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تسرهف
5تسرهف

یسراف رعش  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  یثارم  9حیادم و 

باتک 9تاصخشم 

9راتفگشیپ

نینبلاما دای  14هب 

)ـ 1262 ه و : 1197 ه ـ ت .  ) يزاریش 14لاصو 

سابع ترضح  ردیح و  شوغآ  تنیز  نیسح  ماما  ياثر  14رد 

ق) 1283 ه .ـ ق -  1197 ه .ـ  ) يزاریش 15يرواد 

تسیرگ نامسآ  تفه  کیالم  شاهیرگ  15زا 

)ـ 1285 ه و :  ) یناهفصا 16شورس 

سابعلا لضفلاوبا  بانج  سان : رورس  تیفیک  نایب  16رد 

رادمان 17سابع 

)ـ و 1298ه م 1232 ه ـ  ) يزاریش 17راقو 

17هراشا

سابع ترضح  تعاجش  17رد 

سابع ترضح  تداهش  19رد 

ق) تافو 1302 ه .ـ  ) یناسارخ يدوج  داوجلادبع  20ازریم 

20هراشا

شردارب هب  باطخ  نیسح  ماما  لاح  20نابز 

دیامرف سابعلا  لضفلاوبا  شردارب  20هب 

يدوج ناوید  بتاک  افص ،)  ) باتکلا ناطلس  اضر  20دمحم 

البرک 20ياقس 

ق) 1318 ه .ـ و :  ) يدزی 21نوحیج 
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سابع ترضح  ءاثر  ساسا و  تیالو  هاش  حدم  21رد 

ق) تافو 1322 ه .ـ  ) یناماس 22نامع 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  سان  يهدبز  يهیلاع  بتارم  22رد 

ق) تافو 1335 ه .  ) یسوط 22رتخا 

تارف طش  يوس  هب  لضفلاوبا  ترضح  نتفر  23رد 

لضفلاوبا ترضح  نیلاب  رد  ءادهشلادیس  لاح  23نابز 

ناماک هنشت  ياقس  نآ  هیثرم  هحیدم و  24رد 

قشع 24راونا 

ق) 1339 ه .ـ ق -  1271 ه .ـ  ) يزاریش يهلودلا ) ۀصرف   ) 24تصرف

البرک نفک  نوگلگ  ءادهش  ءادهشلادیس و  ءاثر  24رد 

)ـ 1361 ه و : 1296 ه ـ ت : ( ) یناپمک  ) یناهفصا يورغ  نیسح  دمحم  خیش  25جاح 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  ءاثر  حدم و  25رد 

سابعلا لضفلا  یبا  ءاثر  25رد 

شنادنزرف هب  باطخ  رد  نینبلاما  لاح  26نابز 

سابع ترضح  يهیثرم  رد  26دازتسم 

ش) 1288 ه .ـ و :  ) يوریپ ربکا  27یلع 

لضفلاوبا 27يانث 

درک افو  شیوخ  دهع  27هب 

ینم رادملع  تشد  نیرد  وت  ردارب  27يا 

ش) 1298 ه .ـ و :  ) یناریمش 28یئاط 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تدالو  28رد 

ش) 1309 ه .ـ 1239 و : ت :  ) ینارهت 28یهوکش 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تبقنم  حدم و  28رد 

ش) 1343 ه . و : ( ) یلیصحت  ) ینارهت 29طایخ 
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سابع 29ترضح 

ش) 1350 ه . و :  ) يدنجریب یتیآ  هللا  30ۀیآ 

سابعلا لضفلاوبا  بانج  30تداهش 

ش) 1352 ه .ـ و :  ) يا هشمق  یهلا  31میکح 

البرک هش  رادملع  31ریم 

ش) 1356 ه .ـ و :  ) اسر مساق  32رتکد 

مشاهینب 32هام 

سابع لضفلاوبا  ترضح  رهطم  مرح  32رد 

سابع 32دالیم 

( رصاعم « ) رگنشور  » يداوج هللاحیبذ  33رتکد 

البرک 33راوسهش 

ش) 1290 ه .ـ  - 1361  ) يدزی 35یضایر 

قشع 35بتکم 

( رصاعم  ) دیؤم اضر  36دیس 

نالفط 36ياقس 

راظتنا 36يهدید 

قشع 36يهتشک 

قشع 37هام 

( مرح ياقس   ) هنیکس لاح  37نابز 

( رصاعم  ) اهیورس 37مساق 

لضفلاابا 37دالیم 

( رصاعم  ) ینادرم یلع  38دمحم 

قح 38نادرم 

لضفلاابا ای  مشاهینب ! رمق  38ای 
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یلع نب  سابع  تداعس  اب  38تدالو 

( رصاعم  ) ینادرم 39هللارصن 

ینابرهم 39تارف 

( رصاعم « ) ناسح  » نایچیاچ 40بیبح 

( نیسح ماما  ترضح  نادیهش  رالاس  هب  باطخ  رد   ) 40یقاس

( یلاله دق   ) ءادهشلادیس ترضح  لاح  40نابز 

همقلع 40هام 

قشع 40مارحا 

راختفا 41مچرپ 

(! مراد تسود   ) نادیهش رالاس  هب  41باطخ 

( باهش  ) نادیهش رالاس  هب  باطخ  رد  لضفلاوبا  ترضح  لاح  42نابز 

( رصاعم  ) یماشتحا 42ورسخ 

یگنشت 42حور 

( رصاعم  ) مارم 42مساق 

نوخ 42يوربآ 

( رصاعم  ) دعاص یلع  43دمحم 

قشع 43رتسب 

( رصاعم  ) یلامج لیلخ -  43دمحم 

افو 43نییآ 

( رصاعم « ) يوریپ  » رظنم نکر  43یلعنیسح ،

... هلجد 43نیا 

44یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  45هرابرد 
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یسراف رعش  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  یثارم  حیادم و 

باتک تاصخشم 

.1377  - 1301 يدـنجریبيدمحا ، دـمحا  یـسراف / رعـش  رد  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  یثارم  حـیادم و  روآدـیدپ : ماـن  ناوـنع و 
مود پاچ  لایر :  7500 لایر ؛  2500 کباش : 128ص . يرهاظ  : تاصخـشم  . 1376 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم : رـشن : تاصخـشم 

.1386 موس : پاچ  تشادداـی : . 1384 مود : پاچ  تشادداـی : : 978-964-971-182-9 موس پاچ  لاـیر :  10000 X-964-444-910 ؛:
هحیدـم و عوضوم : اـههعومجم  یبهذـم --  رعـش  عوـضوم : رعـش  . 61ق --  - ؟  26 ع ،)  ) یلع نبساـبع  عوـضوم : هماـنباتک . تشادداـی :
: ییوــید يدــنب  هدر   1376 3 فلا ع2  / PIR4072 هرگنک : يدــنب  هدر  یمالــسا  ياــهشهوژپ  داــینب  هدوزفا : هسانــش  ییارــسهحیدم 

م4328-76 یلم : یسانشباتک  هرامش   1/008351 اف 8

راتفگشیپ

خیرات زا  ار  اهتلیـضف  اهیکین و  اهییانـشور و  رگا  رایرهـش »  » دـش نون  تتماـق  شیپ  یفلا  ره  دـق  هک  ساـبع  وت  ياـفو  رهم و  تمه و  يادـف 
موـصعم ناـیاوشیپ  قـح ، ءاـیلوا  یهلا ، ناربماـیپ  تئاـند . تواقـش و  یمحر و  یب  يزیرنوـخ و  گـنج و  دـنامیم ؟ هچ  مـیرادرب ، تیرـشب 

رب دوخ  دندرک و  يراذگ  هیاپ  ار  لئاضف  تفرعم و  شناد و  بتکم  دندوب . يرشب  ياهتمارک  اهتلیضف و  غلبم  رگشیاتس و  همه  مالـسلامهیلع 
راودا رد  اهرـشب -  هب  ار  تداعـس  نشور و  ياههار  یهلا ، ياهروشنم  روتـسد  هب  گرزب و  دنوادخ  رما  هب  ناربمایپ  دندمآ . رب  نآ  عیفر  هلق 

ماظع ءایبنا  نالوسر و  تشاد . ینامسآ  يهناوتشپ  دنتسب  راک  هب  دنتفگ و  هچنآ  اریز  دندرک  لمع  دنتفگ ، هچنآ  هب  دوخ  دندومن و  خیرات - 
تداعـس و يارـس  هب  یقالخا  ینید و  لیاضف  ییانـشور  کمک  هب  تنم -  دزم و  یب  يراکادـف  شالت و  يهیاس  رد  ار -  تیرـشب  ناوراـک 

نابحاص دنهاوخیم  دـنایناسنا و  تمارک  تلیـضف و  لابند  هب  هک  نانآ  دـندرک . ییامنهار  تسا  شیاسآ  نما و  لزنم  هک  ینادواج  ناهج 
یهلا و ءایبنا  ناگدرورپ  تسد  يوس  هب  دنزیرگان  دـنبای ؛ هار  اهناسنا  بولطم  يهلـضاف » يهنیدـم   » هب دنـسانش و  هحفـص 8 ]  ] زاب ار  لیاضف 

ییانشور رون و  يهمه  هک  دننادب  ات  دننز  ماگ  یسانشادخ ؛ نافرع و  ورملق  ناهاوخ  تفرعم  ینامـسآ و  نایدا  زاس  ناسنا  بتکم  نادرگاش 
یب ای  تسه -  امتح  هک  تسه -  یتمارک  یلیاـضف و  یهلاریغ ، ياهکلـسم  بهاذـم و  ناـیدا و  رد  رگا  تساـج . نآ  رد  تداعـس  ریخ و  و 

رد یلو  دنک ؛ هریخ  ار  اهمـشچ  دـشخردب و  شوخ  یحابـص  دـنچ  تسا ، نکمم  دراد . يدام  یناسفن و  ياهاوه  رد  هشیر  ای  تسا و  هشیر 
يهمه زا  شیب  نشور ، دهاوش  خیرات و  یهاوگ  هب  رگباتـش . یـشومارف  یـشوماخ و  يوس  هب  رذگدوز و  لجعتـسم و  تسا  یتلود  تقیقح 

هک تسا  هتـشاد  نونک ، ات  مالـسا  ردـص  زا  يریظنیب ، ای  ریظنمک  ياههوسا  اههنومن و  مالـسا ، كاپ  نییآ  دـیحوت و  ینامـسآ  نید  نایدا ،
متاخ ربمایپ  العا ، لثم  صخاش و  درف  تسه . هدوب و  ناهج  فصنم  نارکفتم  یتح  ناملسم و  مدرم  يهمه  یتفگش  يهیام  اهنآ  شـشخرد 
ربمایپ نآ  عیارـش  ننـس و  نانخـس و  لامعا و  تالاح و  زا  هدنامزاب  ياههریـس  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح 

رود رظن  زا  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکم یبـن  نآ  تـالاح  زا  ياهتکن  اههریـس  نیا  تسا . ریذـپان  راـکنا  تـقیقح  نـیا  هاوـگ  ردـقیلاع ،
اوقت و يهوسا  هک  تسا  مالـسلاهیلع ، یلع  ترـضح  نأـشلا ؛ میظع  ربماـیپ  نآ  نیـشناج  یـصو و  ماـما و  ترـضح ، نآ  زا  سپ  دناهتـشادن .
يرتسگ و شناد  رب  يو  فارـشا  يرونخـس و  رد  يو  تغالب  تلابن و  تعاجـش و  شنیب و  شناد و  تلیـضف و  رب  ناـگمه  دوب و  تلیـضف 
رد ادتبا  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  دنتـسنادیم  ناشیدناژک  ناهاوخدب و  یتح  دندوب ؛ قفتم  يو  دـننامیب  تلادـع  يرادروشک و  يرواد و 
هللا یلص   ) ربمایپ هب  داقتعا  رد  هدرک و  مامشتسا  کیدزن  زا  ار  یحو  زیوالد  میمش  هدیلاب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر رهم  رپ  شوغآ 

رد ماگمه و  هارمه و  شردـقنارگ  یبرم  لابند  هب  هیاس  نوچمه  اج  همه  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسا . هدوب  مدقـشیپ  مالـسا  و  هلآ ) هیلع و 
هب هتخادـناورف و  گرم  ماک  هب  ار  لد  هیـس  نارفاک  هدز و  ریـشمش  همه  زا  شیب  هلآ - ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ راوج  رد  اـههوزغ -  ماـمت 
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ناج هب  زاین -  عقوم  رد  ار -  اهرطخ  همه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رطاخ  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسا . هداد  همتاخ  اهنآ  نیگنن  یگدنز 
يداـماد هدـش ، رختفم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  تیاـصو  يردارب و  هب  هک  نیا  رب  هوـالع  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسا . هدـیرخ 

یلع هحفص 9 ] . ] تسا هدروآ  تسد  هب  دندیشکیم ، ندرگ  ماقم ، نیا  زارحا  يارب  برع ، ناگرزب  دیدانص و  زا  يرایسب  هک  ار  ادخ  لوسر 
ناتفص شافخ  همه  نیا  اب  دوب ، هللالوسر  هب  تبسن  یصاخ  تلزنم  بحاص  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ملع  يهنیدم  باب  مالسلاهیلع ) )
رودب تموکح  تفالخ و  يرهاظ  يهنحـص  زا  ار  ترـضح  نآ  دـنتخادرپ و  ینکـش  راک  هب  رگید  ياههار  زا  دـنتفاتن و  رب  ار  وا  یناشفارون 
يارب لاس ، دـنچ  تسیب و   - اپون مالـسا  یـشاپورف  زا  يریگولج  يارب  مالـسلاهیلع - )  ) یلع دنـشک . ورف  ملـسم  قیاـقح  رب  هدرپ  اـت  دنتـشاد 

تـشذگ زا  سپ  دومرف . لمحت  تقاط  قوف  خلت  يربص  تسـشن و  هناخ  رد  ولگ  رد  ناوختـسا  مشچ و  رد  راخ  دیجم ، هللا  مالک  يروآدرگ 
زاب يوج  هب  ار  هتفر  بآ  هک  نیا  دـیما  هب  تفریذـپ ؛ ار  يرهاظ  تفالخ  مدرم  يراشفاپ  رارـصا و  هب  انب  مالـسلاهیلع ، یلع  يراگزور ، نینچ 

راکلغد تموکح  اما  دیادزب . راگزور  هحفص ي  زا  ار  لطاب  دناشنب و  شدنسم  رب  ار  قح  دزاس و  رارقرب  هرابود  ار  یعامتجا  تلادع  درآ و 
مدرم زا  ار  يدازآ  دراذـگب ، اپ  ریز  ار  یناسنا  ياـهتمارک  دـهد ، قوس  یناریو  یهاـبت و  فرط  هب  ار  هعماـج  تشاد  یعـس  يوما  شنمدد  و 

يهنابلط قح  يادن  دنک و  دوبان  هنامولظم  ار  قمح و ... نبورمع  يرجه و  دیـشر  يدع ، نب  رجح  نوچمه  یناگدازآ ، دنک و  بلـس  هدازآ 
رارق یلام  يهقیـضم  رد  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع نایعیـش  دوخ و  نافلاخم  دـیامن و  فرـصت  دوخ  دوس  هب  ار  اهیئاراد  دزاس ؛ شوماخ  ار  نانآ 

هحلط و هشیاع و  دوب و  نآ  یناب  دوخ  هک  ار  نامثع  لتق  هیواعم ، ناراکهابت ؛ نایغای و  يهتسد  رـس  دنروآ . دورف  رـس  لطاب  ربارب  رد  ات  دهد 
ار ناورهن  نیفص و  گنج  لمج ، گنج  داد و  رارق  دوخ  ياهییوج  هنتف  يهناهب  دوب ، هدرک  يرای  هتخیگنارب و  راک  نیدب  ار  نارگید  ریبز و 

رامع راوگرزب ؛ یباحص  هک  دوب  اهقافن  اههئطوت و  نیمه  یپ  رد  دروآ . دیدپ  دوب -  هدش  ناناملـسم  زا  يرایـسب  يدوبان  لتق و  يهیام  هک  - 
نبا اهامن ، ناسنا  يهلافت  نیرتتسپ  تسد  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  تلادع  يدانم  قح و  رب  ماما  ماجنارـس  ناگرزب و  رگید  رـسای و 

، ربکا طبس  هیلع  ییاه  هئطوت  دوب -  نامز  يهعجاف  نیرتگرزب  هک  مالسلاهیلع - )  ) یلع یلوم  تداهش  زا  سپ  دیدرگ . دیهش  يدارم ، مجلم 
رتخد هدـعج  تسد  هب  هنامولظم  دوخ -  تادـهعت  فـالخرب  ار -  ماـمه  ماـما  نآ  هیواـعم  دـمآ و  دوجوب  مالـسلاهیلع )  ) یبتجم نسح  ماـما 

ياهیرگ هلیح  يهدیئاز  همه ، نیا  دومن . هدامآ  دـیزی  شدـیلپ  دـنزرف  يارب  ار  تموکح  تفالخ و  يهنیمز  درک و  مومـسم  سیق  نب  ثعـشا 
تنطلـس نارود  هرابود  دـنک و  هبنپ  ار  اههتـشر  يهمه  تساوخیم  داتفا و  رد  یگدازآ  یکاپ و  ینـشور و  هحفـص 10 ]  ] اب هک  دوب  هیواعم 

نیـسح ماما  هب  مالـسلاهیلع ، نسح  ماما  لتق  يهعجاف  زا  سپ  تماعز ، تماـما و  ماـمز  یتقو  دزاـس . رارقرب  مالـسا -  ياـج  هب  ار -  یلهاـج 
کین تشادن و  يزیچ  رارقا  میلست و  زج  ترضح  نآ  يهدنهد  يرایشه  ياههمان  ربارب  رد  هک  هیواعم  دیسر ، نادیهش  رالاس  مالـسلاهیلع ) )

یپ رد  درادیم ، رذـح  رب  تخـس  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یلطاـب  هار  هدـش و  بکترم  هک  یتاـیانج  زا  ار  وا  مالـسلاهیلع )  ) ماـما هک  تسنادیم 
مهارف دوخ ، یعرش  نیزاوم  هب  انتعایب  نارتوهش و  قساف و  دنزرف  يارب  ار  تفالخ  يهنیمز  یتقو  دوب . مالسلاهیلع )  ) ماما لتق  يارب  ياهناهب 
ناوتب رگا  هک  تسنادیم  وا  درک . يزیریپ  نافلاخم  رگید  و  مالسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  هب  تبـسن  زین  ار  شراتفر  يهویـش  حرط و  درکیم ،

هب هک  دیزی  تشاداو . میلـست  هب  دیعو  هدعو و  اب  ناوتیمن  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  طبـس  درک ؛ یـضار  يوحن  هب  ار  نارگید 
يهتـساوخ هچنآ  دـنک و  رایغا  زا  یلاخ  ار  دوخ  ياوران  شون  شیع و  نادـیم  تساوخیم  اـهنت  تشادـن ، يداـقتعا  ینید  ياـهرواب  نید و 

یلـص مرکم  لوسر  دنبلد  دنزرف  اما  دزاس . یلمع  تارکنم -  نداد  ماجنا  اهیدیلپ و  باکترا  زا   - دوخ دـیلپ  ناکلـسم  مه  کمک  هب  تسوا 
راـسفا ربارب  رد  ار  ناـنآ  یعاـمتجا  تاـیح  نید و  ناناملـسم و  یناـبهگن  تیلوؤـسم  تماـما ، مکح  هب  هک  نادیهـش  رـالاس  هلآ ، هـیلع و  هللا 

یمالسا عیارش  قیاقح و  مالسا و  نید  لاوز  دنیـشنب و  تکاس  تسناوتیمن  تشاد ، هدهع  هب  داسف  گنن و  يهموثرج  نآ  ياهیگتخیـسگ 
زا یکی  رد  هلمج  زا  دوـمرفیم . حیرـص  یتاراـشا  یناـعم  نیا  هب  ـالبرک ، اـت  هکم  زا  دوـخ  ياـههبطخ  رد  تهج  نیدـب  دـشاب . رگاـشامت  ار 
زاب لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  قح  هب  هک  دینیبیمن  ایآ  « ؛؟ هنع یهانتی  لطابلا ال  نا  هب و  لمعی  قحلا ال  نا  نورت  الا  دـیامرفیم : شیاههبطخ 
نآ يهلیـسو  هب  هک  يرگید  تانایب  دزاسیم و  نشور  الماک  ار  مالـسلاهیلع )  ) ینیـسح ماـیق  فدـه  هاـتوک  تاـنایب  نیا  دوشیمن »؟ هتـشاد 
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تئاند قسف و  رهظم  هک  دیزی  اب  ار  دوخ  تفلاخم  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  تهج  نیدب  تسا . هدش  داریا   - رگید فقاوم  رد  قح -  تجح 
ردارب هریـشع و  لها و  اب  ار  هنیدم  هودنا ، زا  هتفات  یبلق  رابکـشا و  ینامـشچ  اب  شراوگرزب  دج  رونم  ربق  عادو  زا  سپ  هدومرف و  مالعا  دوب ،

ناگداز ردارب  ناردارب و  رگید  تشاد و  هدهع  هب  ار  سدـقم  ناوراک  هحفص 11 ]  ] نآ يرادمچرپ  راختفا  هک  لضفلاوبا  ترضح  شدیشر 
يارب یهاگیاپ  ار  همظعم  يهکم  تساوخیم  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  دـیدرگ . همظعم  يهکم  مزاـع  و  درک ؛ كرت  یمـشاه  ناـناوج  و 

اج نادب  بناوج  فارطا و  زا  جح  کسانم  يادا  يارب  هک  یناناملـسم  دهد و  رارق  دوخ  سدـقم  تضهن  فادـها  نییبت  توعد و  شرتسگ 
عاضوا زا  ار  اهنآ  دزیگنارب و  دوب ، هداد  رارق  دوخ  ياهـسوه  يهچیزاب  ار  نید  هک  دیزی  هژیو  هب  يوما ، تموکح  هیلع  مایق  هب  دـندوب  هدـمآ 
نادیهـش رالاس  اب  ار  مدرم  ررکم  ياهتاقالم  هک  دیزی  يهدناشن  تسد  مکاح و  قدـشا » دیعـس  نب  ورمع  . » دزاس هاگآ  تقو  تموکح  موش 

نم : » دومرف شمارآ  راقو و  تیاهن  رد  ماما  اما  درک . شـسرپ  ار  هکم  هب  ندمآ  تلع  ماما  زا  رما ؛ نیا  زا  رایـسب  ساره  اب  دوب  دهاش  هکم  رد 
هک مه  ار  دیزی  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  ترضح  ياهتاقالم  اهیرگنـشور و  اهینارنخـس و  مک  مک  ماهدش ». هدنهانپ  هناخ  نیا  دنوادخ و  هب 

( مالـسلاهیلع  ) نیـسح ماما  ترـضح  هک  دیـسر  اج  نادب  راک  ماجنارـس  درک . ناساره  دوب ؛ هتفرگ  رارق  رما  نایرج  رد  قدـشا »  » يهلیـسو هب 
هورگ دیـشیدنا  مالـسلاهیلع )  ) ماـما دوـمرف  كرت  ار  هـکم  هـمظعم ، يهـبعک  تراـیز  و  هدرفم » يهرمع   » ندرازگ اـب  جـح ، مـسارم  زا  شیپ 

ار رما  نیا  نوچ  دوش و  کـته  هبعک  تمرح  دـنروآ و  رد  ياـپ  زا  هاـگانب  ار  يو  تسا  نکمم  تخب ، نوـگن  نایدـیزی  مکاـح و  راـکتیانج 
رد دـندوب ؛ هدرک  توعد  یپایپ  دایز و  ياههمان  اـب  ترـضح  نآ  زا  راـید ، نآ  نارـس  هک  ار  قارع  هار  تهج  نیدـب  تسنادیمن . تحلـصم 

زاـب قارع  هب  نتفر  زا  ار  ترـضح  نآ  هار ، نیب  رد  یتـح  هکم و  رد  دـندرکیم ، يزوـسلد  رهاـظ  هب  هک  یناـسک  زا  يرایـسب  تـفرگ . شیپ 
يدوزب دوب  راپسهر  قارع  يوس  هب  ینیسح  ناوراک  هک  یماگنه  رگید ، يوس  زا  تفریذپن . ار  نانآ  تساوخرد  ترـضح  نآ  یلو  دنتـشاد ؛

دناهدیـشک و دوخ  نامیپ  زا  تسد  شراوگرزب ، ردـپ  تموکح  هاگیاپ  هفوک ، مدرم  هک  دـش  نشور  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  رب 
نیـسح ماما  ترـضح  صوصخم  يهداتـسرف  هتـشاداو و  میلـست  هب  ار  مدرم  تشحو  بعر و  داجیا  اب  هناـجرم ، رـسپ  نآ ؛ راـکتیانج  مکاـح 

هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ تیبلالها  رادافو  رای  هورع  نب  یناه  یگدنز  هب  هدناسر و  لتق  هب  یعیجف  تروص  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  مالسلاهیلع ؛
ترضح ماجنارس  تسا . هحفـص 12 ]  ] هدناسر تداهـش  هب  ییوگ  قح  مرج  هب  ار  نیتسار  ناناملـسم  زا  رگید  نت  دـنچ  هداد و  همتاخ  هلآ )
دروخرب زا  سپ  دوخ -  ریظن  مک  افو و  اب  نارای  ناهارمه و  سابعلا و  لضفلاوبا  ترضح  شردارب  يرادمچرپ  اب  مالسلاهیلع )  ) نیـسح ماما 

يهدعو هک  دعـس  نب  رمع  یهدـنامرف  هب  هفوک  هاپـس  دـمآ . دورف  دـنتفگیم  البرک »  » نادـب هک  ریاب  ینیمزرـس  رد  یحایر -  دـیزی  نبّرح  اب 
هدـمآ نادیهـش  رالاس  يهلباـقم  هب  یهاپـس ، رازه  دـنچ  اـب  دوب ، زجاـع  تقیقح  كرد  زا  دوب و  هدرک  روک  ار  شنطاـب  مشچ  ير  تموکح 

رد یمحریب  تواسق و  تیاهن  رد  دندوب ، نیملـسم  تمارک  تزع و  يهیام  یمالـسا و  يهعماج  رادلعـشم  هک  ار  تلاسر  نادـناخ  ات  دـندوب 
هب اوران ، هب  ماک و  هنـشت  ار  نانآ  دنتفریذپن ، ار  دیلپ  دیزی  تعیب  رگا  دنهد و  رارق  میلـست  يانگنت  رد  بآ و  يهرـصاحم  رد  تارف ، یکیدزن 

تاظحل نیتسخن  زا  ءاول ، لماح  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  ترضح  يافو  اب  ردارب  دیشر و  رادرـس  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  دنناسرب . لتق 
يرادـساپ تمـصع  میرح  زا  ارجا و  تقد  اب  ار ، ماما  ياهروتـسد  دوب ، ردارب  تمدـخ  رد  راثن  ناج  يرازگتمدـخ  نوچ  هنیدـم ، زا  تکرح 

ارهز ترـضح  شراـبتالاو  رـسمه  زادـگناج  گرم  زا  سپ  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  لـضفلاوبا : ترـضح  يـالاو  تیـصخش  درکیم .
يارب لیصا  میرک و  ياهداوناخ  زا  تساوخ ، دوب  هاگآ  لیابق  اههداوناخ و  ییاسانش  برع و  باسنا  رد  هک  لیقع  شردارب  زا  مالـسلااهیلع ،

بسن و لصا و  رد  بالک و  ینب  نادـناخ  زا  هک  ار  مالـسلاهیلع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  رداـم  نینبلاما  لـیقع ، دـنک . باـختنا  يرـسمه  يو 
راوتسا و ینامیا  دنمورین و  يدرخ  نینبلاما ، رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  دیزگرب . دوب ، فورعم  تعاجـش  تواخـس و  سفن و  تمارک 

رون موـثلک  ما  بنیز و  نیـسح و  ماـما  نسح و  ماـما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  یمارگ  طبـس  ود  درک . هدـهاشم  وـکین ، یتاـفص 
نیتسخن دـندرکیم . شمارآ  ساسحا  ناـشزیزع -  رداـم  نادـقف  زا  سپ  راوگرزب -  يوناـب  نیا  راـنک  رد  زین  مالـسلاهیلع )  ) یلع ناگدـید 

، رورـس جوم  يداش و  غورف  زا  ار  يولع  نادناخ  هک  راسخر  ابیز  دوب  يدازون  دروآ ؛ ناهج  هب  لاعتم ، دنوادخ  رما  هب  نینبلا  ما  هک  يدولوم 
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ترـضح دیدرگ . لضفلاوبا »  » هب ینکم  و  مشاه » ینب  رمق   » هب بقلم  اهدعب  هک  دـندیمان  هشیب ] ریـش  مژد ، سابع :[ »  » ار دازون  درک . راشرس 
رد ار  ناذا )  ) دیحوت يهمغن  نیتسخن  هحفص 13 ]  ] تفرگ و شوغآ  رد  ار  وا  دش و  رکاش  نامداش و  رایسب  شتدالو  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع
زور سابع » . » دناهتسناد يرجه  نابعـش 26  مراهچ  زور  ار  دادیور  نیا  زا  یخرب  دناوخ . ورف  وا ، پچ  شوگ  رد  ار  هماقا »  » تسار و شوگ 

شدـنمجرا ردارب  باکر  رد  راوگرزب و  ردـپ  رانک  رد  هک  دـیدرگ  دـنمورین  ریلد و  یناوج  ناوجون و  دـعب  يدـنچ  دـش و  رتهدـیلاب  زور  هب 
اروشاع يهسامح  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  يزور  دومن و  اهیروالد  اهتداشر و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ترـضح 

رد هک  داد  زورب  دوخ  زا  یتماهـش  تداشر و  ناـنچ  هار  نیا  رد  دـش و  رختفم  ترـضح  نآ  يرالاسهپـس  يرادـملع و  هب  دـیدرگ ؛ ممـصم 
يهمه عماج  مالـسلاهیلع ، یلع  شراوگرزب  ردـپ  رانک  رد  راثیا  يرادافو و  رهظم  نیا  تیبرت  تسا . ریظن  مک  رایـسب  يرـشب  تمارک  خـیرات 

اب ردام  شوغآ  رد  مالـسلاامهیلع و  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یمارگ  طبـس  ود  هارمه  یناـسنا و  تـالامک 
هک یماگنه  دش . رترب  يدوجو  تفرعم  شناد و  يراکادف ، راثیا و  يرادنید ، اوقت و  رد  سابع  تفریذـپ . ماجنا  نینبلاما )  ) همطاف شتلیـضف 

ینانخس نایب  تجح و  مامتا  زا  سپ  داهن و  البرک  سدقم  نیمزرس  هب  اپ  يوما  متس  خاک  یناریو  يارب  مالسلاهیلع )  ) ءادهشلادیس ترـضح 
رـسپ شنمدد  هاپـس  اب  گنج  رد  ار  هار  اهنت  دوب ، هدـنام  رثا  یب  هارمگ  نالدروک  نآ  لد  رد  هک  دوخ ، یهلا  يهفیظو  یفرعم و  رد  نیـشتآ ،

دح يارو  نآ  تمظع  نایب  هک  يزور  دیسر . ارف  يرجه  مکی  تصش و  لاس  ياروشاع  زور  تسناد . دعـس  نب  رمع  یگدرکرـس  هب  هناجرم 
هک نییآ  كاپ  نالدکاپ  نآ  هب  يزادناریت  هلمح و  يانب  دعس  رمع  محر  یب  شیک و  رفاک  هاپس  دجنگیمن . نامز  تعسو  رد  تسا و  ریرقت 
ره هک  ار  تارف  بآ  دنتشاذگ . دندوب  هناجرم  رـسپ  دیزی و  ربارب  رد  میلـست  رابدا و  یگدرب و  زا  نالد  هریت  نآ  تاجن  يهیام  تمحر و  رون 

و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يهناحیر  مالـسا و  نازیزع  يور  رب  دشیم ؛ دنم  هرهب  هنادازآ  نآ  زا  ياهدنرد  یتح  هدنرچ و  هدنرپ و 
كاـخ رب  يرگید  زا  سپ  یکی  تیناـسنا  تمارک و  میرح  ناـتماق  تـسار  یمـشاه و  ناـناوج  دنتـسب . راوـگرزب  نآ  مرح  ناوناـب  لاـفطا و 

شلد ناج و  رب  محرت  هحفص 14 ]  ] تیمح و زا  یجوم  دینـش  ار  ناکدوک  شطعلا »  » يادص هک  یماگنه  لضفلاوبا  ترـضح  دندیتلغیم .
گنج و تصخر  ات  دمآ  شدنمجرا  ردارب  دزن  دریگرب ، شاهتفرگ  هودنا  ناج  شود  زا  ار  نیگنس  راب  نیا  هک  نیا  يارب  لضفلاوبا  تسشن .
هک تسنادیم  کـین  ماـما  یتـسه » نم  رادـمچرپ  وـت  : » دوـمرف دادـن و  هزاـجا  يو  هـب  مالـسلاهیلع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  دریگب . هـلمح 

ماهنیس لدروک  ناقفانم  نیا  تسد  زا  ردارب ! : » تفگ لضفلاوبا  ترضح  اما  تسوا . نایرکـشل  نادناخ و  یماح  دنمناوت و  يوزاب  لضفلاوبا 
دربیم جنر  ناکدوک  شطعلا  يهلان  زا  هک  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  مریگب ». نانآ  زا  ار  مناردارب  نوخ  ماقتنا  مهاوخیم  تسا ؛ هدش  گنت 

لضفلاوبا داد . تصخر  سابعلا  لضفلاوبا  شردارب  هب  ماجنارس  دومرفیم ، لمحت  قح -  هار  رد  ار -  دیادش  يهمه  تقاط  قوف  يربص  اب  و 
دهد دنپ  ار  نانآ  ات  تفر  دعس  نبا  هاپس  فرط  هب  دوب -  شناوریپ  ماما و  يهمیش  هویـش و  هک  نانچمه  همقلع -  رهن  يوس  هب  نتفر  زا  شیپ 

هک تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رتخد  دنزرف  نیـسح  نیا  دعـس ! رـسپ  يا  : » تفگ درک و  دنلب  ار  ادص  سابع  دیامرف . تجح  مامتا  و 
.« تسا هدز  شتآ  ار  ناشرگج  یگنشت  هک  دیهد  بآ  ار  نانآ  دناهنشت . شناکدوک  هداوناخ و  کنیا  دیا و  هتـشک  ار  شناناوج  باحـصا و 

تئاند دوب ، هدامآ  اج  همه  ییامندوخ  يارب  هک  دیلپ  نشوجلا  يذ  نب  رمش  سپ  تفرگورف . كانلوه  یتوکـس  ار  شنایرکـشل  دعـس و  نبا 
میدادیمن امـش  هب  ياهرطق  تشاد ، رارق  ام  رایتخا  رد  دوب و  بآ  همه  نیمز  حطـس  رگا  بارتوب ! رـسپ  يا  : » تفگ دناسر و  العا  دـح  هب  ار 

یکـشم دوب ، هدرک  تقاطیب  ار  وا  لافطا  یگنـشت  نوچ  اما  تفگ ؛ ردارب  هب  ار  نانآ  یلدگنـس  تئاند و  راکنا و  لضفلاوبا  ترـضح  اـت »...
زا شرگج  تفر . هعیرـش  يوس  هب  تخاس و  هدنکارپ  ار  نمـشد  رکـشل  دـنک . يراکادـف  ناج  ياپ  ات  دریگرب و  بآ  هعیرـش  زا  ات  تشادرب 

ترـضح هژیو  هب  لافطا ، شردارب و  یگنـشت  زا  بیجع  يهماگنه  نآ  رد  دشونب . ات  تفرگرب  بآ  یتشم  دوب . هتفات  يرگخا  نوچ  یگنـشت 
امهیلع  ) یلع دـنزرف  ساـبع  هک  دوـب  یگرزب  سرد  هچ  نیا  ربـکا ! هللا  درک . يراددوـخ  بآ  ندیـشون  زا  دروآداـی . مالـسلااهیلع )  ) هـنیکس

. دنانینچ تقیقح  رون و  قشاع  ناگناورپ  يهمه  يرآ ! دوب . هدرب  دای  زا  ار  دوخ  سابع  داد . تمارک  تلیضف و  قشاع  ياهناسنا  هب  مالـسلا )
جوا هب  هچ  ره  دندوب و  قح  قشاع  شنازیزع  ناروای و  ناردارب و  و  مالسلاهیلع )  ) نیـسحلا هحفص 15 ]  ] هللادبعابا ترضح  ناگدازآ  رورس 
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نیا یتسارب  ربکا ! هللا  دندشیم . رتهدامآ  تسود »  » اب رادید  يارب  دشیم و  رتهتخورفارب  رتباداش و  اهنآ  ممصم  ياههرهچ  دندیـسریم  راثیا 
رکشل يامنناسنا  ياههلافت  يهرصاحم  رد  مرح ، مایخ  يوس  هب  تشگزاب  رد  لضفلاوبا  ترـضح  تساز ! تریح  روآ و  تهب  راثیا  قشع و 

درک و رامورات  تشک و  ار  يرایـسب  دـنک . عافد  دوخ  زا  دوجو  مامت  اب  درک  یعـس  تفرگ . رارق  هناجرم  رـسپ  دـنمزآ  نارودزم  دعـس و  نبا 
بآ کشم  تساوخیم  تفاتشیم . گرم  لابقتسا  هب  نوگلگ  ياهرهچ  اب  سابع  تشادرب . دوخ  ریذپان  للخ  میمـصت  ياپ  شیپ  زا  ار  اهنآ 

تـشپ زا  تسـشن و  ترـضح  نآ  نیمک  رد  لدزب  نادرمناوجان  زا  یکی  هاگان  دناسرب . هاگ  همیخ  هب  دوب  ردارب  نانینزان  هب  وا  يهیده  هک  ار 
زجر نانچمه  تفرگ و  چیه  هب  ار  دوخ  تسد  ندـش  عطق  لضفلاوبا  ترـضح  درک . عطق  ار  روالد  رادـملع  نآ  تسار  تسد  درک و  هلمح 
ادـخ هب   » ینیمالا رهاطلا  یبنلا  لجن  ینیقیلا  قداص  ماما  نع  ینید و  نع  ادـبا  یماحا  ینا  ینیمی  متعطق  نا  هللاو  تفریم : شیپ  دـناوخیم و 

، كاپ نیما و  ربمایپ  دـنزرف  دوخ ، رواب  تسرد  ماما  زا  درک و  مهاوخ  عافد  منید  زا  ناـنچمه  نم  دـیدرک ؛ عطق  ار  متـسار  تسد  رگا  مسق !
ار ترضح  نآ  پچ  تسد  داتسیا و  ترـضح  نیمک  رد  لیفطلا  نب  میکح  مان  هب  يرگید  تخب  نوگن  دعب  یکدنا  دومن ». مهاوخ  تیامح 

وید دـیلپ  اما  دـناسرب ؛ هاگ  همیخ  هب  بآ  دراد  ناکما  هک  یتروص  ره  هب  درک  شالت  شیرق ، روالد  سابع ، ترـضح  همه  نیا  اـب  درک . عطق 
دوجو مامت  اب  ماـگنه  نیا  رد  داـتفا . نیمز  يور  رب  اونین  رالاسهپـس  تخاون . ترـضح  نآ  رـس  رب  يدومع  دعـس ، رمع  نایرکـشل  زا  یتریس 

دوب تبیـصم  يالعا  دـح  رد  یپردیپ  بئاصم  اسرف و  تقاـط  یگنـشت  راـب  ریز  دوخ  هک  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  شردارب  يارب  یماـیپ 
تدالج و اب  راوخنوخ  نمـشد  تعنامم  دوجو  اـب  مالـسلاهیلع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  ریذـپب »! ار  ممالـس  ردارب ، هللادـبعابا ! اـی  : » داتـسرف
هآ اب  تسا . زجاع  نآ  فصو  زا  ملق  نابز و  هک  درک  هدهاشم  یتروص  هب  ار  لضفلاوبا  دناسر . ردارب  رکیپ  رس  رب  ار  دوخ  ریظنیب ، تعاجش 
رد روالد  لضفلاوبا  ترضح  ناس  نیدب  دش »... هتسب  نم  رب  هراچ  ياههار  تسکـش و  مرمک  هحفص 16 ]  ] کنیا هآ ! : » دز دایرف  سوسفا  و 

ار ردارب  زادگناج  ربخ  مالسلاهیلع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  تفاتـش . يدبا  میعن  دیواج و  يارـس  هب  تسبورف و  ناهج  زا  مشچ  ردارب  رانک 
مع يا  : » دـنتفگ دـندرک و  دـنلب  هبدـن  هحون و  هب  ادـص  همه  داد . ینیـسح  مرح  ناـنکاس  رگید  هنیکـس و  هب  دوـب  تبیـصم  نیرتتخـس  هک 

تلیضف و تمه و  نازورف  يهراتس  يا  مشاهینب ! رمق  يا  دوردب ! تسا ! راوگان  نیگنس و  ام  رب  تنادقف  ردق  هچ  لضفلاوبا ! یلا  راوگرزب !
هب ءادهشلادیس  ترـضح  ناشزیزع  ردارب  ادخ و  هار  رد  رفعج  هللادبع و  نامثع ، سابع ، نینبلاما : نارـسپ  زا  رفن  راهچ  ناس  نیدب  تمارک .»!

رایسب تامیالمان  رابنارگ و  بئاصم  دئادش و  لمحت  تراسا و  زا  سپ  ینیـسح : رابهودنا  ناوراک  یتقو  دندش . لئان  تداهـش  ضیف  زوف و 
ربخ نیا  درب و  فیرـشت  شاهناخ  هب  نینبلاما  تیزعت  تیلـست و  يارب  اصخـش  مالـسلااهیلع )  ) بنیز ترـضح  دـش ، دراو  هرونم  يهنیدـم  هب 
ادف یلو  دورس  كانزوس  راعـشا  اههبدن و  داد و  رـس  اههلان  دوخ  ریلد  دیـشر و  نارـسپ  نادقف  زا  هچ  رگا  نینبلاما  داد . يو  هب  ار  رثا  تنحم 

دوخ و يارب  گرزب -  يراختفا  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  تشهب  ناناوج  دیـس  باـکر  رد  قح و  هار  رد  ار  دوخ  نارـسپ  ندـش 
زیگنا و شیاتس  اج  همه  لطاب ، اب  هزرابم  یگدنز و  ياهنادیم  مامت  رد  لضفلاوبا  ترضح  تیصخش  شـشخرد  تسنادیم . شا -  هداوناخ 
رد کـی  ره  مالـسلامهیلع )  ) راـهطا يهمئا  شدیهـش . ناردارب  رگید  دوخ و  راوـگرزب  ردارب  راـنک  رد  ـالبرک  رد  هژیوـب  دوـب ، ناـشفا  وـترپ 
نب سابعلا  انمع  ناک  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) قداص ترضح  هلمج  زا  دناهتفگ . ياهتکن  لضفلاوبا  ترضح  يرادافو  راثیا و  زا  يروآدای 

ذفان و یتریـصب  ار  یلع  نب  سابع  ام  يومع  ( ؛ انـسح ءالب  یلباو  مالـسلاهیلع )  ) هللادبع یبا  عم  دـهاج  نامیالا ، بلـص  ةریـصبلا ، ذـفان  یلع 
نارعاش دمآ ». رد  دنلبرس  یهلا  شیامزآ  يهدهع  زا  یبوخ  هب  درک و  داهج  مالسلاهیلع )  ) هللادبعابا شردارب  یهارمه  هب  دوب  راوتسا  ینامیا 

شردارب رانک  رد  ترـضح  نآ  صاخ  بئاصم  لضفلاوبا و  ترـضح  لئاضف  يراکادـف و  راثیا و  نأـش و  ولع  هب  هجوت  اـب  یـسراف  يزاـت و 
هلمج زا  دـناهتفگ . نخـس  ترـضح  نآ  یثارم  بقاـنم و  زا  هدورـس و  یحیادـم  هحفص 17 ]  ] راعشا و مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ترـضح 

هک لضفلاوبا  ترـضح  ناگداون  زا  دمحم  نب  لضف  تسا . هدرک  دای  لضفلاوبا  ترـضح  زا  دوخ  تایمـشاه »  » زا یکی  رد  يدسا » تیمک  »
كدنا هچرگ  و  زین -  نابز  یـسراف  نارعاش  تسا . هتخادرپ  دوخ  دج  حدم  فصو و  هب  ياهدیـصق  رد  دشاب  یم  شردـقیلاع  ياین  يهتفیش 

اهنآ زا  هعومجم  نیا  رد  هک  ینارعاش  نیرتمیدق  ارهاظ  دناهداد . نخس  داد  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترـضح  یثارم  بقانم و  رد  يرامش - 
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رد زین  و  مالسلامهیلع )  ) راهطا همئا  مالسا و  مرکم  لوسر  شیاتس  رد  هک  دنا  « یناهفصا شورس   » و يزاریـش » لاصو   » تسا هدمآ  يراعـشا 
يرادافو راثیا و  رادملع و  لضفلاوبا  ترضح  يهسامح  هلمج  زا  اروشاع و  زادگناج  هعقاو  يهرابرد  دناهدورس و  رثؤم  يراعشا  ناشبئاصم 
نازابناج يهرطاخ  راب  رگید  یلیمحت ، گنج  زورب  و  یمالسا ، بالقنا  تکرب  هب  ریخا ، ياهلاس  رد  دنراد . يراعـشا  ماقم  الاو  راوسهـش  نآ 

يارب دـندرک و  اهراثیا  اهیزابناج و  هچ  اهههبج ، رد  مالـسا  يهتفیـش  ناناوجون  یتح  ناناوج و  هک  میدینـش  میدـید و  دـش و  هزات  اروشاـع 
نیمه ساـپ  هب  دـندیرفآ . رـصاعم  خـیرات  رد  ار  اـههسامح  نیرتگرزب  دـندومن و  ادـف  ار  دوخ  یمالـسا ، نهیم  روغث  مالـسا و  ناـیک  ظـفح 
ناونع تحت  هک  ياهعومجم  رد  دـندروآ . دوـجوب  ار  ياهزاـت  يرعـش  يرنه و  ياـهراکهاش  نارعاـش ، صخـالاب  نادـنمرنه و  اهیراکادـف ،
یبدا نمجنا  یمالـسا و  بالقنا  دیهـش  داینب  یگنهرف  ياهـشهوژپ  زکرم  شـشوک  هب   » لزنم تفه  رد  یئاروشاـع » ياهرعـش  زا  یناوراـک  »

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هلمج  زا  اروشاع  سدقم  ياهتیـصخش  هب  هزات  یهاگرظن  زا  تسا  هدش  پاچ  اریخا  یمالـسا » بالقنا  نارعاش 
يهمجرت رد  میاهتسج . دوس  هعومجم  نیرد  اهنآ  زا  یخرب  زا  ام  هک  هدش  هدورس  هزات  ینیماضم  اهبلاق و  رد  ابیز  يراعـشا  هدش و  هتـسیرگن 

همجرت یمالسا  نسح  دیس  ياقآ  ياویش  ملق  هب  هک  یـشرق  فیرـش  رقاب  خیـش  جاح  همالع  ققحم  هدنزرا  رثا  زا  لضفلاوبا  ترـضح  لاوحا 
نیا زا  ساپس  هک  میا  هدش  دنم  هرهب  تسا  هدیدرگ  رشتنم  مق  نیـسردم  يهعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  يهلیـسو  هب  هدیدرگ و 

تأیه سدق و  ناتسآ  یمالسا  ياهـشهوژپ  داینب  دنمـشناد  لماع  ریدم  رایـسب  فطل  هحفـص 18 ] . ] مینادیم دوخ  همذ  ضرف  ار  ناراوـگرزب 
هب هناصلاخ  اج  نیمه  رد  ار  دوخ  يرازگـساپس  تسا . هدوب  مالـسلامهیلع )  ) تیبلالها يهتفیـش  نیرتمک  نیا  قوشم  روبزم  داـینب  هریدـم ي 

هحفص 19]  ] ش هام 1375 ه .ـ دادرم  يدنجریب  يدمحا  دمحا  قیفوتلا -  یلو  هللا  و  مناسریم . ضرع 

نینبلاما دای  هب 

؛ دیـسر هنیدـم  هب  شیافو  اب  نارای  ناگداز و  ردارب  ناردارب و  و  مالـسلاهیلع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  تداهـش  زادـگناج  ربخ  هک  زور  نآ 
رسپ راهچ  تداهش  دیسر ، هعیبر  نب  دلاخ  نب  مازح  رتخد  همطاف  بانج  هب  هک  يرابخا  هلمج  زا  دمآرب . نامـسآ  هب  هنیدم  مدرم  هیرگ  دایرف 

شاهلیبق دوخ و  راختفا  ار  نآ  هکنیا  نیع  رد  مالسلاهیلع ، یلع  رـسمه  راوگرزب ، يوناب  نیا  دوب . نامثع  رفعج و  هللادبع ، سابع ، شدنمورب :
نب هللادیبع   ) مالسلاهیلع سابع  ترضح  دنزرف  تسد  داتسیایمن . زاب  شاهتفات -  بلق  مایتلا  يارب  ییارس -  هحون  یناوخاون و  زا  تسنادیم 
ریز رد  راوگرزب ، يوناب  نآ  دای  هب  ار  نآ  ام  هک  ریز  تیب  دنچ  هلمج  زا  دورسیم . يراعـشا  و  دمآیم ؛ عیقب  هب  وا  اب  تفرگیم و  ار  سابع )
نم دایارف  ار  هشیب  ناریـش  دـیناوخم و  نارـسپ  ردام  ارم  رگید  وترب ! ياو   ) نیرعلا ثویلب  ینیرکذـت  نینبلاما  کـیو  ینوعدـت  ـال  میروآیم :
نانچ زورما  مدـشیم و  هدـناوخارف  ناـشمان  هب  هک  دوب  ینارـسپ  ارم   ) نینب نم  ـال  تحبـصا و  مویلاو  مهب  یعدا  یل  نونب  تناـک  دـیروایم .)

ناتسهوک للق  ياهزابهاش  نوچمه  رسپ  راهچ   ) نیتولا عطقب  توملا  اولـصاو  دق  یبرلا  روسن  لثم  ۀعبرا  دنتـسین .) منارـسپ  رگید  هک  ماهدش 
ناشاهرکیپ اب  هدنرب  ياهنانس   ) نیعط اعیرص  یسما  مهلکف  مه  ءالشا  ناصرخلا  عزانت  دنتـسویپ .) گرم  هب  ناشاهگرهاش  ندش  هدیرب  اب  هک 

متسنادیم شاک  يا   ) نیمیلا عیطق  اسابع  نأب  اوربخا  امکا  يرعـش  تیل  ای  دنداتفا .) رد  كاخ  هب  هدروخ  هزین  ناشهمه  دنتـساخرب و  زیتس  هب 
زین يرگید  راعـشا  نینبلا » ما   » هب [ . 1 (. ] تسا هدـش  ادـج  نم ، ساـبع  تسار  تسد  دـناهداد ؛ ربخ  نم  هب  هک  هنوگ  نآ  تسا و  تسار  اـیآ 

! سابعلا لضفلاوبا  ردام  يا  و  مالـسلاهیلع )  ) یلع رـسمه  يا  یمارگ ، يوناب  يا  وت  رب  مالـس  تسا . طوبـضم  عجارم  رد  هک  دناهداد  تبـسن 
هحفص 20] ! ] داب وت  رب  ادخ  درود 

)ـ 1262 ه و : 1197 ه ـ ت .  ) يزاریش لاصو 

سابع ترضح  ردیح و  شوغآ  تنیز  نیسح  ماما  ياثر  رد 
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(. مالسلاهیلع نیـسح  ماما  ءاثر  رد  دنب  بیکرت  زا  تسا  یـشخب   ) هحفص 297 ات ، یب  یگنـس ، پاچ  يزاریـش ، لاصو  کچوک  ازریم  ناوید 
او کشا  لیـس  هر  هدیدز  ارچ  تارف  رانک  رد  هنـشت  یبن  طبـس  هداتف  منکن ؟ اونین  نابیرغ  لاح  هب  ناغف  منکن ؟ اون  ین  وچمه  ارچ  دـنب ، دـنبز 
وا تیامح  ارچ  لاتق  هب  نوچ  هاپس  یب  هش  راک  هدیـشک  منکن ؟ ارچ  ناغف  مراین  هچ  زا  شورخ  ناغف  شورخ و  اب  راز  یلع  لآ  هداتـس  منکن ؟

تسام يهدید  بآ  شمخز ز  مهرم  هن  رگم  منکن ؟ [ 5  ] اکب ارچ  مشوکن  هحون  هب  ارچ  منزن  رس  هب  ارچ  مشوپن ، هایـس  ارچ  منکن ؟ افو  هر  زا 
یبن طبس  هن  رگم  منکن ؟ ارجام  حرش  ادخ  ریـش  هب  ارچ  تسا  ناگرگ  نایم  رد  یلع  [ 5  ] لبش هن  رگم  منکن ؟ اود  شاهتـسخ  نت  مخز  هب  ارچ 

ارچ منکن ؟ ارس  تیزعت  ره  هب  هلان  شورخ و  متام  نیرد  نایسدق  یهرمه  هب  ارچ  منکن ؟ ادخ  ربمغیپ  هب  هوکش  هنوگچ  تسوا  تما  ریگتسد 
مک هناهب  رگم  ناغفا  هلان و  يارب  تسا  مک  هناسف  رگم  منیـشن  شومخ  ارچ  منکن ؟ ادص  رپ  كالفا  دبنگ  هحون  منزن ز  رـس  هب  ایبنا  يوریپ  هب 
هن رگم  دراد  یفطـصم  كاـپ  لد  هب  اـج  هن  رگم  نیـسح  تسا  ردـیح  شوغآ  تنیز  هن  رگم  نیـسح  تسا  ربمیپ  ناـج  تحار  هن  رگم  تسا 

هچرگا هحفص 21 ]  ] نیسح تسا  رهطم  رهط و  رهاط و  هک  نآ  زا  تسا  هدمآ  رهطم  رهط  رهاط و  لسن  نیـسح ز  تسا  رواد  شرع  هد  بیز 
هک مغ  رکـشل  هدیـشک  فـص  لد  هب  تسا و  مرحم  نیـسح  تسا  رتـشوخ  هک  شزیزع  ناـج  هب  مسق  زیچ  همه  زا  رتـشوخ  تسا  زیزع  ناـج 

رکیپ مغ  نخانز  منک  نیـسح  تسا  روانـش  نوچ  نوخ  يهجل  نایم  دراد  اج  هدید  مناشف ز  تارف  رگا  نیـسح  تسا  رکـشل  راتفرگ  هاپـسیب 
تـسا رگید  نادیهـش و  دنارگید  هک  تسازف  هصغ  نیـسح  نادیهـش  مان  ارم ز  نیـسح  تسا  رکیپ  حورجم  هک  تساور  ارم  حورجم  را  دوخ 

دالب قارع  هب  نوچ  زاجح  زا  هاش  بکوم  دیـسر  تسادخ  شاهبنوخ  هک  دـش  ادهـش  زا  هب  یلب  تسادهـش  رتهب  راربا و  رتهم  نیـسح  نیـسح 
هب نیسح و  رای  همان  هب  قاع  همه  ار  لوسر  یـصاع ، همه  ار  يادخ  دنتـسب  هر  هنیک  بابرا  زا  یهورگ  وا  رب  قافن  رفک و  راید  دانع و  یغب و 
رب شوگ و  رد  همه  [ 5  ] ناشتـسلا داتفه  زا  ود  نوزف  یهورگ  هاش  رود  هب  قاـط  تورم  زا  تفج و  لـغد  رکم و  هب  همه  دـیزی  تفج  هدرک 

لدب مولظ  نایفوک  هک  سک  یب  هش  نآ  دید  وچ  قاتشم  نامناخ  هب  قاط و  همه  نامناخ  قح ز  هب  هتـسب  دیما  ایند  هدیرب ز  عمط  قاثیم  نامه 
زا ارم  همان  کیپ  قاذـم ز  هب  ناتراوگان  افو  دهـش  تسیچ  ماش ز  هفوک و  ناسکان  يا  هک  تفگ  ظعو  هب  قافو  رهم و  قافن  یغب و  هب  هدومن 
رود مالسا  زا  يرهـش  هب  موش  ارم  دیهد  هر  تسا  لهـس  همه  نیا  مه  نونک  قارع !؟ اجک و  زا  برثی  امـش !؟ اجک و  زا  نم  دیدروآ  رب  نطو 

هک سابع  هش  ياپ  دیسوب  تیار و  دنکف  دیزی  مکح  هب  رد آ  ای  وگب  شیوخ  كرت  هک  دینـشن  نیا  زا  ریغ  هب  یباوج  تفگب و  یـسب  قافآ  زا 
رد همه  نایئادف  ساوح  تسا  هدش  رتهتفشآ  نم  لاح  ار ز  وت  ولگ  تسا  هدش  رتهدیکـشخ  وت  ماک  ارم ز  ساپ ؟ مرادب  ار  هدوبان  رکـشل  دنچ 

سانـش يادخان  موق  نادب  هلمح  دومن  داهج  نذا  تفرگ  نادزی  يهچب  ریـش  وچ  سابع  يرای  تقو  دش  وت ، ناج  يادف  دنداد  ناج  وت  يرای 
ار يادخ  شود  رب  نانچمه  کشم  یلو  داد  تسد  ود  سان  ورسخ  ماک  هب  دناسرب  ات  تفاتش  تفرگ  بآ  تارف و  رد  دش  رکـشل و  تفاکش 
هچ هحفـص 22 ]  ] سافنا نیـشتآ  لافطا  هش و  نآ  دشون  هک  ياج  هب  دنام  بآ  تفر ، رگا  متـسد  رکـش  هک  ساپـس  درک  هدیرب  تسد  ود  هب 

تخیر هک  يرادنپ  تخیر  بآ  دش و  هراپ  کشم  وچ  سابرک  نوچ  دـیرد  رب  مه  هب  بآ  کشم  هب  يریت  نیک  موق  دـمآ ز  هک  هآ ! میوگ ؟
دید ز دید ؟ هچ  ساسا  رهپس  ورسخ  نآ  شدمآ  يرای  هب  دیـشک  هرعن  داتفوا و  نیمز  هب  نیز  تشپ  ز  [ . 5  ] ساملا يهدوس  شنازوس  لد  رب 

هحفص 23]  ] تسکش هنامز  ارم  تشپ  هک  هآ  دیشک  تسد  ود  هداتف  وا  سابع 

ق) 1283 ه .ـ ق -  1197 ه .ـ  ) يزاریش يرواد 

تسیرگ نامسآ  تفه  کیالم  شاهیرگ  زا 

لد اب  هک  هش  ناراـی  هیثرم . رد  دـنب ) بیکرت  زا  لـقن   ) هحفـص 774 ش  1370 ه .ـ لاصو ، ینارون  رتکد  ماـمتها  هب  يزاریـش  يرواد  ناوید 
شتآ دندز  مدع  کلم  هر  رب  هدـیرج  ار  دوخ  دـنتفاتب  یتسه  روشک  خر ز  هرابکی  دـندز  متـس  لها  یتسه  خـیب  هب  شتآ  دـندز  مدـق  یفاص 

بآ هکرعم  كاخ  هب  یتفگ  كاخ  هب  نوخ  دندناشف  غیت  كونز  سب  زا  دـندز  مهب  فلاخم  هاگراک  داینب  ملظ  دوپ  رات و  رب  هرـسکی  دـندز 
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دنداد نید  هاش  ياپ  رد  هک  هورگ  نآ  ناـبرق  دـندز  [ 7  ] می يانهپ  هب  گنهن  زا  رتکباچ  هاش  لیخ  هدروآ  رب  ماـین  زا  ریـشمش  دـندز  [ 6  ] مقب
هک صاخ  ناگدنب  نآ  دـندز  مد  ود  غیت  هب  هنیـس  قدـص  يور  زا  شیوخ  ماما  رهم  دـندز ز  مد  هک  یموق  دـندز  مدـق  يدرم  رـس  زا  ناج و 
مرا ضایر  سدق و  هاگراب  رب  البرک  تشد  زا  فرش  يهمیخ  هرابکی  هحفص 24 ]  ] دندز [ 8  ] مرک يور  هب  بآ  هاش  هار  رد  ناج  هنشت  دنداد 

اب ردارب  رب  هب  دـمآ  شرب  زا  دـنتفر  وچ  مامت  هش  نارای  ناشکاپ  حاورا  هب  دورد  یمه  قح  ناشکاخ و ز  ناـبرق  همه  نایعیـش  ياـهناج  دـندز 
ياپ دیـسوبب  تسج و  داهج  نذا  شرت  يهدـید  ناور  هدرک  هلجد  يور  رب  رتکشخ  کشم  نآ  زا  یماک  کشخ و  کشم  اب  شربارب  ناج 
شرس نت  هب  هن  اج ، هب  تشاذگ  نیز  هب  نت  هن  داهنیم  هک  سک  ره  هب  يور  غیت و  تفرگب  شردارب  اب  لد  نمـشد و  هب  دز  تسج و  رب  هاش 

نت رب  ياهنارک  ره  زا  نمـشد  تفرگ  شدرگ  شروای  تخب  دـبن  کیل  دـهج و  درک  سب  تخات  درک و  بآ  زا  رپ  کـشم  تارف و  رد  دـش 
کـشم هب  يریت  شرکیپ  دـش ز  ادـج  ریگ  غیت  تسد  ناک  شود  هب  شدز  یغیت  ینیعل و  نیمک  زا  تسج  شرجنخ  ریـشمش و  هزین و  دیـسر 

شرـس دوخ  يوناز  هب  داهن  رـس ، هب  دمآ  نید  هاش  دیلانب و  نیمز و  رب  داتفا  شرگمتـس  رهپـس  دـنکف  رگد  يریت  کشاز  رت  مشچ  رب  دـمآ و 
هحفص 26]  ] تسیرگ نامسآ  تفه  کیالم  شاهیرگ  زک  تسیرگ  نانچ  نآ  راز  شیور و  هب  ور  داهنب 

)ـ 1285 ه و :  ) یناهفصا شورس 

سابعلا لضفلاوبا  بانج  سان : رورس  تیفیک  نایب  رد 

هحفص 795. ش  1339 ه .ـ نارهت ، ریبکریما ، بوجحم ، رفعج  دمحم  رتکد  مامتها ، حیحصت و  هب  یناهفصا ، شورس  ءارعـشلاسمش  ناوید 
دیشروخ فت  هدش  نایرگ  وا  لاح  رب  نید  هاش  هدش  نایرب  شطع  قشع و  فت  زا  ناقـشاع  هاپـس  رادملع  نآ  ناقداص و  ریم  سابع  نآ  دمآ 

نیـسح دـشاب  ارک  ره  هتخومآ  یقـشاع  ردارب  زا  هتخودرب  ناهج  ناج و  زا  مشچ  شو  هاـم  نآ  زا  هدرب  تقاـط  هس  ره  شطع  قشع و  فت  و 
راسی زا  نیمی و  زا  ار  نانمـشد  وا  گنهآ  رب  هراظن  یفطـصم  وا  گـنچ  رد  يردـیح  راـقفلاوذ  قشع  داد  یلکب  دـهدب  مرجـال  قشع  داتـسا 
تـسد درک  ادـج  نت  زا  ناـهگان  یتشرـسدب  هنمیم  رب  هرـسیم  زا  ار  شیوخ  هنت  کـی  ردارب  قشع  زا  دزیم  راـقفلاوذ  دزیم  هناراو  یـضترم 

!؟ تسیچ تسد  مزاـبب ، ناـج  اـت  مدـمآ  تفگ  تفرگب و  رگد  تسد  رد  غیت  تفیب ! شوخ  يداـتفوا ، تسد ! يا  : تفگ ادـخ  تسد  يهداز 
هک یم  راک  رد  ار  تسد  رگید  عطق  نینح  ریم  یـضترم  راـگدای  نیـسح  قشع  يهداـب  تسم  هصاـخ  تسین ! تسم  دزیرگ  یلیـس  زک  تسم 
رای ناتستشهب  رد  مرپب  شوخ  راو  رایط  رفعج  رپ  نادبات  میـشرع  رپ  ود  دنای  رب و  قح  میـشرف  تسد  ود  تافاکم  دوخ  یم  رایط  رفعج  لیدب 

رد خرچ  هدـنام  هریخ  دربن  فص  رد  تخاـت  هناردـیح  غیت  تفرگب  رگد  تسد  نآ  ردـنا  غیرد  یب  سوسف و  یب  تفگب و  نیا  هحفص 27 ] ]
تفگ نیبب  کنیا  ار  سابع  يوزاب  نیه  تفگیم : یضترم  اب  یفطـصم  ار  زیخاتـسر  هدرک  اراکـشآ  ار  زیت  راقفلاوذ  هدیـشک  رب  درم  يوزاب 
تـسا هتخادـنا  غیت  هک  وزاب  نآ  دوخ  اـی  تسا  هتخارفا  غیت  هک  وزاـب  نآ  منیب  وگب ! منیب ، شیوزاـب  نیمادـک  هک  ودـب  رت  مشچ  ود  اـب  ردـیح 

رگید يرفاک  رازراک  مرگ  سابع  نانچمه  راز  نایرگ و  یـضترم  اب  یفطـصم  تسرد  يوزاب  هک  ای  هللا ! هللا  تسخن  منیب  شاهدنکفا  يوزاب 
زا تسد  عطقنم  دش  رگ  تفگ : یلع  درورپ  تسد  تسد  ود  ره  یلبقمان  زا  دندنکفیب  نوچ  ادج  نت  زا  شرگید  تسد  درک  افق  زا  دـمآ  رد 

ار تسد  هاش  هار  ردنا  هک  ار  دزیا  تنم  نیتسار  هاش  راثیا  منک  ات  نیتسآ  کی  رد  تسد  دـص  مدـیاب  منز  شلـصو  نماد  رد  ناج  تسد  منت 
دلاب ورـس  یح  قشع  غاب  ورـس  نم ؟ متـسیک  هب  هدنک  شلاب  رپ و  قشاع  غرم  هب  هدـنکفا  تشد  هب  نوخ  رپ  نم  تسد  هاگتـسد  متفرگ  مداد ،

تسیک دوخ  انـش  رد  انـش  هدیربب  تسد  اب  منکیم  نمز  رد  روانـش  ره  فالخ  رب  نم  تسد  یب  انـش  نوخ  رد  منکیم  يو  خاش  يربب  نوچ 
ار غـیت  فـتک  ود  ره  ار  وا  دـندنکفیب  نوـچ  سب  تسا و  نادیهـش  صاـخ  انـش  نیا  سک  تسد  یب  انـش  زگره  دـنک  یک  اتـسوا  نم  نوـچ 

یب دنک  هک  درم  تنیاک  يو  رب  دـندناوخ  نیرفآ  ار  ساملا  رهگ  رد  هتفرگ  هک  ار  سابع  نوچ  دـندید  نانمـشد  تفرگ  نادـند  رد  كالاچ 
ات بیهن  وس  ره  زا  دندرب  سپس  ناز  تفرگ  نادند  رد  ریـشمش  نوچ  هصاخ  تفگـش  سب  تعاجـش  رد  دشاب  ریـش  دربن !؟ وزاب  یب  تسد و 
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نانچناک قشع  ناطلـس  ار  سابع  نوچ  دـید  نیزا  شیب  رگید  تفگ  مراین  نم  نیز  يالاب  زا  داتفا  نوگنرـس  بیکر  زا  شیاـپ  دـندرک  ادـج 
عاطقنا وس  رهز  مدـیما  تفاـی  نم  تشم  زا  نورب  دـش  ردارب  هک  نم  تشپ  هتـسکش  دـش  نونکا  تفگ : هحفـص 28 ]  ] قشع نادیم  رد  هداتفا 

... هتخاس مرایب  مساق  لتقم  هتخادرپ  دش  سابع  لتقم  عادص  دشاب  نیزا  دعب  یناگدنز 

رادمان سابع 

رب هم  هک  تسا  تمایق  یتفگ  داـتف  نیز  تشپ  زا  وچ  رادـمان  ساـبع  هحفص 748  البرک ، نادیهـش  ياهتبیـصم  رکذ  رد  دنب  بیکرت  نامه 
قلح دای  رب  فک  درک  بآ  زا  رپ  دنار و  تارف  ردنا  داتف  نیعم  ءام  یپ  زا  هار  هب  دـبال  کشم  شود  هب  هنیکـس  رهب  هک  یمد  زا  هآ  داتف  نیمز 
هزرل نیمی  راسی و  رب  داتفا  داتف  نیک  لها  يهریاد  ناـیم  سپ  ناز  کـشم  درک  بآ  زا  رپ  بآ و  تخیرب  فک  زا  داـتف  نید  ناطلـس  يهنـشت 

شمشچ داتف  نینزان  رس  شرفغم ز  هاگنا  رـس و  هب  شدز  نمـشد  هک  دومع  نآ  زا  دایرف  داتف  نیمی  راسیز و  وا  تسد  ود  ره  نوچ  ار  شرع 
رب داتف  نیسپاو  سفن  اب  راکوچ  ار  وا  ناود  رـس  هب  شنابل  هنـشت  ریما  دمآ  داتف  نیچ  رارک  ردیح  ناوربا  رب  دومع  ناز  داتفا  ردب  نوچ  هقلحز 

هدزیـس هتـشذگب  دربن  یپ  تزاجا  تساوخ  هاش  مساق ز  داتف  نینچ  نیا  شتبقاع  هک  یـسک  مرخ  تفگ : درپس و  ناج  نانز  هدـنخ  هاش  يور 
هحفص 29]  ] دروجال خرچ  شرسز 

)ـ و 1298ه م 1232 ه ـ  ) يزاریش راقو 

هراشا

. تسا يزاریش  لاصو  دنزرف  نیتسخن  راقو 

سابع ترضح  تعاجش  رد 

يهماـنهاش نزو  رب  تـسا  یتاـیبا  لــماش  تـسخن  شخب   ) هحفـــص 200 ش ، 1319 ه .ـ نارهت ، لاـصو ، یناـحور  فیلأـت  لاـصو ، نشلگ 
ردارب ادف  نادزی  هار  رد  درک  ناج  هک  ادخ  ریش  روپ  نارورس  رـس  لوصو  هار  نازورف  غارچ  لوسر  كاپ  طبـس  برع  هاش  وچ  (. ... یـسودرف

دـش هتخدرپ  هچ  نک  شومارف  يراد  هچ  ره  لد  هب  نک  شوگ  ناتـساد  یکی  هش  نآ  زا  نیچ  دـنگفین  يدرم  وربا ز  رب  نیزگ  روپ  درک  ادـف 
هب برع  ریم  روپ  هش  رادملع  وا  ناشیوخ  هب  نودرگ  داد  الـص  وا  ناشیرپ  عمج  تفخ  نوخ  هب  هاش  ناراپـسناج  زا  چیا  دـنامن  هاش  نارایراک 
نت داب  رورـسم  تناج  کلم  يا  تفگب  مشچ  بآ  زا  رپ  اـهورب  نیچ  زا  رپ  مشخز  مد  ره  دـیچیپب  رب  دوخ  هب  بل  دوس  نیمز  رب  کـلم  شیپ 

نادیم هب  ور  دهن  هانپیب  يورـسخ  وت  وچ  هدید  هک  هنب  هاپـس و  یب  هدش  نادیم  هب  هنت  کی  کلف  رهم  وچمه  ایا  داب  روگ  رد  هدـنز  تنمـشد 
دـسر ناج  لد و  رب  ماوت  ساپـس  دسر  نامرف  هاش  زا  منودیارگ  هاگدروآ  نادیم  هب  ور  دهن  ياپب  ردیا  نم  سک  یب  هنوگ  نیز  وت  هاگدروآ 

هام رهم و  يهدید  رب  هزین  منک  هانپ  دیوج  خرچ  رب  مصخ  رگا  هحفص 30 ]  ] ناشن منامن  نمشد  یتیگ ز  هب  ناشف  شتآ  غیت  زا  هلمح  کی  هب 
نیاک کلم  زاس  هنیک  رتخا  يا  وت  رب  وفت  زاـت  هنیک  نینچ  نمـشد  واـج  نیا  نم  ریـش  ناـسرب  ریـش  يهچب  دور  ریلد  مزوت  هنیک  ردـپ  مسر  هب 

: تفگ ودب  رهم  هام و  رب  دناشفیب  هراتس  رهچ  هب  يراج  تشگ  یمه  شکشرس  [ . 25  ] دیلبنش ناوغرا  زا  شتشگ  نایع  دینش  ردارب  زا  نخس 
نوچ هپس  شفرد  ینم  هاپـس  تشپ  رادملع و  ینم  هاگتـسد  [ 19  ] هد نیذآ  وـت  نم  يوزا  رت  مه  [ 26  ] يروآ دـنگ  هب  نم  يوزاب  روز  ياک 

هب خر  نم  وچ  سب  يدناموت و  [ 20  ] نودیا چیادنامن ، سک  تشد  نیا  رد  ار  ام  هک  رگید  نوگژاو و  دوش  رکشل  راک  همه  نوگنرـس  دوش 
نیشن هدرپ  تشم  نیا  هک  ادابم  ییوت  ناشیرپ  هورگ  هانپ  ییوت  نابهگن  ار  مرح  میرح  هنب  تخر و  ساپ  یپ  یناموت  هنت  کی  منک  [ 21  ] اجیه

هک میب  دادـیب و  هاـگ  نکم  شمارف  دـننم  تخپ  تسد  لد و  غورف  دـننم  تخد  هک  یناـسرون  نیمه  نـیک  تـشد  نـیا  رد  سک  یب  دـننامب 
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مرزآ دش ز  [ 22  ] ناشن يوخ  یمه  نت  دیآرب ز  شناج  تساوخ  یمه  نخس  نیا  دینـش  نوچ  ناولهپ  ناهج  میتی  دیرگ  وچ  دزرلب  یـسرک 
هک یگدنب  رد  تفر  یهتوک  رگم  ناتـسآز  ار  هدـنب  نیا  يدـنار  ارچ  ناتـسار  ورـسخ  ياک  تفگ : ودـب  ورف  ایرد  هب  شتآ  هوک  نآ  دـش  وا 

ینامگ غیت  ریز  رد  هتفخ  وت  هداتسا  نم  میزوس  نخـس ، نیز  نخـس  یب  دوخ  وت  میزوت  نیک  هب  دیوپن  رگودع  یگدنمرـش  لد ز  ارم  یتسخ 
بل يوم  هدیلوژ  و  [ 23  ] راسخر هدیـسفتب  هاـش  تخد  نورب  دـمآ  هگرخ  زا  هک  هآ  درد و  اـب  دوب  وگتفگ  نیا  رد  غیرد  نم  رب  تفر  بجع 

هب رت  کشا  زا  شراسخر  کشخ و  شبل  دروژ  الاب  هتـشگ  لدب  شلعل  ود  درز  هنوگ  ابرهک  شرهوگ  هدش  يوج  مرزآ  خر  رامـش و  هدـنا 
ناج دش  هشیدنا  رپ  هحفص 31 ]  ] درک شود  رب  تفرگب و  کشم  وا  زا  درک  شوگ  وا  ناغفا  سابع  نوچ  رت  کشخ  وا  ماک  زا  یکشم  فک 

رب تفگ و  اعد  ار  کلم  مروآ  بآ  هعرج  کی  وت  يز  رگم  مروآ  باتـش  [ 24  ] ردیا نم  اتفگب  ششتآ  رب  خرچ  ینماد  دز  هک  شـشک  هدنا 
راز و تشگ  دش و  هدایپ  رگد  دیان  هتفر  نت  ناج ز  هک  رگداد  ورسخ  نآ  تسنادب  [ . 25  ] پسشگ رذآ  وچ  نازورف  هرهچ  ود  بسا  هب  دش 
وا يوزاب  تفرگب  دـناوخ و  اعد  درک  دوردـب  راسخر و  دیـسوبب  درک  دور  نوچ  هدـید  شدـناوخ و  رب  هب  ناود  ردارب  يافق  زا  لد  وچ  ناون 
هب دـش  یکی  ناـسخ  هاـگدروان  هب  دـش  یکی  نامـس  اـب  رگد  دـش  نیمز  رب  یکی  ناـنعمه  اوـه  رد  دـش  رهم  هـم و  وا  يورین  هـب  ورین  دوزفیب 

دیئوخ [ 26  ] میخژد هک  هورگ  يا  : تفگ دنپ  رد  زا  تسخن  داشگرب  نابز  دیشک و  رب  نانع  داتس  رکـشل  یکیدزن  هب  دمایب  ناسکیب  ییوجلد 
هتفگ نیا  تفگ و  نینچ  دورد  نادزی  شداب ز  هک  ربمیپ  زیت  دیدرک  هجنپ  ادخ  ریـش  هب  زیتس  هار  هب  ناگرگ  وچمه  ارچ  [ . 19  ] هوژپ نرها  و 
شیک زا  هک  منامگ  دیاهتشک  لد  هب  شنیک  مخت  ارچ  نیسح  زا  منم  تسا و  نم  زا  نیسح  نیع  رون  دوب  مروپ  كاپ  نیا  هک  دونـش  سک  ره 

[20  ] دیشوین یبن  غاب  ناحیر  درـسفیب  یبل  هنـشت  زوس  یبآ و  یبز  بآ  هار  نامهیم  رب  دیدنبم  باوصان  يهدرک  نیا  زا  دیدرگب  دیاهتـشگرب 
ملانن [ . 22  ] تسین هبامرگ  ریش  نایژ ، ریـش  هک  [ . 21  ] تسین هبال  رد  زا  نم  ياهنخـس  زیت  ریـشمش  مزر و  نم و  هنرگ  زیتس و  یب  نم  زردنا 

نم اب  ریـش  رگا  تسا  هنـشت  نم  ریـشمش  زین  نوخ  هب  تسا  هنـشد  رجنخ و  رپ  تشد  رگا  رازراک  زا  دـنلانن  نادرگ  هک  راـگدرورپ  شیپ  زجب 
یکی ناـشیا  رد  شوگ  هب  نوسفا  دـناوخ  ار  وید  رگم  شومخ  رکـشل  دـندنام  تفگ و  یـسب  زورف  شتآ  تسه  يرجنخ  ارم  زوت  هنیک  دوش 
تفگ هشز  ویر  گنرین و  هب  هر  دـنز  ار  وا  هک  وید  كاپان  ناـسرب  تساوخ  یمه  هحفـص 32 ]  ] دوب دنویپ  شیهارز  وا  اب  هک  دوب  دنمدرخان 
يدوس چیه  نابز  غیت  وچ  غیرد  مرادن  ناج  زا  نم  اتفگب : غیت  هب  ار  نتـشیوخ  نزم  اتفگب : ناج  نتـشذگ ز  مراین  اتفگب  ناما  یب  ای  هک  رذگب 

هپـس نآ  زا  دـنار  سپ  هب  [ . 23  ] هنمیم زا  هاـگ  هرـسیم  زا  هگ  هنت  کـی  رو  هلمح  دـش  موق  نآ  رب  داـشگرب  ناـیم  زا  غیت  تسب و  ناـبز  دادـن 
داتف شکاشک  رد  هپـس  شغیت  گرم ز  ماغیپ  داد  نالی  شوگ  هب  گرگت  نوچمه  دـیراب  غیت  یمه  جوم  رحب  زا  دزیگناک  داب  ونچ  جوفجوف 

ماگنه هب  شدـیدب  وکنآ  ره  شخدـب  هوک  وچ  دـش  نیمز  طیـسب  شخردـنار  یمه  نوخ و  تخیر  یمه  داـتف  شتآ  هشیب  رد  هک  یتفگ  وت 
وچ نانابـساپ  وا  زا  شخردـنار  نوردـنا  تارف  يوـسب  شخپ  درک  یمه  ناـس  نیدـب  ار  هپـس  مشچ  هب  شگرم  يور  يدـمآ  تسرد  مشخ 
هژم زا  بآ ، تخیر  فک  هاش ز  ياهیگنشت  شدمآ  دای  هب  هاوخمزر  نآ  دماشاک  درب  بل  هب  تشم  درک  رپ  بآ و  رد  دنارورف  تشپ  دندرک 
درب وک  تسنادب  نمـشد  وچ  نامد  یگنهن  ایرد  رعق  زا  وچ  نادراک  لی  نآ  بآز  دـش  نورب  کشم  درک  رپ  بآ  نآ  زا  یتسچب  کشادـنار 

كاخ هب  شبآ  هلیح  زا  دـیزیرب  دروآ !؟ بات  هک  شهاگدروان  هب  دروآ  بآ  هرطق  یکی  رگ  بل  هب  باوخ  هب  اـم  رتخا  تفر  هک  اـتفگب  بآ 
رهز نکش  رکشل  درگ  لد  ریـش  نآ  دش  جوم  هب  دمآ  رد  ایرد  هک  یتفگ  وت  جوف  جوف  وا  رب  رکـشل  هوبنا  دش  كاله  رب  لد  دیراذگ  هنرگو 

ناولهپ يوزاب  دزب  تسج  هاگنیمک  زا  یـسخ  هگانب  راقفلاوذ  اب  دوب  یلع  یتفگ  وت  رادمان  نآ  دروآ  هلمح  اجک  نکف  تراغ  موق  نآ  رب  وس 
مرادن ناج  ناتـسار  زا  هک  غیت  داد  یمه  ردنا  پچ  تسد  هب  تساخب  هتـشرف  داهن  زا  ناغف  تسار  تسد  شرکیپ  زا  تخاس  ادج  تسخب  ار 

دش ز ادـج  متـسد  هک  هآ  تشادرب  دـیلان و  راز  یمه  هحفـص 33 ]  ] درک هرهبیب  زین  شپچ  تسد  درم ز  كاـپ  اـنوید  شنکدـب  یکی  غیرد 
دوش نوزفا  مبآ  نیا  زا  يوجماک  دوشرا  بآز  هشنهش  دربتـسد  نیا  بآ و  نیدب  مداش  هک  درب  تسدرا  ممـصخ  مغ  تسین  یلو  هاش  ناماد 

کـشم رد  راقنم  درب  ورف  باقع  نوچمه  دیرپب  یگندخ  تسب  تسیاب  هدید  مه  بآ  زا  هک  تسد  هب  ترـسح  تسد  دز  تخب  یلو  يوربآ 
دمآ شریت  یکی  ار  اضق  مشخز  ناچیپ  تشگ  نامد  يریـش  وچ  وا  کشا  زا  دـش  نوحیج  تشد  همه  وا  کشم  یهت  دـمآ  بآ  زا  وچ  بآ 
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هن اجرب  هدنام  ما  هدید  هن  هک  تسب  تسیاب  هدید  ناجز  اتفگب  دیـسر  یمخز  مشچ  هش  مشچ  رب  هک  دیزگ  هدنا  تسد  مغ  هتـشرف ز  مشچ  هب 
يهداز نآ  دـمآ  كاخ  هب  باکر  زا  ياپ  درک  نورب  هدـنا  هب  هاگن  شرهچ  هب  مزاـس  هک  یمـشچ  هن  هاـش  ناـماد  هب  مرآ  هک  یتسد  هن  تسد 

متسد نیب و  میتسد  یب  هب  ریزو  الاب  هب  نادزی  تسد  ياهک  دناوخب  دوخ  يراوخمغ  هب  ار  کلم  دناسر  نودرگ  هب  لد  زا  هرعن  یکی  بارتوب 
وچ ار  وت  ناماد  مراد ز  تسد  اجک  ادج  رکیپ  دمآ ز  متـسدرگ  تسپ و  الاب و  هب  ممـشچ  شیپ  ییوت  تسبب  نم  يهدـید  نامـسآ  رگا  ریگب 

سوردنس شاهداجیب  دش ز  نایع  سوسف  تسد  تسد ، رب  دوس  یمه  هایس  شمـشچ  هب  دش  رـسبرس  ناهج  هاش  شوگ  رب  تشذگب  هلان  نیا 
ناـس هب  وـس  ره  دـنار  یمه  شخردـنار  ورف  نیز و  هب  دـمآرب  تسبب  رد  ار  هراـچ  نم  هب  هناـمز  تسکـش  هناـمز  متـشپ  هآ ! تـفگب : [ . 24]

نآ تفرگ  ناماد  هب  كاخ  هب  دـمآ  نیز و  زا  تسجورف  دیـسر  ناجیب  مسج  رـس  رب  ناج  وچ  دیـسر  ناچیپ  مسج  نآ  کیدزن  وچ  شخرد 
هچ شوـمخ  يدـنام  هتفگ  زا  هـک  تـتفر  هـچ  [ . 25  ] ناون تدوـمن  نودرگ  بیـسآ  هک  ناور  ورـس  دـنمورب  يا  : تفگب كاـچ  كاـچ  نت 
درک ندـب  زا  ار  وت  تسد  هک  رب ؟ هن  خاش و  هن  يورب  تشاذـگن  هک  رمث  نیرـش  لـخن  نیا  تساریپ  هک  شوهز ؟ یتفر  هراـبکی  هک  يدروخ 

دمآ و شیوخ  هب  ناولهپ  يهرهچ  رب  تخیر  رگم  ناور  کشا  دیراب  تفگ و  یمه  هحفص 34 ] ! ] روگ هب  اداب  هدنز  اپ  تسد و  یب  هک  رود 
هزادنا ردق و  نینچ  یک  ارم  نم  نیلاب  هب  يدرک  هجنر  مدق  نم  نیرید  دنوادخ  يا  : تفگب دوسب  ردارب  ياپ  هب  رـس  یمه  دورد  ار  هش  تفگ 

كاپ درک  نوخز  ار  وا  مشچ  کلم  زابکاپ  يهرهچ  نآ  رب  منیب  هک  زاس  كاپ  نوخ  کشا و  زا  هدید  ارم  دورف  دیآ  منیلاب  هب  ورسخ  هک  دوب 
ملد ردنا  تسا  يزورآ  یکی  ار  وت  مدـناشن  یناج  هظحل  ره  هب  ارم  ناج  دـص  دوب  رگا  اغیرد  [ . 26  ] كادف یحور  هک : اتفگ  دـید و  هش  هب 
ارم رکیپز  ناج  دور  نوچ  نونک  مار  تسین  کلف  نوچ  وک ؟ هراچ  یلو  ماک  هنـشت  ماهدنام  ار  وت  تخد  هک  ملـسگن  ناجز  ات  ملـسگن  زک و 
هک ات  نینچ  هاگن  ورسخ  هب  شدوب  تفگ و  یمه  هاگن  مراین  تلجخز  يو  رب  هک  هاگ  همیخ  يوس  ار  مرکیپ  ربم  ارم  ردارب  زا  نیا  تسا  دیما 

ياپ رد  هک  نآ  کنخ  درپس  دـیابب  هر  نیا  راچان  وچ  ياجب  نادزی  كاپ  زجب  دـنامن  يارـس  یجنپـس  مسر  تسا  نینچ  هاش  ياپ  رب  داد  ناج 
درمب نادرم 

سابع ترضح  تداهش  رد 

اهرتخاز نت  رب  وا  مخز  نوخ  كاخ و  ردنا  دید  ینامسآ  دیشر  ریم  نآ  سابع  رـس  رب  دیهـش  هاش  ترـضح  دمایب  نوچ  هحفص 207 . نامه 
نوخ و نایم  رد  مطالت  رد  كانمهـس  [ 27  ] لوهم ریـش  کی  دید  ياهداتفا  نوخ  كاخ و  نایم  رد  ياهدازآ  یـشکرس  يورـس ، دـید  نوزف 

دید تسود  تشاد  ناج  نوچ  هک  ار  ردارب  نآ  هحفص 35 ]  ] بورغ مد  ره  نوخ  رحب  رد  دنکوک  بوخ  ناشخر و  سب  دید  یباتفآ  كاخ 
شلقع هنوگ ، نآ  دید  وچ  هش  مشخز  یهاگ  نازگ ، بل  تریغز  هگ  مشچ  هتـسب  شنوخ  هدیربب  اهتـسد  تسودـع  تسد  زا  هدـنام  ناجیب 

رب ردنکـس  نوچ  نیز  تشپ  زا  دنکف  ار  دوخ  نیمز  رب  نیمز  رب  شنیز  تشپ  زا  دیدب  نوچ  دـش  هریت  شمـشچ  شیپ  نشور  زور  دـش  هریخ 
نآ دـنب  هب  دـتفا  زاب  هک  يریـش  نوچ  تشگ  دـنژن  ناس  نآ  دـیدب  ار  ردارب  نوچ  تسکـش  نم  تشپ  هظحل  نیاک  دز  هرعن  تسـشن  اراد  رس 

باوج رد  لاؤس و  رد  دـش  ودـب  سپ  بـالگ  لوا  کـشاز  شراـسخر  هب  دز  داـهن  وـناز  رب  تشادرب  نیمز  زا  داد  هاـش  هار  هب  وـک  ار  يرس 
: تفگ لالم  درآ  ارت  میوگ  رگا  تفگ : لاح  فیک  رکشل  رالاس  يا  تفگ : مارکلاریخ  ای  تفرـش  دق  تفگ : مالـسلا  ردارب ؛ ناج  يا  : تفگ

یتلاح مرادـن  مروذـعم ، تفگ : یتعاس  ردارب  يا  زیخرب  تفگ : تسدز  دـش  تصرف  تقو  خوآ  تفگ : تسه  هک  ات  تصرف  باـیرد  نیه !
نهد نآ  مرادن  نم  هللااب ، تفگ : نخس  وگ  ردارب  اب  يدنچ  تفگ : منشور  مشچ  هتفرگب  نوخ  تفگ : منم  نیاک  رگنب  مشچ و  اشگب  تفگ :

: تفگ ياهتفشآ  ارچ  مروذعم  تفگ : ياهتفخ  نوچ  وت  هتـسشنب  نم  تفگ : مامت  ییاناوت  ربص و  دش  تفگ : مارخ  مشیپ  رگد  رابکی  تفگ :
مدنام نم  هک  ترـسح  دص  تفگ : راز  راوخ و  بیرغ و  مدنام  نم  تفگ : بلط  زا  دـنام  نم  ياپ  خوآ ! تفگ : بل  هنـشت  راز و  دـنالافطا 

هراچ ینامـسآ  ياضق  اب  تسیچ ؟ هراچ  نکیل  منادیم و  تفگ : یگدناوخ  ردارب  طرـش  دوب  نیا  یگدنامرد  تبرغ و  نیا  رد  تفگ : راکز 
دـشابن رگ  يرآ  تفگ : تلد ؟ رد  ییوزرآ  دـشاب  تفگ : تنماد  مریگ  هک  یتـسد  وک  تفگ : تنم  اـب  اهیگتـسب  دـش  نوـچ  تفگ : تسین 
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؟ متسیک دوخ  نم  تفگ : ماهدنمرش  سب  وت  زا  هللااب  تفگ : وت  ياپ  رگید  راب  مسوب  تفگ : وت ؟ يار  دوبچ  تسیچ  تدیما  تفگ : تلکـشم 
دـص تفگ : وت  يوریب  منک  نوچ  نم  اـت  تفگ : هحفـص 36 ]  ] وت رای  تمایق  رد  مشاـب  تفگ : وت  رادـید  رگد  منیب  یک  تفگ : ماهدـنب  نم 

تـسیز لاس  دص  رگا  سک  اب  سک  تفگ : منک ؟ نوچ  ردارب  یب  ردارب ! يا  منک ؟ نوچ  رذآ  رد  تیوریب  تفگ : وت  يوم  يادف  نم  نوچ 
هحفص 37]  ] تفخب رگید  نآ  تساخرب و  یکی  نآ  تفگ  دش ز  شماخ  داد و  شیاپ  هب  ناج  تسین  هراچ  ییادج  درد  زا  رخآ 

ق) تافو 1302 ه .ـ  ) یناسارخ يدوج  داوجلادبع  ازریم 

هراشا

یناسارخ يدوج  هتسشن  رشحم  فص  ات  تبیصم  يوناز  هب  رس  ینیبب  ار  يدوج  ربق  یفاکش  رگ  ندرم  دعب 

شردارب هب  باطخ  نیسح  ماما  لاح  نابز 

يا هحفص 333 . ش ، 1372 ه .ـ نارهت ، يروهمج ، تاراشتنا  یفـصآ ، يدهم  مامتها  هب  یناسارخ ، يدوج  داوجلادـبع  ازریم  لماک  ناوید 
هطرو ره  مراـی و  هیلب  ره  رد  ياهدوب  هکنآ  يا  ما  يراـی  رهب  زیخرب  مرکـشل  ریم  يا  ؟ هچز نوـخ  هب  ياهداـتفا  مربارب  ناـج  اـب  ردارب  ناوـجون 

لد هآز  ترهب  نوگن  هدمآ  تملع  رگ  هک  نک  تسار  دق  مرواب  تسین  یلو  كاخ ، هب  ياهداتفا  تمنیب  دوب  ار  وت  هک  یتعاجش  نآ  اب  مروای 
زیخ بآ ، رپ  میامن  کشم  هدـید  کشا  زا  مرکیپ  هام  يا  ياهدـید  هک  زا  يرهم  یب  ارچ ؟ اقلهم ، يا  ینکیمن  مرح  رد  ور  مروآ  رگید  ملع 

زا رخآ  هک  ادرد  مرهاوخ  مشچ  دور  باوخ  هب  اجک  رگید  مصخ  میبز  اج  کی  وت  گرم  غادز  اـج  کـی  مرتخد  مشچ  نورب  راـظتنا  روآ ز 
مرـس افق  زا  دنرب  هک  یتعاسز  نوزفا  درذگن  هک  منآ  زا  داش  غاد  ود  نیا  اب  مربکا  غاد  زا  رمک  وت ، گرمز  متـشپ  تسکـش  نود  مصخ  متس 
دومن يراج  وت  مشچ  هب  ناگژم  وچ  هتفرگ  اج  هک  يریت  مرب ؟ اجک  تکاـپ  نت  نت ، هراـپهراپ  يا  هاـگهیمخ  تسا  رود  هراـپهراپ و  وت  مسج 

هحفص 38]  ] مرت يهدید  زا  دوریم  حون  نافوط  کشا  لیسز  ییوگب  هکرا  تساجب  يدوج »  » مرت يهدید  زا  لد  نوخ 

دیامرف سابعلا  لضفلاوبا  شردارب  هب 

يداتفا وچ  نیز  تشپز  نم  هآ  زوس و  رب  نامز  کی  رگنب  اـشگب و  رظن  نم  هاپـس  رادـملع  يا  ییارچ  ناـطلغ  نوخ  هب  هحفص 335 . نامه ،
تیوس هک  نم  زا  جـنرم  کـنیا  مدـمآ  رید  رگ  وـت  نیلاـب  هب  نم  هاـنپ  تشپ و  يدـب  مغ  ره  رد  هک  يا  زیخ  اـجز  متـشپ  مغ  راـب  زا  تسکش 

نم هایس  زور  نیب  هدید ، نامشچ ، رون  يا  ياشگ  تغاد  زا  هریت  بش  نوچ  تشگ  نشور  زور  ممشچ  هب  نم  هار  دنتسب  وس  راچ  زا  نایفوک 
ناز تسد  مرآ  هک  توـضع  ره  هب  نم  هاـم  راـسخر  زا  ورـس و  يدوـب  وـت  تماـق  زا  هک  تیور  زا  مرخ  مناـج  دوـب و  تلاـمج  زا  زور  مـبش 

دق و نیز  یـشخب  هک  نک  اوأم  زیخرب و  هگلتق  زا  نت  هراپ  دص  يا  وت  نم  هانپیب  يا  نینچ ، تتـشک  لدگنـس  نیمادک  دـشاب  ادـج  توضع 
بـش کی  هک  نآ  زا  مشوخ  نم  هانگیب  راز  لـفط  نآ  رظتنم  هداتـس  همیخ  رد  رب  هنیکـس  یبآ  يهعرج  رهبز  نم  هاـگهمیخ  رب  افـص  تماـق 

رب دوب  دهاوخ  غیت  ریز  هب  مرادرب  هدید  تلامج  زک  مرادن  تقاط  نآ  نم  نم  هاگحبص  هآز  دشیم  بش  زور ، هنرگو  دوبن  ماوت  دعب  یگدنز 
هحفص 39]  ] نم هاوخ  رذع  ربمیپ  دالوا  رهم  دشاب  هک  يدوج »  » ازج زور  رشحم و  لوهز  مشیدنین  نم  هاگن  تیور 

يدوج ناوید  بتاک  افص ،)  ) باتکلا ناطلس  اضر  دمحم 

البرک ياقس 

دیدجت هتفای و  هار  يدوج  ناوید  رد  افـص »  » نوچمه ارعـش  یخرب  راعـشا  . ) هحفـص 601 یناسارخ ، يدوج  داوجلادـبع  ازریم  لماک  ناوید 
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دنلب و ز مرح  زا  شطع  يادص  فرط  کی  زا  رگج  نوخ  لافطا  يهلان  هک  ات  دینـشب  رومان  رادـملع  ناگنـشت و  ياقـس  تسا .) هدـش  پاچ 
هک هد  داهج  نذا  رس  هب  ارم  تداهـش  قوش  تسه  هک  اتفگ  نیـسح  ناگنـشت  بل  هش  تمدخ  هب  دمآ  رو  هنیک  موق  نآ  تواقـش  فرط  کی 
نآ رهب  زا  ریـسدب  موق  ام  هب  بآ  هار  دنتـسب  شغ  دناهدرک  شطع  زوس  وت ز  لافطا  رگد  متقاط  وت  مغ  زا  هدنامن  لد  رد  وت  يادف  ناج  منک 
رب قرب  وچ  ار  شیوخ  دز  تارف  بناج  ناور  تشگ  کشم و  تفرگب  رب  رحب و  هاش  نید ، ورـسخ  دادـب  شنذا  هاـگهمیخ  هب  دراـیب  بآ  هک 

شیوخ باب  نوچ  رذگهر  هب  هر  يدبن  ناشمـسج  نوخ و  زک  كاخ  يور  دنکفیب  تسب و  تشک و  ردق  نآ  هحفص 40 ]  ] ررش رپ  موق  نآ 
موق نآ  رب  گنت  هراچ  دیدرگ  تخاسب  اههتشپ  یـسب  هتـشکز  مدق  ره  رد  زدحلا  گناب  یمه  دنلب  دش  موق  ناز  تشک  هک  سب  رارک  ردیح 
بآ يور  رب  شردارب  کشخ  بل  زا  دای  هب  دـمآ  رت  مشچ  هب  دـشونب  هک  ات  بآ  رب  فک  دز  تارف  رد  دـیناهجب  دوخ  باـقع  بسا  رگهلیح 

زا دـهد  ناج  بآ و  وت  یـشون  رومان  سابع  هک : درک  باطخ  دوخ  اب  يردارب  دـش  اـجک  هکرـس  هب  مغ  تسد  دز  رطم  نوچ  دـیرابب  کـشا 
نبا دز  روجات  ناطلس  يهمیخ  هب  ور  دروآ  تخیرب  ار  بآ  فکز  کشم و  درک  بآ  رپ  رظن  رد  تسین  تیردارب  ارچ  رخآ  نیسح  یگنـشت 
درآ رب  هک  ات  دینز  شریت  وس  راهچ  زا  هاپس  هک  دوب  نآ  نم  يأر  رس  هب  ناتکاخ  درب  بآ  هک  رگا  سابع  هورگ  يا  هک  رکشل  هب  گناب  دعس 

امه ز یتفگ  دندز  نیک  هار  زا  شرکیپ  هب  نانچ  نآ  ریت  ررـش  رپ  محریب  تورمیب و  موق  نآ  نایم  رد  دنتفرگب  شبناج  راچ  زا  رپ  غرم  وچ 
کشم هب  نیکریت  ات  رصب  زا  تخیر  شلد  نوخ  بآ و  کشم  رب  دیـسر  نیکریت  یکی  هنایم  نآ  زا  هگان  هحفص 41 ]  ] رپ تسا  هدروآرب  ریت 
بایرد رس  هب  نم  رمع  وت  یناشفناج  هب  دمآ  مربارب  ناج  اب  ردارب  يا  هک  اتفگ  رگج  رب  ریت  ارم  تسشنیم  شاک  يا  تفگب : يدمآ ، بآ  رپ 

دوخ گرمز  اـتفگ  ماـک  هنـشت  هاـش  رمک ، هب  دوخ  تسد  تفرگب  رب  هب  یمه  شناـج  وـچ  تفرگ  دـمآ و  هش  ندـب  رد  تسه  یقمر  ارم  اـت 
هحفص 42]  ] رهگ دهد  تتشهب  هب  دوخ  دوجز  يدوج »  » البرک ياقس  بئاصم  افص »  » یتفگ رمک  ارم  یتسکشب 

ق) 1318 ه .ـ و :  ) يدزی نوحیج 

سابع ترضح  ءاثر  ساسا و  تیالو  هاش  حدم  رد 

کلاه و هگ  یکات  ـالد  رهد  رد  هحفص 46 . نارهت  ش ، 1363 ه .ـ ام ، تایرشن  يهلسلس  یمرک ، دمحا  شـشوک  هب  يدزی ، نوحیج  ناوید 
سیلبا ترثک  رظن  زا  ناه  یجاوم  هب  هداتفاک  تسین  تدـحو  مزلق  زج  [ . 29  ] یجار نیا  تلود  رب  سویأـم  نآ  تلوص  زا  [ . 28  ] یجان هگ 

قادـصم ردـیح ، لبـس  حابـصم  جاتحم  تهر  شرف  رب  ددرگ  ناج  هب  شرع  ات  یجاتحم  همه  نیا  دـنچ  نید  هاـش  يهدـنب  وش  یجارخا  دـش 
هب حاورا  ار  شروـضح  كاردا  هاـگرخ  شکلف  رب  مه  هگرخ  شنمز  رد  مـه  هاـک  ترثـک  تدـحو  نآ  ریـس  نـکمم  بـجاو  نآ  هللامـالک 

لزا حبـص  زا  رخف  رد  رـسپ  وت  نوچ  زا  جارعم  یبن  شود  زا  تخاس  نادزی  يهناخ  رد  هاج  زورب  رهب  زا  تخارفا  دـق  وچ  هک  یهاش  هاقوشاو 
وت مزر  رب  باطقا  تاموت ، مزب  رد  دادعت  ار  وت  فاصوا  سک  دناوتن  قح  زج  هحفـص 43 ]  ] دالوا دبا  ماش  ات  زان  رد  ردپ  وت  نوچ  دادجا و ز 

نوچ ساپ  تتفگ  هک  ربص  رب  تردـق  نیدـب  وت  اهاش ! جاوزا  يهبترم  رد  دارفا  وت  مراصز  دارفا و  رمـش  ردـنا  جاوزا  وت  يهریت  زا  داتواوحم 
تقو ساملا  مرگج  ردنا  لافطا  یگنـشت  زا  سایلا  رـضخ و  نوچ  دـص  باریـس  تفکز  يا  تفگ  سابع  نیک ، تصخر  رب  تفر  ردارب  دزن 

تسکشا ربص  يهنامیپ  زورما  منحم  گنس  جاوم  وس  ود  طش ز  نیو  ناشطع  وت  هدنز و  نم  سانشن  قح  يهقرف  نیز  بآ  مهاوخ  هک  تسا 
رمجم زا  اـسآ  دنپـس  تفگ و  نیا  تسه  ممـسج  هب  تسد  اـت  تسین  مبیکـش  ياـپ  دوـخ  تسد  مشود  هب  تسا  راـب  مرآ  تسد  هب  هنرا  بآ 

میناملسم زین  ام  مدرم  يا  هک  هرعن  دز  جاوفا  سپ  جاوفا  تخیرگب  وا  تبیهز  تسب و  دوشگ و  هزین  اب  مصخ  تسد  طش و  هار  تسج  تقاط 
میناگورگ هکناز  رو  میناگورگ  هچ  زا  ام  دینامهم  هجنر ز  رگ  مینامهم  دراو و  ام  دینادزی  نمـشد  رو  مینادزی  يهدنب  ام  دیمالـسا  رکنم  رگ 

تـساوخیم يراهق  نسوت  نوچ  دنکفا  تارف  هب  هگ  نآ  هحفص 44 ]  ] جاتیب امـش  هاش  يا  تخت و  یب  امـش  ریم  يا  میناشطع ؟ هچ  رخآ ز 
کـشم سپ  يراز  شطعلا و  رد  لافطا  يروخ و  بآ  وت  يرادافو ؟ مسر  وک  سابع ! يا  دوخ  هب  اتفگ  يرای  دـنک  شیب  اـت  بآ  دـشون  هک 
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يوس تفرگب  تسار  تسد  هب  غیت  دز  شنییآ  جـک  هاگان  جاب  هتفرگ  مصخ  زا  بسا  هش  يوس  تخیگنا  يرابکبـس  لـصا  دـید  ندرب  نارگ 
رب تساوخیم  یلو  داتفا  زین  نت  زا  شپچ  تسد  تساـکرگ  يدوخز  شمـسج  دوزفا  ادـخز  شناـج  تسارآ  لادـج  نییآ  کـشم و  پچ 

دناریم سرف  زاب  وا  نت ، شگندخ  تخود  رب  جاوم  شندب  نوخزو  کشم  نادـند  هب  تفرگب  تساجرب  شنت  هب  رـس  ات  بآ  دـناسر  همیخ 
سپ دـناشفا  نیمز  هب  شبآ  يرادـنامک  هاـگان  دـنارپ  اوه  هب  نادرگ  نیز  زا  باـکر  كون  اـب  دـناوخیم  زجر  زین  وا  زغم  شدوـمع  تفـشآ 

دـص تسـشنب  نیک  بکرم  رب  تساخرب  لد  هتفیـش  هش  جارعم  یتهج  زا  دوب  اجنآ  يو  هب  هک  ینین  دـنام  اجنامه  سأـیزو  ار  ردارب  دـناوخ 
هن ياپ  هن  تشپ  هن  ور  هن  هنیس  هن  تسپ  ییاج  هب  هداتفا  [ 30  ] الاب یهس  هک  شدید  هحفص 45 ]  ] تسویپ وا  بناج  ات  تسسگب  هپس  فص ز 
رود ام  رب  فجن  هاش  يا  [ . 31 [ ؟ جاکنک منک  هک  اب  ای  لد  مراذگ  هک  رب  ناه  تسکـشب  ملاز  متـشپ  خرچ  يا  نونک  هک  اتفگ  تسد  هن  رس 

نوحیج ارعـشلا  جات  داتفا  تسدز  هک  نآ  ات  سابع  ادهـشلا  ردب  داتفا  تسه  هب  تسین  سب  تخیمآ ، دهـش  هب  رهز  سب  داتفا  تسکـش  وت  زا 
هحفص 46]  ] جاع زا  ضایب  وچ  دنام  کشم  زا  داوس  وچ  دیاپ  داتفا  تسلا  دهع  زا  لد  رد  ماوت  رهم  نیا  داتفا  تسپ  هب  جوازا 

ق) تافو 1322 ه .ـ  ) یناماس نامع 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  سان  يهدبز  يهیلاع  بتارم  رد 

هلـسلس ار  هناش  وسیگ  هب  دز  یلیل  زاب  هحفص 72 . ش ، 1362 ه .ـ ناهفصا ، رامت  مثیم  تاراشتنا  یناماس ، نامع  عبط  رثا  رارـسالا ، يهنیجنگ 
ار امش  دش  ایهم  وا  تسین  گنهآ  ناتهناوید  رب  هچ  زا  ناگناوید  رب  هدنرآ  موجه  يا  ناگنزارف  يا  دیراد  رب  گنس  ار  هناوید  نیا  دش  نابنج 

فج ملا  رادهپـس  دش  ملع  یتسم  زا  تشارفا  لد  زاب  وک ؟ گنـس  دـیاب ، گنـس  اجنیا  ردـنا  وک  گنج  بات  قشع  اب  ار  لقع  تسین  گنس 
هب رپ  تقیقح  بآ  زا  یکـشم  شورخ  اب  نازات  باحـصا  بناج  رب  هب  هدرک  نایـسابع  توسک  رگهمغن  ینیـسح  روش  اب  هتـشگ  [ . 32  ] ملقلا

نافیرح عومجمز  دوخ  رـس  هب  رـس  ناـفیرح  شبآ  يهنـشت  رتشروآ  بآ  وچمه  ناـشطع  تسم و  رپ  کـشم  نآ  نیقی  طـش  زا  هدرک  شود 
سپاو یتخیر  ار  دوخ  بآ  بآ  هدروآ  طیحم  يوس  طـشز  يا  شطعلا  گـناب  خرچ  رب  وا  هدرب  شپط  رد  شبآ  ءاقـستسا  زا  خرچ  رتهنـشت 

دینش ییوهایه  ناتسم  زا  ششوگ  دینش  یئوب  لد  هناخیم ، زا  زاب   - زیرب تبآ  زیرم ، تبآ  نیا  زا  شیب  زیخ  جوم  رحب  يوس  يرآ  بآ  باتش 
قـشع يوگ  تقیقح  یطوط  وت  يا  قشع  يوـک  بیلدـنع  يا  ! ابـص يا  ناتـسودنه  زا  دـمآ  داـی  ار  لـیپ  ناتـسود  زا  رکذ  تفر  ار  ناتـسود 

ار ناقیرطمه  [ . 33  ] ناسللا بطر  افـصلاراد  نآ  رد  وش  افـصلاراد  نآ  رد  یتسج  رگا  هار  اـفو  زا  ناوخا  رگ  تدـندوشگ  رد  هحفص 47 ] ]
ار رارـسالا » ۀـنیجنگ   » دـنکرپ ار  راب  دـناسر  لزنم  رب  هک  ات  ار  هداتفا  راب  رای  نیا  یتمه  ار  هداتفا  راک  تسد ز  نیا  یتسد  ناسر  نم  زا  مالس 
رد نیـسح  زا  دـعب  ار  ساـبع  مدـقمه  نیتأـشن  رد  یتـمه  بحاـص  تسین  مروآ  ساـبعز  يرکذ  ناـیم  رد  مروآ  ساـن  يهرمز  ردـنا  يروش 
نآ زات  هکی  تبحم  نادـیم  هب  نآ  زاین  لها  [ 34  ] يهودـق نآ  مرجال   -... تسد ود  ار  وا  دوب  تسد  کی  ار  هلمج  تسلا  هاـش  نآ  يراداوه 
قح هار  نابلاط  دهج  هب  رتلماک  هلمج  نادیرم  زا  دهع  نوراه  ار  دیحوت  یـسوم  وزا  نانیب  دب  لاح  شوشم  نآ  وا و  زا  نانیب  ادخ  تشپ  يوق 

دیحوت طش  زا  یتفرگیم  [ . 35  ] ور شیدنا  كاپ  يآ و  رطاخ  كاپ  ورـشیپ  ینیـسح  قاشع  هب  دب  لیلج  هاش  رب  هلمج  يامنهر  لیلد  دب  ار 
رب کشم  نوخز  رپ  مشچ  هب  اروشاع  زور  وا  زا  رازاب  قنور  ار  ناورهر  وزاراک  بآ  دوب  ار  ناقـشاع  باتـش  اب  يدناسریم  ار  ناگنـشت  بآ 

ردنا نیسح  زج  دناشف  یتسم  زا  تسد  ار  شایتسه  رپس  دش  ار  الب  ناراب  ریت  رپسهر  ناماک  هنشت  يوسب  دش  نورب  نوچ  طش  زا  دمآ  شود 
مـشچ هک  ات  کشم  مشچ  يو  رب  تخیر  نادنچ  کشا  زیر  کشا  وا  تلاح  رب  دش  کشم  زیت  ریت  يو  رب  دیراب  ورف  سب  دنامن  يزیچ  نایم 

رب نیعت  زو  تخیر  كاپ  قلعت  بآ  نیمز  رب  بآ  کشم ، نآ  يهحشر  زا  دنروخیم  باوث  ناماک  هنشت  تمایق  ات  کشاز  یلاخ  دش  کشم 
هحفص 49]  ] تخیر كاخ  نآ ، رس 

ق) تافو 1335 ه .  ) یسوط رتخا 

یسراف رعش  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  یثارم  www.Ghaemiyeh.comحیادم و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 48زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


تارف طش  يوس  هب  لضفلاوبا  ترضح  نتفر  رد 

ار وک  تسد  رایرهـش  نآ  نماد  هب  نزب  لد  يا  ص 521 . اتیب ، نارهت  هیمالسا ، یشورفباتک  یسوط ، رتخا  دیاصق  راعـشا و  ینیـسح ، رازلگ 
هک اـیلوا  ناطلـس  تسد  راـتت  کـشم  هدرب ز  يوب  گـنر و  زا  وا  هاـگرابرد  كاـخ  هک  یلع  ینعی  تسد  راگدـنوادخ  هدـناوخ  شیوـخ  هب 
زا تسدراو  هدنب  دوب  هنیـس  هب  ار  لیربج  مادموا  میظعت  یپ  زا  هک  یهـشنهاش  تسد  راحب  نوچ  اخـس  دوج و  هاگ  دنراد  شهگرد  نایادـگ 

شیوخ ياوس  ام  رب  مرک  زا  تسا  هداد  هک  رادـج  ات  هاش  يا  تسد  رایـشوه  رهز  هدرب  شوه  طرف  زا  تسم  هتـشگ  هک  ره  وا  تیالو  يهداب 
گنج زور  گنر  درپ  هزرش  ریش  يور  زا  تسد  رایتخایب  وت  يالو  نماد  رب  دز  هک  نآ  ره  نمیا  دش  راگزور  روج  زا  تسد  راگدرک  ار  وت 

رد تسدراوس  لدلد  هش  يا  دـباین  وت  رب  روز  هب  دوب  ناتـسد  متـسر  هچ  رگا  نمـشد  هحفـص 50 ]  ] تسد راقفلاوذ  يهمئاـق  هب  ینزرب  نوچ 
زا نتـشیوخ  ناجز  دیوش  رادـبآ  ریـشمش  وت  تسد  هب  درگنب  نوچ  تسد  رارف  قیرط  يور  چـیه  هب  دـهدن  ار  مصخ  وت  مادز  رازراک  تشد 

تـسا زجاع  وچ  یـسوط » رتخا   » تتاذ فصو  زا  تسد  راهنیز  یپ  وت  رب  دهن  رـس  رب  ودعرا  تفأر  رـس  شایـشخب ز  راهنز  تسد  رارطـضا 
ریـش سابع  تسد  راعـش  تواقـش  رمـش  وت  يهداز  رب  تفای  هک  الب  برک و  هب  وت  يدـب  اـجک  مد  نآ  تسد  راـصتخا  يوسب  دربیم  راـچان 
راقو اب  نآ  مه  هب  دز  دیـشک و  یهآ  شردارب  رواـی  سکیب و  هدـنام  دـید  نوچ  تسد  راـگزور  نتلیپ  نـالدرپ  رب  یتشاد  هک  يدرم  يهشیب 
اونین تشد  رد  دیشک  نورب  تیمح  نیتسآز  هنادرم  تسد  راهب  دابز  دوب  هدرب  هیوپ  زک  راوس  ینسوت  نآ  هب  تشگ  کشم و  تشادرب  تسد 

، هصرع نآ  رد  تفاتشیم  هک  وس  ره  تسدرام  هدیچیپ  وچ  دوب  هک  ياهزین  رب  درب  شیوخ  راوخنوخ  نمـشد  عفد  رهب  زا  تسد  رازراک  یپز 
نوخز هدرک  خرـس  ریـش ، نوچ  دیـشکیم  هرعن  بضغ  مشخ و  يور  لد ز  زا  هحفص 51 ]  ] تسدراگن رگمتس ، نانمـشد  نوخ  زا  دومنیم 

اب درکن  رتکشخ  بل  راوگـشوخ ، بآ  زا  تسد  رادمان  نآ  دوخ  دارم  رب  تفای  نوچ  کشم  درک  بآ  رپ  دمآ ؛ تارف  يوس  تسد  راکش ،
یپ غیت ، ياههضبق  رب  تسد  راپس ، یتیگ  بکرم  ماگل  رب  دز  ماک  هنشت  هاش  نآ  تعجارم  یپ  زا  نوچ  تسد  رارقیب  ششطع  زا  دوب  هک  نآ 

يرای رب  تسد  رازه  وس  رهز  رادـبآ  غیت  اب  نایفوک  شلتق ز  یپ  زا  دـنلب  دـشیم  تسد  راـنک  ره  زا  قح  هار  ناگتـشگ  مگ  دـندز  شنتـشک 
نیمیز و دش  وچ  ادج  ار  وا  نتـشیوخ  نادـند  هب  بآ  کشم  تفرگب  تسد  راک  شتفر ز  هک  رازراک  تشد  رد  درـشف  اپ  ردـق  نآ  شردارب 

سب زا  كاخ  هایگ  ياج  هب  تسد  هدیمد  یتفگ  تسد  رامشیب  نت  دیرب ز  نانمـشد  زا  هاگبرح  هب  نت ، زا  دش  هدیرب  وا  تسد  ات  تسد  راسی 
هب نیز  تشپ  زا  تسد  رایرهـش  نآ  نتـشیوخ  تایح  زا  تسـش  بآز  یهت  شکـشم  وچ  تشگ  ریت  برـض  زا  تسد  راذـگهر  ره  هب  هداتف 
هار هب  مدرک  رازراک  تشد  رد  هک  رکش  رازه  اتفگ  هحفص 52 ]  ] تسد رادتقا  زا  کلف  رب  تشاد  هک  هش  نآ  ياج  تفرگ  نوچ  نیمز  يور 

هدـیرب ردارب  تسد  دـید  وچ  بنیز  تسد  راـگن  مغ  زا  یلد  اـب  دـندز  رـس  رب  لوسر  ترتـع  وا  مغ  زا  هاـگهمیخ  رد  تسد  راـثن  ردارب  قشع 
زا لانب  رتخا »  » تسد راذع  رب  وا  متام  هب  دز  هک  سب  زا  دش  هشفنب  گنر  هب  راذـع  ار  موثلک  تسد  رادـمجک  کلف  يا  هدـیرب  تداب  تفگ :

تسد راهچ  تشه و  تبحم  نماد  زا  رادمرب  هاش و  نآ  مغ 

لضفلاوبا ترضح  نیلاب  رد  ءادهشلادیس  لاح  نابز 

دش وا  راسگمغ  لد  هنیس ، نایم  تسویپ  قح  هب  لد و  ملاع  همه  زا  دیرب  تسد  نت ، زا  دش  ار  سابع  ترضح  وچ  ادج  هحفص 522 . نامه ،
دیـشک تسم  نادزی  قشع  يابهـصز  دوب  هک  سبز  وربا  درکن  شرت  شمـشچ  هب  دروخ  ریت  وچ  تسرایند  يالب  دـیقز  هک  نآ  رکـش  هب  داش 

زا دنپس  نوچ  مغ  شتآ  باتز  دیهش  هاش  دینش  ار  وا  يهثاغتـسا  وچ  تسد  زا  تفر  رارقیب  نم  راک  هک  ایب  ینکردا  ردارب  يا  تفگ : یهآ و 
رهم و وناز ز  هب  داهن  شرـس  تسـشن  ياپ ، هب  شنداتـسا  تقاط  دـنامن  لآم  هتـسجخ  نآ  نیلاـب  هب  هک  نوچ  دیـسر  هحفـص 53 ]  ] تسج اج 

تـسلا زورز  یلب  تداـیز  دوب  هتفرن  یلب  شیوخ ، يادـخ  هار  هب  دیهـش  يدـش  تسکـش  تشپ  هدـید  رون  يا  وت  گرم  ارم ز  نونکا  تفگ :
دلخ هب  اـسنریخ  وت ، رکیپ  زا  دـش  تسد  وچ  ادـج  تسرپ  يادـخ  کـی  موق  نیا  رد  دوبن  رگم  درکن  محر  موش  موـق  نیز  وـت  لاـح  هب  یکی 
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نیا ار  وت  دـنکف  اپز  تسـشردنا  ددرگ  راتفرگ  هک  ییهاـم  وچ  نوخ  يهجل  ناـیم  ردـنا  دـپتیم  وت  نت  تسخ  مغ  نخاـن  هب  ار  دوخ  يهنیس 
لتق يارب  ار  رمک  گنت ، هک  یـسک  ار  خزود  تفه  باـب  دوخ  خر  رب  دوشگ  تسپوت  ردـق  شیپ  هب  شدـنلب  ردـق  دوب  هک  راـتفر  جـک  رهپس 

تسه ات  ناهج  رد  دایرفز  تسین  شومخ  یسوط » رتخا   » سابع ترضح  يارب  تسبوت 

ناماک هنشت  ياقس  نآ  هیثرم  هحیدم و  رد 

دهد ناج  هک  رتشیپ  ناز  هحفـص 54 ]  ] دهد نادواج  یگدنز  دیون  ار  ناج  دـهد  ناج  قوشعم  هر  رد  هک  یقـشاع  ره  هحفص 523 . نامه ،
ناهم ویدخ  حدم  هب  نخـس  داد  ماودلا  یلع  یـسوط » رتخا   » وچ لد  ناج و  زا  دهد  نامناخ  رزو و  میـس  لایع و  لام و  تسدز  شهر  ردنا 

رفز تلجخ  قاور  شک  لضفلاوبا  لذب ، دوج و  يایرد  دـهد  ناتـسآ  رد  هب  شاهسوب  حبـص  ره  باتفآک  دـنوادخ  ریـش  لبـش  سابع ، دـهد 
وک نآ  ره  تسا و  جـیاوحلاباب  دـهد  نایژ  ریـش  هب  میب  هلمح ، هاگرد  ماقم  دـنک  وا  مرح  رد  هک  ییوهآ  ره  دـهد  ناـنج  رـصق  هب  شیوخ 
وچ وا  لافطاز  دـهد  ناهج  رد  الب  هب  نت  هک  ماهدینـشن  یـسک  يو  ریغ  دوخ  ردارب  هرردـنا  دـهد  نامه  انمت  درک  هک  یتجاـح  ره  وا  باـبز 

نانع تکرح  دزاس و  باکر  نیگنـس  ناکدوک  هب  دـناسر  بآ  هک  نآ  يوب  رب  دـهد  ناغف  هآ و  هلان و  تسد  هب  ار  لد  شطعلا  زاوآ  دونـشب 
هب ودع  شیپ  مخ  هک  شدیآ  گنن  هدید و  هب  دلخ  شریت  دهد  ناکم  ابیز  نت  رد  مصخ ، تسش  زا  وا  يوس  هب  دیایب  ریت  رازه  دص  رگ  دهد 

کشخ و ماک  اب  هحفـص 55 ]  ] دهد ناما  شناج  هب  مصخ  هک  اضر  دوبن  زاب  نینزان و  نت  دوش ز  ادج  شتـسد  دـهد  نامک  نوچمه  يوربا 
بآ بل  رد  ماک  هنشت  ناج ، ناهج  رد  هک  يو  زجب  هدیدن  یسک  اقس  دهد  ناپث  نوخ  رد  لمـسب  مین  غرم  نوچ  یگنـشت  ناج ز  رتيهدید ،

. دهد ناور 

قشع راونا 

لکـشم ره  هک  نآ  دوجو  اب  قشع  رادـید  يرگنب  ات  نک  زاب  لد  يهدـید  قشع  راونا  اـب  رادـید  بلاـط  یتسه  هک  يا  . 529 هحفص ، نامه ،
راشرس رغاس  زا  رایـشوه  يا  وش  تسم  لد  يانیم  یهت  يزاسرا  یهاوخ  مغیم  زا  قشع  راک  ردنا  هتـسویپ  دوب  ناریح  مه  لقع  لقع  ناسآ 

هکنآ حدم  هب  یـسوط » رتخا   » نوچ اشگ  بل  قشع  رارـسا  زا  يرـس  ناهنپ  وت  رب  دنامن  ات  شونب  تدحو  يهناخمخ  يهداب  زا  يرغاس  قشع 
هکنآ قشع  رازلگ  نبلگ  زا  یلگون  يدوب  هکنآ  فجن  هاش  قح  ریـش  لبـش  سابع  ترـضح  قشع  راثآ  دـیدپ  شدوجلا  ضیاف  دوجو  زا  دوب 
ربزه نآ  راکـش  ماگنه  ریـش ، نوچ  رگج  زا  دزیم  هرعن  قشع  راوهر  کباچ  دنمـس  نادـیم  رد  دـنار  ناسخ  مزر  یپ  اروشاع  زور  رد  نوچ 
يافج زا  قشع  رامضم  یگنج  راوسهش  نآ  بناج  وسراچ  زا  دندش  روآ  موجه  رکـشل  ناهگان  هحفص 56 ]  ] قشع راب  وا  گنهن  زادنا  لیپ 

نآ رکیپ  دـیپط  نوخ  رد  نیز  تشپ  زا  نوچ  داـتفا  نیمز  رب  قشع  رالاسهپـس  نآ  تسد  ود  نت  زا  ادـج  دـش  لـیفط  نب  میکح  ملظ  لـفون و 
قـشع هر  رد  قشع  راهنا  يهمـشچرس  زا  قح  شباریـس  درک  ناج  هنـشت  نوچ  ـالبرک  هاـش  ياقـس  نآ  داد  قشع  راوخنوخ  يداو  يوجگنج 

هحفص 57]  ] قشع راموط  رس  رب  دمآ  روطسم  وا  مان  راثن  ار  ناج  نوچ  درک  ردارب 

ق) 1339 ه .ـ ق -  1271 ه .ـ  ) يزاریش يهلودلا ) ۀصرف   ) تصرف

البرک نفک  نوگلگ  ءادهش  ءادهشلادیس و  ءاثر  رد 

زا مراد  . 446 ش ، ه .ـ نارهت 1337  سوریـس ، یـشورفباتک  ملق ، نیرز  یلع  حیحـصت  همدقم و  يزاریـش ، هلودـلا ) ۀـصرف   ) تصرف ناوید 
مغ ترـسح و  هب  اهناج  همه  نیزح  ياههلان  هنیـس  زا  مشک  ناور  ياهکـشا  هدـید  زا  مراب  نینوخ  همه  لد و  رب  اهمخز  نیرب  رهپـس  يهنیک 

رهپـس زا  رهپـس  هب  ات  هحون  تسا  نیمز  زا  نیبم  ماما  متام  رد  قلخ  كاـچ  ناـبیرگ  هدز  ناـماد  هب  اـت  نیرق  هصغ  درد و  هب  اـهلد  همه  تفج 
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[ . 36  ] ءاربغلا ۀـصرع  لک  البرک  ءاوشاع  مویک  موی  لک  نیما  لیئربج  هداد  ادـن  نیا  زور  همه  رد  ضرا  لـها  همه  رب  نیمز  هب  اـت  هلاـن  تسا 
تشد هب  الو  زا  داهن  اپ  ملاع  زا  تسرو  تسب  قح  هب  لد  رـسکی  ناهج  رب  دناشفا  تسد  مدق  داهن  الب  نیمز  رد  مما  ماما  یلع ، نیـسح  نوچ 

وید کلم و  زور  بش و  وا  يازع  رد  رگ  هحون  مغ  يهرارش  ناهج  ناج  هب  دز  ریرش  هورگ  نآ  ملظ  شتآ  متس  غیت  هب  اضر  زا  داهن  رـس  الب 
لک ءالبرک  ءاروشاـع  مویک  موی  لـک  هحفـص 58 ]  ] متاـم نیمز  ره  هب  تبیـصم  نیز  تساـغوغ  ناـمز  ره  هب  تداهـش  نیز  مدآ  ینب  دد ، و 
بآ یپ  زا  وا  رواـی  راـی و  دوب  یمه  هک  ساـبع  ترـضح  زارفا ، تیار  وا  ربارب  ناـج  هب  يدوب  هکنآ  وا  ردارب  زا  داـی  منکیم  ءاربغلا  ۀـصرع 

، نیمز رب  داتفا  متس ، يهشیت  زا  هگان  وا  رکیپ  اهتسد ز  نیکرـشم  دندنکفا  دنتخآ و  نیک  غیت  وا  رت  يهدید  هب  دمآ  يریت  کشخ  بل  اب  تفر 
هحفـص  ] ءاربغلا ۀـصرع  لک  البرک  ءاروشاع  مویک  موی  لک  وا  رهاوخ  راز ، موثلک  تفگ  اج  همه  رد  هام  لاس و  شمغ  رد  وا  رورپ  زان  ورس 

[59

)ـ 1361 ه و : 1296 ه ـ ت : ( ) یناپمک  ) یناهفصا يورغ  نیسح  دمحم  خیش  جاح 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  ءاثر  حدم و  رد 

هحفص 117. ش ، 1338 ه .ـ نارهت ، ۀیمالسالا ، بتکلاراد  یناپمک ،) هب  فورعم   ) یناهفصا يورغ  نیسح  دمحم  خیـش  جاح  موحرم  ناوید 
ار هک  ره  درک  موحم  وا  يهتـسویپ  يوربا  رغاس  تسد  هدرب ز  منخـس  نیریـش  یقاس  لد  نید و  تسم  هدمآ  بارـش  روش  زا  هن  هدیروش  لد 

ناوتن ار  شلدتعم  تماق  تسپ  هدمآ  رظن  هب  ملاع  ود  هک  ربونص  هن  تفریم  نامارخ  هچ  شدنلب  يالاب  ورـس  تسویپ  یتسه  هب  دوزفا  یتسین 
دیرجت يهضور  زا  يو  يور  لبنـس  دیمد  دیحوت  نشلگ  زا  يو  يور  يهلال  تسب  قنور  شدق  ورـس  زا  [ 37 « ] مقتساف  » نمچ دناوخ  یبوط 

سابع فراعم  دیحوت و  يهداب  یقاس  تسویپ  تقیقح  هب  ینعم  تروص و  وا  رد  دـش  تسوا  مشاهینب  هام  افـص ، ناوخا  هاش  [ . 38  ] تسرب
ره رس  هب  اپ  دز  دوخ و  زا  دش  تسین  تشذگ  تسد  رـس و  نادیهـش ز  هاش  هر  رد  هحفص 60 ] [ . ] 39  ] تسلا ناتسبش  عمـش  لزا  مزب  دهاش 
هآ دش  ناکیپ  فده  نونکم  رهوگ  فدص  تسرپ  هداب  نآ  يرادافو  نابرق  هب  ناج  دومنن  رتبل  یقاس و  ناور  بآ  رد  تفر  تسه  هک  هچ 

قریب نوگن  دش  تسکشب  ملاع  همه  هانپ  تشپ و  رمک  ندبز  شتسد  ود  داتفیب و  ياپ  زا  شرس  تسـش  كوان و  نآ  زا  دایرف  هنیـس و  نآ  زا 
تـسخن لقع  لد  هک  قشع  هر  رد  افج  غیت  زا  دش  هتـسخ  شنت  هن  تسـسگ  دیما  يهتـشر  وا  زا  سپ  ار  نید  هاش  دیردب  رکـشل  يهزاریـش  و 

افو رصم  فسوی  تسشن  راتفرز  هک  نامارخ  ورس  نآ  زا  هآ  دنامب  راتفگز  هک  ناشخرد  لعل  نآ  زا  فیح  [ . 41  ] تسخب زین  وا  مغ  زا  [ 40]
تسرن رهدلا  دبا  وا  مغ  نادنز  لد ز  افسا  او  نوخ ؛ هب  هقرغ 

سابعلا لضفلا  یبا  ءاثر  رد 

هراب کی  هک  ار  تردـق  لاثم  یبوط  لخن  دـش  هچ  دـمآ  رد  اپ  زا  وت  دـنلب  ورـس  هک  دـمآ  رـس  رب  ار  وت  رخآ  هچ  ردارب  هحفص 118 . نامه ،
رب نوخ  گنز  یسب  ار  امن  قح  يهنییآ  هک  اغیرد  دمآ  رتلاهنون  لگ و  خاش  هب  مدرم  هشیپ  متـس  نیا  هشیت  زا  هچ  دمآ  رب  گرب و  خاشیب و 
زا رس  رب  هچ  ار  یمـشاهینب  هام  هک  منادن  هحفـص 61 ]  ] دمآ رواخ  شخر  غورف  زک  یهم  روانـش  دش  نوخ  هب  دیـشروخ  وچ  دمآ  رونا  خر 

گندخ ار  [ 42  ] مدـق فاق  ءاقنع  هک  اغیرد  دـمآ  رـسفا  دـنلب  ره  رـس  جات  هک  تمحز  دـید  يرـس  تمحر  رادرـسز  دـمآ  رتخادـب  موق  نیا 
مزلق هک  دش  ادج  تواخـس  طیحم  زا  یفک  دمآ  رهوگ  ره  شقن  رگتروص  هک  یتسرپ  اتکی  دش ز  ادج  یتسد  ود  دـمآ  رپ  لاب و  هب  فلاخم 
ایرد یلعل ز  کشخ  يهناد  کی  رد  بجع  دـمآ  رگخا  زا  رپ  ینورد  اـب  نورب  اـیرد  بآ  یلد ز  اـیرد  هک  اـغیرد  دـمآ  رتمک  یفک  زا  وا  رد 
زرـس نوگن  تیآ  ترـصن  تیار  نآ  هک  اغیرد  دمآ  رثوک  يهمـشچرس  هک  یناهد  شتآ  يایرد  دوب  شطع  زوسز  دمآ  رتمشچ  ود  اب  نورب 

دمآ [ 43  ] رصرص کی  دادیب 
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شنادنزرف هب  باطخ  رد  نینبلاما  لاح  نابز 

زا شنماد  نیـشن  نودرگ  یـسیع  زا  لد  هدرب  اـیح  نیـشن  هدرپ  لد  هآ  نـینبلاما  لد  غادز  تخوـس  [ . 44  ] نیمراچ کلف  رد  روخ  يهمـشچ 
روسن لثم  ۀـعبرا  نیزگ  ناوج  راچ  فک  هداد ز  [ . 45  ] رازه غرم  وچ  راز  شلد  غرم  نیتسآ  ناور ز  هدـید  لد و  نوخ  رازهلال  رگج  تخل 

ياپ هب  ناشیا  زا  شرع  يهمئاق  نیکر  ینکر  هیحان  رهز  تفای  نت  راچ  نآ  زا  دیحوت  يهبعک  نیـشتآ  ناشمغ  زا  نیـشن  هردـس  [ . 46  ] یبرلا
نانک يوم  نانک  هیوم  رگهحون  وا  مغ  زاسز  هرهز  نینهآ  لد  بآ ، یـسب  هدرک  رهد  يوناـب  يدوواد  يهمغن  نیتم  اـهنآ  زا  لدـع  يهدـعاق 
نیرق ابیز  دهاش  نآ  مغ  اب  عمش  وچمه  ناج  هتخوس  ناشف  کشا  نیگن  متام  يهقلح  نآ  رد  دوب  دوب  هقلح  رـس  هک  لضفلاوبا  دای  نیعروح 

[47  ] رون هللا  وت  يارغ  يهرغ  نینزان  یسب  زان  نمچ  رد  وت  يارالد  يالاب  ودق  ياک  نیرب  شرع  هب  هدنکفا  رد  هزرل  وا  زوسناهج  دایرف  هلان و 
مهو نوریب ز  وت  يـالاو  تمه  نیچ  نیچ  وا  مخ  رد  نوـصم  بیغ  مدـقو  رـس  وـت  ياـبیز  يهرط  هحفـص 62 ]  ] نیبم باـتک  نیتسخن  شقن  . 
کی تلدعم  قفا  زا  تفر  یتفر و  نیمـسای  لگ  خاش  زا  یلگون  تفرب  [ 49  ] نیـسای نشلگ  زا  یتفر و  نیز  ردص  رد  وت  [ 48  ] ياندا تولخ 

مغ زا  تساور  دـناشفب  نوخ  رگا  مزمز  [ . 50  ] نیمی لامـشز و  ینامی  نکر  دـید  بیـسآ  وچ  تخیر  ورف  هبعک  نیبج  هم  خر و  رهم  یکلف 
نیک ناکیپ  يدادیبز  داد  لاثم  انیس  يهنیس  نآ  زا  هآ  نیمالاحور  رپهـش  مغز  تخوس  زابهاش  نآ  رپ  لاب و  وچ  تخیر  نیقی  لها  يهلبق  نآ 

[52  ] نیزر لقع  نیمک  زا  ارت  نیب  قح  يهدـید  دز  دادـیب  يهناخنامک  ریت  نیفد  دـش  نوخ  هب  هللا  انا  رـس  تفاکـش  [ 51  ] یهلا يالجت  روط 
همه مرمع  نمرخ  نیمز  يور  هب  باتناهج  رهم  نوگن  دش  نیز  قرشم  زا  تبقاع  [ . 53  ] نیزو دومع  يدید ز  وت  هچنآ  تشادن  لمحت  بات 

ارم دوب  ناوج  راـچ  [ . 54  ] نیـسپ زور  وچ  زورما  نم  زور  هایـس  ناـبیرغ  ماـش  نم و  حبـص  نیچ  هشوخ  ره  يهمعط  لد  يهویم  دـش  داـب  رب 
رگج هک  لد  يا  وشب  نوـخ  [ . 56  ] نیعط اعیرص  یـسما  مهلکف  مهدعب  نم  ةایحلا  یف  ریخ  ال  [ . 55  ] نینب نم  تحبـصا و ال  مویلاو  زورفلد 

یناوج تسین  رگد  هک  نوـچ  [ . 58  ] نیرعلا ثویلب  ینیرکذـت  ربم  یتیگ  ردام  ناوج ، ماـن  [ . 57  ] نیتولا عطقب  توملاولصلاودق  ناگـشوگ 
نیمغ تمایق  هب  ات  نامیلاع  رهد  يوناب  يهلان  زا  رفتفم » [ . » 59  ] نینبلاما کیو  ینوعدت  ارم ال 

سابع ترضح  يهیثرم  رد  دازتسم 

هحفص [ . ] 60  ] مدق رازلگ  تخوس  مدق  هب  ات  رـس  تخوس ز  وا  رب  ربونـص  ات  مخ  هدش  هش  رمک  ملق  لضفلاوبا  ياس  یهـس  ورـس  دـش  هک  ات 
نآ هک  ات  متام  نیز  روهلعش  مغ  شتآ  زا  دش  راب  ررش  روط  يهلخن  تخوس  اتکی  دهاش  تخوس  اپ  ات  رـس  زورفا ز  لد  ورـس  نآ  هک  ات  [ 63
هب هک  سب  شدق  يابوط  خاش  مرخ  يراز  هلال  مرا  غاب  نوچ  هدمآ  نوخ  تشد ز  نماد  هداد  رـس  نوخ  يوج  هداتفا  يوج  بل  نامارخ  ورس 
بآ یپ  ردنا  هک  دادیب  شتآ  نیزا  داد  مکحم  سب  یمقر  مقر  توقای  طخ  شیور  يهحفـص  رب  هدز  دش  ناجرم  يهخاش  دـش  ناتلغ  نوخ 

تسد و داد  ناور  بآ  بلط  رد  نابل  هنشت  یقاس  مرک  دوج و  رصنع  [ . 61  ] ممه دنوادخ  نوخ  الب  كاخ  رب  تخیر  بارخ  تشگ  یملاع 
ملظ نیزا  داد  داتفا  دادیب  رصرص  زا  تلدعم  تیار  منرپ  یمـشچ  ود  اب  [ . 62  ] مصخ رحب  نآ  زا  دـمآ  نورب  تفر و  بل  کشخ  ناج  رس و 

قریب نآ  دش  راسنوگن  ات  هراوآ  ناوناب ، هراپ  رکـشل  يهزاریـش  هراچیب و  هاش ، ملاع  ردـنا  ررـش  ملع  خرچ  رـس  هب  دز  ناگدزمتام  هآ  داسف  و 
رارـسا و نزخم  رد  هک  تشادـنپ  مه  نیک و  كوان  فدـه  نید  رهوگ  فدـص  يدوب  هک  هنیـس  نآ  دـش  ات  مه  قریب  لـماح  مچرپ  نودرگ 
اب همه  مه  هب  هتسویپ  هتسر و  رگم  هچنغ  زا  راخ  هتـسدلگ  نوچ  هدش  هتـسشنب  شندب  رب  الب  ناکیپ  هک  سب  [ . 63  ] مرحم ان  دز  هنخر  مکح 

تـسد متـس  ملظ و  سکرک  مرح  ناغرم  هب  درک  فرط  راچ  زا  هلمح  رف  تکوش و  نانچ  اب  رپ  هس  ریت  رپس  دـشامه  ناطلـس  هک  ات  مأوت  مه 
تسد ود  داتفیب  ات  [ . 64  ] مد یـسیع  رئاط  مدق  ءاقنع  رپ  لاب و  هثداح  نیز  تخیر  ادخ  تسد  يدب  هک  ادج  درک  شنت  یتسد ز  ود  ریدـقت 
هچنآ دومع  تقیقح ز  رادرس  رس  هحفص 64 ]  ] مرح سیماون  هب  مما  هاگانپ  هب  فلاخم  هاتوک  تسد  زارد  هرابکیب  دش  زاجح  ریم  نآ  نت  زا 
نوخ نتاب  دوجو  میلقا  تفر ز  افص  ناوخا  هاش  ملاو  جنر  نیا  زا  سپ  مج  رـسفا  رـس و  نودیرف و  قرف  رب  كاخ  دینـش  تفگ و  ناوتن  دیدب 
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هحفص 66]  ] مغ زا  غاد  یلد  اب  مدع  ناتسبش  هب  دش  افو  ناویا  عمش  دولآ 

ش) 1288 ه .ـ و :  ) يوریپ ربکا  یلع 

لضفلاوبا يانث 

لضفلاوبا يادخ  يهنارکش  یپ  زا  هحفص 349 . ش  1346 ه . نارهت ، باتک ، عبط  یماهس  تکرش  يوریپ ، ربکا  یلع  يدمحم ، لگ  هتـسد 
لد ياون  لد  دیادز ز  گنز  لضفلاوبا  يالو  زا  رهم و  زا  رو  هرهب  دشابن  هک  یلد  نآ  دزرایمن  چیه  لضفلاوبا  يانث  نابز  لد ، زا  دـنک  یم 

نوخ و ادـخ  تاذ  لضفلاوبا  ياضر  ادـخ  ياضر  تشگ  حـلاص  يهدـنب  عیطم  دـبع و  وچ  دوب  لـضفلاوبا  ياون  زا  دـیآ  برط  هب  لد  زیگنا 
لـضفلاوبا يالبرک  دای  دـنکب  نوچ  اـم  لد  نورد  زا  شتآ  دـنز  هلعـش  لـضفلاوبا  ياـهبنوخ  نوخ و  نیـسح  تاذ  تسا  نیـسح  ياـهبنوخ 

يافق رد  دوب ، نیـسح  مشچ  سابع  وچ  تفر  تارف  طش  بناج  لضفلاوبا  ياعدـم  هدـعو ، نیمه  دوب  هنیکـس  هب  رگا  دادـب  وا  بآ  يهدـعو 
هدید هب  دز  افج  ریت  نوعلم  دحلم  ثیبخ  نآ  لیفط  نبا  لضفلاوبا  يافو  دوب  قداص  دهاش  هعیرـش  نورب ز  وا  دـمآ  کشخ  بل  اب  لضفلاوبا 

دید ردارب  قارف  زا  دش  مخ  نیـسح  تشپ  لضفلاوبا  ياج  هتـشگ  هک  یلخن  سپ  رد  تخیر  ورف  بآ  دیرد و  شفیرـش  قرف  لضفلاوبا  ياه 
يو لتق  نینبلاما ز  وچ  تشگ  لضفلاوبا  يارجام  مغ ز  زا  رـس  هب  دز  نایرگ  يهدید  ود  اب  هدیدمغ  بنیز  لضفلاوبا  ياسر  دق  نوچ  نوگن 
رهب رـشح ، زور  ادخ ، دزن  لضفلاوبا  ياول  زجب  یئاول  تسین  ینیـسح  ياول  زا  سپ  تنج  رد  رب  لضفلاوبا  يافـص  زا  درک ، ادخ  دمح  هاگآ 

يادـف يوریپ »  » ناـج تـشگ ز  تـسود  هر  كاـخ  يادـف  ار  ناـج  وـچ  هدرک  هحفـص 67 ]  ] لضفلاوبا ياهتـسد  هب  دزان ، همطاـف  تعاـفش 
لضفلاوبا

درک افو  شیوخ  دهع  هب 

رخآ مد  ات  درک  افو  شیوخ  دهع  هب  سابع  ادخان ، تشگ  قح  تمحر  کلف  هب  سابع  ادخ ، اب  لاوحا  همه  رد  دوب  وچ  هحفص 351 . نامه ،
ادخ نید  يرای  يارب  سابع  اونین ، هاش  یـسک  یب  دـید  وچ  دیهـش  نیـسح  يرای  یپ  تسبب  رمک  سابع  اول ، نتـشیوخ  فک  هب  نوچ  تفرگ 

هب سابع  یتفال ، هاش  رـسپ  طش ، رانک  دیتلغ  نوخ  هب  ادج  دـش  وا  نت  زا  تسد  ود  سابع  اوشیپ ، تشگ  ناهج  نارورـس  هب  رـس  زا  تشذـگ 
هک یمد  نآ  زا  دای  دیامن  يوریپ » ، » نیسح يالبرک  هب  سابع  ادف ، دوخ  ناج  رس و  تسد و  دومن  هللالوسر  ترجه  زا  کی  تصـش و  لاس 

هحفص 68] ( ] ش 1344 ه . یلعم ، يالبرک  قارع ،  ) سابع اخا  ای  گناب  دزب 

ینم رادملع  تشد  نیرد  وت  ردارب  يا 

یب هش  روضح  تفر  بدا  اب  سان  فرـشا  یلع  نب  نیـسحز  تصخر  تساوخ  سابع  نادیهـش  هاش  یـسکیب  نوچ  دـید  ص 347 . نامه ،
هک هد  متـصخر  وت  رغـصا  یلع  نابرق  هب  سابع  ناج  وت  ربکا  یلع  يادف  هب  مناج  هک  يا  هللادـبعابا  رای  یب  ورـسخ  ياک  تفگ : هانپ  تشپ و 
هب خـساپ  داد  ادـخ  ریـش  رـسپ  زا  نانخـس  نیا  دینـش  نوـچ  شوـنار  تداهـش  ماـج  منک  گـنج و  مـنکب  شورخ  شوـج و  رپ  يداو  نـیرد 

نیا رد  گـنج ، ضوـع  ینکـشیم  ارم  تشپ  مغز  هتـشک ، يوـش  رگ  ینم  رادـملع  تشد  نیرد  وـت  ردارب  يا  ـالب  برک و  هش  لـضفلاوبا ،
يوس هب  دش  ناور  تفرگب و  کشم  تاجن  باب  رسپ  تعاطا  درک  هش  رما  نیسح  لافطا  بل  رب  ناسر  بآ  ياهرطق  نیع  ود  رون  يا  ، هکرعم

ار کشم  هار  زا  وا  دیسر  وچ  هعیرش ، هب  دراو  تشگ  داد  مشاهینب  هام  یلع  روپ  رب  هار  داتفا  شبنج  هب  ریـش  نآ  تبیه  زا  رکـشل  تارف  طش 
هحفـص 69]  ] ناور بآ  نآ  رد  درب  ورف  تسد  فک  ود  ناج  دریگ  دنک و  دوخ  زا  شطع  عفر  تساوخ  هآ  لد  زا  دیـشک  بآ و  زا  رپ  درک 

وت تسا  بدا  زا  رود  هک  بآ  روخم  سابع : تفگ  دیهش  هاشنهش  کشخ  بل  دمآ ز  شدای  دیدب  هدازهش  وچ  شیوخ  فک  ود  رد  ار  بآ 
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نداد هار  هب  داتفیب  شود و  يور  دنکفا  کشم  هاگن  بآ  نآ  رد  درک  فکز و  ار  نآ  تخیر  تسا  بل  هنشت  یلع  نب  نیسح  بآ و  يروخ 
هب درک  ور  هشیدنا و  رد  دش  هاگآ  دش  وا  دصقم  زا  وچ  دعس  رـسپ  دومرف  نادیهـش  هاش  مرح  يوس  هب  ور  دوب  شدوصقم  وچ  لافطا  هب  بآ 

يریـش وچ  تشگ  وا ، هب  تشگ  نوچ  هلمح  مایخ  هب  دناسر  بآ  نیا  هک  دیراذگم  ماندب  هورگ  مرـشیب و  يهقرف  يا  هک  تفگ  هاپـس  دارفا 
تسکشب ردارب  تشپ  شمغز  دیهش و  دش  تسد  ود  ناج و  رـس و  داد  قح  هر  رد  ضرغلا  ناتفـص  هبور  يهقرف  زا  نت  داتـشه  تشک  نارغ 

هحفص 70]  ] نیسح لضفلاوبا و  تعافش ز  دیما  دراد  نیش  نویش و  مغز  زورما  دنکیم  يوریپ » »

ش) 1298 ه .ـ و :  ) یناریمش یئاط 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تدالو  رد 

ادیپ يرمق  هم  نآ  زا  مشاهینب  هک  درک  ادیپ  يرـسپ  نآ  نینبما  ترـضح  هحفص 202 . نارهت 1365 ، ج 2 ، یناریمـش ، یئاط  ناوید  تایلک 
هم خرچ  هم  زک  دوخ  رب  دلاب  مشاهینب  هک  دراد  ياج  درک  ادـیپ  يرمث  تعاجـش  لخن  وا  زا  هک  ادخریـش  زا  هدـمآ  ناهج  هب  یلاهن  ون  درک 

دوش هدییاز  هک  تشاد  نامگ  هک  درک  ادیپ  يرف  بیز و  یلع  شود  وا  زا  هک  دوخ  رونا  خر  تخورفا  یکدوک  نیبج  هم  درک  ادیپ  يرتبوخ 
نینبما دزـسیم  درک  ادیپ  يروجات  رومان و  نیرق  یب  شدالیم  زا  یگنادرم  يدرم و  ملاع  درک  ادـیپ  يرنه  یتیگ  ردام  یتسار  بدا  لضف و 

هحفص  ] درک ادیپ  يرصب  رون  هللالوسر  وز  کیل  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  هچرگ  تسین  درک  ادیپ  يرـسپ  جیاوحباب  نانچ  هک  میرم  رب  دنک  رخف 
تعاجش نادیم  ریش  وا  زا  هک  تیالو  ناماد  تفات ز  يرتخا  درک  ادیپ  يرگد  ریش  وا  زا  ادخ  هک  زگره  ددرگن  ریـش  زج  هب  ریـش  يهچب  [ 71

يداو دیسر  رادافو  ياقس  ار  ناماک  هنشت  درک  ادیپ  يرکش  تداهش  دهش  وا  زا  هک  دش  يرادملع  هکی  ادهش  فوفص  رد  درک  ادیپ  يرگج 
وا يوزاب  رب  هسوب  درک  ادـیپ  يررـش  دوخ  لد  هب  شهاگن  زک  لاح  نآ  رد  ردـپ  دـنگفا  شاهدـید  رب  هدـید  درک  ادـیپ  يرپسهر  بدا  فطل 

ادیپ يرپ  لاب و  وا  خر  هاگن  زا  قوش  رس  زا  نیسح  يور  رب  وچ  دوشگب  هدید  درک  ادیپ  يرت  نامشچ  هک  لاح  نانچ  اب  شدیئوبیم  دزیم و 
فطل زا  ییوگ  دنلب  راتفگ  قیال  دوبن  نکلا  قطن  درک  ادیپ  يرثا  وا  رظن  اهلد  هب  هک  تسیرگن  شیور  هب  تشگ و  وا  رب  هریخ  نانچ  نآ  درک 

هحفص 72]  ] درک ادیپ  يرظن  یئاط »  » هب

ش) 1309 ه .ـ 1239 و : ت :  ) ینارهت یهوکش 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تبقنم  حدم و  رد 

نأـش زا  دـهن  ناویک  رـس  رب  اـپ  لـضفلاابا  ناـماد  هب  تسد  دـنز  هک  سک  ره  هحفــص 259 . ق ، نارهت 1400 ه .ـ ینارهت ، یهوکـش  ناوـید 
دیـشروخ لضفلاابا  ناسحا  يهرفـس  نیرب  تانج  لضفلاابا  ناوخ  روخ  هریز  یگمه  ملاع  لضفلاابا  نابرق  هب  داب  ناهج  ناـج  يا  لـضفلاابا 

رپ و دزوسب  راب  دص  ود  لیربج  شلالج  فیصوت  نتفگ  زا  درخ  رصاق  شلامج  رون  يهعـشعش  زا  هم  تسا  تام  شلالج  هاگرخ  يهبق  دوب 
کی شیور  يهولج  زا  ياهرذ  دوـب  [ 66  ] سمـشلا شیوم و  يهرط  زا  یتـیآ  دوب  [ 65  ] لیللا لضفلاابا و  ناتـسبش  هب  رگ  دـنک  زاورپ  شلاب 

دقز یبوط  تنج  کی  لضفلاابا  ناویا  رد  تسا  هداتف  هدجس  رب  شیوک  هب  رخف  زا  هدمآ  فاوط  هب  هبعک  شیوبـسز  مزمز  رثوک و  دوب  هرطق 
ترـضح شرد  هب  وگ  ینرا  بر  تسانیـس  يهنیـس  ای  هبعک و  مرح  شیوک  تسا  یبوط  هدش  مخ  وا  تماق  ودق  شیپ  رد  تسانعر  تماق  و 

یکی تفرگب  روالد  سابع  دش  شتآ  رـس  هب  ات  اپ  ردارب  ناریغـص  زیگنا  ررـش  هآ  ز  لضفلاابا ... ناشخر  تعلط  دنک  هولج  رگ  تسا  یـسوم 
رب تخیر  فرط  راهچ  زا  لـضفلاابا  نـالوجز  خرچ  دـش  هلزلز  رد  [ . 67  ] رـسیاو نمیا  زا  هکرعم  يوس  درک  ور  رواـکت  هب  یه  دزب  کـشم 

دیدرگ دمآ و  کشم  هب  ریت  کی  ریبدت  يهتشر  یلع ، سابع  فک  زا  دش  هحفص 73 ]  ] ریشمش هب  ریشمش  دمآ و  ین  رس  رب  ین  ریتالب  ربازوا 
برض زا  رافک  رکشل  زا  هلسلس  دص  رکیپ و  کی  راتفرگ  ریشمش  مد  رب  شنت  ناج و  دش  لضفلاابا  نابیرگ  هب  دمآ  لجا  تسد  ریـس  ناج  ز 
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هب تشه  شرـس  هنـشت  بل  هش  دمآ  لضفلاابا  ناجورـس  دیدرگ  وت  نابرق  رارک  ردیح  فلخ  يا  هک  دزب  دایرف  راسنوگن  بسا  زا  دمآ  دومع 
كاپ نوخ  نملاوذ  رهظم  نیسح  تشاد  یلد  هچ  ایآ  نویش  هب  درد  رپ  لد  زا  دیشک  هحیص  سپ  نمشد  ینوریتز  دید  ینت  كاچ  دص  نماد 

هحفص 74]  ] لضفلاابا نامشچز  درکیم  وچ 

ش) 1343 ه . و : ( ) یلیصحت  ) ینارهت طایخ 

سابع ترضح 

دورو نوخ  طیحم  رد  مکلک  درک  دومن  نایغط  ام  رکف  رحب  زاـب  هحفص 624 . ش ، 1365 ه .ـ مق ، ردـق ، تاراشتنا  زا  ینارهت ، طایخ  ناوید 
هچ نیب  مرکیپ  زا  نورب  دش  رهاظ  سح  ملد  ردنا  دز  همیخ  مغ  رکشل  یموچ  دمآ  شوج  هب  نوخ  مقورع  رد  ین  لثم  نالان  تشگ  مدنب  دنب 

تجح نوچ  باکر  رد  اپ  منک  نم  ات  متساوخ  بانج  نآ  رما  يارجا  یپ  زا  قشع  نافوط  اب  هتشگ  فداصم  نوچ  قشع  ناطلـس  رـس  رب  دمآ 
هراپهراپ نوگژاو  می  نآ  رد  نامیا  یتشک  نوخ  رحب  نوچ  هدـش  رپ  نآ  یمدـید  رگهولج  دـش  البرک  ممـشچ  ود  رب  رـصب  زا  درک  عفترم  ار 

هاش نآ  هب  وا  درکیم  ضرع  لوسر  دنزرف  دزن  هداتـسیا  لولم  یبلق  اب  سابع  ترـضح  ادـج  اهرکیپز  رـس  نوخ  رد  هتفخ  ادـخ  راصنا  مسج 
نذا تبقاع  داتف  وا  رکفت  ردـنا  یتدـم  نیـسح  ناکما  ملاع  رایرهـش  نیتأشن  باقر  کلام  نآ  زا  دـعب  راثن  مزاس  تهر  رد  ناج  ملیام  راـبک 

دنزرف ناوج  نیا  تسادـخ  رهق  رهظم  هناگی  نیا  بعت  رد  تصخر  رهب  زا  ناوج  نیا  بجعلل  ای  یمه  متفگ  دوخ  هب  نم  دادـن  يو  رب  لدـج 
رفن کی  دنامن  یقاب  ودع  زا  رن  ریـش  نیا  رگا  دیآ  شورخ  رد  نیکرـشم  لک  هب  قیاف  دوب  نیا  نید  بوسعی  يهناحیر  دوب  نیا  تسایلوا  هاش 
نیا رد  دهد  ناج  هتسب  دهع  راگدرک  اب  لزا  ردنا  نیسح  نوچ  اوسام  رب  دوب  بلاغ  تهج  نیز  یضترم  بانم  بیان  دوب  نوچ  هحفص 75 ] ]

يراب نیملاعلا  بر  هار  رد  دهد  رـس  نیک  نادیم  دور  دوخ  ناشیا  دعب  ادف  دزاس  کی  هب  کی  قح  هر  رد  ادتقم  نیا  ار  شیوخ  ناروای  راید 
سابع هچرگ  بآ  رکف  نک  نم ، تیبلها  رهب  باتـش  اب  ور  اخا  ناج  يا  : تفگ دوشگ  ار  بل  ناوج  نآ  باوج  رد  دوهـش  رارـسا  يانیب  نآ 

طـش بناج  باتـش  اب  هعیرـش  يوس  ناور  دـش  باـکر  رد  ار  دوخ  ياـپ  هگ  نآ  درک  دوب  میلـست  هش  رما  دزن  کـیل  دوبن  دوخ  اـب  ناـمز  نآ 
نید نآ  بآ  رومأم  دب  هدرک  ایحیب  دعـس  نبا  ار  ياهدع  البرک  ردنا  متفه  حبـصز  نوچ  ودـع  شیج  اب  تشگ  هجاومات  ور  دومنب  هرـسکی 

شورخ رد  دش  قح  ریـش  روپ  تخـس  ناور  بآ  بل  رب  اپ  دهن  هک  ناوج  نآ  زا  دـندش  عنام  تهج  نیز  هاش  راصنا  رب  هار  دـندنب  هب  هک  هانپ 
داتف وا  شراذگ  وا  دزن  هک  ره  فاصم  رب  دراو  تشگ  اسآ  ردـیح  فالغ  زا  ار  دوخ  غیت  يدیـشک  رب  شوج  هب  دـمآ  لمع  نیز  مزلق  وچمه 

ار دوخ  کشم  باهـش  نوچ  هعیرـش  رد  دراو  تشگ  ایربک  عنـصز  ناریح  ردـق  دـش  اضق  هلاو  شتلوص  بیهن  زا  داد  داب  رب  ارو  رمع  نمرخ 
بل زا  دومنب  دای  ماک  هنـشت  نآ  ار  بآ  دشون  تساوخ  ناهد  کیدزن  درب  دومن و  رپ  ناور  بآ  نآ  زا  دـعب  ار  دوخ  تسد  بآ  دومنب  ادـتبا 

يریمب رگ  تسا  یگدـنب  زرط  قشع و  فالخ  نیا  بل  هنـشت  تبیبح  بآ و  يروخ  وت  بدا  طرـش  نیا  تسین  دوخ  اب  تفگ  ماـما  کـشخ 
غرم و بآ  يور  رب  دوخ  تسد  زا  بآ  تخیر  راگزور  مشچ  هدـیدان  یقـشاع  راگف  ساـبع  لـثم  يرآ  يرآ  تسا  یگدـنز  نیز  هب  هنـشت 
رب کشم  راگف  ناشطع  ياقـس  نآ  يراب  تارف  طش  زا  جراخ  ناشطع  تشگ  تاجن  باب  أجلم و  نآ  تبقاع  بابک  يو  رب  شلد  دش  یهام 

ناهگان تواقـش  رفک و  رکـشل  هاش  لاـفطا  رب  بآ  دـناسر  اـت  هاـگ  همیخ  يارب  زا  مزاـع  تشگ  هحفـص 76 ]  ] راوس دش  تفرگ و  شـشود 
تسار تسد  دش  شرکیپ  زا  ادج  نوچ  ناوج  نآ  تسد  عطق  نیک  زا  درک  ناهن  یلخن  سپ  رد  دش  يدحلم  ناوج  نآ  رود  دنتشگ  عمتجم 

عطق وا  رکیپ  زا  تسد  ود  نوچ  شرکیپ  زا  درک  عطق  ار  پچ  تسد  شرس  تشپ  زا  هاگان  یملاظ  تساج  هب  پچ  تسد  لهس ، دشاب  تفگ 
نوچ کشم  بآ  تخیر  فده  نیک  زا  ار  بآ  کشم  درک  فرـش  ضرعیب و  شیج  ناز  رفن  کی  دوخ  نادند  اب  تفرگب  ار  کشم  دـش 
لیفط نب  میکح  دز  ناکم  نآ  ردـنا  تشگ  عقاو  هچ  هک  نایب  مزاس  ناس  هچ  مقرف  رب  كاخ  كاندرد  هآ  هنیـس  زا  دیـشکرب  كاـخ  يور  رب 

زا داتف  وا  نیکرـشم  لیخ  ملظ  زا  تبقاع  رمقلا  قش  نارگ  زرگاب  درک  رهگدـب  نآ  همقلع  رهن  ياپ  رایرهـش  نآ  رـس  رب  يدومع  کی  راـکبان 
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دـش بانج  نآ  توص  دینـشب  هش  هک  نوچ  اـخا  اـی  كردا  تفگیم : مد  هب  مد  اـسر  گـناب  اـب  هظحل  نآ  یمه  سپ  نیمز  رب  بکرم  تشپ 
اسآ لبلب  ناپط  نوخ  ردنا  هتشگ  لگ  نوچ  دید  دیرپ  رورس  نآ  يامیـس  زا  گنر  دیـسر  وا  ردارب  نیلاب  هب  ات  باتـش  اب  بکرم  دنار  راوس و 

وا ار  رارـسا  يهدرپ  درک  كاپ  شناگدـید  يور  نوخ ز  داهن  وناز  رـس  رب  ار  وا  سأر  دابع  لک  رورـس  نآ  تسد  ود  اب  ناـغف  ردـنا  وا  دـمآ 
يا درک  زاسمد  ملا  اب  ار  نید  هاش  درک  زاورپ  نانج  غاب  لبلب  نامـسآ  راپـسهر  دـش  نیمز  زا  ناکم  نودرگ  یـسیع  شخب  حور  درک  كاچ 

هحفص 77] [ ؟ البرک تشد  هب  اروشاع  زور  الم  رب  يدرک  هچ  يدید  کلف 

ش) 1350 ه . و :  ) يدنجریب یتیآ  هللا  ۀیآ 

سابعلا لضفلاوبا  بانج  تداهش 

هحفص ش  1337 ه . نارهت ، لوا ، پاچ  يدنجریب  یتیآ  نیـسح  دمحم  خیـش  هللاۀیآ  ءادهـشلا ، ۀـضور  مراهچ  رتفد  راربالا ، تاماقم  يونثم 
یلع دنزرف  [ 69  ] رکبوب العلاوذ  یلد  رپ  مزر و  نادیم  رد  تخات  یضترم  هاش  نادنزرف  ریغ  اجب  سک  [ 68  ] رکسعم رد  يدنامن  نوچ  . 389

نیسح نیا  دنمجرا و  یماقم  ار  نییمشاه  دنلب  دشاب  یضترم  رخف  رصق  یضترم  یلع  لبش  منم  نامه  یتف  نآ  تفگیم  نادیم و  رد  تخات 
ناوعا یپ  زا   - منکیم تورم  يور  زا  ترـصن  منکیم  توخا  رد  شیادف  ناج  تسا  لوطا  نودرگز  شردق  يهیاپ  تسا  لسرم  یبن  طبس 

ملق فیس و  بحاص  بقانملاوذ  دارملا  باب  الع  دجم و  بحاص  دار  سابع  نیط  ءام و  نامرهق  دیـسر  مشاهینب  هام  تبون  دیعـس  ناوخا  و 
هوک دنولا  کی  هدیشوپ  هرز  نوچ  ریما  ناریم  همه  رب  ناریـش ، ریـش  ریـش  هشیب  کی  [ 70  ] اـغو ناریم  ریم  ملع  بحاـص  ملق  حول و  رد  هکلب 

رد گنت  هب  دمآ  رگد  اهاش ! ماهنیس ، نایفوک  دربن  رد  تصخر  تساوخ  نایم  تمه  اب  تسب  رب  ضرغلا  هوکش  اب  يرحب  دیشورخب  هک  نوچ 
ناشف نوخ  نادیم  هب  دتفا  منت  ای  هحفص 78 ]  ] نانمشد زا  ماقتنا  مریگب  ات  نانس  غیت و  مشک  رب  هد  متـصخر  گنرد  مهاوخیمن  رگید  ناهج 

نانز نیاک  تسد  هب  نک  یبآ  راذگب و  ار  گنج  اضق  دنوادخ  رثوک  یقاس  یضترم  روپ  وت  يا  شتفگ : هاش  ناشن  نانود  نیا  زا  مزادنارب  ای 
بصنم تیاقس  نیا  تسار  وت  زج  سک  رب  فیرشت  نیا  دیان  تسار  وت  ارحـص  نیردنا  [ 71  ] تیاقس نیا  تسا و  تمحز  سب  شطع  زا  ار 
يربیم ار  شتینک  مع و  مان  بقل  تلـضفلاوبا  سابع و  مان  برع  ریم  یـضترم  ور  نیزا  داد  دوب  سان  رب  مرح  رد  شراـخف  ناز  دوب  ساـبع 

زا دیـسر  ناـمرف  نینچ  اـت  تسار  وت  دـق  رب  فیرـشت  نیا  دـشاب  تسار  وت  رم  تیاقـس  مه  تماـیق  رد  يروخ  رد  نونکا  وت  مه  ار  شبـصنم 
ات نمـشد  مشچ  شورخ  ردنا  دعر  وچ  تسد و  رد  غیت  شود  هب  یکـشم  اب  تخات  نادـیم  يوس  راوس  دـش  رکیپ  هوک  بسا  رب  يو  رایرهش 

یلع دنزرف  ریـش  نیا  هورگ ! يا  رذحلا  مث  رذحلا  مث  رذحلا  رمع  نایغط  رکـشل  رب  دز  گناب  داتفوا  نمـشد  ياضعا  رب  هزرل  داتفوا  نت  نادـب 
وک دیراذگب  هن  ناه ! بآز  یکـشم  مرح  رد  دناسر  ات  باتـش  نیا  دراد  تسا ، بآ  شدصقم  تسا  یلد  رپ  ردـنا  ثراو  ار  قح  ریـش  تسا 

دیدج غیت  يهضبق  رب  دز  تسد  هاپس  يا  تسا ، مارح  ام  رب  یگدنز  هاگ  همیخ  يوسب  یبآ  درب  رگ  درد  مه  رب  امـش  ياهفـص  هنرو  درب  یبآ 
[73  ] ياهفرغ درب و  تسد  طب  دـننام  ار  بسا  طش  رد  دـنار  طش  هب  دـش  لـخاد  درک  یفاکـش  فص  [ . 72  ] دیدش سأب  امنا  شدـیدح  رد 

نورب عورـشم  زا  دمآ  بآ و  تخیر  دابم  یلاخ  وا  دای  زا  لد  چیه  دای  هاش  ماکز  هگان  شدمآ  ناهد  کیدزن  درب  دـشون ، هک  ات  ناور  بآز 
یک یقز  نا  امل  توملا  باهاال  برع  راتفگ  هب  ار  نیماضم  نیا  بل  هدنخرف  نآ  يدـناوخیم  زجر  رد  نوخ  قرغ  نهآ ، قرغ  بآ و  قرغ 

شدیـسر سب  زاـبهاش  نوچ  شنت  هدروآ  رب  رپ  [ . 74  ] اقـسلاب ودغا  سابعلا  انا  اقو و  یـسفن  یفطـصملا  سفنلو  یقل  تیلاصملایف  يراوا 
بآ کشم و  ظفح  رب  شتمه  دیدن  يزیچ  نوخ  ریغ  شدـید  هک  ره  دیـسر  دـحیب  شنت  رب  تحارج  سب  هحفص 79 ]  ] زادگناج ياهریت 
نت داتشه  ناتلم  یب  نآ  زا  تشک  تشاذگ  رکشل  رد  غیت  تماهش  اب  تشاد  بآ  فرص  هک  تمه  همه  اب  دوب  بابحا  رد  بآ  شیوربآ  دوب 

ات دنتخات  شیوس  هب  وس  ره  زا  رکشل  هاپس  يا  وس  رهز  شدیرآ  هلمح  هایس  ور  دعس  نبا  دز  رب  گناب  نهک  [ 75  ] ناعجش ناسرف و  زا  هلمج 
ات تسد  مرادن  رب  متسار  تسد  دیدرگ  ادج  رگ  برعلا  لاتق  نبا  دزیم  غیت  پچ  شود  ردنا  دنکفا  ار  کشم  دنتخادنا  شتـسار  تسد  هک 
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نیمالا رهطلا  رهاطلا  نیسحلا  نیمز  يور  همه  رد  دمحا  طبـس  شیک  هدنخرف  قداص  ماما  زا  شیوخ و  نید  زا  منک  اهتیامح  ات  متـسا  اج  رب 
[ . 76  ] دنمـس اب  یتفگ  لاح  نابز  اب  دنکف  ندرگ  رد  کشم  دنب  زاب  لیفط  نبا  شتخادنا  پچ  تسد  لیـس  وچمه  رکـشل  هتفرگب  ار  وا  رود 
رهب نونکا  دنهار  رب  مشچ  باوص  زا  مداد  هدـعو  ار  ناکدوک  مایخ  ات  رگید  تسین  يدـنچ  هار  ماگ  هدـنخرف  [ 77  ] بهشا يا  دنمس ! ياک 

ناهگان شغ  هدرک  هراوهاگ  نایم  رد  شطع  زوس  زا  ریـشیب  رغـصا  لـجخ  نم  مدرگن  نـالفط  نآ  دزن  لد  هب  نیا  زج  متـسین  یئوزرآ  بآ 
ناوج ياک  داشگ  ینوعلم  شازهتسا  هب  بل  داتسیا  زاب  دش و  ناریح  مرجال  [ . 78  ] يرث رب  شیوربآ  بآ و  تخیر  اضق  تسش  زا  دش  يریت 

ور درک  للذـت  اب  نیمز  رب  نیز  زا  داـتفاک  شرـس  رب  نینهآ  يدومع  دز  درب و  تسد  دـنلب !؟ تسد  نآ  تداـتفا  اـجک  رد  دـنمجرا  راوسهش 
تسرپ دزیا  ورسخ  دمایب  سپ  دنام  وت  ناماد  هب  متـسد  متفر و  دناشف  رپ  محور  غرم  ردارب ! يا  مالـسلا  نابوخ  هاش  يا  داب  وت  رب  مایخ  يوس 

دیفـس ور  يا  كاخ  هب  يدـیتلغ  وت  ات  نم  نازوس  لد  نیکـست  رهب  نم ! ناج  يا  نم  يوس  اشگب  مشچ  تسـشن  شنیلاـب  هب  نیگمغ  یلد  اـب 
زا بشما  کیل  ساـپ  وت  غیت  اـب  دوب  ار  مرح  نوچ  ساره  دـص  بشید  دوب  ار  نانمـشد  هحفـص 80 ]  ] دیما دش  معطق  تسکـشب و  نم  تشپ 

يوضع تشاد  رب  اجک  ره  مرک  زا  ردارب  مسج  نینزان  مرح  يوس  درب  درادرب  تساوخ  نانز  نیا  مشچ  هب  دوخ  دیان  باوخ  نانمـشد  ساره 
ریم نآ  هک  دمآ  ثیدح  رد  تشاذگ  ار  ردارب  ترـسح  اب  تفر و  تشادن  تردق  شندرب  رب  ضرغلا  نیمز  يور  رب  دنام  رگید  وضع  نینزان 

شداد ضوع  رد  شتسد  ود  زا  اههطبغ  شدنربیم  نادیهش  شک  [ . 79  ] اهبلاراد نشلگ  ضایر و  رد  روکش  دنوادخ  شداد  یتلود  روبص 
وکین نـیا  راـیط و  رفعج  [ . 80  ] فرغلا یلعا  یف  دـلخ  تشهب  رد  فرط  ره  رد  درپیم  کـیالم  اـب  لاـمج  رف و  اـب  زاورپ  دـنک  وک  لاـب  ود 

هحفص 82]  ] تشهب سوواط  دنانادیهش  رد  تشرس 

ش) 1352 ه .ـ و :  ) يا هشمق  یهلا  میکح 

البرک هش  رادملع  ریم 

لد زک  تفر  بآ  بلط  رد  هپـسریم  باهتلا  درب  لافطا  لد  باتـش و ز  اب  دور  بآ  یپز  ات  الو  دیهـشز  تزاجا  تفای  البرک  هش  رادملع  ریم 
سرف دـنار  تایح  بآ  یقاس  نآ  بل  هنـشت  ناشن  شناج  هب  روط  ررـش  زو  ناـشف  شتآ  شلد  بآ و  رپ  هدـید  تفر  باـت  شطعز  نـالفط 

ربا وچ  رفک  هپـس  نآ  هام و  وچ  يدنلب  طرف  زا  شتمه  تسم  وید  یهرگ  طش  هر  تسب  تسب  هار  وا  رب  هاگآ و  دـش  خرچ  تارف  طش  بناج 
رب هلمح  تفای  هار  طش  بل  رب  دش و  دنت  تفاکـش  ار  هپـس  بلق  دز و  غیت  ریثا  خرچ  هب  دنکفا  رد  هزرل  ریـش  هدنرغ  وچ  ریم  نآ  دش  دنت  هایس 

تساوخ یمه  مصخ  مرح  لها  رب  بآ  درب  هک  ات  متس  جوف  هب  تخآ  یمه  غیت  تخب  هریت  هپس  طش  زا  دش  رود  تخـس  درک  نایرکـشل  نآ 
همه شغیت  مد  زا  دـعر  وـچ  شکناـمک  دوـب  طـش  بل  رب  دعـس  روـپ  فرط  زا  رازه  دـنچ  نامـسآ  نآ  دـنکفا  نیمز  هب  اـت  ناـمک  ریت و  هـب 

زو دربن  جنرز  هنشت ، شبل  تشگ  طخ  تفه  کلف  شروج  یپز  طش و  هب  دمآ  رد  هاش  نآ  ضرغلا  دنتخیر  ورف  راو  نازخ  هک  ای  دنتخیرگب 
بآ يور  فک  تخیر ز  ورف  بآ  هحفـص 83 ]  ] دنک ردارب  کشخ  بل  دای  دنک  رت  یبل  هنـشت ، نآ  هک  تساوخ  درد  هودنا و  یمرگ و  ملا 
هدید مارخ  نودرگ  لد  ایرد  هش  نآ  دروآ  باتش  هب  نالفط  رب  ات  دروآ  بآ  هک  تخات  تفـص  ربا  باحـس  نیگنـس  وچ  کشم  نآ  رپ  درک 

شطع دناشنب  ات  نامز  رود  هب  دوب  نیا  يو  یعس  بآ  هب  دناسرب  ار  نابل  هنشت  باتـش  اب  رگم  درک  یمه  هلمح  مایخ  رد  لد  نمـشد و  يوس 
لخن بقع  زا  ریرـش  لیفط  نب  میکح  مان  ریگریـش  کلف  رکم  زا  یهبور  ودـع  دتـسرفن  شهار  رـس  رب  وخدـنت  لدـگنت  کلف  رگ  ناـکدوک 
تـسد نونک  تفر  رگا  تفگ : ریرـش  هاپـس  هب  دز  دـب و  داـش  ریلد  ریما  تسد  کـی  هب  زاـب  غیرد ! يا  غیرد  دـنکفا  هش  تسد  غیت  هب  دـمآرب 

منک ربمیپ  دـنزرف  يرای  رو  هرهب  نید  يرای  زا  موش  ات  رـس  تسد و  لد و  هب  مشوج  مشوک و  تساـجب  نم  پچ  تسد  نید ، هر  رد  تسار 
دروخ متس  غیت  رگد  تسمز  هاگان  هک  هآ  هاپس  بلق  هب  درک  یمه  هلمح  هام  وچمه  وا  بش ، وچ  نمـشد  رکـشل  منک  رونم  رهم  نآ  لد  داش 

بآ دسر  زاب  بیهن  باکر و  برض  اب  هک  تساوخ  تفرگ  نادند  هب  کشم  ام  ورـسخ  تفرگ  نارجه  رـس  مه  شپچ  تسد  رگد  تسد  هب 
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كاخ هب  بآ  کشم  تخیر ز  دنکف  رگید  ملاظ  رگد  ریت  نوگژاو  کلف  رهپس و  روج  نوچ  درک و  اهچ  هک  میوگ  هچ  هآ !  - بیرغ هاش  هب 
دش هچ  تفگ : دیود  هش  يوس  هناریلد  دنت  دید  تسد  یب  وچ  ریـش  نآ  یهبور ، لجخ  ردارب  لافطاز  تشگ  لدز  دمآ  رب  سابع  يهلان  دنژن 

فک هب  تفگ و  تساور  نودـیا  مه  غیت  منز  وت  رب  تساـج  هب  اـت  ارم  تفر  رگ  وت  تسد  تنکفا  ریلد  راـب  ررـش  غـیت  تنکفا ؟ ریـش  يوزاـب 
: دروآرب هلان  هحفص 84 ]  ] داتفوا كاپ  ملاع  رد  هلغلغ  داتفوا  كاخ  هب  هام و  نآ  دز  هلان  نارورس  هش  كاپ  رـس  هب  دز  نارگ  يدومع  تشاد 

تسد يا  هک  هآ  دیشک  هاش  دید ؟ هچ  میوگ ؟ هچ  تفر و  وا  رس  رب  دینش  ردارب  سابع  يهلان  یخـساپ  تبل  لعل  زا  دوب  شوخ  یخا  ای  یخا !
دنام نم  تشپ  مغز  تسکشب  یتفر و  تسبب  نارود  يهنتف  ارم  تسد  تسکش  متشپ  یتفر و  یخا  تفگ : نم  تسب  اپ  وت  رهم  لزا  يا ز  نم 
رکیپ زا  دش  ود  ره  ادخ  هار  هب  تسد  ترگ  تفگ : وا  نیب  ناهج  مشچ  رهگ  تخیر  وا  نیلاب  هب  درک  یسب  هیرگ  نم  تشگنا  مغ ، نادند  هب 

یتفر و ینز  ردـیح  فک  زا  روهط  ماج  ینز  رپ  دـبا  ناتـسلگ  هب  ات  لاب  رپ و  ادـخ  فطل  ار  وت  داد  لاصو  دـیون  بیغ  زا  یتفای  ادـج  تهاـم 
تمغ تسشنب  یتفر و  يدز  رثوک  یقاس  فکز  یم  يدز  رپ  نانج  غاب  رد  یتفر و  راگزور  مغ  هودنا و  زا  یتسر  رادوریگ  زا  يدش  ناداش 

تـسیز وت  قارف  هب  مناوتن  نوچ  یتخاـس  ناـمک  رجه  زا  متماـق  یتخاـت  ناور  میلقا  يوس  شوـخ  ملـصاح  کـلف  وـت  غادز  تخوـس  ملد  رب 
هحفص 85]  ] بیبح راد  هب  تخر  مشک  وت  نوچ  بیرغ  راز  نم  رگید  تعاس  تسین  وت  دعبز  رمع  زا  یلصاح 

ش) 1356 ه .ـ و :  ) اسر مساق  رتکد 

مشاهینب هام 

تکاخ هب  هسوب  دنز  دیشروخ  هک  يا  هحفص 143 . ش ، دهشم 1348 ه . ناتساب ، یـشورفباتک  اسر ، رتکد  عبط  رثا  اسر ، رتکد  لماک  ناوید 
رد تسین  بطخ  وت  مان  هب  دنناوخ  هرـسکی  نالبلب  دوجو  رازلگ  شیادیپ  هک ز  لگ  نآ  ییوت  بش  هب  هام  يرگهولج  دنک  وت  غورف  بداز ز 

یگدازآ تزع و  رهظم  راقو  مرـش و  یگنادرم و  تلوص و  تیآ  بر  يهولج  زج  وت  نابات  يهرهچ  رد  تسین  ادـخ  رون  زج  وت  تاذ  يهنیآ 
ریش يهداز  افص  صالخا و  رهظم  اطع  دوج و  عبنم  برع  ناعاجش  ریم  یلع  غاب  يهویم  ادهش  عمـش  مشاهینب ، هام  قح  رون  بدا  لضف و  و 
وت يوک  قشاع  دـنکن  بل  هب  تسا  هدیـسر  وت  ياوه  هب  ناج  ارم  هک  شوپم  هاـش  يا  نمز  تیاـنع  فطل و  رظن  بسن  هدـنخرف  ورـسخ  ادـخ 

تـسد دـشکن  ناناج  نماد  زا  رگد  دیـسر  بولطم  هب  هک  ره  اسر »  » قشع هر  رد  برط  تفای  اـم  يهدرـسفا  لد  تمیرح  زک  تشهب  ياـنمت 
بلط

سابع لضفلاوبا  ترضح  رهطم  مرح  رد 

قح دیشروخ  مشاهینب  هام  نینبلاما  ردیح و  لد  رون  البرک  هش  رادملع  ریم و  نیمزرس  نیا  رد  دیشروخ  هدز  رـس  نینبلامانماد  زا  هک  هدژم 
رهوگ اـیح  جرب  يهدـنبات  رتخا  هحفـص 86 ]  ] نیتـسآز نورب  هللادـسا  نوچ  شیهللادـی  تسد  هدـش  هکنآ  نید  اـیند و  هش  تمحر  بکوـک 

تشهب يوس  درب  روح  ایتوت  یپز  ار  شرد  كاخ  نیچ  يارحص  هب  هفحت  درب  کشم  ناتسوب  نیا  زا  مد  ره  رحـس  داب  نیقی  رحب  يهدنـشخر 
دـشکب رگ  نیربنع  شـشوخ  سافنا  دـلخ ز  كانبات  شخر  راوناز  كاخ  نیرفآ  ناهجز  بقلم  تشگ  دارملاباب  هک  تاجاح  يهلبق  نیرب 

قح رادید  بلاط  دوب  هک  ره  نیبج  شکاخ  هب  هدوس  ناروج  ات  فرش  شمانز  هتسج  نارومان  نیرع  ریـش  نت  رب  دتف  هزرل  ادخ  ریـش  وچ  غیت 
دش هک  ره  تفای  دیواج  تلود  اسر » » وچمه نیمالاحور  رپ  شمیرح  شرف  سدقلاحور  مد  شمیسن  هفرط  نیبب  ار  قح  هنیآ  نیا  رد  هک  وگ 

نیچ هشوخ  وا  نمرخ  زا 

سابع دالیم 
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ناوضر هب  تدابع  دـهز و  بکوک  ناشخرد  دـش  نینبلامانماد  زا  نایع  تداعـس  يوگ  نانگمه  زا  دوبر  تداـشر  زک  ردـیح  دـنزرف  یهز 
هک نیب  ار  بدا  تدارا  صالخا و  سابع ، ناجز ، تشاد  یلع  نب  نیسح  شیالوم  هب  تدایـس  لضف و  رـسفا  دراد  هک  وا  رب  دنزرویم  هطبغ 

هحفص 87]  ] تداهش نادیم  يوس  دش  ناور  رادملع  نآ  ردارب  زا  شیپ  یلو  تدالو  ماگنه  درک  یلجت  دیشروخ  دعب  زا  هام 

( رصاعم « ) رگنشور  » يداوج هللاحیبذ  رتکد 

البرک راوسهش 

نونک میوگ  ساـبع  ز  هحفـص 359 . ش ، نارهت 1349 ه .ـ انیـس ، نبا  تاراشتنا  يداوج ، هللا  حـیبذ  رتکد  ینیـسح ، يهمانهاش  ادـخ ، نوخ 
زا يدـیردب  هوک  لد  هوکـش  رف و  و  [ 81  ] ماصمـص دنوادخ  هوک  وچ  نت  زا  ورـس و  دق ، هب  یناوج  نانـس  ددرگ  ریـش  نت  رب  وم  هک  ناتـساد 

يههوک رب  وچ  ریـش  تشپ  شتلوص  زا  يدیزرلب  ریلد  نادیم  هب  يدـناهج  [ 84  ] همرچ وچ  زیتس  ردـنا  [ 83  ] ردژا لد  يدوـبر  زیت  [ 82  ] حمر
رکـشل رگا  يدمآ  جوا  هب  شـشورخ  ردـنت  وچ  يدـمآ  جوم  هب  شمـشخ  يایرد  وچ  رارق  ناشلدز  يدرب  هرعن  کی  هب  راوتـسا  يدـش  نیز 

ماس لاز و  دـص  ود  شمزر  هب  دربن  هاگ  زیرنوخ ، ریـشمش  هب  درگ  هریت  وا  ناج  زا  يدروآرب  يدـش  ایهم  شزیتس  مزع  هب  يدـش  ایرد  مصخ 
میکح نایب و  نیریـش  رادافو و  يوجمزر  نآ  زا  نادـند  هب  بل  ردـق  يوا  راکیپز  يدـنام  هریخ  اضق  راوخریـش  كدوک  نوچ  دـندوبب  راوس 

لاسیس هب  تفنش  تفگ و  هب  نادیهش  هاش  هب  مالک  یتفگ  یتسشن و  زگره  هن  ماما  روضح  رد  ناگدنب  نانچ  میدن  راشم و  ار  یلع  نیـسح 
وا زا  ار  متس  هاپس  هن  باوخ  افو  قوش و  شمشچ ز  هب  همه  شدونش  تفگ و  دوب  قحز  همه  شدوجو  زا  دندب  لدیوق  تفگن  ردارب  شرمع 

[85  ] هبـش هاپـس  رب  دشب  رز  هب  ار  نمد  تشد و  دودـنیب  رف  بیزاب و  دیـشروخ  هدـنزورف  رـس  درک  البرک  رواخ  زا  وچ  هحفـص 88 ]  ] هن بات 
ود نالی ز  مزر  دیـشروخ و  یمرگز  نایع  ردنا  دمآ  دیدپ  منهج  دش  گنت  يهروک  شفت  زا  نیمز  دـش  گنهآ  وچ  الاب  يوس  ارو  روهلمح 

لداسب دیما  رازراک  رد  هدنـشورخ  دعر  وچ  راوس  کباچ  ناریلد  سورخ  دندش  هتـشپ  هوک  نوچ  هک  اهنت  هچ  دندش  هتـشک  درم  سب  يوس 
لاپوک و وزاب و  تسد و  اسب  تفج  تشگ  یگناوید  هب  رـس  اسب  تفخب  نوخ  رد  هدازآ  ورـس  اسب  دش  دای  زا  هک  اهوزرآ  اسب  دش  داب  رب  هک 

کیز شورخ  رس  کیز  هلان  يوس  کیز  دش  هاگآ  گرم  تبیه  زا  وچ  دش  هابور  سرت ، زک  ریش  اسب  دوب  هدنکارپ  اجیه  تشد  رب  هک  دوخ 
دیزم نم  له  هب  الص  هدیشک  منهج  یتفگ  وت  هابت  تشحو  نارین  هب  اهدسج  هاگمزر  هدش  رـشحم  يارحـص  وچ  شوگ  هب  دمآ  ریبکت  يوس 

بآ یطحق  زیتس و ز  میبز  باهتلا  رد  هاشنهش  میرح  شپط  رد  نامسآ  لد  هدنکف  شطعلا  [ 87  ] مایخزو نامالا  مصخز  اغد  هورگ  زا  [ 86]
هک لصاح  هچ  ناما  نالفط  هآ  زا  هاش  يا  هک  ناجکاپ  نآ  دش  ردارب  دزن  هب  دیپط  محرت  زا  شلد  هنیس  هب  دینش  نالفط  گناب  لی  سابع  وچ 

نیا دنوش  مسرت  هک  بآ  رکف  منک  نادیم  گنت  نیرد  باتش  اب  نم  هک  نامرف  ياشخبب  نیمغ  نالفط  دننام  هنـشت  بل  نینچ  مشاب  هدنز  نم 
يا هک  هش : دومرفب  یگدنکفا  رس  رد  نینچ  مشاب  هک  یگدنز  نیا  زا  رتشوخ  گرم  ارم  كاخ  هب  رس  کی  دنداهن  هنیس  هک  كاله  نافیعض 

دنامن زیر  زیر  نیک  غیت  زا  يدرگ  رگا  ینم  هاپـس  نت  کی  وت  هش  منم  ینم  میرح  ناوت  بات و  وت  ناـبداب  ییوت  مناـج  یتشک  هب  ناوج  هدربن 
نامشچز درگ  سابع  شیوخ  رب  دیزرلب  هحفص 89 ]  ] مژد نمـشد  میب  زا  دنـشاب  هک  مرح ؟ رادساپ  دوش  سپ  نیز  هک  زیتس  مزر و  بات  ارم 

تفـص لمـسب  دنداتف  نیک  نادیم  هب  نارای  دنتفر  هک  بل  دوشگب  حاحلا  هب  هررگد  بدا  لامک  اب  رـس  دروآ  مخ  درتس  نینوخ  کشا  مغ  هب 
نارین هب  ار  البرک  مشک  فک  هب  میرگ  غیت  ات  يامرفب  هدـمآ  شوج  هب  هش  يا  منوخ  رگد  هدـمآ  شوگ  هب  مگرم  گناب  رگد  نیمز  رب  [ 88]

ياک هش : دومرفب  راوس  لدلد  هاش  یلع  مباب  وچ  رامد  رکشل  يایرد  مرآرب ز  زاینیب  يهدنـشخب  دیما  هب  زارف  مرآرب  رپهـش  غرمیـس  وچ  فت 
ندروخ نوخ  گنج و  اـب  هن  يریلد  زیر  زیر  ترکیپ  نینزاـن  دوش  زیزع  یح  هار  رد  هک  دـیابب  دربن  هاـگ  تسین  تاهدـننام  هک  درم  زارفارس 
يادـخ مان  سابع  دینـشب  وچ  تسوا  دـنب  رد  هتـسب  منت  ناـج و  هک  تسود  ناـمیپ  دـهع و  قشاـع  منم  تسا  ندرم  ادـخ  يارب  يریلد  تسا 

يارب دننک  مکاچ  كاچ  وت  هار  رد  هک  راختفا ؟ رتشیب  نیزا  دـشاب  هچ  راگدرورپ  نادزی و  كاپ  يا  هک  يامـس  سوس  لاحلایف  تشارفارس 
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یب هطرو  نیا  رد  شاب  رادهگن  منیسح  زا  ادخ : يدش  نابرق  قوشعم  هار  رد  هک  يدب  نت  نیا  رد  ناج  دص  شاک  ارم  دننک  مکاله  تیاضر 
شنتشکز هچ  رگا  تسین  ریشمش  بات  نیک  هب  ار  شنت  تسا  رواییب  اهنت و  زورما  هک  تسا  ربمغیپ  طبس  نیـسح  یناد  وت  شاب  رای  ار  نم و 

تفهن راکـشآ و  همه  دناد  هک  تفگ  زاغآ  درک  ادخ  مان  هب  دیپس  ور  موش  نالفط  دزن  رد  هک  دیجم  راگدرک  يا  تصرف  هدب  تسین  ریبدـت 
دیتفرگ امش  ياعدا  دوب  فال  همه  امـش !؟ يافو  دهع و  دوب  نیمه  نامهیم  دوخ  يوس  نامدیدناوخ  هک  نامدرم  يا  هک  دومرف  هاگنآ  سپ 

هاش نیا  هک  دیسانش  گنت  تسا  تقو  زورما  هک  بآ  يوس  گنن  راع و  یب  موق  يا  هر  مدیهد  ناور  بآ  شیور  رب  دیتسبب  نامز  ماما  رب  هر 
هک میوگن  تسا  ردیح  يهدنخرف  روپ  نیزگ  تسا  ربمغیپ  طبس  بل  هنشت  نیمه  هحفص 90 ]  ] تسین راید  موق  يا  رترب  وا  زا  تسیک ؟ راییب 

شتآ زا  دیسرتب  تسا  ینمشد  ناتناگرزب  اب  رگا  تسیچ ؟ موصعم  ناریغص  هانگ  پیکش  شدوبر  لد  زا  یبآ  یب  هک  بیرغ  نیا  دوب  نامهم 
دمآ رس  تریح  ار ز  هپـس  تسا  شوخ  توتف  نادرم  نییآ  هب  تسا  شوخ  تریغ  تسین  ناتنید  رگا  زیرگ  دیاشن  نادزی  رهق  زا  هک  زیختـسر 

درتسگ غرمیس  زابهش و  وچ  بات  چیپ و  رد  دنکفا  همرچ  رس  باوج  نیدیب  موق  ناز  شدمان  وچ  ریگ  ریـش  [ 89  ] سراف نآ  زردنا  ریز ز  هب 
ناگتـشک زا  تشابنا  هتـشپ  یـسب  شورخ  لد  زا  تشادرب  ریبکت  هب  شوج  هب  دمآ  يو  مشخ  يایرد  وچ  روهلمح  دش  مشخ  اب  يوس  رهز  رپ 
تشارفارب دربب  تعاجـش  زا  بآ  يوس  هر  وچ  دیـشک  نابایب  رب  نوخز  يدنرپ  دیرد  نادرم  ریـش  لد  هزین  هب  نامد  ربژه  نآ  زیت  ماصمـص  هب 

هاش دالوا  هنشت  یلو  نزجوم  نینچ  نیا  تارف  ایرد ، وچ  تخب  هریت  مدرم  نیرب  نیرفن  هک  تخس  دیلان  بآ و  رب  درک  هگن  درگ  زارفا  نآ  رس 
كانمزر ياـک  ياوآ ، دروآ  رب  كاـپ  حور  زا  شیـشورس  هگ  نادـب  باـبک  بلق  هب  دـناسر  یبآ  هک  بآ  ریز  رد  درب  نتـشیوخ  فک  نمز 

اطخ تسا  وت  رارق  یب  نونک  لد  یسب  تسا  وت  راظتنا  رد  مشچ  یسب  نوبز  درم  هب  نیرفن  گنن و  یسب  نونک  یـشون  بآ  نیـسحیب  ناسچ 
رس بآ و  دناشفیب  دروخ !؟ رد  یک  درم  زا  يدرمان  هک  درب  يدرم  بآ  نیاک  بآ  زیرب  تندیشوک  هنشت  بل  دیابب  تندیشون  بآ  نیا  دشاب 

دعـس نب  وچ  فاصم  گنج و  يوس  نیک  بسا  دـناهج  فاص  بآ  زا  دوخ  کشم  تشابنیب  شیکدار  نآ  دـنوادخ  هار  هب  شیوخ  ناـج  و 
شومخ یماک  هنشت  شتآ  دنک  ناور  بآ  رد ، همیخ  هب  دناسر  نالد  رپ  رتهم  لد  ریش  نیا  رگ  ار  سان  هش  راگدای  نامه  ار  سابع  دید  نود 

تشگ مه  درگ  هپس  نوگژاو  دنک  [ 90  ] نسوت ار ز  نالی  نوخ  هب  ار  امش  دناشن  کیاکی  هحفص 91 ]  ] شوم ریچخن  هب  دیآ  هک  يریش  وچ 
نوچ نالد  رپ  اب  تخیوایب  مژد  نمـشد  نیک  زا  دـش  روالد  مه  هب  رکـشل  دـیچیپ  بادرگ  وچ  داتف  لی  نآ  ياـپ  رب  ریجنز  وچ  داـبدرگ  نوچ 

هرسکی هپس  جوم  هاگانب  مژد  مغ  زا  لد  نازارگ ، ریـش  وچ  مرح  يوس  دروآ  همرچ  رـس  [ . 91  ] گنرت نوچ  نت  اهرـس ز  تخیر  ورف  گنلپ 
رهز يوا  راموط  دـید  رون  نوچ  اضق  راوس  کباچ  ناراد  هزین  همه  راصح  نیگنـس  دندیـشک  شرود  هب  [ . 92  ] هرپ ار  وا  دـندرک  يوس  رهز 

کشم ز هنیـس  رب  ریـشمش و  تسد  کی  هب  مه  هب  رکـشل  داتفا  يوس  رهز  ملق  نب  زا  سابع  تسد  دش  هک  يوه  ياهسب و  تساخرب  يوس 
مترصن هدب  راگدرورپ  كاپ  ياک  دیلانب  داشگ  رگید  تسد  نالی  مزر  هب  داتف  نت  زا  ریش  نآ  تسد  کی  وچ  کشا  بالیس  دیشاپب  نامشچ 

ناگنـشت اب  بآ  نیا  نم  مناسر  ناجهب  يراهنیز  یمبای  رگم  نم  رای  نانمـشد  همه  زا  شاب  وت  نمراداد  نادزی و  كاپ  ایا  رازراک  نیا  ردـنا 
کـشم نیا  هک  راختفا  يهیام  نیا  نم  زا  ریگم  راکماک  رواد  ياک  تفگ : یمه  یهتوک  پچ  تسد  ربا  شدادـب  یهبور  وربآیب  هاـگان  هک 
مورحم هک  دیـشک  یهآ  شیوخ و  رب  دـیچیپب  دـیلخ  شمـشچ  هب  يریت  هاگ  نیا  رد  تسا  نم  راثن  هش ، يهمیخ  يوس  تسا  نم  راختفا  بآ 

يریت هک  نیزح  لاـح  هب  هـمیخ  هـب  ناباتـش  [ . 93  ] نیز سوپرق  هب  رـس  ناـمز  نآ  داـهن  نیـسح  يور  هاـم  رگد  منیبن  نیـسح  يوکز  مدـنام 
زا دروآرب  نوخ  كاخ و  رد  دـیتلغ  هرابکیب  نورب  دـتفا  بآ  زا  هک  یهام  وچ  بات  ربص و  رگد  شدوبر  لد  زا  هک  بآ  کشم  رب  دروخورف 

: تفگ یکی  رازه  زا  شیب  مخز  نت  هب  شدندز  رامـشیب  هپـس  شرود  دنتفرگ  شومخ  دمآ  و  هاش ، يا  مبایرد  هک  شورخ  ترـسح  هب  لد 
یکی هاوخ  ریچخن  ریش  يا  وت  تسدز  هاپس  کی  دش  هدوساک  تفگ : یکی  هحفص 92 ]  ] وت يورین  لاپوک و  تفر  اجک  وت  يوزاب  وزرب  وک 

!؟ تسیک درم  هگمزر  نیا  رد  میوگ  هک  تسین  میتسد  هک  خواـک  دومرفب : شاهنـشت  بل  رب  نوخ  تخیر  یکی  شاهنـشد  یکی  دزیم  هنعط 
هتفخ لجا  ررـش  نازوس  غیت  زا  مزورفا  هک  رگد  مرادن  یتسد  هک  اغیرد  تسا  هریخ  ردـق  مشچ  هک  اسوسف  تسا  هریچ  اضق  تسد  هک  اغیرد 
نیا دینـش  نوچ  نیـسح  شوگ  هب  میانف  نینط  هداـتف  شوهز  متفر  هک  یباتـش  ردارب ! تسا  نم  راـنک  فک  رب  غیت  ودـع  تسا  نم  راـظتنا  رد 
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لیس ناگدید  زا  دیشاپب  دیسر  شگرم  ماغیپ  هک  یتفگ  وت  دیـشک  یهآ  شیوخ و  رب  دیزرلب  نیمغ  راپ و  راپ  دص  تشگ  شلد  نیزح  ياون 
شوگ هب  مد  نآ  رد  شدیـسر  یـشورخ  تسکـش  مهرد  رفک  رکـشل  فص  تسـشن  رب  هگب  ییاپ  داـب  ربا  نورب  همیخز  نازارگ  دـمایب  نوخ 

ناور مد  رد  تشگ  [ 94  ] همقلع يوس  ادج  دمآ  ترادملع  تسد  هک  ادـص  نیا  دینـشیم  دـش  يوس  ره  شوت ز  بات و  زا  متفر  ایب ، ردارب 
هب راوسهـش  نآ  بسا  زا  دمآ  دورف  كاچ  كاچ  شنت  ناوارف  مخز  كاخ ز  هب  هداتف  هدـیرب  شتـسد  ود  ناپت  نوخ  رد  دـید  دوخ  رادـهپس 
زج هب  مرادن  یهانپ  رمک  متسکش  لمحت  راب  لاحم ز  دش  یگدنز  ارم  سپ  نیا  زا  لازیال  دزیا  ياک  تفگ : نینچ  راکش  تقو  زابهـش  يدنت 

نوخ هدرسفا و  ناشیرپ و  رگن  تنیسح  لاح  زیخ و  اجز  دیما  ان  نوخ  كاخ و  رد  هتفخ  يا  هک  دیهـش  يوس  درک  ور  هاگ  نآ  سپ  رگد  وت 
مشچ و اشگ  تفگـش  راز و  دیلان  دیزرلب و  تفرگ  نماد  هب  ار  ناوجون  رـس  مدـش  ردـکم  تغادز  اغیرد  مدـش  ردارب  یب  رگد  اسوسف  رگج 
هب یهاوخ  هچنآ  وگب  هحفص 93 ]  ] منم تبیکش  یب  لد  ناوت  منم  تبیبط  نیاک  ملا  زا  لانم  هدمآ  راگف  لاح  هب  تنیـسح  هدمآ  رای  هک  رگنب 

نیا نامـشچز  نوخ  ادز  تساور  تیـصو  ره  رـضتحم  زا  هک  تسارم  بلطم  ود  هش  ياک  دییرگب : زیرگ  ناما و  تگرمز  دوبن  وچ  زیزع  رای 
ممایخ يوس  هک  نیا  رگد  وت  يوک  زا  دش  دهاوخ  هک  مد  نیا  رد  وت  يور  زا  ممشچ  دوش  نشور  هک  تاهدنمرش  ياقـس  رادملع و  تاهدنب 

هب يافو  دیـشر  دار و  نادرم  نییآ  هب  دنهد  مجنکـش  لد  رب  گرم  هک  دنهد  مجنر  دنهاوخ و  بآ  نمز  ربخ  ملاح  نالفط ز  دندرگ  هک  ربم 
لد تفر  تسبورف و  نامشچ  تفگ و  یمه  یسب  مرادن  یبآ  شیوخ  اب  هک  یسب  مراسمرش  ناگنشت  نیا  زا  [ . 95  ] دیدس ینکر  تسا  دهع 

هحفص 95] [ . ] 96  ] تفت جنر  شتآ  زا  هاش 

ش) 1290 ه .ـ  - 1361  ) يدزی یضایر 

قشع بتکم 

هحفص 342. ش ، 1371 ه .ـ نارهت ، یمالسا  يروهمج  تاراشتنا  یفصآ ، يدهم  مامتها  یعـس و  اب  يدزی ، یـضایر  ءارعـشلا  کلم  ناوید 
يارآ لد  يور  اجک  هام  یمـشاهینب  هام  یلع ، تسد  یملاع  همه  نادیهـش  جات  ام  تاجانم  حـیبست و  وت  دای  ام  تاجاح  يهلبق  تمرح  يا 

رادـملع قاشع و  یقاس  قشع  رالاس  هلفاق  مدـقمه  بارتوب  نت  ناج و  وت  علطم  باتفآ  زا  رتهدنـشخرد  هام  وت  يانعر  تماـق  اـجک  ورـس  وت 
نوگن رفک  ملع  يا  مالسلاهیلع  سابع ، ترضح  ماما  نبا  خا و  ماما و  مع  نیسح  هار  هب  تسد  رس و  هداد  نیسح  هاپس  رالاس  رورـس و  قشع 

یب تسا  يزابرـس  يزابناج و  بتکم  تسافـص  قدص و  وت  يابفلا  سرد  تسافو  قشع و  بتکم  وت  بتکم  هتخارفارب  مالـسا  مچرپ  هتخاس 
کـشا دنز  جوم  تام  تسوت  بدا  زا  تارف  بآ  هتخومآ  بدا  ار  بدا  حور  هتخوس  هدش  بآ  هدش ، عمـش  تسا  يزارفارـس  هاگنآ  يرس 

بابک تیارب  بآ  رگج  يا  بآ  جوم  زا  يدـمآ  نورب  هنـشت  وا  نالفط  يهدیکـشخ  بل  ناو  وا  ناـشطع  بل  نیـسح و  داـی  تارف  مشچ  هب 
تفکز تقیقح  لفط  شود  هب  تتایح  بآ  زا  رپ  کـشم  هحفص 96 ]  ] تسالب برک و  یئاقـس  وت  راک  تسا  یـضترم  تردپ  رثوک  یقاس 

یـس و دص و  کی  رگا  دـیوگ  راچد  دـش  یمغ  هب  يدرد ، هب  هک  ره  نیـسح  باب  تمحر و  رد  تسه  نیتأشن  رد  وت  يالاو  هگرد  شونبآ 
مهن نوچ  یهد  شبآ  هدمآ  رگا  هنشت  یهد  شباوج  فطل  مرک و  زا  نیـسحلا  برک  فشاک  ای  فشکا  نیملاع  رد  هتخارفا  ملع  يا  راب  هس 

ادص دز  ار  وت  زاوآ ، هب  رمـش  نابـساپ  کلم  هاج  کلف  هاش  ناهج  ردص  يهمیخ  بقع  زا  دیـشک  دـیابن  هک  اج  نادـب  راک  دیـسر  مرحم  هام 
هب نم  وت  ياضعا  رب  داتفیب  هزرل  وت  يابیز  خر  زا  دـیرپ  گنر  تاهمان  ناما  طخ  ناشنداد  تاهماگنهز  دـنناهرب  ات  اـنتخاونب  دـنیاجک  تفگ :

نتخوس و نیز  وت  دزم  ادج  تکاپ  رکیپ  زا  دش  هک  ات  ار  همان  ناما  تفرگن  وت  تسد  نامایب  نانس  ریشمش و  مد  زا  ناهج  ناج  مشاب و  ناما 
ملع تسد  دناهدید  ار  وت  هک  یماما  جنپ  ادخ  ناما  طخ  دش  وت  طخ  یتفال  هش  تسد  دـش  وت  تسد  نتخاب  رـس  ندرک و  رپس  تسد  نتخاس 

شمـشچز کشا  دز و  هسوب  دید  وت  تسد  وچ  دنوادخ  مشچ  ردپ  سدـق  تحاس  رد  تدرب  رهگالاو  ردام  يدـب  لفط  دناهدیـسوب  وت  ریگ 
دش و مخ  نیمز  يور  هب  هداتفا  وت  تسد  نید  هاش  الب  برک و  رد  وچ  دید  یبتجم  دزب  وت  تسد  هب  هسوب  افج  رهز  هب  هتـشغآ  بل  اب  دیکچ 

یسراف رعش  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  یثارم  www.Ghaemiyeh.comحیادم و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 48زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


هب رقاب  ترضح  كاخ  ریز  ناهن  درک  دز و  هسوب  كاپ  تسد  نآ  مه  داجس  ترضح  شاهدیکشخ  بل  اب  دزب  هسوب  شاهدید  رس  تشاذگب 
حبـص يهشعـش  دـیما  رون  وچ  هام  نیا  موس  رگد  یلیلد  تسوت  بدا  رب  رثا  نویامه  نابعـش  علطم  اهراب  دزب  وت  تسد  هب  هسوب  ـالبرک  فص 

لـضفلاوبا رون  نیقرـشم  زا  هتخیمآ  مه  هب  دش  تسوا  رادملع  دالیم  تبون  تسوب  رطع و  زا  رپ  هک  هم  نیا  مراچ  هحفص 97 ]  ] دیمد ینیسح 
وت حدم  تنتفر  ندمآ و  بدا  نیو  تنت  ناج و  رس و  يادف  هب  يا  رتشیپ  یمدق  تداهش  تقو  رـس  تشپ  یمدق  تدالو  تقو  نیـسح  عاعش 
دور ردارب  نابرق  هب  وچ  هش  داب  وت  يادـف  هب  ردارب  ناج  داژن  الاو  رهوگ  وت  هب  تفگ  نامز  ماما  نادیهـش و  هاش  ناج  کـلم  هش  هک  سب  نیا 

هحفص 98] [ !؟ دوش تیادف  هک  یضایر »  » تسیک

( رصاعم  ) دیؤم اضر  دیس 

نالفط ياقس 

؟ يزیخیمن رب  ارحص  كاخ  زا  نوخ  هقرغ  يا  ارچ  هحفص 75 . ش  1370 ه .ـ دهشم ، هداز ، یلع  تاراشتنا  دیؤم ، اضردیس  کشا ، ياهلگ 
مایخ يزیخیمن ؟ رب  اـیآ  رـصع ، زاـمن  تقو  دوب  لـتقم  رد  میدرک  ادا  مه  اـب  ار  رهظ  زاـمن  يزیخیمن  رب  اـج  زا  وت  تنیلاـب  هب  دـمآ  نیـسح 

ارچ دراد  مرح  يامغی  گنهآ  وس  راچ  زا  ودـع  يزیخیمن ؟ رب  اـیرد  شیپ  زا  نم ، ياقـس  ارچ  ناـغفا  زا  رپ  تسا و  بآز  یلاـخ  ناـکدوک 
گرم زا  تسکـش  يزیخیمن ؟ رب  ارهز  دنزرف  يرای  رب  ارچ  ناطلغ  نوخ  هب  منازیزع  ياهنت  اهنت و  منم  يزیخیمن ؟ رب  ادـعا  عفد  يارب  رخآ 
منیبیم وچ  ارهز  رب  رد  نم  اـب  زیخرب ، نک  هیکت  متـسد  هب  يزیخیمن  رب  ارحـص  كاـخ  زا  رگد  منادیم  هک  متـشک  وت  غاد  ردارب  متـشپ ، وت 

هحفص 99]  ] يزیخیمن رباج  زک  تسا  یتسد  یبز 

راظتنا يهدید 

ملاع همه  رب  تیاشگ  لکشم  دی  يا  نیسح  ای  مراودیما  وت ، فطل  رب  نامز  نیو  نیسحای  مرازگتمدخ ، تهگرد  رب  اهلاس  هحفص 73 . نامه 
ای مرادـن ، نتفر  هر  بات  نوخ ، رد  هقرغ  بآ  شیپ  رد  نم  بآ و  راظتنا  رد  ناگنـشت  نیـسح  ای  مراـک ، هب  هداـتفا  لـحنیال  یلکـشم  طـیحم 
رد یلو  نوخ ، زا  دش  هتسب  ممشچ  هچرگ  نیسح  ای  مراسمرش ، تهاگشیپ  زا  تهج  نیز  دشن  نکمم  یلو  يداد ، مندروآ  بآ  نذا  نیـسح 
وت يا  نیسح  ای  مرادن ، رب  ترهم  ناماد  زا  تسد  دید  وچ  ار  متسد  تخادنا  افج  غیت  زا  نمـشد  نیـسح  ای  مراظتنا ، ناگدید  دش  زاب  وت  هار 
رد هنرو  قایتشا  لامک  زا  دوب  تمدناوخ  ردارب  رگ  نیسح  ای  مرایتخا ، فک  زا  بات و  لد  زا  هتفر  دومع  کی  زک  یتمحر  مرایتخا ، بحاص 

تروضح رد  نیسحای  مراذگیم ، تیاپ  هب  رس  تداهـش  رد  یلع  ناماد  هب  مدوشگب  هدید  تدالو  رد  نیـسح  ای  مراثن ، ناج  یمالغ  تیوک 
دـش نازوس  لد  زک  تربکا  ناج  هب  نک  یتافتلا  دیؤم »  » رب نیـسح  ای  مرادـن ، ناج  رب  یتقاط  رگید  هک  نوچ  راد  روذـعم  ارم  مزیخ  رب  هنرگ 

هحفص 100]  ] نیسح ای  مراوگوس ، ناس  نیا 

قشع يهتشک 

خرچ نیرب  رخف  زا  متخارفا  ملع  منییآ  رهم  لد  نیا  تسه  وت  ماد  يهتـسب  منید  لماک  وت  رهم  زا  دـش  هک  يا  نیـسح ! ای  هحفص 73 . نامه ،
هار رد  تسد  منیمأت  ناهج  ود  رد  افو  یشخب ز  وت  ات  مدرک  در  بضغ  هب  نمشد  يهمان  ناما  نم  منییعت  دوخ  يرادملع  هب  يدرک  وت  ات  دنلب 

مـشچ وت  ندـید  لیام  تسه  ملاـع و  زا  متخود  ودـع  ریت  اـب  مشچ  منیا  تسا  دـیما  هک  مناـشف  وت  ياـپ  هب  ناـج  متـسد  يریگب  هک  مداد  وت 
لحاس نوخ  هب  هتشغآ  نت  اب  ماوت  قشع  يهتـشک  منیـشنب  ای  مزیخرب و  هک  تسد  ارم  هن  دنلب  تسد  کمک  اب  دوشب  دتفا  هک  ره  منیب  تقیقح 
هنـشت اما  نم ، مدش  باریـس  وت  رهم  یم  زا  منیلاب  رـس  هب  تبحم  هن ز  یمدق  ارم  ناجیب  نت  ینیبب  هکناز  رتشیپ  منینوخ  يهکرعم  دـش  همقلع 
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منیبیم نیمغ  ناشیرپ و  تخس  ارو  هک  اشگب  یهاگن  هب  دیؤم »  » راک زا  هرگ  منیگمغ  تیگنشت  زا  وت و  يدنام 

قشع هام 

سابع ینعی  قشع ، هام  هک  تسادیپ  نیسح  تسا ، قشع  باتفآ  هک  ياجنآ  سابع  ینعی  قشع ، هاپس  رادرس  سابع  ینعی  قشع  هار  رگنشور 

( مرح ياقس   ) هنیکس لاح  نابز 

رهب زا  ییوت  ادـخ  میرح  ناگنـشت  ياقـس  نک  بآـم  یمتخ  ترتـعز  شطع  عفر  نک  بآ  رکف  مرح  يارب  وـمع ! ناـج  هحفص 71 . نامه ،
يهیاس ام  رس  زا  دابم  زگره  هحفص 101 ]  ] نک باب  حتف  دوب ، هتسب  هعیرش  هار  یتیانع  ربیخ ! حتاف  راگدای  يا  نک  بآ  رکف  مرح ، ناگنـشت 

نک باکر  رد  اپ  هله ! تنماد ! هب  متـسد  دوب  ادـخ  تسد  هک  تسوت  تسد  هب  ممـشچ  نک » باجتـسم  نالد  هتـسخ  ياـعد  بر  اـی   » مک وت 
يهراوخ ریش  لفط  ای  ناسر  وا  هب  یبآ  يهعرج  تارف  زا  ای  نک  بابر  لاح  رغصا و  ناج  هب  یمحر  تسا  ردام  ناماد  هب  لاح  هدرسف  رغـصا 

هحفص 102]  ] نک باسح  دوخ  رد  ناگدنب  ار ز  وا  هآ  کشا و  هب  دیؤم »  » دورس نیا  دورسب  نک  باوخ  هب  ار  ام 

( رصاعم  ) اهیورس مساق 

لضفلاابا دالیم 

ناج روشک  بشما  تسا ، رورس  رپ ز  ناهج  هک  لد  يامرخ  هحفص 94 . ش  1367 ه . دهشم ، یمساق ، تاراشتنا  اهیورس ، مساق  ناتسورس ،
دـالیم ماـش  بشما  تسا ، رون  يهقرع  همه  رهد  يهنحـص  بشما  تسا ، روهظ  هب  تبحم  قشع و  رهظم  بشما  تسا ، روط  يداو  نوچ  همه 

راکددم رای و  دب  هیرام  فص  رد  نیسح  رای  اج  همه  ایند  هب  سابع  دوب  دیـسر ... لضف  ردپ  تلیـضف ، ملع و  رـسپ  دیـسر  لضفلاابا  نویامه 
، نکـش فص  تسوا  مشاهینب  هام  ناشفرون ، رین  نیـسح  رادملع  دـیدرگ  هک  دوب  نامرهق  نیـسح  رادهپـس  دوب و  نابل  هنـشت  یقاس  نیـسح 
ملع و نزخم  هحفـص 103 ]  ] دوب باداش  لگ  تقیقح ، ناتـسلگ  هب  دوب  باتناهج  هام  تمظع ، رهپـس  رب  تسوا ... مشاهینب  هاجیذ  ردـفص 

یـضاق ناهج  هب  نادزی ، رما  دیـسر ز  تامهم  فشک  نحم ، جـنر و  عفاد  دوب  باـجعا  يهیاـم  ناـهج ، قلخ  همه  رب  دوب  باـیان  رد  ار  بدا 
ات دمآ  نامیتی  لیخ  لد  يانمت  هب  دمآ  نامرف  یپ  زا  لدـج ، گنج و  یپ  ین  دـمآ  نادـیم  بناج  الب ، برک و  رد  هک  نوچ  دیـسر  تاجاح 

، نایرکـشل يا  : تفگ دوب  ربمغیپز  دـنوادخ و  فطل  زا  هکلب  دوب  ردـیح  زا  شبـصنم  نابل ، هنـشت  یقاس  دـمآ  ناباتـش  همیخ ، يوس  بآ  درب 
ادخ و ریش  رسپ  منم  رافک  لتاق  ادخ ، ریش  نانچمه  منم  رادهپس  مولظم ، هش  هاپـس  رب  منم  رادملع  ریم  نید ، ورـسخ  روای  منم  رالاس  رورس و 

هدنرغ ریش  تسا  نم  ریبدتز  رافک ، رکشل  مزهنم  تسا  نم  ریبکت  ز  راکمتس ، خاک  مدهنم  نم  ملضفلاوبا  مولظم ، ورسخ  روای  نم  ملضف  ردپ 
، ناهج ود  ردنا  تسوا  مرای  ار  یلع  نب  نیسح  لضفلابا ، نم  تسا  نم  ریشمش  هقعاص ، زا  رتهدنرب  زیت و  تسا  نم  ریجخن  هب  کشجنگ  وچ 
هگ بآ ، دوش  ریـش  يهرهز  منادـیم  نیا  رد  دروامه ، زورما  تسین  منارود  نکـش  فص  لی  لـضفلاابا ، نم  هحفص 104 ]  ] مراکفا ینـشور 

تجح هپـس ! يا  درک  مهاوخ  الب  ریت  رپس  ار  دوخ  مشچ  درک  دهاوخ  ادف  تسود  هر  هب  ار  دوخ  ناج  منادرم  هش  دنزرف  منید و  روای  منالوج 
عیفر داعیم ، زور  نیـسح  تسا  تایح  لصا  مسق  دـنوادخ  هب  نیـسح  تسا  تاذ  رهظم  ادـخ ، لدـع  رهظم  نیـسح  تسا  تاجن  کـلم  قح ،
مراد نآرق  مراد و  یلع  نب  نیسح  نم  تسادخ  ریش  یلع ، دنزرف  همطاف ، رسپ  تسارس  ود  لوسر  طبـس  دوب ، هللاۀجح  نیـسح  تستاجردلا 

منید و روای  مراد  ناج  نت  هب  هک  ات  نید ، يرای  منک  نم  مراد  نامیا  ربهر  وا ، وچ  هک  ناز  ملدـشوخ  مراد  نابوخ  هش  ردارب ، وچمه  يروای 
هک نیـسح  راصنا  يهلمج  يهتخوس  لد  هب  نیـسح  رای  ناوج ، لضفلابا  هب  اهالا ! راب  ماهدـمآ  ادـخ  نید  يرواـی  یپ  زا  ماهدـمآ  ادـف  رهب  زا 
قح مکح  نک  يرافغز  بابحا ، بناـج  يرظن  هحفص 105 ]  ] نیسح راکفا  وریپ  نک  همه  ار  نایعیـش  نیـسح  راثیا  دوخ ، ناج  همه  دندومن 
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، هودـنا تنحم و  ام  رهب  هدـیدرگ  نورب  بابحا ، فک  زا  رایتخا  هدـیدرگ  نوخ  يهقرغ  ام  لد  اراگدرک ! نک  يراج  ناـهج  هب  تلادـعز  ار 
میدـش راـگفا  لد  راـی ، خر  رجه  مغ  زا  میدـش  راز  هدزمغ و  رگج و  نوـخ  یگمه  هدـیرگ  نود  نمـشد  لد  قـفو  رب  راـک  هدـیدرگ  نوزف 

دیما حبـص  دش ؟ هچ  دوضنم ، رد  لیاضف ، جنگ  رهوگ  دـش ؟ هچ  دوسآ ، مغز  شیاطعز  اهلد  هکنآ  دـش ؟ هچ  دوعوم  يدـهم  جرف  اهالاراب !
هحفص 106]  ] تسا کیرات  ام  وت و  رب  ناهج  زورما  هچرگ  تسا  کیدزن  جرف  زور  روخم ، هصغ  ایورس » « ؟ دش هچ  دوعسم  علاط  دش ؟ هچ 

( رصاعم  ) ینادرم یلع  دمحم 

قح نادرم 

مالسا قیاقح  اب  هک  نانآ  هحفص 144 . نارهت 1367 ، ریبکریما ، تاراشتنا  هسسؤم ي  ینادرم ، یلع  دمحم  راعـشا ، يهعومجم  نامیا ، غورف 
جنگ دـیلک  دـتفا  دـننک  وجتـسج  نالد  هتـسکش  يهنیـس  رد  ار  يادـخ  تقیقح  هار  ناگدـنیوپ  دـننک  وبـس  تیالو  روهطیم  زارپ  دـننک  وخ 
يرآ دننک  وخ  مالـسا  قیاقح  اب  هک  یموق  دنهنیمن  اپ  ادخ  ياضر  هر  رد  زج  دننک  وزرآ  قلخ  تداعـس  ادخ  زا  نوچ  ناشتـسد  هب  تداعس 
نوخ يهجل  هب  اپ  تسدرگ و  ناقـشاع  دنـسارهنیم  رحب ، جوم  زا  دـننک  وا  رد  ار  اقب  بآ  هک  رگا  يراج  سک  هب  رمث  دـشخبن  هروش  نیمز 

فرـش زا  هک  تیالو  نادناخ  هام  نوچ  دـننک  وضو  تراهط  رهب  شیوخ  نوخ  اب  تسود  ناتـسآ  رب  وچ  دـنهن  رـس  دـنهاوخ  دـننک  وشتـسش 
هک ینیسح  بالقنا  زابرس  دننک  وس  راچ  زا  شرد  رب  زاین  يور  تالکشم  لح  یپ  هکنآ  جئاوحلاباب  دننک  وربآ  بلط  شهگرد  هب  ناهاش 
هک اقس  دننک  وگتفگ  وا  تیمح  توطـس و  زا  زیختـسر  هب  ات  ناهج  قلخ  هک  ینکفا  درم  دننک  وج  هنیک  هپـس  نتز  ادج  شتـسد  فاصم  رد 
زا شیوس  هب  یملاع  رگ  دنوش  نارماک  شمرک  فک  زا  ینادرم »  » دننک وا  زا  بآ  يهبلاطم  ناگنشت  نوچ  بآز ؟ نورب  دیآ  بل  هنـشت  دید 

هحفص 107]  ] دننک ور  صالخا 

لضفلاابا ای  مشاهینب ! رمق  ای 

دب هک  یـشتآز  تخوسیم  تشادن  رحـس  شقارف  ماش  هکناز  تخوسیم  تشادن  رـس  هب  تبحم  رارـش  زج  هک  یعمـش  هحفص 87 . نامه ،
شیور ندید  بات  هک  يرهم  تسشن  شخر  رب  مغ  يهلاه  هک  اترسحاو ! تشادن  ربخ  يو  زا  سک  هک  یمغ  اب  تخاسیم  ناهن  شلد  ردنا 

وا وچمه  هک  نادیهـش  مزب  عمـش  سابع  تشادن  رمث  تلیـضف  دوج و  ریغ  هک  یلخن  بدا  رهظم  نید ، یجنم  لدع و  قادـصم  تشادـن  رمق 
رادساپ دب  تشادن  رگج  نوخ  هب  هتـسشن  نماد  زج  یلـصاح  تفـسیم و  هژم  زا  کشا  توقای  تشادن  رهگ  لئاضف ، جـنگ  هب  نید  روجنگ 

لد و نوخ  ریغ  هب  روای  تارف  زا  دمآ  نورب  کشخ ، ماک  کشخ و  بل  تشادـن  رـشبلاریخ  ترتع  میرح  ساپ  ونچ  سک  دـنوادخ و  نوخ 
نید عافد  رهب  نمـشد و  هب  روهلمح  دش  تشادـن  رظن  ییوس  هب  هاگهمیخ  يوس  زج  ناکدوک  هب  دـناسرب  ار  بآ  کشم  ات  تشادـن  رتمشچ 

رش عفد  دنک  شیوخ  زات  هک  یتسد  هآ ! غیرد و  نادند  هب  کشم  شود و  هب  تیار  هحفص 108 ]  ] تشادن رپس  رجنخ  هزین و  شیپ  هنیس ، زج 
لقع درپس  ناج  قوشعم  هر  رد  كاپ  قشع  اب  تشادن  رثا  اقـس  لد  رب  وچ  ناشدیدهت  باتفآ  مرـش  زا  دش  بآ  بآ و  دـش  نوخلد  تشادـن 

يهدید رون  وچ  هللااب  تشادن  رتبوخ  نیا  زا  یلجت  ناج ، راثیا  افو  لعـشم  کلف  زارف  رب  تخورفا  تشادن  رـشب  زا  نامگ  تشذـگ ، نینچ  نیا 
داد و رس  تشادن  رذگ  ناوت  سدق  حور  هک  اجنآ  ار  قشع  جارعم  يهلق  درک  ریخـست  تشادن  رـسپ  تبحم  کلم  هب  نامز  مام  رگد  نینبلاما 

رارـش زج  هک  یعمـش  دیهـش  دـش  قشع  هر  هب  تبقاع  ینادرم »  » تشادـن رب  تسد  نامز  ماـما  نماد  زا  تشاد  هچ  ره  درک  ادـف  داد و  تسد 
تشادن رس  هب  تبحم 

یلع نب  سابع  تداعس  اب  تدالو 
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عبط کلک  زجاـع  تسه  نید  غاـب  لاـهن  يا  تحیدـم  رد  هنیآ  ار  ناورهر  تیاـپ  شقن  هنیآ  ار  ناقـشاع  تلاـمج  يا  هحفص 609 . نامه ،
یگدنیاپ وتز  دـبای  یگدـنز  یگدـنز  بآ  نیع  تدوجو  يا  لاقم ؟ رد  دـجنگنیم  شحرـش  هچنآ  لامک  جرب  هم  يا  میوگ  هک  اب  نیـشتآ 

یـضترم يالو  زج  دوبن  قشع  اوه  سفن و  عبات  قشاع  تسین  قشع  ناوات  دـهد  ات  دـناوت  یک  قشع  نامیپ  لد  وت  اب  ددـنبن  اـت  هحفص 109 ] ]
قشع حول  ریز  دنتخوس  شبیهل  زک  ناج  اسب  يا  دنتخورفا  يوسام  رد  یشتآ  دوش  مدآ  ینب  نأش  روخ  رد  دوش  مأوت  نوچ  قشع  اب  یگدنز 

نتخومآ قشع  سرد  لوا  دوب  دوبن  هر  شناقشاع  طاسب  رد  دوبن  هگآ  قشع  زمر  زک  یلد  ره  دندز  مدآ  يهنیـس  رب  ناشن  نیا  دندز  متاخ  ار 
بانجالاو يا  تدـالیم  بش  رد  یتخورفا  ناـج  هب  شتآ  ار  لـقع  یتخومآ  قشع  وت  اـجنآ  ار  قشع  نتخوس  شتآ  رد  ناـج  ردنمـس  نوچ 

نویامه يا  فرـش  يایرد  رد  یمارگ  يا  ینک  يرادـملع  ار  شنیـسح  ات  ینک  يرای  قح  نیدرب  ات  تساوخ  بارتوب  تناوزاـب  رب  دز  هسوب 
ار یبتجم  يدوب  هاگ  زاین  زار و  شبنیز  اـب  دـب  هاـگ  نیـسح  يور  رب  هسوب  دز  ترداـم  نیع  ود  رون  يا  تدـالیم  بش  رد  فجن  ریم  يهداز 

ياک بل  هنشت  نیسح  رب  يدرک  رخف  بدا  اب  ار  نسح  تسد  دز  هسوب  راثن  يدرک  نتشیوخ  ناج  دقن  راو  هناورپ  ناشیور  عمش  درگ  زاونلد 
نماد نوچ  ینماد  كانبات  يرهم  هنوگ  نیا  درورپ  كاپ  قشع  نیا  اب  هنازرف  يردام  وت  نابرق  دوش  مسابع  ناج  وت  ناج  يادف  مناج  نیسح !

یلع اب  واک  يردام  مالـسلااهیلع )  ) همطاف زیزع  شلفط  دوشیم  همداخ  بنیز  هب  دش  واک ، يردام  نیرفآ  قشع  نینچ  یلفط  درورپ  نینبلاما 
یبآ يهرطق  دیوگ : لقع  قشع  ریت  ار  شا  هنیـس  دفاکـش  ات  قشع  ریـشمش  مد  رب  رـس  دـهدیم  دـنک  يراکددـم  ار  قح  وا  لفط  دـنک  يرای 

كاپ ناج  يا  همقلع »  » رانک نوچ  نوخ  رحب  نایم  شقشع  دشکیم  نورب  ایرد  زا  هنشت  بل  دوریم  شوک  راثیا  هر  رد  دیوگ : قشع  شونب 
تنوخز نید  دـنامب  ات  دـش  قاشع  يهنیـس  حول  بیز  دـش  قارـشا  رهظم  تکاپ  قشع  هحفـص 110 ]  ] كاخ ناماد  رد  هنـشت  يدرپس  ناـج 

لها رب  ددرگ  الم  رب  البرک » ضرا  لک   » زمر هک  ات  داعملاموی  ات  هعیـش  داهن  رد  داهج  نییآ  دبای  موادت  ات  رارقرب  دـنامب  قح  ياول  ات  رادـیاپ 
یم دوش  مئاد  شتـضهن  ینیـسح  ات  دوش  مئاق  نید  نکر  شمایق  زک  زیختـسر  رگید  راب  کی  اپب  نک  زیخ  هک  ار  ینیمخ  دیوگیم  قشع  الو 

شقن نمرها  دزیرگیم  نامیلـس  زا  نکـشتب  تسد  هب  ددرگ  نوگن  تب  درخ  دالوپ  دوخ  تشم  اب  دنک  ات  دروخلاس  يریپ  هب  تردـق  دـهد 
هار رد  هک  ردام  نآ  يرآ  ناردام  ياپ  ریز  تنج  تسه  ناربمغیپ  متاخ  دـمحا  تفگ  باتفآ  رونز  رتنـشور  تسه  بالقنا  نیا  رد  زاب  رداـم 
زک يردام  نیرفآ  درم  بنیز  نوچ  يردام  الب  ریجنز  هب  ندرگ  دـهدیم  البرک  نامرهق  بنیز  وچمه  نفک  دـشوپ  دوخ  دـنزرف  نت  رب  نطو 
ات دنز  ناسنا  يدازآ  يهکـس  دنز  ناهیک  يهلق  رب  ملع  ات  داد  داد ، لدع و  سرد  یناهج  رب  داد  داب  رب  متـسود  ادیب  خاک  نیـشتآ  ياههبطخ 
رب دـهدیم  نامرف  قشع  دـننک  ربهر  مدـقم  راثن  ناج  دـننک  رب  رد  افو  رهم و  يهماـج  نیتملا  لـبح  بتکم  ناوریپ  نیدـکاپ  دیـشر  ناـناوج 

دوش مأوت  مه  هب  نوچ  نامیا  قشع و  ندب  نایرع  دوش  نیک  ریت  شیپ  نطولا  بحیم  زا  تسم  دوش  ات  راوتـسا  دنامب  شنامیپ  هب  ات  رادـساپ 
هاگیاپ دوش  ناریا  نید  مالسا و  زکرم  دوش  ارحص  ناشنوخ  زا  نوگهلال  دوش  اغوغ  ناهج  رد  نادیهـش  زا  دوش  مکحتـسم  لبح  ار  نیملـسم 

دوش نشور  اههدـید  شیور  زات  مالـسلاهیلع )  ) نامزلا بحاص  ترـضح  ماـقم  زا  ناقـشاع  دـنهاوخ  تسا و  دـالیم  ماـش  دوش  نآرقلاملع » »
ياقـس رگم  ات  تسود  تسود  گناب  هنیـس  زا  میـشک  ات  تسزورآ  ار  ام  تسا و  دالیم  ماش  هحفـص 111 ]  ] دوش نشلگ  شمدقم  زا  یملاع 
کلک دنک  يراداوه  ار  شناتسود  دنک  يرای  ار  مالسا  تضهن  مالسلاهیلع )  ) نیسح نامرف  دبع  نید ، یماح  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح نالفط 

.ـ نابعـش 1400 ه  ) درتسب رطاخ  شنارجه ز  درگ  درپسبیم  ناج  هک  یماگنه  هب  ات  وا  داـی  اـب  ار  هتفگ  نیا  مقر  دز  وا  دـالیم  بش  ینادرم » »
هحفص 112] ( ] ق

( رصاعم  ) ینادرم هللارصن 

ینابرهم تارف 

، دیهش داینب  هناخپاچ  یمالسا ، بالقنا  دیهش  داینب  یگنهرف  ياهشهوژپ  زکرم  ششوک  هب  لزنم ، تفه  رد  یئاروشاع  ياهرعش  زا  یناوراک 
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رد هداتفا  البرک  ماش  هب  دباتیمن  رغـصا  رـس  رب  ربکا  شعنلا  تانب  دـباتیمن  رتخا  لگ  بشما  نامـسآ  قاط  هب  ص 8 . ش ، 1374 ه . نارهت ،
دیـشروخ نوخ ، لادوگ  زا  هک  ددرگیم  هراپ  دـص  رکیپ  نیمادـک  لابند  هب  دـباتیمن  رگید  نینچ  نیا  یباتفآ  زگره  هک  یهام  بش  يایرد 

ياهبل يهنـشت  ینابرهم  تارف  دـباتیمن  رب  تماـیق  اـت  رگید  رهم  غارچ  مشاـهینب  هاـم  يا  وت  زا  دـعب  کـلف  ياـنهپ  هب  دـباتیمن  رد  رـس  یب 
رـس ردارب  زا  روالد  سابع  هک  دـیوگیم  هراـپ  یکـشم  یتسد و  نوخ  طـش  راـنک  دـباتیمن  رواـب  رد  هک  يراـثیا  ياـیرد  نآ  وت  تناـشطع 

بکوک ود  داتفه و  هریت  كاخز  دباتیمن  رتمشچز  شراسخر  هب  یکـشا  شطع  دنامیم  تسدیب  ملع  شـشود  رب  هک  يرادملع  دباتیمن 
هحفص 113]  ] دباتیمن رترب  نیزا  يرون  ناهج  ماب  رب  هک  دش  ینامسآ 

( رصاعم « ) ناسح  » نایچیاچ بیبح 

( نیسح ماما  ترضح  نادیهش  رالاس  هب  باطخ  رد   ) یقاس

داد هناهب  تتسم ، سگرن  هداب  وچ  . 217 تاحفص 219 ، ، 1363 هیمالسا ، هیملع  تاراشتنا  متفه ، پاچ  یبهذم ، راعشا  دیزیرب ، اهکـشا  يا 
وت يالو  زا  شیوخ و ، زا  ربخیب  قوشز  اقـس  وت  مزب  هب  مدـش  رثوک ، یقاس  داـی  هب  متـسکش  قشع  نارگ  گنـس  هب  شوه  يوبـس  متـسد  هب 
رب ياپ  هچ  رگا  لحاس ، بل  رب  عمـش  وچ  متـسب  وت ، ریغ  يور  هب  مدیما  مشچ  باب  هک  تلایخ  میرح  لد ، تسبرد  يهناخ  تسا  هدش  متـسم 

متسپ وت  ياپ  شیپ  هن  مهوک ، وچ  دنلب  رس  هک  بآ  يا  ماهنـشت  هچ  رگا  منابل ، هب  یـسریمن  متـسرس  هب  ات  ياپز  نازوس ، وت  دای  هب  یلو  مبآ 
زازتها رد  نآ  زا  نم  حـتف  ياول  هحفـص 114 ]  ] متـسرپ ياوه  نم  هن  مکاـخ ، وچ  لـیلذ  نکم  نیا  تسا  نم  يوربآ  هک  لد ، زا  مشتآ  ریگم 
متسکش هک  رگا  مغ  هچ  ملاهن ، داد  وچ  رمث  راب  زا  دنکشب  تخرد  ناوارف ، داد  هویم  وچ  متـسشنن  اپ  یمد ز  لگ ، يا  وت  ياوه  رد  هک  دنامب 

اپز هاـش  يا  تنماد  هشیمه  مزاـین  تسد  هتفرگ  متـسه  وت  شیپ  هب  ملباـقان  يهیدـهز  لـجخ  داـتفا  وت  ياـپ  شیپ  دوـب و  مرمث  نم  تسد  ود 
متسرب تسین  تسهز و  شنارگ  لطر  نم ز  هک  یقاس  فک  زا  ریگب  یم ، تدهد  رگا  ناسح ،»  » متسد وت  ریگب  ایب  نونکا  ماهداتف 

( یلاله دق   ) ءادهشلادیس ترضح  لاح  نابز 

نم تشپ  دیما  ان  رادـغاد و  زیر و  کشا  يور و  درز  مدـمآ  یلاح  هچ  اب  رهاوخ  وت  ینادیم  چـیه  مدـمآ  یلاخ  تسد  مقلع »  » رهن رانک  زا 
مدمآ یلاله  دق  اب  تسکشب و 

همقلع هام 

هام نیمادک  دوب  هم  نیا  همقلع ، رانک  هداتفا  لد  ره  هب  شکشخ  بل  زا  شتآ  هک  هداتفا  لحاس  هب  ناشطع  یهام ، مادک  هحفص 212 . نامه ،
هداتفا لباقم  رد  شملع  اب  کشم  وچ  طوقـس ؟ هدرک  تسا  مشاهینب  هاـم  هک  رگم  هحفص 115 ] [ ؟ هداتفا لحاس  هب  یـشالتم  نینچ  نیا  هک 
تسا یلع  ياقلهم  روپ  نیا  رگا  نوخ  كاخ و  هب  هداتفا  لکشم  هچ  نمشد ، يهقلح  ماد  هب  ریت  شمشچ  هدروخ  هداتفا ، ندب  زا  شتـسد  ود 

زا شطعلا  يادـص  هداـتفا  لـتاق  هب  شمـشچ  هدـید و  هدوشگ  رداـم  وا  راـنک  دنیـشن  هک  نیا  ياـج  هب  هداـتفا  لیامـش  نیا  ارچ  ياـپ ، ریز  هب 
هداتفا لگ  رب  دوب ، لد  يهبعک  لاثم  ناتلغ  نوخ  هب  رکیپ  نآ  همقلع  هب  ناسح »  » هداتفا لفاغ  هچ  اقس ، همقلع  رانک  دسر  شرع  هب  هاگهمیخ 

قشع مارحا 

ار يراداـفو  سرد  نم  هب  داد  مرداـم  مریگ  شتآ  وـت  زوسناـج  يهصغ  زا  مد  ره  مریمیم  تبل  غاد  زا  مـبآ و ، بـل  رب  هحفص 210 . نامه ،
بـضغ هاگن  رد  مریخـست ؟ دنک  هک  دناوت  هک  تدوجو  اب  ادـج  وت  زا  مدـنک  ات  ودـع ، درک  اهیعـس  مریـش  اب  دـش  هتخیمآ  وت  نیریـش  قشع 
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نیا رگید  باـنرز  نوچ  ارم  تسا  هدرک  وت ، قشع  يهتوب  هحفص 116 ]  ] مریس ایند  يهفیج  زا  نم  يریش  وچ  هک  دید  نمـشد  نم ، يهدولآ 
رخآ متبون  دش و  هتشک  تربکا  مریثأتیب  شـشوک  زا  لجخ  رخآ  متـشگ  تباریـس  منک  هک  مدومن  رایـسب  یعـس  مرییغت  دهدن  اهمغ ، شتآ 

، مدش رومأم  هک  ات  مریگاپ  دوش  وت  عاطم  نامرف  کیل  زیخرب  اج  زا  دنز : مبیهن  هاگ  متریغ ، مریخأت  دوب  هک  سب  زا  دش  گنت  ماهنیس  دیـسرن 
مریصقت ات  ود  قاشع ، يهلبق  نیرد  دش  مارحا  ردنا  نم  تسا و  قشع  يهبعک  البرک  مریـشمش  بلز  دش ، نایب  رهق ، تیآ  منک  حتف  ار  همقلع 

هک اـت  یناـبرق  مهد  تسد ، نیا  هدـید و  نیا  دـیاب  مریوـصت  ناور  بآ  نآ  زا  داد  نم  مشچ  دـشن  وـت  بیـصن  هک  یبآ  هب  دروـخ  نم  تسد 
، وت تماق  دـق و  يا  مریت  هار  هب  مشچ  ادـف ، هدـید  منک  ات  كاخ  رب  مدـناشف  وت  ياپ  هب  تسد  تهج  نیز  مریدـقت  نم و  جـح  دوش  لـیمکت 

نیا نم و  زامن  تسا  عوکریب  دوجـس  هب  يدومعز  ممایق ، لاح  دـش ، لصو  مریگ  تدوجوز  تدابع ، ماـهلا  هک  يا  نم  تماـق » دـق   » ینعم
داجـس ماما  لضفلاوبا ، حدم  دنک  ات  هحفص 117 ]  ] مریـشیب بل ، هنـشت  نآ  هدز ز  تلاجخ  هک  دیربن  رغـصا  همیخ  يوس  هب  ار  مندب  مریبکت 

مریرقت نم و  رعش  ناسح »  » تسهاسران مالسلاهیلع ) )

راختفا مچرپ 

زا دنلبرس  تسا  نید  مچرپ  وت ، تمه  زا  رادیاپ  خرچ ، رد  وت  شورخ  يا  سابع ! راگدای  هدنام  ادخ  ریـش  يا ز  سابع ! هحفص 209 . نامه ،
وت گنج  هب  نامرهق ، ره  راوتسا  هوک  نوچ  وت  هاک و  تشم  وچ  نمشد  رثایب  وت  عافد  زرم  هب  ودع  یعس  رارقیب  تسا  رفک  تیار  وت ، تبیه 

دراد رازراک  تقو  ودـع  تسد  راکز ، دـتفا  وت  بیهن  گـنابز  ناـما و  یب  غیت  زا  رارف  رد  لاـماپ و  وت  مزر  هب  ناولهپ ، ره  ریگتـسد  روهقم و 
نآ تسا  زار  يهلبق  راید  ره  رد  قلخ  هانپ  تحیرـض  یجئاوحلاباب و  رامـشیب  لضفلاابا ، وت ، لیاضف  دـشاب  یـضترمز  اهناشن  وت  لـیاصخ 

تسد هب  مچرپ  دنروخیم  هطبغ  ادهـش  وت  هاج  ردق و  رب  رایتسد  هداتفا ، هب  یهللادی و  روپ  ياشگ  هرگ  ياشگراک و  ياشگ و  لکـشم  رازم 
، بل هنشت  يا  راوگشوخ  بآ  وت  ترسحز  دوخ  هب  دچیپ  بآز ؟ نورب  دیآ  بل  هنشت  هدید  هک  اقـس  هحفص 118 ]  ] راختفا نادیم  هب  تسوت 

جوا قشع  لاب  اب  يدـش  نوگنرـس  دوخ  بکرمز  نوچ  تسدیب  راخب  دوش  نازوس  بل  ناز  بآ ، هک  مسرت  ياهتفرگ  نادـند  هب  کشم  هک 
هدرپ تخر  هام  هب  نوخ  هک  مد  نآ  رادـتقا  نکر  يدـش  دومع و  زا  یتسکـشب  يدـش  ناهج  دـیما  دـیما و  ان  وت  یتشگ  راـی  برق  هب  یتفرگ 

زارتها رد  راظتنا  رد  تهار  هب  زونه  نینبلاما »  » تدصقم هب  يدیـسر  شیوخ و  راب  وت  یتسب  راکـشآ  دـش  بنیز  تبرغ  ماش  راثآ  دیـشکیم 
يا بسن  یمـشاه  هام  يا  تسوت  ناقـشاع  همه  نابز  ناسح »  » رعـش راگزور  دای  رد  وت  تارطاخ  تسا  تبث  بآ  باـت ، چـیپ و  رد  مچرپ و 

راذعلگ ورس 

(! مراد تسود   ) نادیهش رالاس  هب  باطخ 

رـس رب  مزوسب  اهنت  دوخ  هک  ات  مشاب ، عمـش  مراد : تسود  تفای .) رییغت  تروص  نیدب  دوب . وت » نادرگ  الب   » الاب ناونع   ) هحفص 202 نامه ،
هحفص 119]  ] مزوسب اورپ  یب  وت  قوش  زا  هناورپ ، موش  ای  تهام  يور  مسوبب  ات  مشاب  هلاه  مراد : تسود  مزوسب  ادرف  مغ  زا  بشما ، تنیلاب 

منیشن تهار  رس  رب  مشاب ، هلال  مراد : تسود  مزوسب  ارحص  نیا  رد  تهار  رس  رب  لعـشم  وچ  ات  مشاب  رادیب  رحـس  ات  مشاب  هام  مراد : تسود 
تسود مزوسب  ار  یناهج  ات  مریگب ، شتآ  تبل  زا  تنیرفآ  رهم  خر  رب  مشاب  لاخ  مراد : تسود  مزوسب  اپ  ات  رس  قوشز  مرـس و  رب  اپ  یهن  ات 

لگ وچ  ات  متفا  تیاپ  كاخ  هب  نم  مشاب  هلاژ  مراد : تسود  مزوسب  ارهز ، لگ  يا  تنیشتآ ، رهمز  ات  مریگب  تلصو  نماد  مشاب ، راخ  مراد :
تسود مزوسب  اج  کی  اهش  تقشع  يهتوب  رد  مهن  لد  ار  تینابرد  منک  مشاب  تمداخ  مراد : تسود  مزوسب  امرگ  زا  نم  و  یشاب ، باداش 
باریـس ار  وت  ناشطع  ماک  مراد : تسود  مزوسب  اهبل  نآ  ياـج  دوخ  نم  باریـس و  يوش  وت  ممـشچ  کـشا  زا  رگم  اـت  مزیر  کـشا  مراد :

اسآ دنپس  ات  ینیـشن ، مشیپ  ياهظحل  يریگب  متـسد  رگم  ات  دتفا  متـسد  مراد : تسود  مزوسب  ایرد  بل  رب  یماک  هنـشت  زا  دوخ  هچ  رگ  مزاس 
هحفص 120]  ] مزوسب اقس  بل  هنشت  نآ  ترسح  غادز  ات  اناسح »  » شرهم دوش  نوزفا  ملد  رد  مراد : تسود  مزوسب 
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( باهش  ) نادیهش رالاس  هب  باطخ  رد  لضفلاوبا  ترضح  لاح  نابز 

ترابرد ياقس  نم  ایرد و  بل  رب  ناشطع  وت  نتفگ  ناوتیم  مبابح  مقوش ، يهدید  اپارـس  نتفگ  ناوتیم  مبارـس  ییایرد ، وت  نوچ  شیپ  هب 
ناوتیم مباتک  مزار ، ناـهج  کـی  شومخ و  هزاریـش  وت  قشع  يهتـشر  ار ، ماهراـپ  دـص  لد  نتفگ  ناوتیم  مباذـم  تلجخ ، شتآ  زا  اـهش 

لد زوس  اب  نانچ  وت ، هاگباوخ  رانک  نتفگ  ناوتیم  مباهـش  رکـشل ، هیـس  نآ  نایم  مزوسناـج  قرب  ار  ودـع  مزورفا ، بش  عمـش  ار  وت  نتفگ 
مبابک اهـشتآ  بآ و  نیا  زا  هک  مزیریم  هدـید  زا  کـشا  اـهمغ و  زا  مزوسیم  ناـنچ  نتفگ  ناوتیم  مباوخ  نیلاـب  تولخ  عمـش  هک  میرگ 

هحفص 121]  ] نتفگ ناوتیم  مباحس  میرگیم ، هک  سب  اناسح »  » رپرپ البرک  رد  دش  هک  ارهز ، نشلگ  دای  هب  نتفگ  ناوتیم 

( رصاعم  ) یماشتحا ورسخ 

یگنشت حور 

، دیهش داینب  هناخپاچ  یمالسا ، بالقنا  دیهش  داینب  یگنهرف  ياهشهوژپ  زکرم  ششوک  هب  لزنم ، تفه  رد  یئاروشاع  ياهرعش  زا  یناوراک 
وت سکع  قشع  رهظ  رد  بآ  تمایق  ات  وت  تورم  يهدنمرـش  بآ  تماق  وت  دق  ترایز  رب  هتـسب  يا  هحفص 3 . ش  ناتسمز 1374 ه . نارهت ،

تمارک لامک  دید و  تشذگ  جوا  تشاذگ  بلط  بابح  غاد  جوم  هب  تتسد  بآ  تماهـش  شوجز  هسامح  يهمـشچ  دش  تارف  رد  دیزغل 
سرد تخومآ  یگنـشت  حور  يا  بدا  زا  يدرکن  رتبل  بآ  تماما  ماجز  دوب  هدروخ  هک  یلعل  تشون  طـخ ال  طـش ، یلـالز  رتفد  رب  بآ 
لخن يهدرک  هدجـس  شقن  زا  بآ  تمادن  گنـس  هب  زونه  دنزیم  رـس  تشاد  وت  زا  هک  يزیرگ  زار  درد  عیجرت  بآ  تماقتـسا  یقـشاع و 

زا بآ  تمارغ  کشا  هب  تسازـس  رتشیب  نیز  دور  هرطق  هرطق  دکچ  هرخـصز  ار  وت  گوس  بآ  تمالم  هآ  رد  هتفخ  تسا  ياهنییآ  وت  دـنلب 
ناشن و دوب  وت  تبرت  رب  تخانش  نوخ  خرس  لگ  هب  ار  نیسح  بنیز  بآ  تماعز  لضفت  میرح  ات  درتسگ  دیشک  ملق  تلضف  تیاقـس  رغاس 
رگ تسین  دـیعب  تیعـس  تعافـش  رهوج  زا  بآ  تمامز  دراد  هک  ظفل  ياـنگنت  رد  دوتـس  ناوت  یک  ار  وت  مسا  رازه  کـی  اـب  بآ  تمـالع 

نایرگ وت  ناتسآ  هب  دمآ  بآ  تماق  هتسب  مرظتنم  ناگدید  رد  ار  قوش  لضفلاوبا و  مان  هب  تمناوخیم  بآ  تمالس  خزود  شتآز  درذگب 
هحفص 122]  ] بآ تماقا  دصق  یسوبیاپ و  مزع  اب  هاوخ  رذع  و 

( رصاعم  ) مارم مساق 

نوخ يوربآ 

رد هظحل  کی  ندرکن  رواب  ار  گرم  ینعی  سابع  تماقتسا  زا  يزراب  دومن  ینعی  تماهـش  راثیا و  قشع و  ینعی  سابع ، هحفص 82 . نامه ،
هزات ینونج  شوج  نوخ  هک  ینعی  كانـشطع  اـیرد ، بل  زا  نتـشذگ  ینعی  كاردا  يوس  نآ  اـت  قشع  جورع  ینعی  ندرکنرـس  اـهيروابان 

اپ یقشاع  مامت  ینعی  ندیرخ  ار  ردارب  رهم  نداد و  ناج  ندیشک  ار  لد  نونج  تشگنا  هب  ینعی  دراد  هزادنا  یب  هنیس  رد  یـشتآ  قشع  دراد 
یلع غیت  دراد  گنهآ  نیکرـشم  لتق  هب  ردیح  دراد  گنج  باکر  رد  اپ  یلع  ینعی  تسا  بالقنا  نادرم  رالاس  يهنیـس  رد  تسا  باکر  رد 

یتسد دش  مخ  زادرپ  لزغ  یتسم  زا  هک  یمـشچ  هحفـص 123 ]  ] اج نیا  تسا  سابع  تسم  مشچ  وحم  هم ، اـج  نیا  تسا  ساـبع  تسد  رد 
ریسفت هک  یمشچ  داد  وربآ  ار  نونج  داتفا و  هک  یتسد  داد  وربآ  ار  نوخ  تشگ و  نینوخ  هک  یمـشچ  دش  مگ  لقع  قشع و  راکیپ  رد  هک 
تـشگ البرک  تشد  درواتـسد  هک  یتسد  تشگ  الب  يایرد  زادنا  مشچ  هک  یمـشچ  دش  ادج  نت  زا  ادخ  هار  رد  هک  یتسد  دش  اههیآ  مامت 

شتآ اههنیـس  نایم  رد  ات  لفاغت  ریجنز  ضغب  ياپز  نکاو  ار  نوخ  يایرد  اههدید  رد  نک  ریـسفت  ار  نونج  نک  ینعم  قشع ! يادـخ  يا  هآ 
رحب زا  ياهرطق  زج  دنتفـس  دیروارم  وت  حدم  رد  هک  اهنآ  ایرد  ریـسفت  ار  هرطق  دـیاشن  زگره  اج  نیا  دـناگنگ  اههژاو  مامت  رخآ  لگ  دـنک 
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رگا يدرم  دراپسیم  رس  وت  ياپ  رب  یگنادرم  تریغ  ياپ  ات  رـس  وت  مرـش  زا  دزوسیم  تریحز  دریگیم  هژاو  نابز  اج  نیا  دنتفگن  نایاپیب 
زا هتفرگ  شتآ  بآ  وت ، ياهبل  مره  زا  تسا  زارتها  رد  یگنادرم  قریب  رگ  تسا  زارفرس  توتف  حور  رگ  تسوت  زا  دراد  وت  زا  یناشن ، دراد 
وت ردـیح  روپ  وت  تداهـش  ياقـس  یقـشع و  یقاـس  وت  تداـشر  ییاـفو و  رهم و  رهظم  وت  هحفـص 124 ]  ] هتفرگ شتآ  باـتفآ  ناـج  مرش ،

راگدای وت  ار  یگنـشت  ياپ  ياج  يدید  بآ  رب  ار  یگنـشت  يادص  يدیمهف  وت  اهنت  ینیـسح  رادرـس  وت ، اهنت  وت ، هک  اقح  ینیـسح  رادـهپس 
هحفص 125]  ] يدوب رای  مد  نیرخآ  ات  ار  قشع  وت  يدوب  رارک  ردیح 

( رصاعم  ) دعاص یلع  دمحم 

قشع رتسب 

رمجم دنپـس  لد  ره  دوش  زورفا  یتسه  یباتفآ  دـیآرب  قشع  رغاس  یقاس ، تسد  زا  ریگب  قشع  رورپ  ناجیم  زا  ماج  نزب  هحفص 50 . نامه ،
یـسک قشع  رواـب  يراد  هنیـس  رد  رگا  ار  نیقیلا  نیع  يهبتر  تدـنهد  قشع  رثوک  زا  ینک  رت  رگولگ  تداهـش  دهـش  دوش  تیاراوگ  قشع 
قـشع هار  هب  قشع  رـسفا  يازـس  ددرگ  شرـس  دراپـس  ناج  سک  ره  قشع  غیت  هب  قشع  رتفد  لطاب  گرب  درادن  ددرگن  هگرد  نیا  زا  دـیمون 

هک یمخز  ره  هماگنه  نآ  رد  قشع  رپرپ  دش  الب  تشد  رد  هک  ردیح  ناتسب  لگ  نآ  لضفلاوبا  قشع  رکـشل  ریما  رادرـس  زومایب ز  يزابناج 
هحفص 126]  ] قشع رتخا  دص  نآ  ياج  زا  دیمد  تشادرب 

( رصاعم  ) یلامج لیلخ -  دمحم 

افو نییآ 

لدز یئاون  هنابیرغ  تشاد  ین  تشاد  رمق  دیشروخ ، يهدرپارس  هب  یمزب  تشاد  رحـس  لابقا  هثداح  زا  بش  هک  بش  نآ  هحفص 39 . نامه ،
يهنیس رد  تشاد  ربخ  هناخمخز  هک  یفیرح  مزب  رد  درک  لگ  هدبرعیب  هک  دوب  يربخ  یتسم  تشاد  رفس  گنهآ  هک  دوب  اون  هب  یئان  نوخ 

ریثأت هک  هام  نآ  تروص  زا  میلستز  تخاس  ياهنیآ  افو  نییآ  تشاد  ررش  بآ ، ضوع  رد  وبـس  هب  یقاس  تخوسیم  شتآ  زا  شطع  نارای 
نآ دزابب  تسود  مدق  رد  رـس  هک  تفریم  تشاد  رمق  شود  رـس  هب  مچرپ  هک  رهم  نآ  باتهم  يهماج  بش  ینایرع  هب  دیـشوپ  تشاد  ردق 

زگره هحفص 127 ]  ] تشاد رحس  رادیب  يهدید  افو  درگبش  رهم  زا  هک  دوب  نارگن  تملظ  نمیرها  تشاد  رس  هب  دیشروخ  يهشیدنا  هک  هام 
نوخ لحاس  رد  شون  شطع  ناشورخ و  غاد و  مرک  يایرد  تشاد  رمک  هب  تمارک  دـنب  رمک  هک  يردـب  یلـاله  كـالفا  شدرگ  زا  دـشن 
هریخ درخ  مشچ  دـش  تشاد  رثا  هک  ییاـعد  تفر ، ادـخ  برق  اـت  تسم  لد  هارمه  هـب  قـشع  سفن  ره  اـب  تـشاد  رـس  ود  داـتفه و  جوـم ز 

هحفص 128]  ] تشادرب هثداح  وا  خر  زا  باقن  هک  يزور  شلامج  هب  یلامج » »

( رصاعم « ) يوریپ  » رظنم نکر  یلعنیسح ،

... هلجد نیا 

ردـق هب  ار  واک  رت  تارف  زا  یبل  درکن  ناز  سابع  دوبن  وربآ  شردـق  نآ  هب  ات  هلجد  نیا  دوبن  وا  ياـهبل  لـباق  تارف  بآ  هحفص 10 . نامه ،
فکز مشچ  داـتف و  وا  تسد  دوبن  وزرآ  لد  هب  اوه و  رـس  هب  شچیه  اـههمیخ  هب  دـناسر  بآ  کـشم  هک  نآ  زج  دوبن  وج  هب  یبآ  شتمه 

رگید دوبن  وربور  دوش  هنیکـس  اب  هک  ییور  دـهن  مرح  مایخ  هب  ور  هنوگچ  رگید  دوبن  وس  چـیه  زا  شايدـیما  هر  رگید  تخیر  بآ  تفر و 
، ملاع رد  دوب  تفگب  سکرگ  يوریپ »  » لضفلاوبا وچ  افو  اب  درم  کی  دوبن  وبـس  گنـس و  تیاکح  زج  هب  وا  اب  ناـکدوک  ياـنمتز  رپ  هاـگن 
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دوبن وگب 

یقرواپ

.ـ 1403 ه توریب ، پاچ  دلج 8 ، هعیشلا ، نایعا  زین : و  هحفص 71 . 1409 ه .ـ توریب ، ناـنبل ، لوا ، ءزج  فطلا ، بدا  ربش ، داوج  كر : [ 1]
مدآ ینب  نم  کبر  ذخا  ذا  و  : » هفیرش يهیآ  هب  تسا  هراشا  تسلا : [ 4 . ] ریش هچب  لبش : [ 3 . ] ندرک هیرگ  نتسیرگ ، ءاکب : [ 2 . ] هحفص 389

دروآ و نوریب  ار  ناشنادـنزرف  مدآ  ینب  تشپ  زا  وت  راگدورپ  و  ...« » یلب اولاق  مکبرب  تسلا  مهـسفنا  یلع  مهدهـشا  مهتیرذ و  مهروهظ  نم 
دراد هراشا  (. 172 فارعا /  ...« ) میهدیم یهاوگ  يرآ ، دنتفگ : متـسین ؟ ناتراگدورپ  نم  ایآ  دیـسرپ : تفرگ و  هاوگ  ناشدوخ  رب  ار  نانآ 

عمجم رد  یـسربط  تسا . هداد  رارق  یلزا  نامیپ  نیا  هب  ندیـشخب  ققحت  ورگ  رد  ار  یمدآ  لاـمک  هک  یلزا  قاـثیم  ناـمیپ و  دـهع و  زور  هب 
رفعج دمحم  رتکد  لقن  هب   ) تسا ینیوکت  دـهع  دـهع ، نیا  دـیرفآ و  دـیحوت  هار  هب  اترطف  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  دـیوگیم :  497 نایبلا 2 / 

: مـقب گـنر . زمرق  بآ  مـقب : بآ  [ 6 . ] هدـش هدـییاس  ياهـساملا  اههزیر ، ساملا  ساـملا : يهدوس  [ 5 (. ] 100 ریطاسا /  گـنهرف  یقحاـی ،
مرک يوربآ  يهیام  دندز : مرک  يور  هب  هبآ  [ 8 . ] ایرد می : [ 7 . ] دیآیم تسدب  يزرگنر  يارب  یگنر  زمرق  يهدام  نآ  زا  هک  تسا  یتخرد 
یب یناولهپ ، يروآ : دنک  يروآ /  دـنگ  [ 10 . ] راسخر ندـش  درز  هب  تسا  هراشا  نشور . درز  ياهلگ  اب  تسا  یهایگ  دیلبنـش : [ 9 . ] دندش

، زیر قرع  ناشن : يوخ  [ 14 . ] زیتس گنج و  اجیه : [ 13 . ] نونکا نودیا : [ 12 . ] شخب تنیز  هدنهد ، تنیز  هد : نیذآ  [ 11 . ] يریلد ییاورپ ،
پسشگ رذآ  [ 17 . ] اج نیا  ردیا : [ 16 . ] هتخورفارب تروص  هدش . مرگ  رایسب  يهرهچ  راسخر : هدیتفت  راسخر /  هدیـسفت  [ 15 . ] نازیر قرع 
نمیرها هوژپ /  نرها  [ 19 . ] دالج يوخدب ، داهندـب ، میخژد : [ 18 . ] هدکـشتآ یناساس ، دهع  مهم  هدگـشتآ  هس  زا  یکی  بسنـشگ : رذآ  / 

. دیونشب دینک ، شوگ  ندینـش : ندرک ، شوگ  ندیـشوین :) ردصم  زا   ) دیـشوین [ 20 . ] ناطیـش ناهاوخ  دـیلپ ، ثیبخ و  درخ  راتـساوخ  هوژپ :
یلایخ ریش  ریوصت  هبامرگ : ریش  [ 22 . ] تسین عرضت  زاین و  راهظا  ای  ییاتسدوخ  تهج  زا  نم  نانخس  تسین : هبال  رد  زا  نم  ياهنخـس  [ 21]
راسخر ندش  درز  زا  هیانک   ) گنر درز  سور : دنـس  [ 24 . ] تسار فرط  هنمیم : پچ  فرط  هرسیم : [ 23 . ] دندیشکیم مامح  راوید  رب  هک 

. هدنبای تاجن  راگتسر ، یجان : [ 28 . ] كانسرت لوهم : [ 27 . ] داب وت  يادف  نم  حور  كادف : یحور  [ 26 . ] هدنلان نالان ، ناون : [ 25 (. ] تسا

. یسرپ حالص  تروشم و  شاگنک : تاغللا :) ثایغ  : ) شاکنک جاکنک /  [ 31 . ] تماق تسار  دنلب و  الاب : یهس  [ 30 . ] راودیما یجار : [ 29]
کـشخ نیدلا : موی  یلا  نئاک  وه  امب  ملقلا  فج  ای  قال  تنأ  امب  ملقلا  فج  ثیدـح : زا  تسا  ذوخأم  ملق . دـش  کشخ  ملقلا : فج  [ 32]

كاپ [ 35 . ] ادتقم اوشیپ و  هودـق : [ 34 . ] نابز رت  نابز ، نیریـش  ناـسللا : بطر  [ 33 . ] تمایق زور  اـت  تسا  یندوب  هچنآ  هب  ریدـقت  ملق  دـش 
[36 . ] دوب تین  صولخ  تیمیمـص و  صالخا و  اب  زابکاپ ، كاپ : ياهشیدنا  اب  هدنور  كاپ و  يرطاخ  اب  هدنیآ  ور : شیدنا  كاپ  يآ  رطاخ 

ربارب رد  قح  اریز   ) تسالبرک نوچمه  ینیمز  ره  تساروشاع و  زور  نوچمه  زور  ره  ءاربغلا : ۀصرع  لک  البرک  ءاروشاع -  مویک  موی  لک 
تماقتـسا و هب  ار  نایعیـش  هژیو  هب  ناناملـسم ، لطاب ؛ هیلع  هزرابم  ياههصرع  مامت  رد  نادیهـش  رالاس  داـی  تسا و  رازراـک  يهداـمآ  لـطاب 
: ریصب نولمعت  امب  هنا  اوغطت  کعم و ال  بات  نم  ترمأ و  امک  مقتساف  يهکرابم : يهیآ  هب  تسا  هراشا  مقتـساف : [ 37 (. ] دناوخیم يروالد 

یم هک  يراک  ره  هب  وا  هک  دـینکم  نایغط  شاب و  مدـق  تباث  ياهدـش  رومأم  هک  نانچمه  دـناهدرک ، ادـخ  هب  يور  وت  اب  هک  نانآ  اب  هارمه  »
ارهاظ دیرجت : يهضور  [ 38 . ] تسادخ هار  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  تماقتسا  يهناشن  هیآ  نیا  ( 112 دوه /  . ) تسانیب دینک ،

لوا يهتشرف  لوا : لقع  تسخن /  لقع  [ 40 . ] 3 يزاریش /  لاصو  راعشا  ياهتشون  یپ  ك  ر . [ 39 . ] تسا تشهب  یهلا ؛ برق  تحاس  روظنم 
تسا و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) يدمحم رون  لوا  لقع  هک  هتشون  ناهرب  رد  دنیوگ . ار  نآ  زین  لوا  رهوج  هدش و  ادیپ  رگید  يهتـشرف  زا  هک 

ارهاظ مدـق : فاق  ءاقنع  [ 42 . ] تسا ندرک  هدرزآ  حورجم و  نتـسخ : ردـصم  زا  تـسخب : [ 41 . ] تسا مالـسلاهیلع )  ) لئربج زا  هیاـنک  مه 
[45 . ] تسا مراهچ  نامسآ  رد  دیـشروخ  امدق  داقتعا  هب  [ 44 . ] تخس داب  دنت ، داب  رـصرص : [ 43 . ] تسا یهلا  برقم  کلم  لـیئربج  روظنم 

يهلق ياهزابهاش  نوچمه  رـسپ  راـهچ  یبرلا : روسن  لـثم  ۀـعبرا  [ 46 . ] تسا لـگ  يهتخاـبلد  قشاـع و  هـک  لـبلب  ناتـسد ، رازه  رازه : غرم 
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« ضرالا تاوامـسلا و  رون  هللا  : » زا یناشن  ییوگ  وت  نشور  یناشیپ  رون : هللا  وت  يارغ  هرغ  [ 47 (. ] نینبلاما راعشا  هب  تسا  هراشا   ) ناتسهوک
مان هب  هراشا  سی : نیـسای /  [ 49 . ] تسا یهلا  برق  ماـقم  روظنم  [ 48 . ] دراد ( 35 رون /  يهروس  ...« ) تسا نیمز  اهنامـسآ و  رون  دـنوادخ  »

نکر همظعم و  يهبعک  هب  دراد  هراـشا  تسار . پچ و  تـسد  نـیمی : لامـش و  [ 50 . ] دراد هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم ترـضح  سدقم 
نوخ و گنر  نآ  زار . زین  روط و  هوک  رب  یلاعت  قح  ترـضح  رون  یلجت  هب  تسا  هراشا  هللا : انا  رـس  یهلا -  يـالجت  روط  [ 51 . ] نآ ینامی 

دومع [ 53 . ] دیدرگ زجاع  دش  دراو  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  رب  هک  یتبیصم  لمحت  زا  راوتـسا  درخ  نیزر : لقع  [ 52 . ] تفرگ مغ 
[55 . ] تسا تماـیق  زور  زا  هیاـنک  نیـسپ : زور  [ 54 . ] دـش دراو  مالـسلاهیلع )  ) ساـبع ترـضح  سدـقم  رـس  رب  هک  يزرگ  دومع و  نیزو :
رد نادـنزرف  نآ  زا  دـعب  یبوخ  ریخ و  [ 56 . ] نینب نم  تحبـصا و ال  مویلا  و  دوخ : نادـنزرف  ياـثر  رد  نینبلاما  يهیثرم  زا  تسا  یعارـصم 
زا عارصم  [ 57 . ] باتک نیمه  يهمدقم  كر : نیعط  اعیرـص  یـسما  مهلکف  تسا : نینبلاما  يهیثرم  زا  مود  عارـصم  درادـن . دوجو  یگدـنز 
زا عارصم  [ 59 . ] نیرعلا ثویلب  ینیرکذت  تسا : نینبلاما  يهیثرم  زا  عارـصم  [ 58 . ] نیتولا عطقب  توملا  اولـصاو  دق  تسا : نینبلاما  يهیثرم 

دنوادخ اهتمه . ممه : [ 61 . ] تسا هدوب  رعاـش  رظن  دروم  تشهب  ارهاـظ  [ 60 (. ] دـیناوخن نارـسپ  ردام  رگید  ارم  : ) تسا نینبلاما  يهیثرم 
رارـسا و نزخم  هب  هـک  درک  روـصت  لـها  اـن  مرحماـن و  ینعی  [ 63 . ] اطع رایـسب  راـخز ، ياـیرد  مضخ : [ 62 . ] دـنلب ياهتمه  بحاـص  ممه :

اذا لیللاو   ) يهکراـبم يهیآ  هب  تسا  هراـشا  لـیللاو : [ 65 . ] تسا یهلا  برقم  کـلم  لـیئربج  ارهاـظ  [ 64 . ] تسا هدز  درب  تـسد  اـهتمکح 
و  » يهکرابم يهیآ  هب  تسا  هراـشا  سمـشلا : و  [ 66 (. ] 1 لـیللا /  ( ) دـشوپ ورف  دوخ -  رد  ار  ناـهج  هک  هاـگ  نآ  بش  هب  دـنگوس  یـشغی :
: رکسعم [ 68 . ] پچ تسار و  رـسیا : نمیا و  [ 67 (. ] 1 سمشلا /   ) تشاچ ماگنه  هب  شاینـشور  باتفآ و  هب  دنگوس  اهحـض :» سمـشلا و 

یلع دنزرف  ود  نیا  دـندش . دیهـش  البرک  رد  ود  ره  هللادـبع  دوخ  ردارب  اب  هک  رکبوبا  هب  ینکم  رغـصا  دـمحم  رکبوب : [ 69 . ] رکشل هاگودرا 
: اغو [ 70 . ] هحفص 185 مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما دالوا  رکذ  رد  لامآلا ، یهتنم  كر : دناهدوب / . هیمراد  دوعسم  تنب  یلیل  زا  مالسلاهیلع ) )

تسد فک  رد  هک  یبآ  بآ ، فک  کی  هفرغ : [ 73 (. ] 25 دیدح /  : ) يهفیرش يهیآ  هب  دراد  هراشا  [ 72 . ] نداد بآ  تیاقس : [ 71 . ] گنج
یف يرادا  یتح  اقز  توملاذا  توملا  بهرأ  ال  تسا : هدـش  لقن  مه  تروص  نیدـب  لضفلاوبا  ترـضح  ياهزجر  تاـیبا و  [ 74 . ] دوش اج 

، مجنپ باب  لامالا ، یهتنم   ) یقتلملا موی  رـشلا  فاخا  اقـسلاب و ال  ودـغا  سابعلا  انا  ینا  اقو  رهطلا  یفطـصملا  سفنل  یـسفن  اقل  تیلاـصملا 
. مرب ورف  گنج  ياههتسب  رمک  ياهندب  رد  ار  دوخ  ریشمش  ات  دوش  رادیدپ  هاگره  مهدیمن  هار  لد  هب  یساره  گرم  زا  نم  يهحفص 97 .)
مزیخیم و رب  مرح  ناگنـشت  هب  ندـناسر  بآ  يارب  هک  متـسه  یلع ] نب   ] سابع نم  داب ! هزیکاپ  كاپ و  ربمایپ  یفطـصم ، ناج  يادـف  مناج 

ناراکراوس عاجـش :) عمج   ) ناعجـش سراف ) عمج   ) ناـسرف [ 75 . ] مرادـن یمیب  ساره و  ناـمیخژد  اـب  تاـقالم  دروـخرب و  زور  رد  زگره 
، كاخ يرث : [ 78 . ] گنخ گنر -  يرتسکاخ  بسا  بهشا : [ 77 . ] دوب يدرز  هب  لیام  شگنر  هک  یبسا  دنمـس : [ 76 . ] ناروالد ناولهپ و 
: ردژا [ 83 . ] هزین حمر : [ 82 . ] نارب ریشمش  ماصمص : [ 81 . ] تشهب ياههفرغ  نیرتالاب  رد  فرغلا : یلعا  [ 80 . ] تشهب اهبلاراد : [ 79 . ] نیمز

دشاب مرن  کبس و  هک  قارب  هایس و  یگنـس  هبـش : [ 85 . ] دیفـس بسا  بسا ، همرچ : [ 84 (. ] ثایغ  ) دـنیوگ زین  اهدژا  ار  نآ  هک  گرزب  راـم 
هک يزور  دـیزم ؛ نم  له  لوقت  تألتما و  لـه  منهجل  لوقن  موی  : » يهیآ هب  تسا  هراـشا  دـیزم » نم  لـه  [ » 86 . ] کیرات هایـس و  ثایغ ،) )

، حوبذم تفص : لمسب  [ 88 . ] اههمیخ مایخ : [ 87 (. ] 30 ق /  ( »؟ تسه یتدایز  چـیه  ایآ  دـیوگیم : ياهدـش ؟ رپ  اـیآ  مییوگیم : ار  منهج 
: نسوت [ 90 . ] راوس بسا  راـک ، راوس  سراـف : [ 89 (. ] دنیوگیم هللامسب  حـبذ  ماگنه  هکنآ  تهج  زا   ) ناج مین  هتـشک و  دـننام  هدـش  حـبذ 

ندزهقلح نتفرگ ، نایم  رد  ندرک ، هرـصاحم  ندرک : هرپ  [ 92 . ] گنلاب تخرد  يهویم  گنلاب ، جـنرت ، گنرت : [ 91 . ] شکرس بسا  بسا ،
رد مالسلاهیلع )  ) سابع ترضح  هک  تارف  زا  بعشنم  تسا  يرهن  همقلع : [ 94 . ] نیز شیپ  يدنلب  نیز : سوپرق  [ 93 . ] یسک رود  هب  رکشل 

. تخوس دش ، مرگ  غاد و  نتفت :) ردصم  زا   ) تفت [ 96 . ] راوتسا يوق و  بناج  دیدس : نکر  [ 95 . ] دیسر تداهش  هب  نآ  رانک 
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لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
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دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
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