رادروخرب  يرتشیب  تلاصا  یگنیرید و  زا  قطانم  نیا  ياه  نییآ  اه و  تنس  هجهل و  نابز و  هک  دش  دهاوخ  هجوتم  ،

دـنا و هدـش  صّخـشم  ریـسمرگ  مدرم  یمومع  مان  هب  ناریا  یخیرات  ییاـیفارغج و  نوتم  رد  هک  قطاـنم  نیا  یگنهرف  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
نیا لیـصا  نامدرم  زین  نونکا  مه  هک  تسا  یناتـسرال  ياه  هجهل  اه و  نابز  شرتسگ  جاور و  تسا  قطانم  نیا  زا  یـشخب  میدـق  ناتـسرال 

. دننک یم  مّلکت  نآ  اب  یحاون 
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هجهل دـنا ،  هدروآرد  ریرحت  هتـشر ي  هب  هدـناسر و  ماجنا  هب  هطبار  نیا  رد  یقوثو  رتکد  ياـقآ  دـنمجرا  داتـسا  ققحم و  هک  یتاـقیقحت  اـب 
نایناکشا هرود ي  رد  هک  دشاب  یم  يولهپ  نابز  هدنامزاب ي  عقاو  رد  تسا و  هدوب  ناریا  یبرغ  بونج  هورگ  ياه  هجهل  هلمج  زا  یناتسرال 

رازه دنچ  خیرات  رد  هشیر  هک  تسا  یناریا  جـیار  ياه  هجهل  نیرت  لیـصا  زا  یکی  رگید  ترابع  هب  تسا . هدوب  جـیار  ناریا  رد  نایناساس  و 
نهک راگزور  رد  ییایرآ  فلتخم  ماوقا  هاگتساخ  قطانم  نیا  هک  میریذپب  دیاب  عوضوم  نیا  هب  تیانع  اب  اذل  دراد .  نهک  نیمزرس  نیا  هلاس 

یشخب لماش  سراف  جیلخ  لحاس  هدوب و  هدرتسگ  رایسب  میدق )  ناتسرال  ناتـسهاریا (  هدودحم ي  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  تسا . هدوب 
یخیرات راثآ  نینچمه  تسا . هدـش  یم  لماش  ار  یلعف  سراـف  ناتـسا  بونج  سراـف و  جـیلخ  ریازج  ناـگزمره ،  رهـشوب ،  ياـه  ناتـسا  زا 

زکرم هک  اجنآ  زا  تسا و  یحاون  نیا  رد  ییایرآ  لیابق  روضح  دّیؤم  ناتسهاریا  هدودحم ي  رد  مالـسا  زا  شیپ  زا  هدنام  ياج  هب  دوجوم و 
زین هدـنام  ياج  هب  راثآ  تسا . هتـشاد  رارق  سراـپ )  ) سراـف رواـنهپ  تلاـیا  رد  ناـیناساس  یـشنماخه و  هرود ي  رد  ناریا  ناـشخرد  نّدـمت 

. دشاب یم  نایناساس  نایناکشا و  نامز  هب  طوبرم 

نآ هب  هدـنیآ  رد  هک  تسا  یلّـصفم  تیاکح  دوخ  یـشنماخه  نامز  رد  قطانم  نیا  ياه  يدابآ  مان  قطاـنم و  نیا  رد  ییاـیرآ  ماوقا  روضح 
اب يردـنب ) یمُچَا –   ) یناتـسرال هجهل ي  نیب  هطبار ي  هک  مـناد  یم  مزـال  اـجنیا  رد  ار  یگنهرف  هـتکن  نـیا  رکذ  یلو   ، تـخادرپ میهاوـخ 

هدودـحم ي رد  هک  یناـمدرم  موـمعو  تسا  ریذـپان  راـکنا  يرما  ناتـسهاریا ، هدرتـسگ ي  هنهپ ي  رد  نآ  یعقاو  ناـیموب  یگنهرف  تلاـصا 
زا یتمسق  سراف و  جیلخ  ریازج  یخرب  و  يدنبواگ )  ) نایسراپ سابعردنب ،  هگنل ،  ردنب ، کتسب ،  جنخ ،  ياه  ناتسرهش  یلعف و  ناتـسرال 

هلاس رازه  دـنچ  یگنهرف  هشیر  کی  زا  دـنیوگ  یم  نخـس  شیوگ  نیا  اب  زونه   ، رهـشوب ناتـسا  زا  یـشخب  رهم و  درمال و  ياـه  ناتـسرهش 
ای يداصتقا  لیالد  هب  ریخا  ياه  هدـس  رد  هک  قطانم  نیا  یلعف  نانکاس  یخرب  تسا ، هدـش  ثعاـب  هلئـسم  نیا  هب  یهاـگآان  دـنرادروخرب و 

یعامتجا یگنهرف و  تلاصا  هناشن ي  نیا  هداد و  هزاجا  دوخ  هب  دنا  هدش  نکاس  هدش و  هدیناچوک  قطانم  نیا  هب  رابجا  هب  یهاگ  یسایس و 
رارق یـسررب  دروم  ار  نآ  رد  تموکح  ّتیعـضو  ناتـسهاریا و  يایفارغج  دـعب  تمـسق  رد  دـنربب . لاؤس  ریز  ار  یموب  ناـنکاس  راد  هشیر  و 

. داد میخاوخ 
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یقوثو رقاب  دمحم  رتکد  هتشون ي  ناتسرال  لّصفم  خیرات  باتک  هرامش :  نیا  ذخآم  عبنم و 

( متفه تمسق  )

ردنب لصاف  دح  سراف  جیلخ  ياه  هنارک  سپ  یحاون  مشـش ه.ق  نرق  ات  دـیآ  یمرب  ناسیون  یفارغج  بتک  میدـق و  یخیرات  عبانم  زا  هچنآ 
یلامش دودحم « نارک و  ار  نآ  یبرغ  بونج  شخب  هک  دنا  هتخانش  یم  ناتـسهاریا  مان  هب  ار  ینونک  يرهاط ) ردنب   ) فاریـس ردنب  ات  سابع 

ینعم هب  زین  نارک  هملک ي  تسا و  يولهپ  نابز  رد  ایرد  لحاس  ای  هنارک  سپ  يانعم  هب  ناتسهاریا  هژاو ي  دنناد .  یم  جنُخ )  ) گنه ار  نآ 
لاف رهـش  هب  یمالـسا  هرود ي  رد  اهدعب  هک  تسا  یناساس  یناکـشا و  هرود ي  رد  ناتـسهاریا  مهم  ياهیدابآ  اهرهـش و  زا  یکی  مان  هنارک 
جیلخ تراجت  رد  يدنمشزرا  هاگیاج  هتشذگ  ياه  هدس  ردو  تسا  یلعف  يرهاط  ردنب  میدق  مان  فاریـس  هک  نانچمه  تسا . هداد  مان  رییغت 

 . تسا هتشاد  سراف 

یکولـس و نارود  رد  هکـس  برـض  دنا و  هدومن  دییأت  نایناکـشا  هرود ي  رد  سراف  بونج  رد  ار  یلحم  ياه  تموکح  رارقتـسا  نیققحم 
نامکاح اب  ار  یناساس  هلـسلس ي  راذگناینب  ناکباب  ریـشدرا  گنج  یخیرات  بتک  نیا  رب  هوالع  دـنناد و  یم  بلطم  نیا  دـّیؤم  ار  یناکـشا 

. دنا هدومن  دییأت  سراپ  بونج 

، نارک میوج ،  رال ،  ياهرهش  هتـشاد و  همادا  لاس 1010 ه.ق  رد  مهدزای  نرق  يادتبا  ات  نهک  ناتـسرال  رد  نایدالیم  هلـسلس ي  تیمکاح 
رظن و تحت  يرجه ، مهد  نرق  دابآ  قطانم  زا  زوا  گروف و  مراط ،  جنخ ،  شارگ ،  لاف ،  مریب ،  نانکشا ،  كراچ ،  وتپ ،  دولیا ،  نایراک ، 

. تسا هتشاد  رارق  يدالیم ) ) یلحم يارما  هرادا ي 

15 ص :

( متفه تمسق  )www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 21 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


هرود نیا  رداعطق   . تسا هتشاد  جاور  یناساس  هرود ي  رد  هژاو  نیا  دنناد و  یم  هتشذگ  رد  نانکـشا  رگید  مان  ار  درگبادوس  بوتکم  عبانم 
ناکم دـیدرت  نودـب  تسا . هتفر  نیب  زا  گنج  ای  یعیبط  ثداوح  رثا  رب  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  یحاون  نیا  رد  ناونع  نیا  اـب  یمهم  يداـبآ 

دابآرخف و رد  یناتـساب  رهـش  ود  زا  هدنام  یقاب  راثآ  تسا . هدوب  نآ  برغ  يرتمولیک  دنچ  رد  ای  یلعف  نانکـشا  هدودـحم ي  رد  درگبادوس 
تـشد رد  میدق  ياه  يدابآ  یگژیو  تسا . هدوب  يدابآ  نیا  میدق  تیعقوم  ًالامتحا  درمال  نانکـشا - هداج  رتمولیک 5 و 14  رد  ینیسحریم 

هّپت دوجو  دـنریگب . هانپ  نآ  رد  رطخ  ماگنه  هب  اـت  دـنا  هتخاـس  یم  يداـبآ  رب  فرـشم  تاـعافترا  رد  ار  يا  هعلق  هک  تسا  هدوب  يا  هنوگ  هب 
یّصاخ ینادابآ  زا  هتشذگ  رد  هقطنم  نیا  هک  تسا  نیا  دّیؤم  اه  نآ  يور  رب  یمیدق  ياه  هعلق  راثآ  هیحان و  ود  نیا  رد  ُوتالَک  مان  هب  ییاه 

گنهرف ابو  دنمرنه  ینامدرم  روضح  زا  ناشن  هناداتسا ، ياه  يراکشارت  اب  یگنـس  فورظ  یلافـس و  راثآ  ًاصوصخ  تسا ، هدوب  رادروخرب 
. دراد

نانکشا میدق  هّلحم  لامش  يرتمولیک  کی  رد  ار  درگبادوس  ناکم  ناتسرال ، خیراوتلا  بختنم  فلوم  يراصنا  هللا  بیبح  خیش  موحرم  هتبلا 
تخـس رگناشن  اهدـنب  بآ  ینالوط و  ياههاربآ  ددـعتم و  راثآ  لاح  ره  هب  تسا . هدـش  یم  تظفاحم  ونگنز  هعلق ي  اـب  هک  دـناد  یم  یلعف 

هینبا راثآ و  یفرعم  هب  هدنیآ  هرامش ي  رد  دراد .  یحاون  نیا  رد  تنوکس  هلاس  رازه  دنچ  روضح  هقباس ي  اه و  لاس  نآ  رد  مدرم  یـشوک 
. میزادرپ یم  مالسا  زا  شیپ  ياه  نارود  هب  طوبرم  یناتساب 

16 ص :

( متفه تمسق  )www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 22 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


یقوثو رقابدمحم  رتکد  فیلأت  ناتسرال  لصفم  خیرات  زا  هدافتسا  اب  (1

يراصنا هللا  بیبح  خیش  ناتسرال –  خیراوتلا  بختنم  (2

( متشه تمسق  )

نیا رد  عوضوم ، لیمکت  روظنم  هب  دـیدرگ و  ناـیب  مالـسا  زا  شیپرد  نانکـشا  یـسایس  ياـیفارغج  زا  يرـصتخم  رکذ  نیـشیپ ، تمـسق  رد 
تسا نیا  هدنهد  ناشن  دوجوم  یخیرات  كرادم  دش  هراشا  هچنانچ  میزادرپ . یم  مالسا  زا  شیپ  راثآ  اهانب و  زا  يدادعت  یفرعم  هب  تمـسق 
يدابآ ای  هعلق  کی  تروصب  یناریا  عاجش  نارادرس  زا  یکی  طسوت  (ع ) حیسم دالیم  زا  شیپ  لاس  يدنا  تسیود و  دودح  رد  نانکـشا  هک 

داژن زا  هک  لوا  کشا  اب  داد و  ناشن  دوخ  زا  يدایز  ياهتداشر  نایمور ،  اب  دربن  رد  هک  تشاد  مان  گنشوه  عاجش ، رادرس  نیا  دیدرگ . انب 
مادقا یناکـشا  تموکح  ماکحتـسا  يارب  هدوب و  ناریا  بونج  ياورنامرف  یتدم  وا  دندنار . ناریا  زا  ار  نایمور  هدـش و  نامیپ  مه  دوب  نایک 

اب هطبار  رد  دوب . نانکشا  ناونع  اب  نآ  يراذگمان  لوا و  کشا  مان  هب  هعلق  کی  يانب  هلمج  نآ  زا  هک  دومن  يدایز  تاماکحتسا  تخاس  هب 
یلعف نانکـشا  ییایفارغج  هدودـحم  زا  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو  درک  زاربا  یعطق  رظن  ناوت  یمن  نانکـشا  هیلوا  يداـبآ  اـی  هعلق  یعطق  ناـکم 

. تسا هدوبن  جراخ 

مهم و ياه  هعلق  هلمج  زا  تسا . هدـنام  ياجرب  هقطنم  هب  فرـشم  ياـههوک  تشد و  رد  یناتـساب  ياـه  هعلق  اـه و  يداـبآ  زا  يداـیز  راـثآ 
. دـشاب یم  یبونج  تاعافترا  رد  رگید  هعلق  دـنچ  وتالک و  هعلق  یلامـش و  تاعافترا  رد  لهن  هاش  هعلق  و  ونگنز ) ) نایگنز هعلق  کیژتارتسا ،
و  ( میدق هلحم ي  رد  کشوک  بنت  هدودـحم ي   ) یلعف ناتـسروگ  لامـش  رد  یکی  هک  هتـشاد  دوجو  هعلق  ود  زین  رهـش  هدودـحم  رد  انمض 

. دوب هدهاشم  لباق  قباس  ياهغاب  هدودحم ي  رد  يربراک  رییغت  زا  لبق  ات  نآ  قدنخ  راثآ  هک  یلعف  بالقنا  كرهش  لحم  رد  يرگید 
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ياه بایسآ  لماش  روخ  گنت  ات  دنبسپ  ونب  هدودحم ي  زا  یبونج  تاعافترا  رد  ًاصوصخ  هتشذگ  ياه  هدس  زا  هدنام  ياجب  یناتـساب  راثآ 
لها و لصافدح  مهم  هاربآ  زا  هدنامیقاب  راثآ  دروخ . یم  مشچ  هب  کچوک  گرزب و  ياه  هعلق  اه و  دنب  بآ  یمیدق و  ياههاربآ  ددعتم و 
، دراد يا  هژیو  تیمها  یسانش  ناتـساب  رظن  زا  هک  یناتـساب  هپت ي  دنچ  نارهم و  هناخدور  يور  رب  خات ) ) قات گرزب  يانب  ًاصوصخ  تالقاپ 

يربَگ بُمت  هقطنم و  هطقن ي  دنچ  رد  کشوک  بُمت   " یناتساب ياه  هپت  دیامن . یم  يرورض  هقطنم  رد  ار  یـسانش  ناتـساب  تاقیقحت  موزل 
هدودـحم و نآ  رد  وتالک  هعلق  الط و  هاچ  نوماریپ  ینیـسحریم  هدودـحم  رد  گرزب  يدابآ  کی  زا  هدـنامیقاب  راثآ  نینچمه  "و  داـبآ نکر 

گنتو لها  لاک و  هیورگنپ و  زیرهَپ و  وکـشک و  رد  رگید  راثآ  اههد  هفاضا ي  هب  دـشاب . یم  نوفدـم  كاخ  ریز  رد  هک  داـبآ  رخف  يداـبآ 
. دنراد یملع  شواک  هب  زاین  یگمهروخ 

ضرعم رد  ار  هقطنم  یگنهرف  ثاریم  قراس ، يا  هدع  ریخا  زات  تخات و  نیلوئسم و  یفطل  مک  یلاها و  یهجوت  مک  تعیبط و  رهق  هنافسأتم 
. تسا هداد  رارق  يدوبان 

ياه هپت  دوجو  یلو  تسا  هدشیم  انب  هعلق  تروص  هب  تاعافترا  يوررب  يدنلب و  رد  اه  يدابآ  بلغا  یتینما  لیالد  هب  رود  ياه  هتـشذگ  رد 
ياه هدس  رد  یگدـنز  قنور  رب  یهاوگ  ددـعتم  ياه  بایـسآ  اهدـنب و  بآ  اه و  هاربآ  تاونق و  راثآ  هارمه  هب  نانکـشا  تشد  رد  یناتـساب 

. تسا هتشاد  هتشذگ 

هقطنم يراجت  بطق  ناونع  هب  لاف  دـشاب . یم  هقطنم  رد  یماظن  يراجت و  بطق  ود  دوجو  دراد ، يرتشیب  روهظ  یخیرات  عبانم  رد  هچنآ  اـما 
یگنهرف تالدابم  لیلد  هب  هتشذگ  ياه  هدس  رد  هدوب و  رادروخرب  یبوخ  قنورزا  زاریش  هب  فاریس  يراجت  هار  رـس  رب  نتفرگ  رارق  لیلد  هب 

هقطنم یماظن  بطق  ناونع  هب  زین  نانکشا  دراد و  دوخ  ناشخرد  همانراک  رد  ار  يا  هتـسجرب  ءاملع  یملع و  ياه  تیـصخش  قطانم ، ریاس  اب 
یماظن یسایس و  تیمکاح  يریگ  لکش  دنور  هدنیآ  هرامـش  زا   . تسا هتـشاد  هقطنم  تینما  ظفح  تموکح و  رد  ینالوط  رایـسب  يا  هقباس 

. درک میهاوخ  یسررب  ار  میدق  نانکشا  رد 
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( مهن تمسق  )

جارختسا هدهاشم و  لباق  بوتکم  عبانم  رد  هچنآ  مییامن . یم  زاغآ  ار  هتشذگ  نورق  رد  یلحم  ياه  تموکح  يریگ  لکش  تمسق  نیا  رد 
زا اریز  دنا .  هتشاد  تیمکاح  هقطنم  رد  دنمتردق  یلحم  ياه  تموکح  شیپ  لاس  دودح 1300  زا  لقادح  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  تسا 

رارقتـسا یعقاو  تمدق  دناوت  یمن  یماسا  نیا  هک  دنچ  ره  دوش .  یم  هدهاشم  خیرات  يالبال  رد  هقطنم  نامکاح  یماسا  دـعب  هب  خـیرات  نیا 
هقطنم رد  تیمکاح  تموکح و  نآ  لابند  هب  ینادابآ و  رب  هاوگ  نایناساس  نامز  زا  هدـنام  ياجب  راثآ  یلو  دـیامن  نایب  ار  اـه  تموکح  نیا 
یناساس نابز  رد  اریز  دیامن ،  یم  نآ  تیندم  زا  ناشن  درگبادوس  ای  درگ  هوادوس  ناونع  اب  نانکشا  یناساس  مان  رگید  يوس  زا  دشاب و  یم 

ساسا نیا  رب  دیامن و  یم  ناکم  نآ  يرهـش  نارمع  زا  ناشن  تفرگ  یم  رارق  یلحم  مان  دنوسپ  هاگ  ره  هدوب و  رهـش  يانعم  هب  درج  ای  درگ 
زا یمان  یلو  دـنا  هتـشاد  رارقتـسا  یلحم  ياه  تموکح  نایناساس  نامز  رد  ًاعطق  درک ،  ضرف  ناوت  یمن  مکاح  نودـب  ار  يرهـش  چـیه  هک 

 . تسا هدشن  بوتکم  ییاج  رد  یناساس  نامکاح 

لاس 128 اب  ربارب  يرمق ،  لاس 132 ه  عیاقو  رکذ  رد  يراصنا  هللا  بیبح  خیـش  موحرم  لوق  زا  هدش  رکذ  یلحم  نامکاح  زا  هک  یمان  نیلوا 
مکاح دیسر  یم  نایناکـشا  نیطالـس  هب  شبـسن  يردام  فرط  زا  هک  بساتـشگ  هدروآ « : نینچ  دوخ  خیرات  باتک  رد  ناشیا  تسا .  ه ش 

نیا رد  مالسا  روهظ  يریگ و  لکـش  هب  طوبرم  تیاکح  نیا  هک  اجنآ  زا  دراد و  یمالـسا  ریغ  یماسا  زا  ناشن  مان  نیا  يدوب . »...  نانکـشا 
 . تسا هدوب  هتفرگ  لکش  نانکشا  رد  یلحم  ياه  تموکح  مالسا  روهظ  زا  لبق  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  دشاب  یم  هقطنم 
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ریم هب  فورعمدمحمریما  نسح و  ریما  دمحا و  ریما  ناگدازماما  روضح  هب  طوبرم  نآ  زا  دـعب  لاس 170 ه و  عیاقو  رکذ  رد  نینچمه  ناشیا 
، يرخف لهن ،  ، لها رومیت ،  دـننام :  ناـمکاح  زا  يرگید  یماـسا  دـندوب ،  هدـش  مازعا  هقطنم  نیا  هب  مالـسا  شرتسگ  غیلبت و  يارب  هک  دارم 

یگمه زین  یماسا  نیا  دـنا .  هدوب  مکاح  هقطنم  ياه  يدابآ  ریاس  رد  هیقب  هدوب و  نانکـشا  مکاح  ایوگ  رومیت  هک  هدرک  رکذ  ار  هاـش  نکر 
لاس 298 هب  طوبرم  هقطنم  نامکاح  زا  یمالسا  مان  نیلوا  دندوب و  هدشن  ناملسم  ًالماک  هقطنم  نیا  خیرات  نیا  ات  ایوگ  هدوب و  یمالـسا  ریغ 

سپ دراگن «  یم  نینچ  يراـصنا  موحرم  تسا  هتفرگ  رارق  رـال  يدـالیم  مکاـح  باـطخ  دروم  نانکـشا  مکاـح  يا  هماـن  رد  هک  تسا  ه.ق 
رال هب  هدرک و  عمج  هاپس  رازه  تفه  دودح  تاعباوت  نانکـشا و  زا  زین  ناخ  دمحا  تشون .  ینانکـشا  ناخدمحا  هب  رگید  همان ي  فسوی ، 

... << داتسرف وا  يرای  هب 

يرمق يرجه  لاـس 627 عیاـقو  رکذ  رد  يو  هلمجزا  ، تسا هدوـمن  ادـیپ  رییغت  یمالـسا  ياهمـسا  هب  ناـمکاح  یماسادـعب  هب  خـیرات  نـیا  زا 
نوچو داهن  ناتـسرال  هب  يور  هاش  زیگنچ  مکح  هب  یگنز  دعـس  نب  رکبوبا  : >> تسا هدومن  لقن  نینچ  هقطنم  رد  نالوغم  روضح  نوماریپ 

نبا ناخ  یلع  نب  ناخ  دمحم  تقو  نآ  رد  نانکشا  مکاح  یتشاد ... هناور  نانکشا  ریخست  تهج  هب  يرایـسب  وشق ن  ، يدومنریخـست ار  رال 
یم لقن  نینچ  ار  نانکشا  مکاح  تشونرـس  اهلاس  نآ  عیاقو  زا  لّصفم  لقن  نمـض  يراصنا  موحرم  << يدوب ناخ  دمحا  نب  ناخ  دومحم 

ناگرزب زا  یکی  نیدلارون  خیـش  دزن  هب  تطاسو  يارب  یلو  درک  رارف  ادتبا  دیدن ،  نایفارطا  دوخ و  رد  تمواقم  بات  نوچ  ناشیا  هک  دـنک 
ار دوخ  وفع  ناخدمحم   ، خیش همان ي  اب  تفر و  درک ،  یم  یگدنز  میدق  سراف  تموکح  زکرم  رختـسا  رد  راگزور  نآ  رد  هک  ینانکـشا 
هدرک و دادرتـسا  ار  وا  تاـکالما  یـضارا و   ، یتـموکح مقر  بصنم و  اـب  تعلخ  تسد  کـی  سراـف  مکاـح  دریگ و  یم  یگنز  رکبوـبا  زا 

 . دراذگ یماو  شدوخ  هب  ار  تموکح 
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یملاع هک  نیدلا  ءایض  شردارب  دندوب  هدومن  تمدخ  نانکشا  رد  اهلاس  شدادجا  هک  نیدلارون  خیش  ناخدمحم  شهاوخ  هب  رفـس  نیا  رد 
متفه نرق  لیاوا  رد  هک  تسا  نیا  دومن  تشادرب  ناوت  یم  یخیراـت  هعقاو  نیا  زا  هچنآ  . دـیامن یم  هارمه  وا  اـب  مدرم  داـشرا  يارب  دوب  اـناد 

مقر و هدومن و  باـختنا  ار  نآ  مکاـح  سپـس  نآ و  ریخـست  هب  مکح  ادـتبا  سراـف  مکاـح  هک  هدـش  یم  بوسحم  یمهم  هطقن ي  نانکـشا 
 . دهد یم  صاصتخاوا  هب  یتموکح  بصنم 

تسا ناریا  رد  لوغم  ناخوکاله  روهظ  اب  فداصم  هک  اهلاس  نآ  رد  تساعّدم . نیا  دّیؤم  زین  ات 656 ه.ق  لاس 653  ثداوح  نیا  رب  هوالع 
. دیآ یم  زاریش  هب  يرمق  يرجه   656 لاسرد  ، یسابع هفیلخ ي  نیرخآ  ینوگنرس  هدرک و  هلمح  دادغب  هب  ناریا  ریخست  زا  دعب  وکاله  ، 

ره نرتنالک  هک  تشون  ناتـسرال  یحاون  فارطاو  کتـسبو  نانکـشا  هب  همان  يرال  نموملادـبع   : >> خـیراوتلا بختنم  بحاص  لقن  هب  انب 
اب ناخ  نمؤملادبع  تروشم  زا  سپ  ناشیا ،  ندش  عمج  ماّکح و  نارتنالک و  همئا  ندـمآ  زا  سپ  لصاح   ، دنـشاب هدـش  عمج  رالرد  يدـلب 
ات درک  رما  دش . رورسم  دنسرخ و  رایـسب  وکاله  دنتفاتـش . وکاله  تمدخ  هب  زاریـش و  هب  ماکح  ریاس  هارمه  هب  لباق  سیفن و  هیده  هفحت و 

توف زا  لـبق  لاـس  ود  ینانکـشا  ناخدـمحم  و  نانکـشا ...  کتـسب و  تموکح  هب  نینچمه  دـنناشوپب و  نمؤملادـبع  هب  صوصخم  تعلخ 
...«. يدمآرب شیاج  هب  ناخ  یلع  شگرزب  رسپ  یتشذگ و  رد  نمؤملادبع 

رال مکاح  یهاوخرظن  تروشم و  دروم  ّرثؤم  يدرف  ناونع  هب  نانکشا  مکاح  هک  تسا  نیا  دیآ ،  یم  تسد  هب  تمسق  نیا  زا  هک  يا  هجیتن 
ردـتقم هاشداپ  وکاله  تسد  زا  هدیـسر و  لوغم  ناخوکاله  روضح  هب  زاریـش  رد  هقطنم  ناگرزب  زا  یکی  ناونع  هب  ناشیا  هارمه  هب  هدوب و 

. تسا هدومن  تفایرد  تعلخ  لوغم 
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. مینک یم  يریگیپ  دعب  هب  يرجه  متفه  نرق  زا  ار  عوضوم  نیا  همادا  يدعب  تمسق  رد 

( مهد تمسق  )

متفه و هدـس ي  ثداوح  يراصنا  هلا  بیبح  خیـش  مینک  یم  يریگیپ  ار  هتـشذگ  ياهنرق  رد  یلحم  ياه  تموکح  عوضوم  هرامـش  نیا  رد 
: دیامن یم  رکذ  هنوگنیا  ار  يرجه  مهن  متشه و 

ناخ یفطصم  يو  دهع  رد  دش  نانکـشا  مکاح  ناخیلع  شدنزرف  يرجه  لاس 679  رد  ینانکـشا  ناخدمحم  گرم  اب  میتشاد  نایب  هچنانچ 
اب وا  بیدأـت  يارب  ناخدـمحا  داتـسرفن و  ناـخ  دـمحا  رـال  مکاـح  يارب  جارخ  دومن و  دّرمت  رـال  رد  يزکرم  تموکج  زا  کتـسب  مکاـح 

هتشاذگ کتسب  هب  يور  ناخدمحا  تیامح  هب  هداد و  زاس  ار  يرکشل  زین  ینانکشا  ناخیلع  دربن  نیا  رد  دش .  کتسب  هناور  نارگ  يرکشل 
تعلخ و اب  هدومن و  نیسحت  شزاون و  ار  ینانکشا  ناخیلع  ناخدمحا ،  دوش و  یم  میلـست  ناخ  یفطـصم  دروخ  دز و  زور  راهچ  زا  دعب  و 

. داد روخرب  هفحت  تعلخ و  وا  رکشل  همه  هب  هک  یلاح  رد  ددرگ .  یمزاب  نانکشا  هب  هداد ،  یصخرم  هزاجا ي  هیده  هفحت و  ماعنا و 

تسشن شیاج  هب  ناخ  بارهس  شرسپ  تفگ و  عادو  ار  ناهج  يرجه  لاس 700  رد  ناخ  یلع   : خیراوتلا بختنم  باتک  بحاص  زا  لقن  هب 
دش و امرف  فیرشت  رخطصا  هب  شردارب  ترایز  مزع  هب  دش  ناشیا  زا  يرکذ  ًالبق  هک  يراصنا  نیدلاءایض  خیش  اقآ  هک  دوب  لاس  نامه  رد  . 

دصقم هب  ار  نانکشا  رخطصا  رد  شردپ  توف  ربخ  لابند  هب  زین  يو  تشاذگ .  دوخ  ياج  هب  نانکشا  رد  سردم  هللا  حور  خیش  اقآ  شرسپ 
. دندش وقربا  رخطصا و  زاریش و  نکاس  ناشیا  تشگنرب و  نانکشا  هب  یسک  راصنا  خیاشم  زا  رگید  دومن و  كرت  رخطصا 
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دوب و هلماح  شرـسمه  یلو  تسـشن  شیاج  هب  ناخرقاب  شردارب  تشادـن  يرـسپ  نوچ  دـندومن .  مومـسم  لاـس 749  رد  ار  ناـخ  بارهس 
ناخرقاب زا  سپ  مدرم  درپس . ناج  يو  هثداح ي  رثا  رب  یلو  دومن  تموکح  لاس  ود  تّدم  ناخرقاب  داهن . مان  بارهس  يو  مان  هب  ار  شرـسپ 

هکنیا ات  ورشوخ  وگ و  شوخ  تّمه و  رپ  هفیفع و  هبیجن و  دوب  ینز  يو  دندناشن .  تموکح  هب  ار  ناخ  بارهـس  هجوز ي  رگید  لاس  دنچ 
ّتیعر اب  دوب  هدومن  دشر  دیـشر  يردام  تیبرت  هب  نوچ  رـسپ  نیا  دندناشن . ردـپ  ینیـشناج  هب  ار  وا  دیـسر ، یگلاس  هدزیـس  نس  هب  شرـسپ 

ناخ نسح  تموکح  هب  هراشا  خـیرات  يرجه  لاس 874  ات  هدـشن و  يا  هراشا  يو  گرم  خـیرات  ثداوح و  اب  هطبار  رد  دوب . نابرهم  رایـسب 
یم بوصنم  شیاج  هب  ناخ  ثایغ  شدنزرف  هدـش و  مومـسم  يرجه  لاس 874  رد  يو  دشاب . هدوب  ناخ  بارهـس  دنزرف  دـیاش  هک  هدومن 
نیب رد  فالتخا  لـیلد  هب  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  يرجه  مهن  نرق  هب  طوبرم  ثداوح  زا  تسا . هدوب  یفـصنم  صخـش  اـیوگ  هک  دوش 
یم راذگاو  ناشدوخ  هب  ار  يرتنالک  تموکح و  هدیشک و  تموکح  زا  تسد  ناخ  ثایغ  يرجه  لاس 913  رد  نانکشا  رد  فورعم  لیابق 

: تسا هدومن  نایب  نینچنیا  ار  يرجه  مهد  نرق  عیاقو  يراصنا  هللا  بیبح  خیش  دنک .

هعزانم زور  ره  هفیاط  نیا  نیب  یچوق ،  سیئر  یعرازم و  ، یلوچمک  ، يدرُک ؛  يدندوب هفیاط  راهچ  هب  رصحنم  اه  ینانکـشا  تاقوا  نآ  رد  » 
زا نیناوخ  هلـسلس  نیرخآ  هک  ناخ  ثایغ  يدندوب و  دـنمروز  رایـسب  یعرازم  یچوق و  سیئر  هفیاط  ًاصوصخم  يدوب ، هلداجم  هشقانم و  و 

. يدش يوزنم  دوخ  یتشاذگاو و  ناشدوخ  هب  ار  دلب  يرتنالک  یتموکح و  يدنامرد .  جالع  زا  يدوب  نایناکشا  يردام  فرط 
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رد لالقتـسالاب  یمکاح  رگید  ناخ  ثایغ  زا  سپ  يدنتـشاد و  نییعت  دوخ  تهج  هب  یـسیئر  يرتنالک و  هفیاط  راهچ  نیا  زا  کـی  ره  سپ 
وا میلـست  يدـمآ  یم  هک  رـال  مکاـح  لـماع  هدرک ،  سیئر  نآ  لـیوحت  ار  تاـیلامو  يدنتـشاد  یـسیئر  هفیاـطره  مدرم  يدوـبن ،  نانکـشا 

رگم يدش  عطقنم  رگید  نایناکشا  هلسلسو  يدیسرن  یتموکح  بصنم  هب  کی  چیه  هک  يدوب  هدنام  رـسپ  راهچ  ناخ  ثایغ  زا  يدندومن و 
«. دش دهاوخ  شرکذ  دوخ  ياج  رد  هک  يدیسر  تسایر  هب  یمان  یقت  دمحم  سیئر  اهنآ  ناگدازرتخد  زا 

. مییامن یم  يریگیپ  ار  يرجه  مهد  نرق  عیاقو  هدنیآ  هرامش  رد 

: عبانم

ینانکشا يراصنا  هللا  بیبح  هتشون  ناتسرال  خیراّوتلا  بختنم 

یقوثو رقاب  دّمحم  رتکد  هتشون  ناتسرال  لّصفم  خیرات 

( مهدزای تمسق  )

. میزادرپ یم  يرجه  مهد  نرق  عیاقو  هب  تمسق  نیارد  دیدرگ . رکذ  مهن  متشه و  نورق  عیاقو  لبق ، تمسق  رد 

هک اه  ینانکـشا  زا  هفیاط  راـهچ  هک  تاـقوا  ناـمه  رد  خـیراوتلا ((: بختنم  بحاـص  زا  لـقن  هبو  ینانکـشا  فیاوط  نیب  رد  عازن  لاـبند  هب 
هفیاـط ياوـق  ناـمز  نآ  رد  يدنتـشاد و  مه  اـب  یکلم  عازن  يدـندوب و  هداـتفا  مه  هب  دنـشاب ، یچوـق  سیئر  یعرازم و  یلوـچمک ، يدرک ،

نیمز بآ و  كالما و  بلاغ  هک  يدـح  هب  يدـندومن ، یم  تیعر  هرابرد  دایز  فاحجا  يدـعت و  ویدوب  رگید  هفیاـط  هس  زا  رتشیب  یعرازم 
هکنیا ات  يدوب  مکحم  هفیاط  راهچ  نیا  نیب  رد  لادج  عازن و  یتدم  دنچ  ات  يدـندوب . هدروآرد  ناشدوخ  فرـصت  هطیح  هب  ًابیلغت  نانکـشا 

عمج تهج  هب  يدوب ، نویراصنا  هلسلس  زا  هک  رکذلا  قباس  يراصنا  هلااطع  خیش  اقآ  دالوا  زا  يراصنا  دمحم  خیـش  اقآ  نب  رفعج  خیـش  اقآ 
نانکـشا رد  دـش ، اهنآ  یگدـنز  رکذ  لیـصفت  هب  هک   ، دنتـشاد تواضق  تسایر و  هقباـس  نانکـشا  رد  هک  ناشدادـجا  هفوقوم  لاوما  يروآ 

سیئر زا  يرتخد  يداد و  یچوق  سیئر  هفیاـط  هب  نیعرازم  هفیاـط  زا  يرتـخد  يداد و  حالـصا  ار  هفیاـط  راـهچ  نیا  نیب  يدرب و  فیرـشت 
هفیاـط راـهچ  نیب  زا  عازن  رگید  يدـنتخادنا ، مه  هب  تلـصاوم  حرط  هفیاـط  ود  نیا  نوچ  یلوـچمک . نینچمه  يداد و  نیعرازم  هب  یچوـق 

. يدندرک لصاح  تغارف  هداد ، مه  هب  داحتا  تسد  يدش ، هتشادرب 
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زا يرتخد  يدندش و  شنتفر  زا  عنام  یتشاد و  هاگن  ار  يراصنا  رفعج  خیـش  اقآ  يدرک ، اروش  مه  اب  نیعرازم  سیئر و  هفیاط  فرط  نیا  زا 
رد يدوب ، يراصنا  دمحم  خیشاقآ  هک  خیش  ردپ  یتفرگ و  نطوت  نانکشا  رد  خیش  سپس  يدندروآرد . خیش  جاودزا  دقع  هب  سیئر  هفیاط 

. يدوب نطوتم  وقربا  رهش 

لامک و یب  یقاب  هدـش و  لیان  تواضق  بصنم  هب  یکی  اهنآ  هلمجنم  هک  يدیـسر  مه  هب  سیئر  رتخد  نطب  زا  خیـش  زا  رـسپ  دـنچ  لصاح ،
. يدنداتفا شناد 

زا  ، تاهد رد  ًاصوصخ  يدـش . یمن  ادـیپ  تشم  کی  هعبرا  تالغ  زا  هک  يدـح  هب  يداتفا ، ناتـسرال  دالب  رد  الغ  یطحق و  یتدـم  زا  سپ 
خیش اقآ  یطحق ،) ) الغ زا  مود  لاس  رد  يدندش . نطو  زا  رارف  اج  نآ  مدرم  بلاغ  هک  يدوب  هتفرگ  یطحق  لاسدنچ  نانکـشا  رد  هلمج  نآ 

ناردارب الغ ، زا  مّیـس  لاس  رد  يدمآرب . ردپ  دنـسم  رب  يراصنا  دـمحا  خیـش  اقآ  شگرزب  رـسپ  یتسویپ ، يدزیا  تمحر  هب  يراصنا  رفعج 
زا رگید  یتشادن ، يدالوا  ایوگ  هک  مه  دمحا  خیـش  اقآ  يدنتـشاذگ و  فارطا  هب  يور  يدندرک ، ترجه  نانکـشا  زا  يراصنا  دمحا  خیش 

. دشاب هتفر  ادخ  تمحر  هب  نانکـشا  دوخ  رد  ای  دشاب  هتـشاذگ  يدـلب  راید و  مادـک  هب  يور  یطحق  نآ  رد  هک  دوش  یمن  مولعم  وا  تالاح 
نآ رد  یتفر و  يدوب ، مریب  هک  نانکشا  یکیدزن  هیرق  رد  هدش  قیقحت  هک  حیحص  لوق  ربانب  يراصنا  دمحا  خیـش  ناردارب  زا  یکی  لصاح ،

((. يدینارذگ دوخ  زا  یگدنز  ، تمحز ترسع و  هب  اج 

سابع هاش  تموکح  نامز  هبدراد  يا  هراشا  يرجه  مهدنرق  ییادـتبا  ياهلاس  تخـس  رایـسب  طیارـش  رکذ  زا  سپ  يراصنا  هلا  بیبح  خـیش 
يدادعت تیاکـشورال  هب  زاریـش  یناگرزاب  هار  تینما  نیمأت  رد  ناخ  میهاربا  هب  فورعم  رال ، مکاح  یهاتوک  لیلد  هب  هک  ناریا  رد  يوفص 

هب ار  گیب  يدریو  یلع  هدومن و  لزع  بیدأت و  ار  سراف  مکاح  ناخ  بوقعی  هدومن و  رفـس  زاریـش  هب  ًاصخـش  ساـبع  هاـش  ناـناگرزاب ، زا 
. دیامن یم  رال  يدالیم  مکاح  نیرخآ  ناخ  میهاربا  بیدأت  رومأم  ار  يو  نآ ، لابند  هب  دیامن و  یم  بوصنم  شیاج 
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هب ناجریـس  ناـمرک و  فارطا  زا  زین  هاپـس  رازه  تـشه  هدوـمن و  تـکرح  رـال  يوـس  هـب  زاریــش  زا  هاپــس  رازه  ود  اـب  گـیب  يدریو  یلع 
نیا دنیامن و  یم  هرـصاحم  ار  رال  یهاش  رکـشل  دـندمآ . یهاش  هاپـس  تیامح  هب  چولب  ناخ  هلادـبع  رـسپ  ناخ  دـمحم  تسود  یگدرکرس 

تمـس هب  هدـش و  جراخ  هعلق  هشوگ  زا  یبش  رد  ناخ  میهاربا  ردارب  ناخ  لیعامـسا  نیب  نیا  رد  دـماجنا . یم  لوط  هب  هاـم  راـهچ  هرـصاحم 
هاپـس ریخـست و  ار  رال  یهاش  رکـشل  وا  قیفوت  زا  شیپ  یلو  دیامن  يروآدرگ  شردارب  هب  کمک  يارب  يرکـشل  دیاش  ات  دـیآ  یم  نانکـشا 

نانکـشا نوماریپ  ياههوک  ناتـسرال و  هقطنم  رد  چولب  يدایزدادـعت  روضح  يراصنا  موحرم  زا  لـقن  هب  دـیامن . یم  تراـغ  ار  رهـش  چولب 
. دشاب یم  سابع  هاش  نایهاپس  يوس  زا  رال  ریخست  يرمق و  يرجه  لاس 1001  عیاقو  هب  طوبرم 

دروم دـعب  ياهلاس  رد  درکن و  ادـیپ  رال  هب  تشگزاب  تصرف  دوب  هدـش  مازعا  نانکـشا  هقطنم  هب  هک  ناخ  لیعامـسا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
نکاس لاک  هیرق  رد  دوب و  هدـش  قحلم  ردـپ  هب  رال  تراغ  تقو  هب  هک  ناخ  روصنم  شرـسپ  تفرگ و  رارق  گیب  یلع  ربنق  رال  مکاـح  وفع 

. داد ار  هیرق  نآ  تموکح  بصنم  دندوب ، هدش 

( مهدزاود تمسق  )

هب رال  رد  ار  نایدالیم  هلاسرازهود  تموکح  نآ  ببس  هب  هک  دوب  سابع  هاش  ياوق  طسوت  رال  ریخـست  يرجه ، مهد  نرق  عیاقو  نیرتمهم  زا 
رد گیب  یلعربنق  شدنزرف  سپـس  تشگ و  رال  مکاح  يوفـص  سابع  هاش  بناج  زا  گیب  يدریو  یلع  سابع  هاش  نامرف  اب  درپس و  خیرات 
ناخ میهاربا  هدازردارب  ناخروصنم  ندـش  هدیـشخب  هدـس ،  نیا  رد  انتعا  لباق  تاـقافتا  زا   . دـش مکاـح  شیاـج  هب  يرجه  هد  رازه و  لاـس 
هاپس طسوت  رال  هرصاحم  نایرج  رد  هک  دوب  يو  هب  لاک  هیرق  ییادخدک  بصنم  ياطعاو  گیب  یلع  ربنق  طسوترال  يدالیم  مکاح  نیرخآ 

گیب یلعدـمحم  تموکح  نامز  رد  ناخ  روصنمتـشذگرد  اب   . دوب هدـمآ  نانکـشا  تمـس  هب  یکمک  يورین  يروآ  عمج  يارب  سابع  هاش 
هب لاک  ییادـخدک  ناخ  رومیت  زا  سپ  دـش . يو  نیـشناج  ناخرومیت  شدـنزرف  يرجه ، ود  لهچو و  رازه  لاس  رد  گـیب  یلعربنق  دـنزرف 
اقآ شردارب  اریـصناقآ و  هک  راجاق  هاش  نیدلارـصان  تموکح  نامز  رد  يرال  هیریـس  تموکح  نامز  رد  ات  داـتفا  ینانکـشا  ياـسؤر  تسد 

. دندیسر رال  ییاورنامرف  یگیبرلگیب و  بصنم  هب  ناخ  روصنم  ناگداون  زا  یلع 
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. دوش یم  نکاس  داز  هرک  ياتـسور  رد  یتدـم  دومن و  كرت  ار  نانکـشا  لیابق ، تافالتخا  لـیلد  هب  نانکـشا  مکاـح  يرجه  مهد  هدـس  رد 
زا شبـسن  هک  ینانکـشا  ماکح  زا  دوب  یمکاح  نیرخآ  هک  ناخ  ثایغ  نوچ  تسا (( هدروآ  خـیراوتلا  بختنم  باـتک  رد  يراـصنا  موحرم 

، هدیشک یتموکح  زا  تسد  اه  ینانکشا  زا  هفیاط  راهچ  هشقانم  هعزانم و  ببـس  هب  يدش ، یم  یهتنم  نایناکـشا  نیطالـس  هب  يردام  فرط 
. يدیسرن یتموکح  بصنم  هب  ناشیا  نادالوا  زا  یسک  وا  زا  سپ  هدرک و  رایتخا  اوزنا  هشوگ 

هنماد رد  تسا  عقاو  نانکـشا  یبطق  یبرغ و  نیب  لیم  هدزاود  ًابیرقت  هک  یلحم  رد  هدرک و  ترجه  نانکـشا  زا  ناشیا  هلـسلس ي  زا  نت  دنچ 
هب دنتشاد ، ینکس  لحم  نآ  رد  تج  قیرط و  عاطق  نیشن و  ماشحا  زا  رفن  دنچ  یلاخ و  ینادابآ  زا  هک  تسا  داز  هرک  هب  موسوم  هک  یهوک 

نارتخد . دنتخادنا یـشیوخ  هدوارم و  حرط  مه  اب  دندش و  هساک  مه  کیرـش و  اهنآ  اب  هدروآ ،  تسد  هب  ناویح  ددع  دنچ  يدنتفر و  اجنآ 
. دنتفرگ دوخ  زین  ار  اهنآ  نارتخد  دنداد و  اهنآ  هب  ار  دوخ 

سیئر دیآ و  یم  نانکـشا  رد  داز  هرک  زا  شردـپ  هک  یمان  یقت  دـمحم  سیئر  ّالا  دیـسرن  یتموکح  بصنم  هب  هلـسلس  نیا  زا  یـسک  رگید 
اریز هدوب  نیعرازم  هفیاط  زا  یلو  دریگ ، یم  دشاب  یچوق  سیئر  ای  نیعرازم  هفیاط  زا  ای  ًارهاظ  هک  نانکـشا  ياسور  زا  يرتخد  یقت  دمحم 

.(( دسر یم  نیعرازم  هب  شبسن  يردام  فرط  زا  دسر  یم  یناخ  بصنم  هب  هک  یلع  سیئر  شرسپ 

هاش بناـج  زا  شردـپ  زا  سپ  گـیب  هلادـبع  يرجه  ود  تصـش و  رازه و  لاـس  رد  تسا (( هدروآ  يرجه  مهد  هدـس  عیاـقو  همادا  رد  يو 
یم دـالیم  نیگرگ  هب  شبـسن  هک  ناـخ  یفطـصم  کتـسب  مکاـح  گـیب  هلادـبع  تموکح  رخاوا  رد  دوش . یم  رـال  نارمکح  یناـث  ساـبع 

غادف و درا و  روشف و  شارگ و  زا  ار  رکـشل  گیب  هلادـبع   ، يداد یمنوا  هب  ار  تایلام  يداهن و  يرگ  یغای  یـشکرس و  زاغآ  يدیـسر .... 
تهج هب  گـیب  نادرم  یلع  شدـهعیلو  شرـسپ و  یگدرکرـس  هب  يدـیبلط و  يدـندوب  شمکح  تحت  هک  یناتـسرال  تـالاحم  نانکـشا و 

هبلغ رهق و  هب  ار  کتـسب  هرخالاب  ات  دیماجنا  لوط  هب  ناشیا  لادـج  گنج و  هام  شـش  تدـم  یتشاد . کتـسب  هناور  ناخ  یفطـصم  بیدأت 
ار هیریگناهج  کتـسب و  تموکح  هدرک و  هیدأت  هلاسدنچ  تایلام  هدروآ و  شیپ  دایقنا  تعاطا و  رـس  ناخ  یفطـصم  سپ  دنتخاس . حوتفم 

.(( يدنتشاد ضیوفت  شدوخ  هب 
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میهاوخ لقن  ار  هقطنم  نیارد  هدـمآ  شیپ  تاقافتا  هیراشفا و  ندـمآراک  يور  هیوفـص و  ضارقنا  يرجه و  مهدزاـی  هدـس  عیاـقو  همادا  رد 
هدروآ درک .

( مهدزیس تمسق  )

دیدرگ و رکذ  نانکشا  هقطنم  هب  ورین  يروآ  عمج  يارب  نانکشا  هب  ناخ  لیعامـسا  رارف  رال و  ریخـست  رکذ  اب  ار  يرجه  مهدزای  نرق  عیاقو 
لاک يرتنالک  هب  رال  مکاح  گـیب  یلع  ربنق  طـسوت  ناـخ  روصنم  شدـنزرف  اهدـعب  دـش و  راگدـنام  هقطنم  نیا  رد  يو  هک  میدومن  هراـشا 

اقآ و  ناخ ) ریصن   ) اریـضن اقآ  هداوناخ  نیا  زا  دعب  ياه  لاس  رد  دش و  لاک  مکاح  ناخ  رومیت  شدنزرف  ناخ  روصنم  زا  سپ  دش . هدیزگرب 
. دندش ذوفن  بحاص  راجاق  رابرد  رد  سپس  رال و  تموکح  هب  ادتبا  هدومن و  ذوفن  راجاق  تموکح  هاگتسد  رد  یلع 

یفـص تموکح  اب  فداـصم  هک  گـیب  هلادـبع  شردـپ  ياـج  هب  گـیب  نادرم  یلع  ینیـشناج  اـب  يرجه  تفه  داتـشه و  رازه و  اـس ل  رد 
يا هلیبق  فالتخا  تلع  هب  هک  دوب  نانکـشا  مکاح  ناخ  ثاـیغ  ماـنب  ناـخ  لیعامـسا  ناـگداون  زا  یکی  دوب ،  يوفـص ) نامیلـس  هاـش  ) ازریم

نادرم یلع  دومن . یتسدگنت  راهظا  هتـشون و  گیب  نادرم  یلع  هب  يا  هضیرع  اهدـعب   . تفر داز  هرک  هبو  تفرگ  نانکـشا  كرت  هب  میمـصت 
رال هب  هدومن و  يروآ  عمج  ار  تاعباوت  نانکـشا و  تایلام  دش  ررقم  دیزگرب و  نانکـشا  تموکح  يرادلیـصحت و  هب  ًاددـجم  ار  يو  گیب 

تسد هب  هیوفص  تموکح  يوفص ) نامیلـس  هاش  ) ازریم یفـص  تشذگ  رد  اب  داد . رارق  ناخ  ثایغ  تهج  هب  ار  يررقم  بجاوم  دتـسرفب و 
ار ناهفصا ) ) ناریا تختیاپ  تخات و  ناریا  هب  هدرتسگ  يرکشل  اب  ناغفا  دومحم  هک  دوب  مهدزاود  نرق  هیلوا  ياهلاس  داتفا و  نیـسح  ناطلس 

هرصاحم نتسکش  مه  رد  يارب  فلتخم  قطانم  زا  نیسح ، ناطلس  هاش  تساوخرد  هب  هرصاحم  نایرج  رد  دومن . هرصاحم  هام  شش  تدم  هب 
ناهفـصا هب  ار  دوخ  رال  زا  گیب  نادرم  یلع  یهدنامرف  هب  رفن  رازه  راهچ  دادعتـسا  هب  یهاپـس  هلمج  زا  دندمآ  یم  هاپـس  ورین و  ناهفـصا ،

. دندناسر
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هب تشگزاب  مزع  اذل  داد . تسد  زا  ار  شنایهاپس  زا  يدادعت  تشادرب و  ینیگنس  تحارج  ناهفـصا  هرـصاحم  نایرج  رد  گیب  نادرم  یلع 
تـسکش رکـشل  اب  دش و  بوصنم  شیاج  هب  گیب  یـضترم  شدنزرف  تفر و  ایند  زا  گنج  ياهمخز  لیلد  هب  هار  نیب  رد  یلو  دومن  ار  رال 

. دندش رال  مزاع  هدروخ 

دومحم ناطلس  زا  دوب و  نامرک  مکاح  هک  ربگ  ناخ  هلارصن  دندرک  ریخست  ار  ناهفصا  هنغافا  نوچ  يراصنا ، هلا  بیبح  خیـش  زا  لقن  هب  انب 
رد گنج  بات  هک  گیب  یضترم  تفرگ  ارق  ناخ  هلارصن  لرتنک  رد  رال  نوچ  دش و  سراف  ریخـست  هب  رومأم  دوب ، هدومن  لابقتـسا  هنغافا  و 

گیب و یـضترم  تسد  رد  اه  لاس  هعلق  نیا  دوش .  رقتـسم  دوب  ناتـسرال  عالق  نیرت  مکحم  زا  هک  ناجیازم  هعلق  رد  دش  روبجم  دیدن  دوخ 
هک یتمحازم  لیلد  هب  يرجه  لاس 1350  رد  اهدعب  داتفا و  رارشا  تسد  هب  يرمق  کی  لهچ و  دصیـس و  رازه و  لاس  رد  ات  دوب  شنادنزرف 
اه تدـم  هاشاضر  نایهاپـس  تفرگ و  نآ  ریخـست  هرـصاحم و  هب  میمـصت  ناخ  اضر  دنتـشاد ،  یتلود  يراجت و  ياهناوراک  نیرباع و  يارب 

. دندمآ رد  نانیشن  هعلق  اب  حلص  رد  زا  اذل  دننک  ریخست  ار  هعلق  دنتسناوتن  لسلسم  پوت و  نتشاد  اب  دندوب و  هدومن  هرصاحم  ار  هعلق 

رال و رد  راجاق  تموکح  نامز  رد  شنادنزرف  تیمکاح  ناخ و  ثایغ  ددـجم  ندیـسر  تردـق  هب  رکذ  اب  هدـنیآ  هرامـش  رد  ار  عیاقو  همادا 
. دومن میهاوخ  يریگیپزکرم 

( مهدراهچ تمسق  )

 ، تسا هیراشفا  تموکح  ناریا و  رب  هنغافا  ندـش  مکاح  سپـس  هیوفـص و  تموکح  رخاوا  هب  طوبرم  هک  مهدراهچ  نرق  يادـتبا  عیاـقو  زا 
لیعامـسا ناگداون  ددجم  روضح  روکذم ، هدس  رخاوا  زا  یلو  دوش  یمن  تفای  اهباتک  رد  دشاب  هقطنم  خیرات  اب  طبترم  هک  ینادـنچ  بلطم 

باتک زا  لـقن  هب  دوش . یم  هدـید  یبلاـطم  لیـصفت  هب  راـجاق  تموکح  رد  ذوفن  سپـس  رـال و  تموکح  رد  نرق ، ود  دودـح  زا  دـعب  ناـخ 
ثایغ نبا  امیحراقآ  نبا  اریـصناقآ  ترجه : زا  راهچ  دون و  دـصکی و  رازه و  لاس  رد  یگیبرلگیب  ناخریـصن  اقآ  سولج  » خـیراوتلا بختنم 
تایح دوردـب  نانکـشا  رد  امیحر  اقآ  دـندوب ..... رکذـلا  قباس  ناتـسرال  تموکح  ناخ  میهاربا  ردارب  ناخ  لیعامـسا  نادـالوا  زا  هک  ناـخ 

تبحاصمب هکنیا  ات  يدندوب  ریبدت  تریصب و  اب  یکدوک  زا  رسپ  ود  نیا  یلع و  اقآ  يرگیدو  اریصن  اقآ  یکی  يدنام  وا  زا  رسپ  ود  تفگ و 
رال مکاح  ناخ  یقتریم  یتموکح  هاگتسد  رد  ار  دوخ  یتدم  زا  سپ  يدندیناسر . رال  هب  ار  دوخ  يدندوب  يراکم  هکیئاهینانکـشا  اهیلاک و 

تسایر هیعاد  هک  يزدپ  خیاشم  هکنیا  ات  يداد  نامرف  هعبس  یتموکح  هب  ار  ناشیا  ناخ  یقتریم  تفرگ و  الاب  ناشراک  هکنیا  ات  يدنتخادنا 
زا نوچ  ناخ ، یقتریم  هجوز  يدنتخاس . شلوتقم  يدـندروآ و  رد  شیاپ  زا  هتخیر  ناخ  یقت  ریم  رـس  رب  يزور  کی  اتلفغ  دنتـشاد  رـس  رب 
هب رال  یتموکح  اب  شرتخد  دـیون  هتـشون و  ناشیا  هب  یطخ  یبش  افخ  رد  يدوب  ربخاب  یلعاقآ  اریـصناقآ و  يدرمناوج  تریغ و  تریـصب و 
رال رد  یلع  اقآ  اریـصن و  اقآ  ناخ ، یقتریم  هجوز  رما  هب  نوچ  لصاح  دـشاب . هدرک  يزدـپ  خـیاشم  زا  شرهوش  نوخ  صاقت  ات  هداد  اـهنآ 

دوخ طرشلا  بسح  رب  ار  شرتخد  یقت ، ریم  هجوز  دنتسب و  مه  اب  یقاثیم  دهع و  هدید  ار  ناخ  یقتریم  هجوز  هدرک ، تولخ  یبش  دندمآ و 
يزدپ خیاشم  اب  اریـصناقآ  سپ  هدوشخب ، وا  هب  ار  رال  یتموکح  هداد و  ياج  رهوش  دنـسم  رب  ار  وا  هدروآ و  رد  اریـصن  اقآ  جاودزا  دقع  هب 
یبونج رد  هک  هبادرـس  نآ  رد  دیبلط و  یتفایـض  ناونعب  ار  ناشیا  زور  کی  هتخاس  لفاغ  وحن  ره  زا  ار  ناشیا  هکنآ  ات  هتخادنا  هدوارم  حرط 

هرفس نوچ  يدوب . رفن  تصش  اهنیا  هدوب و  بیعش  خیش  حلاص و  دمحم  خیـش  ناشیا  گرزب  هداد و  ياج  ار  اهنآ  تسا ....  عقاو  رال  نادیم 
ياج هدیشک  ياهرجنخ  اب  يدوب  هبادرـس  نآ  رد  هکیئوتـسپ  رد  رفن  تسیبودصکی  ندروخ  نیب  رد  دندیچ  ار  ماعط  ناولا  دندرتسگ و  راهان 

. دندیناسر لتق  هب  سلجم  نآ  رد  ار  اهنآ  مامت  هتخیر و  خیاشم  زا  رفن  کی  رب  رفنود  ره  ًاتلفغ  هک  هداد 
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یتشاد راجاق  هاش  دـمحم  اب  دـنز  ناخ  یفطـصم  هک  یگنج  رد  هچنانچ  یتفرگ  ـالاب  اریـصناقآ  راـک  يزدـپ  خـیاشم  لـتق  زا  سپ  لـصاحلا 
هرصاحم زا  ار  اهنآ  هکنآ  ات  يداتسرف  باراد  لها  ددم  هب  راوس  رازهود  اب  ار  شردارب  اریصن  اقآ  دزاس ، حوتفم  ار  باراد  یتساوخ  هکیتاقوا 

. يدرک رارف  سبط  تمس  هب  يدوب  دنز  ناخ  یلعفطل  هک  مصخ  هدرکرس  يداد و  يرارف  ار  نمشد  يداد و  تاجن 

زا هک  یـسک  ره  رگید  هداتـسرف  اریـصناقآ  تهجب  یگیبرلگیب  بصنم  تعلخ و  همان و  هتـشگرب و  زاریـش  هب  راجاق  هاش  دمحم  حتف ، زا  سپ 
رد فرـصت  هب  ار  نامرک  دنز  ناخ  یلعفطل  رگید  لاس  رد  هکنیا  ات  لصاح  يدشیم . بوصنم  یگیبرلگیب  بصنم  هب  يدوب  ناخریـصن  لسن 

تسد زا  ار  نامرک  رهش  هکنآ  ات  هتفر  راجاق  هاشدمحم  دادما  هب  هدرک  تکرح  رال  زا  هاپـس  رازه  جنپ  اب  یگیبرلگیب  ناخریـصن  اقآ  هدروآ ، 
هلادبع شرـسپ  تفگ و  تایح  دوردب  هاش  یلعحتف  یهاشداپ  لیاوا  رد  دومن  یناگدنز  ناخریـصناقآ  یلیوط  تدم  نوچ  . دنتفرگ زاب  مصخ 

. مینک یم  يریگیپ  دعب  هرامش  رد  دوش  یم  راجاق  هرود  هب  طبترم  هک  ناخ  هلادبع  هرود  عیاقو  .« دمآرب شیاج  هب  ناخ 

( مهدزناپ تمسق  )

تموکح هاگتسد  رد  دوب ،  نانکـشا  مکاح  يرجه  نرق 13  لیاوا  هک  نانکشا  مکاح  ناخ  ثایغ  نادنزرف  هک  دش  لقن  نیـشیپ  تمـسق  رد 
زا رگید  یکی  ازریم  یلعنسح  يو ، ياج  هب  راجاق  هاش  دمحم  باختناو  راجاق  هاش  یلعحتف  گرم  اب  دندیـسر  تموکح  هبو  هدرک  ذوفن  رال 
اب ردپ ، گرم  ندیسرارف  اب  تشاد  رس  رد  ردپ  ینیـشناج  يانمت  تشاد و  ییاورنامرف  بقل  دوب و  مکاح  سراف  رد  هک  هاش  یلعحتف  نارـسپ 
زا یکی  دوش . گنج  دراو  هاشدـمحم  هیلع  رب  ات  دـناوخارف  رکـشل  تشون و  همان  فانکاو  فارطا  هب  درک و  تفلاخم  هاشدـمحم  ینیـشناج 

هاپـس دش . نارهت  سپـس  زاریـش و  مزاع  رفن  رازه  هدفه  اب  هک  دوب  ناخ  ثایغ  هون  يرال  ناخ  ریـصن  داد  خساپ  وا  تساوخرد  هب  هک  یناسک 
هاش دـمحم  خـیراوتلا « : بختنم  زا  لقن  هب  دـندوب . هدومن  انیب  ان  دـندوب و  هدرک  ریگتـسد  ار  امرفنامرف  دندیـسر  نارهت  هب  هک  ینامز  سراـف 
؟  يدـمآ یـسک  هچ  دادـما  هب  يدرک و  عمج  يراک  هچ  تهج  هب  هاپـس  همه  نیا  هک  هدروآرد  شباتع  ضرعم  رد  هدـیبلط و  ار  ناخریـصن 

دناوتب هک  یـسک  تفگ  درک و  یمـسبت  هاش  متـسناد .  یمن  ناطلـس  ار  يدـحا  وا  زا  ریغ  نوچ  ما .  هدـمآ  امرفنامرف  تیامح  هب  درک  ضرع 
زا ار  وت  ـالاو  راذـگب  يورگ  ار  ترـسپ  یناتـسرال  کـلم  بلاـط  رگا  درپس .  وا  هب  ار  یکلم  ناوت ،  هنوگچ  دـیامن  یـشک  تیعمج  هنوگنیا 

 ... . تشاذگ نارهت  رد  يورگ  هب  يدوب  یگلاس  هد  نس  هب  هک  ناخ  هللارصن  شرسپ  ناخریصن  سپ  مراد .  لوزعم  ناتسرال  تموکح 

30 ص :

( مهدزناپ تمسق  )www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 37 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


رب یلیـس  يزور  ات  يدناسر  یم  تیذا  يدرک و  یم  هعزانم  رابرد  ياه  هچب  اب  یتفر  یم  هسردم  نارهت  رد  ناخ  هللارـصن  یتاقوا  رد  دنیوگ 
رـصان دنزب ، هاش  رـسپ  هب  یلیـس  هک  درادن  تارج  تیعر  هچب  هک  هداد  شباوج  هاش  هدرک  ردـپ  هب  وا  هوکـش  رـصان  يدز ،  هاش  نیدلارـصان 

یم مدرم  هراپ و  شتآ  هب  يدش  روهـشم  ناخ  هللارـصن  زور  نآ  زا  سپ  تسا ، يا  هراپ  شتآ  روطچ  رـسپ  نیا  یناد  یمن  هک  يدرک  ضرع 
 ... «. هراپ شتآ  ناخ  هللارصن  شدنتفگ 

نتخادرپن ررکم و  درمت  تفلاخم و  ياـنب  یلو  دومن  تفاـیرد  ار  رـال  هب  نتـشگرب  هزاـجا  ورگ  هب  شنادـنزرف  نتـشاذگ  زا  دـعب  ناخریـصن 
ناخیلع شردارب  ناـخ  هللارـصن  شدـنزرف  ندوب  ورگ  رد  لـیلد  هب  تفر و  اـیند  زا  لاس 1258  رد  يو  تشاذـگ ،  ار  هاشدـمحم  هب  تاـیلام 
ریگارف ًابیرقت  هک  دوب  مدرم  قوقح  هب  زواجت  يدعت و  روج و  ملظ و  ناخ  بقل  اب  هرود  نیا  نامکاح  كرتشم  هجو  هلمج  زا  دش  رال  مکاح 

 . دوب

هب روشک  رـسارس  رد  یلادوئف  تموکح  هرود  نیا  رد  دندیـسر  یهاشداپ  تموکح و  هب  یناـخ  بقل  اـب  دوخ  راـجاق  ناـمکاح  هک  اـجنآ  زا 
شوخ جرخ و  لخد و  يارب  هاگ  ره  اه و  نآ  رگراک  تیعر و  مدرم  دـندش و  اهاتـسور  اـه و  يداـبآ  کـلام  دارفا  تفرگ و  جاور  تدـش 
كاخ زا  يدایز  رادقم  نتفر  تسد  زا  تسکـش و  هب  رجنم  اهنآ  همه  هک  یپ  رد  یپ  ياه  گنج  جراخ و  لخاد و  ياهرفـس  اه و  ینارذگ 

هب یغلبم  يدابآو  رهـش  ره  يارب  تموکح  دش .  یم  رتشیب  تایلام  تفایرد  يارب  ناشراشف  دندش ،  یم  هجدوب  دوبمک  راچد  دیدرگ  روشک 
رد دش ،  یم  لاسرا  زکرم  هب  دش و  یم  تفایرد  يروآ و  عمج  دیاب  یم  تموکح  لماوع  طسوت  هک  دوب  هدرک  نییعت  هنالاس  تایلام  ناونع 
یم تفایرد  نارادناتـسا ) ) تالایا نامکاح  زا  هرود  نیا  يرادـنامرف  مکح  هیبش  تموکح  یگدـنیامن  يرتنـالک و  مکح  نیناوخ  هرود  نیا 

 . دوب زکرم  هب  تایلام  عقوم  هب  تخادرپ  تشاد  اه  نآ  زا  تقو  تموکح  هک  يراظتنا  اهنتو  دندوب  رایتخالا  مات  اه  نآ  دندرک .
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لقن لیصفت  هب  ار  نانکشا  سپس  رال و  هب  هاش  نیدلارـصان  بناج  زا  ازریم  میهاربا  یلالج  هدازهاش  یـشکرکشل  عوضوم  هدنیآ  هرامـش  رد 
. درک میهاوخ 

( مهدزناش تمسق  )

يورگ رد  هـک  لاس 1257 ه.ق  ات  دوب  نانکـشا  مکاح  ناخ  ثایغ  ناگداون  زا  هک  هراپـشتآ  ناخ  هللارـصن  هک  دـش  هراـشا  لـبق  تمـسق  رد 
تعاطا زا  رـس  ادـتبا  نامه  زا  یلو  دـش  رال  مکاـح  تشگزاـب و  رـال  هب  یگیبرلگیب  بصنم  اـب  لاـس  نآ  رد  دـنام و  یقاـب  راـجاق  تموکح 

هاش یگدرکرس  هب  زابرـس  جوف  دنچ  دش و  نیگمـشخ  هاش  نیدلارـصان  لاس  هس  زا  دعب  هکنیا  ات  داد  یمن  تایلام  دیچیپ و  هاش  نیدلارـصان 
هللارـصن يریگتـسد  هعلق و  ریخـست  هب  قفوم  یـشکرکشل  نیا  رد  ازریم  میهاربا  درک  رال  هناور  پوت  هدارع  ود  اب  ازریم  میهاربا  یلـالج  هداز 

بختنم باتک  زا  لقن  هب  درب و  نارهت  هب  دوخاب  يریگتسد  زا  سپ  ار  يو  دش و  دوب ،  هتفر  هعبس  رد  وکتـش  هب  فورعم  يا  هعلق  هب  هک  ناخ 
مظن ار  تاحفص  نآ  یتشاد و  نانکـشا  هناور ي  پوت  قادنق  کی  اب  زابرـس  جوف  کی  رال  مظن  زا  سپ  ازریم  میهاربا  ناتـسرال « :  خیراوتلا 

...« . يدنتشگرب رال  هب  يداد 

دش ناتسرال  مکاح  راجاق  هاش  نیدلارـصان  بناج  زا  لاس 1259 ه.ق  رد  ازریم  میهاربا  یلالج  هداز  هاش  هراپـشتآ ،  ناخ  هللارـصن  گرم  اب 
بحاص اب  شدروخرب  اذـل  تشاد  بصنم  يزکرم  تموکح  هاگتـسد  رد  ناتـسرال  رد  روضح  زا  شیپ  دوب و  هدومزآراک  اناد و  يدرم  يو 

خیراوتلا بختنم  باتک  رد  يراصنا  موحرم  دندناچیپ و  شتعاطا  زا  رس  یلیالد  هب  نانکشا  مدرم  اما  دوب .  هتسیاش  تیعر  املع و  نابصنم و 
شتعاـطا زا  رـس  اـه  ینانکـشا  یتشذـگ ،  یلـالج  هداز  هاـش  سولج  زا  لاـس  کـی  نوـچ  دـیامن « : یم  لـقن  نینچ  ار  هعقاو  نیا  ناتـسرال 

نانکـشا هناور ي  يزاریـش  ناگداز  گرزب  زا  رفن  کی  یگدرکرـس  هب  زابرـس  جوف  کی  ازریم  میهاربا  يدادـن .  ار  تایلام  يدـندیناچیپ و 
هعفدکی يدندیسر  هاگتفخ  نآ  رد  یهاش  هاپس  نوچ  دنتسب .  یهاش  هاپـس  رب  هوک  قیرط  هدرک  تیعمج  هدش و  ربخ  اب  اه  ینانکـشا  یتشاد ،

يدش و هتشک  گنج  نآ  رد  یهاش  نوشق  هدرکرس  يدندناشن و  سپ  ار  ناشیا  گنفت  ریت و  اب  يدندروآ و  شروی  اهنآ  رب  فرط  راهچ  زا 
«. يدنتشگرب رال  هب  هدروخ و  تسکش  یهاش  رکشل 
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: تسا هدروآ  همادا  رد  و 

هدازریما يدـش . بصن  شیاج  هب  ناخ  هللا  تیانع  هدازریما  یتشگ و  لوزعم  یتشاد  رال  یتموکح  هک  لاـس  ود  زا  دـعب  یلـالج  هداز  هاـش  » 
لصاح یتشاد .  مرتحم  تسود و  رایسب  ار  املع  يدوب و  راتفروکین  نامدرم  اب  يدش و  رومأم  ناتـسرال  ینارمکح  هب  هداز  هاش  لزع  زا  دعب 
تلایا دز  شوگ  اه  ینانکشا  تسد  هب  ناشیا  تسکش  یهاش و  نوشق  هدرکرس  ندش  هتشک  ربخ  یتفر و  زاریـش  هب  یلالج  هداز  هاش  نوچ  ، 

زا یتشاد و  نانکشا  هناور  ناگداز  هاش  زا  یکی  یگدرکرس  هب  يرایـسب  هاپـس  اب  پوت  قادنق  راهچ  اب  زابرـس  جوف  راهچ  تیروف  هب  یتخاس 
هب یهاش  يودرا  ندش  کیدزن  ربخ  نوچ  هتخاس ،  نانکـشا  لخاد  ار  ناشیا  لومعمریغ  هار  زا  ات  هدرب  دوخ  اب  امنهار ) ) يدـلب رفن  دـنچ  رال 

یهاش نوشق  اب  دوخ  يدنداد و  ياج  هوک  رد  زین  ار  دوخ  لافطا  لایع و  يدندیشک و  هوک  رد  ار  دوخ  هیـساسا  مامت  مدرم  ، دیـسر نانکـشا 
اه ینانکشا  هاپس  رب  هداد و  هزیر  ار  اه  پوت  هدرک و  رد  هب  رس  نانکشا  یلامش  تمس  زا  یهاش  نوشق  هکنیا  ات  لصاح : دندش ، گنج  دراو 
هب همامت  هب  ار  نانکـشا  هیرق  هرخالاب  ات  دنتخاس  حوتفم  ار  نآ  تالحم  زا  هلحم  کی  دـندش و  نانکـشا  رد  لخاد  ناونع  نیمه  هب  هتخادـنا ،

مکاح ناخ  ثایغ  ناگداون  زا  زین  يو   ، يدوب یقتدـمحم  سیئر  ناشیا  يادـخدک  سیئر و  تاـقوا  نآ  رد  و  يداـتفا . یهاـش  هاپـس  تسد 
يدنتخاس حوتفم  ار  نانکشا  یهاش  هاپس  نوچ  يدشیم . یهتنم  نایناکشا  نیطالس  هب  شا  هلسلس  شدادجا  فرط  زا  هک  دوب  نانکـشا  قباس 

مارح ام  رب  یگدنز  رگید  هک  هدرک  دوخ  رکشل  هب  يور  هدرک  بضغ  رهظ )  ) لاوز لوا  زور  کی  يدنتشاد  ياج  هوک  رد  نانکـشا  یلاها  ، 
 . میروآ ناشیا  رـس  رب  شروی ) ) شروژ دـیاب  تقو  نیمه  رد  دنـشاب  هدومن  بارخ  ار  ام  ياه  هناخ  هدـش و  نیـشنزابرس  ام  تیالو  هک  تسا 
 ، هدرک مگ  اپ  تسد و  یهاش  هاپس  هک  دندروآ  یهاش  رکشل  رب  شروژ  هدز  رد  هب  هوک  زا  رـس  هعفدکی  رهظ )  ) لاوز زور  نامه  رد  لصاح 

یهاش هاپـس  هب  یـشحاف  تسکـش  هدرک  بقاعت  گنـسرف  ود  ات  ار  اه  نآ  دنداهن و  رارف  هب  يور  هدـش  نیز  یب  ياه  بسا  رب  راوس  ناراوس 
نانکـشا یبارخ  هب  رومأم  یلالج  هداز  هاش  رگید  راب  هکنیا  ات  دنتخاس  میـسقت  دوخ  نیب  امغی  هب  ار  اه  نآ  هیثاثا  و  اه ) همیخ  ) میخ مامت  هداد 

یلک هب  هدومزآراک  لقاع و  اناد و  دوب  یـصخش  نوچ  هدازهاش  اما  هدـمآ . نانکـشا  هب  هدرک و  تکرح  يدایز  نوشق  اـب  زاریـش  زا  هتـشگ ، 
شتعلخ هدـیبلط  ار  یقتدـمحم  ناشیا  سیئر  هدرک و  مار  ار  ناشیا  یکین  یبوخ و  هب  هتـشاذگن و  اه  ینانکـشا  اب  گـنج ) ) همـصاخم ياـنب 
ياهلاس تایلام  زا  هتفرگ و  ناشیا  زا  ار  لاس  نامه  تایلام  هدومن و  میلـست  ار  ناشیا  هتـشذگرد و  اه  نآ  هتـشذگ  ياـهراک  زا  هدـناشوپ و 

 «. دش زاریش  هناور ي  هتشذگ ،  زین ، هتشذگ 

33 ص :

( مهدزناش تمسق  )www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 40 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. دیدرگ نانکشا  رد  ازریم  میهاربا  هدازهاش  بوصنم  مکاح  ادخدک و  1269 ه.ق  لیاوا ای  لاسرخاوا 1268  زا  یقتدمحم  سیئر 

( مهدفه تمسق  )

ییادخدک هب  یقت  دمحم  سیئر  ددـجم  باصتنا  لاس 1268 ه.ق و  رد  یلالج  هداز  هاش  طسوت  نانکشا  ریخـست  تیاکح  لبق  تمـسق  رد 
اه ینماان  نیا  دوب .  مکاح  ناتسرال  هقطنم  رد  هک  دوب  يا  هدرتسگ  ینماان  یقتدمحم  سیئر  هرود ي  مهم  عیاقو  هلمج  زا  دش . لقن  نانکشا 

یقابلادبع 1270 ه.ق ) اه ( لاس  نآ  رد  ناتـسرال  مکاح  دوب و  هدـش  لها  نانکـشا و  ات  شارگ  رال و  زا  هقطنم  ياـه  يداـبآ  هیلک  ریگنماد 
هب هدرک و  كرت  ار  هقطنم  دش  روبجم  دنک ،  عمج  یبوخ  هب  ار  شارگ  رال و  هلئاغ ي  تسناوتن  هک  يو  دوب .  راجاق  هاشدمحم  هون ي  ازریم 

تـسناوتن دایز  يدـعت  ملظ و  لیلد  هب  یلو  دـش  هقطنم  مکاح  یـشارگ  یـشابهد  ياضریلع  ییالبرک  ازریم  یقابلادـبع  نتفر  اب  دورب ، زاریش 
کی اب  روهـشم  کلملا  ماوق  يومع   1276 لاس رد  کلملاریـصن  ناخیلع  نسح  ازریم  یـشابهد  گرم  اـب  دـنادرگزاب و  هقطنم  هب  ار  تینما 

. دش ناتسرال  تموکح  هب  رومام  هاش  نیدلا  رصان  بناج  زا  پوت  هدارع  ود  زابرس و  جوف 

دنتـشاد دشو  دمآ  هقطنم  رد  هک  يا  هلفاق  ره  لواپچ  تراغ و  اب  هتـشاذگ و  يراگزاسان  يانب  ًاددجم  اه  یـشارگ  کلملاریـصن ،  ندـمآ  اب 
اب کلملاریـصن  ناتـسرال «  خیراوتلا  بختنم  باتک  زا  لقن  هب  دندوب .  هدناسر  دوخ  جوا  هب  ار  ینماان  دنداد و  یم  رارق  يدعت  دروم  ار  اهنآ 

هللادسا دارفا  اب  غادف  ياتـسور  یلاوح  رد  دومن و  عمج  برع  کیجات و  كرت و  زا  هاپـس  رازه  تفه  بیرق  هسمخ  لها  هب  يا  همان  نتـشون 
سپ اذل  دوش .  بلاغ  اه  نآ  رب  تسناوتن  یلو  دش  ریگرد  دـندوب  هدـش  یغای  هک  یـشارگ  ناخ  یلعحتف  ناردارب  ناخ  بلاط  یجاح  ناخ و 
زاریـش هب  شنازابرـس  اـب  دوـخ  درپـس و  يو  هب  ار  ناتـسرال  تموـکح  دـیبلط و  ار  یـشارگ  ناـخ  یلعحتف  رـال  هب  تشگزاـب  تسکـش و  زا 

ار تموکح  اه  یشارگ  نوچ  دش و  ناتسرال  مکاح  یشارگ  یگیبرلگیب  ناخ  یلعحتف  لاس 1278 ه.ق  رد  کلملاریصن  نتفر  اب  تشگزاب ،
. تشگزاب هقطنم  هب  یبسن  شمارآ  کی  دنتشادرب و  ترارش  زا  تسد  دنتفرگ  تسد  رد 
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 . دش دهاوخ  لقن  مهم  شقن  نیا  همادا  رد  هک  تسا  هتسجرب  زین  نانکشا  هقطنم ي  رد  شمارآ  تابث و  يریگ  لکش  رد  ناخ  یلعحتف  شقن 
نانچمه نآ  راثآ  هک  دیدرگ  شارگ  رد  يدنمـشزرا  ياهراک  أشنم  شتیمکاح  هلاس  یـس  هرود ي  رد  ناخ  یلعحتف  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

لقن هب  داد . خر  يا  هدرتسگ  بوشآ  زین  نانکشا  هقطنم ي  رد  ات 1280 ه.ق  ياهلاس 1270  رد  هدرتسگ  ياه  ینماان  تازاوم  هب  تسا . یقاب 
لها يدوب و  یصوصخم  عازن  نانکـشا  لها و  نیب  هتـسویپ  يدش  نانکـشا  مدرم  رب  سیئر  یقتدمحم  نوچ  ناتـسرال «  خیراوتلا  بختنم  زا 

ربگ و ناطلس  هک  دنا  هتفگ  لها  مه  وا  مسا  هب  يدوب و  عقاو  نانکشا  یقرش  تمس  رد  مین  لیم و  کی  ًابیرقت  نانکـشا  تاهد  زا  تسا  یهد 
هلمج زا  لصاح ،  تساجرب . یقاب و  تارامع  هدولاـش  بـالود و  لـیبقزا  اـه  يربگ  میدـق  راـثآ  شهوک  رد  هچناـنچ  يدوب  ناتـسرپ  شتآ 

رد لها  هعلق ي  دنتشاد و  اه  ینانکشا  ياسؤر  اب  یبیرغ  توادع  ینمشد و  هفیاط  نیا  يدوب و  جاوخ  هفیاط ي  دندوب  توقرپ  هک  يا  هفیاط 
تیعر هب  بلغا  و  كاب و ...  یب  عاجـش و  ریلد و  دندوب  ینامدرم  اه  نآ  يدـندوب .  لها  قلخ  رب  رتنالک  سیئر و  يدوب و  هفیاط  نیا  تسد 

ار جاوخ  داد و  يور  ناشیا  نیب  رد  لادج  گنج و  هعفد  دـنچ  یقتدـمحم  سیئر  ندـمآ  اب  اذـل  دـندومن .  یم  يدـعت  ملظ و  اه  ینانکـشا 
ملظت يراـک و  بارخ  تأرج  قباـس  لـثم  رگید  يدـش .  هتـشک  یقت  دـمحم  سیئر  ریت  زا  جاوخ  هدرکرـس  هکنیا  لـصاح  يداد .  تسکش 

دوخ نارتخد  زا  يرتخد  دیون  هدید ،  ار  یقتدمحم  سیئر  تمدخ  شیپ  دندرک و  راک  رد  هلیح  هکنیا  ات  دنتشادن  نانکشا  تیعر  هرابرد ي 
يارحص هب  شتمدخ  شیپ  اب  وهآ  دیص  يارب  یقت  دمحم  سیئر  زور  کی  هکنیا  ات  لصاح  دزاس . لوتقم  ار  یقتدمحم  سیئر  ات  هداد  وا  هب 

مشچ لاوز  کیدزن  دنتسشن  دندوب  هتسب  هک  یهاگنیمک )  ) يا هچکرد  هدوب  تالقاپ  هب  روهشم  ناتسغاب  یکیدزن  ارحص  نآ  هتفر و  نانکشا 
هدرک و تسد  شمدآ  هتفر .  باوخ  هب  هکنآ  ات  امن  رادیب  ارم  دمآ  ییوهآ  رگا  هک  دراپـس  یم  شمدآ  هب  هتفرگ  باوخ  یقت  دـمحم  سیئر 

دیوگ یم  تایح  دوردب  ات  هدروآ  دراو  وا  رب  دراک  نآ  اب  يراک  مخز  دنچ  هدز و  شا  هنیس  هب  مامت  برض  هب  هدیـشک  سیئر  رمک  زا  دراک 
هدرک بلط  سیئر  يارب  هناودنه  هناد  دنچ  اجنآ  زا  هتـشاذگ  تالقاپ  هب  يور  هدش  راوس  سیئر  بسا  رب  هدـمآ  رد  هب  هاگنیمک )  ) هچک زا  ، 
هدرب جاوخ  يارب  هناشن  تهج  هدیرب  ار  یقتدمحم  سیئر  رس  هک  دنا : هدرک  لقن  یضعب  هتفرگ ،  شیپ  ار  لها  هار  هتسب و  كرت  هب  هتـشادرب 

«. دندومن دایز  مارتحا  وا  زا  دنداد و  وا  اب  دندوب  هداد  هدعو  هک  يرتخد  دندید  هدروآرب  وا  زا  ار  دوخ  تجاح  جاوخ  نوچ 
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دنزرف هکنیا  ات  دیدن  دوخ  هب  ار  شمارآ  يور  هقطنم  اه  لاس  نآ  دـش و  رتشیب  لها  نانکـشا و  نیب  رد  فالتخا  یقتدـمحم  سیئر  گرم  اب 
. مینک یم  يریگیپ  دعب  تمسق  رد  ار  ناخیلع  تموکح  نایرج  دیسر . تموکح  هب  ناخیلع  یقت  دمحم  سیئر 

ناگرزب یگدنز  اب  ییانشآ 

لوا تمسق 

ینانکشا يراصنا  هلا  بیبح  خیش 

ردپ دوشگ . ناهج  هب  مشچ  یبهذـم  يا  هداوناخ  رد  یـسمش  يرجه  لاس 1275 رد  هلا  لضف  خیـش  دنزرف  يراصنا  هلا  بیبح  خیـش  موحرم 
هدهع هب  ار  نانکشا  مدرم  ییاضق  یعرش و  تاروما  زابرید  زا  هدوب و  مدرم  دامتعا  دروم  خویش  ءاملع و  زا  شیمارگ  دادجا  راوگرزب و  نآ 

هلادـبع هب  تسا  هدروآ  دـشاب ، یم  يو  تاـفیلأت  زا  هک  ناتـسرال  خـیراوتلا  بختنم  باـتک  رد  دوخ  هچناـنچ  موـحرم  نآ  بسن  . دـنا هتـشاد 
یلع نب  دمحم  مان  هب  يراصنا  هلادبع  ناگداون  زا  یکی  روکذم  باتک  زا  لقن  هب  دسر و  یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ  گرزب  هباحـص  يراصنا 
رهش رد  هک  نیدباعلا  نیز  داجس  نب  نیسح  نب  یلع  ریم  مظعا  هدازماما  هارمه  هب  يرمق  يرجه  لاس 123  رد  يراصنا  هلادبع  نب  رفعج  نب 
رشن غیلبت و  روظنم  هب  نیسح و  نب  یلع  ریم  روتسد  هب  نانکشا و  مکاح  توعد  هب  سپس  هدش و  ناتـسرال  هقطنم  دراو  دشاب  یم  نوفدم  رال 

روظنم هب  شردپ ، دزن  تباتک  مولع و  تامدقم  لیصحت  زا  سپ  یناوجون و  ناوا  رد  يراصنا  موحرم  . دنا هدمآ  نانکشا  هب  یمالسا  فراعم 
رد هدومن و  بسک  لامک  دح  هب  ار  زور  نآ  مولع  دوش و  یم  لیصحت  هب  لوغشم  رال  هیملع  هزوح  رد  هدش و  رال  مزاع  ینید  مولع  لیصحت 

نطوم هب  تسا  هدوب  یمالسا  گنهرف  شرتسگ  رشن و  انامه  هک  شفلخ  دادجا  هار  همادا  روظنم  هب  سپس  ددرگ و  یم  داهتجا  هب  بیرق  هقف 
هب هک  هتشاد  یهاگتدابع  رهش  زا  نوریب  رد  هتشاد و  هنافراع  تالیامت  دوش  یم  لقن  هچنانچ  وا  یحور  تایـصوصخ  زا  ددرگ . یم  زاب  دوخ 

بتک  ، یبهذـمو یبدا  نوگاـنوگ  مولع  رد  دوخ  تکربرپ  اـما  هاـتوک  تاـیح  لوط  رد  يراـصنا  موـحرم  تسا . هدوبروهـشم  خیـش  دجـسم 
شیاـهباتکریاس تسا  هدیـسر  پاـچ  هب  یقوـثو  رتـکد  تمه  هب  هک  خـیراوتلا  بختنم  باـتکزجب  هک  هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  ار  یفلتخم 

در یمالک و  ثحابم  نوماریپ  نیبم  رون  باتک  هلمج  نآ  زا  هک   ، تسا هدـشن  پاچ  نونکات  هدـنام و  یقاب  یطخ  خـسن  تروص  هب  نانچمه 
رعاش یعازخ  لبعد  روهـشم  راعـشا  حرـش  و  (ع ) اضر ماـما  تازجعم  حرـش  بقاـنم و  رد  هیوضّرلا  هفحت  باـتک  تسا و  یتدـیقع  تاـهبش 
هدنام ياجرب  يو  زا  یملعو  یبدا  هوزجو ي  باتک  نیدـنچ  موحرم و  نآ  راعـشا  ناویدو  نینچمه  و  تایآ ) سرادـم  رعـش  ) برع فورعم 

. تسا
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انب شگرم  زا  سپ  تسا و  هتـشاد  دوجو  نآ  رد  یپاچ  یطخ و  هخـسن  يدایز  دادعت  هک  هدوب  يریظن  مک  یـصخش  هناخباتک ي  ياراد  يو 
یقاب يارس  هب  یـسمش  يرجه  لاس 1334  رد  يراصنا  موحرم  تسا . هدـش  لـقتنم  مق  فجن و  هب  سپـس  رـال  هب  ادـتبا  موحرم  تیـصو  هب 

. تسا هدش  هتخاس  يا  هعقب  شهاگمارآربو  هدش  يزاسزاب  يو  ربق  اریخا  . دشاب یم  نوفدم  نانکشارد  هتفاتش و 

زیزع نیبطاخم  هجوت  دروم  هک  تسادیما  میئامن  یم  لقن  راوگرزب  رعاش  نآ  زا  رعـش  تیب  دـنچ  راتـشون  نیا  ماتخ  نسح  ناونع  هب  نایاپ  رد 
: دریگ رارق 

یم لجا  یقاس ، کلف  ماج و  ناهج 

يو سلجم  شون  هعرج  قیالخ 

دشونب دیاب  ینداز  سکنآره 

یم نیازا  یقاس  نیازا  ماج و  نیازا 

یپ شتسین  هک  يا  هچایرد  ناهج 

يو رد  تسیناغرم  وچمه  قیالخ 

بوشآرپ رید  نیا  رد  سک  دماین 

یه دزن  يو  رب  لجا  دایص  هک 

داتسا هنازرف  نم  هب  اتفگ  شوخ  هچ 

داب وا  رب  دزیا  تمحر  نارازه 

لفاغ گرم  زا  يا  هظحل  کی  وشم 

دایص هدرک  تنیمک  هتسویپ  هک 

***************

تساراهب نوچ  ناناوج  يا  یناوج 

تساراخ یلاخ ز  وا  هک  دنام  یلگ 

یناوت ات  یناوج  ردق  نادب 

یناف دوز  یناوج  ددرگ  یم  هک 
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***************

دشاب باتهم  بش  نوچ  یناوج 

دشاب باوخ  لایخ و  نوچ  یناوج 

یناوج زا  يدیچن  رگ  ار  یلگ 

یناوت یک  يریپ  دهع  رد  رگد 

مود تمسق 

ایحم همان  یگدنز 

تـسا سراف  بونج  فورعم  يافرع  احلـص و  زا  هحیرق و  شوخ  يرعاش  ریپ ، لماک  دیـس  ناگداون  زا  ایحم  هب  صّلختم  نیدلا ،  ّیحم  دّیس 
ياه لاس  اب  فداصم  ایحم  ّدلوت  نامز  دوشگ . ناهج  هب  هدـید  نانکـشا  عباوت  زا  لاک  ياتـسور  رد  مهدزای  نرق  لّوا  همین ي  طساوا  رد  هک 

هاش تموکح  نامز  يوفـص  دـهع  رد  درک و  یگدـنز  لاس  تسیب  دـص و  ات  دـص  دودـح  ایحم  تسا .  يوفـص  ساّبع  هاـش  تموکح  رخآ 
لاک نکاس  وا  تسا .  هتسیز  یم  راشفا  هاش  ردان  راگزور  لیاوا  نیسح و  ناطلـس  هاش  ناملـس و  هاش  مود ،  ساّبع  هاش  یفـص ،  هاش  ساّبع ،
یتیب ود  هب  هّجوت  اب  یلو  تسین  مولعم  ًاقیقد  وا  ّدلوت  لاس  دنچ  ره  دشاب ،  یم  نوفدم  ریپ  لماک  دّیس  شیمارگ ،  ّدج  هاگراب  راوج  رد  دوب و 

 . دوش یم  مولعم  يو  تایح  نامز  ریز 
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خیس رس  رب  منانزاپ  بابک  خیب  رگنب  ياوه  بآ و  تسا  شوخ 

خیرات فلا  نیعبرا و  تس  هب  ناقیفر  اب  ایحم  دنکفاراکش 

اب راکش  يارب  هدوب و  تایح  دیق  رد  يرمق  لاس 1046  هب  هدوب و  مزب  لها  رعـش  ملع و  نافرع و  رب  هوالع  ایحم  هک  دیآ  یم  رب  رعـش  نیا  زا 
ناگزمره ناتـسا  ناگتخیهرف  زا  شیاشخب  رون  دّـمحم  یبیبح و  دـمحا  نایاقآ  طّسوت  ایحم  رعـش  ناوید  تسا . هدوب  هتفر  هوک  هب  شناـقیفر 

، دننک یم  یفّرعم  یکتـسب  ار  ایحم  دـنا . هتـشاگن  دوخ  باتکرب  هک  يا  همّدـقم  رد  نازیزع  نیا  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  هدـش و  يروآدرگ 
عباوت زا  سراف و  ناتـسا  ءزج  لک  ای  لاک  ياتـسور  هک  تسا  نیا  رگناشن  هدـش  تبث  یخیرات  بتک  رد  هقطنم  يایفارغج  خـیرات و  زا  هچنآ 

لاک ياتسور  يرصان ،  همانسراف  رد  ییاسف  ینیسح  نهک و  ناتسرال  باتک  رد  يرادتقا  دمحا  هلمج  زا  ناسیون  خیرات  . تسا هدوب  نانکـشا 
هتشون هّیریگناهج  خیرات  باتک  رد  اهنت  تسا .  هدش  دیکأت  هلئسم  نیا  رب  زین  ادخهد  همان  تغل  باتک  رد  دنناد و  یم  نانکشا  هیحان  ءزج  ار 

ییاورنامرف هزوح  ءزجار  لاک  یکتسب  ناخ  دّمحم  هب  ق  لاس 1183 ه . رد  دنز  ناخ  میرک  نامرف  دانتسا  هب  هک  تسا  یکتسب  نایـساّبع  ینب 
یخیرات بتک  زا  هچنآ  دنا . هدرک  یفّرعم  یکتسب  ار  ایحم  کتسب و  ءزج  ار  لاک  نامرف ، نیا  هب  تیانع  اب  نازیزع  نیا  تسا و  هدرمشرب  يو 
تالحم زا  یکی  هدوب و  هتـشذگ  رد  یّلقتـسم  یتموکح  هزوح  ياراد  دوخ  لاف  هخیب  هب  فورعم  نانکـشا  هقطنم  دیآ ،  یمرب  میدـق  ریخا و 

ایحم روضح  دنشاب ،  هتشاد  ایحم  هب  یکتسب  تبسن  يارب  نازیزع  نیا  هک  يرگید  لیلد  دیاش  تسا . هدش  یم  بوسحم  میدق  ناتسرال  هعبس 
هقطنم رد  نونکا  مه  ایحم  ناگداون  لاح  ره  هب  دشاب .  هدوب  راید  نآ  ياملعرـضحم  زا  يدـنم  هرهب  ملع و  بسک  يارب  نازرمارف  هقطنم  رد 
ناردام ییالال  همزمز  شراعشاو  هدوب  سونأم  وا  ياه  یتیبود  اب  بونج  نامدرم  دنتسه و  نکاس  لِهَا  رهـش  لاک و  ياتـسور  رد  نانکـشا و 

 . دنناوخ یم  دندناوخ و  یم  اولش ) هورش (  بلاق  رد  ار  وا  راعشا  هشیمه  هودنا  ساسحا و  اب  ناناوخ  هورَش  هدوب و 
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جیلخ ردانب  اهاتـسور و  اهرهـش و  رب  هوالع  تخادرپ و  تحایـس  ریـس و  هب  لاـس  دودح 12  هک  دـیآ  یمرب  نانچ  ایحم  یگدـنز  یـسررب  زا 
دنه و هب  یبونج  ردانب  قیرط  زا  ینابداب  جِنل  اب  هدومن و  ترفاسم  ناتسچولب  نارکم و  نامرک و  زاریش و  ياهرهـش  هب  ناّمع  يایرد  سراف و 

دنچ یناب  تشگزاب و  شهاگداز  هب  سپـس  دش و  فّرـشم  سّدقملا  تیب  ادخ و  هناخ  ترایز  هب  وا  تسا .  هدومن  ترفاسم  هرـصب  دادـغب و 
تخادرپ و لماک  دّیـس  شّدـج  دـقرم  يانب  دـیدجت  هب  شتایح  نامز  رد  وا  دـیدرگ .  ارـسناوراک  رابنا و  بآ  دجـسم و  هلمج  زا  ریخ  ياـنب 

 . دومن انب  دیدجت  ار  هناخوضو  دجسم و 

ایحم راعشا  یسررب 

ایحم ناوید  هظحالم  اب   . تسا هدش  هدورس  ناتـسیچ  اّمعم و  بیکرتاب  ، یقالخا ینافرع ،  یبهذم ،  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ایحم  ياه  یتیبود 
 : هلمج زا  دراد .  شیاه  هدورس  رد  یّصاخ  شقن  اعد  هک  درب  یپ  ناوت  یم 

تسا راقفلاوذ  شغیت  هک  ییالوم  هب  تسا  رامش  یب  شمان  هک  یهّللا  هب 

تسا رارقرب  دّمحم  نید  ات  هک  مرادن  رب  تقشع  نیلاب  زا  رس 

 . دنک یم  یفّرعم  (ع ) یلع لسن  زا  ار  دوخ  دناد و  یم  دوخ  قوشعم  ار  (ع ) یلع دوخ و  بوبحم  ار  مالسا  یمارگ  ربمایپ  يو 

نیسای تسا و  هللا  وه  لق  شدرِو  هک  نیطالس  ناطلس  هب  نم  مالس 

نید رورس  تسا و  ملاع  رون  هک  شنأش  هب  دمآ  اه  هیآ  مامت 

×××××

مّیلو لاّتق  صاخ  مالغ  مّیلع  لسن  زا  هک  ایحم  منم 

مّیلماک ناتسآ  خیش  هک  غراف  هتشگ  ایحم  رشن  رشح و  ز 

. تسا هدورس  نآ  يرابتعا  یب  ایند و  تّمذم  رد  يراعشا  هتشاد ،  هک  ینافرع  هّیحور  ببس  هب  نینچمه 
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تسا شیوخ  شیوخ  هن  تسا ، مدمه  مدمه ،  هن  تسا  شیم  گرگ و  ماش  تسا و  ربا  بش 

تسا شیپ  هاگلزنم  هک  همیخ  نکب  اجنیا  رد  ایحم  يا  وت  همیخ  نزم 

 : ایحم ياه  یتیب  ود  زا  رگید  ییاه  هنومن 

دیآ یک  هللا  الا  گناب  مشوگ  هب  دیآ  یک  یلوم  دصاق  منادن 

دیآ یک  ایحم  تبون  منادن  هبون  هب  هبون  دنور  یم  ناناوج 

××××

دز نید  ریشمش  ادخ  ریش  یلع  دز  نیمز  فان  رب  همیخ  دّمحم 

دز نیز  هب  دروآ و  ّتنج  زا  قارب  دّمحم  نید  تّوق  يارب 

××××

ریگ نیمز  هدرک  ارم  يریپ  مغ  ریس  مدش  يریپ  زا  هک  ادنوادخ 

ریپ لماک  هاگراب  ریز  هب  تسه  اجک  ایحم  لزنم  لحم و 

××××

دمآ هلاس  دص  مغ  تسیب  نس  هب  دمآ  هلال  راهب  ناتسبات ،  هب 

دمآ هلاگنب  زا  یتشک  یب  رکش  ایحم  رادلد  رطاخ  يارب 

××××

نیشنم وت  لفاغ  دمآ و  نیثالث  نیرشع  دوب  ّتنس  هک  ایحم  الا 

نیسمخ هب  ایحم  نتفر  دیاب  هک  تسا  نیعبرا  كانرطخ  زور  بجع 

××××

تسا بات  چیپ و  رد  ملد  نوفلز و  ود  تسا  بآ  ریز  رد  هم  تسا و  ربا  بش 

تسا باوخ  تقو  هک  دیوش  اپ  ناناوج  دیوگن  هورَش ) ) اولَش نیا  زا  شیب  ایحم  هک 

 : ایحم یناتسیچ  ییاّمعم و  راعشا  زا  ییاه  هنومن 
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تسا مارح  نانادان  هب  نتفگ  نخس  تسا  ماک  تقو  مماش  تسا و  ماش  مبش 

(1  ) تسا مارح  یب  لالح و  یب  ندروخ  هب  ولهپ  تصش  دراد  هکنآ  تسا  یغرم  هچ 

********

میوجتسج رد  رگد  ( 3) جنپ شش و  ( 2) میوُخ يداد  هدفه  هب  ادنوادخ 

میوگ تسود  هللا  هبعک  رود  هب  رباص  ناشیورد  وچ  ایحم  نت 
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******

تفر ما  يروهمج  رکشل و  هاپس و  تفر  ما  يرود  قیفر  ادنوادخ 

(3) تفر ما  يرورغم  دش  هس  اب  الاح  هک  زور  بش و  رد  ایحم  تشاد  مدمه  ود 

******

(4) میج کی  ءاح و  هس  هقلح  رب  مسق  میم  کی  راچ و  نیع و  راچ  رب  مسق 

مین ود  هب  يزاس  رگا  راو  ایرکز  دچیپن  تنامیپز  رس  ایحم  هک 

شاک يا  تسا .  هتـشاذگ  راگدای  هب  ام  يارب  وا  زا  هتـسکش  يربق  گنـس  اهنت  نامز  رذـگ  تسا .  يدوبان  لاح  رد  هناـبیرغ  اـیحم  ربق  راـثآ 
یم شرازم  رب  يدوبدای  يانب  دندرک و  یم  هتسیاب  یمادقا  هیامنارگ  رعاش  نیا  مان  يایحا  يارب  یگنهرف  ثاریم  نامزاس  ناتسود و  گنهرف 

یگنهرف ثاریم  يوس  زا  تسا  مزال  ایحم  دیـس  دجـسم  هلاـس   400 هقباس لماک و  دیـس  هعقب  يانب  هلاـس  هقباس 700  هب  تیانع  اـب  دـنتخاس . 
 . دریگب ماجنا  نآ  يایحا  هینبا و  نیا  ظفح  يارب  لجاع  یمادقا 

ناضمر هب  هراشا  . 1

بجاو ياه  زامن  هب  هراشا  . 2

بش زامن  هب  هراشا  . 3

يریپ هب  هراشا  . 4

موصعم هدراهچ  هب  هراشا  . 5

نیب تسود  دّمحم  هدنروآدرگ : 

یبیبح دمحا  بونج ،  زا  يرعاش  ایحم  . 1 عبانم : 

شیاشخب رون  دّمحم  ایحم ،  ناوید  .2

یقوثو رقاب  دّمحم  رتکد  ناتسرال ،  لّصفم  خیرات  . 3

موس تمسق 

ریپ لماک  دّیس 

دیفـس شرـس  يوم  دلوت  ماگنه  هکنیا  لیلد  هبو  دش  دلوتم  يرمق  يرجه  لاس 628  رد  ریپ  لماک  دیـس  هب  فورعم  دمحم  نیدلا  رخف  دـیس 
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زا زورما  رهش  دامع  ای  هدیم )  ) هد دامع  رهش  رد  هک  تسا  لاتق  هللا  فیـس  هاش  نادنزرف  هلمج  زا  يو   . دیدرگ فورعم  ریپ  لماک  دیـس  هبدوب 
نافرعو و فّوصت  هب  شیارگ  لیلد  هب  هک  تسا  ع )  ) مظاک یـسوم  ماـما  ناـگداون  زا  لاـتق  هللا  فیـس  هاـش  تسا .  نوفدـم  ناتـسرال  عباوت 

ناریا بونج  ردو  هدوب  یتالامک  ياراد  وا  دـیامن .  یم  ترجاهم  ناریا  هب  هداوناخ  اب   ، قارع رد  شتنوکـس  ّلحم  هّلح ،  ياملع  اب  فـالتخا 
وا هبو  دـنیزگ  یمرب  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  دّـمحم  نیدـلارخف  دیـس  ماـنب  شنادـنزرف  زا  یکی  هللا  فیـس  هاـش  تسا .  هتـشاد  يداـیز  ناوریپ 
هب فورعم  نیّدلارخف ،  دیس  دنک .  یم  راذگاو  شیک  مشق و  ریازج  سراف و  جیلخ  یبونج  ردانب  ًاصوصخ  فلتخم  دالب  رد  غیلبت  تیرومأم 
رد 717 ه.ق  لاس رد  ناریا  بونج  طاقن  یـصقا  هب  ناوارف  ترجاهم  فّوصت و  نافرع و  لحارم  ّیط  مولع و  بسک  زا  دـعب  ریپ  لماک  دـیس 

ار وا  اج  نامه  دـیباوخ  رتش  هک  ییاج  ره  هدومن و  لمح  يرتش  رب  سدـسج  دومن  ّتیـصو  شردـپ  دـننامه  دومن و  تافو  یگلاس  ّنس 93 
 . دـننک یم  نفد  اج  نامه  رد  ار  وا  كرابم  دـسج  دـنز و  یم  وناز  لک )  ) لاک ياتـسور  رد  ینالوط  یتفاـسم  ّیط  زا  سپ  رتش  دـننک . نفد 

یلاها و زا  يا  هّدع  نورج  مکاح  روتسد  هب  انب  دسر  یم  زمره  مشق و  هریزج  و  ساّبع ) ردنب   ) نورج مکاح  هب  لماک  دیـس  تافو  ربخ  نوچ 
رابنا بآ  هقلح  ود  تخاس  هب  مادقا  هاگراب ،  هعُقب و  تخاس  رب  هوالع  دنوش و  یم  لاک  هناور  يو  هاگراب  دبنگ و  تخاس  يارب  يو  نادیرم 
هدـش تّمرم  ریمعت و  راب  راثآ 8  نیا  تساجرباپ .  نانچمه  ریمعت  يزاسزاب و  راب  دنچ  زا  دـعب  روکذـم  راثآ  هک  دـنیامن  یم  دجـسم  کی  و 
هقطنم نیا  رد  هک  دنشاب  یم  لاتق  هللا  فیـس  هاش  ناگداون  زا  لِهَا  لاک و  رد  نکاس  یلاّتق  ینیـسح و  تاداس  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا . 

 . دنا هدش  نکاس 

41 ص :

موس www.Ghaemiyeh.comتمسق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 51 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ياه هبیتک  باتک  زا  لـقن  هب  لاـک ،  ياتـسور  رد  لـماکریپ )  ) نیّدـلا رخف  دیـس  هعقب ي  ياـهیگژیواب  زیزع  نیبطاـخم  رتشیب  ییانـشآ  يارب 
. میامن یم  یفّرعمار  نآ  زاریش  هاگشناد  داتسا  یمساق  ازریم  هتشون  سراف  یناتساب 

( لماک ریپ   ) لماک دیس  هعُقب ي  یفّرعم 

متشه نرق  لوا  همین ي  زا  لماک  نیدلا  رخف  دیس  هعقب  يانب  تسا . عقاو  سراف  ناتـسرال  یمیدق  كولب  رد  نانکـشا  عباوت  زا  لاک  ياتـسور 
اب دهع  نامه  زا  یناتسروگ  نیدلا ،  رخف  دیس  هعقب ي  هشوگ ي  تسا .  هتفرگ  رارق  يدجسم  رانک  رد  تسا و  یقاب  نانچمه  اتسور  نیا  رد 
نآ ياج  هزات  ییانب  تسین و  تسد  رد  ینادنچ  یهاگآ  نآ  ياه  یگژی  هعقب و و  یمیدق  يانب  زا  دوش .  یم  هدید  هتسکش  ربق  گنـس  دنچ 

کچوک هبیتک ي  نینچمه  دـنا .  هدـناشن  انب  رد  رـس  رب  تسا  یقاـب  نتمهت  نیدـلا  بطق  دـهع  زا  ًـالامتحا  هک  ار  يا  هبیتک  تسا .  هتفرگ  ار 
 . دنا هدرک  بصن  لّوا  هبیتک ي  يالاب  رب  ار  يرگید 

لّوا هبیتک 

يدورو رد  رس  هبیتک : ّتیعقؤم 

:721 ق هبیتک خیرات 

ثلث : هبیتک ّطخ 

يراجح ارجا : نف 

رتمیتناس  35×90: هبیتک هزادنا 

 . درادن بتاک  مان  بتاک : مان 

لماک نیدلا /  رخف  دیس  لاعتملا  هللا  کلملا  یلو  ناطلـسلل  هرونملا  هرهطملا  هرطعملا  هضورلا  هفرـشملا و  هسّدقملا  هعقبلا  هذه  هبیتک «:  نتم 
نیرـشع و يدـحا و  هنـس  یف  اقبلا  ملاعلا  یلا  انفلا  ملاعلا  نم  لحترا  لاح و  لک  یف  مهررـسا  یلاـعت  هللا  سدـق  لاـتقلا  هللا  فیـس  هاـش  نبا 

«. هئامعبس

مود هبیتک 

يدورو رد  رس  هبیتک :  ّتیعقؤم 

درادن خیرات  هبیتک :  خیرات 

ثلث : هبیتک طخ 

يرب چگ  ارجا : نف 
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رتمیتناس  30×20 هبیتک : هزادنا 
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درادن بتاک  مان  بتاک : مان 

«. دیازیل هبیتک «: نتم 

نیدـلا بطق  ناهارمه  زا  ناتـسرال و  یلحاس  یحاون  زا  هوکبیـش  رد  رقتـسم  یلاتق  هقرف ي  ناوریپ  زا  لـماک  نیدـلا  رخف  دیـس  تاحیـضوت :
هب ادـتبا  لماک  نیدـلا  رخف  دیـس  : » تسا هدـمآ  نیبغارلا  هفحت  هرکذـت  رد  تسا .  هدوب  شیک  زمره و  كولم  ود  ياـه  يریگرد  رد  نتمهت 

هتفای و تسد  شیک  هاشداپ  رب  تسناوت  شناوریپ  کمک  اب  يا  هشقن  حرط  اـب  هدرک و  تاـقالم  راـید  نآ  هاـشداپ  اـب  هتفر و  سیق  هریزج ي 
تروص حتف  نیا  لاس 721 ه.ق  رد  دوب و  یبیط  میهاربا  نیدلا  لامج  ناگدـنامزاب  زا  ماّیا  نیا  رد  شیک  هاشداپ  دوش .» فّرـصتم  ار  هریزج 
بحاص هک  یلاح  رد  تسوا .  تافو  زا  یکاح  دنا و  هتـشون  زین  لاک  رد  نیدلا  رخف  دّیـس  هعقب ي  رد  رـس  هبیتک ي  رب  ار  خـیرات  نیا  تفای .

(. 1374:54 یقوثو ، رقاب  دمحم  ) تسا هتشون  لاس 727 ه.ق  ار  لماک  نیدلا  رخف  دیس  تافو  نیبغارلا ،  هفحت 

ملق هب  ار  هبیتک  تسا .  راوتـسا  مّظنمان  یـسرک  هس  رب  رطـس  ره  اّزجم و  يدنب  باق  اب  رطـس  ود  رد  لماک  نیدـلا  رخف  دیـس  هعقب ي  هبیتک ي 
اه گـنر  نونکا  هک  دـنا  هدرک  هریت  ار  فورح  دیفـس و  ار  هبیتک  هنیمز ي  دـنا . هدرک  بصن  فک  زا  يرتـم  ود  عاـفترا  رد  هتـشاگن و  ثلث 

« یف  » هدش و هتـشون  هاتوک  سوکعم  هدیـشک  لکـش  هب  مود  رطـس  رد  يدحا »  » تسخن و رطـس  رد  یلو »  » هژاو رد  ي » تسا « .  هدـش  كاپ 
 . تسا نینچ  زین  مود  رطس  ياه 

(. نامه ) تسا هتشون  مه  زا  ادج  ار  هئامعبس »  » هدرواین و ار  هرّطعملا »  » و هضورلا »  » هژاو ود  اّما  هدناوخ  ار  هبیتک  یقوثو  رقاب  دّمحم 

43 ص :

موس www.Ghaemiyeh.comتمسق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 54 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


گنر زا  یشخب  دنا و  هدرک  يرب  چگ  ار  هبیتک  تسا . يرتم  عافترا 5/3  رد  تسخن  هبیتک ي  يالاب  رد و  رـس  رب  زین   ، انب نیا  رگید  هبیتک ي 
. دنا هتسارآ  هداس  گربلگ  لگ و  دنچ  يراموط و  یشقن  هب  ار  هبیتک  هنیمز ي  تسا .  صّخشم  نانچمه  نآ  فورح  يور  يدروجال 

نیب تسود  هدنروآ  درگ 

 : عبانم

یقوثو رتکد  مود  دلج  ناتسرال  لصفم  خیرات  -

یبیبح ایحم  ناوید  -

یمساق ازریم  سراف  یناتساب  ياه  هبیتک  -

مراهچ تمسق 

يرجه مهد  نرق  - ینانکشا يراصنا  رفعج  خیش  همانیگدنز ي 

دمآ و نانکشا  هب  وقربا  زا  هیوفـص  هرود  رد  يرمق  983-1001)ه.  ) ناتسرال رب  ناخ  دمحم  رون  رـسپ  ناخ  میهاربا  ینارمکح  نامز  رد  يو 
دمحا نبزیزعلادـبع  يراـصنا و  هللا  اـطع  خیـش  يرجه  مود  هدـس  رد  يراـصنا  نادـناخ  زا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  دـیزگ . نطوـت  اـجنآرد 

اهلاس نآ  رد  هک  ع )  ) نیدـباعلا نیز  نب  نیـسحلا  نب  یلعریم  طسوت  نانکـشا  مکاح  توعد  هب  مدرم  داشرا  نید و  غیلبت  تهج  هب  يراصنا 
غیلبت شرتسگ و  يارب  شالت  ینید و  فیاظو  ماجنا  تنوکـس و  لاس  دنچ  زا  سپ  دـنوش و  یم  مازعا  نانکـشا  هب  تسا  هدوب  نکاس  رال  رد 

رد هتفر و  وقربا  هلمج  زا  سراف  تادحرس  هب  ناشیا  نادنزرف  دنور و  یم  سراف  تموکح  زکرم  رختسا  هب  سپس  رال و  هب  مالـسا  نیبم  نید 
. دنوش یم  نکاس  اجنآ 

: دسیون یم  شنارسپ  رفعج و  خیش  لاح  فصو  رد  خیراوتلا  بختنم  ّفلؤم  يراصنا  هللا  بیبح  خیش 

یچوق سیئر  یعرازم و  یلوچمک و  يدرُک و  هک  اه  ینانکـشا  زا  هفیاط  راهچ  هک  يدوب  ناخ ) میهاربا  ینارمکح   ) تاقوا ناـمه  رد  و  »... 
يدعت و يدوب و  رگید  هفیاط  هس  زا  رتشیب  یعرازم  هفیاط  ياوق  نامز  نآ  رد  يدنتشاد و  مه  اب  یکلم  عازن  يدندوب و  هداتفا  مه  هب  دنـشاب .

هدروآرد ناشدوخ  فرـصت  هطیح ي  هب  ًابیلغت  نانکـشا  نیمز  كـالما و  بلاـغ  هک  يدـح  هب  دـندومن . یم  تیعر  هراـبرد  داـیز  فاـحجا 
هللااطع خیـش  اقآ  دالوا  زا  يراصنا  دمحم  خیـش  اقآ  هکنیا  ات  يدوب  مکحم  هفیاط  راهچ  نیا  نیب  رد  لادج  عازن و  یتدـم  دـنچ  ات  يدـندوب .

تساـیر و ًاـقباس  نانکـشا  رد  هک  ناشدادـجا  هفوقوم  لاوما  يروآ  عمج  تهج  هب  يدوـب  ناـیراصنا  هلـسلس  زا  هک  رکذـلا  قباـس  يراـصنا 
زا يرتخد  يداد و  حالـصا  ار  هفیاط  راهچ  نیا  نیب  يدرب و  فیرـشت  نانکـشا  رد  دـش  اهنآ  زا  یکی  رکذ  لیـصفت  هب  هک  دنتـشاد  تواضق 

. یلوچمک نینچمه  یعرازم و  هب  سیئر  هفیاط  زا  يرتخد  يداد و  یچوق  سیئر  هفیاط  هب  یعرازم  هفیاط 
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تغارف هداد ،  مه  هب  داحتا  تسد  يدش . هتشادرب  هفیاط  راهچ  نیا  نیب  زا  عازن  رگید  يدنتخادنا  مه  اب  تلـصاوم  حرط  هفیاط  ود  نیا  نوچ 
شنتفر زا  عنام  يدنتـشاد و  هاگن  ار  يراصنا  رفعج  خیـش  اقآ  يدرک .  اروش  مه  اـب  نیعرازم  سیئر و  هفیاـط  نیا  نیب  زا  يدـندرک  لـصاح 

خیـش اقآ  هک  خیـش  ردپ  یتفرگ و  نطوت  نانکـشا  رد  خیـش  سپ  يدـندروآرد . خیـش  جاودزا  دـقع  هب  سیئر  هفیاط  زا  يرتخد  يدـندش و 
بصنم هب  یکی  اهنآ  هلمج  نِم  هک  يدیسر  مه  هب  سیئر  رتخد  نطب  زا  رسپ  دنچ  لصاح  يدوب .  نطوتم  وقربا  رهش  رد  يدوب  راصنا  دمحم 

...«. يدیسر تواضق 

هب دوخ  خـیرات  باتک  رد  ار  فانکا  فارطا و  هب  اهنآ  زا  يدادـعت  ترجه  سپـس  يراصنا و  نادـناخ  یگدـنز  تیاکح   ، يراـصنا موحرم 
 . مینک یم  رظن  فرص  اهنآ  رکذ  زا  بلاطم  ندوب  ینالوط  ببس  هب  هک  تسا  هدومن  رکذ  لیصفت 

يدعب ياه  تمسق  رد  هک  دنشاب  یم  نادناخ  نیا  ناگداون  زا  دنتسه  نکاس  نانکـشا  رد  زین  نونکا  مه  هک  الم  هلیبق  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
. دیناسر میهاوخ  زیزع  ناگدنناوخ  عالطا  هب  ناشناگرزب  زا  یضعب  همانیگدنز 

: عبانم

یقوثو رقاب  دمحم  رتکد  - ناتسرال لصفم  خیرات  -1

يراصنا بیبح  خیش   – ناتسرال خیراوتلا  بختنم  -2

ینانکشا شیوگ  رد  روهشم  ياه  لثملا  برض 

ینانکشا شیوگ  مکح  لاثما و 

بجوم نآ  نابحاص  قالخا  گنهرف و  ییاسانش  یفرعم و  رب  هوالع  هک  دنتسه  ینابز  ره  رد  یگنهرف  مهم  رصانع  زا  یکی  اه  لثملا  برض 
دوخ اب  ار  دنمـشزرا  يزردـنا  دـنپ و  دـنلب و  یتمکح  هاتوک  لثملا  برـض  کی  یهاگ  دوش . یم  مدرم  نایم  رد  راتفگ  ینیریـش  توالح و 

ًالومعم هدوب و  راکنا  لباق  ریغ  صاوخ  ماوع و  دزن  رد  هدومزآ  لیلد  کی  ناونع  هب  بطاـخم  رد  اـه  لـثملا  برـض  ریثأـت  دـنک . یم  لـقتنم 
یموق و خـیرات  اب  فرط  کی  زا  اه  لثملا  برـض  دـننک . یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  دوخ  روظنم  ندـش  رتاسر  يارب  هرمزور  تاـملاکم  رد  مدرم 
زا ریثأت  یگدنز و  عون  رد  هدمع  تارییغت  لیلد  هب  زورما  لسن  دراد . طابترا  نآ  یطیحمو  یگنهرف  تایـصوصخ  اب  رگید  يوس  زا  يداژن و 

دوخ یلحم  نابز  فیرظ  تاکن  تاحالطصا و  زا  اهدونش  تفگ و  ندش  مک  لیلد  هب  تاطابترا  گنهرف  رییغت  ًاصوصخ  اه و  گنهرف  ریاس 
هلصاف نیا  دنا و  هدومن  هریخذ  ار  اهبنارگ  زغن و  ياه  ترابع  نیا  زا  یکدنا  دادعت  دوخ  تاعالطا  هنیجنگ  رد  ناناوج  بلغا  هتفرگ و  هلصاف 

ياه هژاو  تاحالطـصا و  زا  يدایز  دادـعت  هکنانچ  مه  دوش و  رتشیب  یموب  گنهرف  زا  اـم  ییادـج  زور  هب  زور  هک  تسا  هدـش  بجوم  اـه 
ناناوج رتشیب  ییانشآ  يارب  اذل  دوش . هدرپس  یشومارف  هتوب  هب  زین  اه  لثملا  برض  دنا ، هدش  خوسنم  هداد و  تسد  زاار  دوخ  دربراک  ینابز 

رد تسود  گنهرف  علطم و  نازیزع  ياه  ییامنهار  تارظن و  زا  مراودـیما  میامن و  یم  زاغآ  ار  یگنهرف  مهم  هلوقم  نیا  زیزع  ناـناوجون  و 
. میوش دنم  هرهب  هنیمز  نیا 
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رظن فرـص  نآ  زا  نخـس  ندـش  هاتوک  يارب  هک  تسا  هداد  خر  یبلاج  ياهناتـساد  اه و  تیاکح  یهاـگ  اـهلثملا  برـض  يریگ  لکـش  رد 
؛ میزادرپ یم  اهنآ  دربراک  لقن و  هب  اهنتو  هدومن 

نِرَد َو  َرب  ِیَنَچَر 

. تسا نوریب  هب  ور  نادوان 

. دسر یمن  لیماف  هب  شریخ 

.Ra chenaye bar va daren

وچَم اچ  َا  نُا  ِدَنب  لُود و  اب 

ورن هاچ  هب  وا  دنب  ولد و  اب 

. تسین يدامتعا  لباق  مدآ 

Ba dool-o bande on a chaa machoo

مِِّستَِکن هک  لصَا  زا  مِِّستَک  بسَا  زا 

ما هداتفین  هک  رابت  لصا و  زا  اما  ما  هداتفا  بسا  زا 

. ما هدرک  ظفح  رقف  نیع  رد  ار  متلاصا  یگرزب و 

Az asb katessem az asl ke nekatessem

اتان زَش  َکل  يُوب  شِنِتبُشا  شَت  هَگا 

دیآ یمن  وا  زا  هتخوس  يوب  ینزب  ششیتآ  رگا 

درادن طاسب  رد  یهآ 

Aga tash osh betnesh booye lak shaz nata

مُزاِنب شُتُگ  یَمُکل  مُزاَخن  مُزاَخن و 

مزانب شگرزب  همقل ي  مهاوخن  مهاوخن و 

دیسرت دیاب  دنک  یم  رارصا  مهاوخ و  یمن  دیوگ  یم  هک  یسک  زا 

ینانکشا شیوگ  رد  روهشم  ياه  لثملا  www.Ghaemiyeh.comبرض  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 57 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


Nakh zom – o nakha zom lokmay gotosh benazom

مود تمسق 

: میئامن یم  ناتسود  گنهرف  میدقت  ار  یلحم  ياه  لثملا  برض  زا  رگید  يدادعت  تمسق  نیا  رد 

. تسا تدوخ  زا  نادهاک  تسین  تدوخ  زا  هاک  ِنتُخ :  زَه  وُذوَک  ین  تُخ  زَه  وَک  -1

. دوش یم  التبم  درد  لد  هب  دنک و  یم  يور  هدایز  ندروخ  رد  هک  یسک  هب 

.Kau haz xot ni kawzoo haz xoten

. دراد رتسکاخ  ریز  هب  یشتآ  کی  ِنَلب :  رِز  َش  یشَت  هَی  -2

. دنتسه هنتف  رش و  لابند  هک  تسا  يدارفا  هرابرد 
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.Yah tashi sha zer balen

. دوش یمن  نیریش  تنهد  نتفگ  اولح  اولح  اب  ُوبان :  يرِش  ُتپَک  َتُگ  اولح  اولح  اب  -3

. دنک یم  فیرعت  طقف  تسین و  لمع  لها  هک  تسا  یسک  هرابرد 

.Ba halva halva gota kapot sheri naboo

. دندنب یم  شمد  هب  وراج  دور  یمن  شخاروس  لخاد  هب  شوم  ِنِنبَا :  مُد  َش  وراج  وچان  شُتُک  ِت  َکشُم  -4

گرزب راک  يانمت  دهد  ماجنا  دناوت  یمن  یکچوک  راک  دنک (  یم  دیلقت  ناگرزب  زا  دوخ  نداد  هولج  گرزب  يارب  هک  یناوتان  مدآ  هرابرد 
( دراد

.Moshka te kotosh nachoo jaru sha dom abenen

. هدرواین ار  امش  کلا  ام  گس  نِدرَُون :  شامُش  ِِزبراه  امَه  ِگس  -5

. دور یم  یسک  هناخ  هب  توعد  نودب  هدزرس و  هک  یسک  هرابرد 

.Sage hama harbeze shomash navorden

. باوخب هدوسآ  باوخب  رتش  زا  رود  شِتَخوُه :  تَحار  ات  تَخوه  ُرتُشا  زَه  رید  -6

. ینک یگدنز  تحار  ات  نک  يرود  ددرگ  یم  رش  لابند  هک  یسک  زا 

.Dir haz hoshtor hooxat ta rahat hooxatesh

. تسا یلوا  رخ  مه  زاب  دورب  هکم  هب  رابدص  رگا  یسیع  رخ  نِه :  یلَّوا  ِرخ  مَگِد  هَّکَم  َوچُه  راب  دَس  هگَه  یسیه  ِرخ  -7

( دشاب رخ  زونه  دیایب  نوچ  دنرب  هکم  هب  شرگ  یسیع  رخ  ) 

. دنک یمن  رییغت  مه  زاب  دنک  رارکت  ار  يراک  مه  راب  دص  رگا  تسا و  دادعتسا  مک  هک  یسک  هرابرد 

.Khare hisa haga sad bar hochoova makkah degam khare avvali hen

 . نکن دزد  ار  تا  هیاسمه  اپب  ار  تلاوما  نکم : زُد  َتَیاسمه  اپب  ُتلام  -8

( نزن تا  هیاسمه  هب  يدزد  تمهت  شاب  تلاوما  بظاوم  )

.Malot bepa hamsayata doz makon
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. دباوخ یمن  تشپ  هب  هبرگ  ِتَخان :  تُشپ  َه  َورُگ  -9

47 ص :

مود www.Ghaemiyeh.comتمسق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 60 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. تسا هدند  کی  جوجل و  دارفا  هرابرد 

.Gorva ha posht naxate

. تسین رتشیب  شیوناز  ات  ایرد  نِش :  یناز  ِواک  ات  ایرد  -10

. دنتسین لئاق  یشزرا  ایند  يارب  هک  هدنشخب  تمه و  اب  دارفا  هرابرد 

.Darya ta kave zani shen

. هایس تیور  دیوگ  یم  گید  هب  هبات  ایس :  تیل  وگَه  لیتاپ  زَه  َوَت  -11

. دنک یم  مهتم  ار  نارگید  هک  يراک  فالخ  مدآ  هرابرد 

.Tava haz patyl hagoo leet siya

. دنک نوریب  هناخ  زا  ار  نیشن  هد  هک  هدمآ  نیشن  هوک  نُُکب :  رَد  َیِهِد  هک  نِدنُه  یُک  -12

( دنک هراوآ  ار  هناخبحاص  هک  هدمآ  هبیرغ  ) 

. دراد تیکلام  ياعدا  یلو  تسین  يزیچ  بحاص  هک  یسک  هرابرد 

.Koy honden ke deheya dar bokon

 : يازُه كَرَت  ِرِس  َه  -13

. دناسرب ماجنا  هب  ار  شروظنم  فده و  ات  تسا  یتصرف  دصرتم  ددرگ و  یم  هناهب  لابند  هک  یسک  هرابرد 

.Ha sere tarak hozay

. ورن هاچ  هب  وا  بانط  ولد و  اب  ُوچَم : اچ  َنُا  ِدَنب  لُود و  اب  -14

. دور یم  راک  هب  رابتعا  یب  هیام و  مک  دارفا  هرابرد 

.Ba dool o bande on ha cha machoo

موس تمسق 

 . مینک یم  نایب  ار  اه  لثملا  برض  زا  يرگید  دادعت  تمسق  نیا  رد  یلحم  جیار  ياه  لثملا  برض  لقن  همادا ي  رد 

يونش یم  مدرم  دب  هک  ونشب  ییاج  تدوخ  دب  شُِفنشَه :  مدرَم  َِزب  ِك  ُفنِشب  ییاج  َه  تُخ  َِزب  ( 20
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Baz e xot ha jaei boshnof ke baz e mardom hashnofesh

دُرب دهاوخ  نارگد  شیپ  وت  بیع  نامگ  یب  درمش  دروآ و  وت  شیپ  نارگد  بیع  هک  ره  یسراف :  رد  نآ  لداعم 

هاک ریز  رام  وَک  ِرِز  ِرَم  ( 21
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Mare zere kaw

 . دننز یم  هبرض  اه  نآ  هب  نارگید  تلفغ  زا  هدافتسا  اب  هک  رگ  هلیح  راّکم و  دارفا  زا  هیانک 

يریگ هکرعم  يریپ و  مد  يریگ :  هموگنه  يریپ و  ِرِس  ( 22

Sere piry o hanghoma giri

دننکب یناوج  نز  اب  جاودزا  هب  مادقا  يریپ  مد  ًالثم  دنهد ،  یم  ماجنا  عقوم  یب  ار  يراک  هک  يدارفا  يارب 

ندروآ رد  ار  رازاب  مشچ  نِدرُوَه :  رَد  َش  لازاب  ِشَچ  ( 23

Chashe bazal sh dar havorden

رازاب رد  دیرخ  ماگنه  هب  باختنا  نیرتدب  ماجنا  زا  هیانک 

 . دنز یم  ار  غالا  هّرُک  دسر ،  یمن  غالا  هب  شتسد  دنِزَه :  رَخ  هَرُک  َه  نُکان  رَخ  يَراچ  ( 24

Charay xar nakon ha kora xar hazend

 . دناسر یم  همدص  شناوتان  نایفارطا  هب  درادن و  دنمتردق  راکهانگ  اب  دروخرب  ناوت  هک  یسک  هرابرد 

؟ هدرک یسک  هچ  نمرخ  هب  رخ  نِدرِک :  ِك  ِنَمرخ  َش  رَخ  ( 25

Xar sha xarman e ke kerden

 . دنوش یم  اه  نآ  ّتیذا  رازآ و  بجوم  دنراذگ و  یم  نارگید  رس  هب  رس  هک  يدارفا  هرابرد 

یگنر گنر  راسفا  ریپ و  رخ  یگنر :  گنر  ِراسوَه  ُریپ و  ِرَخ  ( 26

Xar e pir o hawsar e rang rangi

. دنروآ یمرد  یناوج  يادا  دنشوپ و  یم  ناناوج  سابل  یلو  دنراد  يدایز  لاس  ّنس و  هک  يدارفا  يارب 

. هگَنل ياپ  لام  هگنس  هچ  ره  نِگَنل :  یَپ  ُِرم  نِگنَس  ِچ  ره  ( 27

Har che sangen mor paye langen

 . دنوش یم  يراتفرگ  راچد  هرابود  یگراچیب  نیع  رد  هک  یناسک  تسا .  هراچیب  دارفا  يارب  تسا  تبیصم  الب و  هچ  ره 
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. نکن کبس  ار  تدوخ  گنس  نکاوَم :  كُوَس  تُخ  ِگنس  (28

Sange xot savok mavakon

هک دورب  لامتحا  ینکب و  ییاضاقت  يا  هیام  مک  مدآ  زا  یهاوخب  هک  دور  یم  راک  هب  یتقو  نکن . مک  نارگید  رظن  رد  ار  تدوخ  تیصخش 
. دنکن تباجا  وا 

. دشخب یمن  یلع  خیش  دشخب ،  یم  هاش  هِشَخبان  یلع  خیش  ِشخَبَه ، اش  ( 29

Sha ha baxshe shex ali nabaxshe

 . دوش یم  عنام  رکون  یلو  دشخب  یم  بابرا 

مراهچ تمسق 

مراهچ تمسق  ینانکشا - شیوگ  رد  مکح  لاثما و 

توق و هجوتم  زیزع  ناگدـنناوخ  اـت  میزادرپ  یم  عوضوم  مهم  ياـه  لصفرـس  زا  یکی  ناونع  هب  ییاـنک  ياـه  تراـبع  هب  تمـسق  نیا  رد 
ترابع هک  تسا  رکذ  هب  مزال  میامن . ناوارف  یگدرتسگ  اب  یحالطـصا  یناعم  رد  ییاه  ترابع  تاملک و  ناـیب  رد  یلحم  شیوگ  ییاـناوت 

اه ترابع  نایب  عون  یهاگ  لعف و  هغیص  رد  رییغت  ای  ریمـض  رد  یئزج  تارییغت  اب  يزاس  موهفم  رد  ینوگانوگ  ياه  تیلباق  هدش  رکذ  ياه 
موهفم هیامتسد  ناونع  هب  لد  هژاو  هک  تمسق  نیا  بختنم  ياه  ترابع  رد  هنومن  يارب  دنراد . یماهفتسا  ای  يربخ  تروصب  هدنیوگ  طسوت 

ییاجیاج اب  نُکَا »  لِد  َم  رُوز  و «  ُوبَا »  رُوز  ُملِد  ترابع « رد  ًالثم  تسا . هدهاشم  لباق  حوضو  هب  اه  تیلباق  نیا  تسا ، هدـش  باختنا  يزاس 
یم موهفم  انعم و  رد  رییغت  بجوم  هلمج  نایب  عون  یَش »  ُملِد  ترابعرد «  ای  میتسه  توافتم  موهفم  ود  داجیا  دهاش  تاملک  رد  يرـصتخم 

تاملک یسانشاوآ  هب  رتهب  یسرتسد  يارب  یـسیلگنا  نادرگرب  اه و  ترابع  یـسراف  لداعم  ای  همجرت  رت ، ناسآ  هدافتـسا  يارب  ًانمـض  دوش .
. دوش عقاو  زیزع  نیبطاخم  تیانع  دروم  تسا  دیما  تسا . هدش  رکذ 
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Delomkat داتفا ) ملد   ) تَک ُملِد  - 1

یناهگان سرت  زا  هیانک 

Del ma te del ni تسین ) ملد  وت  لد  ین (  لِد  ِت  َم  لِد  - 2

یسپاولد یهاگ  هروشلد و  بارطضا و  زا  هیانک 

Delomdizshavorden هدروآ ) دود  ملد  نِدرُو (  َش  زید  ُملِد  - 3

هجیگرس زا  هیانک 

Deloshoshborden تسا ) هدرب  ار  شلد  نِدُرب (  ُشا  ُشلِد  - 4

یهاوخ رطاخ  زا  هیانک 

Delomsiashkerden هدرک ) هایس  ار  ملد  نِدرِک (  شایِس  ُملِد  - 5

يراک ماجنا  يارب  یسک  رارصا  لیلد  هب  رفنت  راهظا  زا  هیانک 

Del-a-del rashen دراد ) هار  لد  هب  لد  ) نِش ار  لِد  َا  لِد  - 6

یلدمه زا  هیانک 

Delom shay دهاوخ ) یم  ملد   ) یَش ُملِد  - 7

« یسراف رد  درادن  یطبر  وت  هب   » اب فدارم  تلاخد  مدع  نینچمه  وزرآ و  زا  هیانک 

Delomošhnááy دهاوخ ) یمن  ملد   ) يان ُشا  ُملِد  - 8

يزیچ نتساوخن  نینچمه  يزیچ و  ای  یسک  هب  نتشادن  هقالع  زا  هیانک 

 ….Delošhxashenke هک )....  تسا  شوخ  شلد  ..... ) ِك نِشَخ  ُشلِد  - 9

( کلتم یعون  فده ( هب  ندیسرن  تیقفوم و  مدع  زا  هیانک 

Delomposkošhke درک ) داب  ملد  ِك (  شُکُسپ  ُملِد  - 10

دایز یتحاران  زا  هیانک 

Delomkapa bi دش ) همین  ود  ملد  یب (  هَپَک  ُملِد  - 11

مراهچ www.Ghaemiyeh.comتمسق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 66 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


هلصوح ربص و  ندش  زیربل  زا  هیانک 

ĀArduva del vamonešh دنامب ) تلد  هب  وزرآ  شِنُماو (  لِد  َو  ُودرآ  - 12

يرگید يارب  تیقفوم  مدع  يوزرآ  نیرفن  یعون  وزرآ –  هب  ندیسرن  زا  هیانک 

Del-o- zavunošhyakini تسین ) یکی  شنابز  لد و  ین (  یکَی  ُشنووزو  ُلد  - 13
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راک رد  تقادص  مدع  زا  هیانک 

Delomnagere دریگ ) یمن  ملد  ِرِگان (  ُملِد  - 14

یگنتلد زا  هیانک 

Taz del – a- ta دیآ )؟ یم  تلد  اتَا ( ؟  لِد  زَت  - 15

تساسخ يارب  یهاگ  محرت و  زا  هیانک 

Nesf-e delotxašh دشاب ) شوخ  تلد  فصن  شَخ (  ُتلِد  ِفِصن  - 16

( کلتم یعون  ) هلجعاب فراعتمان و  تروصب  هتساوخ  هب  ندیسر  زا  هیانک 

Ta del vamone دنامب ) تلد  هب   ) ِنُم او  لِد  َت  - 17

( نیرفن یعون  ) وزرآ هب  ندیسرن  زا  هیانک 

مجنپ تمسق 

لد هژاو ي  زا  ییانک  ياهترابع  همادا ي 

( دهدب وت  هب  ادخ  تسا  تلد  هب  یچ  ره   ) ِزات اذُخ  ِنلِد  َت  ِچ  ره  - 18

Harche – ta – delenxozataze

( اعد یعون  ) یسک يارب  هتساوخ  فده و  هب  ندیسر  يوزرآ  زا  هیانک 

Maz del nabu دیآ ) یمن  مشوخ  ُوبان (  لد  زَم  - 19

يزیچ زا  رفنت  یلیم و  یب  زا  هیانک 

Shaz del nata دیآ ) یمن  شلد   ) اتان لد  زَش  - 20

تساسخ ای  دایز  هقالع  لیلد  هب  يزیچ  زا  ندنکن  لد  زا  هیانک 

( هدش گنت  میارب  تلد  ) ینَا رید  ير  َت  لد  - 21

Del ta ray dirani

( دراد رفس  رد  يزیزع  هک  یسک  یسرپلاوحا  ماگنه  هب  اعد  یعون  ) رفس زا  يزیزع  ندمآ  اب  شمارآ  زا  هیانک 
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Del xash شوخ ) لد   ) شَخ لد  - 22

لایخ یب  مدآ  زا  هیانک 

Del mas تسم ) لد   ) سَم لد  - 23

هزره لایخ  یب  مدآ  زا  هیانک 

( يدرک نوخ  ار  ملد   ) ِكآ نوخ  َت  ُملِد  - 24

Delom – ta – xun – aa-ke

یسک هب  هزادنا  زا  شیب  یتحاران  ندومندراو  زا  هیانک 
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( هدش تارب  ملد  هب   ) نِدرِک شَُرثَا  ُملد  - 25

Delomasaroshkerden

یبیغ ماهلا  زا  هیانک 

Ma – del – shenes تسشن ) ملد  هب  سِنِش (  لد  َم  - 26

تبغر لیم و  اب  شریذپ  زا  هیانک 

Delomtashshova تفرگ ) شتآ  ملد   ) اوُش شَت  ُملد   27

یسک يارب  دیدش  یتحاران  يزوس و  لدزا  هیانک 

Del – ma- te- del- ni تسین ) ملد  لد  ) ین لد  ِت  َم  لد  - 28

یسپاولد اب  هارمه  یناهگان  هروشلد  بارطضا و  زا  هیانک 

Del ta delduna َن ُود  لد  َت  لد  - 29

؟ يدیسر تیوزرآ  هب   : زا هیانک 

Del daza نداد ) لد   ) َهزَد لد  - 30

ندش قشاع  زا  هیانک 

Delot – a- xo ond دمآ ) دوخ  هب  تلد   ) دنُا ُخ  َا  ُتلد  - 31

؟ یتفرگ مارآ  يدیسر و  دصقم  هب   : زا هیانک 

Del gotu هدنگ ) لد   ) ُوتُگ لد  - 32

يراک لامها  یلدگنس و  زا  هیانک 

Dei – a- das – a-vorda ندروآ ) تسد  هب  لد   ) َهدرَُوا َسد  َا  لد  - 33

يرگید تیاضر  بلج  زا  هیانک 

Delomterakexes دیکرت ) ملد   ) سِخ ِكَِرت  ُملد  - 34

تشحو یناهگان - دیدش و  سرت  زا  هیانک 
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( تسا کشجنگ  لد  هزادنا  هب  شلد  نِا (  وَکلِد  ِلد  ِزَک  ُشلد  - 35

Deloshkaze dele delaku en

ندوب وسرت  یتیفرظ و  مک  زا  هیانک 

Del nazok كُزان لد  - 36

بلق تقر  زا  هیانک 

Del eshkasa هتسکش ) لد  ) سَکِشا لد  - 37

تسا راد  هصغ  هدیسرن و  یفده  هب  هک  یسک  زا  هیانک 

Ma deraydelen ِنلِد َيرَد  َم  - 38

یسک رطاخ  یگدیجنر  زا  هیانک 

Del morda هَدُرم لد  - 39

يدیماان يویند و  روما  هب  یلیم  یب  زا  هیانک 

Delomoshkand( دنک اج  زا  ار  ملد   ) دنَک ُشا  ُملد  - 40

یناهگان يربخ  اب  ندناسرت  زا  هیانک 
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delomshatu hen هشلخاد ) ملد   ) نِه ُوت  َش  ُملد  - 41

يزیچ هب  هقالع  زا  هیانک 

Delomoshxarden تسا ) هدروخ  ار  ملد  نِدرَخ (  ُشا  ُملد  - 42

ندز قن  زا  هیانک 

Patakedelomni مرادن ) هلصوح   ) ین ُملد  ِکَتَپ  - 43

یگلصوح یب  زا  هیانک 

Patakedelomoshbo دروآرس ) ار  ما  هلصوح  ُب (  ُشا  ُملد  ِکَتَپ  - 44

یفرحرپ اب  هلصوح  نتفررس  زا  هیانک 

Das shaz del vases تشادرب ) شلد  زا  تسد  سِساو (  لد  زَش  َسد  - 45

هسیک رس  ندزک  زاب  یجرخلو و  زا  هیانک 

Delomzur a bu دنک ) یم  فعض  ملد   ) وبَا روز  ُملد  - 46

یگنسرگ زا  هیانک 

Zur ma del akon دیآ ) یم  مروز   ) نُکَا لد  َم  روز  - 47

يراک ندادن  ای  نداد  ماجنا  يارب  یسک  زا  نتشادن  راظتنا  لیلد  هب  یتحاران  زا  هیانک 

Del gana نیکرچ ) لد   ) َنَگ لد  - 48

نایفارطا هب  ینیبدب  زا  هیانک 

Deloshxalishvake درک ) یلاخ  ار  شلد  هِکاو ( شیلاخ  ُشلد  - 49

ییاشگ هدقع  زا  هیانک  هِکاو ) یلاخ  َم  ُملد  )

Del-a- karnaze دهد ) یمن  راک  هب  لد  ِزان (  راک  َا  لد  - 50

راک هب  یگقالع  یب  زا  هیانک 

Delomnexash bi یگدروخ ) مه  هب  لد   ) یب شَِخن  ُملد  - 51
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تیاضر مدع  عوهت –  تلاح  زا  هیانک 

مشش تمسق 

لد هژاو ي  زا  ییانک  ياهترابع  همادا ي 

Del bad لد ) دب   ) َدب لد  - 52

دیدرت کش و  زا  هیانک 

 ) Deloshchen sang-e- sad mani en تسا ینمدص  گنس  دننامه  شلد  نِا (  ینَم  دَص  ِگنَس  نِچ  ُشلد  - 53

یلایخ یبزا  هیانک 

Delom shaz rangezen تسا ) هدیجنر  وا  زا  ملد  نِزِجنَر (  زَش  ُملد  - 54

یسک زا  رطاخ  یگدیجنر  يروخلد و  زا  هیانک 

Delot nechu دورن ) تلد  وُِچن (  ُتلد  - 55
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يزیچ هب  دایز  هجوت  زا  یسک  نتشاد  رذحربزا  هیانک 

Del delu kerda ندرک ) لد  لد  َدرِک (  ولِد  لد  - 56

دیدرت ساوسوزا –  هیانک 

Harche delosh shay den osh got تفگ ) تساوخ  شلد  هچ  ره  تُگ (  ُشا  نِد  یَش  ُشلِد  ِچرَه  - 57

راتفگ رد  ییاورپ  یب  زا  هیانک 

Del sota هتخوس ) لد  َتُس (  لد  - 58

هدیدغاد زا  هیانک 

Del kanda ندنک ) لد   ) َدنَک لد  - 59

یسک ای  يزیچ  زا  ندیرب  لد  زا  هیانک 

A dome del mani ورن ) لد  لابند  هب  ینَم (  لد  ِمُد  َا  - 60

لد هتساوخ  هب  یهجوت  یب  ندرکن و  رکف  زا  هیانک 

Chash-o- del siay یهایس ) لد  مشچ و  یَیِس (  لِد  ُشَچ و  - 61

یلامر اعد و  اب  يرگید  رد  رفنت  داجیا  زا  هیانک 

Chash-o- del dusi یتسود ) لد  مشچ و   ) یسُود لِد  ُشَچ و  - 62

( لبق دروم  لباقم  رد  هقالع ( قشع و  داجیا  زا  هیانک 

Delosh ni درادن ) لد  ین (  ُشلد  - 63

ندوب وسرت  زا  هیانک 

Dele shir sha te delen دراد ) ریش  لد  ِنلِد ( ِت  َش  ریش  ِلد  - 64

( لبق دروم  لباقم  رد  ) یسرتن تأرج و  زا  هیانک 

Delosh xali en تسا ) یلاخ  شلد  نِا (  یلاخ  ُشلد  - 65

یگنسرگ زا  هیانک 
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Deloshporen تسا ) رپ  شلد  نُِرپ (  ُشلد  - 66

دنک هیرگ  دکرتب و  شضغب  تسا  هدامآ  هک  یسک  هب  باطخ  یتحاران .  زا  هیانک 

Del agu دیوگ ) یم  لد  وُگَا (  لد  - 67

يراک ماجنا  يارب  لد  هسوسو  زا  هیانک 

Del-o- juni یناج ) لد و  ینوُج (  لد و  - 68

یمیمص رایسب  زا  هیانک 

xozasha hale del varase دسرب ) شلد  لاح  هب  اخ  ِسَراو (  لِد  ِلاح  َش  اذُخ  - 69
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يدردمه زا  هیانک 

Deloshtakatnatare دروآ ) یمن  تقاط  سلد   ) ِراتان تَکات  ُشلد  - 70

يربص مک  زا  هیانک 

Deloshpaken تسا ) كاپ  شلد  نِکاپ (  ُشلد  - 71

اهیکاروخ ندروخ  رد  يریگتخس  مدع  نینچمه  نتشادن و  مدرم  سومان  هب  دب  مشچ  ای  لد  رد  یسک  هنیک  نتشادن  زا  هیانک 

Delomhoshkavi دش ) کشخ  ملد  ِيوآ ( کشُه  ملد  - 72

یناهگان درد  زا  هیانک 

Delomlah bi دش ) هل  ملد  ِیب (  َهل  ُملد  - 73

هزادنا زا  شیب  ررکم و  یتحاران  زا  هیانک 

Badel ندوبوسرت زا  هیانک  لَِدب  - 74

Ma del vayesht متشاذگ ) شلد  هب  تِشیاو (  لِد  َم  - 75

يا هتساوخ  ای  فده  هب  یسک  ندیسر  يریگولج  يارب  یلمع  مادقا  زا  هیانک 

Ta del-a- varem مراذگ ) یم  تلد  هب  مِراَو ( َا  لِد  َت  - 76

هدنیآ رد  یسک ) هب  باطخ  ) يا هتساوخ  هب  ندیسر  زا  تعنامم  زا  هیانک 

Del-a- zend دنز ) یم  لد  دنِز ( َا  لد  - 77

نانیمطا مدع  ای  يریگ  میمصت  هب  ندیسرن  زا  هیانک 

Xozataz del boshnofe دونشب ) تلد  زا  ادخ  ُِفنُشب (  لد  زَت  اذُخ  - 78

( ییاعد هلمج  ) دوش یم  یسک  يارب  هک  ییوزرآ  ندش  هدروآرب  زا  هیانک 

Dast-o- del-osh-ni درادن ) لد  تسد و  ِین ( ُشلد  ُتسَد و  - 79

يراک ماجنا  يارب  هیحور  نتشادن  زا  هیانک 

Del nahaboza ندش عناق  ندشدیماان و  زا  هیانک  هَُذب  اهَن  لد  - 80
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Del xarza ندروخ ) لد  هَدرَخ ( لد  - 81

ندز قن  زا  هیانک 

Das –a – del naza نداهن ) لد  هب  تسد  هََزن ( لد  َا  َسد  - 82

یبوخ اب  يراک  ندومن  مامت  یسک –  غاد  ندرکن  هزات  زا  هیانک 

Delosh chen kafe dasten تسا ) تسد  فک  دننامه  شلد  ِنتسَد (  ِفَک  نَچ  ُشلد  - 83

لد یکاپ  زا  هیانک 
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Das o delotyakini تسین ) یکی  تلد  تسد و  ین (  یکَی  ُتلد  َّسد و  - 84

يراک ماجنا  زا  تیاضر  مدع  زا  هیانک 

Chash o del sir ریس ) لدو  مشچ   ) ریس لد  شَچ و  - 85

نتشادن مدرم  ییاراد  لام و  زا  تشاد  مشچ  ندوبن و  لیخب  زا  هیانک 

Das o del vazen تسا ) زاب  لد  تسد و  نِزاو (  لد  سد و  - 86

Delosh sha xali vake درک ) یلاخ  ار  شلد   ) ِكاو یلاخ  َش  ُشلد  - 87

درک شراب  تساوخ  شلد  هچره  زا  هیانک 

متفه تمسق 

یم لقن  ار  تسد  هملک  زا  ییانک  ياهترابع  دش ، لقن  لد  هملک  زا  ییانک  ياهترابع  هک  مشـش  مجنپ و  تمـسق  همادا  رد  تمـسق و  نیا  رد 
: میئامن

Chash a das تسد ) هب  مشچ   ) َسد َشَچ  -1

يدام لئاسم  رد  ًاصوصخ  نارگید  هب  یگتسباو  یتمه و  مک  زا  هیانک 

Das a del vasesa ندیشک ) لد  زا  تسد  َّسِساو (  لد  َّسَد  -2

ندرک یجرخلو  زا  هیانک 

Das derazykerda ندرک ) يزارد  تسد  ) َدرِک يزارد  َسد  - 3

نتشاد نارگید  لاوما  هب  مشچ  زا  هیانک 

Das a balavorda ندز ) كاخ  هب  تسد   ) َدرَُوا َلب  َّسَد  - 4

نارگید هب  ندز  بیسآ  يدوبان و  يارب  نیرفن  یعون  زا  هیانک 

Das daskerda ندرک ) تسد  تسد   ) َدرِک َسد  َسد  - 5

نآ نتفرگن  ماجنا  دصق  هب  يراک  ماجنا  رد  یلطعم  زا  هیانک 

Das e rasi hen تسا ) یتسار  تسد   ) نِه یسار  َِسد  - 6
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يرگید رانک  رد  یسک  يدمآراک  زا  هیانک 

Das xahra جک ) تسد  َرهَخ (  َسد  - 7

نارگید لاوما  هب  تبسن  یجک  تسد  يدامتعا و  یب  زا  هیانک 

Das a del naza نداهن ) لد  هب  تسد  ) ََزن لد  ََسد  - 8

یسک یتخس  جنر و  هرطاخ  ندروآدایب  زا  هیانک 

57 ص :

متفه www.Ghaemiyeh.comتمسق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 79 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


Das gereta ریگ تسد  َتِرِگ (  َسد  - 9

نارگید هب  کمک  يریگتسد و  زا  هیانک 

Das a le das naza نتشاذگ ) تسد  يور  تسد  ) ََزن َسد  ِل  َسد  - 10

رظن دروم  راک  اب  هطبار  رد  یمادقا  چیه  ندادن  ماجنا  زا  هیانک 

Das vasesa نتشادرب ) تسد   ) َسِساو َسد  - 11

راک نآ  رد  تلاخد  راک و  ماجنا  زا  يریگ  هرانک  هب  میمصت  زا  هیانک 

Ha das e xoza ادخ ) تسد  هب   ) اذُخ َِسد  َه  - 12

تسا بئاغ  هک  یسک  زا  يریخ  رکذ  ای  رگیدکی  كرت  ماگنه  اعد  یعون  زا  هیانک 

Das Ali ta hamra تهارمه ) یلع  تسد   ) ارمَه َت  یلع  َسد  - 13

رگیدکی كرت  ماگنه  هب  اعد  یعون  زا  هیانک 

متشه تمسق 

یپ ار  تسد  هملک  زا  هدافتسا  اب  ییانک  ياهترابع  همادا  تمسق  نیا  رد  میدومن . زاغآ  ار  تسد  هژاو  زا  ییانک  ياه  ترابع  لبق  تمـسقرد 
. میریگ یم 

Dassotdardnekon دنکن ) درد  تتسد   ) نُِکن درد  تُسسد  -14

موسرم تافراعت  رد  رکشت  زا  هیانک 

Dassot beshkexe دنکشب ) تتسد   ) ِخِکِشب تُسسد  - 15

اجیب راک  ماجنا  يارب  نیرفن  یعون  زا  هیانک 

Dasot a zarih….berase دسرب ) حیرض  هب  تتسد   ) ِسَِرب حیرض .....  َا  تسسد  - 16

ترایز قیفوت  يارب  اعد  یعون  زا  هیانک 

Das kutakerda ندرک ) هاتوک  تسد   ) َدرِک اتوک  َسد  - 17

يراک رد  تلاخد  مدع  يارب  مادقا  زا  هیانک 
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Das az pa deraztar رتزارد ) اپ  زا  تسد   ) رتزارد اپ  زا  َسد  - 18

راک ماجنا  رد  قیفوت  مدع  زا  هیانک 

Das a xashgereta نتفرگ ) مشچ  هب  تسد   ) َتِرِگ شَچ  ََسد  - 19

ینامیشپ تمادن و  راهظا  زا  هیانک 

Das a kesakerda ندرب ) بیج  هب  تسد  َدرِک (  َسِک  ََسد  - 20

ندرک یلام  کمک  ندرک و  جرخ  زا  هیانک 
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Das daza نداد ) تسد   ) َزَد َسد  - 21

راک ماجنا  دهعت  نداد و  لوق  زا  هیانک 

Das a xo gereta نتشادهگن ) تسد   ) َتِرِگ ُخ  ََسد  - 22

راک ماجنا  رد  فقوت  لمأت و  زا  هیانک 

Dassot bi bala الب ) یب  تتسد  الب ( یب  تُسسد  - 23

يربخ ای  راک  ماجنا  رطاخب  یسک  زا  رکشت  يارب  اعد  یعون  زا  هیانک 

Das o deloshni درادن ) لد  تسد و   ) ین ُشلد  َسد و  - 24

يراک ای  یگدنز  هب  تبسن  یتبغر  یب  یلیم و  یب  زا  هیانک 

Dasse xali یلاخ ) تسد   ) یلاخ َِسد  - 25

يرادن یگیام و  مک  يزیچ و  یب  زا  هیانک 

مهن تمسق 

: میئامن یم  رکذ  ار  جیار  ییانک  تارابع  نیا  زا  يرگید  دادعت  تسد ، هژاو  زا  ییانک  ياهترابع  لقن  همادا  رد 

Dass o del vazen تسا ) زاب  لد  تسد و  نِزاو (  لد  ُسسَد  - 26

یتمه دنلب  زا  هیانک 

Das tangi یگنت ) تسد  یگنت (  َسد  - 27

رقف يرادن و  زا  هیانک 

Das por رپ ) تسد   ) رپ َسد  - 28

ییاراد زا  هیانک 

Deloshchenkafedassen تسا ) تسد  فک  دننام  شلد  نِسسَد (  ِفَک  نِچ  ُشلد  - 29

ندوب ایر  یب  یکاپ و  زا  هیانک 

Das sha ley nazen هتشاذگ ) شیور  تسد  نَِزن (  یل  َش  سد  - 30
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ندرک ناشن  زا  هیانک 

Das sha ley vasessen هتشادرب ) شیور  زا  تسد   ) نِسِساو یل  َش  َسد  - 31

فارصنا زا  هیانک 

Dass a tekarhavorda ندروآ ) راک  رد  تسد  َدرُوَه (  راک  ِت  ََسد  - 32

يا هلماعم  ندناسر  مه  هب  ای  ندرک  بارخ  روظنم  هب  تلاخد  زا  هیانک 

Magadassom ta nerase دسرن ) تهب  متسد  هگم  ِسَِرن (  َت  مُسسَد  َگَم  - 33

یسک تمحازم  عفر  يارب  دیدهت  یعون  زا  هیانک 
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Dassoshvazen تسا ) زاب  شتسد  نِزاو (  شُسسَد  - 34

یگدنشخب ییاراد و  یهاگ  يراک و  ماجنا  رد  رایتخا  زا  هیانک 

Del ha das havorda ندروآ ) تسد  هب  لد  َدرُوَه (  َسد  َه  لِد  - 35

یسک یبلق  تیاضر  بلج  زا  هیانک 

Das ha zere bar zata ندز ) راب  ریز  هب  تسد  ََتز (  راب  ِرِز  سسَد َ  - 36

درادن ییاناوت  هک  یسک  هب  يراکمه  کمک و  زا  هیانک 

Das o delotyakini تسین ) یکی  تلد  تسد و   ) ین یکَی  ُتلِد  سد و  - 37

. دنک یمن  یهارمه  لمع  رد  یلو  دنک  یم  قفاوت  راهظا  ایر  اب  یسک  هک  دور  یم  راک  هب  ینامز  يراک . ماجنا  رد  یتسیابردور  زا  هیانک 

Ha dass e ma ni تسین ) نم  تسد  هب   ) ین َم  ِسسد  َه  - 38

یسک هب  يراک  ندوبن  طوبرم  ای  يرما  رد  تلاخد  مدع  زا  هیانک 

Boro ha dass e xoza ادخ ) تسد  ورب  اذُخ (  ِسسَد  َه  ُُرب  - 39

یظفاحادخ ماگنه  هب  اعد  یعون  زا  هیانک 

Boro ha dass e haxal e gotoo گرزب )» نافوط  » دابدنت تسد  هب  ورب  وتُگ ( ِلَخَه  ِسسَد  َه  ُُرب  - 40

یظفاحادخ ماگنه  رخسمت  هیانک و  یعون  زا  هیانک 

Dass a baraxata ندز ) الاب  تسد  ََتز (  اَرب  َسسَد  - 41

يرگید يارب  يراک  ماجنا  يارب  قیوشت  یهاگ  يرگید - يارب  يراک  ماجنا  يارب  مادقا  زا  هیانک 

( تسرفب شلابند  هب  ار  تیاپ  دسر  یمن  تتسد  نُُکب (  مُد  َش  تاپ  ِسَران  تُسسَد  - 42

Dassotnarase pat shadombokon

يرما رد  تلاخد  مدع  هب  دیدهت  یهاگ  اجیب و  تلاخد  زا  هیانک 

Das bassa نتسب ) تسد   ) َسَسب َسد  - 43

. دور یم  راک  هب  ماقتنا  دیدهت و  يارب  رتشیب  يرگید . هب  مارتحا  رطاخ  هب  يراک  ماجنا  رد  ییاناوت  مدع  زا  هیانک 
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Dassosh ha giren ریگ شتسد   ) نِریگ َه  شُسسَد  - 44

يرگید راک  ماجنا  يارب  مزال  طیارش  ناکما  مدع  زا  هیانک 

Dassosh ha tekaren تسا ) راک  نیا  رد  شتسد  نِراک ( ِت  َه  شسسَد  - 45

یعوضوم ای  يراک  رد  یسک  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  تلاخد  زا  هیانک 

مهد تمسق 

رتالاب تسد  رتارب  َّسَد  ( 46

Das a baratar

اجبان عقوت  زا  هیانک 

دسرن وت  هب  متسد  رگم  هِسَِرن  َت  مُسَد  َگَم  ( 47

Magadassomta nerase

دیدهت یعون  زا  هیانک 

یکاپ تسد  یکاپ  َسد  ( 48

Das paki

يّدام لئاسم  رد  ندوب  دامتعا  لباق  زا  هیانک 

تسا هداتسیا  هنیس  هب  تسد  َزَسیَو  َنِس  َّسَد  ( 49

Das a senavisaza

ندوب تمدخ  هب  هدامآ  زا  هیانک 

شکن تدوخ  هب  تسد  شَکَم  ُخ  َّسَد  ( 50

Das ha xo makash

راک ماجنا  رد  باتش  ندرکن و  لّطعم  زا  هیانک 

شکب تدوخ  هب  یتسد  شِّکب  ُخ  َه  یّسَد  ( 51
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Dasi ha xo be kash

رهاظ ندرک  بترم  ندومن و  شیارآ  زا  هیانک 

نتشاذگ تسد  يور  تسد  ََزن  َسد  ِل  َه  ََسد  (52

Das ha le das naza

يراک ندادن  ماجنا  یتوافت و  یب  زا  هیانک 

ندیشک دوخ  هب  تسد  َزِشَک  ُخ  َه  َد  ( 53

Das ha xo kasheza

تقو ندرک  فلت  یلبنت و  زا  هیانک 

درک دوبان  ار  شدوخ  یتسد  یتسد  هناو  َش ال  ُخ  یسد  یسد  ( 54

Dassidassi xo sha la vana

شدوخ یهجوت  مک  یتقد و  مک  رطاخ  هب  یسک  یتخبدب  يدوبان و  زا  هیانک 

ندرک عمج  اپ  تسد و  ّدرِک  عمج  اپ  َسد و  ( 55

Das o pa jam kerda

ندش هدامآ  زا  هیانک 

نداد ناکت  تسد  َزَد  نوکَت  َسد  ( 56

Das takoondaza
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يراک ماجنا  عورش و  يارب  مادقا  زا  هیانک 

درک رد  ِّیل  َسد و  َه  ( 57

Ha das o liadarkerda

لومعم زا  رتارف  مادقا  ینکشراجنه و  زا  هیانک 

دسرت یم  مشچ  دنک و  یم  راک  تسد  ِسِرت  شَچ َ  نک  َراک  َسد  ( 58

Das kar ha konchs ha terse

فعاضم طایتحا  تیاعر  عوضوم و  ندوبن  ساسح  زا  هیانک 

هدروخن تسد  ّدرَِخن  َسد  ( 59

Das ne xarda

ندوب لوا  تسد  ای  يزیچ  ندشن  هدافتسا  زا  هیانک 

مهدزای تمسق 

مهدزای تمسق  ینانکشا  شیوگ  رد  ییانک  تارابع  واهلثملا  برض 

: مییامن یم  رکذ  ار  جیار  تارابع  زا  رگید  يدادعت  تسد ،) ) َسد هژاو  زا  ییانک  تارابع  لقن  همادا ي  رد 

das zata ندز تسد  ََتز  َسد  -60

ندرک یلاحشوخ  راهظا  ای  یسک  قیوشت  يارب  ندز  تسد  زا  هیانک 

dasse zata shen دراد نزب  تسد  نِش  ََتز  ِّسَد  -61

. دشاب هتشاد  نزب  تسد  تارجاشم  رد  هک  یسک  زا  هیانک 

pas zata das a نداد سپ  تسد  ََتز  سَپ  َّسَد  -62

یتشآ حلص و  ندرکن  لوبق  زا  هیانک 

das jaldi تسد باتش  يدلَج  َسد  -63

ندوب دنت  زیت و  زا  هیانک 
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das nashti تسد دنک  یتشَن  َسد  -64

یکرحت مک  يدرس و  نوخزا  هیانک 

xi ha das kesi daza ندرپس یسک  تسد  هب  يزیچ  َزَد  ِیسک  ِّسَد  َه  یچ  -65

يرگید هب  نانیمطا  دامتعا و  هیانک 

dassa te kol daza ندرب ورف  دوگ  رد  تسد  َزَد  لُک  ِت  َّسَد  -66

. دوش یم  هتفگ  نارسپ  هب  نداد  نز  يارب  یهاگ  یسک و  ندرک  راتفرگ  زا  هیانک 

dassa zere dozo boza ندوب نادند  ریز  تسد  َُزب  وزُد  ِرِز  َّسَد  -67

. دشاب ریگ  یسک  دزن  شراک  زا  هیانک 

das mari za دازیرم تسد  ازیرَم  َسد  -68
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بوخ يراک  نداد  ماجنا  رطاخ  هب  زا  ریدقت  رکشت و  زا  هیانک 

das pelako kerda ندرک يراک  تسد  َدرِک  وکَِلپ  َسد  -69

يزیچ ياجیب  يراک  تسد  زا  هیانک 

das ha das vavoza ندش تسد  هب  تسد  َزُواو  َسد  َه  َسد  -70

يزیچ ندش  مدنچ  تسد  زا  هیانک 

dasse tahna ندش اهنت  تسد  انهَت  ِّسَد  -71

. ندوب يروای  یب  یسک و  یب  زا  هیانک 

ha dom das neyonda ندماین تسد  لابند  هب  َدنِین  َسد  ِمُد  َه  -72

ندشن مار  ندرکن و  يراکمه  زا  هیانک 

ha das xo ha dar kerda ندرکرد هب  دوخ  تسد  زا  َدرِک  رد  َه  ُخ  َسد  َه  -73

ندرک يراک  ساپ  ندرک و  راذگاو  يرگید  هب  يراک و  ندادن  ماجنا  زا  هیانک 

das haz sera vasessa نتشادرب یسکرس  زا  تسد  َّسِساو  َرِس  زَه  َسد  -74

تلاخد مدع  ندرک و  اهر  زا  هیانک 

das o pa qom kerda ندرک مگ  اپ  تسد و  َدرِک  مگ  اپ  َسد و  -75

das ha chash kerda ندرک یسک  مشچ  هب  تسد  َدرِک  شَچ  َسد  -76

هدشن تباث  هک  ییاعدا  ندرک  تباث  زا  هیانک 

das kota kerda ندرک هاتوک  تسد  َدرِک  اتوک  َسد  -77

يراک رد  يرگید  تلاخد  زا  ندش  عنام  زا  هیانک 

dassa kap kerd ندرک ناهد  هب  تسد  َدرِک  پَک  َّسَد  -78

یسک ندومن  قاچ  ای  هجوت  بلج  يارب  هزادنا  زا  شیب  هجوت  یسک و  هب  ندیسر  زا  هیانک 

مهدزاود تمسق 
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یم اپ  هژاو  زا  ییاـنک  تاراـبع  زا  يدادـعت  هب  ینانکـشا  شیوگ  رد  ییاـنک  تاراـبع  اـه و  لـثملا  برـض  رکذ  همادا  رد  تمـسق و  نیا  رد 
. میزادرپ

نکن اپ  هب  اپ  نکَم  اپ  اپ و  ( 1

Pa va pa makon

ندرک تسد  تسد  هب  هیبش  ندرکن  لّطعم  زا  هیانک 
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نک عمج  ار  تیاپ  تسد و  نکب  عمج  تاپ  َّسد و  ( 2

Das o pat jam bokon

يراک ماجنا  ای  رفس  يارب  ندش  هدامآ  زا  هیانک 

نکم رتزارد  تُِملِگ  زه  تاپ  ( 3

نکن رتزارد  تمیلگ  زا  ار  تیاپ 

Pat haz gelemot deraztar makon

. دناوخب مه  اب  دیاب  جرخ  لخد و  ندرک ،  زواجت  تدوخ  دح  زا  نک ، جرخ  تناوت  هزادنا ي  هب  زا  هیانک 

ندرک کبساپ  َدرِک  كُوُشاپ  ( 4

Pa sovok kerdan

لمح عضو  زا  هیانک 

زادنااپ زادنَهاپ  ( 5

Pa handaz

. دوش یم  هداد  داماد  لزنم  هب  دورو  ماگنه  سورع  هب  هک  يا  هیده  زا  هیانک 

تسا هدروآ  راک  رد  اپ  نِدرُوَه  راک  ِت  َشاپ  ( 6

Pasha te kar havorden

يراک ندرک  بارخ  یهاگو  يرگید  ای  دوخ  عفن  هب  راک  هدنهد  ماجنا  رظن  رییغت  دصق  هب  یعوضوم  ای  راک  رد  تلاخد  زا  هیانک 

تشاذگ شفرح  ور  اپ  َن  شفرح  ِل  شاپ  ( 7

Pa sha le harfosh na

هدعو لوق و  ماجنا  زا  فارصنا  ینامیشپ و  زا  هیانک 

نتشاذگ شیپ  اپ  ََزن  ولج  اپ  ( 8

Pa jolow naza
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ندش مدقشیپ  یهاگ  يراک و  ماجنا  يارب  ندرک  مادقا  زا  هیانک 

نتشادرباپ یساو  اپ  ( 9

Pa vasi

نتفررتعیرس يارب  ندرک  هلجع  زا  هیانک 

تسا ریگ  شیاپ  نِریگ  َشاپ  ( 10

Pa sha giren

(. تسا هدرک  تلاخد  يراک  رد  هک  یسک  اب  هطبار  رد  درادن ( يرارف  زیرگ و  هار  هکنیا  زا  هیانک 

نکب مُد  َش  تاپ  ِسَران  تّسد  ( 11

نک هفاضا  نآ  هب  ار  تیاپ  دسر  یمن  تتسد 

Dasot narase pat sha dom bokon

يراک رد  تلاخد  يارب  یسک  ییاناوت  مدع  راهظا  زا  هیانک 

64 ص :
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نتشاذگ شیپ  هب  اپ  ََزن  سَپ  اپ  ( 12

Pa pas naza

يراک ماجنا  زا  فارصنا  زا  هیانک 

نتشاذگ شیپ  هب  اپ  ََزن  شیپ  اپ  ( 13

Pa pesh naza

يراک ماجنا  رد  یمدق  شیپ  مادقا و  زا  هیانک 

تشاذگ لد  يور  اپ  ََزن  لد  ِل  اپ  ( 14

Pa le del naza

ینورد هتساوخ  زا  نتشذگ  زا  هیانک 

یتشاذگ شُمُد  يور  اپ  َن  مُد  ِل  َتاپ  ( 15

Pa ta le dom na

یسک دوصقم  روظنم و  هب  ندش  کیدزن  ای  ندیسر  زا  هیانک 

نیچرواپ نیچرواپ  وَپ  اپ  وَپ  اپ  ( 16

Pa paow papaow

نداد ماجنا  ار  يراک  ای  ندمآ  هتسهآ  زا  هیانک 

نِگَنل یپ  ُرم  نِگنَس  ِچ  رَه  ( 17

تسا گنل  ياپ  لام  تسا  گنس  هچ  ره 

Har che sangen mor pay langen

تسا ناوتان  دارفا  لام  تسا  يراتفرگ  تبیصم و  هچ  ره  زا  هیانک 

تسا روگ  بل  شیاپ  نِروگ  َِول  َه  شاپ  ( 18

Pash ha lave goren
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. تسا کیدزن  شگرم  نامز  زا  هیانک 

مهدزیس تمسق 

رد هژاو  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  مییامن ,  یم  رکذ  ار  رَـس )  هژاو ي (  زا  جـیار  تایانک  اه و  لـثملا  برـض  زا  يدادـعت  تمـسق  نیا  رد 
. تسا نآ  عیاش  فدارتم  هّلک  و  َرِس )  دوش (  یم  ظفلت  ار  هحتف  نیس و  هرسک  اب  ینانکشا  شیوگ 

. دشاب تدوخ  راک  هب  ترَس  ُوب  تُخ  راک  َتَرِس 

Sera ta karxot bow

شیوخ راک  رد  رظن  تقد  نارگید و  راک  رد  تلاخد  مدع  زا  هیانک 

تسه اوه  هب  رَس  نِه  اوَه  ِت  َشَرِس 
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Serashha te hava hen

اج یب  رورغ  یهاگ  یتقد و  مک  زا  هیانک 

یتشادرب ار  مرس  ِساو  تُه  مَرِس 

Seram hot vase

دایرف داد و  یفرحرپ و  زا  هیانک 

رادرب مرس  زا  تسد  یساو  َرِس  زَم  َسد 

Das maz sera vasi

یم راک  هب  ضارتعا  يارب  مشخ و  تینابصع و  لاح  رد  هیانک  نیا  راذگاو و  دوخ  لاح  هب  ارم  ای  شاب و  هتشادن  يراک  نم  اب  هکنیا  زا  هیانک 
. دور

راذگن شرس  هب  رس  ِنَم  َرِس  شَرِس 

Sera sha sera maneh

یسک هب  زیمآ  هیانک  ياهفرح  نتفگن  نتشاذگن و  یسک  رس  هب  رس  زا  هیانک 

راذگب شرس  هب  رس  ِنُه  َرِس  َشَرِس 

Sera sha sera honeh

یسک تیذا  رازآ و  دصق  هب  زیمآ  هیانک  هدنهدرازآ و  ياهفرح  نتفگ  زا  هیانک 

نک شهیبنت  نُُکب  شوُرَم  َرِس 

Sera marosh bokon

مشچرهز ای  ماقتنا  دصق  هب  یسک  هیبنت  زا  هیانک 

دکرتب تَرَس  وُوب  َپَک  تَّلک )  تَرِس ( 

Serat kappa bowoo

نیرفن یعون  دوش  یم  نایب  نآ  زا  يریگولج  يارب  تسا و  یفرحرپ  یعون  زا  هیانک 
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مریذپب مناوت  یمن  وچان )  هَّلک  ِت  َم  یِساُون (  مَرِس 

Seram novasi

لباقم فرط  قطنم  ربارب  رد  تمواقم  ینخس و  شریذپ  مدع  زا  هیانک 

. تسا غاد  شرس  نِخاد  شَّلَک )  شَرِس ( 

Serash daxen

 ( یگتفرگوج طیارش (  كرد  مدع  لیلد  هب  باسح  یب  اجبان و  راتفر  زا  هیانک 

نتخادنا ریز  هب  رس  َزِدرک  ریز  َرِس 

Sera zirkardeza

 . دناسر یم  ار  فافع  تباجن و  یهاگ  ینتورف و  زا  هیانک 

66 ص :
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نتفرگ الاب  هب  رس  َتِرِگ  اَرب  َرِس 

Sera baragereta

ندومن راختفا  رورغ و  ساسحا  زا  هیانک 

ندرک یهجوت  یب  َتِرِگ  يرَس  رَس 

Sar sari gereta

يزیچ ای  يراک  هب  ندادن  تیمها  یهجوت و  مک  زا  هیانک 

تسا شخب  تذل  میارب  ِرات  مَرِس َ 

Serama a tare

تذل فعش و  قوش و  اب  هارمه  يراک  ماجنا  زا  تیاضر  زا  هیانک 

هدیشارت رس  َزِشاِرت  َرِس 

Sera terasheza

دراد لباقم  رد  لمع  یتشز  زا  ناشن  هک  تسا  هنانز  يازسان  یعون  زا  هیانک 

ندیشک یسک  رس  هب  نابز  َزِشَک  َرِس  َه  ُوبزِه 

Hez bow ha sera kasheza

اهرتگرزب هب  تبسن  ندرک  يزارد  نابز  زا  هیانک 

. دزرا یمن  شنت ) شهالک (  هب  شرس  ِزرَهان  شَلُک  َه  َشِرَس 

Serash ha kolash naharze

رظن دروم  درف  تیصخش  هب  نیهوت  یعون  یسک و  یگیام  مک  زا  هیانک 

. دندنب یمن  لامتسد  دنکیمن  درد  هک  يرس  ننِواُون  لامسد  نکان  درد  هک  يرِس 

Sery ke dard nakon dasmal novavenen

. دور یم  رسدرد  لابند  هب  هدومن و  داجیا  تمحز  شدوخ  يارب  هدوهیب  هک  دوریم  راک  هب  یسک  يارب  لثملا  برض  نیا 
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هدروخ گنس  هب  شرس  نِدنُه  گنس  َه  شَرِس 

Serash ha sang honden

. دشاب هتفرگ  هدیدان  ار  یتحیصن  یسک  هک  یتقو  تساطخ  زا  نتفرگ  تربع  زا  هیانک 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

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

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

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

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

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

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

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

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
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