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( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  رد 

: هدنسیون

تنواعم يوضر  سدق  ناتسآ  یگنهرف  تادیلوت  هرادا 
یمالسا تاطابترا  تاغیلبت و 

: یپاچ رشان 

يوضر سدق  ناتسآ  یگنهرف  تنواعم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  13رد 

باتک 13تاصخشم 

هعلاطم 13ياعد 

21همدقم

( مالسلا هیلعاضر  ماما  اب  ییانشآ  سوط ( :  دیشروخ  23لصف 1 :

( مالسلا هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  تداعس  اب  23تدالو 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  باقلا  هینک و  23مان ،

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  راوگرزب  ردام  23ردپ و 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  یناوج  یکدوک و  23نارود 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  25نادنزرف 

تبرغ نیمزرس  25دنزرف 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  يدابع  25ةریس 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  یعامتجا  26ةریس 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  یملع  تیصخش  28ماقم و 

نوگانوگ ياه  نابز  زا  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  29یهاگآ 

29هراشا

نامز نآ  رد  جیار  نوگانوگ  ياه  نابز  هب  لماک  ییانشآ  . 130

تاناویح ناگدنرپ و  نابز  هب  ییانشآ  . 230

یبیغ مولع  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ةدرتسگ  31شناد 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  یگنهرف  ياه  32تیلاعف 

ناسارخ هب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  یخیرات  33ترجه 

بهذلا هلسلس  34ثیدح 

36ورم

رطف دیع  36زامن 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  38تداهش 

راگدنام 40یعولط 

( رئاز ماکحا  روضح ( : طرش  43لصف 2 :

رفاسم 43ماکحا 

رفاسم 43زامن 

زامن يارب  45نتفرگاج 

رهطم ياه  46مرح 

تعامج زامن  ماکحا  هرابرد  ییاه  شسرپ  هب  46خساپ 

رفاسم 53ةزور 

رذن 53ماکحا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هبرما  55ماکحا 

55هراشا

؟ دوش یم  يروما  هچ  لماش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  لاؤس : رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  هدودحم  55هنماد و 

میرک نآرق  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  56رما 

تایاور رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  56رما 
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تایاور رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  56رما 

لقع هاگدید  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  57رما 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هبرما  ندش  بجاو  58طورش 

فقو 59ماکحا 

فقو 59تیمها 

فقو ماکحا  زا  59یخرب 

نیروذعم 60ماکحا 

( مالسلا مهیلع  ) همئا مرح  دجسم و  61ماکحا 

مرح دجسم و  61تمرح 

مرح دجسم و  61ریهطت 

مرح دجسم و  رد  زامن  62ۀماقا 

دجسم تّیحت  62زامن 

رهطم ياه  مرح  دجسم و  نآرق  رهم و  62ندرب 

مرح ماکحا  ةرابرد  ییاه  62شسرپ 

( ترایز بادآ  روضح ( :  مسر  74لصف 3 :

ترایز 74بادآ 

ترایز بادآ  طیارش و  نیرت  74مهم 

نآ ماسقا  ترایز و  تقیقح  74موهفم و 

ترایز موهفم  74ینعم و 

( اه هدنز   ) ایَحا 75ترایز 

ناگتشذگرد 75ترایز 

ناگرزب املع و  دقرم  76ترایز 

نادیهش دقرم  76ترایز 

( مالسلا مهیلع  ) ماقمالاو ياه  هدازماما  77ترایز 

( مالسلا مهیلع  ) ناموصعم 77ترایز 

نآ تاکرب  راثآ و  ترایز و  78شقن 

تّدوم ۀیآ  زراب  قادصم  مالسلا ؛) مهیلع  ) ناماما 78ترایز 

تماما نامیپ  هب  يرادافو  مالسلا ؛) مهیلع  ) ناماما 78ترایز 

( مالسلا مهیلع  ) نیموصعم هب  ادتقا  80ترایز ؛

( مالسلا مهیلع  ) ناماما اب  رت  قیمع  رتشیب و  ییانشآ  لماع  81ترایز ؛

مالسا بتکم  اب  ییانشآ  ناماما و  82ترایز 

( مالسلا مهیلع  ) موصعم ناماما  زا  کی  ره  ترایز  83باوث 

ترایز 86بادآ 

رئاز يارب  مهم  بادآ  97رگید 

( يوضر رهطم  مرح  اب  ییانشآ  تشهب ( : زا  هعطق  نیا  رد  103لصف 4 :

هرونم 103هضور 

رهطم دقرم  ياه  104قودنص 

: رازم قودنص  104نیلوا 

: رازم قودنص  104نیمود 

: رازم قودنص  104نیموس 

رهطم مرح  ياه  105حیرض 

الط 108دبنگ 
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راوگان ثداوح  109دبنگ و 

رهطم مرح  110دجاسم 

رسالاب 110دجسم 

داشرهوگ عماج  111دجسم 

رهطم مرح  113سرادم 

دازیرپ 113هسردم 

( نارقلاراد  ) رد ود  114هسردم 

رهطم مرح  ياه  114نحص 

یمالسا بالقنا  114نحص 

( الط ناویا   ) یمالسا بالقنا  نحص  یبونج  117ناویا 

يدازآ 117نحص 

( تعاس ناویا   ) يدازآ نحص  یبونج  119ناویا 

( الط ناویا   ) يدازآ نحص  یبرغ  119ناویا 

یمالسا يروهمج  119نحص 

سدق 121نحص 

يوضر عماج  123نحص 

ریدغ 124نحص 

رثوک 125نحص 

تیاده 125نحص 

رهطم مرح  ياه  126قاور 

ظافحلاراد 126قاور 

هدایسلاراد 126قاور 

مالسلاراد 127قاور 

یناخ متاح  128قاور 

ناخیدرو هللا  دبنگ  128قاور 

هفایضلاراد 129قاور 

هناخدیحوت 129قاور 

ضیفلاراد 130قاور 

هداعسلاراد 130قاور 

( هر  ) ییاهب خیش  131قاور 

رورسلاراد 131قاور 

رکشلاراد 132قاور 

فرشلاراد 132قاور 

هزعلاراد 133قاور 

رکذلاراد 133قاور 

دهزلاراد 134قاور 

هدابعلاراد 134قاور 

هیالولاراد 135قاور 

هیادهلاراد 135قاور 

همحرلاراد 136قاور 

صالخالاراد 136قاور 
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مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  137قاور 

همکحلاراد 137قاور 

همارکلاراد 138قاور 

( جع  ) هجحلاراد 138قاور 

( هر  ) ینیمخ ماما  139قاور 

( هیلع هللا  همحر   ) یسوط خیش  139قاور 

( هر  ) یلماع رح  خیش  139قاور 

همحرملاراد 140قاور 

رثوک 140قاور 

ریدغ 140قاور 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  141قاور 

مادخ طسوت  صاخ  مسارم  اهنیی و  144يارجا آ 

144هراشا

144یبوررابغ

هّفُص 144مسارم 

کیشک لیوحت  147مسارم 

لگ 149ضیوعت 

يزاون 149هراقن 

هراقن ياه  151تن 

تداهش بش  151ۀبطخ 

نابیرغ ماش  153مسارم 

153یناغارچ

تاجانم ناذا و  155ۀماقا 

نانابرد يوراج  155مسارم 

تاولص رازه  155ةرفس 14 

.دوشی عیزوت م  نادنمتجاح  157نیرئاز و 

يوضر رهطم  مرح  رد  نوفدم  158ریهاشم 

548 ق) ات 468) نارسفم ياوشیپ  هیلع ) هللا  همحر  ) یسربط 158خیش 

نرق 10ق) رد  هدنز   ) زود نالاپ  ریپ  هب  فورعم  یسابع  فراع  دمحم  159خیش 

ای 1031ق) 1030 ات 953  ) نونفوذ هیقف  هیلع ) هللا  همحر  ) ییاهب 159خیش 

1104ق) ات 1033 ( ) هیلع هللا  همحر  ) یلماع ّرُح  160خیش 

1339ش) ات 1270 ( ) هیلع هللا  همحر  ) ینیوزق مشاه  161خیش 

(1279-1361 ق) یکدوخن هب  روهشم  یناهفصا  یلع  نسح  161جاح 

1395ق) ات 1313  ) رادیب عجرم  هیلع ) هللا  همحر  ) ینالیم هللا  162تیآ 

ات 1386ق) 1318  ) ینآرق میکح  هیلع ) هللا  همحر  ) ینیوزق یبتجم  163خیش 

1377ش) ات 1304 ( ) هیلع هللا  همحر  ) يرفعج 164ۀمالع 

1384ش) ات 1304) نرق ياردصالم  هیلع ) هللا  همحر   ) ینایتشآ نیدلا  لالجدیس  165همالع 

1360ش) ات 1311  ) داژن یمشاه  میرکلادبع  166دیس 

عقربم يوضر  یقت  دمحم  دیس  دیهش  167رادرس 

يوضر مرح  ياروشاع  167يادهش 

1394ش) ات 1314  ) یسبط ظعاو  سابع  هللا  168تیآ 
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رهطم مرح  رد  نوفدم  ریهاشم  زا  رگید  168یخرب 

يدازآ 168نحص 

بالقنا 168نحص 

یمالسا يروهمج  170نحص 

دابعلاراد 170قاور 

رورسلاراد 170قاور 

مالسلاراد 170قاور 

ضیفلا راد  170قاور 

رکشلاراد 170قاور 

ظافحلاراد 170قاور 

دهزلاراد 171قاور 

هیالولاراد 171قاور 

يرورض تاعالطا  174لصف 5 :

یتشادهب یهافر و  تامدخ  180لصف 6 :

تاناما 180رتافد 

: ناگدشمگ روما  هب  یگدیسر  ناگدشادیپ و  183رتافد 

: هدشادیپ يایشا  يرادهگن  185رتافد 

: یقرب 185ياهربرئاز 

: راد خرچ  یلدنص  187رتافد 

: تاروذن 188رتافد 

: اه 193يرادشفک 

: ارس 197نامهم 

مرح یهاگآ  198تیریدم 

.دنک یم  یناسر  تمدخ  ییاضق ، عجارم  هب  لیوحت  هدنورپ و  لیکشت  اب  دراد و  هدهعرب  ..و  يذاخا  يرادربهالک ، عازن ، يریگرد و  تیمرحمان ، هطبار  نایدکتم ، ناشالک ، ردخم ، داوم  نالماح  ناداتعم ، ناقراس ، صاخ ، دراوم  كوکشم ، دارفا  يریگتسد  ییاسانش و  اب  ار  هکربتم  نکاما  هزوح  تینما  نیمأت  ياتسار  رد  تبقارم  لرتنک و  تاروما  .دننک  یم  هفیظو  ماجنا  یمارگ  نارئاز  تینما  هافر و  تهج  رد  يزور  هنابش  تروص  هب  تسا و  هدش  لیکشت  یهاگآ ،)  ) یماظتنا رداک  يوضر و  سدق  ناتسآ  برجم  ياهورین  زا  هک  تسا  عقاو  يوضر  رهطم  مرح  تیاده  نحص  هلبق  علض  رد  یهاگآ ، تیریدم  يوضر ) رهطم  مرح  رد  یعامتجا  تالضعم  هب  یگدیسر  )

: نارئاز دادما  198شخب 

: نفد روما  199رتفد 

: رهطم مرح  یتشادهب  ياه  199سیورس 

مالسلا هیلع  ماما  203ءافشلاراد 

: یکشزپ ياه  تیروف  203زکرم 

يوضر رهطم  مرح  یگنهرف  ياه  همانرب  اه و  تیلاعف  205لصف 7 :

: رهطم مرح  تعامج  ياهزامن  . 1205

: یمالسا فراعم  غیلبت  . 2206

: ینآرق ياه  تیلاعف  . 3210

210هراشا

: تئارق شزومآ  ياه  211سالک 

: ثیدح ریسفت و  شزومآ  ياه  211سالک 

: میرک نآرق  ظفح  تئارق و  تدم  هاتوک  ياه  211هاگراک 

: ثیدح ریسفت و  تدم  هاتوک  ياه  211هاگراک 

: یثیدح ینآرق و  تالاؤس  هب  ییوگخساپ  212هاگراک 

: ثیدح ریسفت و  ياه  تسشن  212هلسلس 

: میرک نآرق  رد  ربدت  ياه  212هقلح 
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: نارهاوخ هژیو  نآرق  اب  سنا  212لفحم 

: میرک نآرق  تئارق  یشزومآ  212تاسلج 

: میرک نآرق  213لیترت 

: رون توالت  متخ  213دحاو 

(: مالسلا هیلع  ) اضرلادهم 214هاگراک 

: ینآرق ياه  214گنُج 

: ینآرق 215تاقباسم 

: ینآرق ياهرنه  215هاگراک 

: ینآرق يرصب  یعمس و  216دحاو 

: يداقتعا یعرش و  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  . 4216

(32020  ) یعرش تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  ینفلت  216هناماس 

: ناردارب یعرش  تالاؤس  هب  ییوگخساپ  217رتافد 

: نارهاوخ یعرش  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  217رتافد 

: يداقتعا تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  217رتافد 

یعرش تالاوس  هب  ییوگخساپ  یکمایپ  218هناماس 

: ینید ةرواشم  زکرم  . 5218

: يدرف 218ةرواشم 

: یهورگ ةرواشم  ياه  218سالک 

: ینید خساپ  شسرپ و  ياه  تسشن  . 6218

یگدنز طاشن ، 218نید ،

: تفرعم 219ۀقلح 

برغم زامن  زا  دعب  بش  ره  یعوضوم ، ِخساپ  شسرپ و  تاسلج  .دنتسه  يوضر  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  ياه  شسرپ  يوگ  باوج  ناسانشراک ، دوش ، یم  لیکشت  ینید  ِفلتخم  تاعوضوم  بلاق  رد  هک  اه  هسلج  نیا  رد  .تسا  خساپ  شسرپ و  ینارنخس و  ياه  هسلج  هلسلس  ناونع  ینید  نامسرپ  ینید : ياه  نامسرپ 

: یصصخت ياه  شیامه  . 7220

: هژیو ياه  هورگ  هب  یگنهرف  تامدخ  ۀئارا  . 8220

: یگنهرف ياه  هاگیاپ  . 11222

: باتفآ تیاکح  222هاگشیامن 

(: لاس  10 ات ناکدوک 5 ةژیو   ) هنارتوبک 222هاگشیامن 

: يدهلارون نابطاخم  ۀکبش  . 12223

: یگنهرف تاقباسم  . 13224

(: razavi.aqr.ir ( ) مالسلا هیلع  ) اضر ماما  رهطم  مرح  یغیلبت  یگنهرف  تامدخ  هاگرد  . 14225

(: يوضر كاتلاپ   ) نیالنآ يوگو  تفگ  ياه  قاتا  . 15227

: یناریا ِریغ  نارئاز  ياه  همانرب  هژیو  . 16231

: رهطم مرح  یگنهرف  ياه  تیلاعف  ریاس  - 17234

: یمالسا ياه  شهوژپ  234داینب 

: يوضر یمالسا  مولع  235هاگشناد 

: يزکرم 237هناخباتک 

تحاسم  اب  ییاهب  خیش  تسب  رد  عقاو  دیدج  نامتخاس  يانب  .دش  یم  هرادا  هیریخروما  فاقوا و  نامزاس  تیریدم  اب  ات 1369  لاس 1345  زا  دیدرگ و  سیسأت  داشرهوگ  عماج  دجسم  راوج  رد  یسمش  لاس 1332  رد  هناخباتک  نیا  .دراد  رارق  زین  داشرهوگ  دجسم  هناخباتک  يزکرم ، هناخباتک  رب  هوالع  رهطم  مرح  رد  داشرهوگ : دجسم  هناخباتک 

: يزکرم 238هزوم 

: سیافن 239هنیجنگ 

: شرف 239هزوم 

: یسانش مدرم  240هزوم 
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: يوضر سدق  ناتسآ  ياه  شیامه  اه و  هاگشیامن  241زکرم 

: باتک ياه  هاگشورف  اه و  241هاگشیامن 

يوضر رهطم  مرح  یگنهرف  نکاما  تامدخ و  242هشقن 

سدقم دهشم  يامنهار  246لصف 8 :

246هچخیرات

سدقم دهشم  یتحایس  یترایز و  247زکارم 

: مالسلا امهیلع  رسایدیس  رصاندیس و  ناگدازماما  247ناتسآ 

: مالسلا هیلع  ییحی  هدازماما  ۀکربتم  248ناتسآ 

: یتشخ 248دبنگ 

(: هیلع هللا  همحر   ) يوره تلصابا  هجاوخ  248هاگمارآ 

(: دارم هجاوخ   ) نُیَعا نب  همثره  249هاگمارآ 

(: عیبر هجاوخ   ) يدسا میثخ  نب  عیبر  دیزوبا  250ۀعقب 

: يردان هاگمارآ  غاب و  یگنهرف  252ۀعومجم 

: یسودرف مساقلاوبا  میکح  253هاگمارآ 

: هینوراه 253يانب 

یگنهرف 254زکارم 

: اه هزوم  . 1254

: اهارس گنهرف  یناشن  . 2255

دهشم ياهامنیس  . 3257

يرهش ياه  هاگجرفت  اه و  257ناتسوب 

: تلم گرزب  257ناتسوب 

: دابآ لیکو  یلگنج  258كراپ 

: قرط پمک  یلگنج و  258كراپ 

: تدحو 258ناتسوب 

: مئاق 258سیدرپ 

تاقالیی یعیبط و  ياه  259هبذاج 

زیدناش هب  دهشم  یعیبط  يرگشدرگ  روحم  . 1259

هبقرط هب  دهشم  یعیبط  يرگشدرگ  روحم  . 2260

: اهروحم ریاس  . 3261

دیرخ زکارم  اهرازاب و  262یخرب 

( هیریخ یصوصخ و  یتلود ،  ) يزور هنابش  ياه  ناتسرامیب  زا  یخرب  سامت  نفلت  263سردآ و 

يزور هنابش  ياه  هناخوراد  نفلت  265سردآ و 

ییامیپاوه طوطخ  يزکرم  رتافد  ياه  265نفلت 

ماظع تایآ  عجارم و  267رتافد 

يرورض ياه  267نفلت 

يرهشراطق کی  طخ  ياهریسم  269يامنهار 

ینار سوبوتا  ياهریسم  یخرب  269يامنهار 

اه 283تسویپ 

رهطم مرح  287هشقن 

دهشم 288هشقن 

ورم ات  هنیدم  زا  اضر  ماما  تکرح  289ریسم 
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رهطم مرح  يرورض  ياه  290نفلت 

: نارئاز لیاسو  تاناما  290رتافد 

: دنمشزرا يایشا  يدقن و  تاناما  290رتافد 

: يدقن تاروذن  292رتافد 

: يدقنریغ تاروذن  292رتافد 

: راد خرچ  یلدنص  293رتافد 

: رهطم مرح  رئاز  يامنهار  294رتافد 

: رهطم مرح  ینارق  ياه  294تیلاعف 

: رهطم مرح  یگنهرف  295تامدخ 

: اه نفلت  295ریاس 

زکرم 297هرابرد 
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( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  رد 

باتک تاصخشم 

.یگنهرف تادیلوت  هرادا  نیودت  هیهت و  هیلع / هللا  مالس  اضر  ماما  ناریاز  يامنهار  تشهب :  زا  هعطق  نیا  رد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1397 تاغیلبت ،  تنواعم  يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم : رشن :  تاصخشم 

؛  م.لودج س 21×11 یگنر ،) ) روصم .ص : 223 يرهاظ :  تاصخشم 

 : ناگیار 8-30-6090-622-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.متفه پاچ  تشاددای : 

.ق 203 153 - ؟ متشه ، ماما  ع ،)  ) یسوم نب  یلع  عوضوم : 

ترایز هاگمارآ --  .ق --  203 153 - ؟ متشه ، ماما  ع ،)  ) یسوم نب  یلع  عوضوم : 

Ali ibn Musa, Imam VIII -- Tomb -- Pilgrimage عوضوم : 

امنهار ياه  باتک  يوضر --  سدق  ناتسآ  عوضوم : 

Astan Qods Razavi-- Guidebooks عوضوم : 

موسر بادآ و  نارئاز --  ترایز و  عوضوم : 

Pilgrims and pilgrimages -- Manners and customs عوضوم : 

یگنهرف تادیلوت  هرادا  .يوضر  سدق  ناتسآ  هدوزفا :  هسانش 

یمالسا تاغیلبت  تنواعم  .يوضر  سدق  ناتسآ  هدوزفا :  هسانش 

BP47/د4 1397 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/957 ییوید :  يدنب  هدر 

5345641 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هعلاطم ياعد 

.َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  َکِمُولُع  َِنئازَخ  اْنیَلَع  ْرُْشناَو  َِکتَمْحَر  َباْوبَا  اْنیَلَع  ْحَْتفا  َّمُهّللَا  ِمْهَْفلا  ِرُوِنب  یْنمِرْکَا  ِمْهَْولا َو  ِتاُملُظ  ْنِم  ینْجِرْخَا  َّمُهّللَا 

زاب ام  رب  ار  تمولع  ياه  هنازخ  و  اشگب ، ام  يور  هب  ار  تتمحر  ياهرد  ایادخ  رادب ، مایمارگ  مهف  رون  هب  و  مهو ، ياهیکیرات  زا  روآ  نوریب  ارم  ایادـخ 
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.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تاینابرهم  هب  نک 
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ًهَریثَک ًهالَص  ِدیهَّشلا ، ِقیّدِّصلا  يّرَثلا ، َتْحَت  ْنَمَو  ِضْرَالا  َقْوَف  ْنَم  یلَع  َِکتَّجُحَو  ِّیِقَّنلا  ِّیِقَّتلا  ِمامِالا  یَضَتْرُْملا  اضِّرلا  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 
.َِکئاِیلْوَا ْنِم  دَحَا  یلَع  َْتیَّلَص  ام  ِلَْضفَاَک  ًهَفِدارَتُم ، ًهَِرتاوَتُم  ًهَلِصاوَتُم  ًهَیِکاز  ًهَّمات 
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ریوصت
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ریوصت
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تسرهف
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تسرهف
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تسرهف
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همدقم

زا يا  هعطق  « ؛) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  شیامرف  هب  یهلا و  راونا  ناشفا  وترپ  هرتسگ ي  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  مرح 
یناگشیپ تیالو  هراومه  ار  شرهطم  حیرض  نوماریپ  .تسا  ناگتـشرف » لوزن  لحم   » و ناگدید » مغ  دیما  هناخ ي  «، » نادنمدرد يافـشلاراد  «، » تشهب

دـنرادن و هاـگراب  نیا  زا  ریغ  هب  يدـیما  يوضر ، رهطم  مرح  نارازگتمدـخ  .دـنا  هدرپسن  شتیـالو  هاـگراب  ریغ  هب  لد  زگره  هک  دـنا  هتفرگ  راـیتخا  رد 
.دننک یم  زاربا  ناگدید  کشا  اب  هتسویپ  ار  دوخ  ینامسآ  ساسحا 

بالقنا ینغ  گنهرف  رولبت  يارب  میظع  یهاگیاپ  مهم و  ینوناک  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  یتوکلم  هاگراب  یمالسا ، دنمهوکـش  بالقنا  زا  سپ 
.تسا هدش  لیدبت  یمالسا 

مهم رما  نیا  رب  دیکات  اب  دناد و  یم  دوخ  هفیظو  نیرت  یلصا  ار  یمارگ  نانطومه  تایونعم  بسک  یمالسا و  گنهرف  شرتسگ  يوضر ، سدق  ناتـسآ 
ياـضف نیا  رد  ار  نوگاـنوگ  ياـه  هعومجم  تسا و  هتخادرپ  عبرم  رتم  نویلیم  کـی  زا  شیب  هب  عبرم  رتـم  رازه  زا 120  يوضر  رهطم  مرح  هعـسوت  هب 

.تسا هدرک  داجیا  یناحور 

عالطا یتامدخ و  یگنهرف ، یترایز ، ياهاضف  شرتسگ  موزل  رب  هوالع  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  رهطم  مرح  رد  رئاز  نویلیم  زا 20  شیب  هنالاس  روضح 
.دنک یم  بلط  ار  یمومع  ياه  یهاگآ  شیازفا  یناسر ،

یتامدخ یگنهرف و  فلتخم  ياه  هزوح  رد  یمارگ  نارئاز  يرورض  ياهزاین  عفر  مهم و  تلاسر  نیا  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  رضاح  باتک 

.تسا هدش  میظنت  نانآ  تالاؤس  هب  ییوگخساپ  يارب  زین  و 

.ددرگ مهارف  قاتشم  نارئاز  يارب  تفرعم  اب  یترایز  یمالسا ، بان  فراعم  زا  ماهلا  مرح و  ینارون  ياضف  زا  يریگ  هرهب  اب  تسا  دیما 

هیام نانتما و  بجوم  یمارگ ، نارئاز  تیاضر  بسک  تهج  رد  رنه  قوذ و  رکف ، نابحاص  دنمجرا و  ناگدـنناوخ  تارظن  اهداهنـشیپ و  زا  يریگ  هرهب 
.تسا تاهابم 

يوضر سدق  ناتسآ 

یمالسا تاطابترا  تاغیلبت و  تنواعم 

8 ص :
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ریوصت

9 ص :
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( مالسلا هیلعاضر  ماما  اب  ییانشآ  سوط ( :  دیشروخ  لصف 1 :

( مالسلا هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  تداعس  اب  تدالو 

(1) .دندمآ ایند  هب  هنیدم  رد  لاس 148ق  هدعق  يذ  رد 11 مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ناخروم ، ناثدحم و  ۀتفگ  ربانب 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  باقلا  هینک و  مان ،

لها ۀـناخ  رد  یلع  نیموس  راوگرزب ، نیا  نیـسحلا ، نب  یلع  بلاـط و  یبا  نب  یلع  زا  سپ  دـندیزگرب ؛ هتـسجخ  دولوم  نیا  يارب  هک  تسا  یماـن  یلع 
.تسا ( مالسلا مهیلع  ) تیب

.تسا ناشیا  ۀینک  نسحلاوبا ، و  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ياه  بقل  ...و  یلو  یکز ، یضر ، قداص ، یفو ، رباص ، اضر ،

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  راوگرزب  ردام  ردپ و 

ترـضح تدالو  زا  سپ  هک  تسا  متکت  ای  همجن  مان  هب  همّرکم  ییوناب  ناـشیا  راوگرزب  رداـم  رفعج و  نب  یـسوم  ماـما  ( مالـسلا هیلع  ) اـضر ماـما  ردـپ 
مجع فارشا  زا  دنمدرخ و  (3) و  فیفع ییوناب  يو  ؛(2)  تفرگ مان  هزیکاپ ) ینعی   ) هرهاط مالسلا ) هیلع  ) مظاک یسوم  ماما  فرطزا  مالسلا ) هیلع  ) اضر

(4) .تسا هدوب 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  یناوج  یکدوک و  نارود 

ياه لیلد  هب  تقو  ياه  تموکح  هکارچ  تسا ؛ هدرک  توکس  يرایـسب  ّدحات  یناوج  یکدوک و  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  یگدنز  ةرابرد  خیرات 
لها یگدـنز  هب  طوبرم  تاعالطا  زا  هدـنیآ  ياه  لـسن  هک  تسا  هدـش  ببـس  رما  نیا  .دنتـشادن  ناراوگرزب  نیا  ندـش  هتخانـش  هب  يا  هقـالع  فلتخم 

.دننامب مورحم  يدایز  ّدحات  تماما ، زا  دعب  اسب  هچ  تماما و  زا  لبق  مالسلا ) مهیلع  ) تیب

ردپ هجوتِدروم  تدش  هب  یکدوک  رد  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  هک  تسا  نیا  هدمآ ، خیرات  رد  هچنآ 

هب زین  ار  نسحلاوبا ، دوخ ، ۀینک  تسا و  ناشیا  زا  دعب  ماما  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  دندوب  هدومرف  اهراب  رفعج  نب  یـسوم  .دـنا  هدوب  شیوخ  یمارگ 
(5) .دندیشخب ترضح  نیا 

نیارد  (6) .دنتفرگ یم  باوج  دندیـسرپ و  یم  لاؤس  دندمآ ؛ یم  ناشیا  رادید  هب  ناهیقف  .دـندوب  روهـشم  اوقت  ملع و  هب  هنیدـم  رد  یناوج ، نارود  رد 
هک یلاحرد  ّتنـس ، لها  ۀـعبرا  ياهقف  زا  یکی  سنا ، نب  کلام  مایا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ترـضح  : » دـیوگ یم  هماع  ياملع  زا  یکی  یبهذ  هنیمز ،

(7)« .داد یم  اوتف  دوب ، ناوج 

10 ص :

ص302. يرولا ، مالعا  ص3 ؛ ج49 ، راونالاراحب ، - . 1
ص7. ج49 ، راونالاراحب ،  ص15 ؛ ج1 ، مالسلا ) هیلع  ) اضرلارابخا نویع  - . 2

ص17. ج1 ، مالسلا ) هیلع  ) اضرلارابخا نویع  - . 3
ص343. ج12 ، قحلا ، قاقحا  - . 4
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ص250. ج2 ، داشرالا ، ص31 ؛ ج1 ، مالسلا ) هیلع  ) اضرلارابخا نویع  ص312 ؛ ج1 ، یفاک ، لوصا  - . 6
ص388. ج9 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - . 7
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( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  نادنزرف 

یم ناشیا  دنزرف  اهنت  ار  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  يرایسب  .تسا  فالتخا  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  نادنزرف  دادعت  ةرابرد  ناثدحم  ناخروم و  نایم  رد 
مان هب  يرتخد  هلمجزا  دنا ؛ هدرمـش  ترـضح  يارب  يرگید  نادنزرف  یخرب  یلو  (2) ؛ بوشآرهش نبا  )(1)و  هیلع هللا  همحر  ) دیفم خیـش  دننامه  دنناد ؛
نب نانح  مان  هب  يدرم  هک  نیا  دـننام  دـنک ؛ یم  دـییأت  ار  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  يدـنزرف  کت  هک  میراد  زین  يربتعم  تایاور  عومجمرد   (3) .همطاف

دنزرف کی  زج  ارم  هک  ناِدب  هن ، : » دندومرف ترضح  دشاب »؟ نیشناج  دنزرف و  نودب  ماما ، دوش  یم  ایآ  : » درک ضرع  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هب  ریدس 
(4)« .دنک یم  اطع  یناوارف  نادنزرف  وا  هب  دنوادخ  یلو  دوب ؛ دهاوخن 

تبرغ نیمزرس  دنزرف 

.تسا هدیسر  ام  هب  هنیمز  نیارد  هک  تسا  یتایاور  زا  هتفرگرب  ریبعت ، نیا  .دننک  یم  باطخ  بیرغ  ماما  ار  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هک  دیا  هدینش  رایسب 
ضرع دـید و  باوخ  رد  ار  ( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ناـحلاص ، زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیلع ) هللا  همحر  ) قودـص خیـش  هلمجزا ،

یم نم  دزن  منادنزرف  زا  یخرب  : » دندومرف ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ منک »؟ ترایز  ار  امـش  نادنزرف  زا  کی  مادک  ادـخ ، لوسر  يا  : » درک
ار کی  مادک  نم  ناشیا ، ياه  ناکم  یگدنکارپ  همه  نیا  اب  : » درک ضرع  .دنا » هدش  هتـشک  هک  یلاحرد  یخرب  دنتـسه و  مومـسم  هک  یلاحرد  دنیآ ؛

»؟ منک ترایز 

هک نآ  : » دندومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ

یَّلَص وگب : : » دندومرف ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ دییوگ »؟ یم  ار  اضر  : » تفگ .تسا » نوفدم  تبرغ  نیمزرـس  رد  تسا و  رت  کیدزن  وت  هب 
(5)« .ْهیَلَع ُهللا  یَّلَص  وگب : ْهیَلَع ، ُهللا  یَّلَص  وگب : ْهیَلَع ، ُهللا 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  يدابع  ةریس 

مدرم و ۀـعجارم  دوجواـب  هک  تسا  هدوب  ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لـها  ياـه  هماـنرب  زا  یکی  زور ، هنابـش  رد  هژیو  ۀـیعدا  راـکذا و  اـه و  تداـبع  هب  هجوت 
.تسا ناشیا  ناوریپ  يارب  یگرزب  سرد  نیا ، دنا ؛ هدوبن  لفاغ  نآ  زا  زگره  نوگانوگ  ياه  تیلاعف  سیردت و 

: میزادرپ یم  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  يدابع  ةریس  زا  يا  هراپ  هب  کنیا 

؛ دندوب هدجس  رد  باتفآ  عولط  ات  دنتفر و  یم  هدجس  هب  حبص  زامن  زا  دعب  . 1

؛ دندناوخ یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد  دوب ، یتغارف  تصرف و  هک  یتقو  . 2

11 ص :

ص263. ج2 ، داشرالا ، - . 1
ص367. ج4 ، بقانملا ، - . 2

ص352. ج2 ، لامآلا ، یهتنم  - . 3
ص221. ج49 ، راونالاراحب ،  - . 4

(. مالسلا هیلع  ) اضرلارابخا نویع  زا : لقن  ص329 ، ج49 ، راونالاراحب ، - . 5
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؛ دندروآ یم  اج  هب  رکش  ةدجس  هراومه  زامن  زا  دعب  . 3

؛ دوب ینآرق  ناشیا  ياه  لاثم  خساپ و  نخس و  ۀمه  هک  دندوب  سونأم  نآرق  اب  نانچ  . 4

لمأت مسر  یم  هک  يا  هیآ  ره  هب  یلو  منک ؛ یم  متخ  نیا  زا  رتمک  رد  مهاوخب ، رگا  : » دـندومرف یم  دـندرک و  یم  نآرق  متخ  کـی  زور ، هس  ره  رد  . 5
؛» تسا هدش  لزان  ینامز  هچ  اجک و  رد  هک  منک  یم 

؛ دندرک یم  يراد  هدنز  بش  ار  اه  بش  رتشیب  دوب و  كدنا  بش  رد  ناشیا  باوخ  . 6

؛ دندرک یمن  كرت  ار  هام  رد ه-ر  زور  ةزور س-ه  دنتفرگ و  یم  هزور  رایسب  . 7

؛ دندرک یم  رارکت  رایسب  زامن ، زا  سپ  زامن و  رد  ار  تاولص  نیا  دنداتسرف و  یم  وا  لآ  ربمایپ و  رب  تاولص  ادتبا  هراومه ، اعد  رد  . 8

، دـنوادخ زا  دنتـسیرگ و  یم  رایـسب  دندیـسر ، یم  منهج  اـی  تشهب  هب  طوـبرم  يا  هیآ  هـب  هاـگره  دـندناوخ و  یم  نآرق  داـیز  رتـسب ، رد  اـه  بـش  . 9
هب شتآ  زا  دندرک و  یم  تشهب  تساوخرد 

؛ دندرب یم  هانپ  وا 

(1) .دنتشاد اورپ  دنوادخ  زا  همهزا  شیب  دندوب و  لوغشم  ادخ  رکذ  هب  تاقوا  ۀمه  . 10

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  یعامتجا  ةریس 

؛ دندرک یم  بترم  ناشیا  يارب  ار  دوخ  دندمآ ، یم  مدرم  دزن  یتقو  . 1

؛ دندرزآ یمن  ار  یسک  نابز ، اب  زگره  . 2

؛ دندرک یمن  عطق  ار  یسک  نخس  زگره  . 3

؛ دندرک یمن  در  دنتسناوت ، یم  هک  ار  یسک  تجاح  زگره  . 4

؛ دنداد یمن  هیکت  دندرک و  یمن  زارد  ار  دوخ  ياپ  نارگید ، لباقمرد  . 5

؛ دوب مسبت  ناشیا  ةدنخ  هکلب  دننزب ؛ ههقهق  هک  دشن  هدید  . 6

؛ دنتشاد هقالع  مدرم  عمج  رد  روضح  ماگنه  هژیو  هب  شیوخ  ندرکرطعم  هب  . 7

؛ دنداد یم  ماجنا  کیرات  ياه  بش  رد  رتشیب  ار  راک  نیا  دنداد و  یم  هقدص  دندرک و  یم  تمدخ  نارگید  هب  رایسب  . 8

؛ دندوب عضاوتم  رایسب  . 9

(2) .دنتشاذگ یم  مارتحا  رایسب  نامهیم  هب  . 10

12 ص :
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(. نوگانوگ ثیداحا  زا  هدش  هدیزگ   ) 94 ات ص90 ج49 ، راونالاراحب ، - . 1
(. نوگانوگ تایاور  زا  هدیزگرب   ) 104 ات ص90 ج49 ، راونالاراحب ، - . 2
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( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  یملع  تیصخش  ماقم و 

لسرم و ناربمایپ  مولع  یمامت  ناشیا  دریگ و  یم  همـشچرس  یهلا  نایاپ  یب  ملع  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  مولع  هک  دـناد  یم  یهاگآ  ناملـسم  ره 
(2) .دنامب ناهنپ  اه  نآ  زا  دنشاب و  دنمزاین  نآ  هب  مدرم  هک  تسین  يزیچ  چیه  (1) و  دنتسه اراد  ار  بّرقم  ۀکئالم 

یم ببس  دوب ، هدش  رداص  اه  نآ  يارب  دنوادخ  فرط  زا  هک  يا  هژیو  لمعلاروتسد  و  نامز ] ره  ياه  تصرف  ياضتقا  هب   ] ماما ره  صاخ  طیارـش  یلو 
(. مالسلا مهیلع  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  یلع و  ماما  دننام  دنشاب ؛ هتشاد  رتشیب  ار  دوخ  ةدرتسگ  مولع  راهظا  نید و  نایب  لاجم  ناشیا  زا  یضعب  هک  دش 

بهذـم سیئر  هکنآ  اب  مالـسلا ،) هیلع  ) قداص ماما  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یملع  رظن  زا  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماـما  تیـصخش  دـش ، هتفگ  هکروط  ناـمه 
كرد يوزرآو  هدرک  یفرعم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم لآ  ملاع  ار  ترضح  نآ  دنتسه ، يرفعج 

(3)! دنا هتشاد  ار  ناشیا 

: دوش نایامن  ناشیا  یهلا  ملع  هک  دش  ببس  مالسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  نارود  رد  مهم  نایرج  هس 

13 ص :

ص159. ج26 ، راونالاراحب ،  کن : - . 1
ص138. نامه ، - . 2
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یم تیادـه  ار  مدرم  دوخ ، قیمع  ياه  خـساپ  اب  ناشیا  دـندرک و  حرطم  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ترـضح  تماما  رد  اه  نآ  هک  یتاهبـش  هّیفقاو و  ۀـنتف  . 1
؛ دندرک

تـسد هب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نانمـشد  نیرت  مهم  زا  یکی  دـش  ببـس  هک  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  تماما  مراـهچ  لاـس  رد  هکمارب  تکـاله  . 2
؛ درک مهارف  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  راثآ  رشن  يارب  یبوخ  تصرف  یبسنروط  هب  دورب و  نایم  زا  نوراه 

هرظانم ثحب و  سلاجم  یملع و  لفاحم  لیکـشت  اب  یـسابع  نومأم  درک و  ناشیا  هجوتم  ار  اه  هاگن  هک  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  يدهعتیالو  ۀلئـسم  . 3
ار نارگ  هلیح  رکم  دیک و  لاعتم  دنوادخ  هکاجنآزا  اما  دهد ؛ ناشن  زجاع  بهاذم ، ياملع  نایدا و  ناگرزب  لباقم  ار  ترـضح  ات  تشاد  نآ  رد  یعس 

نادنمشناد هک  يا  هنوگ  هب  دش ؛ مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  تمظع  ندشراکشآ  ببس  هرظانم ، لفاحم  تاسلج و  نیمه  دنادرگ ، یم  رب  ناشدوخ  هب 
.دندرک فارتعا  ناشیا  ةدرتسگ  شناد  هب  گرزب 

هدش عمج  ناملکتم ] یتشترز و  یئباص و  يراصن و  دوهی و  ناگرزب  زا   ] اه تلم  یمامت  نادنمشناد  دوب ، هداد  بیترت  نومأم  هک  یلفاحم  زا  یخرب  رد 
هطلاغم و لها  اه  نآ  : » تفگ ترضح  هب  هنوگ  تحیصن  دوب و  هداتفا  تشحو  هب  یلفون  دمحم  نب  نسح  هک  دوب  نیگنس  میظع و  نانچ  هسلج  دندوب و 

ایآ یلفون ، يا  دنوش ...؟ زوریپ  نم  رب  اه  نآ  یسرت  یم  ایآ  : » دندومرف دندرک و  یمسبت  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  دینک »! رذح  اه  نآ  زا  دنتـسه ، ههبش 
اب اه و  نآ  لیجنا  هب  لیجنا ، لها  اب  اه و  نآ  تاروت  هب  تاروت ، لها  اـب  ارم  لالدتـسا  یتقو  دوش ؟ یم  نامیـشپ  راـک  نیا  زا  نومأـم  تقو  هچ  یناد  یم 

اب ناشروبز و  هب  روبز ، لها 

ناشدوخ تغل  هب  ناراد  نخس  رگید ]  ] اب یمور و  نابز  هب  مور ، لها  اب  اه و  نآ  یسراف  نابز  اب  ، (1) هزباره لها  اب  ناشدوخ و  يربع  نابز  هب  نیئباص ،
نم نخـس  ِیتسرد  هب  اهر و  ار  دوخ  نخـس  دش و  بولغم  نم  لیلد  تجح و  رباربرد  یهورگ  ره  مدش و  زوریپ  اه  نآ  ۀمه  رب  نم  هک  هاگنآ  ...دونـشب 

(2)  .« ...میِظَعلا ِِّیلَعلا  ِهللاِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلوَحَال َو  دوش و  یم  نامیشپ  هسلج ] لیکشت  زا   ] نومأم درک ، فارتعا 

نوگانوگ ياه  نابز  زا  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  یهاگآ 

هراشا

رب ناشیا  یهلا  مولع  زا  ییاه  هولج  هکلب  دش ؛ یمن  هصالخ  دوخ  نامز  جیار  مولع  یلقع و  ینید و  لئاسم  رد  ( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  یملع  تیـصخش 
: هلمجزا داد ؛ یم  بیغ  ملاع  هب  ( مالسلا هیلع  ) ترضح نآ  لاصتا  زا  ناشن  هک  دش  رهاظ  مدرم 

14 ص :
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ص417. دیحوتلا ، ص139 ؛ ج2 ، مالسلا ،) هیلع  ) اضرلارابخا نویع  - . 2

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 29 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14342/AKS BARNAMEH/#content_note_14_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14342/AKS BARNAMEH/#content_note_14_2
http://www.ghaemiyeh.com


نامز نآ  رد  جیار  نوگانوگ  ياه  نابز  هب  لماک  ییانشآ  . 1

نابز هب  امـش  ّطلـست  همه  نیا  زا  نم  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دنزرف  يا  : » تفگ مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هب  يوره  تلـصابا  يزور 
یمن رارق  یهورگ  رب  ار  یتجح  زگره  دنوادخ  متسه ؛ وا  قلخ  رب  دنوادخ  تجح  نم  تلـصابا ، يا  : » دندومرف ترـضح  متفگـش »! رد  نوگانوگ  ياه 

زج نیا  و  دنا ’ هداد  باطخلا  لصف  ام  هب  :[ ‘ دومرف  ] هک مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نخـس  تسا  هدیـسرن  وت  هب  رگم  .دسانـشن  ار  اه  نآ  نابز  هک  دـهد 
(1)« .تسین نوگانوگ ) ياه  نابز   ) تاغل زا  یهاگآ 

تاناویح ناگدنرپ و  نابز  هب  ییانشآ  . 2

: مینک یم  هراشا  هنومن  ود  هب  هک  تسا  هدش  تبث  خیرات  رد  تاناویح ، نابز  هب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  یهاگآ  زا  يددعتم  ياه  هولج 

.درک ادصورـس  هب  عورـش  دـمآ و  ترـضح  دزن  یکـشجنگ  ناهگان  هک  مدوب  غاب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ترـضح  اـب  : » دـیوگ یم  رفعج  نب  ناـمیلس 
: مدرک ضرع  دیوگ ’؟ یم  هچ  یناد  یم  : ‘ دندومرف ترضح 

ار وا  ياه  هجوج  دهاوخ  یم  يرام  دیوگ  یم  : ‘ دندومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما دنرتاناد ’! وا  لوسر  دنزرف  وا و  لوسر  ادخ و  هن ؛
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ار نآ  دوب ؛ تکرح  لاح  رد  يرام  هک  مدـید  متفر و  شا  هناـخ  هب  کـشجنگ  لاـبند  .شکب ’ ار  راـم  ورب و  شا  هناـخ  هب  رادرب و  ار  اـصع  نیا  .دروخب 
(1)« .متشک

ار بسا  ۀنهد ]  ] ناشیا درک ؛ ادص  ترضح  بسا  هک  مدوب  ییارحص  رد  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترـضح  اب  : » دیوگ یم  یـسوم  نب  نوراه  مان  هب  یـصخش 
دندرک مهاگن  دندوب ] هدش  نم  بجعت  هجوتم  هک  ( ] مالسلا هیلع  ) اضر ترضح  .دمآ  درک و  عوفدم  راردا و  يا ] هشوگ  رد   ] تفر و بسا  دندرک ، اهر 

نآ زا  رتشیب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم لآ  دمحم و  هب  هکنیا  رگم  هدشن ؛ هداد  یهلا ) ربمایپ  ( ) مالـسلا هیلع  ) دوواد هب  زیچ  چیه  : ‘ دندومرف و 
[ .درادن بّجعت  ام  یهاگآ  سپ  تسناد ؛ یم  ار  تاناویح  نابز  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ ِدوواد  هکنیا  هب  هراشا   ] (2) ’« .تسا هدش  هداد 

یبیغ مولع  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ةدرتسگ  شناد 

: دوش یم  هراشا  هنومن  کی  هب  لاجم  نیا  رد  هک  تسا  هدش  رگ  هولج  ناشیا  یبیغ  ياهربخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  مولع  يایرد  زا  يا  هشوگ 

رادراب هک  نم  ۀیرهاز  زینک  دنزرف  ات  متـساوخ  ییاعد )  ) يزیچ ترـضح ، زا  : » درک فیرعت  روط  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  تداهـش  زا  دـعب  نومأم ،
يرـسپ شابن ؛ نارگن  : ‘ دومرف ترـضح  .تسا  هدرک  ْطقِـس  ار  شا  هچب  راب  دنچ  هکارچ  دنامب ؛ ملاس  تسا ، رت  بوبحم  نازینک  ۀمه  زا  نم  دزن  تسا و 
(3)  .« ...دوب هدومرف  ترضح  هک  دش  هنوگ  نامه  .دراد ’ يدایز  یتشگنا  شپچ  ياپ  تسار و  تسد  رد  شردام و  هب  مدرم  نیرت  هیبش  دیاز ، یم 

نآ حورشم  هک  دوب  هداد  ربخ  نآ  یگنوگچ  نومأم و  ۀلیسو  هب  دوخ  تداهش  ةرابرد  اهراب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  نینچمه 

دمآ دهاوخ  ناشیا  تداهش  لصف  رد 

16 ص :

 . ص 88 ج 49 ، راونالاراحب ، 343 ؛ همامالا ، لئالد  ص 365 ؛ تاجردلا ، رئاصب  - . 1
ص57. ج49 ، راونالاراحب ، ص334 ؛ ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - . 2

ص152. مالسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  راثآ  رابخا و  - . 3
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: مینک یم  هراشا  هنومن  ود  هب  طقف  تمسق  نیا  رد  و 

کی رد  ار  وا  نم و  : ‘ دندومرف ترضح  دوب ، ینارنخس  لوغشم  نوراه  مدوب و  هنیدم  دجسم  رد  یسوم  نب  یلع  هارمه  : » تسا هتفگ  نارمع  نب  یسوم 
(1) ’« .دننک یم  نفد  لحم 

ینعم : » دیوگ یم  يوار  .دوب » میهاوخ  ود  نیا  لثم  نوراه  نم و  : » دندومرف یم  دندنابـسچ و  یم  رگیدکی  هب  ار  یطـسو  هبابـس و  تشگنا  ود  زین  هاگ 
(2) !« دندش هدرپس  كاخ  هب  نوراه  رانک  ناشیا  هکنآ  ات  مدیمهفن  ار  ترضح  نخس 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  یگنهرف  ياه  تیلاعف 

ماما زا  راثآ  نیرتشیب  مالسلا ،) مهیلع  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  یلع و  ماما  زا  دعب  هک  میبای  یمرد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  راگدنام  راثآ  هب  هعجارم  اب 
.دمآ دیدپ  ناشیا  نامز  رد  هک  دوب  یبسانم  تصرف  صاخ و  طیارش  لیلد  هب  نیا ، تسا و  هدیسر  ام  هب  مالسلا ) هیلع  ) اضر

ةرود هژیو  هب  تماـما و  نارود  مالـسلا ،) هیلع  ) اـضر ماـما  تیبوبحم  زا  نتـساک  یملع و  فعـض  نداد  ناـشن  يارب  نمـشد  ۀـجیتن  یب  شـالت  دوجواـب 
( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  بتکم  قیاقح  یمالـسا و  مولع  رـشن  يارب  ناشیا  ات  درک  مهارف  یبسانم  تصرف  مالـسلا ،) هیلع  ) اـضر ترـضح  يدـهعتیالو 

.دننک مادقا 

نانچ زا  ماما  ةرابرد  نافلاخم ، زا  يرایسب  اریز  تسا ؛ تماما  ماما و  ةرابرد  هعیش  ةدیقع  رـشن  مالـسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  یگنهرف  تامادقا  نیرت  مهم  زا 
عنام ار  یهانگ  چـیه  هک  يروط  هب  دـنروآ ؛ یم  رت  نییاپ  مه  یلومعم  ياه  ناسنا  زا  یّتح  ار ، ماـما  هاـگیاج  ماـقم و  هک  دـنرادروخرب  یحطـس  دـیاقع 
ياه تیعقوم  رد  دنتشامگ و  تمه  هراب  نیارد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ةدیقع  جیورت  هب  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  .دنناد  یمن  وا  زا  تعاطا  ای  تماما 

ربخ یتقو  هک  تسا  ورم  هب  دورو  لـیاوا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضح لـصفم  نانخـس  نآ ، نیرت  مهم   (3) .دـندومرف هراشا  ماما  ياه  هناـشن  هب  فلتخم 
دجسم رد  دیسر ، ناشیا  هب  تماما  ةرابرد  مدرم  فالتخا 

تیمها نییبت  يارب  راوگرزب  نیا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  زا  هدیـسر  تایاور  هوبنا  نینچمه ،  (4) .دندرک نایب  رهش ، نیا  عماج 
شالت هراومه  مدرم ، يارب  ناشیا  لیاضف  نایب  و  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  يالاو  تیـصخش  یفرعم  رد  مالـسلا ،) مهیلع  ) تیب لـها  هاگدـید  زا  ماـما 

.دنا هدرک 

.دجنگ یمن  لاجم  نیا  رد  نآ  حیضوت  هک  تسا  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  یگنهرف  ياه  تیلاعف  رگید  زا  هیفوص  ۀقرف  اب  هزرابم  نایلاغ و  ُولُغ و  اب  هلباقم 
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ناسارخ هب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  یخیرات  ترجه 

نآ زا  هک  دندش  هدامآ  ناسارخ  هب  ترجه  يارب  یلاحرد  ناشیا ، هب  نومأم  نارومأم  ررّکم  تاعجارم  دایز و  ياه  همان  لیلد  هب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما 
(1) .تفر دنهاوخ  ایند  زا  رفس  نیا  رد  هک  دنتسناد  یم  دنتشاد و  تهارک 
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بهذلا هلسلس  ثیدح 

ۀقان راسفا  ثیدح ، باحـصا  زا  يا  هدع  .دـندوب  هدـمآ  هقردـب  يارب  روباشین  مدرم  دـننک ، تکرح  روباشین  زا  دنتـساوخ  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  یتقو 
زا یثیدح  هب  ار  ام  يور و  یم  ام  نایم  زا  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  : » دنتفگ دنتفرگ و  ار  ترضح 

19 ص :
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ام يارب  دنگوس ، تنیرهاط  ناردپ  قح  هب  ار  وت  میوش ؟ دنم  هرهب  نآ  زا  هک  يزاس  یمن  هاگآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  تّدج ، ثیداحا 
: دندرک ضرع  ترـضح  هب  يوبن  ثیدح  ناظفاح  زا  ملـسا  نبدمحم  هعرزوبا و  تسا  هدش  لقن  رگید  یتیاور  رد  امرف »! نایب  شیوخ  ردـپ  زا  یثیدـح 

تراوگرزب ناکاین  هزیکاپ و  ناردـپ  قح  هب  ار  وت  ناربمایپ ! ۀـصالخ  يا  هدیدنـسپ و  كاپ و  ۀـجیتن  يا  ناماما ! ةدازماما  يا  ناگرزب ! ةداز  گرزب  يا  »
« .دشاب امش  راگدای  ات  نک  تیاور  ام  يارب  شیوخ  ناردپ  زا  یثیدح  هدب و  ناشن  ام  هب  ار  شیوخ  كرابم  تروص  هک 

نشور ناشیا  كرابم  لامج  هب  ناناملسم  مشچ  تفر و  رانک  هدرپ  داتسیا و  ترضح  بکرم  هاگنآ ،

دیراپـسب و لد  دـینک و  شوگ  مدرم ، يا  : » دـندز داـیرف  نایـضاق  ناـگرزب و  .دـش  رهظ  اـت  دـندوب  لاـح  نیارد  .دـنتخیر  یم  قوش  کـشا  مدرم  دـش ؛
!« دینکن هدرزآ  شنادناخ  دروم  رد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

20 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


: دندومرف مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هک  دوب  نتشون  ةدامآ  ملق  رازه  24

: دومرف هک  یلع  نبدّمحم  مردپ  زا  مدینش  دومرف : هک  دّمحم  نبرفعج  مردپ  زا  مدینش  دومرف : هک  رفعج  نب  یسوم  مردپ  زا  مدینش  »

: دومرف هک  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما ، مردپ  زا  مدینـش  دومرف : هک  یلع  نب  نیـسح  مردپ  زا  مدینـش  دومرف : هک  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  زا  مدـینش 
ُهللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَِملَک  : ) دومرف لجوّزع  دنوادخ  هک  مدینش  دومرف : یم  هک  لیئربج  زا  مدینش  دومرف : هک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مدینش 
دراو نآ  رد  سکره  هک  تسا  نم ) مکحتسم  ۀعلق  راصح و   ) نم يوراب  جرب و  ُهللا ) اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ۀملک  ِیباَذَع ؛ ْنِم  َنِمَأ  ِینْـصِح  َلَخَد  اََهلاَق  ْنَمَف  ِینْـصِح 

(1) ’« .دوب دهاوخ  ناما  رد  نم  باذع  زا  دوش ،

ییاه طرش  هتبلا  َهِطوُرُش ؛ نِم  اَنَأ  اَهِطوُرُِشب َو  : » دندومرف دنلب  يادص  اب  دندروآ و  نوریب  هواجک  زا  رـس  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  دوب  هداتفا  هار  هب  بکرَم 
(2) !« متسه نآ  ياه  طرش  زا  نم  دراد و 

.تسا دیحوت  طرش  تماما ، هک  دندیمهف  همه 

ورم

دورو ماـگنه   (3) .دــندش نومأـم  تموـکح  زکرم  ورم ، دراو  لاـس 201ق  لوا  ۀـمین  رد  رفـس ، هاـم  راـهچ  لـمحت  زا  سپ  مالـسلا ،) هیلع  ) اـضر ماـما 
هب یناجیه  يداش و  نانچ  زور ، نآ  ات  ورم  هک  يا  هنوگ  هب  دنتشاد ؛ یمارگ  ار  ناشیا  مدقم  ناوارف  قوشوروش  اب  مدرم  ورم ، هب  مالسلا ) هیلع  ) ترـضح

رقتسم یلزنم  رد  مدرم ، ةدرشف  فوفص  نایم  زا  روبع  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما .دندوب  هدمآ  لابقتسا  هب  رهش  نوریب  ات  تیعمج  هوبنا  .دوب  هدیدن  دوخ 
(4) .دوب هدش  هدامآ  ناشیا  يارب  یتموکح  رصق  کیدزن  هک  دندش 

رطف دیع  زامن 

.تسا رطف  دیع  زامن  يرازگرب  يارب  ناشیا  تکرح  مالسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  يدهعتیالو  نارود  مهم  ثداوح  زا 

هک دوب  یطیارش  ام  نایم  : » دندومرف وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  .دنناوخب  ار  رطف  دیعـس  دیع  زامن  مالـسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  هک  تشاد  رارـصا  نومأم 
[.« منکن تلاخد  تموکح  راک  رد  هک  مدوب  هدرک  طرش  متفریذپ ؛[  ار  راک  نیا 

نارازگتمدخ نایرکشل و  مدرم و  لد  متساوخ  یم  طقف  نم  : » تفگ نومأم 

21 ص :
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: دندومرف مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هکنآ  ات  درک  رارصا  ردق  نآ  سپس  .دنوش » هاگآ  تسا ، هداد  يرترب  نآ  هب  ار  امـش  دنوادخ  هچنآ  زا  دوش و  نئمطم 
هیلع ) بلاط یبا  نب  یلع  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ  هک  مور  یم  هنوگ  نآ  هنرگو  تسا ؛ رت  بوبحم  نم  دزن  ینک ، فاـعم  ارم  رگا  »

« .دندش یم  جراخ  دیع ] زامن  يارب  (] مالسلا

!« دیهد ماجنا  دیراد ؛ تسود  روطره  : » تفگ نومأم 

! دناوخ دنهاوخ  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  ار  رطف  دیع  زامن  ادرف ، هک  دنداد  ربخ  مدرم  هب  اه  یچراج 

ناهدنامرف و دـندوب و  هتـسشن  اه  ماب  تشپ  يور  ناکدوک  اه و  نز  دوب ؛ هدـش  مگ  مدرم  جوم  رد  اه  نابایخ  اه و  هچوک  درک ، عولط  هک  دـیع  باتفآ 
.دندوب هدش  عمج  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ۀناخ  رد  تشپ  مه  تلود  لاجر 

نایم ار  يا  هشوگ  هنیس و  رب  ار  نآ  زا  يا  هشوگ  دنتشاذگ و  رس  رب  يدیفس  ۀمامع  دندرک ، دیع  لسغ  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  دیـشروخ ، عولط  ماگنه 
هنهرب ياپ  اب  دنتفرگ و  تسد  هب  ییاصع  سپـس  .مداد » ماجنا  نم  هک  دیهد  ماجنا  هنوگ  نامه  : » دندومرف زین  دوخ  نایفارطا  هب  ...دـنتخادنا و  فتک  ود 

اَم یَلَع  ُرَبْکّأ  ُهللا  رَبْکّأ ، ُهللا  رَبْکّأ ، ُهللا  رَبْکّأ ، ُهللا  : » دنتفگ ریبکت  راهچ  دندرک و  دنلب  نامسآ  هب  رس  دنتـشاذگ ، هچوک  رد  هک  ار  اپ  .دندمآ  نوریب  هناخ  زا 
 .« ...اَناَدَه

بسا زا  دندید ، لکش  نآ  اب  ار  ناشیا  نایفارطا  و  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هک  نیمه  دندوب ، هدیشوپ  ار  دوخ  ياه  سابل  نیرتهب  هک  مدرم  ناهدنامرف و 
ترضح  (1)« .دندیرب یم  ار  نآ  ياهدنب  ای  شفک  دراک ، اب  تمحز و  هب  یخرب  : » تسا هدمآ  یتیاور  رد  دـندروآرد ؛ ار  اه  شفک  دـندمآ و  نییاپ  اه 

دایرف هیرگ و  يادص  .دندرک  رارکت  مه  نارـضاح  ...اَناَدَـه ؛» اَم  یَلَع  ُرَبْکّأ  ُهللا  : » دـندومرف دـنلب  يادـص  اب  دنداتـسیا و  برد  رانک  مالـسلا ) هیلع  ) اضر
هنوگ هب  دنتفگ ؛ یم  ریبکت  هس  دنداتسیا و  یم  مدق  هد  ره  زا  دعب  دندرک ؛ تکرح  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  دوب ! هدروآرد  هزرل  هب  ار  ورم  رهـش  تیعمج ،
شور نیا  اب  یسوم  نب  یلع  رگا  : » تفگ وا  هب  نومأم ، هاپس  ةدنامرف  ریزو و  لهس ، نب  لضف  .دنداد  یم  خساپ  ناشیا  هب  نامسآ  نیمز و  ییوگ  هک  يا 

داتسرف ار  یصخش  نومأم  ددرگرب »! یهاوخب  ناشیا  زا  تسا  رتهب  دروخ ؛ دنهاوخ  بیرف  دنوش و  یم  وا  ۀتفیش  مدرم  دسرب ،] الـصم  هب  و   ] دورب زامن  هب 
.دندرگرب هک  تساوخ  مالسلا ) هیلع  ) ترضح زا  و 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زامن  سنج  زا  يزامن  ترـسح  رد  الـصم  (2) و  دنتشگرب دندیشوپ و  ار  دوخ  شفک  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما 
.دنام
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( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  تداهش 

تشگزاب ماگنه  نک ؛ ظفح  ونـشب و  میوگ  یم  هچنآ  : » دندومرف وا  هب  دنداتـسرف و  همثره  لابند  دوخ ، تداهـش  زا  لبق  بش  مالـسلا ،) هیلع  ) اضر ماما 
روگنا اب  ارم  هک  تسا  هتفرگ  میمصت  نومأم )  ) رگنایغط نیا  .موش  قحلم  مناردپ  دّج و  هب  هک  تسا  نآ  نامز  تسا و  هدیـسر  ارف  دنوادخ  يوس  هب  نم 

یم توعد  ارم  ادرف  .دنک  یم  هناد  میارب  تسا  مومسم  شتسد  هک  یمالغ  طسوت  ار  رانا  هدرک و  مومسم  نزوس  خن و  اب  ار  روگنا  دنک ؛ مومـسم  رانا  و 
مروخب و نآ  زا  ات  دنک 

(1)  .« ...دریذپ یم  ماجنا  اضق  مکح و 

گنر تفگ ، نومأم  هب  ار  رانا  روگنا و  ةرابرد  ترضح  نخس  مالـسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  تداهـش  زا  دعب  همثره  یتقو  هک  تسا  هدمآ  تیاور  ۀمادا  رد 
زا نومأم  رب  ياو  : » تفگ یم  دـنلب  يادـص  اب  یـشوه  یب  لاحرد  دـش و  شوه  یب  هکنیا  ات  دـش  یم  هایـس  یهاگ  زمرق و  یهاگ  درز و  یهاگ  نومأـم 
هب دـمآ ، شوه  هب  هک  یماگنه  نینچمه ، ارهز ». ...، ۀـمطاف  بناج  زا  وا  رب  ياو  بلاـط ، یبا  نب  یلع  زا  وا  رب  ياو  ربماـیپ ؛ زا  وا  رب  ياو  ادـخ ، بناـج 
زا هک  دسرب  ربخ  نم  هب  رگا  مسق  ادخ  هب  تسین ؛ اضر  زا  رتزیزع  نم  دزن  نامـسآ ، نیمز و  رد  سک  چـیه  هن  وت و  هن  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » تفگ همثره 

نومأم يارب  وا  نوخ  دـنک ، وگزاب  ار  يزیچ  رگا  هک  داد  لوق  همثره  .دوب » دـهاوخ  وت  گرم  نامه ، يا ، هدرک  وگزاب  يزیچ  يدینـش ، يدـید و  هچنآ 
(2) .تفرگ نامیپ  دهع و  نآ ، نامتک  رد  وا  زا  نومأم  دشاب و  لالح 

، دروآ ار  اه  كاخ  تلـصابا  یتقو  .رواـیب » كاـخ  یتشم  نآ ، فرط  راـهچ  زا  ورب و  نوراـه  ۀـبق  هب  : » دـندومرف تلـصابا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) اـضر ماـما 
یم رهاظ  یگرزب  تخـس  گنـس  یلو  دنک ؛ نفد  اجنیا  ارم  دهاوخ  یم  نومأم  : » دندومرف دـنتخیر و  نیمز  هب  دـندییوب و  ار  رـس  تشپ  كاخ  ترـضح 

دوب و اپ  نییاپ  رس و  يالاب  هب  طوبرم  هک  دندییوب  ار  یکاخ  سپـس  .دننک » ادج  ار  نآ  دنناوت  یمن  دنروایب ، ار  ناسارخ  ياه  گنلک  ۀمه  رگا  هک  دوش 
 .« ...دنَک دنهاوخ  یلادوگ  میارب  اجنیا  : » دندومرف نوراه ،) لباقم  كاخ  هلبق (  فرط  كاخ  ندییوب  زا  سپ  تیاهنرد  دندرک و  رارکت  ار  نخس  نامه 

رجاف نیا  دزن  نم  ادرف  تلصابا ! يا  : » دندومرف هاگنآ 

« .وگن نخس  نم  اب  مدمآ ، نوریب  هدیشوپ  رس  اب  رگا  یلو  مهد  یم  خساپ  هک  وگب  نخس  نم  اب  مدمآ ، نوریب  هنهرب  رس  اب  رگا  مور ؛ یم 

بارحم رد  دندیشوپ و  ار  دوخ  ياه  سابل  ترضح  ادرف  : » دیوگ یم  تلصابا 
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روگنا زا  يدبس  نومأم  لباقم  متفر ؛ زین  نم  درک ، تکرح  مالسلا ) هیلع  ) ماما .درب  دوخ  هارمه  ار  ناشیا  دمآ و  نومأم  مالغ  هکنآ  ات  دنتـسشن  راظتنا  هب 
اب دید ، ار  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هک  نیمه  .دوب  هدروخ  ار  نآ  زا  يرادقم  هک  دوب  يروگنا  ۀشوخ  زین  وا  تسد  رد  دوب ، اه  هویم  رگید  و 

ترضح هب  ار  روگنا  ۀشوخ  نآ  سپس  دناشن ؛ دوخ  ياج  رد  دیسوب و  ار  ناشیا  مشچ  ود  نایم  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  ترضح  تساخرب ، اج  زا  باتش 
رد نیا  زا  رتهب  يروگنا  : ‘ دـندومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماما .ما ’ هدـیدن  نیا  زا  رتهب  يروگنا  لاـح  هباـت  نم  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  : ‘ تفگ درک و  فراـعت 

!’ تسه تشهب 

نآ مالـسلا ) هیلع  ) ترـضح ’؟ يراد کش  نم  هب  دـنکن  : ‘ تفگ نومأم  .مرادـن ’ لیم  : ‘ دـندومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماما نک ’! لیم  اـمرفب ، : ‘ تفگ نومأـم 
.دنتساخرب دنتخادنا و  نیمز  رب  ار  روگنا  ۀشوخ  دندرک ، لیم  هناد  هس  دنتفرگ ، ار  هشوخ 

(1) !’ يداتسرف ارم  هک  اجنآ  : ‘ دندومرف مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  يور ’؟ یم  اجک  : ‘ تفگ دش و  دنلب  نومأم 

« .دندمآ نوریب  دوب ، هدیشوپ  ناشرس  هک  یلاحرد  هاگنآ 

تلصابا دندوب ؛ هدیشک  رس  هب  ابع  ماما  .دنتساخرب  دنتسشن و  اهراب  هناخ ، ات  هک  ردق  نآ  درک ؛ یم  ذوفن  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  نت  ياه  لولس  رد  مس 
 . ...دمآ یم  دیاب  هک  وا  دمآ ، اما  .دنک  هیرگ  وا  رب  هک  دوبن  یسک  تلصابا ، زج  دوب و  هدش  اقآ  تبرغ  هاگلتق  هناخ ، نیا  .تسا  مامت  راک  هک  دیمهف 

اب نم  : » دهد یم  همادا  تلصابا 

طایح رد  متـسب و  ار  رد  .دوش  هتـسب  هناخ  رد  هک  دنداد  روتـسد  دندیباوخ و  رتسب  رد  دـندش و  هناخ  دراو  ترـضح  متفگن ؛ نخـس  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
متفر و وا  فرط  هب  .دوب  رت  هیبش  ( مالـسلا هیلع  ) اضر ترـضح  هب  همه  زا  هک  مدـید  يوم  نیکـشم  ابیز و  یناوجون  ناهگان  .مدوب  هدـنام  نیگمغ  هناخ ،

’ .درک هناخ  دراو  هتسب  ِرد  زا  ار  نم  دروآ ، اجنیا  هب  هنیدم  زا  ار  نم  ماگنه ، نیا  رد  هک  نامه  : ‘ دندومرف دیدش ’!؟ دراو  هتسب  ِرد  زا  هنوگچ  : ‘ متفگ

هب دعب  .متـسه ’ مالـسلا )) هیلع  ) داوج ماما   ) یلع نبدمحم  نم  متـسه ؛ وت  رب  ادخ  تجح  نم  تلـصابا ، يا  : ‘ دـندومرف دـیتسیک ’؟ امـش  : ‘ مدرک ضرع 
ود نایم  دـنتفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  دنتـساخرب ، اج  زا  دـندید  ار  دوخ  دـنزرف  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ترـضح  هک  نیمه  .دـنتفر  ناشراوگرزب  ردـپ  فرط 

.درک زاورپ  ناوضر  هب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  رهطم  حور  هاگنآ  ...مدیمهفن  هک  دنتفگ  تماما ] رارسا  زا   ] هنایفخم ینانخس  ...دندیسوب و  ار  شمشچ 

: دندومرف سپس  دننک ’! کمک  هک  دنتسه  یناسک  نم  اب  : ‘ دندومرف هک  منک  کمک  متساوخ  .دندش  ردپ  لسغ  لوغـشم  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ترـضح 
لخاد هب 
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’ .روایب ار  توبات  : ‘ دندومرف دـعب  .دـندناوخ  زامن  وا  رب  دـندرک و  نفک  ار  مالـسلا )) هیلع  ) اضر ماما   ) دوخ ردـپ  سپـس  .روایب ’ ار  طونح  نفک و  ورب و 
هدیدن نیا  زا  لبق  هک  مدید  یتوبات  متفر و  تسه ’! یتوبات  اجنآ  ورب ؛ هناخ  لخاد  هب  : ‘ دندومرف دنک ’؟ تسرد  توبات  ات  مورب  راجن  دزن  : ‘ مدرک ضرع 
دندروآ رد  توبات  زا  ار  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  سپس  ...دندناوخ  زامن  تعکر  ود  دنتـشاذگ و  توبات  رد  ار  ناشردپ  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  .مدوب 

يارب ار  رد  زیخرب و  تلصابا ، يا  : ‘ دندومرف سپس  .دنا  هدشن  نفک  لسغ و  زونه  هک  ایوگ  دنداد ؛ رارق  رتسب  رد  و 

هک یلاحرد  دوب ] هدش  یعطق  شیارب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  تداهش  هک   ] نوعلم نآ  .نامالغ  اب  تسا  نومأم  مدید  مدرک ؛ زاب  ار  رد  .نک ’ زاب  نومأم 
روط نامه  و  ...يدروآ ’ درد  هب  دوخ  تبیصم  اب  ار  نم  لد  نم ، رورـس  يا  : ‘ تفگ یم  دش و  دراو  هیرگ  اب  دز ، یم  رـس  رب  دوب و  هداد  كاچ  نابیرگ 

(1)  « .دندوب هداد  ربخ  ( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  هک  دش 

راگدنام یعولط 

.تسا هدوب  ناشیا  یگلاس  نس 55  رد  لاس 203ق ، رفص  هام  رد  تایاور ، نیرتروهشم  ساسارب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  تداهش  خیرات 

هک یعولط  تفای ؛ رگید  یعولط  دوخ ، زا  سپ  ماما  ناماد  رد  اهدیشروخ  ِدیشروخ  تلصابا ، تریح  تهب و  نایم  رد  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  ندمآ  اب 
.تسا رگ  هولج  هشیمه  ات  زونه و  لاس ، زا 1230  شیب  تشذگ  زا  سپ  نآ ، راونا  هدرک و  تشهب  زا  يا  هعطق  ار  كاخ  نیا 
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( رئاز ماکحا  روضح ( : طرش  لصف 2 :

رفاسم ماکحا 

رفاسم زامن 

رد هک  یتفاسم  هکنآ  طرـش  هب  دروآ ؛ اج  هب  هتـسکش ) ینعی   ) یتعکر ود  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  دـیاب  رفـس ، رد  تسین ، رفـسلاریثک  هک  يرفاسم  . 1
45(1) دودح هک  خسرف  زا 8  دنک ، یم  یط  رفس 

.دشابن رتمک  تسا ، رتمولیک 

هک دنناد  یمن  ای  دننام  یم  دهشم  رد  زور  هد  زا  رتمک  هچنانچ  دنیآ ، یم  يرگید ] رهش  ره  ای   ] دهشم هب  رتشیب  ای  يرتمولیک  ۀلصاف 5/22  زا  هک  ینارئاز 
.تسا هتسکش  ناشزامن  دنام ، دنهاوخ  رهش  نیا  رد  زور  دنچ 

لماک ار  زامن  دیاب  دهشم  رد  یلو  تسا ؛ هتسکش  ناشزامن  هار ، نیب  رد  دننامب ، دهشم  رد  مهرس  تشپ  رتشیب و  ای  زور  هد  دنراد  دصق  هک  ینارفاسم  . 2
.دیآ یمن  باسح  هب  زور  هد  نیا  ِوزج  نتفر ، ندمآ و  ریسم  رد  هار ، نیب  نامز  تدم  .دنروآ  اج  هب 

؛ تسا لماک  زور  هد  لقادح  ِندنام  رب  میمصت  يانعم  هب  زور ، هد  دصق  . 3

: دوش یم  هبساحم  تروص  ود  هب  زور  هد  نیا 

28 ص :

مراـکم هللا  تیآ  .ب  رتمولیک ؛ دودـح 40  یلاعت :’ هللا  هظفح  ‘ یناجنز يریبش  هللا  تیآ  .فلا  دراد : دوجو  هیرظن  دـنچ  یعرـش  تفاـسم  رادـقم  رد  - 1
دودح یلاعت :’ هللا  امهظفح  ‘ دیحو هللا  تیآ  یناتـسیس و  هللا  تیآ  هیلع ،’ هللا  همحر  ‘ یئوخ هللا  تیآ  .ج  رتمولیک ؛ دودح 43  یلاعت :’ هللا  هظفح  ‘ يزاریش

هللا تیآ  و  هیلع ’ هللا  هـمحر  ‘ لـضاف هللا  تـیآ  یلاـعلا ،’ هلظدـم  ‘ يربـهر مـظعم  ماـقم  فیرـشلا ،’ هرـس  سدـق  ‘ ینیمخ ماـما  ترـضح  .د  رتـمویلک ؛  44
.رتمویک دودح 45  یلاعت :’ هللا  هظفح  ‘ یفاص
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.دوش یم  لماک  مهد  زور  بورغ  وا ، زور  هد  دراد ، تماقا  دصق  هک  دوش  يرهش  دراو  حبص  ناذا  لوا  رفاسم ، رگا  فلا :

ات 24  10  ) تعاس زا 240  دـعب  وا ، زور  هد  دـیلقت ، عجارم  رثکا  رظن  هب  دراد ، تماقا  دـصق  هک  دوش  دراو  يرهـش  هب  حبـص ، ناذا  دـعب  رفاسم ، رگا  ب :
.دوش یم  لماک  تعاس )

، مهد زور  بورغ  ات  لوا  زور  حبـص  ناذا  زا  دـنام ، یم  مهد  زور  نایاپ  اـت  دـنادب  دوش و  دهـشم  دراو  حبـص  ناذا  لوا  لوا ، زور  رد  یـسک  رگا  ـالثم 
.تسا هتسکش  شزامن  دنام ، یمن  مهد  زور  رخآ  ات  رگا  یلو  تسا ؛ لماک  شزامن 

هب حبـص  ِهد  تعاس  ًالثم  دنامب ؛ رهـش  نیا  رد  مهدزای  زور  زا  تعاس  نامه  ات  دراد  میمـصت  هک  یتروصرد  دسرب ، دهـشم  هب  زور  طسو  یـصخش  رگا 
ار زامن  دیاب  دورب ، رتدوز  دهاوخب  رگا  یلو  تسا ؛ لماک  شزامن  دنامب ، مهدزای  زور  حبص  ِهد  تعاس  ات  لقادح  دراد  میمصت  تسا و  هدیـسر  دهـشم 

.دنک هماقا  هتسکش 

دصق هرابود  لوا ، ِزور  هد  ندش  مامت  زا  سپ  تسین  مزال  دنامب ، دهـشم  رد  زور  هدزناپ  ای  هدزیـس  ًالثم  زور ، هد  زا  رتشیب  دراد  میمـصت  هک  يرفاسم  . 4
مه زور  هد  زا  شیب  يارب  وا  ِزور  هد  تین  دروآ و  اج  هب  لماک  ار  شزامن  دیاب  مه  دعب  ياهزور  رد  صخش ، نیا  دشاب ؛ هتـشاد  ار  رگید  زور  هد  ندنام 

.تسا ربتعم 

ةدننار راطق ، ةدننار  لثم  دناوخب ؛ لماک  ار  زامن  دیاب  تسین ، یتحایس  رفس  تسوا و  لغـش  ِوزج  هک  يرفـس  رد  تسا ، ترفاسم  وا  لغـش  هک  یـسک  . 5
(1)، دورب رفس  هب  ترایز  ای  تحایس  يارب  رگا  درف  نیمه  اما  ...و .  ناولم  نابلخ ، يرهش ، نورب  ياه  نیشام 

.دنک لمع  رفاسم  ماکحا  هب  دیاب 

: تسا ریز  حرش  هب  وا  فیلکت  ددرگرب ، دوخ  دصق  زا  رگا  دنامب ؛ دهشم  رد  زور  هد  دراد  میمصت  هک  يرفاسم  . 6

، دنامب دهشم  رد  زور  هد  زا  رتمک  دریگب  میمصت  ینعی  ددرگرب ، دوخ  دصق  زا  یتعکرراهچ  زامن  کی  ندناوخ  زا  لبق  رگا  فلا :

.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب 

.دروآ اج  هب  لماک  ار  زامن  دیاب  تسا ، دهشم  رد  هک  یتقو  ات  ددرگرب ؛ دوخ  دصق  زا  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ندناوخ  زا  دعب  هک  یتروصرد  .ب 

: دنک هجوت  تاکن  نیا  هب  دیاب  دنامب ، دهشم  رد  زور  هد  دراد  دصق  هک  يرفاسم  . 7

هب دهشم  رهش  ءزج  هک  ییاج   ) دهشم فارطا  هب  درادن  میمصت  رگا  .فلا 

29 ص :

رفـس رد  دـشاب  رفـسلا  ریثکرگا  لضاف  یناتـسیس  ماظع  تایآ  رظن  ربانب  اما  تسا ، لماک  شزامن  مهزاب  دـشاب  ترایزو  راک  يارب  ترفاسم  هچناـنچ  - 1
لماک شزامن  دشاب  وا  یلـصا  راک  ترایز  ای  حیرفت  هک  یتروص  رد  دشاب  رفـسلا  ریثک  رگا  : مراکم هللا  هیآ  ، تسا لماک  زامن  دـشاب  یحیرفت  ای  یترایز 

.تسا
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هک دـنزب  رـس  ییاه  غاب  ای  اه  هعرزم  اه و  نیمز  زا  یـضعب  هب  هک  دراد  میمـصت  ای  دـنام  یم  دهـشم  رد  ار  زور  هد  مامت  ینعی  دورب ، دـیآ ) یمن  باسح 
.دناوخب لماک  ار  زامن  دیاب  دشاب ؛ هتشادن  تافانم  دهشم  رد  وا  تماقا  دصق  اب  اجنآ  هب  نتفر  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، دهشم  هب  لصتم 

دصق دناوت  یمن  ددرگرب ، دهشم  هب  هرابود  تسا و  رتشیب  ای  خسرف  راهچ  دهشم  ات  نآ  ۀلـصاف  هک  دورب  ییاج  هب  زور  هد  نیب  رد  دراد  میمـصت  رگا  .ب 
هد لقادح  رگا  تشگرب ؛ یتقو  اما  .تفر  دـهاوخ  ترفاسم  هب  دهـشم ، رد  لماک  ِزور  هد  ِندـنام  زا  شیپ  نوچ  تسا ؛ هتـسکش  شزامن  دـنک و  زور  هد 
مه زاب  دنامب ، زور  هد  درادن  میمـصت  مه  زونه  رگا  یلو  تسا ؛ لماک  شزامن  نآ ، زا  سپ  دنک و  زور  هد  دصق  دـیاب  دـنام ، یم  دهـشم  رد  رگید  زور 

.تسا هتسکش  شزامن 

رد تعاس  ود  زا  رتمک  یلو  تسا ، خسرف  راهچ  زا  رتمک  دهشم  ات  نآ  ۀلصاف  هک  دورب  دهشم  فارطا  رد  ییاج  هب  زور  هد  نیب  رد  دراد  میمصت  رگا  .ج 
میمـصت لوا  زا  رگا  اما  .تسا  لماک  شزامن  تروص  نیارد  دوب ، دهاوخ  دهـشم  زا  نوریب  تعاس  ود  زا  رتمک  زور ، هد  مامت  رد  ینعی  دـنام ؛ یم  اجنآ 

فارطا هب  زور ، هد  نیب  رد  دراد 

هتـسکش شزامن  تسین و  حیحـص  وا  زور  هد  دصق  تروص  نیارد  دـشک ، یم  لوط  تعاس  ود  زا  شیب  نتفر ، نوریب  نیا  هک  دـناد  یم  دورب و  دهـشم 
(1) .دشاب خسرف  راهچ  زا  رتمک  هلصاف ، نیا  دنچره  تسا ؛

شزامن زین  تروص  نیارد  دراد ، هلـصاف  دهـشم  اب  خـسرف  راـهچ  زا  رتمک  هک  دورب  ییاـج  هب  دهـشم ، رد  ندـنام  زور  هد  زا  سپ  دراد  میمـصت  رگا  د :
.تسا لماک 

زامن يارب  نتفرگاج 

نآ نأش  عرش و  فلاخم  هدافتسا ، نیا  هکنآ  طرش  هب  دنتسه ؛ يواسم  نآ  زا  هدافتسا  رد  ناناملسم  ۀمه  تسا و  ناناملـسم  یمومع  ناکم  دجـسم ، - 1
يرگید تفرگ ، رایتخا  رد  اعد  ندناوخ  ای  نآرق  تئارق  تدابع ، زامن ، يارب  ار  ییاج  يرگید  زا  لبق  یـصخش  دجـسم ، رد  رگا  .دشابن  سدـقم  ناکم 

...ای ندناوخ  اعد  هعلاطم ، نآرق ، توالت  روظنم  هب  دجـسم ، رد  یـصخش  رگا  تسا و  مدقم  اهراک  ریاس  رب  زامن  .دریگب  وا  زا  ار  ناکم  نآ  دـناوت  یمن 
دوجو تعامج  زامن  يارب  يرگید  ياج  دـشاب و  تعامج  زامن  تقو  ای  دـشابن  زاـمن  ۀـماقا  يارب  يرگید  ياـج  دجـسم ، ناـمه  رد  تسا و  هتفرگ  اـج 
تسا بجاو  تسا ، ...و  نآرق  تئارق  لوغشم  تعامج ، زامن  ةدرشف  مه  هب  فوفـص  رانک  رد  هک  يدرف  نیاربانب  .تسا  زامن  اب  تیولوا  دشابن ، هتـشادن 

(2) .دهدب رازگزامن  هب  ار  دوخ  ياج 

ردق هب  هک  یتروصرد  ...و ) هداجس  ابع ، سابل ، لثم  يزیچ   ) لحر نتشاذگ  . 2 - 2

30 ص :

هنماـخ هللا  تیآ  دـنک : یم  قرف  رگید  عـجارم  رظن  صوـصخ ، نـیا  رد  اـما  تـسا ؛ هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  ياوـتف  ساـسارب  هدـشدای  بـلطم  - . 1
.تسا لماک  زامن  دـشاب ، زور  فصن  زا  رتشیب  رگا  یلاعت :’ هللا  هظفح  ‘ یناتـسیس هللا  تیآ  .دوشن  تعاـس  تشه  اـی  تفه  زا  رتشیب  یلاـعلا :’ هلظدـم  ‘ يا

؛ تسا لماک  زامن  دشاب ، هتـشادن  تافانم  تماقا  دصق  اب  اجنآ  هب  نتفر  هک  دورب  کیدزن  ياه  ناکم  هب  رگا  یلاعلا :’ هلظدـم  ‘ يزاریـش مراکم  هللا  تیآ 
.تسا هتسکش  زامن  هنرگو 

دهاشم رد  هک  یـسک  طایتحا ،) رب  انب  یلاعت ’ هللا  هظفح  ‘ یناتـسیس و  یلاعت ’ هللا  هظفح  ‘ یناـسارخ دـیحو  ماـظع : تاـیآ   ) عجارم زا  یـضعب  رظن  هب  - . 2
.زامن يارب  یتح  دنوش ؛ وا  محازم  تسین  زیاج  تسا ، نارق  تئارق  ای  اعد  ای  ترایز  لوغشم  هفرشم 
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نآ زا  هدافتسا  رد  تسا ، هتفرگ  اج  هتـشاذگ و  لحر  هک  یـسک  ینعی  تسا ؛ نتـسشن  دننام  دریگب ، ار  نآ  رتشیب  ای  دشاب  ندناوخزامن  يارب  مزال  ناکم 
يارب یقح  درادن و  یمکح  نینچ  اه ، نیا  دننام  هناش و  حـیبست ، رهم ، نتـشاذگ  .دـنریگب  ار  وا  ياج  دـنناوت  یمن  نارگید  دراد و  ّتیولوا  قح  ناکم ،

.دنک یمن  داجیا  صخش 

یسک رگا  . 3 - 3

زامن لحم  نآ  رد  ناوتن  لحر  نتـشادرب  نودـب  هک  يروط  ددرگنرب ، دورب و  ای  دوش  يرپس  ینالوط  ینامز  دراذـگب و  ار  نآ  دـننام  هداجـس و  ای  لحر 
رد فرصت  ددرگرب ؛ شبحاص  ات  درادهگن  ار  نآ  دیاب  دراد ، یمرب  ار  لحر  نآ  هک  یـسک  .دنناوخب  زامن  دنرادرب و  ار  نآ  دنناوت  یم  نارگید  دناوخ ،

.دنناوخب زامن  اه  نآ  ةداجس  رب  دنناوت  یمن  تسین و  زیاج  نارگید ) ِلاوما  ای  ایشا   ) نارگید ِلحر 

رهطم ياه  مرح 

زامن ای  ترایز  يارب  یـسک  رگا  نیاربانب  .دنتـسه  يواسم  مدرم  ۀمه  اه  نآ  رد  هدوب و  دجاسم  دننام  دش ، هتفگ  هک  یماکحا  ۀمه  رد  اه  هاگترایز  - 1
.دننک شنوریب  ناکم  نآ  زا  ای  هدرک  داجیا  تمحازم  شیارب  دنرادن  قح  نارگید  تسا ، هتفرگ  شدوخ  يارب  یئاج  نآرق  تئارق  ای  اعد  ای 

.دراد ار  دجسم  رد  لحر  نتشاذگ  ماکحا  دننامه  نآ ، ياقب  نآ و  دننام  لحر و  نتشاذگ  مکح  - 2

تعامج زامن  ماکحا  هرابرد  ییاه  شسرپ  هب  خساپ 

؟ تسیچ دعب  ياه  فص  زامن  مکح  دش  مامت  تعکر  ود  رد  ندوب  رفاسم  رطاخ  هب  ولج  فص  دارفا  زامن  رگا  - 1

 : مدق کی  زا  رتشیب  فلا -

( یناجنز یناتسیس  ماما  ترضح   ) دننک ادتقا  هلصاف  الب  هچرگا  دوش ،  یم  يدارف  زامن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دراد و  لاکشا  تعامج  ءاقب  * 

یناگیاپلگ ) دوش یم  يدارف  دعب  فص  زامن  * 

( یفاص

ولو دناسر  یمن  بیـسآ  تعامج  هب  فص  کی  هب  ندش  هلـصاف  درجم  نمـض  رد  تسا ؛ حیحـص  تعامج  دـننک ،  ادـتقا  ولج  فص  هلـصاف  الب  رگا  * 
( مراکم دننکن (  ادتقا  هلصافالب 

 ، دیحو یئوخ ، يربهر ، مظعم  ماقم  تسا (  حیحص  تعامج  دننک ،  ادتقا  ولج  فص  هلصاف  الب  رگا  * 

 ( یکارا يزیربت ،

31 ص :
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 : مدق کی  زا  رتمک  ب -

 ( روهشم دننکن (  ادنقا  هچ  دننک  ادتقا  ولج  فص  هچ   ، تسا تسرد  دعب  فص  زامن  * 

(1) ( . دیحو یناتسیس و   .) دوش یم  يدارف  هنرگو  تسا  حیحص  تعامج  دننک ،  ادتقا  ولج  فص  رگا  * 

؟  تسیچ تسا  تئارق  ندناوخ  لاح  رد  ماما  هک  یلاحرد  مود  لوا و  تعکر  رد  مومام  هفیظو  - 1

 ( : هروسو دمح  ندناوخ  هتسهآ   ) یتافخا ياهزامن  فلا : 

(2)( دیحو يزیربت  یئوخ  يرون  ماما   ) دناوخب هروس  دمح و  زامن  لوا  تعکر  ود  رد  دیابن  مومام  * 

(3)  ( لضاف مراکم  یناتسیس  ) دناوخن بجاو  طایتحا  ربانب  * 

(4)( تجهب یفاص  یناگیاپلگ  یکارا   ) دناوخب ار  هروسو  دمح  تسا  هورکم  * 

تاولصو دیمحتو  حیبست  رکذ  هب  لوغـشم  تسا  بحتـسم  یلو  طایتحا )  هب  ای  يوتف  هب  تسا (  تئارق  كرت  هفیظو  دنیامرف  یم  عجارم  روهـشم  هتکن : 
(5)  . دشاب

 : هیرهج ياهزامن  ب :

: دونشب ار  ماما  يادص  رگا  - 1

( روهشم ) دناوخن ار  هروسو  دمح  دیاب  دهد  یمن  صیخشت  ار  تاملک  هکنیا  ولو  * 

(6)( تجهب یناگیاپلگ  یفاص  ) دناوخن بجاو  طایتحا  ربانب  * 

32 ص :

هلاـسم 19 و هورع  تائاتفتسالا س577 ؛  هبوجا  دـیحو م 1446 هلاسر  عجارم م 1438 و  هلاـسر  هعامجلا م7  طیارـشلا  یف  لوقلا  هلیـسولا  ریرحت  - 1
هلاسم 799 یئوخ  یناتسیس و  جاهنم  هعامجلا و  طئارش  15

دیحو 1474 هلاسر  عجارم ج1 ص795 م1466 و  لئاسملا  حیضوت  هلیسولا ج1 ص271. ریرحت  - . 2
عجارم ج1 ص795 م1466 لئاسملا  حیضوت  یناتسیس ج1 ص795 م812  نیحلاصا  جاهنم  - - 3

هلیسولا ج1 ص271 ریرحت  عجارم ج1 ص795 م1466  لئاسملا  حیضوت  - - 4
عجارم ج1 ص795 م1466 لئاسملا  حیضوت  هلیسولا ج1 ص271  ریرحت  هعامجلا م1  ماکحا  یف  لصف  یقثولا ج1  هورع  - - 5

دیحو 1470 هلاسرو  عجارم ج1ص794م1462  لئاسملا  حیضوت  - - 6

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 47 
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روهشم ) .تسا زیاج  رکذ ، بحتسم 3 - طایتحا  توکس ،  بجاو 2 -  ، تئارق كرت  - 1 دوش : یم  هدینـش  ماما  يادـص  هک  هیرهج  ياهزامن  رد  هتکن : 
(1)(

: دونشن ار  ماما  يادص  رگا  - 2

 ( روهشم ) درادن لاکشا  دناوخب  دنلب  اوهس  رگاو  دناوخب  هتسهآ  دیاب  یلو  دناوخب  ار  هروسو  دمح  هک  مراکم )  تسا ؛  زیاج   ) تسا بحتسم  * 

؟ دناوخب ار  دهشتو  تونق  دناوت  یم  ایآ  درک  ادتقا  ماما  مود  تعکررد  مومام  رگا  - 2

هب دهشت  عقوم  رد  هک  تسا  نیا  طایتحاربانبو  دنیشنب  مامازا  تیعبت  باب  زا  دهشت  عقوم  رد  یلو  تسا  بحتسم  دهشتو  تونق  ندناوخ  * 

( روهشم  ) .دنیشنب یفاجت  تلاح 

(2) تجهب ) ) دنیشنب یفاجت  تلاح  هب  بحتسم  طایتحا  * 

؟  دناوخب ار  هروسو  دمح  تسا  مزال  ایآ  درک  ادتقا  ماما  هب  یتعکر  راهچ  زامن  رخآ  تعکر  ود  رد  مومام  رگا  - 3

.دـنک مامت  ار  دـمح  درکن  ادـیپ  تلهم  هروس  ندـناوخ  هزادـنا  هب  رگا  یلو  دـناوخب  ار  هروسو  دـمح  شدوخ  تسا  مزـال  موماـم  رب  تروص  نیا  رد  * 
(3)  ( عامجا )

33 ص :

هعامجلا م1 ماکحا  یف  لصف  یقثولا ج1  هورع  - - 1
دیحو 1447 هلاسر  عجارم ج1ص785م1439 و  لئاسملا  حیضوت  یناتسیس 391 ؛  هبختنم  لئاسم  هلاسم 19 و  تعامج  ماکحا  هورع  - - 2

عجارم ج1 ص787م1442 لئاسملا  حیضوت  هعامجلا م18  ماکحا  یف  لصف   . یقثولا ج1 هورع  [ 9 - -] 3

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 48 
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؟ تسیچ شا  هفیظو  دسر  یمن  عوکر  هب  دناوخب  ار  دمح  رگا  دنک ،  ادتقا  ماما  هب  مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  هک  یتروص  رد  دنادب  مومام  رگا  - 4

(1)  ( عامجا  ) .دنک ادتقا  دعب  دور و  عوکر  هب  ماما  ات  دنک  ربص  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  * 

؟ تسیچ شزامن  مکح  دسرن  عوکر  هبو  دناوخب  ار  هروس  رگا  دسر  یم  ماما  عوکر  هب  دناوخب  ار  هروس  رگا  هک  دراد  نیقی  مومام  رگا  - 1

 ( روهشم  ) تسا حیحص  شتعامج  * 

( دیحو مراکم  یناتسیس  یناجنز  يزیربت  تسا (  حیحص  شتعامج  دروخن ،  مهب  یفرع  تعباتم  هک  یتروص  رد  * 

(2) یئوخ )  دوش ( .  یم  يدارف  هب  لیدبت  تسین و  حیحص  شتعامج  * 

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  تافخاو  رهج  تهج  زا  مومام  تئارق  تیفیک  تعامج  زامن  رد  - 2

تئارق هک  دـنک  یمن  قرف  هیرهج و  هچو  یتاـفخا  ياـهزامن  رد  هچ  دـناوخب  هتـسهآ  تروص  هب  ار  هللا  مسب  یتـح  تئارق  هک  تسا  بجاو  موماـم  رب  * 
عامجا  ) .تسا بقع  ماما  زا  تعکر  کی  هکنیا  لثم  دشاب  بجاو  تئارق  ای  دونش ؛  یمن  هیرهج  ياه  زامن  رد  ار  ماما  يادص  هکنیا  لثم  دشاب  بحتسم 

(3)(

؟ تسا بجاو  زامن  لاعفا  رد  ماما  زا  مومام  تعباتم  ایآ  - 3

رب لاعفا  رد  تعباتم  * 

( روهشم ) دهد ماجنا  ماما  زا  دعب  یمک  ای  ماما  اب  دیاب  ای  ار  زامن  لاعفا  ینعی  تسا  بجاو  مومام 

(4) تجهب )   . ) دهد ماجنا  ماما  زا  دعب  یمک  هکلب  دهدن  ماجنا  مه  ماما  اب  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  * 

هفیظو تسا  هدجسو  عوکر  رد  ماما  دنیببو  درادرب  رس  هدجس  ای  عوکر  زا  هتشادرب  هدجس  ای  عوکر  زا  رس  ماما  هکنیا  لایخ  هب  ایو  اوهـس  مومام  رگا  - 4
؟ تسیچ شا 

( روهشم  ) .دنک یمن  لطاب  ار  زامن  نکر  يدایزو  ددرگرب  هدجسو  عوکر  هب  یناتسیس ) بجاو ، طایتحاربانب  ) دیاب * 

( یناتسیس  ) .دنک یمن  لطاب  ار  زامن  نکر  يدایزو  ددرگرب  هدجسو  عوکر  هب  بجاو ، طایتحاربانب  * 

 ( روهشم  . ) تسا لطاب  شزامن  درادرب ،  رس  ماما  دسرب  عوکر  هب  هکنآ  زا  شیپ  ددرگرب  عوکر  هب  رگا  یلو  هتکن :  * 

(5) یناتسیس )   ) طایتحا ربانب  * 

34 ص :

دیحو 1449 هلاسر  و  هلاسم 24 ؛  تعامج  ماکحا  هورع  عجارم م1441 و  لئاسملا  حیضوت  - - 1
هلاسر م 1453 دیحو  هعامجلا م21 و  ماکحا  یف  لصف   . یقثولا ج1 هورع  عجارم ج1ص788م1445  لئاسملا  حیضوت  - - 2

هیادهو یناگیاپلگ ج1 ص247 م1232 دیس  دابعلا  هیاده  هلیسولا ج1 ص272م7  ریرحت  هعامجلا م22. ماکحا  یف  لصف   . یقثولا ج1 هورع  [ 2 - - ] 3

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 49 
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هبوجا م 814 ص238 دـیحو ج2  یئوخ  دیـس  نیحلاـصلا  جاـهنم  ص268م814  یناتـسیس ج1  نیحلاصاا  جاـهنم  ص209م1231. یفاص ج1  داـبعلا 
تائاتفتسالا س570

دیحو 1478 هلاسر  عجارم ج1م1470 و  لئاسملا  حیضوت  - - 4
هلاسم 9 تعامج  ماکحا  هورع  عجارم ج1م1471  لئاسملا  حیضوت  - - 5

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 50 
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؟ تسیچ مکح  ددرگن  رب  ادمعو  تسا  هدجسو  عوکر  رد  ماما  دنیبب  درادرب و  عوکر  هدجس و  زا  رس  اوهس  مومام  رگا  - 5

زا بجاو  رکذ  مامتا  زا  لبق  هکنیا  رگم   ، دـنک هداعا  هرابودو  مامت  ار  زامن  هک  تسا  نیا  بحتـسم  طایتحاو  تسا  حیحـص  شتعاـمج  هدرک و  هاـنگ  * 
 ( لضاف ماما  ) .تسا لطاب  شزامن  تروص  نیا  رد  هکدشاب  هدش  دنلب  هدجس  ای  عوکر 

( یناتسیس  .) دشاب هدادن  ماجنا  زامن  یفانم  هکنیا  طرش  هب  تسا  حیحص  شزامن  یلو  تسا  لطاب  شتعامج  بجاو ، طایتحا  رب  انب  * 

( مراکم دراد (.  لاکشا  شزامن  ددرگنرب ،  ادمع  رگا  ددرگرب  دیاب  مومام  هک  يدراوم  مامت  رد  * 

(1) دیحو ) یئوخ  ) تسا حیحص  يدارف  تروص  هب  شزامن  لطاب و  شتعامج  یلو  هدرکن  هانگ  * 

دیاب مومام  تعامج  زامن  رد  ایآ  - 6

؟  دنک تیعبت  ماما  زا  مه  لاوقا  رد 

نامز مه  ای  تعامج  ماما  زا  رخاتم  تسین  مزال  ینعی  دـیآ )  یم  شثحب  هک  مالـس  مارحالا و  هریبکت  زا  ریغ  ،) تسین بجاو  لاوقا  رد  ماما  زا  تعباتم  * 
بحتـسم طایتحا  هچ  رگا  دونـشن  ای  دونـشب  ماما  زا  ار  راکذا  هک  دـنک  یمن  یقرفو  تسین  بحتـسمو  بجاو  راکذا  نیب  یقرفودـیوگب  ار  راکذا  ماما  اب 

(2)  ( عامجا  ) .دونش یم  ار  ماما  يادص  هک  ییاجاصوصخ  دهد  ماجنا  ماما  زارخاتم  تسا 

؟ تسیچ شزامن  مکح  داد  مالس  رگاو  دیوگب  ار  زامن  مالس  ماما  زا  لبق  دناوت  یم  مومام  ایآ  - 7

( دهدن مالس  رتدوز  بحتسم  طایتحا  ربانب  یفاص : یناگیاپلگ  روهشم ؛  ) .تسا حیحص  شزامن  دهد  مالس  مه  ادمع  ماما  زا  شیپ  مومام  رگا  * 

( یناتسیس  ) تسا حیحص  تعامج  تروص  هب  شزامن  * 

شزامن هدوبن  دـصاق  زامن  لوا  زا  هک  یتروص  رد  دـهد  مالـس  مه  ادـمع  رگا  هک  تسا  نیا  رهاظ  درادـن و  لاکـشا  شزامن  دـهد  مالـس  اوهـس  رگا  * 
( دیحو یئوخ  ) تسا حیحص 

شزامن هداد  مالـس  اوهـس  ای  هدرک  يدارف  تین  رگا  یلو  دنک ؛ هداعا  ار  زامن  بجاو  طایتحا  ربانب  ینعی  دراد  لاکـشا  شزامن  دهد  مالـس  ادمع  رگا  * 
( لضاف ) .تسا حیحص 

دهد مالـس  ماما  زا  لبق  دهاوخ  یمو  درادن  يرذع  رگا  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  یلو  تسا  حیحـص  شزامن  يوقا  ربانب  دـهد  مالـس  مه  ادـمع  رگا  * 
(3) تجهب ) ) دنک دارفنا  دصق 

؟  دیوگب مارحالا  هریبکت  ماما  زا  لبق  دناوتیم  مومام  ایآ  - 1

 ( عامجا  ) .دیوگب ماما  زا  شیپ  ار  مارحالا  هریبکت  دیابن  مومام  * 

( روهشم ) دیوگن ریبکت  هدشن  مامت  ماما  ریبکت  ات  بجاو  طایتحا  ربانب  هکلب  * 

بحتسم طایتحا  ربانب  هکلب  * 

( یناتسیس ) دیوگن ریبکت  هدشن  مامت  ماما  ریبکت  ات 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 51 
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35 ص :

م1471. لیذ  عجارم ج1 لـئاسملا  حیـضوت  هلاسم 1283 ؛  مراـکم  هلاـسر  هلیـسولا ج1 ص273م11 و  ریرحت  هلاـسم 9  تعاـمج  ماـکحا  هورع  - - 1
دیحو ج2 ص239 م818 یئوخ  دیس  نیحلاصلا  جاهنم  ینارکنل ص213م866 ؛  لضاف  هحضاولا  ماکحالا 

دیحو م 1477 هلاسر  ج1 م1469 و   . عجارم لئاسملا  حیضوت  هعامجلا م13. ماکحا  یف  لصف   . یقثولا ج1 هورع  - - 2
حیضوت ج1 م1468 .  . عجارم لئاسملا  حیضوت  815  ، یناتسیس ج1ص268م نیحلاصلا  جاهنم  هعامجلا م13  ماکحا  یف  لصف   . یقثولا ج1 هورع  - - 3

مدیحو 1476 هللا  تیآ  لئاسملا 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 52 
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رفاسم ةزور 

یمن دوخ  تماقا  تدم  رد  دـنامب ، سدـقم  دهـشم  رد  زور  هد  درادـن  دـصق  رگا  نیاربانب  دریگب ؛ هزور  دـیابن  تسا ، هتـسکش  شزامن  هک  يرفاسم  - 1
.دریگب هزور  دناوت 

دصق هک  یناسک  نینچمه  .دنریگب  هزور  رفس  رد  دنناوت  یم  تسا ، ترفاسم  ناشلغش  هک  يدارفا  لثم  تسا ؛ لماک  ناشزامن  رفـس ، رد  هک  یناسک  - 2
.دنریگب هزور  دنا ، هدرک  زور  هد  تماقا  دصق  هک  یناکم  رد  دنناوت  یم  دننامب ، يرهش  رد  زور  هد  دنراد 

: تسا حرش  نیا  هب  رفس  رد  رذن  ةزور  نتفرگ  مکح  - 3

(1) .تسا اضق  ةزور  ِنتشادن  هزور ، ندرکرذن  طیارش  زا  یکی  .فلا 

ای ناضمر  كرابم  هام  ةزور  هک  مینک  رذن  میناوت  یمن  ینعی  تسین ؛ حیحـص  نآ  ریظن  ای  ناضمر  كرابم  هام  ةزور  دـننام  بجاو  ةزور  ندرکرذـن  .ب 
.دوش یمن  هتفرگ  يرگید  ةزور  هام ، نیا  بجاو  ةزور  زج  هب  ناضمر ، كرابم  هام  رد  نینچمه ، .میروآ  اج  هب  رفس  رد  ار  يرگید  بجاو  ةزور 

.دریگب هزور  رفس  رد  ار  ینّیعم  زور  دنک  رذن  هکنیا  لثم  دنک ؛ رذن  نطو  رد  هکنیا  طرش  هب  تسا ؛ حیحص  رفس  رد  یبحتسم  ةزور  رذن  .ج 

.تسا حیحص  رذن  نیا  دریگب ؛ یبحتسم  ةزور  ینّیعم  زور  رد  دشابن ، رفاسم  هچ  دشاب و  رفاسم  هچ  هک  دنک  رذن  رگا  .د 

.دروآ اج  هب  رفس  رد  ار  نآ  دناوت  یمن  دنکن ، صخشم  ار  نآ  زور  دریگب و  یبحتسم  ةزور  دنک  رذن  هک  یتروصرد  ه .-

، دمهفن برغم  ات  رگا  دوش و  یم  لطاب  شا  هزور  دمهفب ، زور  نیب  رد  دریگب و  هزور  رفـس  رد  رگا  تسا ؛ لطاب  رفاسم  ةزور  دـناد  یمن  هک  یـسک  - 4
.تسا حیحص  شا  هزور 

رفاسم ةزور  هک  دنک  شومارف  ای  تسا  رفاسم  دنک  شومارف  یسک  رگا  - 5

.تسا لطاب  شا  هزور  دریگب ، هزور  رفس  رد  تسین و  حیحص 

رذن ماکحا 

نآ يارب  یلام  کلم و  فقو  اـی  مالـسلا ) مهیلع  ) ناـموصعم ّتین  هب  ییاـهراک  ماـجنا  اـی  لاوما  ندرکرذـن  ناناملـسم ، ةدیدنـسپ  ياـه  ّتنـس  زا  یکی 
هجوت دنوش ؛ یم  فرشم  رظنّدم  ناکم  هب  دوخ ، رذن  هب  لمع  يارب  نارئاز  یهاگ  هک  اجنآزا  دراد و  جاور  نانچمه  هنسح  ّتنس  نیا  .تسا  ناراوگرزب 

.دوش یم  هراشا  اه  نآ  هب  همادا  رد  هک  تسا  يرورض  فقو ، رذن و  ماکحا  زا  یخرب  هب 
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نم ضیرم  رگا  : » دیوگب ًالثم  هچنانچ  سپ  دناوخب ؛ یبرع  هب  ار  نآ  صخـش ، تسین  مزال  دوش و  هدناوخ  رذن  ۀغیـص  دیاب  رذن ، ندـش  بجاو  يارب  - 1
لمع نآ  قباطم  دیاب  تسا و  حیحـص  وا  رذن  مهدـب ،» مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  مرح  هب  ناموت  رازه  هد  ادـخ ، يارب  هک  تسا  نم  ةدـهعرب  دوش ، بوخ 

.تسین بجاو  رذن  نآ  هب  لمع  دشاب ، هدناوخن  ار  رذن  ۀغیص  رگا  اما  .دنک 

، دنک يرذن  نینچ  رگا  دورب ، دهـشم  هب  هدایپ  دناوت  یمن  هک  یـسک  ًالثم  دشاب ؛ نکمم  شیارب  نآ  نداد  ماجنا  هک  دـنک  رذـن  ار  يراک  دـیاب  ناسنا  - 2
.تسین حیحص  شرذن 

، دورب ترایز  هب  هام  لوا  زور  دـنک  رذـن  رگا  ًالثم  تسا ؛ هدرک  رذـن  هک  دـنک  لمع  روط  نامه  دـیاب  دـهد ، ماجنا  ار  يراک  دـنک  رذـن  ناـسنا  رگا  - 3
.تسا هدرکن  لمع  دوخ  رذن  هب  دنک و  یمن  تیافک  دورب ، نآ  زا  دعب  ای  لبق  زور  هچنانچ 

يرذع ۀطـساو  هب  هچنانچ  تسین و  یفاک  دورب ، يرگید  ماما  ترایز  هب  هچنانچ  دورب ، مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ترایز  هب  هک  دنک  رذـن  ناسنا  رگا  - 4
.تسین بجاو  وا  رب  رذن  هب  ندرک  لمع  دنک ، ترایز  ار  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  دناوتن  یتسد  گنت  ای  يرامیب  دننام 

رذن هک  یسک  - 5

.دروآ اج  هب  ار  ترایز  زامن  لسغ و  تسین  مزال  تسا ؛ هدرکن  رذن  ار  نآ  زامن  ترایز و  لسغ  دورب و  ترایز  هب  تسا  هدرک 

، دشاب هدرک  دصق  ار  ینّیعم  فرصم  رذن  نیا  رد  هچنانچ  دنک ، ( مالسلا مهیلع  ) ناموصعم رگید  ای  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  رذن  ار  يزیچ  ناسنا  رگا  - 6
هب ار  نآ  باوث  دزاسب و  نآ  دننام  دجـسم و  ای  دهدب  نارئاز  ناریقف و  هب  دیاب  هدرکن ، دـصق  ار  ینّیعم  فرـصم  رگا  دـناسرب و  فرـصم  نامه  هب  دـیاب 

تاروذن رتافد  رد  لوئسم  دارفا  هب  دیاب  دناسرب ، نّیعم  فراصم  هب  ار  لام  نآ  تسناوتن  شدوخ  رگا  نینچمه  .دنک  هیده  مالسلا ) هیلع  ) راوگرزب نامه 
.دنناسرب نآ  یعرش  فراصم  هب  ات  دهد  لیوحت  مالسلا ) هیلع  ) موصعم نآ  رهطم  مرح 

يارب .دناسرب  مرح  فراصم  هب  ار  نآ  دیاب  دنک ، رذن  ییانشور  لیاسو  هدرپ و  شرف و  لیبق  زا  يزیچ  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  مرح  يارب  يدرف  رگا  - 7
.دنناسرب هدش  نّیعم  فراصم  هب  ات  دهد  لیوحت  تاروذن  رتافد  نالوئسم  هب  تسا ، هدرک  رذن  هک  ار  ییایشا  ای  لام  دناوت  یم  راک ، نیا 

دنک و لمع  دوخ  رذن  هب  رگا  نیاربانب  تسین ؛ یفاک  بجاو و  نآ ، زا  لبق  ندرک  لمع  تسا و  بجاو  تجاح  نتفرگ  زا  سپ  رذـن  هب  ندرک  لمع  - 8
.دهد ماجنا  هرابود  دیاب  دریگب ؛ ار  شتجاح  دعب 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هبرما  ماکحا 

هراشا

زا روظنم  تسا و  هدیدنسپ  وکین و  تعیرش ، نید و  لقع و  رظن  زا  هک  تسا  يراک  ره  فورعم »  » زا روظنم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هبرما  ثحب  رد 

.تسا 25 هدش  هتخانش  يدیلپ  یتشز و  هب  تعیرش ، نید و  لقع و  رظن  زا  هک  تسا  يراک  ره  رکنم »

.اهیتشز اه و  يدب  زا  نتشادزاب  ینعی  رکنم ، زا  یهن  اه و  یکین  هب  ندناوخارف  شرافس و  ینعی  فورعم ، هبرما  ساسا ، نیا  رب 

؟ دوش یم  يروما  هچ  لماش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  لاؤس : رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  هدودحم  هنماد و 

: دـنوش یم  يرایـسب  روما  لماش  دـنراد و  يا  هدرتسگ  رایـسب  يانعم  هملک ، ود  نیا  دـش ، هتفگ  رکنم »  » و فورعم »  » هملک ود  فیرعت  رد  هک  روطنامه 
...و یگداوناخ  طیحم  یقالخا ، لئاسم  تـالماعم ، تاداـبع ، لـثم  ینعم  روما  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  عوضوم  هک  تسا  هتـساوخن  مالـسا  »

26 .تسا » هدرب  راک  هب  ار  دنرمش  یم  دب  کین و  روما  یمامت  لماش  هک  ار  رکنم  فورعم و  هملک  ود  نیا  ربانب  دنک ؛ دودحم 

: تسا حرش  نیدب  نآ  هنومن  دنچ  هک  دنا  هدش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدودحم  یگدرتسگ  رکذتم  شیوخ ، تانایب  رد  زین  اهقف 

ياه فالخ  یـسایس ، ياه  فالخ  دراد : دوجو  هعماج  رد  یلابا  ياه ال  مدآ  فرط  زا  یناوارف  ياه  فالخ   :» یلاـعلا هلظدـم  بـالقنا  مظعم  ربهر  . 1
یم غورد  یـسک  دنک ، یم  تبیغ  یـسک  .تسا  فالخ  همه  اهنیا  یگنهرف ؛ ياه  فالخ  يرادا ، راک  رد  فالخ  راک ، بسک و  رد  فالخ  يداصتقا ،

، ددزد یم  ار  مدرم  لام  یسک  دنک ، یم  یشارت  یضاران  یـسک  دنک ، یم  يراک  مک  یـسک  دنک ، یم  هرخـسم  یـسک  دنک ، یم  هئطوت  یـسک  دیوگ ،
«، نکن اقآ  : » دییوگب .رکنم  زا  یهن  تسا ، یهن  هدنرادزاب  لماع  اهرکنم ، نیا  لباقم  رد  .تسا  رکنم  همه ، اهنیا  دهد ؛ یم  داب  رب  ار  مدرم  يوربآ  یسک 

27 .تسا » هدننکش  لباقم ، فرط  يارب  نکن ،»  » رارکت نیا 

ندوب بوخ  هب  ار  ام  مالسا  نید  ای  دنک  یم  كرد  ار  نآ  یبوخ  لقع  هک  یکین  راک  ینعی  فورعم  : » یلاعت هللا  هظفح   " یناتـسیس یمظعلا  هللا  تیآ  . 2
هدرک هاگآ  نآ  ندوب  دنـسپان  زا  ار  ام  دنوادخ  ای  دـنک  یم  كرد  ار  نآ  ندوبدـب  لقع  هک  دنـسپان  دـب و  راک  ینعی  رکنم  تسا و  هدرک  ییامنهار  نآ 

 | 28« .تسا

ياراد رکنم  فورعم و  : » یلاعت هللا  هظفح   " ینادمه يرون  یمظعلا  هللا  تیآ  . 3
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، يدابع يداصتقا ، يداقتعا ، یگنهرف ، روما  زا  معا  تسا ، کین  هک  هچنآره  اهناسنا ، یگدنز  هنحص  رد  هک  يروط  هب  دنـشاب ، یم  يا  هدرتسگ  موهفم 
یگنهرف هچ  تسا ، بولطمان  راثآ  بقاوع و  ياراد  دنسپان و  هک  هچنآ  هیلک  فورعم و  لومشم  یعامتجا ، يدرف و  یناور ، یمسج ، یسایس ، یقالخا ،

29 .دنشاب » یم  رکنم  لومشم  همه ، همه و  یعامتجا ، هچ  يدرف و  هچ  یمسج و  هچ  یناور و  هچ  یسایس ، هچ  يداصتقا ، هچ  و 

میرک نآرق  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

هب ار  مدرم  ، ] یهورگ امـش ، نایم  زا  دیاب  و   ) نوحلفملا مه  کئلوأو  رکنملا  نع  نوهنیو  فورعملاب  نورمأیو  ریخلا  یلإ  نوعدـی  همأ  مکنم  نکتلوو  .. 
(. دنناراگتسر نامه  نانآ  دنرادزاب و  یتشز  زا  دنراداو و  هتسیاش  راک  هب  دننک و  توعد  یکین 

هدش رادیدپ  مدرم  يارب  هک  دیتسه  یتما  نیرتهب  امـش   ) ...هللااب 300 نونمؤتو  رکنملا  نع  نوهنتو  فورعملاب  نورمأـت  ساـنلل  تجرخأ  همأ  ریخ  مکو  . 
(. ...دیراد نامیا  ادخ  هب  دینک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  نوچ ] [ ؛ دیا

یناسک نامه  نینمؤم ]   )) رومألا 24 هبقاع  هللاو  رکنملا  نع  اوهن  فورعملاب و  اومأ  و  اکرلا ، اوتآو  هالـصلا  اوماقأ  ضرـألا  یف  مهاـنکم  نإ  نیذـلاو  . 3
همه ماجنارـس  دننک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  دنهد و  یم  تاکز  دنراد و  یم  اپ  رب  زامن  میهد ، ییاناوت  نانآ  هب  نیمز  رد  نوچ  هک  دنتـسه 

(. تسادخ نآ  زا  اهراک 

تایاور رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

: دنیامرف یم  لاع  یلع  ماما  . 1

ربارب رد  ادخ  هار  رد  داهج  اهیکین و  همه  یج 3  رحب  یف  هفنک  رکنملا إ  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  دـنع  هللا  لیبس  یف  داهجلا  اهلک و  ربلا  لامعأ  اـم 
: دندومرف ربمایپ  .روانهپ 2 . قیمع و  ییایرد  ربارب  رد  ياهرطق  دننام  رگم  تسین ؛ يزیچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما 

.تسا نید  یب  فیعض  نمؤم  نمشد  دنوادخ  هل  نید  يذلا ال  فیعضلا  نمؤملا  ضغبیل  لک  هللا ع  نا 
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: دنتفگ

.هل نید  يذلا ال  نمؤملا  ام  هل و  لیقف 

: دندومرف خساپ  رد  ترضح  تسیک »؟ نید  یب  نمؤم 

.دنک یمن  رکنم  زا  یهن  هک  یسک  رکنملا "  نع  یهنی  يذلا ال  لاق 

ووو

: دنیامرف یم  مرکا  ربمغیپ  . 3

.دیلوئسم رگیدکی  هب  تبسن  امش  مامت  دیرگیدکی و  نابهگن  ظفاح و  هلزنم  هب  امش  دارفا  مامت  هتیعر 3  نع  لوئسم  مکلکو  عار  مکلک 

: دنا هدومرف  مرکا ع  ربمایپ  . 4

رد ادخ  نیشناج  دنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  هک  یـسک  هلوسر 36  هفیلخ  ضرـألا و  یف  هللا  هفیلخ  وهف  رکنملا  نع  یهن  فورعملاـب و  رمأ  نم 
.تسوا باتک  ربمایپ و  نیشناج  نیمز و 

لقع هاگدید  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

اجنآ زا  .تسا  هدرک  یعامتجا  یگدنز  هب  راداو  ار  ناسنا  دیاوف  نیا  دراد و  یناوارف  تاکرب  دـیاوف و  اه  ناسنا  يارب  یعامتجا  یگدـنز  ملـسم  روط  هب 
لامعا رد  تراظن  قح  دنراد ، رثا  رگیدکی  تشونرـس  رد  عامتجا  دارفا  حالطـصا  هب  تسا و  طوبرم  مه  هب  دارفا  تشونرـس  یعامتجا  یگدـنز  رد  هک 

.تسا یعامتجا  یگدنز  تیصاخ  یعیبط و  قح  نارگید 

تسا نکمم  یشتآ  دننامه  دشاب  هچ  ره  هکلب  دوش ، یمن  دودحم  یصاخ  هطقن  رد  یناسنا  عامتجا  رد  يدب  راک  چیه  یعامتجا ، ياهدنویپ  هب  هجوت  اب 
دوجو يدرف  ررض  ناونع  هب  يزیچ  عامتجا  رد  رگید ، ترابع  هب  .دوش  یم  صخشم  هفیظو  ود  نیا  ندوب  یلقع  ور  نیا  زا  دنک ؛ تیارس  رگید  طاقن  هب 

دهدـیم هزاجا  عامتجا  دارفا  هب  لقع  قطنم و  لیلد ، نیمه  هب  .دـیآرد  یعامتجا  نابز  کی  تروص  هب  هک  دراد  ار  نیا  ناکما  يدرف  ناـیز  ره  درادـن و 
يراددوخ یششوک  شالت و  هنوگ  ره  زا  دوخ  تسیز  طیحم  نتشاد  هگن  كاپ  رد  هک 
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: دنهدومرف هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  مرکا  ربمغیپ  زا  .تسا  هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  ثیداحا  زا  یضعب  رد  اقافتا  دننکن ،

هب هتشادرب و  يربت  دریگ ، رارق  ایرد  طسو  رد  هک  یماگنه  هب  دوش و  یتشک  راوس  یعمج  اب  هک  تسا  یـسک  دننامه  مدرم  نایم  رد  راکهنگ ، درف  کی 
رگا .منک  یم  فرـصت  دوخ  مهـس  رد  نم  دیوگب  باوج  رد  دـننک ، ضارتعا  وا  هب  هاگره  دزادرپب و  تسا  هتـسشن  نآ  رد  هک  یعـضوم  ندرک  خاروس 

یم قرغ  ایرد  رد  یگمه  هراب  کی  دنک و  یم  ذوفن  یتشک  لخاد  هب  ایرد  بآ  هک  دشک  یمن  یلوط  دنرادن ، زاب  كانرطخ  لمع  نیا  زا  ار  وا  نارگید 
.دنوش

هک یعیبط  قح  کی  ار  عامتجا  رب  درف  تراظن  قح  دـنا و  هداد  ناشن  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  هفیظو  ندوب  یقطنم  بلاج ، لاـثم  نیا  اـب  ربماـیپ 
37 .دناد یم  تساه ، تشونرس  دنویپ  زا  یشان 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هبرما  ندش  بجاو  طورش 

؟ تسیچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  بوجو  طورش  لاؤس :

: زا دنا  ترابع  هک  دوش  یم  بجاو  یطورش  ندش  لصاح  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  خساپ :

: مراـهچ طرـش  یهن ؛ رما و  ریثأـت  لاـمتحا  موس : طرـش  رکنم ؛ فورعم و  تخانـش  مود : طرـش  رکنم ؛ ندوب  مارح  فورعم و  ندوب  بجاو  لوا : طرش 
ی�ن ای  رما  نتشادنررض  هدسفم و  مشش : طرش  بجاو ؛ كرت  ای  رکنم  ماجنا  رد  درف  ندوبن  روذعم  مجنپ : طرش  هانگ  رب  راکهنگ  رارصا 

تامادـقا موس : هبترم  نابز ؛ اب  ندرک  یهن  ندرک و  رما  مود : هبترم  یبلق ؛ تهارک  ای  تیاـضر  راـهظا  لوا : هبترم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  بتارم 
.یلمع
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فقو ماکحا 

فقو تیمها 

يدزم رجا و  گرم ، زا  سپ  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  حیحـص  ربتعم و  یتیاور  رد  .دراد  رایـسب  باوث  دایز و  تلیـضف  ندرک ، فقو 
زین شگرم  زا  سپ  هقدـص  نآ  سپ  هداد ، ناـیرج  شتاـیح  ناـمز  رد  هـک  يا  هقدــص  . 1 راـک :)  ) تلـصخ هس  رد  رگم  دـنک ؛ یمن  تـیعبت  ار  صخش 

تشاد دهاوخ  نایرج  نانچمه 

شگرم زا  دعب  هک  يا  هنوگ  هب  حیحص ؛) یشور  هار و  ندرک  لومعم   ) تسا هدرک  يراذگ  هیاپ  ار  یتیاده  ّتنس  . 2 دسر ؛) یم  وا  هب  شباوث  لضف و  )
(1)« .دنک یم  اعد  وا  يارب  هک  یحلاص  دنزرف  . 3 دوش ؛ یم  لمع  نآ  هب  زین 

.تسا هیراج  ۀقدص  ياه  قادصم  زا  فقو  نیاربانب 

فقو ماکحا  زا  یخرب 

.دنک تاریخ  ادخ  هار  رد  ار  نآ  تعفنم  جراخ و  دوخ  تیکلام  زا  ار  یلام  ناسنا  هک  تسا  نآ  فقو  - 1

.تسا حیحص  مدرک ،» فقو  ار  دوخ  ۀناخ  : » دیوگب رگا  ًالثم  دناوخب ؛ یبرع  هب  ار  فقو  ۀغیص  ناسنا  تسین  مزال  - 2

، دـشاب هدرک  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  مرح  فقو  ار  يزیچ  رگا  ًالثم  دـهد ؛ رییغت  ار  نآ  ناونع  دـناوت  یمن  فقاو  نآ ، لیوحت  لام و  فقو  زا  سپ  - 3
.دنک هدافتسا  هینیسح  دجسم و  ای  رگید  یماما  مرح  يارب  نآ  زا  دناوت  یمن 

نارازگتمدـخ و ترُجا  رون ، نیمأت  ریمعت ، فرـص  دـیاب  نآ  عفانم  دـشاب ، هدرک  فقو  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  مرح  يارب  ًالثم  ار  یلام  ناـسنا  رگا  - 4
هب تسا  مزال  نیارباـنب  دـنناسرب ؛ صاـخ  فراـصم  هب  ار  تاـفوقوم  عفاـنم  دـنناوت  یمن  دارفا  نیا  ِدوخ  .دوش  رهطم  مرح  ياـه  هنیزه  ریاـس  ناـنابهگن و 

.دسرب نآ  یعرش  فراصم  هب  ات  دنهد  لیوحت  رهطم  مرح  تافوقوم  رتفد  نالوئسم 

زیاج اعد  ياه  باتک  ای  اه  نآرق  رد  یبلاطم  نتـشون  یتح  دـشاب ؛ فقو  فالخ  هک  یفرـصت  هنوگره  یفقو و  لام  هب  ندز  تراسخ  ندرک و  فلت  - 5
.دنک ناربج  دیاب  تسه و  نویدم  تراسخ ، نآ  ةدننکدراو  دش ، دراو  یتراسخ  رگا  تسین و 

: دراد تلاح  ود  نیع  ِشورف 

یتح دوش ؛ یهتنم  یتبقاع  ره  هب  رجنم و  يرما  ره  هب  هچرگا  تسین ؛ زیاج  لاکشا  نودب  هاگترایز ، دجسم و  - 1

( روهشم رظن   ) .دوش بارخ  رگا 

: هاگترایز دجسم و  ِریغ  یمومع ، ياه  فقو  - 2

.تسین زیاج  ًاطایتحا  هیلع ،) هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  رظن  رب  انب 
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: دراد تلاح  دنچ  ...و  شرف  لئاسو و  لیبق  زا  اه  فقو  قلعتم  شورف 

.تسین زیاج  اه  نآ  شورف  تسا ، نکمم  اه  نآ  زا  هدافتسا  دنتسه و  یقاب  هک  یمادام  - 1

: دراد تلاح  دنچ  دوش ، یم  یبارخ  بجوم  اه  نآ  نتشادهگن  دوب و  زاین  یب  لیاسو  نآ  زا  ناکم  نآ  یلکروط  هب  رگا  - 2

.دوش هتخورف  زاین  ترورض و  ماگنه  هک  دشاب  هدرک  طرش  فقاو  .فلا 

.دوش یم  هدافتسا  تهج  نآ  رد  دراد ، زاین  نآ  لثامم  يرگید  ...ای  دجسم  تهج  نامه  رد  .ب 

.دوش یم  هدافتسا  یمومع  حلاصم  رد  دوب ؛ نآ  زا  ینغتسم  یلکروط  هب  اما  دوبن ، لثامم  رگا  .ج 

دوش و هتخورف  دیاب  دوش ، یم  فلت  بارخ و  دـنامب  رگا  دوش و  هتخورف  هکنیا  رگم  دـشابن ؛ نکمم  ًالـصا  نآ  زا  هدافتـسا  رگا  روهـشم ، رظن  قباطم  .د 
[، تشذگ هچنآ  ِبسحرب   ] یمومع حلاصم  رد  سپس  نآ ، لثامم  رد  هنرگو  دوش ؛ فرـصم  دراد ، نآ  هب  جایتحا  هک  یتروصرد  لحم  نآ  رد  نآ  نمث 

.دوش فرص 

نیروذعم ماکحا 

، دشابن غولش  مرح  ای  دجـسم  رگا  .تسا  مارح  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا مرح  رد  بجاو  طایتحا  رب  انب  دجـسم و  رد   (1) اـسْفَن ضئاح و  ُبنُج و  فقوت  - 1
.درادن لاکشا  فقوت ، ِنودب  ینعی  دنوش ، جراخ  رگید  ِرد  زا  دراو و  رد  کی  زا  هک  يروط  هب  اه  نآ  روبع 

يارب هک  ار  ییاه  لـسغ  رگا  اـما  دـنک ؛ فقوت  اـجنآ  رد  دورب و  مرح  اـی  دجـسم  هب  دـناوت  یم  هریثک ، هطـسوتم و  ۀضاحتـسم  یتح  هضاحتـسم  نز  - 2
.دنکن فقوت  مرح  دجسم و  رد  هک  تسا  بحتسم  طایتحا  تسا ، هدادن  ماجنا  هدش ، هتفگ  شزامن 

،(2) اهقف زا  یخرب  رظن  هب  رهطم و  دبنگ  ریز  مالسلا ،) مهیلع  ) همئا رهطم  حیرض  فارطا  هرونم ، ۀضور  ةدودحم  مالسلا ،) مهیلع  ) همئا مرح  رد  هجوت :

نحص مالـسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  رهطم  مرح  رد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  .دنراد  ار  دجـسم  مکح  مه  نآ  هب  لصتم  ياه  قاور  بجاو  طایتحا  رب  انب 
اجنآ رد  هک  رس  تشپ  قاور  طقف  درادن  ار  مرح  مکح  اه  نحص  اه و  ناتـسبش  اه و  قاور  ریاس  اما  دیآ ؛ یم  باسح  هب  دجـسم  زین  داشرهوگ  دجـسم 

.دراد ار  دجسم  مکح  ترضح  رس  الاب  تمسق  تسه و  دجسم  ود 
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( مالسلا مهیلع  ) همئا مرح  دجسم و  ماکحا 

مرح دجسم و  تمرح 

بآ لثم  تسا ؛ مارح  دـشاب ، سدـقم  ياه  ناـکم  نیا  هب  یمارتحا  یب  بجوم  هک  يراـک  ره  نیارباـنب  تسا ؛ بجاو  مرح  دجـسم و  مارتحا  ظـفح  - 1
.ندشدراو شفک  اب  ای  نتخادنا  ناهد 

.تسا مارح  مالسلا ) مهیلع  ) همئا مرح  دجسم و  راوید  یلخاد  فرط  ماب و  فقس ، نیمز ، ندرک  سجن  - 2

مرح دجسم و  ریهطت 

.دنک ریهطت  ار  اجنآ  ًاروف  دیاب  دمهفب  سکره  دوش ، سجن  دجسم  زا  ییاج  رگا  - 1

.تسا بجاو  نآ  ریهطت  دوش ، سجن  مالسلا ) مهیلع  ) همئا رهطم  ياه  مرح  زا  ییاج  رگا  - 2

لطعم يردق  هب  دیابن  دـنک و  ریهطت  ار  نآ  دـیاب  ًاروف  تفای ، عالطا  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا رهطم  ياه  مرح  ای  دجـسم  تساجن  زا  ناسنا  هک  یماگنه  - 3
.تسا هدرک  ریخأت  دنیوگب  ًافرع  هک  دنک 
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ار اجنآ  هک  درادـن  یـسک  هب  صاصتخا  طقف  تسا و  ییاـفک  بجاو  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا رهطم  ياـه  مرح  اـی  دجـسم  زا  تساـجن  ندرک  فرطرب  - 4
[ .دنرادن یفیلکت  هیقب  دنک و  یم  تیافک  دهد ، ماجنا  ار  ریهطت  رفن  کی  یتقو  ینعی   ] .تسا هدش  نآ  ندش  سجن  ببس  ای  هدرک  سجن 

یب رگا  یلو  تسین ؛ بجاو  وا  رب  دجـسم  ریهطت  دنکن ، ادیپ  مه  يا  هدننک  کمک  دنک و  ریهطت  تسا ، هدـش  سجن  هک  ار  ییاج  دـناوتن  ناسنا  رگا  - 5
مرتحم نارئاز  هکاجنآزا  نیاربانب  .دهد  عالطا  دنک ، ریهطت  ار  نآ  دناوت  یم  هک  یـسک  هب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـشاب ، مرح  ای  دجـسم  هب  یمارتحا 

.دنهد عالطا  سدقم  ياه  ناکم  نیا  نامداخ  تفاظن و  نالوئسم  هب  دیاب  دنهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوت  یمن 

مرح دجسم و  رد  زامن  ۀماقا 

ناراب فرب و  شراب  لثم  يرذع  هک  یتروصرد  نآ ، ناگیاسمه  يارب  هژیو  هب  دجـسم  رد  ندشنرـضاح  تسا و  بحتـسم  دجـسم  رد  ندناوخزامن  - 1
.تسا هورکم  دشابن ،

.دراد باوث  رایسب  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  مرح  رد  زامن  ۀماقا  - 2

ندناوخزامن رگا  .دناوخن  زامن  مالسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمغیپ ربق  زا  رتولج  دنکب و  ار  بدا  تیاعر  دیاب  ناسنا  - 1
زامن یلو  تسا ؛ مارح  دشاب ، مالسلا ) مهیلع  ) راهطا ۀمئا  هب  یمارتحا  یب  مالسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمغیپ ربق  زا  رتولج 

(1) .تسین لطاب 

دجسم تّیحت  زامن 

زامن ّتیحت ، زامن  ياج  هب  رگا  دـناوخب و  دجـسم  مارتحا  ّتیحت و  دـصق  هب  زامن  تعکر  ود  لقا  دـح  تسا  بحتـسم  دور ، یم  دجـسم  هب  ناسنا  یتقو 
.تسا یفاک  دناوخب ، مه  يرگید  بحتسم  ای  بجاو 

رهطم ياه  مرح  دجسم و  نآرق  رهم و  ندرب 

ار اه  نآ  یسک  هچنانچ  تسین و  زیاج  اه  هاگترایز  و  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم رهطم  ياه  مرح  اهدجسم ، ياعد  ياه  باتک  نآرق و  رهم و  ندرب  - 1
هتسباو ياه  ناکم  ریاس  رهطم و  ياه  مرح  دجسم و  تاناکما  رگید  ندرب  .دنادرگرب  ناکم  نامه  هب  دیاب  دشاب ، هدرب  وهس  ای  دمع  هب 

.تسین زیاج  دراد و  ار  مکح  نیمه  زین  اه  نآ  هب 

مرح ماکحا  ةرابرد  ییاه  شسرپ 

؟ تسا لوبق  نامترایز  دسرن ، حیرض  هب  نامتسد  رگا  ایآ  - 1

ندز تسد  .تسا  یفاک  مالسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  رب  مالس  روضح و  ترایز ، رد  هلب ؛

45 ص :

یمارتحا یب  هک  یتروصرد  یلاعت )’ هللا  هظفح  ‘ ینادـمه يرون  هللا  تیآ  و  یلاعت ’ هللا  هظفح  ‘ يزاریـش مراکم  هللا  تیآ   ) عجارم زا  یـضعب  رظن  هب  - . 1
.دراد مه  لاکشا  زامن  دشاب ،

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 62 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14342/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
http://www.ghaemiyeh.com


ترایز بادآ  زا  اما  دراد ؛ يدایز  باوث  رجا و  ترایز ، هار  رد  تمحز  لمحت  دـنچره  تسین و  مه  ترایز  یلوبق  ناـشن  هدوبن و  تراـیز  حیرـض ، هب 
.دزیهرپب نارگید  يارب  یتحاران  تمحازم و  داجیا  هنوگره  زا  رئاز  هک  تسا  نآ 

؟ میهد لیوحت  تاروذن  قودنص  ای  رتفد  هب  ار  نآ  تسا  زیاج  ایآ  میزادنیب ، رهطم  حیرض  لخاد  لوپ  يرادقم  میشاب  هدرک  رذن  رگا  - 2

لمع دوخ  رذن  هب  تروص  نیمه  هب  دیاب  دشاب ، نکمم  هک  یتروصرد  دشاب ، هدناوخ  ار  رذن  ۀغیـص  هدرک و  یعرـش  رذن  لکـش ، نیا  هب  یـصخش  رگا 
.دهد لیوحت  تاروذن  رتفد  هب  ار  غلبم  نآ  دناوت  یم  تسین و  بجاو  رذن  هب  ندرک  لمع  دشابن ، نکمم  نآ  نداد  ماجنا  رگا  اما  دنک ؛

؟ دنروآ اج  هب  تعامج  زامن  لوا  فص  رد  ار  زامن  دنناوت  یم  نارفاسم  ایآ  - 3

تعکر رد  رفاسم  نداد  مالـس  زا  سپ  اما  دـناوخب ؛ زامن  تعامج  لوا  فص  رد  دـناوت  یمن  رفاسم  هک  تسا  هدـماین  تعامج  زامن  ماکحا  زا  ییاج  رد 
.دوش یم  لیدبت  اداُرف  هب  ناشتعامج  زامن  دروخ و  یم  مه  هب  اه  نآ  لاصتا  دوش ، دایز  نیمومأم  رگید  نیب  ۀلصاف  وا ، نتشادن  لاصتا  اب  رگا  مود ،

؟ درادن لاکشا  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  رهطم  مرح  ياه  قاور  مادک  هب  دنراد ، یعرش  رذع  هک  يدارفا  ندش  فّرشم  - 4

لاکشا اه  نآ  هب  فّرشت  دنرادن و  ار  دجسم  مکح  اه  قاور  .دنوش  فّرشم  دنناوت  یم  ( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  رس  تشپ  قاور  زج  هب  اه ، قاور  ۀمه  هب 
رس تشپ  قاور  .درادن 

.دنراد ار  دجسم  مکح  رسالاب  دجسم  ضیفلاراد و  دراد و  ار  دجسم  مکح  زین  رضاح  لاحرد  تسا و  هدوب  دجسم  هتشذگ  رد  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما 

رد دنناوت  یم  ناشیا  نادلقم  دنناد و  یمن  زیاج  ار  اه  قاور  زا  مادک  چیه  رد  فقوت  بجاو ، طایتحا  ربانب  هیلع ) هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  هتکن :
.دننک عوجر  عجارم  ریاس  ياوتف  هب  هلئسم  نیا 

؟ میناوخب زامن  تاوما  يارب  هنوگچ  - 5

نآ دسر و  یم  تاوما  هب  اهزامن  نیا  باوث  حیحـص ، تیاور  رب  انب  .دـناوخ  تیم  زا  تباین  هب  ناوت  یم  ار  ترایز  زامن  لثم  یبحتـسم ، ای  اضق  ياهزامن 
ار اه 
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.دنک یم  لاحشوخ 

: دوش یم  هماقا  ریز  لکش  هب  هک  تسا  نیدلاو  زامن  تعکر  ود  بحتسم ، ياهزامن  زا  یکی 

ُموـُقَی َمْوَـی  َنِینِمْؤُْـمِلل  َّيَدـِلاِول َو  ِیلْرِفْغا َو  ِّبَر  : » دـنک رارکت  ار  فیرـش  رکذ  نیا  هبترم  هد  دـعبو  دـناوخب  ار  دـمح  ۀـکرابم  ةروـس  لوا ، تـعکر  رد 
« .ُباَسِْحلا

ًانِمُْؤم َو َِیْتَیب  َلَخَد  ْنَِمل  َّيَِدلاَِول َو  ِیلْرِفْغا َو  ِّبَر  : " دنک رارکت  ار  فیرـش  رکذ  نیا  هبترم  هد  دعب  دـناوخب و  ار  دـمح  ۀـکرابم  ةروس  مود ، تعکر  رد 
ار نامیااب  نانز  نادرم و  ۀـمه  دـندش و  نم  ۀـناخ  دراو  نامیا  اب  هک  ار  یناسک  مامت  مرداـم و  ردـپ و  ارم و  اراـگدرورپ ،  ) (1) ؛" ِتانِمْؤُْملا َنِینِمْؤُْمِلل َو 

( .زرمایب

لومـشم دـندرک ، تیبرت  یکچوک  رد  ارم  اه  نآ  هک  هنوگ  ناـمه   ) (2) ؛" ًاریِغَـص ِیناَیَّبَر  اَمَک  اَمُهْمَحْرا  ِّبَر  : " دیوگب هبترم  هد  زین  زامن  ِمالـس  زا  دـعب 
( .هد رارق  ناشتمحر 

؟ دراد ار  باوث  نیرتشیب  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم مرح  زا  تمسق  مادک  رد  ندناوخزامن  - 6

.مالسلا هیلع  موصعم  ماما  كرابم  رس  يالاب  تمسق  رد 

؟ دراد یمکح  هچ  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم دقرم  زا  رتولج  ای  لباقم  ندناوخزامن ، - 7

یمارتحا یب  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم ربق  زا  رتولج  ندناوخزامن  هک  یتروصرد 

: دوش بوسحم 

.دوش یمن  لطاب  شزامن  یلو  تسا ؛ هداد  ماجنا  یمارح  راک  رازگزامن  دیلقت ، ماظع  عجارم  رثکا  ياوتف  رب  انب  . 1

مه زامن  هدوب و  مارح  راـک ، نیا  تمرح ، کـته  تروصرد  یلاـعت ،’ هللااـمهظفح  ‘ ینادـمه يرون  هللا  تیآ  يزاریـش و  مراـکم  هللا  تیآ  رظن  رب  اـنب  . 2
.دراد لاکشا 

: دوشن بوسحم  یمارتحا  یب  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم ربق  زا  رتولج  ندناوخزامن  هک  یتروصرد 

.دوشن هدناوخ  رتولج  دوش و  بدا  تیاعر  هک  تسا  رتهب  دیلقت ،) عجارم  بلغا  رظن   ) روهشم رظن  رب  انب  . 1

(3) .تسا هورکم  هیلع ،’ هللا  همحر  ‘ تجهب هللا  تیآ  رظن  رب  انب  . 2

(4) .تسا مارح  دشابن ، یمارتحا  یب  ولَو  مالسلا ،) هیلع  ) موصعم ماما  ربق  زا  رتولج  ندناوخزامن  یلاعلا ،’ هلظدم  ‘ يربهر مظعم  ماقم  رظن  هب  انب  . 3
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ص133. یشزومآ ، ۀلاسر  - . 4
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هلـصاف یلو  درادن ؛ لاکـشا  ناکم  نآ  رد  زامن  دوشن ، بوسحم  یمارتحا  یب  هک  يروط  هب  دشاب ، راوید  دننام  یعنام  رهطم  ربق  رازگزامن و  نیب  رگا  . 4
.تسین یفاک  دوش و  یمن  بوسحم  عنام  تسا ، هداتفا  نآ  يور  هک  يا  هچراپ  رهطم و  حیرض  قودنص  ندش 

؟ تسا زیاج  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم دقرم  حیرض  هب  ندز  لفق  نتسب و  لیخد  ایآ  - 8

.دیآ یم  باسح  هب  تعدب  یعون  تسین و  زیاج 

؟ دراد یمکح  هچ  دنلب  يادص  اب  نعل  تاولص و  نداتسرف  مالسلا ،) مهیلع  ) راهطا ۀمئا  ياه  مرح  رد  - 9

دننام دنلب و  يادص  اب  نارگید  ندزادص  .درادن  لاکشا  دشابن ، هقرفت  ببس  ندرک  نعل  دنکن و  تمحازم  داجیا  نارگید  يارب  نداتسرف ، تاولـص  رگا 
یم مالـسلا ) مهیلع  ) ناـموصعم روضح  رد  ادـص  ندرکدـنلب  هکلب  تسا ؛ هدـشن  دراو  یباوث  نآ  يارب  تسین و  هدیدنـسپ  راـک ، نیا  .دراد  تهارک  نآ 

.دشاب زین  ناشیا  هب  یمارتحا  یب  ةدننک  یعادت  دناوت 

؟ دراد یمکح  هچ  تسین ، يوضر  سدق  ناتسآ  تاررقم  قباطم  هک  ییاهرذن  - 10
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ره هب  رگا  نیاربانب  تسین ؛ ریذپ  ناکما  اهرذن  یخرب  ماجنا  يوضر  رهطم  مرح  تاررقم  ساسارب 

.تسین مزال  بجاو و  رذن  نآ  هب  ندرک  لمع  میرادن ، ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  هک  میا  هدرک  يرذن  لیلد ،

؟ دنراد یمکح  هچ  دوش ، یم  ادیپ  نابایخ  هچوک و  ای  اه  مرح  رد  هک  یلاوما  ءایشا و  - 11

دراد تهارک  یشوگ  الط و  شفک ، لوپ ، لثم  تسا ؛ هدش  ادیپ  هک  یئیش  نتشادرب  هکلب  درادرب ؛ تسا ، هدرک  ادیپ  هک  ار  یلام  تسین  بجاو  ناسنا  رب 
: تشادرب هچنانچ  و 

ةزاجا اب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دوش ، مولعم  شبحاص  نآ  ۀطساو  هب  هک  دشاب  هتشادن  يا  هناشن  رگا  دیلقت ،) عجارم  بلغا  رظن   ) روهـشم رظن  رب  انب  .فلا 
رتهب یلو  درادرب ؛ دوخ  يارب  ار  نآ  دناوت  یم  یلاعت :’ هللا  هظفح  ‘ یناتـسیس هللا  تیآ  رظن  رب  انب  یلو  .دـهدب  هقدـص  شبحاص  فرط  زا  ار  نآ  دـهتجم ،

.دهد هقدص  تسا 

لاس کی  ات  دیاب   (1)، دـشاب رتشیب  ای  هرقن  مرگ  دودح 5/2  نآ  شزرا  دـنک و  ادـیپ  ار  شبحاص  دـناوت  یم  نآ  ۀطـساو  هب  هک  دراد  يا  هناشن  رگا  .ب 
يا هتفه  دـعب ، زور و  ره  لوا  ۀـتفه  هک  تروص  نیا  هب  ًالثم  .دـنک  رارکت  رتشیب  ار  یناسر  عالطا  لوا ، اه ي  هتفه  رد  ًاصوصخم  دـنک ، یناـسر  عـالطا 

شبحاص تسا  مولعم  هک  دنک  ادیپ  ییاج  رد  ار  لاوما  ای  ءایشا  نآ  هچنانچ  یلو   (2) .دنک يراگنا  لهس  یناسر  عالطا  رد  دیابن  دنک و  مالعا  راب  کی 
(3) .دهدب هقدص  شبحاص  فرط  زا  ار  نآ  دهتجم ، ةزاجا  اب  زور  نامه  رد  طایتحا  رب  انب  دوش ، یمن  ادیپ 

ینیما صخـش  اجنآ  رد  هکنیا  ای  تسا  هدـش  هداد  صاصتخا  هدـشادیپ  يایـشا  ندـناسر  يروآ و  عمج  يارب  یـصوصخم  ّلـحم  هک  ینکاـما  رد  هتکن :
اه نآ  هب  دـناوت  یم  دـشاب ، هتـشاد  نانیمطا  اه  نآ  طسوت  یعرـش  فیلکت  ماجنا  هب  ناسنا  هک  یتروصرد  دریگ ؛ یم  هدـهع  هب  ار  ءیـش  نآ  تیلوئـسم 

.دهد لیوحت 

؟ تسا بجاو  باجح  تیاعر  هب  رکذت  ایآ  - 12

يارب .تسا  بجاو  دارفا  ۀـمه  رب  نآ ، ِطیارـش  ندوب  مهارف  تروصرد  تسا و  رکنمزا  یهن  فورعم و  هبرما  ياه  هنومن  زا  باـجح  تیاـعر  هب  رکذـت 
.دینک هعجارم  دوخ  عجرم  لئاسملا  حیضوت  هب  دیناوت  یم  رکنمزا  یهن  فورعم و  هبرما  طیارش  زا  یهاگآ 

: تسا هدمآ  لکش  نیا  هب  رکنمزا  یهن  فورعم و  هبرما  بتارم  هّیلمع ، ياه  هلاسر  رد 
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.دهد هقدص  ریقف  هب  شبحاص  فرطزا  ًاطایتحا  ار  رادقم  نیا  زا  رتمک  یلو  - . 1
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.5
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؛ یبلق راجزنا  لوا ،

؛ ینابز یهنورما  مود ،

.تسا عرش  مکاح  ةزاجا  اب  هک  یلمع  مادقا  موس ،

: تسا يرورض  هتکن  دنچ  هب  هجوت  هنیمز  نیارد 

.تسا رادروخرب  يرتشیب  دیکأت  زا  يوضر  رهطم  مرح  لثم  سدقم  نکاما  رد  لحارم  نیا  هک  تسین  یکش  .فلا 

هدافتسا نیناوق ، نیا  زا  یکی  .تسا  یمازلا  يوضر  رهطم  مرح  نیناوق  تیاعر  اما  تسین ؛ رداچ  زا  هدافتسا  هب  رصحنم  اهنت  باجح ، نتـشاد  هچرگا  .ب 
.تسا رداچ  ینعی  لماک ، ششوپ  زا 

اب ییاه  سابل  ندیشوپ  زا  زیهرپ  هکلب  تسین ؛ یفاک  ییاهنت  هب  ششوپ  يوضر ، رهطم  مرح  دننام  ییاه  ناکم  رد  هژیو  هب  باجح ، تیاعر  ۀنیمزرد  .ج 
.تسا یمازلا  زین  بسانمان  هدننز و  تخود  ای  گنر 

نآ و زا  سپ  يوضر  رهطم  مرح  رد  اما  دنهد ؛ رکذـت  دـنا ، هدرکن  تیاعر  ار  باجح  هک  ییاه  مناخ  هب  نارهاوخ  هک  تسا  بسانم  لوا  ۀـلحرم  رد  .د 
.دننک یم  تلاخد  یعرش  لئاسم  تیاعر  اب  درم  نامداخ  زاین ، تروصرد 

؟ دراد یمکح  هچ  دنرادن  ترایز  زج  یفده  هک  یناسک  يارب  یترایز  نکاما  رد  یگداوناخ  روضح  - 13

ياه مرح  نأش  یفانم  لمع  توهـش و  جییهت  لثم  يا  هدـسفم  تمحازم و  هک  یتروصرد  هتبلا  درادـن ؛ یلاکـشا  یترایز  نکاما  رد  یگداوناخ  روضح 
، ترایز اریز  دنبای ؛ فرشت  لماک  باجح  اب  دننک و  ترایز  نامرحمان  نادرم و  زا  ادج  یمارگ  ناوناب  تسا  هتسیاش  .دشاب  هتشادن  رهطم 

.درک بحتسم  يادف  ار  بجاو  دیابن  نیاربانب  تسا ؛ بجاو  تفع ، باجح و  تیاعر  بحتسم و 

؟ تسیچ ...و  تروص  تسد ، اپ ، دننام  ندب  فلتخم  ياه  تمسق  رد  اه  مناخ  يارب  ششوپ  بجاو  دح  - 14

یتروصرد هتبلا  دـناشوپب ؛ مرحمان  رباربرد  چـم ، ات  اه  تسد  تروص و  يدرگ  زج  هب  ار ، دوخ  يوم  ندـب و  مامت  دـیاب  نز  ماظع ، عجارم  ياوتف  قباطم 
، یهاگآان يور  زا  هچ  دشاب و  يدمع  هچ  راک  نیا  دشوپب ؛ هدـننک  کیرحت  باذـج و  ياه  سابل  دـیابن  نینچمه  .دـشاب  هتـشادن  شیارآ  تنیز و  هک 

.تسین زیاج 
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؟ تسیچ اه  مناخ  نایاقآ و  زامن  مکح  دشاب ، هداتسیا  درم  زا  رتولج  نز  هک  ینامز  رد  - 15

: تسا ریز  حرش  هب  توافتم و  زامن  ۀماقا  لاحرد  درم ، نز و  نداتسیا  ةوحن  ةرابرد  عجارم  رظن 

.دتسیاب درم  زا  رت  بقع  نز  بحتسم ، طایتحا  ربانب  یلاعلا :’ هلظدم  ‘ ینادمه يرون  هللا  تیآ  و  هیلع ) هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  .فلا 

ِرانک اتـسار و  کی  رد  نداتـسیا   ) درم اب  نز  ندوب  يذاحم  ای  نز  ندوبرتولج  هیلع :’ هللا  تمحر  ‘ تجهب هللا  تیآ  و  یلاعلا ’ هلظدم  ‘ یفاص هللا  تیآ  .ب 
.تسا هورکم  مه )

هللا هظفح  ‘ یناسارخ دـیحو  هللا  تیآ  و  یلاعت ’ هللا  هظفح  ‘ يزیربت هللا  تیآ  و  یلاـعلا ’ هلظدـم  ‘ يا هنماـخ  هللا  تیآ  هیلع ،’ هللا  همحر  ‘ ییوخ هللا  تیآ  .ج 
.دشاب هلصاف  بجو  کی  مک  ِتسد  هکم  ریغ  رد  یلاعت :’

.دتسیاب رت  بقع  نز  دیاب  یلاعت :’ هللا  هظفح  ‘ يزاریش مراکم  هللا  تیآ  و  هیلع ’ هللا  همحر  ‘ ینارکنل لضاف  هللا  تیآ  .د 

.دتسیاب رت  بقع  نز  مزال  طایتحا  ربانب  یلاعت :’ هللا  هظفح  ‘ یناتسیس هللا  تیآ  .ه 

: زا تسا  ترابع  درم  هب  تبسن  نز  نداتسیا  رت  بقع  تیفیک  ۀنیمزرد  دیلقت  ماظع  عجارم  رظن  نینچمه ،

نز ةدجس  ياج  تسا  رتهب  هیلع :’ هللا  همحر  ‘ ینارکنل لضاف  هللا  تیآ  و  یلاعت ’ هللا  هظفح  ‘ یفاص هللا  تیآ  هیلع ،’ هللا  همحر  ‘ ینیمخ ماما  ترضح  .فلا 
.دشاب درم  نداتسیا  ياج  زا  رت  بقع 

.دشاب هدجس  لاحرد  درم  يوناز  ود  ياج  اب  ربارب  نز  ةدجس  ياج  یلاعت :’ هللا  هظفح  ‘ یناتسیس هللا  تیآ  .ب 

.ج

.دشاب درم  ةدجس  ياج  زا  رت  بقع  یمک  نز  ةدجس  ياج  یلاعت :’ هللا  هظفح  ‘ يزاریش مراکم  هللا  تیآ 

بولطم طیارـش  رد  یمـسج  یحور و  رظنزا  هک  دـننک  باختنا  هکربتم  نکاـما  رد  فقوت  تراـیز و  يارب  ار  یتقو  یمارگ  نارئاز  تسا  هتـسیاش  هتکن :
ناکم نیا  رد  ندیباوخ  ندیشکزارد و  .دننک  كرت  ار  رهطم  مرح  تعرـس  هب  زین  ترایز  زا  سپ  دش ، هتفگ  ترایز  بادآ  رد  هک  روط  نامه  دنـشاب و 

.دوش داجیا  هدسفم  تسا  نکمم  هکارچ  زیزع ؛ نارهاوخ  يارب  هژیو  هب  تسا ؛ بدا  زا  رود  سدقم  ياه 
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( ترایز بادآ  روضح ( :  مسر  لصف 3 :

ترایز بادآ 

ترایز .دراد  جاور  هدرتسگ  تروص  هب  یعیـش ، عماوج  رد  یلامجا و  روط  هب  یمالـسا  عماوج  رد  هک  تسا  دمآراک  مهم و  يدابع  مسارم  زا  ترایز ،
تایرورض زا  بجاو و  نآ ، ماجنا  صاخ ، طیارـش  نتـشاد  تروصرد  تسا و  رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  تیمها  زا  ناناملـسم  مامت  يارب  هسدقم  ۀبعک 

.دندنبیاپ نآ  هب  تخس  هعیش ، ۀعماج  زین  تنس و  لها  ۀناگراهچ  بهاذم  ینعی  یمالسا  تما  نیاربانب  تسا ؛ مالسا  نید 

هب تابحتـسم  زا  تسین و  بجاو  دنچره  ( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) هللادبع نبدمحم  ترـضح  مالـسا ، گرزب  ربمایپ  رهطم  دقرم  ترایز  نینچمه ،
.دراد تمظعاب  عیفر و  یهاگیاج  یمالسا  تما  دزن  یلو  دیآ ، یم  رامش 

یم تکرح  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همئا  ینعی  ناشیا ، يایصوا  ربمغیپ و  طخ  رد  تسا و  بان  مالـسا  ِیلاع  میهافم  میرک و  نآرق  ِور  هلابند  هک  هعیش 
نیا هب  نانچ  نیاربانب  دناد ؛ یم  ترخآ  ایند و  ریخ  ندروآ  تسد  هب  ببس  دنمـشزرا و  گرزب ، یتدابع  ار  ادخ  ِنازیزع  نآ  ینارون  دقرم  ترایز  دنک ،

.دنک یمن  كرت  ار  نآ  عضو ، نیرت  ینارحب  طیارش و  نیرت  تخس  رد  یتح  هک  دزرو  یم  مامتها  دنمهوکش  مسارم 

رد ناقاتشم  زا  يدایز  تیعمج  روضح  دهاش  یبهذم ، ياه  تبسانم  مایا و  رد  هژیو  هب  هراومه ، مالسلا ) هیلع  ) اضرلادهشم

نیا هوکـش  اب  مسارم  رد  ناوج ، لسن  زا  صوصخ  هب  یناوارف ، ياه  ناسنا  زور  بش و  ره  تسا ؛ مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماـما  تمظعاـب  یـسدق و  هاـگراب 
.دننادرگ یمرب  يور  دوخ  ناهانگ  زا  دننک و  یم  تکرش  رهطم  مرح 

ترایز بادآ  طیارش و  نیرت  مهم 

رگا هک  تسا  ترایز  بادآ  طیارش و  نیرت  مهم  زا  تسا ، هدمآ  شترایز  هب  هدننک  ترایز  هک  یماما  ینعی  روزم  صخش  هب  تبسن  تخانش  تفرعم و 
دقرم بحاص  ناسنا ، هک  تسا  نآ  تخانـش ، تفرعم و  نیا  زا  دوصقم  .تشاد  دهاوخن  یبولطم  ۀجیتن  مه  بادآ  رگید  تیاعر  دـشاب ، هتـشادن  دوجو 

تسا و بجاو  راوگرزب  نیا  زا  تعاطا  هک  دشاب  دقتعم  ینعی  دنادب ؛ دوخ  لامعا  رظان  دهاش و  هعاطلا و  ضرتفم  ماما  دنک ، یم  ترایز  هک  ار  یفیرش 
تسد هب  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  یگدنز  نارود  ثداوح  تشذگرـس و  ةرابرد  هعلاطم  قیقحت و  .دنادب  ناشیا  رـضحم  رد  ار  دوخ  هتـسویپ 

ار یمارگ  نارئاز  میراودیما  هک  تسا  هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  یگدنز  زا  یلماک  ًاتبسن  حرـش  باتک  نیا  رد  .تسین  ریثأت  یب  تفرعم  نیا  ندروآ 
؛ دنک يرای  مهم  نیا  نیمأت  رد 

.میزادرپ یم  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  ریاس  و  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ترایز  بادآ  هب  تمسق ، نیا  رد 

نآ ماسقا  ترایز و  تقیقح  موهفم و 

ترایز موهفم  ینعم و 

هداتفا هار  صخـش ، نآ  رادـید  دـصق  هب  هداد و  رارق  فدـه  ار  وا  ایوگ  دور ، یم  یـسک  ترایز  هب  هک  يدرف  تسا و  دـصق  يانعم  هب  تغل  رد  ترایز 
.تسا

.تسوا اب  نتفرگ  سنا  مارتحا و  تشادگرزب و  روظنم  هب  یتیصخش ، ماقم و  دزن  رد  روضح  نآ ، تقیقح  ترایز و  یحالطصا  يانعم 
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( اه هدنز   ) ایحَا ترایز 

هرایز : » ناونع اب  یتمـسق  تایاور ، رد  دراد و  لوادـتم  نشور و  ییانعم  تسادـق ، اب  ياه  ناسنا  ناتـسود و  ماوقا و  هلمجزا ، اه ) هدـنز   ) اـیحا تراـیز 
يواح شخب ، نآ  .دراد  دوجو  ناوخالاهرایز »  » ای نمؤملا »

هدـش ترایز  صخـش  هک  يا  هزادـنا  هب  هتبلا  .تسا  هدـش  دراو  نامیااب  ياه  ناسنا  رادـید  يارب  یناوارف  شاداـپ  رجا و  اـه ، نآ  رد  هک  تسا  یتاـیاور 
هدننک ترایز  فده  ّتین و  هزادنا  ره  نینچمه  .تسا  رتشیب  وا  اب  تاقالم  شاداپ  باوث و  دشاب ، تلیـضف  تیونعم و  زا  يرتالاب  بتارم  ياراد  روزم ) )

.تشاذگ دهاوخ  رثا  ترایز ، نآ  باوث  شزرا و  رد  دشاب ، رت  ییادخ 

ناگتشذگرد ترایز 

.دوش یم  هداد  تبسن  نانآ  ربق  هب  رتشیب  هتبلا  هک  دوش  یم  لامعتسا  مه  ناگتشذگرد  ةرابرد  ترایز ’  ‘ ۀملک

یمن ناهج  نیا  رد  یگدنز  هب  رصحنم  ار  تایح  هک  تسا  مالسا  هژیو  هب  ینامسآ  نایدا  قیمع  عیـسو و  دید  ینیب و  ناهج  زا  هتفرگ  تأشن  بلطم  نیا 
.دنا لئاق  رتابیز  رت و  بلاج  رت و  هدرتسگ  یملاع  وا  يارب  ملاع ، نیا  يارو  هکلب  دننک ؛ یمن  دودحم  تعیبط  ناهج  يراویدراهچ  رد  ار  ناسنا  دنناد و 

دنناوت یمن  دنرادن و  ار  ترایز  زا  ریبعت  نیا  دننک ، یم  ریـسفت  تعیبط  ناهج  ةدودحم  رد  ار  تایح  دـنرادن و  تعیبط  ياروام  هب  يداقتعا  هک  نویّدام 
.دنرب یم  راک  هب  زین  ناگتشذگ  يارب  ار  ترایز  ةژاو  يدبا ، ملاع  بیغ و  ناهج  هب  نادقتعم  ینعی  اه ، نآ  ناوریپ  یهلا و  نایدا  یلو  دنشاب ؛ هتشاد 

.دنهد یم  ماجنا  ینید  یبهذم و  يا  همانرب  تروص  هب  ار  نآ  هک  تسا  نادیهش  و  تاوما )  ) روبق لها  ترایز  نانآ ، تامّلسم  زا  یکی  ور  نیازا 

اه نآ  تایح  لکش  اما  دنراد ؛ تایح  مه  ناگدرم  دندقتعم  اه  نآ  .دنناد  یمن  روعش  كرد و  مهف و  دقاف  ار  ناگدرم  ناناملسم ، هژیو  هب  نایدا و  لها 
زا هک  یتروصرد  دنوش و  یم  لاحـشوخ  ناگدـنز  رادـید  زا  نیاربانب  دـنراد ؛ دوخ  صوصخم  طیارـش  اب  بسانتم  یمهف  كرد و  تسا و  هدرک  رییغت 

تحاران و نارگن و  دنشاب ، هدرک  ناششومارف  ناگتسب ، ناتسود و  هتفر و  دوخ  ناگدنامزاب  رطاخ 

.دننک ناشنیرفن  اعد ، ياج  هب  تسا  نکمم  دنوش و  یم  دنم  هلگ  اسب  هچ 

هب امش  هکنیا  زا  نانآ  اریز  دینک ؛ ترایز  ار  دوخ  ناگدرم  : » دنا هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  دوخ ، راوگرزب  ّدج  زا  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
دنراد حیرصت  رگید ، ددعتم  تایاور  تیاور و  نیا   (1)« .دنوش یم  نامداش  رورسم و  دیورب  ناشترایز 
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یتح دنوش ؛ یم  لاح  شوخ  تسا ، ناگتـشذگرد  تشادگرزب  یعون  هک  راک  نیا  زا  دنراد و  یهاگآ  دوخ  ربق  رانک  هب  اه  هدنز  ندمآ  زا  اه  هدرم  هک 
(1) .دننک یمن  ییاهنت  تشحو و  ساسحا  دنریگ و  یم  سنا  اه  هدنز  اب  اه ، هظحل  نآ  رد 

ناگرزب املع و  دقرم  ترایز 

میورب راکزیهرپ  حلاص و  هتـسیاش ، ناسنا  کی  ربق  ترایز  هب  رگا  سپ  تسا ، يدایز  شاداپ  رجا و  ياراد  یلومعم  نانمؤم  روبق  ترایز  هک  دـش  هتفگ 
یشاداپ رجا و  نیقی ، هب  میهاوخب ، کمک  شکاپ  دنلب و  حور  زا  میریگب و  سنا  راوگرزب  نآ  فیرش  ربق  اب  ماقمالاو ، ياملع  زا  یکی  رازم  راوج  رد  ای 
دنوادخ نذا  هب  ماقمالاو ، يدهتجم  ملاع و  ای  هتسراو  یناسنا  رازم  رانک  رد  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  .تشاد  دهاوخ  رت  نوزفا  يریخ  راثآ  رت و  گرزب 

ياوه هراومه  دنا و  هدرک  يرپس  ادخ  یگدنب  ریسم  رد  ار  دوخ  رمع  حلاص ، ناگدنب  نیا  نوچ  درادن ؛ بجعت  ياج  نیا  دنا ؛ هدیـسر  دوخ  ۀتـساوخ  هب 
ادخ هب  ناشربق  رانک  رد  هک  ار  یـسک  تجاح  اه ، نآ  تکرب  هب  نابرهم  رداق و  راگدرورپ  هک  تسین  راظتنا  زا  رود  سپ  دـنا ؛ هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  سفن 

.دنک هدروآرب  تسا ، هدروآ  يور 

ار هدافتـسا  رثکادح  نانآ  تایونعم  ملع و  روضح و  ضیف  زا  درمـش و  منتغم  زین  ناشتایح  مایا  رد  ار  هدـش  بیذـهت  ینابر و  ياملع  ترایز  دـیاب  هتبلا 
.درک

نادیهش دقرم  ترایز 

نانآ یگدادلد  ییوجادخ و  دنرت ؛ ماگ  شیپ  همه  زا  نادیهش ، قح ، ناگدادلد  وجادخ و  ياه  ناسنا  نایم  رد 

.تسین ریذپدیدرت  یسک  يارب  هدیسر و  تابثا  هب 

ییازسب تیمها  زا  نادیهـش ، ینارون  دقرم  ترایز  .تساه  نآ  ربق  تسادق  تسا ، هدومرف  اطع  نازیزع  نیا  هب  ادخ  هک  يراختفارپ  ياه  شاداپ  هلمجزا 
ْمِهِّبَر َْدنِع  ٌءاَیْحَأ  َْلب  ًاتاَْومَأ  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت  َال  َو  : » تسا هدمآ  نارمع  لآ  ۀکرابم  ةروس  تایآ 169و170  رد  هکارچ  تسا ؛ رادروخرب 

دزن دـنا و  هدـنز  نانآ  هکلب  دنتـسه ! ناگدرم  دـندش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناـسک  ربم  ناـمگ  زگره  ...ِِهلْـضَف ؛ ْنِم  ُهللا  ُمُهاَـتآ  آَِـمب  َنیِحِرَف  َنُوقَزُْری 
 .« ...دنا لاح  شوخ  تسا ، هدیشخب  ناشیا  هب  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  هک  یناوارف  ياه  تمعن  رطاخ  هب  اه  نآ  دنوش  یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ 

راثیا و داهج و  نوچمه  يا  هتسجرب  تافص  تشادگرزب  تقیقحرد  نازیزع و  نآ  تیصخش  تشادگرزب  نادیهش ، دقرم  ترایز  رگید ، يوسزا 
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.تسا يدرمناوج 

دندرک و یم  تکرح  دُحا  رد  ادهش  روبق  يوس  هب  حبص ، ماگنه  هبنش ، زور  ره  اهیلع ،) هللا  مالـس  ) ارهز ۀمطاف  : » دنا هدومرف  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
(1)« .دندرک یم  ترفغم  تمحر و  بلط  وا  يارب  فقوت و  مالسلا ) هیلع  ) هزمح ترضح  ربق  دزن 

( مالسلا مهیلع  ) ماقمالاو ياه  هدازماما  ترایز 

( مالسلا مهیلع  ) موصعم ناماما  هب  هطساو ، دنچ  اب  ای  هطـساو  نودب  هک  دنتـسه  تیالو  تلاسر و  رمثرپ  روراب و  ياه  تخرد  گربو  خاش  اه ، هدازماما 
دنا و هدوب  دنم  هرهب  مالـسلا ) مهیلع  ) دوخ كاپ  نادـناخ  تیونعم  زا  هک  دـنا  هدوب  ییوجادـخ  راوگرزب و  ياه  ناسنا  اه  نآ  رتشیب  .دـنوش  یم  لصتم 
رد نوفدم  مالسلا ) هیلع  ) ینسح میظعلادبع  ترضح  مق ، رد  نوفدم  اهیلع ) هللا  مالس  ) هموصعم همطاف  ترضح  هلمجزا  دنا ؛ هدرب  رفاو  ياه  هرهب  یهاگ 

...و زاریش  رد  نوفدم  مالسلا ) هیلع  ) دباع دمحمریمادیس  ترضح  و  غارچ ) هاش   ) مظاکلا یسوم  نبدمحا  ترضح  يررهش ،

.تسا ناشیا  كاپ  دادجا  يدونشخ  اضر و  هب  ندیسر  يارب  یهار  كانبات ، ياهرهوگ  نیا  ترایز  نیقی  هب 

( مالسلا مهیلع  ) ناموصعم ترایز 

راوگرزب ربمایپ  ترایز  .تسا  مالسلا ) مهیلع  ) دمحم لآ  ناموصعم  ترایز  اه ، ترایز  نیرت  تلیضفرپ  نیرت و  هدنزرا  نیرتالاب ،

هللا یلا  لیاسو  نیرتهب  زا  مالسلا ،) مهیلع  ) راهطا ۀمئا  و  اهیلع ) هللا  مالس  ) همطاف ترـضح  ناشیا ، یمارگ  رتخد  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) مالـسا
.دراد رامش  یب  دیاوف  راثآ و  هک  تسا  اه  ترایز  نیرت  تکربرپ  زا  و  یلاعت ) دنوادخ  اب  طابترا  لیاسو  )

هسیاقم ناشیا  ترایز  اب  مه  يرگید  صخش  چیه  ترایز  درک ، هسیاقم  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  اب  ار  یتیـصخش  چیه  ناوت  یمن  هکروط  نامه 
: تسین یندرک 

مهیلع ) راهطا ۀـمئا  نید ، ناملاع  هب  تبـسن  دـنیآ و  یم  رامـش  هب  نامیا  لها  ياسؤر  ناـمیا و  ةراـصع  مالـسلا ) مهیلع  ) ناـموصعم ناـنمؤم ، هب  تبـسن 
.دنتسه اه  نآ  یملع  ۀیذغت  زکرم  كاپ و  ناملاع  مّلعم  زین  و  مالسلا ) مهیلع  ) دمحم لآ  ياملع  مالسلا )

نیا تاـیح  دنتـسه و  زین  نادیهـش  شخب  ماـهلا  ادـتقم و  ماـما و  دندیهـش ، هـک  نآرب  نوزفا  مالـسلا ) مـهیلع  ) ناـموصعم ادهـش ، هـب  تبـسن  نـینچمه ،
دنوادـخ صاخ  يایلوا  یهلا و  ۀـغلاب  تجح  تداهـش ، ۀـبنج  رب  هوالع  اریز  تسا ؛ نادیهـش  تاـیح  زا  رتـالاب  رت و  يوق  يدـبا ، ناـهج  رد  ناراوگرزب 

.دنتسه

.تسا رت  تیمهااب  همه  زا  ناراوگرزب ، نیا  ترایز  سپ 

: میناوخ یم  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم رهطم  ياه  مرح  لوخد  نذا  رد 

َنُوقَزُْری َكَْدنِع  ٌءاَیْحَأ  ُماَلَّسلا  ُمِْهیَلَع  َكَءاَفَلُخ  ََکلوُسَر َو  َّنَأ  ُمَلْعَأ  «َو 
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؛ ...یِماَلَس َنوُّدُرَی  یِماَلَک َو  َنوُعَمْسَی  یِماَقَم َو  َنْوَرَی 

دننیب و یم  ارم  هاگیاج  نانآ  دنراد ؛ يزور  قزر و  وت  دزن  رد  هک  دنتسه  یناگدنز  مالـسلا ) مهیلع  ) تنانیـشناج افلخ و  وت و  لوسر  هک  مناد  یم  نم  و 
(1)  .« ...دنهد یم  ارم  باوج  دنونش و  یم  ارم  نخس 

سدقم ۀتـشر  نیا  هکلب  دنک ؛ عطق  ناراوگرزب  نیا  زا  ار  ناشناتـسود  نایعیـش و  ۀطبار  دـناوت  یمن  يدام ، يایند  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا ۀـمئا  تلحر 
.تسا ظوفحم  هتسویپ  كرابم ، دنویپ  نیا  یقاب و  هراومه  یهلا 

نانآ و اب  رادید  مالسلا ،) مهیلع  ) موصعم ناماما  فیرش  ربق  ترایز  نیاربانب ،

رد نتفرگرارق  ندینش و  خساپ  ندرک و  مالس  تسا ؛ دونشو  تفگ  هکلب  تسین ؛ نتفگ  لد  زار  طقف  ترایز ، .تسا  نازیزع  نیا  اب  طابترا  ندرکرارقرب 
.تسادخ ّیلو  فطل  هجوت و  ۀیاس 

نآ تاکرب  راثآ و  ترایز و  شقن 

تّدوم ۀیآ  زراب  قادصم  مالسلا ؛) مهیلع  ) ناماما ترایز 

یتسود  ) یبرقلا يذ  تّدوم  هب  ار  ناناملـسم  ینامـسآ ، باتک  نیا  رد  دـنوادخ  هک  دـنناد  یم  دنتـسه ، انـشآ  میرک  نآرق  ِیلاع  میهافم  اب  هک  یناـسک 
هیلع هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  تلاسر  دزم  ار  عوضوم  نیا  هدرک و  دیکأت  نآ  رب  تسا و  هدناوخ  ارف  ملـس )) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  ناکیدزن 

(2) .تسا هداد  رارق  ملس ) هلآ و  و 

هب صاصتخا  هک  تسا  نامز  رـصع و  ره  رد  رمتـسم  يرما  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  تیب  لها  ربمغیپ و  نادـناخ  هب  تبحم  تّدوم و 
.تسا يراج  زین  ناشیا  لاحترا  نارود  رد  هکلب  درادن ؛ ناراوگرزب  نآ  تایح  نامز 

، دنک مارتحا  يادا  بدا و  ضرع  ناشدقرم  رانک  دباتشب و  مالـسلا ) مهیلع  ) ناموصعم فیرـش  ربق  ترایز  هب  کیدزن  رود و  زا  ناسنا  هک  نیا  نیقی ، هب 
.تسادخ نازیزع  نآ  هب  یگدادلد  تّدوم و  ياه  هناشن  زا 

هدـش طبـضو  تبث  هیعدا ، ربتعم  ياه  باتکرد  هک  تسا  ییاـه  هماـن  تراـیز  ندـناوخ  تّدوم ، زاربا  بدا و  ضرع  نیرت  ماـهلارپ  نیرت و  بلاـج  هتبلا 
.تسا ییوگ  فازگ  قارغا و  زا  رود  تسا ، یبیغ  تاماهلا  راثآ  زا  نوچ  دهد و  یم  یحو  يوب  ینارون ، مالک  نیا  تسا ؛

تماما نامیپ  هب  يرادافو  مالسلا ؛) مهیلع  ) ناماما ترایز 

نامیپ دهع و  هب  ناسنا  يرادافو  ترایز ، شزرارپ  هدنزاس و  ياه  شقن  زا 
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.تسا تماما  تیالو و 

: دنیامرف یم  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا ، ترضح  هعیش ، متشه  ياوشیپ 

زا هک  یسک  سپ  .تسا  نآ  ندرکادا  وکین  دهع و  هب  لماک  يافو  ۀناشن  ناماما ، روبق  ترایز  دراد و  يدهع  شنایعیش  ناتسود و  ندرگ  رب  یماما  ره  »
تبغر و يور 

(1)« .دش دنهاوخ  شناعیفش  تمایق  زور  رد  وا ، ناماما  دنک ، ترایز  ار  نانآ  دراد ، تبغر  نآ  رد  هچنآ  قیدصت  يارب  قوش و 
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افص و بتارم  هدرک و  افو  یبوخ  هب  ماما ، نآ  اب  یتسود  نامیپ  دهع و  هب  دنک ، ترایز  ار  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم زا  یکی  رهطم  ربق  هک  یـسک  سپ 
هندرگ تالکشم و  زا  دننک ؛ یم  شتعافش  تمایق  زور  رد  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) راوگرزب ناماما  تسا و  هتـشاد  زاربا  راوگرزب  نآ  هب  ار  دوخ  تیمیمص 

ریخ و تداعـس و  همه  نیا  .درکدنهاوخ  تطاسو  یهلا  باذـع  خزود و  شتآ  زا  وا  ییاهر  يارب  داد و  دـنهاوخ  شتاجن  زیخاتـسر  زور  تخـس  ياه 
.تسا مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  رهطم  دقرم  ترایز  ۀجیتن  همه ، همه و  تکرب ،

( مالسلا مهیلع  ) نیموصعم هب  ادتقا  ترایز ؛

هدش لقن  نانآ  تالاح  رد  اهراب  اریز  تسا ؛ ناشیا  زا  يوریپ  ادـتقا و  یعون  نازیزع ، نآ  رازم  يوس  هب  نتفر  و  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  ترایز 
یم هراشا  ییاه  هنومن  هب  هنیمز ، نیارد  .دنا  هتشاد  مامتها  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم ربق  ترایز  رب  زین  دوخ  دنا و  هتـشاد  تیانع  لمع  نیا  هب  هک  تسا 

.مینک

: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تالاح  رد  . 1

(1)« .دندرک یم  ترایز  ار  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  دوخ ، ردارب  ربق  هعمج ، ره  رصع  مالسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما  »

.دنا هدرک  ترایز  ار  نیسح  ماما  نینمؤملاریما و  رهطم  ربق  هدمآ و  قارع  هب  هنیدم  زا  رقاب  ماما  داجس و  ماما  . 2

تداهـش زا  دعب  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  : » دـندومرف مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  یفعج  رباج  زا  ینـسح ، سوواط  نب  میرکلادـبعدیس 
رد هاگتماقا  نامه  زا  یهاگ  ...درب و  یم  رـس  هب  اجنآ  رد  لاـس  دـنچ  دوب و  هتفرگ  وم  زا  يا  همیخ  هنیدـم  ناـبایب  هیداـب و  رد  یلع ، نب  نیـسح  شردـپ 

« .دنک ترایز  ار  دوخ  ّدج  ردپ و  ات  تفر  یم  قارع  هب  هیداب ،

( مالسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ترایز  يارب  نیسحلا ) نب  یلع   ) ترضح نآ  یتقو  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

؛ درک هیرگ  هب  عورـش  تفرگ ، اج  فیرـش  ربق  رانک  صوصخم ، ناکم  رد  دیـسر و  فجن  هب  هفوک  زا  هک  یماگنه  ...مدوب  وا  اب  مه  نم  تفر ، قارع  هب 
ِهِضْرَأ َو ِیف  ِهللا  َنیِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُُهتاَکََرب ، ِهللا َو  ُهَمْحَر  َنِینِمْؤُْملا َو  َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  : ‘ دومرف هاـگنآ  .دـش  رت  کـشا  زا  شنـساحم  هک  يروط 

(2) ’« ...ٌهَعِراَش َْکَیلِإ  َنِیبِغاَّرلا  َُلبُس  ٌهَِهلاَو َو  َْکَیلِإ  َنِیِتبْخُْملا  َبُوُلق  َنِإ  َمُهَّللا  : ‘ دومرف داهن و  ربق  رب  ار  دوخ  ۀنوگ  هاگنآ  ...ِهِداَبِع ’ یَلَع  ُهَتَّجُح 

.تسا نآ  زا  دعب  ياعد  هللا و  نیما  ترایز  نامه  نیا 
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هیلع و هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  ربق  هب  هک  مدید  ار  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  : » دنک یم  لقن  دوعـسم  نبدمحم  زا  هیلع ’ هللا  ناوضر   ‘ یمق ۀـیولوق  نبا  . 3
َیِّلَُـصی ْنَأ  َِکب  يَدَه  َكاَدَه َو  َكَراَتْخا َو  َكاَبَتْجا َو  يِذَّلا  َهللا  ُلَأْسَأ  دـندومرف ‘ : دنتـشاذگ و  ربق  يور  ار  دوخ  تسد  هاگنآ  دندیـسر ، ملـس ) هلآ و 

: دندومرف سپس  .دتسرف ’ دورد  وت  رب  هک  مهاوخ  یم  درک ، تیاده  وت  ۀطـساو  هب  ار  نارگید  درک و  تیاده  دیزگرب و  ار  وت  هک  يدنوادخ  زا  َْکیَلَع ؛
.دنتسرف یم  دورد  ربمایپ  رب  وا  ناگتشرف  دنوادخ و  قیقحت  هب   (1) ًامِیلْسَت اوُمِّلَس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َهللا َو  َّنِإ  ‘

(2) ’« .دینک میدقت  وا  هب  ار  دوخ  لماک  میلست  مالس و  دیتسرفب و  دورد  ملس )) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ  ) وا رب  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

( مالسلا مهیلع  ) ناماما اب  رت  قیمع  رتشیب و  ییانشآ  لماع  ترایز ؛

زا رصتخم  یتخانش  دوجواب  رئاز  .تسا  ناراوگرزب  نیا  اب  رتشیب  ییانشآ  مالسلا ) مهیلع  ) تراهط تمصع و  نادناخ  ترایز  ۀتسجرب  تاکرب  راثآ و  زا 
ترایز رگا  هژیو  هب  .دنک  یم  ادیپ  تسد  يا  هزات  تخانش  هب  كرابم ، ياه  هضور  نآ  رد  دورو  ترایز و  مسارم  ماجنا  اب  مالـسلا ،) مهیلع  ) ناموصعم

تئارق ار  دنا ) هدرک  یم  تئارق  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم هک  ییاه  همان  ترایز  ینعی   ) روثأم صوصخم و  ياه  همان 

یتخانـش دناوخب ، ّربدت  هجوتاب و  ار  ازفا  حور  نیـشنلد و  ياه  ترابع  نآ  رگا  درب و  دـهاوخ  یپ  ناشیا  يالاو  نأش  ماقم و  یلـصا و  هاگیاج  هب  دـنک ،
یم ادیپ 

نارگید غورد  ییوگ و  هفازگ  هب  هتخیمآ  ياهاعدا  اه و  قربو  قرز  اهوهایه و  هب  دَنک و  یمن  رب  نانآ  زا  لد  زگره  هک  دنک 
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نازیزع نآ  زا  حیحص  تخانش  نتـشادن  نیمه  مالـسلا ،) مهیلع  ) یلع لآ  یلع و  زا  مدرم  زا  یهورگ  نداتفارود  یلـصا  تلع  اریز  درک ؛ دهاوخن  هجوت 
.تسادخ

كاپ نفدـم  یتح  دراذـگ ؛ یم  نانآ  يالاو  ماـقم  تفرعم  يوس  هب  رتارف  یماـگ  دوش ، یم  یهلا  ياـه  تّجح  نیا  تراـیز  هب  قفوم  ناـسنا  هک  راـب  ره 
هک يزیگنا  تهب  توکس  نوکس و  نامه  نیعرد  تسا و  قیمع  ییاه  هتکن  روآدای  دنتـسین ، ارـس  نحـص و  هاگراب و  هعقب و  ياراد  هک  يزیزع  ناماما 

.تسا تیاکح  اهرازه  اهدص و  روآدای  دنا ، هدروآ  دوجو  هب  بصعتم  نانمشد 

هنحص مادکره  كاپ ، ياهدوجو  نآ  هب  ناشیا  يدنم  هقالع  راهظا  صوصخم و  گنهرف  ننـس و  بادآ و  اب  یجراخ ، یلخاد و  فلتخم  نارئاز  ندید 
.دروآ یم  ناغمرا  هب  ار  يا  هزات  شنیب  نافرع و  هک  تسا  دیدج  يا 

نآ اب  مالـسلا ،) هیلع  ) موصعم ماما  ربق  ترایز  لحم  رد  یّتح  هار و  نیب  رد  نارئاز  هک  دراد  دوجو  زین  ییاه  يراوشد  یگدادلد ، لسوت و  نیا  رانک  رد 
ماقم ةدنهد  ناشن  مهم ، نیا  .دنا  هدرک  ترایز  ار  ادخ  نازیزع  زا  یکی  عجـضم  هک  دنا  نامداش  لاح  نیعرد  اما  دننک ، یم  لمحت  دـنوش و  یم  هجاوم 

اج لد  كاپ  مدرم  ناج  قمع  رد  مالسلا ) مهیلع  ) ربمایپ نادناخ  هک  دنک  یم  هجوتم  ار  يا  هدننیب  ره  تسا و  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم دنمجرا  رایـسب 
.دنتسه راگدرورپ  ةدش  باختنا  اه و  ناسنا  نیرترب  ناشیا  دنراد و 

مالسا بتکم  اب  ییانشآ  ناماما و  ترایز 

رهطم نادناخ  ناموصعم و  دقرم  رانک  رد  روضح  ترایز و  مهم  تاکرب  زا 
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یم تسد  مالـسا  سَدقم  بتکم  اب  يرتشیب  ییانـشآ  هب  ناسنا  اه ، همانترایز  تئارق  یترایز و  ياهرفـس  نیا  یط  هک  تسا  نیا  مالـسلا ،) مهیلع  ) ناشیا
.دبای

: دوش یم  هصالخ  هملک  راهچ  رد  یهلا  فراعم  شخبانغ  رابرپ و  عبانم 

؛ تسا ینامسآ  فراعم  عبنم  نیرت  لیصا  هک  میرک  نآرق  . 1

؛ دننک یم  افیا  ریسم  نیا  رد  يرثؤم  شقن  يّدج ، لکش  هب  هک  اهاعد  . 2

؛ دوش یم  زین  هغالبلا  جهن  لماش  هک  ثیدح  . 3

.تسا رثؤم  ذفان و  يدربراک ، ناوترپ ، یعبنم  یتسار  هب  هک  اه  همانترایز  . 4

هللا یلـص  ) ادخ لوسر  لیلج  نادناخ  موصعم و  ناماما  دنک ، یم  انـشآ  مالـسلا ) مهیلع  ) ناربمایپ يالاو  نأش  اب  ار  ناسنا  اه ) همانترایز  نتم   ) اه ترایز 
اه و توغاط  اب  تفلاخم  ادخ و  ناتسود  اب  یتسود  سرد  دنک ، یم  ادج  زاتمم و  لطاب ، فص  زا  ار  قح  فص  دنک ، یم  یفرعم  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و 

 . ...و دزومآ  یم  ار  نارگمتس 

( مالسلا مهیلع  ) موصعم ناماما  زا  کی  ره  ترایز  باوث 

ار ناماما )  ) امش زا  یکی  هک  یـسک  يارب  : » درک ضرع  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تمدخ  ماّحـش  دیز  هک  تسا  هدرک  لقن  دنـس  هلـسلس  اب  هیولوق  نبا 
هیلع و هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  تسا  یـسک  دننامه  : » دندومرف مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دوب »؟ دهاوخ  یباوث ) ماقم و  هچ   ) يزیچ هچ  دـنک  ترایز 

(1)« .دشاب هدرک  ترایز  ار  ملس ) هلآ و 

هتفرگرب مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  دوجو 
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دوجو رهظم  ترـضح ، نآ  ینیـشناج  تیاصو و  يالاو  ۀـبتر  تیالو و  ماـقم  ياـضتقا  هب  تسا و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  دوجو  زا 
قیفوت هب  تقیقحرد  دنک ، ادیپ  ار  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم زا  یکی  ترایز  قیفوت  هکره  نیاربانب  دنتـسه ؛ ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ترایز 

.دش دهاوخ  دنم  هرهب  راوگرزب  نیا  ترایز  شاداپ  زا  تسا و  هتفای  تسد 

یب ياه  تکرب  ریخ و  أشنم  ناوارف و  شاداپ  رجا و  ياراد  دور و  یم  رامش  هب  لامعا  نیرتهب  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  زا  کی  ره  ترایز  هچرگا 
ییاه تیاور  .دنک  یم  داجیا  يا  هژیو  صوصخم و  تاشاعترا  یمدآ  داهن  رد  تسا و  ناسنا  ناج  رد  صاخ  تاریثأت  ياراد  مادکره  اما ، تسا ؛ رامش 

هیلع ) نیسح ماما  دننام  یضعب  يارب  نیب  نیارد  .تسا  هدش  هتفگ  هژیو  یشاداپ  مالـسلا ) مهیلع  ) ناموصعم زا  کیره  ترایز  يارب  اه  نآ  رد  هک  میراد 
هیلع ) اضر ماما  ترایز  شاداپ  رد  یتیاور  هب  عوضوم ، تبـسانت  هب  راتـشون ، نیا  رد  .دراد  دوجو  يرتشیب  تایاور  مالـسلا ) هیلع  ) اـضر ماـما  و  مالـسلا )

.میزادرپ یم  مالسلا )

ترایز ار  مالسلا )) هیلع   ) اضر ترضح   ) یلع مدنزرف  ربق  هک  یسک  : » دندومرف رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  دنک  یم  لقن  ینزام  نامیلـس  نب  ییحی 
« .دشاب هدرک  ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دننام  دنامب ، وا  دقرم  دزن  بش  کی  دنک و 

، تمایق زور  يرآ ؛ : » دندومرف مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  دشاب »!؟ هدرک  ترایز  وا  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  دـننام  : » تفگ نامیلـس  نب  ییحی 
مهیلع ) یـسیع یـسوم و  میهاربا ، حون ، دنا ، نیلوا  زا  هک  يرفن  راهچ  .دوب  دنهاوخ  نامحر  يادـخ  شرع  رب  نیرخآ  زا  رفن  راهچ  نیلوا و  زا  رفن  راهچ 
یناسک دوش و  یم  هداد  هعسوت  سلجم  هاگنآ  .دنتسه  مالسلا ) مهیلع  ) نیسح نسح و  یلع ، دمحم ، دنا ، نیرخآ  زا  هک  يرفن  راهچ  دنتسه و  مالـسلا )

نیرت کیدزن  هجرد و  رد  نانآ  نیرت  هبترمدنلب  هک  شاب  هتـشاد  هجوت  .دننیـشن  یم  شرع  يور  ام  اب  دنا ، هدرک  ترایز  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا ربق  هک 
(1)« .دنتسه مالسلا ) هیلع  ) یلع مدنزرف  ربق  نارئاز  اطع ، ششخب و  هب  نانآ 

یفاک رد  هیلع ) هللا  همحر  ) ینیلک خیش  هعیش : ياسؤر  هعیش ، رد  تنس و  لها  ۀناگ  هس  خیاشم  ار  فیرش  ثیدح  نیا 

.دنا هدرک  لقن  مالسلا ) هیلع  ) اضرلارابخا نویع  رد  زین  یلاما و  رد  هیلع ) هللا  همحر  ) قودص خیش  بیذهت و  رد  هیلع ) هللا  همحر  ) یسوط خیش  و 

تعافـش ناشیا و  ترایز  هکلب  تسین ؛ نآ  رامـش  یب  باوث  رجا و  ترخآ و  ملاع  هب  رـصحنم  اضرلا ، یـسوم  نب  یلع  ترـضح  تراـیز  تاـکرب  هتبلا 
.تسا رثؤم  رایسب  زین  ناسنا  یگدنز  روما  حالصا  يارب  راوگرزب ، نآ  زا  یهاوخ 

66 ص :

ص928. تارایزلا ، لماک  ص585 ؛ ج 4 ، یفاکلا ، - . 1

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 84 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14342/AKS BARNAMEH/#content_note_66_1
http://www.ghaemiyeh.com


ماما تامارک  هب  طوبرم  ياه  باتک  رد  نآ  حرـش  هک  تسا  هدش  تباث  زین  يرامـش  یب  دارفا  ۀبرجت  رد  هدـمآ ، تایاور  رد  هچنآ  رب  هوالع  بلطم ، نیا 
.تسا دوجوم  مالسلا ) هیلع  ) اضر
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ترایز بادآ 

دیاب اه ، همانترایز  میهافم  یناعم و  هب  هجوت  نمـض  نآ ، يونعم  یناحور و  ياضف  زا  يرادرب  هرهب  نیرتشیب  ترایز و  تاکرب  راثآ و  هب  یبایتسد  يارب 
.میوش یمالسا  بادآ  هب  بدؤم  هک  مینک  شالت 

هیلع ) ناماما ترایز  رگید ، دـُعب  زا  .تساه  نآ  اب  هطبار  ندرکرارقرب  یهلا و  ياه  تجح  نیا  رـضحم  رد  روضح  مالـسلا ،) مهیلع  ) ناـموصعم تراـیز 
بادآ اب  ترایز  دیاب  ور  نیازا  دنک ؛ یم  رارقرب  هطبار  هناگی  دـنوادخ  اب  رئاز ، ناسنا  .دوش  یم  بوسحم  ادـخ  یگدـنب  تسا و  یهلا  یتدابع  مالـسلا )

.تسا زیچان  صقان و  نآ  شزرا  تروص ، نیاریغرد  دراد و  ازسب  يرثا  ناسنا  ترایز  ِیلاعت  لامک و  رد  بادآ  نیا  .دوش  ماجنا  صوصخم 

یماما ینعی  روزم  صخش  هب  تبسن  تخانـش  تفرعم و  یمالـسا ، عبانم  رد  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذت  ترایز ، بادآ  نیا  هب  نتخادرپ  زا  لبق 
، دـشاب هتـشادن  دوجو  رگا  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدـش  حرطم  تراـیز  بدا  طرـش و  نیرت  مهم  ناونع  هب  تسا ، هدـمآ  شتراـیز  هب  هدـننک  تراـیز  هک 

ترایز هک  ار  یفیرـش  دقرم  بحاص  ناسنا ، هک  تسا  نآ  تخانـش ، تفرعم و  نیا  زا  دوصقم  .تشاد  دهاوخن  یبولطم  هجیتن  مه  بادآ  رگید  تیاعر 
رد ار  دوخ  هتـسویپ  تسا و  بجاو  راوگرزب  نیا  زا  تعاطا  هک  دشاب  دقتعم  ینعی  دـنادب ؛ دوخ  لامعا  رظان  دـهاش و  هعاطلا و  ضرتفم  ماما  دـنک ، یم 
یب تفرعم  نیا  ندروآ  تسد  هب  رد  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  یگدنز  نارود  ثداوح  تشذگرس و  هرابرد  هعلاطم  قیقحت و  .دنادب  ناشیا  رضحم 
مهم نیا  نیمأت  رد  ار  یمارگ  نارئاز  میراودیما  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یگدـنز  زا  یلماک  اتبـسن  حرـش  باتک ، نیمه  رد  .تسین  ریثأت 

.دنک يرای 

رظن رد  ترایز ، ناونع  اب  یتمـسق  هرمع ، جح و  لامعا  نایب  جح و  عوضوم  زا  دعب  دوخ ، یهقف  ياه  باتک  رد  ردـق  یلاع  ناهیقف  ناملاع و  زا  یـضعب 
.دنا هدرک  يروآدای  دوخ  یقالخا  ياه  باتک  رد  ار  بلطم  نیا  قالخا ، ياملع  نینچمه  .دنا  هتفگ  نخس  ترایز  بادآ  ةرابرد  هتفرگ و 

سابع خیـش  جاح  ردق ، یلاع  ملاع  دننام  دـنا ؛ هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  دوخ  ياه  باتک  رد  دـنراد ، ترایز  اعد و  ۀـنیمز  رد  یتافیلأت  هک  مه  یناملاع 
باتک رد  ( هیلع هللا  همحر  ) یمق

’. نانجلا حیتافم   ‘ فیرش

فیرش باتکرد  تسا ، هیماما  روهشم  ناهیقف  زا  هک  هیلع ) هللا  همحر  ) یلماع یکم  نبدمحم  نیدلا  سمش  خیـش  لوا ، دیهـش  موحرم  اتـسار ، نیمه  رد 
هب ار  مادکره  تمسق  نیا  رد  هک  دنا  هدرک  هراشا  ترایز  بادآ  ناونع  اب  هتکن ، هدراهچ  هب  هدرک و  حرطم  ار  بلطم  نیا  سرد 128 ، نمض  سورد ،’ ‘

: میهد یم  حیضوت  راصتخا 

زیمت كاپ و  ياه  سابل  زا  هدافتسا  هرونم و  ۀضور  هب  دورو  زا  لبق  ندرک  لسغ  - 1

ۀلحرم رد  دشاب و  هزیکاپ  كاپ و  شندب  ات  دنک  لسغ  ادتبا  ناسنا  هک  دنک  یم  باجیا  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  فیرـش  رازم  رهطم و  مرح  هب  دورو 
سابل كاپ ، ندـب  دـشاب : تفاظن  یکاپ و  زا  راشرـس  شدوجو  ۀـمه  هرونم ، ۀـضور  رهطم و  مرح  هب  دورو  ماگنه  ات  دـشوپب  زیمت  كاـپ و  ساـبل  دـعب ،

.تسا هدش  داجیا  وا  يارب  لسغ  تکرب  هب  هک  يونعم  تراهط  فیظن و 

تاقالم هب  نتفر  ای  مهم  ِینامهم  کـی  رد  روضح  زا  رتمک  دـیابن  ار  ناراوگرزب  نآ  تراـیز  تسا  حـضاو  هکارچ  درادـن ؛ حیـضوت  هب  زاـین  بلطم  نیا 
.دروآ باسح  هب  دنمتردق  یتیصخش 

.دهد یم  شیازفا  ترایز  یلوبق  هب  ار  ناسنا  دیما  یتح  دراد و  بولطم  تبثم و  رثا  ترایز  تیفیک  رد  تلاح ، نیا  تیاعر  یعیبطروط  هب 

لوخد نذا  تئارق  هرونم و  ۀضور  رد  رب  گنرد  - 2
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رد دتـسیاب و  يرادـقم  دورو ، زا  شیپ  دـیاب  هکلب  دوش ؛ دراو  مالـسلا ) مهیلع  ) ناموصعم رهطم  مرح  هب  یحور  یگدامآ  نودـب  ناـسنا  تسین  هتـسیاش 
يریگ لکـش  يارب  .دوش  هکرابم  ۀـضور  دراو  بلق ، لماک  عوشخ  حراوج و  اضعا و  ۀـمه  عوضخ  اب  سپـس  دـنک ؛ داجیا  یگداـمآ  دادعتـسا و  دوخ ،

لوخد نذا  ندناوخ  شیاین و  اعد و  زا  ناوت  یم  یتلاح  نینچ 

روتسد هتفگ و  ناگرزب  هک  يوحن  هب  درک ؛ هدافتسا 
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عوشخ لد و  یمرن  بلق ، ّتقر  دوش و  یم  نوگرگد  ناـسنا  لاـح  دوش ، هدـناوخ  اـه  نآ  ياـنعم  رد  قیمع  هجوتاـب  اـه  لوخد  نذا  نیا  رگا  .دـنا  هداد 
ربص تسا  رتهب  درکن ، ساسحا  دوخ  رد  ار  یتلاح  نینچ  رگا  اما  دوش ؛ دراو  دناوت  یم  تروص ، نیارد  .دمآ  دهاوخ  دـیدپ  وا  ناج  رد  مزال  بولطم و 

يارب یمدآ  بلق  روضح  رت  مهم  فده  اریز  دوش ؛ دراو  لاح  نآ  اب  دنک و  ساسحا  ار  تقر  عوشخ و  تلاح  دوخ ، رد  هک  دـشاب  ینامز  رظتنم  دـنک و 
.دوش یم  لزان  راگدرورپ  ۀیحان  زا  هک  تسا  یتمحر  نتفرگ 

.درادرب ار  پچ  ياپ  ادتبا  رهطم ، مرح  زا  تشگزاب  تقو  رد  دراذگب و  ولج  ار  تسار  ياپ  دورو ، ماگنه  هک  تسا  هدش  هیصوت  نینچمه 

سدقم حیرض  رانک  رد  نداتسیا  - 3

ربتعم درادـن و  یموزل  نآ  هب  ندـش  نازیوآ  ای  ندـیبسچ  حیرـض و  نداد  ناکت  هتبلا  .تسا  كرابم  حیرـض  رانک  رد  نداتـسیا  تراـیز ، بادآ  زا  یکی 
ناـماما هب  بدا  نداد  ناـشن  ۀـمزال  هک  دـیآ  دوـجو  هب  رّوـصت  نـیا  تـسا  نـکمم  یفرطزا ، .تـسا  ندـش  کـیدزن  ناـمه  مـهم ، ۀـتکن  هـکلب  تـسین ؛

لها تایاور  رد  اریز  تسین ؛ تسرد  هشیدنا ، نیا   (1) .تسا ناراوگرزب  نآ  رونم  حیرض  زا  یتسدرود  ۀطقن  رد  نتفرگ  ياج  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم
(2) .تسا هدش  حیرصت  سدقم ، عضوم  نآ  هب  ندرک  هیکت  رب  مالسلا ) مهیلع  ) تیب

ياه بوبحم  نیرت  بوبحم  حیرض  ربق و  میور ، یم  نآ  ترایز  هب  هک  يا  هعقب 
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مرح دراو  هک  داد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  تفر و  یم  درک و  یم  ترایز  داد ، یم  مالـس  داتـسیا ، یم  قاور  رد  هکلب  دـش ؛ یمن  مرح  دراو  ًالـصا  ًارهاظ ) )

!« دوش
.تسا هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  رازملا  باب  ص267 ، ج10 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 2
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، دوب یندید  رـس  مشچ  اب  هدیمرآ  رهطم  دقرم  نیا  رد  هک  يراوگرزب  نآ  رگا  تسا ؛ راگدرورپ  حـلاص  ناگدـنب  نازیزع و  نیرتزیزع  هاگباوخ  ناسنا و 
الاح درک ؟ یمن  هسوب  رد  قرغ  ار  شیاه  مدق  اپاترس و  درشف و  یمن  شوغآ  رد  ار  وا  ایآ  تشاد ؟ يدروخرب  هچ  وا  اب  رادید  رد  رئاز 

.دهد یم  ار  بوبحم  نامه  رطعم  يوب  شسدقم  حیرض  رهطم و  مرح  تسا و  یهلا  رون  نآ  ةدنریگربرد  هک  هتفرگ  رارق  يا  هعقب  رد  رئاز 

یحور یمسج و  تیذا  هنوگره  داجیا  هکارچ  میوشن ؛ نارگید  تیذا  رازآ و  ببس  بادآ ، نیا  ماجنا  رد  هک  مینک  تقد  دیاب  اه ، فیصوت  نیا  مامت  اب 
.دش میهاوخ  مارح  بکترم  بحتسم ، یلمع  ندروآاج  هب  يارب  تروص  نیارد  دور و  یم  رامش  هب  سانلا  قح  نارگید ، يارب 

رهطم ياه  حیرـض  نیا  رانک  رد  نتفرگرارق  دنا و  ناوارف  تیعمج  ياریذـپ  لاس ، ياهزور  رتشیب  رد  نآ ، دـننام  و  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  رهطم  مرح 
ات میـشاب  نارگید  لاح  تیاعر  بقارم  تدش  هب  دیاب  سّدقم  ياه  ناکم  نیا  رد  نیاربانب  دوش ؛ یم  ریذپ  ناکما  نارگید  تیذا  اب  یتخـس و  هب  ًالومعم 

.میبای یم  تسد  نآ  شاداپ  هب  میناسرن ، هچ  میناسرب و  حیرض  هب  ار  دوخ  هچ  تین ، نیا  اب  .مینکن  داجیا  یتمحازم  دوخ ، راتفگ  راتفر و  اب 

كرابم رس  يالاب  فرط  هب  تکرح  و  مالسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  كرابم  يور  لباقم  نداتسیا  - 4

تسا هتسیاش  زین  مالسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  ترایز  رد  دینشن ، یم  ای  دتسیا  یم  وا  يور  هبور  هتسجرب ، یتیصخش  تاقالم  ماگنه  ناسنا  هکروط  نامه 
، فیرش عجضم  رد  نوچ  هک  دنچره  دنک ؛ هجوت  یقالخا  یفرع و  بدا  نیا  هب  هدننک  ترایز 
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.دریگ یم  رارق  هلبق  هب  تشپ  لاح ، نیارد  ناسنا  تسا ، هلبق  هب  ور  مالسلا ) هیلع  ) موصعم كرابم  تروص 

ۀنوگ هاگن  آ  دنک ؛ شیاین  ادخ  اب  دراذگب و  رّونم  حیرـض  ای  رهطم  ربق  رب  ار  دوخ  تسار  ۀـنوگ  ناکما ، تروصرد  هک  تسا  هدـش  هیـصوت  نآ  زا  سپ 
.دنک اعد  زاب  دراذگب و  ار  دوخ  پچ 

عرضت و لامک  اب  هدننک  ترایز  هک  تسا  هدش  شرافس  نیاربانب  تسا ؛ توافتم  مهم  ياه  تیصخش  اب  تاقالم  ناتسود و  رادید  اب  ترایز ، نیا 

يارب ار  هنیمز  نیرتهب  راک ، نیا  اب  رئاز  .دـهد  ناشن  ماما  عیفر  ماقم  هب  ار  دوخ  عضاوت  تدـش  يدـنم و  هقالع  تیاهن  لـمع ، نیا  رد  دـنک و  اـعد  يراز 
هیصوت ناراوگرزب  نیا  زا  تعافش  تساوخرد  هناسمتلم و  شیاین  اعد و  هب  لاح ، نیارد  نیاربانب  دروآ ؛ یم  مهارف  دوخ  ياعد  تباجا  ادخ و  هب  بّرقت 

.تسا هدش 

ۀجیتن زین  نیا  دزادرپب ؛ دـنوادخ  اب  شیاین  اعد و  هب  هلبق ، هب  ور  دـیایب و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما كرابم  رـس  يالاب  تسا  هتـسیاش  اهراک  نیا  ماـجنا  زا  دـعب 
.تسا ( مالسلا هیلع  ) موصعم ماما  هب  ندروآ  يور  ترایز و  نامه 

هعیش راوگرزب  ياملع  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ةریس  اب  قباطم  ندرک ، ترایز  - 5

.اْشنُم ياهاعد  روثأم و  ياهاعد  دنوش : یم  میسقت  هتسد  ود  هب  اهاعد 

.تسا هدیسر  ام  هب  مالسلا ) مهیلع  ) تراهط تمصع و  نادناخ  زا  هک  تسا  ییاعد  روثأم : ترایز  اعد و 

.دهاوخ یم  دنوادخ  زا  دسر ، یم  شنهذ  هب  هک  یتاملک  دوخ و  نابز  اب  ار  شیاه  هتساوخ  دنک و  یم  اشنا  ناسنا  ِدوخ  هک  تسا  ییاعد  اشنُم : ياعد 

تیبرت هدنزاس و  رابرپ ، ازفا ، حور  نیشنلد ، یتارابع  زا  تسا ، مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم زا  اه  نآ  نتم  هک  ییاه  همان  ترایز  ینعی  روثأم  ياه  ترایز 
.دنا هدش  لیکشت  هدننک 

رئاز تسا و  هدادلد  دنم و  هقالع  ناسنا  اه  نویلیم  لد  فرح  اه ، همان  ترایز  نیا 

سّدـقم و ياه  ناکم  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  فیح  .دـیوگ  یم  ( مالـسلا هیلع  ) موصعم ماما  هب  ار  دوخ  ینورد  ياهزار  نآ ، ياه  تراـبع  ندـناوخ  اـب 
.دنامب مورحم  اه  همان  ترایز  نیا  ندناوخ  زا  ینارون 

.دـنا ینالوط  یـضعب  رـصتخم و  یخرب  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  صوصخم  ياه  ترایز  مالـسلا ) مهیلع  ) اـضر ماـما  نیـسح و  ماـما  یلع ، ماـما  يارب 
’ هللا نیما   ‘ ترایز دننام : درک ؛ تئارق  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  زا  کی  ره  يارب  ناوت  یم  ار  اه  نآ  هک  میراد  ییاه  ترایز  نینچمه 

.تسا هدش  هیصوت  ترایز  ود  نیا  تئارق  رب  هژیو  روط  هب  هک  هریبک ’ ۀعماج   ‘ ترایز و 
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هب ندرک  مالـس  سّدـقم و  ياه  ناکم  نآ  رد  روضح  هب  دـناوت  یم  دـشاب ، هتـشادن  ار  اه  ترایز  نیا  تئارق  لاـح  اـی  تصرف  ناـسنا  رگا  لاـحره ، رد 
.دنک افتکا  فیرش  ربق  بحاص 

یَلَع َْکیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َکـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  : » مینک اـفتکا  فیرـش  ۀـلمج  نیا  هب  میناوت  یم  مالـسلا ) هیلع  ) متـشه ماـما  تراـیز  رد  ًـالثم 
تاولـص و داب ؛ وت  رب  دـنوادخ  تاولـص  نسحلابا ، يا  ِنُْسلَأـْلا ؛ يِدـْیَْألِاب َو  َکَـلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َلَـتَق  ُقَّدَـصُْملا  ُقِداَّصلا  َْتنَأ  َتْرَبَص َو  َِکنَدـَب  َکِـحوُر َو 
ار وـت  ناـبز ، تسد و  اـب  هک  ار  ناـنآ  دـشکب  ادـخ  یتـسه و  هدـش  قیدـصت  وـگ و  تسار  وـت  یتـفگ و  تسار  .تمـسج  ناـج و  رب  دـنوادخ  تمحر 

(1)« .دنتشک

تاولص مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ربق  دزن  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  زا  یـضعب  زا  هعیـش ، گرزب  ياملع  زا  هیولوق  نبا  نینچمه 
يـالوم میناوت  یم  تسدرود ، طاـقن  رد  هچ  راوگرزب و  نیا  رهطم  ربق  راـنک  رد  هچ  میتسه ، هک  اـجره   (2) .دوش تئارق  ( مالـسلا هیلع  ) اضر ماما  ۀّصاخ 
تاولـص .مینک  افتکا  رـصتخم  نیمه  هب  میرادـن  ینالوط  لصفم و  ياه  ترایز  تصرف  رگا  مینک و  تراـیز  صوصخم  تاولـص  نآ  اـب  ار  دوخ  زیزع 

.تسا دوجوم  يوضر  رهطم  مرح  ۀیعدا  ياه  باتک  نانجلا و  حیتافم  رد  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ۀّصاخ 

ترایز نتفای  نایاپ  زا  دعب  ترایز  زامن  تعکر  ود  ندروآاج  هب  - 6

مهیلع ) راهطا همئا  ترایز  تسا و  گرزب  دـنوادخ  ییاهن ، فدـه  هک  دـننادب  همه  ات  دوش  یم  هدـناوخ  ترایز  زامن  ادـخ ، ّیلو  ترایز  نایاپ  زا  دـعب 
هاگشیپ رد  دروآ ، یهلا  هاگرد  هب  ور  دش ، لصتم  ادخ  هب  نازیزع  نآ  ریسم  زا  دیاب  تسوا ؛ يوس  هب  يا  هلیسو  هچیرد و  مالسلا )

.دییاس كاخ  هب  ار  یناشیپ  وا  يارب  داتسیا و  یگدنب  هب  وا  سّدقم 

، دوش یم  زاغآ  هللا ) ِنْذِإب  هللا و    ِ مِْسب اب   ) دـنوادخ ةزاجا  مان و  اب  هک  یترایز  سپ  تسادـخ ؛ زین  رخآ  تسادـخ و  لوا  يرآ ، ییابیز ؛ ماـتخ  نسُح  هچ 
دقرم ترایز  ینمـشد ، لهج و  ببـس  هب  هک  دشاب  یناسک  ةدننکاوسر  ات  دریذپ  نایاپ  يدنوادخ  سدـقا  تاذ  رباربرد  دوجـس  عوکر و  زامن و  اب  دـیاب 

ار دوخ  يدام  عفانم  ریسم ، نیا  زا  ات  تسا  دمحم  لآ  نانمـشد  ياهراعـش  تاملک ، هنوگ  نیا  .دنناد  یم  ادخ  هب  كرـش  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا 
نادجو كرد و  زا  يا  هرهب  زونه  هک  اه  نآ  زا  یهورگ  خساپ  اما  دـننک ؛ یم  رارکت  ار  نانآ  ةدیجنـسن  نخـس  زین  كرد  مک  نالدروک  دـننک و  نیمأت 

.تسا ییوجادخ  یتسرپ و  هناگی  دیحوت و  طقفو  طقف  ...و ، لسوت  ترایز ، اعد ، أشنم  هک : تسا  بلطم  نیمه  دنراد ،
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ص309. تارایزلا ، لماک  - . 2
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دناوخب ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ ۀضور  رد  ار  زامن  تعکر  ود  نآ  تسا  رتهب  دشاب ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ ربق  رئاز  ناسنا ، رگا 
یفاک زین  رهطم  ناکم  نآ  دجـسم  رد  زامن  نیا  ندناوخ  یلو  دروآ ؛ اج  هب  كرابم  رـس  دزن  دـشاب ، مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  زا  یکی  رئاز  رگا  و 

.تسا

ترایز زامن  ندروآاج  هب  زا  دعب  اعد  رب  مامتها  - 7

ربق رانک  رهطم و  مرح  اریز  تسا ؛ ندرکاعد  ترایز ، زامن  ترایز و  زا  دـعب  هژیو  هب  مالـسلا ،) مهیلع  ) ناموصعم رهطم  ياه  مرح  رد  لامعا  نیرتهب  زا 
نیا ردق  دیاب  سپ  تساعد ؛ تباجا  يارب  بسانم  يا  هنیمز  نآ ، زامن  ندروآاج  هب  ترایز و  ماجنا  زا  دعب  مه  نآ  مالـسلا ،) هیلع  ) موصعم ماما  فیرش 

.دش یهلا  هاگرد  هب  شیاین  اعد و  لوغشم  تسناد و  ار  تصرف 

رد

همه زا  رتهب  ناراوگرزب ، نآ  هکارچ  دنتسه ؛ نوگانوگ  داعبا  لماش  عماج و  هک  تسا  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  ياهاعد  اب  ّتیولوا  هیعدا ، تئارق 
لها ياـعد  زین  اـعد  هک  بوـخ  هچ  تسا و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  مرح  مرح ، نـیارب ، هوـالع  .دـنهاوخب  ادـخ  زا  يزیچ  هـچ  هنوـگچ و  دـنناد  یم 

.دشاب مالسلا ) مهیلع  ) تیب

هب دـمآ ، نامنهذ  هب  ترخآ  ایند و  ياه  تجاح  زا  هچره  میناوت  یم  دـشن ، مهارف  فیرـش  ياهاعد  نآ  تئارق  ناکما  هک  دـمآ  شیپ  یطیارـش  رگا  اما 
(. اشنُم ياعد   ) مینک تباجا  تساوخرد  دنوادخ  زا  میروایب و  نابز 

تما تالکشم  زین  ناملسم و  نارهاوخ  ناردارب و  ۀمه  دیاب  هکلب  میهد ؛ رارق  دوخ  ياه  هتـساوخ  ةدودحم  رد  ار  اه  تساوخرد  اعد و  دیابن  نمـضرد 
میلـس و بلق  ۀناشن  اعد ، رد  نارگید  ندرک  میهـس  اریز  مینک ؛ تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  نامیا  لها  روما  حالـصا  میروآ و  رظن  رد  ار  یمالـسا 

.دوش یم  شدوخ  ةرابرد  یتح  ناسنا  ياعد  رت  عیرس  تباجا  بجوم  تسا و  كاپ 

دوش یم  ترایز  هک  یماما  هب  نآ  ۀیده  و  مالسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  رهطم  حیرض  دزن  نآرق  توالت  - 8

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  زا  هدناماج  هب  ِراگدای  ود  ره  هب  ات  دوش  توالت  میرک  نآرق  زا  یتایآ  ادخ ، تجح  رهطم  ربق  رانک  هک  تسابیز  هچ 
.میهد رارق  دنوادخ  هب  برق  ۀلیسو  مه ، اب  ار  مالسلا ) مهیلع  ) ربمایپ تیب  لها  ادخ و  باتک  میشاب و  هدرک  کسمت  ملس ) و 

هیلع و هللا  یلص  ) مرکا لوسر  تیـصو  لمع ، رد  میهد و  یم  دنویپ  مالـسلا ) مهیلع  ) ربمایپ نادناخ  ینعی  نآ ، یقیقح  نارـسفم  نآرق و  نیب  راک ، نیا  اب 
.دنا هدرک  دیکأت  دوخ  ترتع  نآرق و  ینعی  اهب ، نارگ  رهوگ  ود  قح  تیاعر  رب  نیلقث  فیرش  ثیدح  رد  هک  میراد  یم  هگن  هدنز  ار  ملس ) هلآ و 
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لوسر اـب  وس  کـی  زا  دور ؛ یم  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  يوس  هب  نآرق  زا  نآرق و  يوـس  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  زا  رئاز  اـیوگ  لـمع ، نیا  اـب 
.دریگ یم  هرهب  رون  ود  نیا  ياه  تیاده  زا  رگید ، يوس  زا  دنک و  یم  تعیب  ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ

هیلع و هللا  یلص  ) مالسا راوگرزب  ربمایپ  ۀتـساوخ  توعد و  هب  کیبل  يادن  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  ینارون  دقرم  رانک  رد  نآرق  تئارق  نیاربانب ،
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  راگدای  ود  نیا  نایم  هک  تسا  یناسک  راکنا  رگیدکی و  زا  ود  نیا  ندوبریذـپان  ییادـج  تابثا  تسا ؛ ملـس ) هلآ و 
؛ تسا هدننک  ترایز  ِدوخ  دوش ، یم  دنم  هرهب  لمع  نیا  زا  هک  یسک  هتبلا  .دنا  هدرک  اهر  ار  يرگید  هتفرگ و  رظن  رد  ار  یکی  هتخادنا و  ییادج  ملس )

.دراد دوجو  زین  تسا  هدش  ترایز  هک  یماما  تشادگرزب  میظعت و  راک ، نیا  رد  دنچره 

ناهانگ زا  هبوت  بلق و  روضح  هب  هجوت  - 9

ناسنا و راک  هچنآ  .دشاب  یلاعت  دنوادخ  هجوتم  هتسویپ  رئاز  هک  تسا  بلق  روضح  تلاح  تاجانم ، ترایز و  لها  يارب  اه  تلاح  نیرت  هدننکراودیما 
مینک ششوک  دیاب  ور  نیازا  تسا ؛ یبلق  هجوت  اب  هارمه  یـشیاین  ترایز و  ادخ و  يارب  لد  ندرک  صلاخ  دنک ، یم  دنمـشزرا  ار  وا  ترایز  تدابع و 

.میشاب هتشاد  بلق  روضح  اه ، تلاح  ۀمه  رد  هک 

ریثأت .میشاب  هتشاد  يدج  میمـصت  ناهانگ ، ندرکاهر  يارب  دنک و  یگدنمرـش  ساسحا  دشاب ؛ نامیـشپ  دوخ  تسیاشان  ياهراک  زا  رئاز  دیاب  نینچمه 
زا هک  یمالس  .تسین  یندرکراکنا  ترایز  اعد و  رد  ناهانگ ، زا  ینامیشپ  هبوت و  قیمع 
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، كرابم ، لوبقم یترایز  مالـس و  نینچ  تسا ؛ شزرااب  رایـسب  دوش ، مالـسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  میدـقت  هتـساخرب و  هانگ  زا  هدشوشتـسش  كاپ و  یبلق 
.تسا یهلا  تیانع  هب  کیدزن  رایسب  هتسیاش و  یباوج  روخرد 

( مالسلا هیلع  ) موصعم ماما  رهطم  مرح  نامداخ  رباربرد  مارتحا  بدا و  تیاعر  - 10

نیا اب  هتسویپ  نانآ  دنتسه ؛ مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  يارـس  نحـص و  مرح و  رازگتمدخ  هک  دنرختفم  رهطم  ياه  مرح  نیا  نانکراک  نامداخ و 
ترایز بسانم  طیارش  دنتسه و  دمآو  تفر  رد  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  میمـش  زا  رطعم  ياهاضف  نآ  رد  هراومه  دنا ، طابترا  رد  سّدقم  ياه  ناکم 

رب هوالع  هدمآ ، نابساپ  کئالم  ناتسآ  ینارون و  ۀضور  نیا  ترایز  دصق  هب  رئاز و  ناونع  هب  هک  یسک  دراد  اج  سپ  دننک ؛ یم  هدامآ  نارئاز  يارب  ار 
عاونا زا  یکی  اریز  دـنکن ؛ یهاتوک  یتوکلم  مرح  نآ  نامداخ  رباربرد  بدا  مارتحا و  تیاعر  رد  فیرـش ، دـقرم  نآ  تراـیز  رد  بدا  لاـمک  تیاـعر 

.تسا ناشیا  نانابرد  نامداخ و  تشادگرزب  مارتحا و  راوگرزب ، نآ  رهطم  ربق  و  مالسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  میظعت  مارکا و 

دوخ رهش  هب  نتشگرب  ماگنه  عادو ، یترایز و  رهش  رد  تماقا  نامز  رد  ترایز  رارکت  - 11

، بش زور و  ره  رد  تسا  رتهب  هکلب  دنک ؛ افتکا  ترایز  راب  ود  ای  کی  هب  دیابن  دنامب ، سّدقم  دهشم  رد  هتفه  کی  ای  زور  هس  ًالثم  دراد  انب  هک  یـسک 
هک راب  ره  دنک و  رارکت  ار  دوخ  كرابم  لمع  دراد ، ناکما  هک  رابدنچره 
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.دنک ترایز  ار  مامه  ماما  نآ  رهطم  دقرم  دیایب و  مه  رگید  راب  ات  دشاب  هتشاد  میمصت  دوش  یم  فّرشم 

ربق اب  دهد ؛ ماجنا  ار  رفس  نیا  رد  دوخ  ترایز  نیرخآ  ینعی  عادو  ترایز  تسا  هتسیاش  ددرگرب ، دوخ  نطو  هب  تفرگ  میمـصت  هک  یماگنه  نینچمه 
مسارم نیا  هدشدراو  ياهاعد  اب  دیوگب و  لد  زار  دوخ ، بوبحم  اب  دنک ، یظفاحادخ  یهلا  تجح  رهطم 

تداعس نیا  قیفوت  رگید  دشاب و  مترایز  نیرخآ  نیا  دیاش  هک  دشاب  هتکن  نیا  هجوتم  عادو  ترایز  رد  تسا  هدش  هیـصوت  هژیو  هب  .دناسرب  نایاپ  هب  ار 
ُْهلَعْجَت َال  َّمُهَّللا  : » دیوگب دنک و  تساوخرد  ار  فیرـش  دقرم  نآ  ترایز  تشگرب و  قیفوت  دـنوادخ  زا  نازوس ، لد  نایرگ و  مشچ  اب  نیاربانب  مباین ؛ ار 

(1)« .هدن رارق  نم  ترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  ادنوادخ ، ِیتَراَیِز ؛ ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ 

ترایز زا  لبق  هب  تبسن  ترایز  زا  دعب  ندوبرتهب  يارب  شالت  - 12

دوش و یم  دادملق  رئاز  فیاظو  بادآ و  نیرت  صخاش  نیرتهب و  زا  مهم ، رایسب  ۀتکن  نیا  .دشاب  ترایز  زا  لبق  نامز  زا  رتهب  ترایز ، زا  دعب  دیاب  رئاز 
.تسه زین  ترایز  یلوبق  ۀناشن 

فیرـش ربق  ترایز  ینعی  دشاب ؛ هدش  رتهب  راتفگ  راتفر و  رد  هتـشاد و  توافت  ترایز  زا  لبق  هب  تبـسن  ترایز ، زا  دعب  هک  دشوکب  دیاب  هدننک  ترایز 
عاونا زا  ار  دوخ  یلک  هب  دناوت  یم  یترایز  هاتوک  ِرفـس  کی  اب  رئاز  دوش ، تاعارم  ترایز  زا  هبترم  ره  رد  هتکن  نیا  رگا  .دنک  لوحتم  ار  وا  ادـخ  ّیلو 

.دوب دهاوخ  رابرپ  بولطم و  هنادنسپادخ ، یعقاو ، ترایز  کی  وا  ترایز  بیترت ، نیا  هب  دشخب ؛ ییاهر  اه  كرش  اه و  هانگ 

ینیبدوـخ و یهاوـخدوخ ، بجُع ، ربـک ، دـسح ، صرح ، يزوـت ، هـنیک  رورغ ، دـنک  ساـسحا  نآ  زا  سپ  ناـسنا ، هـک  تـسا  نـیمه  هدـنزاس  ِتراـیز 
.تسا بلطم  نیمه  زین  ترایز  هب  نید  ِناگرزب  ِتوعد   ِ تقیقح .تسا  هتفر  نیب  زا  یلک  هب  وا  رد  ...و  يدنسپدوخ 

ترایز زا  دعب  یترایز  رهش  رهطم و  مرح  زا  ندش  جراخ  يارب  باتش  - 13

جراخ ددنب و  رب  رفس  راب  تعرس  هب  دیاب  دراد ، تشگزاب  دصق  هداد و  ماجنا  هتساوخ  یم  هک  روط  نآ  ار  ترایز  هک  یسک 

هک نونکا  اسب  هچ  دنک ؛ ادیپ  تدش  تشگزاب  يارب  وا  تبغر  قوش و  دشاب و  هدرک  تیاعر  لماکروط  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما تمرح  تمظع  ات  دوش 
ترایز هب  میمـصت  رگید  یلو  دـشاب  دهـشم  رد  ناسنا  ًالثم  دـیآ ؛ باسح  هب  یتمرح  یب  یعون  سّدـقم  ناکم  نآ  رد  ندـنام  هدرب ، نایاپ  هب  ار  ترایز 

! دشاب هتشادن 

هک یلاحرد   ) ارقهق تروص  هب  جورخ ، ماگنه  رئاز  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد 
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.دیایب نوریب  دراد ) رهطم  دقرم  يوس  هب  ور 

ِْربَْقلا یَلَع  َکَهْجَو  ِّلَُوت  اَلَف  َتْجَرَخ  اَذِإَف  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  رهطم  مرح  زا  جورخ  ةوحن  ةرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما 
(1)« .يوش جراخ  هک  ینامز  ات  نکن  ربق  هب  ار  دوخ  تشپ  جورخ ، ماگنه  سپ  َجُرْخَت ؛ یَّتَح 

، دوش یم  نانآ  تیذا  رازآ و  ثعاب  هک  ییاهراک  ماجنا  زا  دـیاب  لاحرهرد  سپ  تسا ؛ مالـسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  هب  مارتحا  ماـما ، رئاز  هب  مارتحا  هتبلا 
يارب تمحازم  داـجیا  تروـصرد  تیعمج و  ماـحدزا  رد  تسا و  ریذـپ  ناـکما  يداـع  طیارـش  رد  زین  بدا  نـیا  نداد  ماـجنا  نیارباـنب ، مـینک ؛ زیهرپ 

.تسین هتسیاش  نارگید ،

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  لسن  زا  ِتاداس  هب  ناسحا  هژیو  هب  نادنمتسم ، هب  قافنا  - 14

هب دوش ، ماجنا  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  دـقرم  دـننام  سّدـقم  رایـسب  یناکم  رد  یتقو  هک  تسا  وکین  یلمع  نایاونیب ، هب  یلام  کـمک  هقدـص و 
، تقیقحرد .تسا  ماقمالاو  ناماما  نآ  زا  تیعبت  يوریپ و  یعون  هب  راک  نیا  یفرطزا ، .دـنک  یم  ادـیپ  شیازفا  نآ  باوث  رجا و  ناـکم ، تمظع  راـبتعا 

.دشاب هتشاد  زاتمم  یشاداپ  قافنا ، هقدص و  نیا  هک  تسا  یعیبط  سپ  دنک ؛ یم  کیدزن  ناراوگرزب  نآ  زا  تعاطا  هب  ار  ترایز  بدا ، نیا  هب  هجوت 

هب هتـسباو  هک  تسا  یناسک  هب  ناسحا  قافنا و  مالـسلا ،) مهیلع  ) تیب لها  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ۀـّیرذ  تاداس و  هب  قاـفنا  اـما 
زا دنرهطم و  ياهدقرم  نآ  نابحاص 
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.دوب دهاوخ  رادروخرب  يرتشیب  شاداپ  زا  دراد و  يدایز  زایتما  قافنا ، نیا  .دنوش  یم  دادملق  ناراوگرزب  نآ  نادنزرف  ناگتسب و 

هب یکین  ناسحا و  دوش ، یم  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  نآ  يداش  بجوم  تسا و  ماما  ماقم  تشادـگرزب  یعون  هک  ترایز  رب  هوالع  رگید ، ریبعت  هب 
ناشیا رتشیب  يداش  بجوم  نیقی  هب  تسا و  اه  نآ  تشادگرزب  زا  رگید  یعون  زین ، دنوش  یم  بوسحم  ادخ  نازیزع  نیا  ناگتـسباو  زا  هک  ینادنمزاین 

.دش دهاوخ 

بدا دنچ  ةدنرادربرد  مادک  ره  هک  دش  هتفگ  هیلع ’ هللا  ناوضر  ‘ لوا دیهش  موحرم  هعیـش  رادمان  هیقف  زا  ترایز  بادآ  ۀنیمز  رد  هتکن  هدراهچ  اجنیا  ات 
.دش دنهاوخ  هتکن  دودح 25  مینک ، تقد  رگا  تسا و  رئاز  بادآ  زا 

دوخ ياه  باتک  رد  نارگید  و  هیلع ’ هللا  ناوضر  ‘ یناقمام موحرم  تسا و  هدـماین  راوگرزب  نیا  تاملک  رد  هک  تسا  يرگید  بادآ  زونه  لاح ، نیااـب 
.مینک یم  يروآدای  ار  بادآ  نیا  زا  یضعب  تصرف  نیا  رد  .دنا  هدروآ 

رئاز يارب  مهم  بادآ  رگید 

ةروس تایآ 36 و37  رد  هک  تسا  دنوادخ ) ياه  هناخ   ) هللا تویب  زا  ینارون  ۀعقب  نیا  دـنادب  دـیاب  رئاز  رهطم : مرح  سّدـقم و  ناکم  نآ  تخانـش  - 1
؛ تسا ناشیا  هب  بوسنم  رهطم  مرح  هک  تسا  یکرابم  دوجو  تمظع  زا  هتفرگرب  ناکم ، تفارش  نیا  نیقی ، هب  تسا و  هدش  هراشا  نآ  هب  رون  ۀکرابم 

نیا رد  رئاز  .تسا  مالـسلا ) مهیلع  ) ربمایپ نادناخ  ربمایپ و  ۀناخ  و  لجوّزع ’ ‘ دنوادخ ۀناخ  سدقم ، ناکم  نیا  هدیاف : یب  ثَبَع و  ياه  فرح  كرت  - 2
زین هدوهیب  نانخـس  هب  نتخادرپ  دـنک ؛ تیاعر  ار  مارتحا  تیاهن  دـیاب  نیاربانب  دراد ؛ رارق  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناـماما  رـضحم  رد  رهطم  ياـه  مرح 

یعون

.دوش كرت  دیاب  هک  تسا  یمارتحا  یب 

ترضح نتفر  ناتـساد  رد  هک  اجنآ  دیآ ؛ یم  تسد  هب  میرک  نآرق  زا  هتکن  نیا  نآ : ياه  یکیدزن  هکلب  مرح  ةدودحم  رد  اپ ، زا  شفک  ندروآرد  - 3
هک روآ  نوریب  ار  دوخ  ياه  شفک  ... ؛ يًوُط ِسَّدَقُْملا  ِداَْولِاب  َکَّنِإ  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  : »... دیامرف یم  ناشیا  هب  باطخ  روط ، هوک  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم

(1)« .یتسه يَوُط ’  ‘ سّدقم نیمزرس  رد  وت 
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رد دـیاب  ور  نیازا  دنتـسین ؛ رت  شزرا  مک  نیقی  هب  دنـشابن ؛ رترب  روط  هوـک  يوـط و  سّدـقم  يداو  زا  رگا  مالـسلا ) مهیلع  ) موـصعم ناـماما  رّوـنم  مرح 
.مینک تکرح  شفک  نودب  مالسلا ) مهیلع  ) ادخ نازیزع  نآ  كرابم  ۀعقب  رهطم و  حیرض  ةدودحم 

مهیلع ) عیقب رد  نوفدـم  راوگرزب  ماـما  راـهچ  رهطم  دـقرم  ةراـبرد  یلو  دوش  یم  تاـعارم  دـنراد  هاـگراب  هعقب و  هک  یناـماما  رهطم  مرح  رد  هتکن  نیا 
.دننک یم  تکرح  شفک  اب  نانچمه  نازیزع ، نیا  رهطم  ياهربق  ياه  یکیدزن  ات  ًالومعم  تسین و  روط  نیا  مالسلا ،)

هب ناشیا  هاگراب  دبنگ و  دیآ و  یمن  مشچ  هب  یحیرـض  هاگراب و  مالـسلا ،) مهیلع  ) زیزع ماما  راهچ  نیا  دقرم  فارطا  رد  دنچره  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
میرح تمرح  دیاب  سپ  تسین ؛ هوکشاب  ناوارف و  رازبا  لیاسو و  شرف و  مرح ، طرـش  یلو  تسا ، هدش  ناریو  فرحنم  ياه  یفلـس  اه و  یباّهو  تسد 

.تشاد هاگن  ار  مالسلا ) مهیلع  ) ناراوگرزب نآ 

؛ دننک هدافتسا  میخض  باروج  زا  ًامتح  دیاب  دنوش ، فرـشم  شفک  نودب  رت ، ینالوط  یتفاسم  زا  دنراد  لیامت  هک  یتروصرد  یمارگ  نارهاوخ  هجوت :
اهنت هن  كزان ، ياه  باروج  زا  هدافتـسا  ای  اپ  ندرک  هنهرب  هجیتنرد ، .تسا  بجاو  مرحمان  لباقم  رد  اپ  ندناشوپ  دیلقت ، عجارم  ۀـمه  ياوتف  هب  هکارچ 

.دش دنهاوخ  زین  مارح  بکترم  بحتسم ، یلمع  ندروآاج  هب  يارب  نازیزع  نیا  تروص ، نیارد  هکلب  تسین ؛ ترایز  بادآ  تیاعر 

ناماما رهطم  ياه  مرح  رد  ادص  ندرکندنلب  - 4

َال : » دـیامرف یم  نآ  ةرابرد  ادـخ  هک  دنتـسه  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـقرم  هناخ و  دـننام  رهطم ، ياه  مرح  نیا  مالـسلا :) مهیلع  ) موصعم
 .« ...دیرَبن ربمایپ  يادص  زا  رتالاب  ار  دوخ  يادص  ... ؛ ...ِِّیبَّنلا ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفْرَت 

نآ ةراـبرد  هـک  یمکح  دنتـسه ، ملـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  نـت  ياـه  هراـپ  ایـصوا و  مالـسلا ،) مـهیلع  ) موـصعم ناـماما  هکاـجنآزا 
ار ادص  ناشروضح  رد  دیابن  نیاربانب  دنرظان ؛ رضاح و  ادخ ، نازیزع  نآ  .تسا  يراج  زین  ناشیا  ةرابرد  تسا ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ترـضح

.درک دنلب 

يادص دیاب  نیاربانب  دیآ ؛ یم  باسح  هب  سّدـقم  ياهدوجو  نآ  هب  تبـسن  یتمرح  یب  یعون  تسا ، هدیدنـسپ  قالخا  فالخ  یبدا و  یب  هک  راک  نیا 
.میروآ نییاپ  ...و  نآرق  توالت  تاجانم ، اعد ، لاحرد  زین  همان و  ترایز  لوخد و  نذا  تئارق  ماگنه  ار  دوخ 

زا رهطم ، دـقرم  هب  فّرـشت  دـصقم و  هب  ندیـسر  ات  تکرح  ماگنه  زا  ینعی  رفـس ، لوط  رد  دـیاب  رئاز  تابجاو : ماـجنا  رد  ماـمتها  مارح و  زا  زیهرپ  - 5
راگدرورپ تامّرحم  زا  مادـکره  ماجنا  یهلا و  تاـبجاو  زا  کـی  ره  كرت  هکارچ  دـنک ؛ شـشوک  یهلا  تاـبجاو  ماـجنا  رد  دزیهرپب و  عرـش  فـالخ 

.دوش یم  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم كاپ  تحاس  هب  هدننک  ترایز  بّرقت  زین  نآ ، یلوبق  عنام  دراد و  تافانم  ترایز  اب  گرزب ،

( مالسلا مهیلع  ) ناموصعم ربق  رئاز  هک  تسا  هدننز  تشز و  .دوش  تیاعر  دیاب  هک  تسا  یتاکن  نیرت  مهم  زا  هار  نیب  رد  تقو  لوا  زامن  ۀماقا  رد  تقد 
رد ندناوخزامن  هکنیا  لثم  دنک ؛ كرت  ار  زامن  یهاو  تسس و  ياه  هناهب  اب  هدرکان  يادخ  دشاب و  هتشادن  زامن  هب  انتعا  ناراوگرزب  نآ  ترایز  هار  رد 

! ...و دناوخ  زامن  دوش  یمن  امیپاوه  رد  ای  تسا  لکشم  راطق 
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هاـگن زا  زیهرپ  هنیمز ، نیا  رد  .دـشاب  رئاز  رظندـم  دـیاب  هک  تسا  نید  تایرورـض  زا  زین  یمالـسا  باـجح  تیاـعر  مرحماـن و  مرحم و  میرح  هب  هجوت 
.دوش تیاعر  دیاب  هک  تسا  یلئاسم  نیرت  مهم  زا  اه ، نآ  اب  يرورضریغ  يوگو  تفگ  نامرحمان و  هب  دنسپان 

اما دـننک ؛ هجوت  بلج  هک  دـنوش  رهاظ  يا  هنوگ  هب  دـنرادن  قح  کی  چـیه  سپ  تسا ؛ بجاو  نادرم  يارب  مه  نانز و  يارب  مه  اـه  میرح  نیا  ظـفح 
.دنناسرب یخوش  تبحص و  هب  ار  راک  ای  دنوش  هریخ  اه  نآ  هب  هک  دنرادن  يزوجم  رذع و  چیه  مه  نارگید 

هانگ زا  يراب  هلوک  اب  یهلا ، ماکحا  ندرکن  تیاعر  رثا  رد  یلو  میورب ؛ ترایز  هب  یهلا  شاداپ  نتخودنا  باوث و  دصق  اب  ادابم  هک  میـشاب  بقارم  دـیاب 
راوگرزب نآ  نیرفن  لومـشم  میناجنرب و  ار  یهلا  تجح  نآ  كرابم  بلق  ادـخ ، ّیلو  سدـق  تحاس  هب  ندـش  کیدزن  برقت و  ياـج  هب  میدرگزاـب و 

! میریگ رارق 

ریـسم ياه  غاـب  ةویم  زا  هدافتـسا  لاـثمروط  هب  .تسا  مدرم  یلاـم  قوقح  تیاـعر  یتراـیز ، رفـس  مهم  بادآ  زا  مدرم : لاـم  ندرک  عیاـض  زا  زیهرپ  - 6
يدرف رگا  دـش و  دـهاوخن  هتفریذـپ  زگره  دورب ، نیب  زا  نارگید  لاوما  نآ ، هارمه  هک  یترایز  .غاـب  بحاـص  تیاـضر  اـب  رگم  تسین ؛ زیاـج  تکرح 

.دیآرب ناربج  یپ  رد  مامت  ّتیدج  اب  دیاب  دش ، يدنسپان  لمع  نینچ  بکترم  هتساوخان  هتساوخ و 

دهد و رارق  ترایز  رهطم و  مرح  هب  فرشت  ار  دوخ  یلک  فده  یلصا و  دصقم  تسا  نکمم  ات  دیاب  رئاز  یترایز : رفس  رد  ترایز  ندادرارق  لصا  - 7
.دنکن يدام  ار  دوخ  ترفاسم  لصا  ینعی  دنکن ؛ همیمض  طولخم و  رگید  ياهراک  اب  ار  نآ 

هکنیا زا  ینارگن  تیعمج : ماحدزا  ةدهاشم  زا  ندشداش  - 8

ماما ياوه  رد  لد  همه  نیا  ییادیش  رطاخ  هب  ار  ادخ  دیاب  هکلب  تسین ؛ هتسیاش  میوش ، کیدزن  رهطم  حیرض  هب  میناوت  یمن  تیعمج ، ماحدزا  ۀجیتنرد 
دنم هرهب  رهطم  حیرض  ندیسوب  ندش و  کیدزن  باوث  زا  رتشیب ، بّرقت  هب  لیم  تین و  نیا  دوجواب  هک  تسا  حضاو  رپ  .مینک  رکش  مالـسلا ) هیلع  ) اضر

.دش میهاوخ 

: ترایز تدابع و  ناکم  رس  رب  هلداجم  زا  زیهرپ  - 9

راثیا هلداجم ، كرت  اب  دـیاب  هکلب  دزرو ؛ رارـصا  صخـشم  یناکم  رد  همان  ترایز  تئارق  ای  ندـناوخزامن  يارب  هک  تسین  هتـسیاش  تفرعماب  ِرئاز  يارب 
دنک و
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دهاوخ وا  هب  يرتشیب  رجا  دنوادخ  تروص ، نیارد  دنکن ؛ تمحازم  داجیا  یـسک  يارب  ترایز  ماگنه  ات  دریگب  اج  يرترود  ناکم  رد  بدا  تاعارم  اب 
.داد

ار ...و  فجن  البرک ، مق ، دهـشم ، لها  دننام  یترایز  ياهرهـش  مدرم  دیاب  نارئاز  رگیدـکی : هب  تبـسن  نارواجم  نارئاز و  لباقتم  مارتحا  هب  هجوت  - 10
روخرد ور  نیازا  دنتسه و  مالسلا ) مهیلع  ) مرکا لوسر  نادناخ  یگشیمه  نارواجم  نانآ  هکارچ  دنوش ؛ هجاوم  اه  نآ  اب  لماک  بدا  اب  دننک و  مارتحا 

بدا و تیاعر  نمـض  دیاب  زین  نارواجم  لباقمرد ، .دوب  دهاوخ  نارئاز  هجوتم  دشاب ، دیفم  نارواجم  يارب  هکنآ  زا  شیب  بدا  نیا  تیاعر  .دنا  مارتحا 
نارئاز هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  .دوش  مهارف  نازیزع  نیا  يارب  ترایز  بولطم  طیارـش  ات  دـننک  شـالت  یمارگ ، نارئاز  هب  تبـسن  مارتحا 
مهیلع ) تیب لـها  هب  هجوـت  عـقاورد  اـه ، نآ  هب  هجوـت  یگدیـسر و  هنوـگره  دنتـسه و  مالـسلا ) مهیلع  ) راـهطا هـمئا  ناـنامهیم  رهطم ، ياـه  مرح  نـیا 

.دنام دهاوخن  خساپ  یب  نیقی  هب  تسا و  ( مالسلا

رصتخم ترایز  کی  یتح  دنشوکب ؛ ترایز  بادآ  طیارـش و  تیاعر  رد  مالـسلا ،) مهیلع  ) ناشیا یمارگ  نادناخ  راهطا و  همئا  رهطم  دقرم  نارئاز  رگا 
، هلیسو نیا  هب  تشاد و  دهاوخ  ریگ  مشچ  يرثا  ناراوگرزب ، نیا 

ةژیو تمحر  زا  ییاـه  هچیرد  زاـب و  رذـگهر ، نیا  زا  وا  یگدـنز  روک  ياـه  هرگ  دوش ؛ یم  دـنم  هرهب  یهلا  تاـیانع  فاـطلا و  نیرت  یلاـع  زا  ناـسنا 
اب طاـبترا  رد  ار  دوخ  دـنک ، یم  طاـسبنا  طاـشن و  ساـسحا  شیوخ  نورد  رد  هراومه  نآ ، ۀـجیتنرد  دوش و  یم  هدوشگ  وا  بلق  هب  ناحبـس  دـنوادخ 

.دش دهاوخ  رادروخرب  اه  تذل  نیرتهب  زا  سدقم ، ساسحا  نیا  ۀیاس  رد  دنیبب و  یم  وا  یمارگ  يایلوا  میحر و  نامحر و  يادخ 
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ریوصت
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( يوضر رهطم  مرح  اب  ییانشآ  تشهب ( : زا  هعطق  نیا  رد  لصف 4 :

هرونم هضور 

یلاو مکاح و   ) هبطحق نب  دـیمح  غابرد  ناشیا ، ینیب  شیپ  قبط  ترـضح ، نآ  رهطم  رکیپ  .ق  .ه  لاس 203  رد  ( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تداهـش  اب 
دهشم  » هب دابانس  ياتسور  و  يوضر » مرح   » هب ینوراه  ترامع  سپ  نآ  زا  دش و  هدرپس  كاخ  هب  ینوراه  هعقبرد  دابانس ، ياتسور  رد  عقاو  ناسارخ )

ار لد  رازه  نارازه  دنک و  یم  یناشفا  وترپ  نایناریا  نایناسارخ و  رب  يوضر  رهطم  مرح  هک  تسا  لاس  تسیود  رازه و  زا  شیب  .تفای  ترهـش  اضرلا »
تعسو تمظع و  رب  زور  هب  زور  دناشک و  یم  دوخ  يوس  هب  ناهج  رـسارس  زا  ار  نایعیـش  ناتـسود و  هدومن و  بلج  دوخ  فرط  هب  راصعا  نورق و  رد 

.ددرگ یم  هدوزفا  نآ 

ياهانب يزکرم  هتسه  دراد و  رارق  هوکـشاب  نیرز و  يدبنگ  ریز  تسا  نوفدم  نآ  رد  ( مالـسلا هیلع   ) اضر ماما  ترـضح  سدقم  رکیپ  هک  هرونم  هضور 
ياـهراوید رطق  .تسا  هتفاـی  شیازفا  عبرم  رتم  دودـح 139  هب  هعـسوت  زا  سپ  دـشاب و  یم  عبرم  لکـش  هب  ًابیرقت  انب  نیا  .تسا  يوضر  سدـق  ناتـسآ 

فقـس هراوید و  هدـش و  هدیـشوپ  رمرم  گنـس  عون  نیرتهب  اب  مرح  فک  .دـشاب  یم  رتم  دودـح 3  دراد  رارق  نآرب  دـبنگ  ینیگنـس  هک  هضور  فارطا 
زاتمم و ياه  یشاک  اب  هرونم  هضور 

.تسا هدش  نییزت  سنرقم  قرعم و  تروص  هب  ابیز  رایسب  يراک  هنیآ  اه و  هبیتک  زین  يرجنس و  سیفن 

84 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


رهطم دقرم  ياه  قودنص 

: رازم قودنص  نیلوا 

هدـش بصن  ماما  دـقرم  يور  هرقن  ياه  تسب  شکور و  اب  العا  بوچ  زا  یقودنـص  يرجه  مجنپ  نرق  رخاوا  رد  دوجوم ، یخیرات  نوتم  دانتـسا  هب  اـنب 
زا سپ  ناسارخ  هب  شتیرومأـم  رد  دوب و  ـالتبم  یـسیپ )  ) صرب يراـمیب  هب  هک  هدوب  ماـن  ناهفـصا  یلاـها  زا  یتشدرز  ناوریـشونا  قودنـص  یناـب  .دوب 

دوش و یم  ناملسم  تجاح ، نتفرگ  زا  سپ  لسوتم و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  دوخ  جالعلا  بعـص  يرامیب  يافـش  يارب  ترـضح ، تامارک  زا  یهاگآ 
.دیامن یم  ادها  يوضر  رونم  دقرم  هب  .ق.ه  خیرات 500  رد  ار  قودنص  نیا 

: رازم قودنص  نیمود 

.دش بصن  رهطم  دـقرم  يور  .ق.ه  لاس 1022  رد  هک  هدوب  یـسابع  قودنـص  هب  فورعم  الط و  ياه  خـیم  شکور و  اب  لقوف  بوچ  زا  قودنـص  نیا 
یـشالتم نآ  ياه  هیاپ  ناکرا و  هدیـسوپ و  رورم  هب  بادرـس  رد  ندـنام  اه  نرق  زا  سپ  هک  هدوب  ییاهبنارگو  يرنه  تانیئزت  ياراد  یـسابع  قودـنص 
.دوش یم  يرادهگن  هزوم  رد  نونکا  مه  قودنص  نیا  يالط  ياه  هبیتک  .دش  هتشادرب  فیرش  عجضم  يور  زا  یسمش  لاس 1311  رد  دوب و  هدش 

: رازم قودنص  نیموس 

رب هیهت و  ار  نآ  یسمش  لاس 1311  رد  یناجنز  یشاب  راجح  نیـسح  جاح  هک  هدوب  ییومیل  زبس  گنر  اب  زیدناش  ندعم  رمرم  گنـس  زا  موس  قودنص 
هتشادرب حیرض  ضیوعت  اب  دوب و  مراهچ  حیرض  نورد  یسمش  لاس 1379  ات  تشاد  زین  ار  ربق  گنس  ناونع  هک  قودنص  نیا  .دومن  بصن  دقرم  يور 

.دش نآ  نیزگیاج  دیدج  ربق  گنس  دش و 
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رهطم مرح  ياه  حیرض 

دقرم رب  حیرض  بصن  یخیرات  دهاوش  رب  انب  لوا : حیرض 

جنپ نونک  ات  نامز  نآ  زا  .تسین  صخشم  هرود  نیا  زا  شیپ  ات  حیرض  دوجو  هقباس  هتفرگ و  تروص  هیوفص  هرود  زا  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  فیرش 
هاش دـهع  رد  يرجه  مهد  نرق  طساوا  رد  هدوب و  هرقن  الط و  زا  یتانییزت  ياراد  یبوچ و  نآ ، نیلوا  هک  هدـش  بصن  ترـضح  رهطم  دـقرم  رب  حـیرض 

يرادهگن سدق  ناتسآ  يزکرم  هزوم  رد  نآ  يالط  تانیئزت  اه و  هبیتک  حیرض  نیا  زا  رضاح  لاح  رد  .تسا  هدش  بصن  هتخاس و  يوفـص  بسامهط 
.تسا هتفر  نیب  زا  حیرض  یلصا  هزاس  دوشیم و 

هدوب ناشن  رهاوج  يالط  قوط  کی  یبوچ و  یناوریـش  یفقـس  ياراد  هک  تسا  هیوفـص  هرود  هب  طوبرم  يدالوف  یحیرـض  مود  حیرـض  مود : حـیرض 
راوید رد  نونکا  مه  هک  درک  بصن  حیرـض  كرابم  ياپ  نییاپ  فرط  هب  ناشن  رهاوج  يالط  رد  کی  راجاق  هاش  یلعحتف  يرمق  لاس 1233  رد  .تسا 

يراکالط و .ق.ه  لاس 1238  هب  راجاق  رصع  نامه  رد  حیرض  نیا  نینچمه  تسا ، هدیدرگ  بصن  هرونم  هضور  رد  ( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  رسالاب 
.دش دودنارز  ینادملق  لاکشا  رب  یسرکلا  هیآ  نتم  حیرض  یناقوف  تمسق  رود  ات  رود  تقو  تیلوت  روتسد  هب  يرمق  لاس 1312  رد  دش و  يراک  هرقن 

هب یسمش  لاس 1378  زا  دش و  يروآ  عمج  فیرـش  عجـضم  يور  زا  مراهچ  حیرـض  بصن  تخاس و  اب  نامزمه  یـسمش  لاس 1338  رد  حیرـض  نیا 
.تفرگ رارق  یمارگ  نیرئاز  دید  ضرعم  رد  دش و  لقتنم  هزوم 
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هون  ) ازریم خرهاـش  طـسوت  .ق.ه  لاـس 1160  رد  ناـشن » نیگن  حیرـض   » هب فورعم  دـیدرگ  بصن  رهطم  دـقرم  رب  هک  یحیرـض  نیموس  موس : حـیرض 
هیلع ) اضر ماما  رونم  عجضم  میدقت  فقو و  راشفا ) هاشردان 

حیرض نتـشادرب  زا  دعب  تشاد  ياج  مراهچ  حیرـض  لخاد  یناقوف و  هقبط  رد  یـسمش  لاس 1379  ات  بصن  نامز  زا  حیرـض  نیا  .تسا  هدش  مالـسلا )
رونم دـقرم  يور  )و  مالـسلا هیلع   ) اضر ماـما  سدـقم  بادرـس  نورد  هب  شندوب  یفقو  ظاـحل  هب  حیرـض  نیا  ، دـیدج حیرـض  بصن  زا  لـبق  مراـهچ و 

.تفای لاقتنا  ترضح 

لاقتنا موس و  حیرض  نتشادرب  زا  سپ  یسمش  لاس 1338  رد  هک  تسا  رکش » ریش و   » ای هرقن  الط و  حیرض  هب  فورعم  مراهچ  حیرـض  مراهچ : حیرض 
یقتدـمحم جاح  داتـسا  يدـنمرنه  اب  نایظفاح و  نسحلاوبا  دیـس  موحرم  تراظن  مامتها و  هب  حیرـض  نیا  .دـش  بصن  مود  حیرـض  يور  هزوم ، هب  نآ 

مهیلع  ) موصعم هدراهچ  دامن  هب  هناهد  هدراـهچ  زا  دراد و  نزو  ُنت  تفه  مراـهچ  حیرـض  .دـش  هتخاـس  نادـنمرنه  زا  رگید  یعمج  یناهفـصا و  نفوذ 
لماش 05/4 حیرض  نیا  داعبا  .تسا  هتشون  ار  ( مالسلا مهیلع   ) نیموصعم زا  یکی  مان  اب  الط  زا  یگربلگ  هناهد ، ره  يالاب  رد  هک  هدش  لیکشت  مالـسلا )

رتم ضرع و90/3  رتم   06/3 لوط ، رتم 

حیرـض نیا  .تسا  یناجنز  دـمحا  داتـسا  طخ  هب  ییالط  يا  هبیتک  رب  ناسنا »  » و سی »  » هکرابم هروس  هب  هتـسارآ  حیرـض  يـالاب  تمـسق  .تسا  عاـفترا 
.تفای لاقتنا  يوضر  سدق  ناتسآ  هزوم  هب  یسمش ، لاس 1379  رد  مجنپ  حیرض  بصن  اب  نامزمه 
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نیقفانم طسوت  راجفنا  داجیا  لاح  نیعرد  دوب ، هدرک  مک  ار  نآ  يا  هزاس  ماکحتسا  مراهچ ، حیرـض  رمع  زا  لاس  دودح 40  تشذگ  حیرض : نیمجنپ 
ار دیدج  حیرض  تخاس  یحارط و  هشیدنا  دش و  حیرـض  یگدید  بیـسآ  ثعاب  لاس 1373  ینیسح  ياروشاع  رد  ترضح  كرابم  رس  الاب  علـض  رد 

مجنپ حیرض  یحارط  اذل  درک ؛ تیوقت  دوب  هدش  زاغآ  لبق  یتدم  هک 

داتسا ار  حیرض  ینز  ملق  راک  .دیدرگ  زاغآ  نایچشرف  دومحم  داتسا  طسوت  نادنمرنه ، نارظن و  بحاص  زا  نتفرگ  تروشم  اب  یـسمش  لاس 1372  رد 
راک.تسا هتشاد  هدهع  رب  يزاریش  يارآ  یتشک  داتسا  ار  نآ  يراک  متاخ  راک  دحوم و  داتسا  ار  نآ  یسیونشوخ  یطاطخ و  یناهفصا و  هداز  دادادخ 

زا سپ  هرقن  الط و  شکور  اـب  رتم  عافترا 96/3  رد 78/4 و  داعبا 73/3  هب  نت  نزو 12  هب  ماکحتسا  تیاهن  رد  یلاع و  تیفیک  اب  حیرـض  نیا  تخاس 
.تفای نایاپ  لاس  تفه 
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الط دبنگ 

ریزو یمق  رهاطوبا  نیدـلا  فرـش  مشـش ، نرق  لیاوا  رد  .تسا  یبهذـم  يرنه و  ياـه  هولج  نیرتاـبیز  زا  یکی  يوضر ، رونم  هاـگراب  دودـنارز  دـبنگ 
هرونم هضور  ریمعت  نمـض  دوب  سوط  هیحان  نابیقن  زا  هک  ینیـسحلا  يولعلا  دـمحا  نب  یلع  نب  دـمحا  مساقلاوبا  ترـشابم  هب  یقوجلـس  رجنـس  ناطلس 

.درذگ یم  نآ  يانب  زا  لاس  رب 900  غلاب  هک  تسا  يدبنگ  نامه  نیا  .دومن  هیلوا  هُبق  زارف  رب  دبنگ  ثادحا  هب  مادقا 

یم باسح  هب  مرح  فقس  دبنگ ، لوا  ششوپ  .تسا  ششوپ  ود  ياراد  هدش و  یحارط  يدنمرنه  ییابیز و  تیاهن  رد  عافترا  نامتخاس و  رظن  زا  دبنگ 
هک دیآ 
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دح تسالط و  دبنگ  هتشگ ، راوتسا  نآ  زارفرب  هک  مود  شـشوپ  .دوش  یم  هتفگ  هبق » ، » نآ هب  تسا و  هنیآ  سنرقم  ياراد  هدوب و  هدهاشم  لباق  ریز  زا 
عافترا هدوب و  رتم  دبنگ 10/42  رود  طیحم  رتم و  هرونم 31  هضور  فک  زا  الط  دبنگ  عافترا  .دراد  دوجو  یلاخ  ياضف  رتم  ششوپ 13  ود  نیا  لصاف 

.تسا رتم  دبنگ 40/16  هزیت  ات  يراکالط  لوا  زا  نآ 

راوگان ثداوح  دبنگ و 

هنتف رد  هلمج  زا  .دش  نآ  هجوتم  دادخر  دنچ  بسامهط  هاش  نامز  رد  دبنگ  يراکالط  زا  سپ 

هاش هک  نیا  ات  دز  دـبنگ  ياهالط  هب  يدربتـسد  يوضر ، سدـق  ناتـسآ  سیافن  جارات  نمـض  کبزا ، ناخ  نمؤملادـبع  .ق.ه  لاس 997  رد  اه  کـبزا 
.دومن الط  ياه  تشخاب  .ق.ه )  1016-1010  ) دبنگ ددجم  نییزت  تمرم و  هب  مادقا  دمآ  دهشم  هب  ناهفـصا  زا  هدایپ  ياپ  اب  هک  يرفـس  یط  رد  سابع 
حیتافم باتک  رد  نآ  نتم  هک  هتشون  ثلث  يابیز  رایسب  طخ  اب  دبنگرود ، هبیتک  رد  يوفصرصع  فورعم  طاطخ  یسابع  اضریلع  ار  دادخر  نیا  نایرج 

ار دـبنگ  يراک  یـشاک  يرامعمراک و  زین  يدزی  نیدـلا  لامک  یـسابع ، اضریلع  ییامن  رنهرب  هوـالع  .تسا  هدـش  رکذ  زین  یمق  ساـبع  خیـش  ناـنجلا 
.تسا هتشاد  هدهعرب 

دومن نآ  میمرت  هب  مادقا  يوفص  نامیلس  هاش  هک  دش  دراو  نآ  يراکالط  دبنگ و  هب  یتاراسخ  داد و  خر  دهـشم  رد  یمیظع  هلزلز  .ق.ه  لاسرد 1084 
طخ هب  جنرت  راهچ  رب  يرگید  هبیتک  دـبنگ ، يدـنبرمک  هبیتک  نیریز  تمـسق  رد  .دیـسر  نایاپ  هب  نآ  يراکالط  راک  هثداح ، نیا  زا  لاس  ود  زا  سپ  و 

.تسا هثداح  نیا  رگنایب  هک  دنک  یم  هولج  یناهفصا  یماما  اضر  دمحم  يابیز 
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رهطم مرح  دجاسم 

رسالاب دجسم 

هضور نیب  انب  نیا  .دراد  یخیرات  هقباس  لاس  رازه  زا  شیب  هدش و  هتخاس  هرونم  هضور  زا  سپ  هک  تسا  ییانب  نیلوا  كرابم ، رسالاب  یخیرات  دجـسم 
خیرات 1362 نآ  رانکرد  هدش و  داجیا  ابیز  یکبس  اب  قرعم  یـشاک  زا  یبارحم  رـسالاب  دجـسم  یبونج  علـض  رد  .دراد  رارق  هدایـسلاراد  قاور  هرونم و 
رد يرمق )  425  ) نایونزغ دهع  رد  دجـسم  نیا  .دروخ  یم  مشچ  هب  بارحم ) شاقن  زاس و  یـشاک   ) ناوضر ناخ  دـمحم  مان  رگید  فرط  رد  يرمق و 

.تسا هرود ) نآ  لاجر  زا  یکی  ) ریبد هب  فورعم  یقارع  نسحلاوبا  نآ  یناب  هدیدرگ و  انب  هرونم  هضور  برغ 

ياه یشاک  هب  نیزم  رمرم ، گنس  يالاب  رمرم و  گنس  دجـسم  هرازا  .تسا  عافترا  رتم  لوطرتم و10   8 ضرع ، رتم   5/4 ياراد رسالاب  یخیرات  دجسم 
ابیز رایـسب  هبیتک  ود  راوید ، هدـش  یـشاک  تمـسق  يالاب  .دـشاب  یم  ثیداحا  نآرق و  زا  یتایآ  يواـح  هک  تسا  شوقنم  یعلـض  تشه  شـش و  ناولا 

نآرق زا  یتایآ  هب  نیزم  یبآ و  گنر  هب  هتسجرب و  ثلث  طخ  هب  رتمیتناس  ضرع 50  هب  دننام  ینیچ  يرجنس  یشاک  هبیتک  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو 
.دروخ یم  مشچ  هب  مالسلا )) مهیلع   ) تیب لها  رعاش   ) یعازخ لبعد  زا  تیب  ود  رهطم ، مرح  هب  لصتم  قاط  يالاب  رد  .تسا  میرک 
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داشرهوگ عماج  دجسم 

لداعم یتعسو  اب  دراد و  رارق  رهطم  مرح  بونج  رد  هک  تسا  داشرهوگ  عماج  دجسم  يرجه ) مهن  نرق  لیاوا   ) يرومیت دهع  هوکشاب  ياهانب  زا  یکی 
لاس رد  يرومیت ، خرهاش  ازریم  رسمه  داشرهوگ ، وناب  ار  دجسم  نیا  .دشاب  یم  ناتسبش  ناویا و 7  ياراد 4  انبریز  عبرم  رتم  عبرم و 6048  رتم   2855

.داهن انب  .ق  .ه   821

یلاخ ياضف  رتم و  هتـسوپ 41  ود  اب  دبنگ  نیا  عافترا  تسا ، هدوزفا  انب  نیا  تمظع  رب  هروصقم ، ناویا  زارفرب  داشرهوگدجـسم  يا  هزوریف  عیفر  دـبنگ 
ماـمت هک  دور  یم  رامـش  هب  یناریا  رنه  زا  هتـسجرب  لـماک و  يا  هنومن  یخیراـت  میظع  ياـنب  نیا  تسا  ینتفگ  .دـشاب  یم  رتم  نآ 10  شـشوپ  ود  نیب 

تایصوصخ و

هتخاس يزاریـش  نیدـلا  ماوق  یناریا  فورعم  رامعم  طسوت  ابیز  دجـسم  نیا  .تسا  هتفر  راک  هب  نآ  رد  یمالـسا  یناریا و  یتنـس  يرامعم  ياه  یگژیو 
: تسا هدرک  یفرعم  نینچ  ار  شدوخ  هروصقم ، ناویا  يرقنسیاب  هبیتک  لیذ  رد  هدش و 

نیدلا نیز  نب  نیدلا  ماوق  نمحرلا  کلملا  هیانعب  جاتحملا  ریقفلا  فیعضلا  دبعلا  لمع  »

« نایطلا يزاریش 

عافترا هب  هرانم  ود  ناویا ، فرط  ود  رد  دشاب ، یم  عافترا  رتم  لوط و 5/25  رتم  تحاسم و 37  عبرم  رتم  ياراد 500  داشرهوگ  دجسم  هروصقم  ناویا 
.تسا هدش  هتخاس  دجسم  فک  زا  رتم   43

اب دبنگ  نیا  عافترا  .تسا  هدوزفا  انب  نیا  تمظع  رب  هروصقم ، ناویا  زارف  رب  داشرهوگ  دجسم  يا  هزوریف  عیفر و  دبنگ  .تسا  هدش  هتخاس  دجسم  فک 
میظع يانب  نیا  .تسا  رتم   10 نآ ، ششوپ  ود  نیب  یلاخ  ياضف  رتم و  41 ششوپ ، ود 
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رامعم ار  داشرهوگ  دجسم  .دراد  ار  یمالسا  یناریا و  یتنـس  يرامعم  ياه  یگژیو  مامت  هک  تسا  یناریا  رنه  زا  هتـسجرب  لماک و  يا  هنومن  یخیرات ،
، هروصقم ناویا  يرقنسیاب  هبیتک  نایاپ  رد  هتخاس و  يزاریش  نیدلا  ماوق  یناریا ، فورعم 

« نایطلا يزاریش  نیدلا  نیز  نب  نیدلا  ماوق  نمحرلا  کلملا  هیانعب  جاتحملا  ریقفلا  فیعضلا  دبعلا  لمع  : » تسا هدرک  یفرعم  نینچ  ار  شدوخ 

ازریمرق نسیاب  .تسا  هدش  هتشون  ثلث  طخ  هب  هروصقم  ناویا  فارطا  هبیتک 

رومیت نب  خرهاش  نب  رقنـسیاب  هللا  یلإ  ایجار  هبتک  : » تسا هتـشاگن  هنوگ  نیا  ار  دجـسم  تخاس  مامتا  خیرات  دوخ و  مان  هبیتک ، نیا  ییاهتنا  تمـسق  رد 
« .يرمق هنس 821  یناکروگ ،
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رهطم مرح  سرادم 

دازیرپ هسردم 

دجـسم یبرغ  لامـش  رهطم و  مرح  یبرغ  بونج  رد  یخیرات  يانب  نیا  .تسا  ناـیرومیت  دـهع  یناتـساب  راـثآ  زا  مهن و  نرق  ياـهانب  زا  دازیرپ  هسردـم 
همیدـن دازیرپ ، وناب  هسردـم ، یناـب  .تسا  هدـش  هتخاـس  .ق.ه   823 لاسرد داشرهوگ  عماج  دجـسم  ماـمتا  اـب  ناـمزمه  هدـش و  عقاو  داـشرهوگ  عماـج 

رد نوفدم  يرجه و  لوا  هدس  يافرع  داهُز و  زا   ) میثخ نب  عیبر  هجاوخ  ناگداون  زا  دـیآ  یمرب  هسردـم  همان  فقو  زا  هک  نانچ  نآ  هدوب و  داشرهوگ 
هقبط ود  رد  تحاـسم  عبرم  رتـم   300 اب هک  تسا  یناویا  راهچ  ییانب  يرومیت  هرود  سرادـم  رگید  دـننامه  دازیرپ  هسردـم  .دـشاب  یم  دهـشم ) لاـمش 

.دراد هرجح  هدش و 22  ثادحا 

رد هک  تسا  یتاریمعت  هلمج ؛ نآزا  .تسا  هدرکن  رییغت  نآ  یلـصا  هزاس  هاگچیه  یلو  هدش ، یـساسا  ریمعت  تمرم و  راب  نیدنچ  نونکات  هسردـم ، نیا 
عوضوم نیا  رب  هسردم  يدورو  رد  رـس  هبیتک  هتفرگ و  تروص  یگیب  رلگیب  ناخ  یلق  فجن  طسوت  يرمق و   1091 لاس رد  يوفص  نامیلس  هاش  نامز 

هسردم يوضر ، سدق  ناتسآ  تمه  هب  یسمش ، لاس 1368  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  .دهد  یم  یهاوگ 

شخب لماش  هک  دوش  یم  هدافتسا  ینید  تالاوئس  هب  ییوگخساپ  زکرم  ناونع  هب  هسردم  نیا  زا  نونکا  مه  .دش  يزاسزاب  یتنس  حرط  وگلا و  نامه  اب 
.دشاب یم  یسانش  مرح  تفرعم ، ياه  هقلح  ینید ، هرواشم  ینفلت ، يروضح و  تروص  هب  یعرش  لئاسم  هب  ییوگخساپ  ياه 
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( نارقلاراد  ) رد ود  هسردم 

یقرـش لامـش  علـض  رد  رهطم و  مرح  یبرغ  بونج  رد  هک  تسا  يرومیت  رـصع  يرامعم  ياه  هنومن  نیرت  لیـصا  نیرت و  اـبیز  زا  یخیراـت  ياـنب  نیا 
فورعم رد » ود  هسردم   » هب اهدعب  هک  هدوب  هیفـسوی » هسردـم  ، » هسردـم نیا  یلـصا  مان  .تسا  عقاو  دازیرپ  هسردـم  لباقم  یمالـسا ، يروهمج  نحص 

، نیدلا ثایغ  هب  بقلم  رداهب  هجاوخ  فسوی  ریما  هسردم  یناب  .تسا  یناکروگ  يازریم  خرهاش  رـصع  رد  نایرومیت  هرود  راگدای  انب  نیا  .تسا  هدش 
رارق هسردـم  یبونج  دـبنگ  ریز  رد  نونکا  مه  شهاگمارآ  داهن و  انب  ار  هسردـم  .ق   . لاـسرد 843 ه هک  هدوب  .ق.ه  يافوتم 846  ناـسارخ و  يارما  زا 

.دراد

يرومیت هرود  یناویا  راهچ  ياهانب  يرامعم  زا  هک  هدش  ثادـحا  هرجح  لماش 32  هقبط  ود  رد  عبرم  رتم  تعسو 500  هب  ینیمز  رد  یخیرات  يانب  نیا 
.دوش یم  يرادرب  هرهب  میرکلا » نآرقلاراد   » ناونع اب  ینآرق و  عونتم  ياه  تیلاعف  تهج  انب  نیا  زا  رضاح  لاحرد  .دنک  یم  يوریپ 

رهطم مرح  ياه  نحص 

یمالسا بالقنا  نحص 

یبونج علض  .تسا  هدیدرگ  انب  رهطم  مرح  لامش  تمـسق  رد  هک  تسا  ینحـص  نیرت  یمیدق  نیلوا و  قیتع ) ای  هنهک  نحـص   ) یمالـسا بالقنا  نحص 
، یلامش عالضا  يوفـص ، سابع  هاش  دهع  رد  هدش و  هتخاس  ارقیاب  نیـسح  ناطلـس  دهع  رد  الط  ناویا  ساسا  نایرومیت و  هرود  رخاوا  رد  قیتع  نحص 

لهچ هفص و  هدزاود  ناویا ، راهچ  هنهک ، نحص  رد  .تسا  هدیدرگ  لیمکت  ثادحا و  یبرغ  یقرش و 
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.دشاب یم  عبرمرتم  نحص 6740  نیا  تحاسم  .دراد  رارق  مود  هقبط  رد  هرجح  لهچ  لوا و  هقبط  رد  کچوک  ناویا  هرجح و 

: زا دنا  ترابع  یمالسا  بالقنا  نحص  ناویا  راهچ 

نوچ .تسا  هدـش  هتخاس  رد 872 ق  ارقیاب ( نیسح  اطلـس ن  ریزو   ( ییاونریـش یلعریما  روتـسد  هب  عافترا  رتم  اب 21  هک  تسـالط  ناویا  یبونج ، ناویا 
.تسا فورعم  زین  يردان ’ ناویا   ‘ هب تسا  هدش  يراکالط  الط ، ياه  تشخ  اب  1148 ق ) هاشردان (  نامز  رد  ناویا  نیاۀندب 

ةرود هب  طوبرم  هک  دراد  دوجو  ییالط  ۀتسدلگ  یسابع ، ناویا  زارف  رب.تسا  هدش  انب  لاس 1021 ق  رد  عافترا ، رتم   22 اب 50 /  یسابع )  ) یلامش ناویا 
رب هک  یگرزب  تعاس  تسا و  رتم   24 تعاس ،) ناویا   ) یبرغ ناویا  عافترا  .تسا  راشفا  هاشردان 

ناهاشداپ راگزور  رد  یمالسا  بالقنا  نحص.دراد  عافترا  رتم  زین 26  ( هراقن ناویا  یقرش ( ناویا  .تسا  هدش  بصن  رد 1336 ش  دراد ، رارق  نآ  يور 
.تسا هدش  نییزت  زاون  مشچ  یلکش  هب  هتفای و  شرتسگ  هیراجاق  هیراشفا و  هیوفص و 
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یمالسا بالقنا  نحص  هناخاقس 

هس شیاجنگ  اب  يا  هچراپکی  رمرم  گنس  زا  هناخاقس  نیا  بآ ) عبنم   ) باگنـس .دراد  دوجو  هناخاقـس  يابیز  يانب  یمالـسا ، بالقنا  نحـص  هنایم  رد 
هلول بآ  تاناکما  هک  رود  ياه  هتشذگ  رد  .تسا  هدش  لقتنم  دهـشم  هب  تاره  زا  راشفا  هاشردان  روتـسد  هب  هک  .دشاب  یم  رتیل  لداعم 1130  بآ  رک 

یم باگنـس  نیا  لخاد  نیرئاز  هدافتـسا  يارب  دـندروآ و  یم  مرح  هب  دهـشم  فارطا  ياه  تانق  زا  یـصاخ  مسارم  اب  ار  بآ  دوبن  هزورما  لـثم  یـشک 
اب انب  فقس  نآ  لابند  هب  تخاس و  باگنس  نیا  زارف  رب  یعلض  تشه  ییانب  لیعامسا ، مان  هب  یصخش  روتـسد  هب  راجاق  هاش  یلعحتف  هرود  رد  .دنتخیر 
رثا رد  هک  هناخاقس  نیا  يانب  یـسمش  لاس 1345  رد  .دراد  ترهـش  ییالط  لیعامـسا  ای  يردان و  هناخاقـس  هب  انب  نیا  .دیدرگ  نییزت  الط  ياه  تشخ 

تمرم ًاددـجم  زین  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دـش و  يزاسزاب  للجم  ابیز و  تروص  هب  ون  زا  بیرخت و  دوب  هدـش  هدوسرف  هنهک و  ناـمز  رذـگ 
.تسا هدش  يزاس  مکحم  زین  هناخاقس  يانب  یمالسا ، بالقنا  نحص  نیریز  هقبطرد  هر )  ) هجحلاراد قاور  ثادحا  ماگنه  رد  هلمج  نآ  زا  هک  دیدرگ 

یشاک هدش و  يراک  هدنک  رمرم  گنس  هب  نیزم  ییاه  هیاپ  ياراد  تسا و  رتم  دبنگ 3/2  عاعش  نآ 44/6 و  عافترا  عبرم ، رتم  هناخاقس 5/57  تحاسم 
.دشاب یم  الطم  ياه  تشخ  هب  هتسارآ  يدبنگ  فقس  زین  و 
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( الط ناویا   ) یمالسا بالقنا  نحص  یبونج  ناویا 

رد یمالـسا  بالقنا  نحـص  یبونج  علـض  زا  ییاه  شخب  ثادحا  .تسا  یبونج  ناویا  قیتع ،)  ) یمالـسا بالقنا  نحـص  رد  هدـش  هتخاس  ناویا  نیلوا 
لاسرد 875 ه- ییاون  ریش  یلعریما  شدنمشناد  ریزو  طسوت  يرومیت ، يارقیاب  نیسح  ناطلس  نامز 

ریـش یلع  ریما  » ناویا هب  دیدرگ و  انب  ناویا  ترواجم  رد  ییاه  هفرغ  اب  هارمه  رهطم ) مرح  هب  لصتم   ) یبونج علـض  ناویا  نآ  لابند  هب  دش و  زاغآ  .ق  . 
هب مادقا  ًارابجا  تساوخ  یمن  یلعریما  تشاد و  رارق  ینید  سرادم  ثادحا ، زا  لبق  قیتع ، نحـص  لحم  رد  نوچ  لاح  نیعرد  .تشگ  فورعم  ییاون »
رد يوفص  نارود  يرامعم  رنه  زا  نحـص  لیمکت  يارب  عقاو  رد  تفرگ و  تروص  يوفـص  سابع  هاش  نامز  رد  نحـص  يانب  مامتا  دنک ، اهنآ  بیرخت 
نآ يراکالط  هک  اجنآ  زا  هتسب و  شقن  قیتع  نحص  يالط  ناویا  رد  رس  هبیتکرب  ارقیاب  نیسح  ناطلـس  مان  .دش  هدافتـسا  يرومیت  يرامعم  نامه  همادا 
رتم نآ 44/21  عافترا  نآ 70/14 و  لوط  یبونج 80/7 و  ناویا  ضرع  .تسا  هدـش  فورعم  زین  يردان » ناویا   » هب تفرگ  تروص  هاـشردان  دـهع  رد 

.تسا

( یسابع ناویا   ) یمالسا بالقنا  نحص  یلامش  ناویا 

زا .دشاب  یم  رتم  نآ 50/22  عافترا  نآ 80/14 و  لوط  ناویا 20/8 ،  نیا  ضرع  تسا ، هدیدرگ  انب  عافترا  رتم  اب 22  .ق  .ه  لاس 1021  رد  ناویا  نیا 
.دش فورعم  یسابع » ناویا   » هب تفای ، نیئزت  مود  سا  - بع ها  -- دهع ش رد  ناویا  نیا  مظعا  تمسق  هک  اجنآ 

موحرم رادـمان  فراع  هاگمارآ  .تسا  راشفا  هاشردان  هرود  هب  طوبرم  نآ  يراکالط  انب و  لصا  هک  دراد  دوجو  ییالط  يا  هرانم  یـسابع  ناویا  زارف  رب 
.تسا عقاو  ناویا  نیا  بنج  رد  زین  یسمش  يافوتم 1321  یکدوخن »  » هب فورعم  یناهفصا  یلعنسح  خیش  جاح 

( تعاس ناویا   ) یمالسا بالقنا  نحص  یبرغ  ناویا 

بصن ناویا  نیا  يالاب  رد  میدق  زا  يوضر  سدق  ناتـسآ  گرزب  تعاس  اریز  تسا ، فورعم  تعاس » ناویا   » هب یمالـسا ، بالقنا  نحـص  یبرغ  ناویا 
نیا ضرع  .دوب 

لاس رد  هدوب و  یبلح  تعاس  جرب  سنج  میدق  رد  .تسا  هدـش  هتخاس  يوفـص  سابع  هاش  نامز  رد  دـشاب و  یم  رتم  نآ 10/24  عافترا  ناویا 90/6 و 
.تفرگ ینونک  جرب  ار  نآ  يا  هدیچرب ش-د و ج- یسمش   1335

( هراقن ناویا   ) یمالسا بالقنا  نحص  یقرش  ناویا 

نآ زا  سپ  دش و  هتخاس  رتم   20/18 لوط ضرع 8/7 و  رتم ، عافترا 26  اب  يوفص  سابع  هاش  رصع  رد  هراقن  ناویا  مان  هب  بالقنا ، نحص  یقرـش  ناویا 
ابیز دیدج ، ییانب  دش و  هدیچرب  یسمش  لاس 1340  رد  دوب  بلح  بوچ و  زا  ادتبا  هک  هراقن  نامتخاس  .دـیدرگ  انب  نآ  يالاب  رب  هناخ  هراقن  نامتخاس 

یـشاک هب  هک  تسا  ریگمـشچ  ابیز و  ییامن  ياراد  رتم  عافترا 97/9  لوط 8/7 و  هب  هقبط  ود  رد  هناخ  هراقن  جرب  .دـیدرگ  نآ  نیزگیاـج  مکحتـسم  و 
هقبط و  يزاون ) هراقن  رازبا   ) انرک لبط و  يرادـهگن  تهج  اـنب  نیا  نییاـپ  هقبط  .تسا  هتفاـی  شیارآ  هدـش  یـشاک  سیفن  ياـه  سنرقم  قرعم و  ياـه 

.ددرگ یم  هدافتسا  يزاون  هراقن  مسارم  ماجنا  نایچ و  هراقن  رارقتسا  يارب  یناقوف 

يدازآ نحص 

ناوت یم  یلک  هاگن  کیرد  .دـش  هتخاـس  تحاـسم  عبرم  رتم  اب 4335  اضر ، ترـضح  كراـبم  ياـپ  نییاـپ  رد  رهطم و  مرح  قرـش  رد  يدازآ  نحص 
اب ازریم و  یقن  یلع  شدنزرف  ترـشابم  هب  هاش و  یلعحتف  روتـسد  هب  نآ  تخاس  هک  ارچ  تسناد  هیراجاق  هرود  زا  هدنام  ياجرب  يانب  ار  يدازآ  نحص 

.دیسر نایاپ  هب  نآ  يانب  راجاق  هاش  نیدلارصان  راگزور  رد  دش و  زاغآ  دهشم ) رد  ناجاقآ  جاح  فورعم  هچرازاب  بحاص   ) ناجاقآ جاح  يرامعم 
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ماگنه هناخاقـس ، نیا  هکاجنآزا  .دوب  هدـش  هتخاس  ياه  ناخاقـس  یمالـسا  بالقنا  نحـص  دـننام  زین  نآ  طسو  دراد و  ناویا  راهچ  مه  يدازآ  نحص 
، دش یم  لئاح  الط  ناویا  نارئاز و  نیب  یقرش ، برد  زا  مارتحا  يادا  مالس و  ضرع 

.دش داجیا  نآ  فارطا  رد  ییاه  هچغاباب  یگرزب  بآ  ضوح  بیرخت و  1271 ش ) راجاق (  تموکح  رخاوا  رد 

ناویا نیا  هکاجنآزا  .درذـگی  نآ م  زا  مرح  لخاد  هب  ناوناب  فرـشت  ریـسمو  دراد  عافترا  رتم  تسیب  زا  شیب  ـالط ) ناویا   ) يدازآ نحـص  یبرغ  ناویا 
ناویا  ) یبونج ناویا  .تسا  روهـشم  زین  يرـصان »  ناویا   » هب تسا ، هدـش  هتخاس  نآ  نیرز  ياـه  تشخ  يزاـسزاب و  راـجاق  هاـش  نیدلارـصان  ناـمزرد 

نیا .دراد  رارق  گرزب  یتعاس  نآ  زارف  رب  تسا و  هدش  لیکشت  ناویا  ود  زا  ( تعاس
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( تعاس ناویا   ) يدازآ نحص  یبونج  ناویا 

زا 1278 ق ) راجاق ( هاش  نیدلارـصان  دهع  رد  تعاس  نیا  هک  هدـش  هتفگ.تشاد  رارق  بالقنا  نحـص  یبرغ  ناویا  يور  زا 1336ش ، شیپ  ات  تعاس 
بونج رد  ياه  رجح  زا  دراد و  رارقیناتحت  یناـقوف و  ۀـفرغ  هرجح و   56 عومجمرد ، يدازآ  نحص  علض  راهچ  رد.تسا  هدش  هیهت  ناتـسلگنارتسچنم 

.تسا قاور  نیمه  رد  زین  يو  ةربقم  هک  دوشیم  هدوشگ  هللا  همحر  ییاهب  خیش  قاور  هب  يرد  نآ ، یبرغ 

( الط ناویا   ) يدازآ نحص  یبرغ  ناویا 

هک اجنآ  زا  .تسا  مرح  نورد  هب  ناوناب  فرشت  ریـسم  دراد و  عافترا  رتم  زا 20  شیب  ناویا  نیا  .تسا  الط  ناویا  يدازآ ، نحـص  ناویا  راهچ  زا  یکی 
راهچ ناویا  نیا  رد  .تسا  هدش  روهـشم  زین  يرـصان » ناویا   » هب هدش  بصن  نآ  نیرز  ياه  تشخ  تمرم و  ناویا  نیا  راجاق  هاش  نیدلارـصان  نامز  رد 
هدرک نیزم  ار  ناویا  نیا  یـسراف  هب  يراعـشا  نآرق و  زا  یتایآ  يواح  ییابیز  ياه  هبیتک  .دـشاب  یم  الطُم  ياه  تشخ  اـهنآ  هندـب  هک  هدـش  اـنب  هفرغ 

.تسا

خیـش قاور  هب  يرد  نحـص ، یبرغ  بونج  رد  يا  هرجح  زا  هک  دراد  رارق  یناتحت  یناقوف و  هفرغ  هرجح و  ًاعومجم 56  يدازآ  نحص  علـض  راهچ  رد 
.دوش یم  هدوشگ  يو  هربقم  و  هر )  ) ییاهب

یمالسا يروهمج  نحص 

مرح یبرغ  علض  رد  تحاسم ، عبرمرتم  اب 7292  رد 1368 ش  نحص  نیا 

هللا همحر  یسوط  خیش  ياهت  سب  هب  یمالسا  يروهمج  نحص  .دش  ثادحا  رهطم 

همحرلاراد و هیادهلاراد ، هیالولاراد ، ياهق  اور  هب  زین  هللا و  همحر  ییاهب  خیش  و 

نهک ياهانب  زا  يوریپ  هب  یمالسا  يروهمج  نحص  يانب  .تسا  طبترم  نآرقلاراد 

زارف رب  .تسا  هدش  هتخاس  یمالسای  تنس  يرامعم  کبسه  ب  رهطم ، مرح  ةزوح 

الط و هب  هتسارآ  يابیز  رایسب  ةرانم  ود  نحص ، نیا  یبونج  یلامش و  ياهن  اویا 

.تسا هدش  هتشارفا  رتم  یس  عافترا  اب  یشاک ،

دراد و مان  هیالولاب »  اب  ، » تسا هدش  هتسارآ  الط  هب  هک  نحص  نیا  یقرش  ناویا 

بصن زنرب  زا  ياه  رجنپ  ناویا  نیا  رانک  .تسا  لصتم  هیالولاراد »   » گرزب قاور  هب 
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سدق نحص 

مالس و ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  اما م  سدقم  تحاس  هب  اجنآ  زا  نیرئاز  هک  تسا  هدش 

یبونج ناویا  و  ملعلاب »  اب   » یلامش ناویا  ریدغلاب ،»  اب   » یبرغ ناویا  .دنن  کیم  بدا 

دراد دوجو  یصخاش  ای  یباتفآ  تعاس  نحص ، طسو  رد  .دراد  مان  هداهشلاب »  اب  »

.دنک یم  صخشم  ار  دهشم  رهش  رد  قیقد  یعرش  رهظ  لاس ، ياهل  صف  مامت  رد  هک 

سدق نحص 

دجسم يوضر و  رهطم  مرح  بونج  رد  رد 1373 ش ، نحص  نیا 

قاور بونج  زا  یتمسق  هللا و  همحر  ییاهب  خیش  تسب  نیب  داشرهوگ ، عماج 

، عبرمرتم رب 2530  غلاب  یتحاسم  اب  سدق  نحص  .دراد  رارق  هللا  همحر  ینیمخ  اما م 

عافترا اب  نحص  یبونج  ناویا  .دراد  هرجح  يدورو و 28   6 دوخ ، فارطا  رد 

یشاک و اب  يزاس  هساط  تروص  هب  شفقس  تسا ؛ هروصقم  ناویا  هباشم  رتم ،  16

طسو رد  .تسا  هدش  هتسارآ  قرعم  یشاک  هب  ًامامت  زین  شاه  راوید  نییزت و  رجآ 

زا ياه  بیتک  اب  نآ  يالاب  تمسق  روداترود  هک  دراد  دوجو  ابیز  یبارحم  ناویا ،

، زین نحص  ۀنایم  رد  .دنکی  يرگه م  ولج  رون »   » ۀکرابم ةروس  هب  نّیزم  یشاک و 

ناناملسم هاگه  لبق  نیتسخن  ةرطاخ  دای و  رخصلاهبق ه ، يامن  اب  ابیز  ياه  ناخاقس 

متشه کی  هناخاقس  نیا  .دنکی  هدنز م  ناهذا  رد  ار  یصقألاد  جسم  ینعی  ناهج ،

رگید الط و  اب  نآ  لکش  يدبنگ  تمسق  دراد ؛ تحاسم  هرخصلاهبق »   » يانب

قاور بونج  زا  یتمسق  .تسا و  هتفای  نییزت  قرعم  ياه  یشاک  اب  شای  جراخ  ياهت  مسق 

، عبرمرتم رب 2530  غلاب  یتحاسم  اب  سدق  نحص  .دراد  رارق  هللا  همحر  ینیمخ  اما م 

عافترا اب  نحص  یبونج  ناویا  .دراد  هرجح  يدورو و 28   6 دوخ ، فارطا  رد 

یشاک و اب  يزاس  هساط  تروص  هب  شفقس  تسا ؛ هروصقم  ناویا  هباشم  رتم ،  16

طسو رد  .تسا  هدش  هتسارآ  قرعم  یشاک  هب  ًامامت  زین  شاه  راوید  نییزت و  رجآ 

زا ياه  بیتک  اب  نآ  يالاب  تمسق  روداترود  هک  دراد  دوجو  ابیز  یبارحم  ناویا ،
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، زین نحص  ۀنایم  رد  .دنکیم  يرگ  ولج ه  رون »   » ۀکرابم ةروس  هب  نّیزم  یشاک و 

ناناملسم هاگه  لبق  نیتسخن  ةرطاخ  دای و  رخصلاهبق ه ، يامن  اب  ابیز  ياه  ناخاقس 

متشه کی  هناخاقس  نیا  .دنکی  هدنز م  ناهذا  رد  ار  یصقألاد  جسم  ینعی  ناهج ،

رگید الط و  اب  نآ  لکشی  دبنگ  تمسق  دراد ؛ تحاسم  هرخصلاهبق »   » يانب

.تسا هتفای  نییزت  قرعم  ياهیشاک  اب  شا  یجراخ  ياهتمسق 
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يوضر عماج  نحص 

يانبریز اب  نحص  نیا  تخاس  همانرب  صاخ ، ياه  تبسانم  ناتسبات و  مایا  رد  صوصخب  نیرئاز  هدنیازف  دشر  دهشم و  تیعمج  شیازفا  هب  هجوت  اب 

اب نحص  نیا  .تسا ) لیمکت  لاح  رد  نآ  يرنه  ياهراک   ) .دیسر نایاپ  هب  یـسمش  لاس 1381  رد  عورش و  یسمش  لاس 1366  رد  عبرمرتم   117584
هب هرانم  ود  اـب  فیرـشلا » ) هجرف  یلاـعت  هللا  جـع   ) رـصع یلو   » ماـن هب  یبونج  ناویا  .تسا  ناویا  عیفر و 3  هراـنم  ياراد 6  یبهذـم  يدابع -  يربراک 

نحص هب  یصاخ  تمظع  هوکـش و  رتم ، عافترا 57  هب  هرانم  ود  اب  کی  ره  رثوک »  » مان هب  یقرـش  و  ریدـغ »  » ماـن هب  یبرغ  ياـه  ناویا  رتم و  عافترا 70 
حرط رد  هدـش  هتخاس  نحـص  نیرت  گرزب  دراد و  ار  رازگ  زامن  شیاجنگ 70000  دـشاب و  یم  هفرغ  ياراد 55  ًاعومجم  نحص  نیا  .تسا  هدیـشخب 
يارب هناخ  روتوم  ود  روتکژورپ و  هاگتسد  اب 256  ییانشور  هناماس  هتسب ، رادم  ياه  نیبرود  يزکرم ، توص  هناماس  .تسا  رهطم  مرح  میرح  هعـسوت 

.تسا نحص  نیا  رد  نیرئاز  لاح  هافر  يارب  هدش  هدافتسا  تازیهجت  زا  یندیماشآ  بآ 

ياه گنس  زا  یطولخم  نحص ، شرف  گنـس  هدش و  هدافتـسا  یلقعم  قرعم و  یـشاک  تانییزت  هدروخ و  رازبا  ياه  گنـس  زا  عماج  نحـص  نییزت  رد 
هیلع  ) اضر ماـما  ياـه  ناـبایخ  هب  تسب  ود  قیرط  زا  هدـش و  عقاو  هکربتم  نکاـما  بونج  رد  يوضر  عماـج  نحـص  .دـشاب  یم  جـلخ  تینارگ و  ناولا ،

.دراد طابترا  وگزردنا ) دیهش   ) ون يورسخ  و  مالسلا )
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ریدغ نحص 

بونج رد  يوضر  عماج  نحص  .تسا  جلخ  تینارگ و  ناولا و  ياه  گنس 

مالسلا هیلع  اضر  اما م  ياهن  ابایخ  اب  تسب ، ود  قیرطزا  هدش و  عقاو  هکربتم  نکاما 

( قباس ون  يورسخ  نابایخ   ) وگزردنا دیهش  نابایخ  و  قباس ) نارهت  نابایخ  )

.دراد طابترا 

گنیکراپ اب  ار  نحص  نیا  طابترا  یقرب ، هلپ  هاگتسد  ود  هک  تسا  ینتفگ 

.دنک یم  رارقرب  ةرامش 1 

زا نحـص  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  هکربتم  نکاما  یبرغ  بونج  يوضر و  عماج  نحـص  یبرغ  لامـش  علـض  رد  انب  ریز  عبرم  رتم  اب 14453  ریدغ  نحص 
سیورـس  ) یتامدـخ هعومجم  ریدـغ و  يراجت  عمتجم  هب  برغ  زا  يزاریـش و  ناـبایخ  هب  یبرغ  لامـش  زا  یمالـسا ، يروهمج  نحـص  هب  یقرـش  علض 

ياه -ي  شاک مامت  هدش و  هتخاس  یبهذم  يدابع -  يربراک  اب  ریدغ  نحص  .دوش  یم  یهتنم  یتشادهب )

زا ریدـغ  نحـص  .تسا  هتـسب  شقن  نحـص  نیا  رد  دوجوم  ياه  هبیتک  رد  ریدـغ  هبطخ  نینچمه  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  مان  هب  نیزم  نآ 
.تسا یسرتسد  لباق  يزاریش  نابایخ  یبرغ و  عفترم  هچغاب  یمالسا ، يروهمج  نحص  يوضر ، عماج  نحص  قیرط 
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رثوک نحص 

نحـص رهطم و  مرح  هزوم  هب  یبرغ  علـض  زا  هتفرگ و  ياـج  يوضر  عماـج  نحـص  یقرـش  لامـش  هیواز  رد  تحاـسم  عبرم  رتم  اب 15648  نحـص  نیا 
يربراک نحص  نیا  .تسا  هدش  نییزت  قرعم  یشاک  رجآ و  گنـس ، اب  نآ  يامن  تسا و  ینتب  يزلف -  رثوک  نحـص  یلـصا  هزاس  .تسا  طبترم  يدازآ 

هبطخ نآ  يامن  رد  دوجوم  ياه  هبیتکرد  تسا و  ( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  كرابم  مان  هب  نیزم  نآ  ياه  یشاک  مامت  دراد و  یبهذم  يدابع - 
یـسرتسد لباق  يوضر  عماج  نحـص  یقرـش و  هچغاب  نابایخ ،) نییاپ   ) يوفـص باون  دیهـش  نابایخ  قیرط  زا  رثوک  نحـص  .تسا  هتـسب  شقن  هیکدـف 

.تسا

تیاده نحص 

مولع هاگشناد  ود  هرامش  نامتخاس  هب  یقرش  لامش  علض  زا  دراد و  رارق  هکربتم  نکاما  یقرش  لامـش  علـض  رد  عبرم  رتم   17980 يانبریز اب  نحص  نیا 
نامتخاس هب  یبرغ  بونج  بونج و  زا  زودنالاپ ، ریپ  هربقم  هب  یقرـش  بونج  زا  زودـنالاپ ، ریپ  هچرازاب  یتماقا و  عمتجم  هب  قرـش  زا  يوضر ، یمالـسا 

يدورو یمالسا و  ياه  شهوژپ  داینب  هب  یبرغ  لامـش  لامـش و  زا  ترـضح و  يارـسنامهم  نامتخاس  يوضر و  یمالـسا  مولع  هاگـشناد  کی  هرامش 
دودحم یسربط 

.تسا یسرتسد  لباق  يوضر  یمالسا  مولع  هاگشناد  يرادا  نامتخاس  زین  يوفص و  باون  دیهش  یسربط ، ياه  نابایخ  قیرط  زا  تیاده  نحـص  .تسا 
.دزاس یم  رارقرب  هس  هرامش  گنیکراپ  اب  ار  نحص  نیا  طابترا  یقرب ، هلپ  هاگتسد  ود  لاح  نیعرد 
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رهطم مرح  ياه  قاور 

ظافحلاراد قاور 

لیاوا رد  داشرهوگ  وناب  روتسد  هب  قاور  نیا 

صوصخم هبطخ  هللا و  مالک  توالت  صاخ  مسارم  ماجنا  نآرق و  ناظفاح  عمجت  لـحم  میدـق  رد  ظاـفحلاراد  قاور  .تسا  هدـش  اـنب  يرجه  مهن  نرق 
بیدا داوجلادبع  نوچ  يراوگرزب  ریهاشم  دراد و  هفص  قاور 7  نیا  .تسا  هتفای  ترهش  ظافحلاراد »  » هب ور  نیا  زا  هدوب ، يوضر  سدق  ناتسآ  ظافح 

.دننوفدم قاور  نیا  رد  یناسارخ  مشاهالم  يروباشین و 

هدایسلاراد قاور 

عمجت و لحم  میدـق  زا  هک  تسا  تهج  نآزا  هدایـسلاراد »  » هب نآ  يراذـگمان  .دـش  انب  رهطم  مرح  یبرغ  بونجرد  داشرهوگوناب  ناـمز  رد  قاور  نیا 
فقـس اه و  هفـص  قاور و  راوید  يراک  هنییآ  .تسا  هدوب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) مالـساربمایپ نادـناخ  هب  نیبوسنم  تاداس و  اـملع ، سیردـت 
يدزی سردم  دمحا  ازریم  یصلاخ ، يدهم  دمحم  نوچ  يریهاشم  روبق  .تسا  هدوب  يراک  یـشاک  انب  نآزا ، لبق  تسا و  يرمق  لاس 1300  هب  طوبرم 

.تسا هدش  عقاو  قاور  نیا  هب  یهتنم  ورهار  رد  یناتسهوکدمحم  هللا  تیآ  و 
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مالسلاراد قاور 

یسمش ات 1338  ياه 1334  لاس  رد  هدش و  يزیر  یپ  وا  روتسد  هب  داشرهوگ و  وناب  نامز  رد  نآ  ساسا  هک  تسا  ییاهانب  هلمج  زا  مالـسلاراد  قاور 
ازریم یناهفصا ، یمداخ  نیسح  دیس  كرت ،)  ) يزیربت نیـسحمالغ  خیـش  نوچ  ییاملع  روبق  .تسا  هدمآ  رد  ینونک  تروص  هب  نییزت  ریمعت و  زا  سپ 

.دراد رارق  قاور  نیا  رد  داژن  یمشاه  دیهش  یناگیاپلگ و  هللا  بیبح 
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یناخ متاح  قاور 

.دیدرگ انب  هیوفص ) رصع  يارزو  زا   ) يداب ودرا  گیب  متاح  طسوت  .ق  .ه  لاس 1010  رد  كرابم  ياپ  نییاپ  رهطم و  مرح  قرش  رد  یناخ  متاح  قاور 

ناخیدرو هللا  دبنگ  قاور 

گنس قاور ، یبونج  هفص  طسو  رد  .دش  انب  هیوفص ) دهع  لاجر  زا   ) ناخیدرو هللا  طسوت  .ق.ه  لاس 1021  رد  رهطم  مرح  یقرش  لامش  رد  قاور  نیا 
ِدقرم حول 

.دوش یم  هدید  ناخیدرو  هللا 
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هفایضلاراد قاور 

ود قاور  نیارد  .دومن  ثادـحا  ار  نآ  ینیوزق  رجات  کی  هنیزه  هب  ینیوزق  عیفـش  ازریم  موحرم  هک  تسا  يرمق  لاس 1031  هب  طوبرم  قاور  نیا  يانب 
یناهفصا يورغ  يدهم  ازریم  نوچ  يریهاشم  روبق  .تسا  هتـسب  شقن  گنراگنر  ياه  یـشاک  يور  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  نآرد  هک  هدش  داجیا  هفص 

.تسا عقاو  قاور  نیارد  ینیوزق  مشاهالم  جاح  و 

هناخدیحوت قاور 

يدیحوت تایآ  نآ  رد  هدرک و  انب  .ق.ه  لاس 1072  رد  هیلع ) هللا  همحر  ) یناشاک ضیف  نسحم  الم  هعیش  رادمان  رـسفم  ار  قاور  نیا  هک  تسا  فورعم 
هرجنپ نیا  تشپ  زا  رهطم  حیرض  هدش و  بصن  فورعم  دالوف  هرجنپ  هناخ  دیحوت  یلامـش  علـض  رد  .تسا  هدرک  یم  ریـسفت  سیردت و  ار  میرک  نآرق 

.دراد رارق  قاور  نیارد  يزاریش  هللادبع  دیس  و  يربهر ) مظعم  ماقم  ردپ   ) يا هنماخ  داوج  دیس  یناهفصا ، يدهم  ازریم  نفدم  .تسا  نایامن 
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ضیفلاراد قاور 

دجـسم هب  دوب و  فورعم  ضایر » دجـسم   » هب ًالبق  انب  نیا  .تسا  لصتم  هرونم  هضور  هب  هدش و  عقاو  ترـضح  كرابم  رـس  تشپ  رد  ضیفلاراد  قاور 
هک دنا  هدـیقع  نیارب  ناخروم  یخرب  هناخ ، دـیحوت  قاور  هب  نآ  لاصتا  تلع  هب  تسا و  هیوفـص  هرود  هب  طوبرم  انب  لصا  .دـش  یم  هتخانـش  مه  هنانز 

.دشاب هتخاس  هناخ  دیحوت  قاور  اب  نامزمه  یناشاک  ضیف  موحرم  ار  انب  نیا  تسا  نکمم 

هداعسلاراد قاور 

نفد لحم  .تسا  هدوب  هلودلا  فصآ  ناخ  رای  هللا  نآ  یناب  هدـش و  هتخاس  يرمق  لاس 1251  رد  هک  تسا  هیراجاق  رصع  ياهانب  زا  هداعـسلاراد  قاور 
.تسا قاور  نیا  رد  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  یناقون و  ربکا  یلع  ازریم  یلیبدرا ، سنوی  دیس  نوچ  يریهاشم 
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( هر  ) ییاهب خیش  قاور 

.تسا .ق.ه ) يافوتم 1031   ) ییاهب 6 خیش  هب  فورعم  یلماع  نیدلا  ءاهب  دمحم  خیش  نفد  لحم  قاور  نیا 

انب دیدجت  یهوکشاب  زرط  هب  عبرم  رتم  دودح 102  تحاسم  اب  .ق.ه   1364 لاس رد  هک  هدوب  ییاهب  خیش  سردم  لزنم و  ناکم ، نیا  خیرات ، تیاور  هب 
.دیدرگ

رورسلاراد قاور 

تحاسم 1000 اب  یسمش  لاس 1334  رد  هک  دش  یم  هدافتـسا  مادخ و ...  هاگـشیاسآ  هناخرادبآ ، ناونع  هب  قاتا  دنچ  تروص  هب  میدـق  رد  قاور  نیا 
نایظفاح نسحلاوبا  دیس  زین  یناجنز و  يرهف  دیراورم ، یلعنـسح  یفـسلف ، یقتدمحم  ماظع  تایآ  نوچ  یناگرزب  .دمآ  رد  قاور  تروص  هب  عبرم  رتم 

.دنتسه نوفدم  قاور  نیا  رد 
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رکشلاراد قاور 

هدوب نایرومیت  دـهع  هب  طوبرم  هک  قباس  هناخ » نآرق   » يانب يرگید  هیوفـص و  هرود  هب  طوبرم  تشپ » سپ   » قاور یکی  اـنب ، ود  عومجم  زا  قاور  نیا 
.دش هدیمان  رکشلاراد »  » دمآ و رد  قاور  کی  تروص  هب  یسمش  ياه 1344  لاس  رد  عبرم  رتم  تحاسم 73  هب  ناکم  ود  نیا  .تسا  هدش  لیکشت 

فرشلاراد قاور 

تارییغت زا  سپ  یسمش  لاس 1343  رد  اما  دوب ، لصتم  بالقنا  نحص  يالط  ناویا  هب  هک  تسا  هدوب  فورعم  هناخاقـس » ورهار   » هب هتـشذگرد  انب  نیا 
دمآرد لقتسم  یقاور  تروص  هب  یتانییزت  و 
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هزعلاراد قاور 

رد یتانییزت  تارییغت و  اب  هک  هدوب  مادـخ  هناخ  کیـشک  ًالبق  دراد و  رارق  مالـسلاراد  فک  زا  رتمیتناـس  عافترا 95  هب  یحطـس  فالتخا  رد  قاور  نیا 
.دمآرد قاور  تروص  هب  یسمش  لاس 1343 

رکذلاراد قاور 

هب فقـس  دیدج  شـشوپ  اب  تفای و  يربراک  رییغت  يزاسزاب و  یـسمش  لاس 1343  رد  هک  هدوب  ازریم  یقن  یلع  هیملع  هسردـم  ًـالبق  رکذـلاراد  قاور 
.تسا فلتخم  رتافد  رارقتسا  لحم  ًالعف  نآ  فارطا  هسردم د ر  یناتحت  یناقوف و  ياه  هرجح  .دمآ  رد  دیدج  یقاور  تروص 
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دهزلاراد قاور 

ینیمخ ماما  هوکشاب  قاور  هب  هدش و  عقاو  هرونم  هضور  یقرش  بونج  رد  دهزلاراد  للجم  قاور 

نـسحلاوبا دیـس  يرفعج ، یقت  دـمحم  همالع  نوچ  يریهاشم  روبق  .تسا  هدـش  هتخاـس  یـسمش  ات 1352   1350 لاـس رد  قاور  نیا  .تـسا  لـصتم   u
.دراد رارق  قاور  نیا  رد  یناقون  يدهم  ازریم  يزاریش ،

هدابعلاراد قاور 

نآ یناقوف  هقبط  تسا و  هقبط  ود  ياراد  دهزلاراد  ییاهب 6 و  خیش  قاور  نوچمه  انب  نیا  .ددرگ  یم  رب  یسمش  لاس 1353  هب  قاور  نیا  يانب  خیرات 
.تسا يوضر  سدق  ناتسآ  هکربتم  نکاما  رالات 
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هیالولاراد قاور 

.تسا هدش  انب  هرونم  هضور  برغ  رد  یسمش  لاس 1368  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هیالولاراد  للجم  گرزب و  قاور 

هیادهلاراد قاور 

هورگ اه و  ناوراک  يارب  یگنهرف  ياه  همانرب  يارجا  لحم  هدش و  هتخاس  یـسمش  لاس 1371  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هیادهلاراد  قاور 
.تسا یترایز  ياه 
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همحرلاراد قاور 

رضاح لاح  رد  قاور  نیا  .دش  حاتتفا  یـسمش  لاسرد 1371  ثادحا و  داشرهوگ  عماج  دجـسم  ياه  ناتـسبش  يرامعم  زا  دـیلقت  اب  همحرلاراد  قاور 
.تسا نیرئاز  زا  هتسد  نیا  هب  یگنهرف  تامدخ  هئارا  لحم  هدوب و  یناریا  ریغ  نیرئاز  يارب 

صالخالاراد قاور 

نیا یسمش  لاس 1373  هعـسوت  رد  .تسا  یقاب  زونه  نآ  بارحم  هک  دوب  رـسالاب  هنانز  دجـسم  مان  هب  ییابیز  کـچوک و  دجـسم  هتـشذگ  رد  اـنب  نیا 
.تسا رهطم  مرح  رد  قاور  نیرت  کچوک  عبرم  رتم  تحاسم 36  اب  قاور  نیا  .دمآرد  صالخالاراد »  » مان هب  یقاور  تروص  هب  دجسم 
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مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  قاور 

قاور .دور  یم  رامـش  هب  هیالولاراد  قاور  نیریز  هقبط  دش و  حاتتفا  یـسمش  لاس 1379  رد  یمالسا و  دنمهوکـش  بالقنا  رـصع  رد  للجم  قاور  نیا 
.دشاب یم  ترضح  فیرش  دقرم  هب  ناکم  نیرت  کیدزن  رهطم  حیرض  هرونم و  هضور  زا  دعب  هباجالاراد 

همکحلاراد قاور 

هقبط ود  رد  لاس 1381  رد  تسا و  هدش  عقاو  يدازآ  نحص  یبرغ  لامش  علض  رد  قاور  نیا 

.تسا هدش  حاتتفا 
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همارکلاراد قاور 

ناونع هب  مود  هقبط  لوا و  هقبط  مین  نیمز ، ریز  هک  تسا  هقبط  مین  هس و  رد  اـنب  ریز  عبرمرتم  تحاسم و 1830  عبرم  رتم  ياراد 488  همارکلاراد  قاور 
.دش حاتتفا  یسمش  لاس 1385  هام  رذآ  رد  قاور  نیا  .تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  قاور  ناونع  هب  فکمه  هقبط  مادخ و  هاگشیاسآ 

( جع  ) هجحلاراد قاور 

همین  ) رد 1387 زاغآ و  یسمش  لاس 1378  رخاوا  رد  قاور  نیا  تخاس  .تسا  هدش  عقاو  یمالـسا  بالقنا  نحـص  ریز  رد  هوکـش  اب  ابیز و  قاور  نیا 
.دیدرگ حاتتفا  يرمق ) نابعش 1429 
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( هر  ) ینیمخ ماما  قاور 

شیازفا یپرد  دراد و  رارق  داـشرهوگ  عماـج  دجـسم  ترواـجم  رد  تسا و  هزوـم ) نحـص  ( ) هیلع هللا  هـمحر   ) ینیمخ ماـما  قباـس  نحـص  قاور ، نـیا 
.تسا هدمآرد  قاور  تروص  هب  هدیشوپرس ، ياهاضف  داجیا  هب  مربم  زاین  نیرئاز و  نوزفازور 

( هیلع هللا  همحر   ) یسوط خیش  قاور 

.تسا هتفرگ  رارق  یسوط 6  خیش  تسب  طسو  رد  قاور  نیا  يدورو  .تسا  هدش  عقاو  رهطم  مرح  یبرغ  علض  رد  یسوط 6  خیش  قاور 

( هر  ) یلماع رح  خیش  قاور 

.تسا هتفرگ  رارق  یلماع 6  رح  خیش  تسب  طسو  رد  قاور  نیا  يدورو  .تسا  هدش  عقاو  رهطم  مرح  یقرش  علض  رد  قاور  نیا 
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همحرملاراد قاور 

یمتخ ترضح  تداعـساب  دالیم  هتـسجخ  اب  نامزمه  لاـس 1392  هاـم  يد  رد  دراد و  رارق  ینیمخ  ماـما  قاور  نـیریز  تمـسق  رد  هـمحرملاراد  قاور 
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) یفطصم دمحم  تبترم 

.دیدرگ حاتتفا  ( مالسلا هیلع  ) قداص رفعج  ماما  و 

رثوک قاور 

.تسا هدیدرگ  عقاو  رثوک  نحص  یبونج  علض  يوضر و  عماج  نحص  ترواجم  رد  قاور  نیا 

ریدغ قاور 

.تسا هدیدرگ  عقاو  یسوط  خیش  يدورو  برغ  بونج  علض  ریدغ و  نحص  یبرغ  لامش  تمسق  رد  ریدغ  قاور 
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مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  قاور 

همطاف ترـضح  قاور  مانه  هک ب  قاور  نیا  .دـش  حاتتفا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـمارهطم  مرح  رد  ناوناـب  هژیو  یقاور  لاس 1395 ،  ینایاپ  ياـهزور  رد 
يوضر سدـق  ناتـسآ  مرتحم  تیلوت  روضح  اب  ناشیا  تدالو  زورلاس  اـب  ناـمزمه  دنفسا 1395  رد 29  تسا ، هدـش  يراذـگم  ان  مالـسلا  اهیلع  ارهز 

، تسا هدش  ثادحا  يدازآ  نحص  نیریز  ياضف  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  قاور.دش  ییاشگزاب 

نیا رگید  ياه  یگژیو  زا  یمالـسا ، يرامعم  کبـس  هب  اـهن  وتـس  عاونا  یقرب و  هلپ  هناـخوضو ، دوجو  .دراد  رارق  يوفـص  باون  تسب  رد  نآ  يدورو 
.تسا قاور 
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هشقن
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هشقن
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مادخ طسوت  صاخ  مسارم  اهنیی و  يارجا آ 

هراشا

ترـضحفیرش عجـضم  رد  یمیدـق  ياهت  نس  باذـج و  ياهع  وضوم  زا  يوضررهطم ، مرح  میرح  مادـخ  روضح  اب  هژیو ، مسارم  اـهنیی و  يرازگرب آ 
.دراد ار  دوخ  صاخ  بادآ  دوشیم و  ارجا  سدق  ناتسآ  رد  هک  تسا  نرق  دنچ  مسارم  نیا  .تسا  ججحلا �  نماث 

یبوررابغ

.دوشیم رازگرب   نیموصعم ۀمئا  دوعسم  دالیم  ای  یبهذم  دایعا  اب  نامزمه  ًالومعمو  لاس  رد  تبون  دنچ  صوصخم ، تامدقم  تافیرشت و  اب  نیی ، نیا آ 

حیرض ِرد  ناتسآ ، تیلوت  سپس  .دوش  یم  قرق »   » حلاطصا هب  هتسب و  نآ  يدورو  ياهرد  ۀمه  تولخ و  يوضر ، میرح  ادتبا  نیعم ، یتعاس  زور و  رد 
یمرارق صوصخم  ياه  هسیک  رد  ترـضح ، ۀنازخ  هب  لمح  روظنم  هب  هدرک و  يروآ  عمج  نآ  لخاد  زا  ار  مدرم  تاروذن  جیردت  هب  دـیاشگ و  یمار 

.دوش یم  هتسش  بالگ  رطع و  اب  رونم ، عجضم  حیرض و  نورد  هاگنآ  .دریگ 

 تیب لها  يارب  یناوخ  هیثرم  یحادم و  میرک و  نآرق  توالت  نینط 

تاـماقم رگید  تیلوت و  ياـضما  هب  میظنت و  ياـه  سلجت  روـص  رد  تبوـنره  زین  مسارم  حرـش  .تساـمرفم  کـح  اـضف  رب  نیی ، نیا آ  يرازگرب  یط 
زا هک  نارضاح  زا  کی  ره  هب  ناتسآ ، تیلوت  فرطزا  مسارم ، نایاپ  رد.دسر  یم  نیی  رد آ  هدننک  تکرش 

.تسا كربتم  تابن  حیرض و  لخاد  رابغ  يرادقم  لماش  هک  دوش  یم  ادها  يا  هیده  دنا ، هدش  وعد ت  لبق 

هّفُص مسارم 

كاپ ریک  يراپسک پ  اخه  تداهش و ب  يادتبا  زا  دوجوم ، دهاوش  ساسارب 

ةرونم ۀضور  رد  میرک  نآرق  تئارق  ینونک ، ناکم  رد  اضر �  اما م 

يدادعت لوا ، ياهل  اس  نامه  زا  نیاربانب  تسا ؛ هدوب  ریاد  لومعم و  يوضر ،

يرادهگن رهطم  مرح  لخاد  رد  هک  دش  يوضر  سدق  ناتسآ  فقو  نآرق 

ۀفیاط سسؤم  ناطلس و  ینابیش ، ناخدمحم  هک  یماگنه  .تسا  هدشی  م 
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ترایز دصقه  ب  لاس 910 ق ، رد  تفرگ ، نایرومیت  زا  ار  ناسارخ  اهک ، بزا 

یلزغ اضرم � ، اما  رونم  دقرم  ترایز  نمض  دمآ و  سدقم  دهشم  هب 

نوریب رد  ظاّفح  درک  ررقم  دورس و  ماما �  تبقنم  حدم و  رد  یکرت 

.دننک تئارق  نآرق  هّبق ،

نیا زا  يراتخم ، تایب  ناخی  دروم  اما  مان  هب  يریخ  درف  لاس 1276 ق ، رد 

جراخم يارب  ار  ياه  فوقوم  دیاوع  ياه ، مانف  قو  یط  درک و  لابقتسا  تنس 

حبص و ره  هناخدیحوت ، قاور  رد  ظاّفح  درک  ررقم  نیی و  عت  مسارم  نیا 

زین ریصنه  جاوخ  دنب  هدزاود  دنزادرپب و  دیجم  هللاام  الک  تولا  هب ت  ماش ،

.دوش هدناوخ 

هکنیا ات  دشی ؛ ماجنا م  هناخدیحوت  رد  مسارم  نیا  اهت  دم  ات 

ندوبک يدزن  زین  مسارم و  نیا  تمظع  هوکش و  لیلده  نارظنب ب  حاص 

، هفوقوم ندرکن  سحا  هب  لیدبت  هرونم و  ۀضور  هب  ظافحلاراد  قاور 

يارب یبسانم  ناکم  ار  قاور  نیا  ظاّفحلاراد ، رد  نآ  قباوس  هب  هجوتاب 

.تفای لاقتنا  ظاّفحلاراد  هب  مسارم  ماجنا  دندید و  هفص  مسارم  ماجنا 

مادخ هزوره  مه  هک  تسا  یهوکشاب  مسارم  زا  هفص ، مسارم  نونکام  ه 

، تبون ود  رد  ار  نآ  ملا ، سلاراد  ای  ظاّفحلاراد  رد  زور ، کیشک  ناشارف  و 

، اشع برغم و  زامن  زا  دعب  هلصافالب  باتفآ و  عولط  زا  لبق  تعاسم  ین 

ۀحیدم میرک ، نآرق  تولا  ربه ت  والع  مسارم ، نیا  رد  .دننکی  رازگرب م 

تسا یسوط  ریصنه  جاوخ  زا  هک    ماما هدزاود  ای  موصعم  هدراهچ 

.دوشی هدناوخ م  زین 

يارجا تامدقم  ناشارف  ادتبا  هک  تسا  هنوگن  يدب  مسارم  نیا  يارجا 

نآرق لحر و  هلال و  ددع  دادعت 14  نآ ، زا  سپ  دنهدی ، ماجنا م  ار  مسارم 
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تسده بت  سد  هژیو ، یمارتحا  اب  صوصخم و  یقاتا  زا  گرزب ، عطق  رد 

هداد رارق  ناسیک  روطه  قاور ب  تسار  پچ و  تمس  رد  دنخرچی و  م 

نشور ار  اهن  ادعمش  نورد  ياهع  مش  همدخ ، زا  ییک  سپس  دنوشی ؛ م 

تسار پچ و  تمس  رد  مارتحااب  زور ، کیشک  ناشارف  مادخ و  دنکی و  م 

هکنیا نمض  .دننیشنی  قاور م  ردص  رد  تاداس  نواعم و  کیشکرس و  و 

رارق کیشکرس  رارقتسا  لحم  رد  ازجم  روطه  ب  نادعمش ، ددع  کی 

.دوشی زاغآ م  مسارم  دریگی و  م 

زا تمسق  کی  ظاّفح  زا  مادکره  نآرق ، ءزج  کی  توالت  نمض  سپس 

كرابم مان  هب  هکی  ماگنه  دناوخی و  ابیز م  دنلب و  يادص  اب  ار  هحیدم 
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، مارتحا يادا  زا  دعب  هدرک و  مایق  همه  دسریم ، اضرلا �  یسوم  نب  یلع 

مهدراهچ و دنب  ِعورش  ماگنه  .دبا  ییم  همادا  مسارم  دننیشنی و  ًاددجم م 

ضرع هدرک و  مایق  یگمه  رگید  راب   f دمحمل مئاق آ  ترضح  مان  نایب 

.دننکی بدا م 

  ، موصعم هدراهچ  هب  لسوت  تئارق  نآرق و  تئارق  ۀمتاخ  زا  سپ 

ربمایپ رب  تاولص  ملا و  رکذ س  اب  یصخشم  ۀبطخ  اعد و  ظاّفح ، بیطخ 

نتم نایاپ  زا  سپ  .دنکی  تئارق م  ناشیا  نیرهاط  نادناخ  ملا � و  سا 

اجه رکش ب  ةدجس  هتشاذگ و  نیمز  رب  رس  همدخ ، مامت  هبطخ ، اعد و 

تسار تمس  ِلحر  نیلوا  يور  ِنآرق  کیشکرس ، نایاپ ، رد  .دنروآی  م 

، درادی مرب  ار  لحر  ره  يولج  نادعمش  سپس  نآ و  ِلحر  دعب  قاور و 

اهل حر  اهن و  آرق  مادخ ، ظاّفح و  .دهدی  ظفاح م  نیلوا  هب  دسوبی و  م 

، ندرکت سده  بت  سد  اب  دنسوبی و  يرگید م  زا  سپ  ییک  ار  اهن  ادعمش  و 

.دننکی لقتنم م  صوصخم  قاتا  هب  ار  اهن  آ 

کیشک لیوحت  مسارم 

زا دعب  تعاس  کی  دودح  رد  هفص و  مسارم  نایاپ  زا  سپ  هزوره  مه 

تبون دوشی و  مامت م  یلبق  کیشک  تمدخ  تدم  هک  باتفآ  عولط 

مادخ زا  معا  کیشک ، ود  ره  ۀمدخ  مامت  دسری ، ارف م  يدعب  کیشک 

هداعسلاراد ای  یناخم  تاح  ياهق  اور  زا  ییک  رد  ًالومعم  نابرد ، شارف و  و 

نانابرد مادخ و  بیترت  هب  فص ، ود  رد  دنوشی و  رضاح م  همکحلاراد  ای 

کیشکرس سپس  دنتسیای ؛ رگیدیک م  لباقم  مارتحا ، تلاح  اب  ناشارف  و 

ۀضور کیدزن  تسا و  هدیسر  مامتا  هب  شتمدخ  هک  ییک  شک  نواعم  ای 

ۀمئا يانث  راگدرورپ ، شیاتس  اب  ار  هبطخ  اسر ، يادص  اب  دراد ، رارق  هرونم 

f  ، نامزم اما  همئالان � و  ماث  ترضح  كرابم  مان  رکذ  ،  راهطا
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يوزرآ ینیمخم 6 و  اما  ًاصوصخم  ناناملسم ، مومع  يارب  ترفغم  بلط 

’. یلاعلاه لظدم  ‘ بالقنا مظعم  ربهر  هژیوه  ب  نارازگتمدخ ، ۀمه  يارب  یتملا  س 

.دنکی تئارق م 

اجه رکش ب  ةدجس  يرازگتمدخ ، قیفوت  تباب  همدخ  مامت  نآ  زا  سپ 

اب تسا ، هدیسر  نایاپ  هب  ناشتمدخ  هک  ییک  شک  ۀمدخ  دنروآی و  م 

.دننکی هحفاصم م  تسا ، هدش  عورش  ناشتمدخ  هک  ياه  مدخ 
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لگ ضیوعت 

، حبص زور  ره  رهطم ، مرح  مادخ  کیشکرس  هنیرید ، تنس  کی  ساسارب 

ار هزات  ياهل  ضیوعت و گ  ار  اضرم �  اما  رهطم  حیرض  يور  ياهل  گ 

، ابیز رایسب  لگ  هتسد   4 حبص ، تعاس 8  زا  لبق  زور  ره  .دنکی  نیزگیاج م 

هب لبق ، زور  ياهل  دریگی و گ  رارق م  رهطم  حیرض  يالاب  ۀشوگ  رد 4 

شکور اب  يزلف  ياهن  ادلگ  رد  هک  اهل  نیا گ  .دوشی  هداد م  لیوحت  ناشارف 

ناصصختم هک  دنتسه  اهل  عاونا گ  نیرتب  وغرم  دنراد ، رارق  ییالط 

لقتنم رهطم  مرح  هب  هدرک و  هدامآ  ار  اهن  آ  ییارآل ، نف گ  رد  هقباسرپ 

، میرم لیالگ ، لماش  هدیربه ، خاش  عاونا  زا  هدشه  دافتسا  ياه  لگ  .دننکی  م 

مواقم رایسب  هک  دوشی  باختنا م  قبنز  تیراگرام و  ارورژ ، زر ، کخیم ،

يامرگ تیعمج و  ماحدزا  دوجو  اب  تعاس  تدم 24  يارب  هدوب و  ابیز  و 

دننامی یقاب م  توارط  اب  رهطم ، حیرض  یناقوف  حطس 

يزاون هراقن 

مالعا يارب  ماکح ، نیطلا و  رابرد س  رد  لهد  لبط و  نتخاون  ملا ، سا  زا  شیپ 

رد نوتاخد ، اشرهوگ  ةون  رباب ، مساقلاوباازریم  .تسا  هدوب  موسرم  یمومع 

رهطم مرح  رد  ار  يزاونه  راقن  يرجه ، مهن  نرق  طساوا  لاس 860 ق ،

ود همئا  و  تداهش  يراوگوس و  مایا  زجه  .درک ب  موسرم  يوضر 

بورغ عولط و  زا  لبق  یقیاقد  تبون و  ود  زوره  نابش  رد  رفص ، مرحم و  هام 

هب صاخ  یگنهآ  اب  هراقن  لبط و  یمسر ، نایچت  بون  ۀلیسوه  ب  باتفآ ،

ار دیشروخ  بورغ  عولط و  تابرض ، نیرخآ  نتخاون  اب  دیآی و  رد م  ادص 

تدالو مایا  و  دیع [ حبص  بش و   [ یبهذم دایعا  رد  نینچمه  .دنکی  ملا م  عا 

هتخاون تبون  نیدنچ  ینامداش ، ةراقن  زین  لاس  لیوحت  ۀظحل  همئا  و 

ناذا زا  لبق  تعاس  کی  دودح  زین  ناضمر  هام  ياهرحس  رد  .دوشی  م 
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.دوشی هتخاون م  هراقن  حبص ،

یبرغ علض  رد  عقاو  هراقن ، نامتخاس  نورد  ینزه ، راقن  رضاح ، لاحرد 

هتشاد هقبط  کی  هتشذگ  رد  نامتخاس  نیا  .دوشی  ماجنا م  بلا  قنا  نحص 

نتشاذگ ياج  نآ ، نیریز  ۀقبط  هک  دراد  هقبط  ود  نونکام  یلو ه  تسا ؛

نانزه راقن  ییالاب ، ۀقبط  رد  تسا و  رگید  مزاول  اهل و  بط  اهروپیش و 

انرک و لبط و  راهچ  لماش : هناخ  هراقن  لیاسو  رازبا و  .دنوشی  رقتسم م 

یسم کچوک  گرزب و  ياهه  ساک  زا  اهل  بط  .تسا  نآ  هب  قلعتم  مزاول 
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اب تسا و  هدش  هدیشک  نآ  يور  رب  هدشی  غابد  تسوپ  هک  تسا  یندچ  و 

، اهانرک .دوشی  هتخاون م  رتمی  تناس  یبیرقت 20  لوطه  هداس ب  بوچ  ود 

سنج زا  هک  تسا  رتمی  تناس  ات 120  یبیرقت 100  لوطه  يداب ب  ياه  زاس 

.تسا هدش  هداد  مُرک  بآ  هدوب و  جنرب  ای  سم 

هراقن ياه  تن 

هنیسه به  نیس  هک  تسا  یلبق  ياهن  رق  گنهآ  نامه  اهانرک ، زورما  گنهآ 

یم ارجا  بیترته  ب  تسد ، هس  رد  هک  هراقن  ياهت  .تسا ن  هدنام  یقاب 

فرطه ار ب  انرک  نازاونانرک ، ۀتسدرس  ای  زاونرس  ادتبا  تسا : نینچ  دوش ،

، ابقع ایند و  ناطلس  : » دیوگی انرک م  رد  دریگی و  ملا م  تلاح س  اب  دبنگ ،

! « اضرم اما  : » دنیوگی انرک م  اب  گنهامه  نازاونس  پ  اضرلای » ! سومن  بی  لع 

انرک رد  هیقب  و  اضرم » ! اما  اضرم ، اما  اضرم ، اما  : » دیوگی اددجم م  زاونرس 

، بیرغ ماما  ای  : » دیوگی زاونرس م  اضر » ! بیرغ  اضر ، بیرغ  : » دنیوگی م 

! « ناجاضر ناجاضر ، ناجاضر ، : » دنیوگی نازاونس م  پ  اضرم » ! اما  ای 

يا : » دنیوگی نازاونس م  پ  اضرم » ! اما  نارود ، ةرود  : » دیوگی زاونرس م 

نازاونس پ  ناگدنامرد » ! سرداد  يا  : » دیوگی زاونرس م  ناگراچیب » ! سرداد 

! « سردایرف سردایرف ، : » دنیوگی م 

تداهش بش  ۀبطخ 

يروهمج بلا و  قنا  ياهن  حص  اضرم � ، اما  تداهش  اروشاع و  ياهب  ش 

.تسا مسارم  نیا  يرازگرب  دهاش  یملا ، سا 

تاماقم زا  يوضر ، سدق  ناتسآ  تیلوت  فرطزا  مسارم ، نیا  زا  شیپ 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:126

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


مظعم ةداوناخ  فورعم و  ياهت  یصخش  لاجر و  يرکشل و  يروشک و 

برغم زامن  ۀماقا  زا  دعب  ات  دوشی  توعد م  مادخ  نارگراثیا و  ادهش و 

اب مسارم  .دنناسر  مهه  روضح ب  همکحلاراد  كرابم  قاور  رد  اشع  و 

هب نیوعدم  تبیصم ، رکذ  زا  سپ  عورش و  ظاعو ، زا  رفن  کی  ینارنخس 

.دنوشی دراو م  یملا  سا  بلا  قنا  نحص 

نحص و روداترود  صوصخم ، ياج  رد  مظن  اب  همدخ  بلا ، قنا  نحص  رد 

اب دنراد  تسد  رد  یعمش  هکی  لاحرد  لا ، ناویا ط  هناخه و  راقن  ناویا  رد 

.دناه داتسیا  عوضخ  لاح 

ششوپ نشور و  ِعمش  هلال و  نتشادت  سدرد  اب  نآرق ، نایراق  ظاّفح و  سپس 

یناوخه بطخ  هدرک و  روبع  نیوعدم  ریاس  همدخ و  لباقم  زا  تمدخ ،

.دننک یم 

نابیرغ ماش  مسارم 

نیسحلاهلل ادبعابا  ترضح  تداهش  بش  هک  نابیرغ  ماش  يونعم  مسارم 

يزوریپ زا  دعب  ِهوکشاب  ياهن  یی  زا آ  دوشی ، رازگرب م  اضرم �  اما  و 

يزکرم نامزاس  رد  همدخ  مامت  مسارم ، نیا  رد  .تسا  یملا  سا  بلا  قنا 

برغم و زامن  زا  دعب  دننکی و  عامتجا م  هیلوتلاراد ، يوضر ، سدق  ناتسآ 

؛ دنوشی انشآ م  دنناوخب ، ریسم  رد  دیاب  هک  يزیگنان  زح  راعشا  اب  اشع ،

رد فرط  ود  رد  دنراد ، تسد  رد  ار  اهه  لال  هک  نانابرد  زا  رفن  سپس 14 

فرطه نانآ ب  رس  تشپ  صاخ ، یمظن  اب  زین  نارگید  تئیه و  يولج 

نحص هب  دورو  زا  سپ  تیعمج  .دننکی  تکرح م  يوضر  رهطم  مرح 

اب دننکی و  ضرع م  تیلست  ماما �  رضحم  هب  یملا ، سا  يروهمج 

.دسری نایاپه م  مسارم ب  ناحادم ، ِیحادم 

یناغارچ
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بوسنم ياهب  رد ش  هلاسه  مه  ینامداش ، رورس و  زاربا  يارب  هتشذگ  زا 

ياهب راهطا  و ش  ۀمئا  ملا � و  سا  راوگرزب  ربمایپ  تدالو  هب 

.تسا هدشی  ماجنا م  رهطم  مرح  رد  یناغارچ  مسارم  نابرق ، ریدغ و  دیع 

مرحم و هام  اب  فداصم  هک    همئا زا  یخرب  تدالو  رد  تسا ، ینتفگ 

.دوشی من  ماجنا  یناغارچ  مسارم  تسا ، رفص 
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تاجانم ناذا و  ۀماقا 

نکاما ياهه  رانم  رد  زامن ، ۀضیرف  يادا  ماگنهه  ب  هبترمه ، زوره س  نابش  رد 

دناف ظوم  نذؤم  دنچ  .دوشی  هتفگ م  ناذا  اسر  دنلب و  يادص  اب  هکربتم ،

لبق یقیاقد  نآربه ، والع  .دنهد  ماجنا  ار  تمدخ  نیا  بوانتم ، روطه  هک ب 

كرابم هام  ياهرحس  رد  .دنناوخب  تاجانم  دناف  ظوم  اهن  ذؤم  ناذا ، زا 

یناوخت اجانم  زین  صاخ  ياهب  ریاس ش  هعمج و  ياهب  ناضمر و ش 

.دوشی ماجنا م 

نانابرد يوراج  مسارم 

ینالوط ياه  قباس  رهطم ، مرح  نانابرد  طسوت  اهن  حص  يوراج  مسارم 

، حبص رد  کیشک  لیوحت  نامز  هبطخ ، مسارم  زا  سپ  زور  ره  .دراد 

زا سپ  دنتسیای و  بلا م  قنا  نحص  رد  ناشهاگشیاسآ  لباقم  رد  نانابرد 

مسارم مناج » ! اضر   » ياون اب  راهطا  و  ۀمئا  هب  لسوت  رکذ  یحادم و 

.دننکی زاغآ م  ار  يوضر  سدق  میرح  ياهن  حص  يوراج 

اب سپس  زاغآ و  بلا ، قنا  نحص  زا  نانابرد  یطخ  تکرح  اب  مسارم ، نیا 

دجسم سدق ، يوضر ، عماج  رثوک ، يدازآ ، ياهن  حص  تمس  هب  تکرح 

هب بلا  قنا  نحص  رد  تیاهنرد  یملا و  سا  يروهمج  نحص  داشرهوگ و 

رکذ هب  ناحلاش ، وخ  ِنانابرد  مسارم ، نیا  يارجا  یط  رد  .دسری  نایاپ م 

تشپ مه  نارئاز  ًالومعم  دنزادرپ و  یم    تیبل ها  یثارم  بقانم و 

، وراج مسارم  .دنوشی  اونم م  اهن ه  اب آ  دننکی و  تکرح م  نانابرد  رس 

.دوشی رارکت م  زین  اهرهظزادعب 

تاولص رازه  ةرفس 14 

تابن هعطق  دادعت 140  يوضر ، رهطم  مرح  نامداخ  روضح  اب  یمسارم  رد 

، هاوخلده رفن ب  ره  دریگی و  رارق م  صوصخم  یفورظ  نورد  كربتم ،

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


يور رب  تاولص  هبترم  رکذ 100  زا  سپ  هتشادرب و  ار  اهت  ابن  زا  يدادعت 

ۀلیسو هب  بیترتن  يدب  .دهدی  رارق م  يرگید  فرظ  رد  ار  نآ  تابن ، ره 

نایاپ زا  سپ  دوشی و  هداتسرف م  تاولص ، رکذ   14000 تابن ، هعطق   140

نارامیب يافش  تین  هب  ار  دمح  ۀکرابم  ةروس  هبترم  رفن 7  ره  مسارم ،

نیب هدش و  يدنبه  تسب  زبس  یلامتسد  هارمهه  اهت ب  ابن  نیا  .دنکی  تئارق م 
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.دوشی عیزوت م  نادنمتجاح  نیرئاز و 

رهطم حیرض  ششوپ  دبنگ و  مچرپ  ضیوعت 

مایا رد  هک  تسا  یگنرزبس  ةداس  لمخم  ۀچراپ  رهطم ، حیرض  شکور 

شکور نیا  .دننکی  ضیوعت م  ار  نآ    راهطا ۀمئا  ربمایپ � و  تدالو 

هدش يزودل  گ  دایعا ، ةژیو  هک  دوشی  ضوع م  ابیز  یشکور  اب  ار  هداس 

.تسا ینامداش  ۀناشن  دراد و  ناولا  یشاوح  تسا و 

دننکی و ضیوعت م  ار  رهطم  حیرض  زبس  شکور  زین ، يراوگوس  مایا  رد 

نیا تحاسم  .دنهدی  رارق م  نآ  ياجه  ب  ازع ، ۀناشنه  یکشم ب  یشکور 

نیمأت تاروذن  لحم  زا  نآ ، ياهه  نیزه  تسا و  عبرم  رتم   16 شکور 5 /

.دوش یم 

ضوع زین  دبنگ  يالاب  مچرپ  رهطم ، حیرض  شکور  ضیوعت  اب  نامزمه 

هوکش اب  يوضر ، رهطم  مرح  نارازگتمدخ  روظنم ، نیا  يارب  .دوشی  م 

؛ دننکی لمح م  رهطم  دبنگ  ییک  دزن  ات  ار  دبنگ  مچرپ  رتم ، امت  هچره 

رد هدرب و  الاب  ار  مچرپ  دبنگ ، یلخاد  ریسم  زا  مادخ ، زا  نت  دنچ  سپس 

.دننکی بصن م  دوخ  لحم 
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يوضر رهطم  مرح  رد  نوفدم  ریهاشم 

548 ق) ات 468) نارسفم ياوشیپ  هیلع ) هللا  همحر  ) یسربط خیش 

مولع تغل و  لاجر ، بدا ، ثیدـح ، هقف ، رد  يو  .دـش  دـلوتم  رد 468ق  مالـسالا  نیما  هب  بّقلم  یـسربط  خیـش  هب  فورعم  لضف  نب  نسح  نب  لـضف 
رضحم زا  هیلع ) هللا  همحر  ) یسربط خیش  .دورس  یم  رعش  دوب و  رحبتم  یضایر 

نادرگاش زا  .درک  ملع  بسک  هیلع ’) هللا  همحر  ) یمق هیوباب  نبا   ‘ و هیلع ’) هللا  همحر  ) یسوط خیش  نبا  یلعوبا  خیش   ‘ هلمجزا دوخ ، رصع  مانب  ناداتـسا 
باتک ةدنسیون  بوشآرهش ’ نب  یلع  نبدمحم   ‘ قالخالا و مراکم  باتک  بحاص  یسربط ’ لضف  نب  نسح  رصنوبا   ‘ شدنزرف هب  دیاب  ناشیا ، ۀتـسیاش 
رظنزا يرهطم ، همالع  دیهـش  داتـسا  ریبعت  هب  هک  تسا  نایبلا ’ عمجم   ‘ زین يو  راثآ  نیرت  مهم  .درک  هراشا  يدـنوار ’ بطق  همـالع   ‘ زین اـملعلا و  ملاـعم 

.دنا لئاق  یناوارف  تیمها  ریسفت  نیا  يارب  ینس  هعیش و  تسا و  ریسفت  نیرتهب  فیلأت  نسُح  یبدا و 

لاحرد .دـش  فورعم  هاگلتق  هب  اهدـعب  هک  دـیدرگ  نفد  یناتـسروگ  رد  درک و  تاـفو  548ق )  ) یگلاسداتشه رد  یـسربط ’ مالـسالا  نیما  ، ‘ ماجنارس
.تسا یسربط  نابایخ  يادتبا  يوضر و  رهطم  مرح  یقرش  لامش  علض  رد  هیلع ) هللا  همحر  ) یسربط خیش  هاگمارآ  رضاح ،
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نرق 10ق) رد  هدنز   ) زود نالاپ  ریپ  هب  فورعم  یسابع  فراع  دمحم  خیش 

، تفای تسد  يدنلب  تاماقم  هب  نافرع  رد  هکنیا  رب  هوالع  وا  .تسا  هیبهذ  ۀلسلس  ناریپ  افرع و  زا  زود ، نالاپ  ریپ  هب  روهشم  یسابع  فراع  دمحم  خیش 
نالاپ هار  زا  دشاب ، هتـشاد  یبوخ  یگدـنز  شـشوک  نودـب  تسناوت  یم  دوب و  تیعقوم  بحاص  هکنیااب  يو  .دوب  رحبتم  زین  یطاطخ  يرگایمیک و  رد 

رد انب  نیا  لصا  دندقتعم  اه  نآ  .دنناد  یم  وا  تشذگرد  ِنامز  زا  رت  نهک  ار  زود  نالاپ  ریپ  هاگمارآ  نامتخاس  یخرب ، .دـینارذگ  یم  راگزور  يزود 
نآ رد  زود  نالاپ  ریپ  اهدعب  تسا و  هدوب  جارس  رصنوبا  خیـش  ةربقم  ادتبا  لحم ، نآ  تسا و  هدش  يزیر  یپ  هدنبادخ  دومحم  ناطلـس  نامز  رد  716ق 

.درادن رارق  هعقب  طسو  رد  زود  نالاپ  ریپ  ربق  هک  تسا  نیا  رظن ، نیا  دیؤم  .تسا  هدش  نفد 

.تسا هتفرگ  رارق  يوفص  باون  نابایخ  يادتبا  رد  رهطم و  مرح  یقرش  علض  رد  رضاح  لاحرد  زود  نالاپ  ریپ  هاگمارآ 

ای 1031ق) 1030 ات 953  ) نونفوذ هیقف  هیلع ) هللا  همحر  ) ییاهب خیش 

يو .دش  دـلوتم  نانبل  کبلعب  رد  953ق  ۀجح يذ  هبنشراهچ 13 بورغ  دمصلادبع ، نب  نیـسح  دنزرف  ییاهب ،’ خیـش   ‘ هب فورعم  دمحم ،’ نیدلاءاهب  ‘
خیـش .دـسر  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  فورعم  یباحـص  ینادْـمَه ’ ثراح   ‘ هب ناشیا  بَسَن  .درک  ترجاهم  ناریا  هب  شردـپ  هارمه  لاس 966ق  رد 

سردم هللادبعاّلم  دوخ ، راوگرزب  ردپ  نوچمه : يا  هنازرف  ناداتسا  دزن  ناهفصا ، دهشم و  نیوزق و  ياهرهـش  رد  ار  جیار  مولع  هیلع ) هللا  همحر  ) ییاهب
.درک تیبرت  ...و  یسلجم  یقتدمحم  یناشاک ، ضیف  نسحم  يزاریـش ، ياردصاّلم  دننام : يریظن  یب  نادرگاش  تفرگارف و  ...و  ینیاق  لضفااّلم  يدزی ،

.تسا هدنام  ياج  رب  یملع  رثا  داتشه  زا  شیب  يو  زا  تشاد و  رّحبت  يرامعم  بط و  هسدنه ، یضایر ، موجن ، ثیدح ، هقف ، رد  راوگرزب ، نیا 
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، هبنـش هس  زور  هکنآات  تخادرپ ؛ كولـسوریس  هب  تفرگ و  هرانک  یمالـسالا  خیـش  بصنم  زا  دوخ ، تایح  ياه  لاس  نیرخآ  رد  ییاهب  خیـش  موحرم 
خیـش تیـصو  رباـنب  .درازگ  زاـمن  وا  رب  هـیلع ) هللا  هـمحر  ) یـسلجم ۀـمالع  تـفگ و  کـیبل  ار  قـح  توـعد  ناهفـصا ، رد  ای 1031ق ، 1030 لاوش 12

لاحرد ییاهب  خیـش  هاگمارآ  .دـندرک  نفد  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  رهطم  دـقرم  راوج  رد  دـندروآ و  دهـشم  هب  ار  شا  هزانج  هیلع ،) هللا  همحر  ) ییاهب
.تسا هتفرگ  رارق  ییاهب  خیش  قاور  رد  هرونم و  هضور  یقرش  بونج  رضاح 

1104ق) ات 1033 ( ) هیلع هللا  همحر  ) یلماع ّرُح  خیش 

نانبل ياهاتسور  زا  یکی  هرغشم ’  ‘ رد بجر 1033ق ، متـشه  هعمج ، بش  رد  هیلع ،) هللا  همحر  ) یلماع رح  خیـش  هب  فورعم  یلع ، نب  نسح  نبدمحم 
خیـش همالع   ) شیومع شزومآ  تیبرت و  تحت  یکدوک ، لـیاوا  ناـمه  زا  هیلع ) هللا  همحر  ) یلماـع رح  خیـش  .دوشگ  ناـهج  هب  مشچ  عاـقب  ۀـیحان  رد 
نیسح خیش  ملاعملا و  باتک  بحاص  دومحم ) نب  یلع  خیـش  ) شردپ ییاد  و  رح ) دمحم  نب  مالـسلادبع  خیـش  همالع   ) شا يردام  دج  و  رح ) دمحم 

ترجه سدقم  دهشم  هب  رد 1073ق ، ( هیلع هللا  همحر  ) یلماع رح  خیش  .دندوب  يریهظ 

غلاب نآ  فیلأت  هک  تسا  ’ هعیـشلا لئاسو  ، ‘ راثآ نیا  نیرت  مهم  .تسا  هدـنام  ياج  رب  ییاهب  نارگ  راثآ  ناـشیا  زا  .دـنام  رهـش  نیا  رد  لاـس  و 31  درک 
.تسا هدیماجنا  لوط  هب  لاس   20 رب

ۀـسردم نیریز  ۀـقبط  رد  و  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  راوج  رد  ار  شرهطم  رکیپ  درک و  تاـفو  دهـشم  رد  1104ق ، ناضمر بش 21 رد  خیـش  ماجنارس ،
.دندرک نفد  بالقنا  نحص  هب  لصتم  رفعجازریم ،
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1339ش) ات 1270 ( ) هیلع هللا  همحر  ) ینیوزق مشاه  خیش 

نارهت نیوزق و  رد  ار  يوزوح  حوطـس  زا  یتمـسق  تامدـقم و  وا  .دـش  دـلوتم  نیوزق  رهـش  رد  1270ش ، لاس ینیوزق ،’ مشاه  خیـش  جاـح  هللا  تیآ  ‘
هب دـندوب و  یناهفـصا ’ يورغ  يدـهم  ازریم  هللا  تیآ   ‘ و هدازاـقآ ’ دـمحم  ازریم  جاـح  هللا  تیآ   ‘ رـضحم رد  یتدـم  يارب  دهـشم  رد  ناـشیا  .تخومآ 

لـضاف  ‘ ياه هسردـم  رد  ینیوزق  موحرم  هک  تسا  ییاه  سرد  لوصا ، جراخ  هیافک و  بساکم ، لئاسر ، .تخادرپ  جراخ  یلاـع و  حوطـس  سیردـت 
تیآ : ‘ هلمجزا دنیآ ؛ یم  رامـش  هب  مالـسا  ناهج  ناریا و  ریهاشم  ناروآ و  مان  زا  ناشیا  نادرگاش  زا  یخرب  .درک  یم  سیردت  دهـشم  باون ’  ‘ و ناخ ’

زین و  یمیکح ’ اضردمحم  داتسا  ’، ‘ یچ هناشریدم  مظاک  داتسا  ’، ‘ یتعیرش یقتدمحم  داتسا  ’، ‘ یسبط ظعاو  هللا  تیآ  ’، ‘ یناغون يدهمازریم  جاح  هللا 
’. یلاعلا هلظدم  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  بالقنا ، مظعم  ربهر  ‘

؛ درک یم  ینیرفآ  شقن  زین  يولهپ  ۀنازیتس  نید  ياه  تسایس  لباقم  رد  يریگ  عضوم  ناسارخ و  یسایس  لئاسم  رد  هیلع ،) هللا  همحر  ) ینیوزق هللا  تیآ 
دهشم هب  تشگزاب  ةزاجا  یناخاضر  تموکح  نایاپ  ات  نارهت ، هب  لاقتنا  زا  سپ  يو  .دش  لقتنم  نارهت  هب  ریگتسد و  داشرهوگ  ۀعقاو  رد  هک  يروط  هب 

.تفاین ار 

رد يوضر ، رهطم  مرح  رد  ار  شکاپ  رکیپ  تشذـگرد و  1339ش  رهم اب 22 فداصم  1381ق ، یناثلا عیبر  رد 20 ینیوزق ، مشاه  خیـش  جاح  هللا  تیآ 
.تسا شش  ةرامش  يرادشفک  رضاح  لاحرد  هک  دندرک  نفد  يدازآ  نحص  يالط  ناویا  تسار  تمس  رد  عقاو  هفایضلاراد ، قاور  يورهار 

(1279-1361 ق) یکدوخن هب  روهشم  یناهفصا  یلع  نسح  جاح 

ق.ه لاس 1279  رد  ربکا  یلع  الم  دنزرف  یکدوخن  هب  روهشم  یناهفصا ، يدادقم  یناهفصا  یلعنسح  خیش  جاح 
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بش رتشیب  یگلاس  هدزناپ  ات  سپ ، نآ  زا  تخاس و  انشآ  اعد  زامن و  اب  رادیب و  هاگرحس  ره  رد  یکدوک  نامه  زا  ار  وا  شردپ  .دش  دلوتم  ناهفصا  رد 
.درک یم  هتوتیب  ار  حبص  ات  اه  بش  دوب و  راد  هزور  ار  هام  ره  ضیبلا  مایا  ناضمر و  نابعش ، بجر ، ياه  هام  هلاس  ره  شتکرب  رپ  رمع  نایاپ  ات  ار  اه 

دمحم الم  دنوخآ  دزن  ار  هفسلف  قطنم و  لوصا و  هقف و  تفرگ و  ارف  ناهفـصا  رد  ار  برع  تایبدا  نابز و  نتـشون و  ندناوخ و  یلعنـسح ، خیـش  جاح 
هرهب رصع  نآ  ناروشناد  زا  دنچ  ینت  یفشک و  رفعج  دیس  ردپ  انیس ، دیس  جاح  رضحم  زا  ار  ریسفت  درک و  ذملت  ییاقشق  ناخریگناهج  ازریم  یشاک و 

وا .تسج 

دیـس دزن  دیدرگ و  فرـشم  فجن  هب  یهلا  فراعم  لیمکت  يارب  دعب  لاس  درک و  تماقا  رهـش  نیا  رد  لاس  کی  دـش و  دهـشم  مزاع  ق.ه  لاس 1303 
لاس 1314 ات  درک و  رفس  دهـشم  هب  رگید  راب  ق.ه  لاس 1311  .تخومآ  شناد  یغاب  هرق  لیعامسا  الم  يریمشک و  یـضترم  دیـس  یکراشف و  دمحم 

.دنام دهشم  رد  ق.ه 

رد دـنام ، اج  نآ  رد  ق.ه  لاس 1318  ات  دش و  فجن  مزاع  یهاتوک  فقوت  زا  سپ  تشگزاب و  ناهفـصا  هب  یلعنـسح  خیـش  جاح  ق.ه  لاس 1315  رد 
.تشگزاب ناهفصا  هب  رگید  راب  ق.ه  لاس 1319  .تخادرپ  یم  تدابع  ترایز و  هب  رامت  مثیم  لیمک و  هربقم  هلهس ، هفوک ، دجسم  رد  فجن 

جاح تیالو  ماقم  هب  یگتخابلد 

.تشاد تماقا  دهشم  رد  رمع  نایاپ  ات  درک و  تمیزع  دهشم  هب  ق.ه  لاس 1329 رد  هک  نیا  ات  دیشک ، تابتع  هب  راب  نیدنچ  ار  یلعنسح  خیش 

رد شا  هزانج  تسب و  هدام  ملاـع  زا  مشچ  یگلاـس  نـس 82  رد  ق.ه ، لاس 1361  نابعش  زور 17  هکنیا  اـت  دوب ، يرتسب  لزنم  رد  رمع  رخآ  هاـم  کـی 
.دیدرگ نفد  یسابع  ناویا  رانک  مالسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  رهطم  مرح  بالقنا  نحص 

1395ق) ات 1313  ) رادیب عجرم  هیلع ) هللا  همحر  ) ینالیم هللا  تیآ 

لیصحت زا  سپ  وا  .دش  دلوتم  فرشا  فجن  رد  داهتجا ، تهاقف و  نادناخ  رد  مرحم 1313ق ، متشه  رد  ینالیم ،’ ینیسح  يداهدمحمدیس  هللا  تیآ  ‘
، فجن رد  تامدقم 
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زا ییاور  ةزاـجا  يو 1500  .تخومآ  شیوخ  نامز  گرزب  ناداتـسا  دزن  ار  تایـضایر  قـالخا و  ریـسفت ، مـالک ، هفـسلف ، لوصا ، هقف ، جراـخ  سورد 
لئاسو لاس ، تشه  یط  یمق ، یلع  خیـش  يریازج و  نیدلاردصدیـس  هللا  تیآ  ییابطابط و  ۀـمالع  يراکمه  اـب  ناـشیا  .درک  تفاـیرد  حرطم  ياـملع 

دش فّرشم  سدقم  دهشم  هب  مالسلا ) هیلع  ) متشه ماما  كاپ  ربق  ترایز  يارب  رد 1332ش ، هیلع ) هللا  همحر  ) ینالیم هللا  تیآ  .درک  حیحصت  ار  هعیشلا 
تفن ندش  یلم  تضهن  رد  مدرم  تازرابم  يریگ  جوا  اب  وا  .تخادرپ  لوصا  هقف و  جراخ  سیردت  هب  دـنام و  دهـشم  رد  املع  مدرم و  تساوخرد  اب  و 

.تخادرپ هاش  میژر  اب  هزرابم  هب  ناریا  تلم  اب  ماگمه  هیلع ،) هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  مایق  و 

هب دوبن ؛ لفاغ  زین  هعیش  تیناقح  تیبثت  مالسا و  نید  جیورت  نییبت و  زا  ینید ، تیعجرم  یـسایس و  تازرابم  رانک  رد  هیلع ) هللا  همحر  ) ینالیم هللا  تیآ 
هک یکیژلب  حارج  نیو ،’ لوب  روسفورپ  : ‘ هلمجزا دندیورگ ؛ مالسا  هب  وا  ییامنهار  اب  رفن  اهدص  دهـشم ، رد  راوگرزب  نیا  تماقا  تدم  رد  هک  يروط 

هللادبع مان  مالسا ، لوبق  اب 

.تسا نوفدم  دهشم  عیبر  هجاوخ  ناتسربق  رد  نونکا  مه  دیزگرب و  دوخ  يارب  ار 

مرح رکـشلاراد  قاور  رد  ار  وا  .تشذگرد  سدقم  دهـشم  رد  1395ق  بجر 29 هعمج ، زور  رد  هیلع ،) هللا  همحر  ) ینـالیم يداهدمحمدیـس  هللا  تیآ 
.دندرپس كاخ  هب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  كرابم  رس  تشپ  رد  عقاو  يوضر ، رهطم 

ات 1386ق) 1318  ) ینآرق میکح  هیلع ) هللا  همحر  ) ینیوزق یبتجم  خیش 

مولع تامدقم  .دـش  دـلوتم  یناحور  يا  هداوناخ  رد  نیوزق و  ياهاتـسور  زا  یکی  رد  لاـس 1318ق ، هیلع ،) هللا  همحر  ) ینیوزق یبتجم  خیـش  هللا  تیآ 
رد حطس ، ات  ار  یمالسا 
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رضحم زا  لاس  تفه  تدم  هب  فجن ، رد  .دش  فرـشا  فجن  یهار  شردپ  هارمه  رد 1330ق  لیـصحت ، ۀمادا  يارب  تفرگ و  ارف  نیوزق  ۀیملع  ةزوح 
مق هـب  رد 1339ق  درب ؛ هرهب  ینیئاـن ’ نیـسحدمحمازریم   ‘ و يزاریـش ’ یقتدـمحمازریم   ‘ و يدزی ’ مظاکدمحمدیـس   ‘ نوـچمه راـگزور ، نآ  ناـگرزب 

دهشم و رد  تنوکس  اب  زا 1341ق ، يو  .دش  دنم  هرهب  مق  ۀیملع  ةزوح  سسؤم  يدزی ،’ يرئاح  میرکلادبع  خیـش   ‘ سرد رـضحم  زا  درک و  ترجاهم 
’ ناقرفلا نایب   ‘ يدلج جـنپ  ۀـعومجم  ناشیا ، رثا  نیرت  مهم  .تخادرپ  لوصا  هقف و  ینآرق و  فراعم  سیردـت  هب  رهـش ، نیا  ناگرزب  سرد  زا  هدافتـسا 

.تسا

ناهج زا  مشچ  1386ق ، ۀجح يذ  زور 22  رد  لضاف ، درگاش  اهدـص  تیبرت  ملع و  هار  رد  ترجاـهم  اـه  لاـس  زا  سپ  ینآرق ، میکح  نیا  ماـجنارس ،
.دش هدرپس  كاخ  هب  یمالسا  بالقنا  نحص  یبرغ  علض  رد  تسبورف و 

1377ش) ات 1304 ( ) هیلع هللا  همحر  ) يرفعج ۀمالع 

زیربت ۀـیبلاط  ۀـسردم  رد  ار  هزوح  یتامدـقم  سورد  .دوشگ  ناـهج  هب  هدـید  زیربـت  رد  لاس 1304ش ، هیلع ’) هللا  همحر  ) يرفعج یقتدـمحم   ‘ همـالع
، ینایتشآ يدهمازریم  ینباکنت و  اضردمحم  خیـش  هللا  تیآ  رـضحم  رد  يورَم  ۀسردم  رد  نارهت  رد  .دش  نارهت  مزاع  لیـصحت ، ۀمادا  يارب  دنارذگ و 

.تخومآ ار  هفسلف  حوطس و 

دومحمدیـس هللا  تیآ  (’، ‘ هیلع هللا  همحر  ) ییوخ مساقلوبادیـس  هللا  تیآ  : ‘ نوچمه یناروشناد  سرد  زا  دـش و  فجن  راپـسهر  یناوج  زاغآ  رد  ناشیا 
.دُرب ار  مزال  ةدافتسا  میکح ’ نسحمدیس  هللا  تیآ   ‘ و هیلع ’) هللا  همحر  ) ینالیم يداهدمحمدیس  هللا  تیآ  ’، ‘ يدورهاش
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تفر و نارهت  هب  تیاهنرد ، دهشم و  مق و  هب  تشگزاب و  ناریا  هب  رد 1337ش ، فجن ، رد  تماقا  لاس  هدزای  زا  سپ  هیلع ) هللا  همحر   ) يرفعج ۀمالع 
.تخادرپ سیردت  هب  يورم  ۀسردم  رد 

ندنل رد  هیر ، ناطرس  يرامیب  هرود  کی  زا  سپ  داتـسا  .دیـسر  نایاپ  هب  1377ش ، نابآ رد 24 هیلع ،) هللا  همحر  ) يرفعج یقتدـمحم  همالع  رابرپ  رمع 
.دندرپس كاخ  هب  يوضر  رهطم  مرح  دهزلاراد  قاور  رد  دهشم ، هب  لاقتنا  زا  سپ  ار  شرهطم  رکیپ  درک و  تلحر 

1384ش) ات 1304) نرق ياردصالم  هیلع ) هللا  همحر   ) ینایتشآ نیدلا  لالجدیس  همالع 

، ینید مولع  يریگارف  يارب  یگلاس  هدزون  رد  .دش  دـلوتم  كارا  عباوت  زا  نایتشآ ، رهـش  رد  لاس 1304ش ، ینایتشآ ،’ نیدلا  لالجدیس   ‘ همالع ِداتسا 
ناونع هب  دهشم  هاگشناد  رد  رد 1338ش  ناشیا  .تخادرپ  زین  لوصا  هقف و  ریسفت ، مالک ، نافرع ، هفسلف ، سورد  لیصحت  هب  دش و  مق  مزاع 
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ار تمکح  هفسلف و  هورگ  تیریدم  رد 1349  دمآ و  لیان  يداتسا  ۀبتر  هب   1345 هامرذآ رد  دش ، باختنا  یمالسا  فّوصت  هفسلف و  ۀتـشر  رد  سّردم 
ناریا یمالسا  يروهمج  مولع  ناتسگنهرف  ۀتسجرب  دنمشناد  ناونع  هب  دعب ، لاس  کی  هتسشنزاب و  رد 1375  داتسا  .تفرگ  هدهع  هب  هاگشناد  نامه  رد 

.دش هدیزگرب 

.دندرک نفد  يوضر  رهطم  مرح  دهزلاراد  رد  ار  شرهطم  رکیپ  دش و  هتسب   1384 نیدرورف 3 رد ینایتشآ ، نیدلا  لالجدیس  همالع  یگدنز  رتفد 

1360ش) ات 1311  ) داژن یمشاه  میرکلادبع  دیس 

تفر و رهشهب  يرتمولیک  ود  رد  ناتسهوک  ياتسور  هب  یناوجون  لیاوا  رد  .دش  دلوتم  رهشهب  رد  لاس 1311ش  داژن ، یمشاه  میرکلادبعدیس  دیهش 

هللا تیآ   ‘ رـضحم رد  لاس  هدراهچ  دـش و  مق  مزاع  تالیـصحت  لـیمکت  همادا و  يارب  يو  .تخادرپ  لیـصحت  هب  یناتـسهوک ’ هللا  تیآ  ترـضح   ‘ دزن
هللا همحر  ) يدرجورب هللا  تیآ  تلحر  اـب  ناـمز  مه  سپـس  دوـب ؛ هیلع ’) هللا  همحر  ) ینیمخ هللا  تیآ   ‘ نینچمه و  هـیلع ’) هللا  هـمحر  ) يدرجورب یمظعلا 

.دش سیردت  لوغشم  هیملع  ةزوح  رد  درک و  ترجه  دهشم  هب  هیلع )

هب يا  هزات  دـُعب  رتشیب ، تیلاـعف  اـب  يدازآ ، زا  سپ  راـبره  دـش و  تشادزاـب  راـب  جـنپ  يولهپ  میژر  طـسوت  ، 1357 ات ياه 1342 لاـس  لوط  رد  ناـشیا 
يامظع تیلوت  یلاعلا و  هلظدـم  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  بالقنا ، مظعم  ربهر  اب  هارمه  دهـشم ، رد  داژن  یمـشاه  دیهـش  .دیـشخب  دوخ  تازراـبم 

.دنتشاد تیلاعف  دادبتسا  گنچ  زا  مدرم  يدازآ  يارب  یلاعلا ، هلظدم  یسبط  ظعاو  هللا  تیآ  ترضح  يوضر ، سدق  ناتسآ 

رد دعب ، زور  کی  تسویپ و  یهلا  توکلم  هب  تسب و  ورف  يدام  تایح  زا  مشچ  تداهـش ، اب  ناقفانم  تسد  هب   1360 رهم رد 7 راوگرزب  نیا  ماجنارس ،
.دش هدرپس  كاخ  هب  يوضر  رهطم  مرح  مالسلاراد  قاور 
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عقربم يوضر  یقت  دمحم  دیس  دیهش  رادرس 

هب نت  لیـصحت ، زا  تغارف  زا  سپ  .دوشگ  اـیند  هب  هدـید  مالـسلا ،  هیلع  متـشه  ماـما  یتوکلم  هاـگراب  راوج  رد  راـهب 1334 ، رد  راوگرزب ، دیهـش  نیا 
نهذ و داژن ، یمشاه  مالسالا  تجح  دیهش  یلاعلا و  هلظدم  يا  هنماخ  هللا  تیآ  رـضحم  رد  وا  .تسویپ  نویبالقنا  فوفـص  هب  دادن و  توغاط  يزابرس 

یهار هیلع ،) هللا  همحر   ) ماما نامرف  هب  یگدـنزاس  داهج  لیکـشت  اب  .دـیدرگ  ناشیوخ  ناتـسود و  عمج  عمـش  هک  يا  هنوگ  هب  داد ، الج  ار  دوخ  حور 
توعد دابآ ، مالسا  هوژپ  تشد  تاعافترا  رد  يالبرک 10  یتایلمع  هقطنم  ییاسانش  ماگنه  دادرخ 1366 و  رد  ماجنارس  دیدرگ ؛ روشک  مورحم  طاقن 

رگنس نیرخآ  .دش  هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  شیادتقم  ماما و  رانک  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  تفگ و  کیبل  ار  قح 
هللا یلص  ءایبنالا  متاخ  یسدنهم  هاگرارق  یهدنامرف  یماقم  مئاق  داهج و  گنج  یسدنهم  ینابیتشپ و  يزکرم  داتس  تیلوئسم  زیزع ، دیهـش  نآ  تمدخ 

.دوب ملسو  هلآ  هیلع و 

يوضر مرح  ياروشاع  يادهش 

اه و تسب  اه ، نحص  اه ، قاور  هک  یلاح  رد  يرمق و  يرجه  ياروشاع 1415  اب  ربارب  يدیشروخ  لاس 1373  دادرخ  هبنشود 30  زور  تعاس 14:26 
هللادـبعابا نادیهـش  رـالاس  هب  تدارا  قشع و  زا  هتخورفارب  مدرم  دز و  یم  جوـم  تیعمج  زا  مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  نیمتـشه  رهطم  دـقرم  فارطا 

، نیگمهـس يراجفنا  دنک و  یم  رپ  ار  يوضر  هرونم  هضور ي  ياضف  بمب ، راجفنا  بیهم  يادص  دنا ، ییارـس  هحون  يرادازع و  قرغ  یلع ، نیـسحلا 
ناقفانم یهنیک  زا  هچنآ  .ددرگ  یم  شخپ  مرح  تیونعم  رـسارس  ياضف  رد  نوخ  يوب  ظیلغ و  دود  دعب ، يا  هظحل  دروآ و  یم  رد  هزرل  هب  ار  اج  همه 

كولب 27 رد  هعقاو  نیا  يادهـش  .درک  دـهاوخن  اهر  ار  تیالو  نانمـشد  نابیرگ  ناـشتیمولظم  دـبا  اـت  هک  دوب  دیهـش  و 27  حورجم   300 دنام ، یقاب 
.دندش نفد  يروهمج  نحص  رد  عقاو  مالسلا  هیلع  همئالا  نماث  تشهب 
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1394ش) ات 1314  ) یسبط ظعاو  سابع  هللا  تیآ 

ینیمخ ماما  نمهب 1357  رد  یمالسا  تضهن  يزوریپ  اب  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  یناحور  يا  هداوناخ  رد  نمهب 1314 رد  یسبط  ظعاو  سابع  هللا  تیآ 
( هیلع هللا  همحر  )

خـیرات 15 رد  یمکح  یط  دـعب ، لاس  ود  دـندرپس و  یـسبط  ظـعاو  هللا  تیآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  جـجحلا  نماـث  یتوکلم  سدـقم و  ناتـسآ  یتسرپرس 
يوس زا  مکح  نیا  هیلع ،) هللا  همحر   ) ینیمخ ماما  تلحر  زا  سپ  .دندومرف  بوصنم  يوضر  سدق  ناتسآ  تیلوت  تمـس  هب  ار  ناشیا  نیدرورف 1359 

.دندش هدرپس  كاخ  هب  رکشلاراد  قاور  رد  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  دنفسا 1394  رد 14  ناشیا  .دش  دییات  یلاعلا ) هلظدم   ) يربهر مظعم  ماقم 

رهطم مرح  رد  نوفدم  ریهاشم  زا  رگید  یخرب 

يدازآ نحص 

قاتا 148. يولج  یتبرت ، سابع  خیش  جاح  • 

يرادشفک 6. لخاد  یفجن ، يولوم  نسح  هللا  تیآ  • 

قاتا 162. يولج  مدقم ، یقت  دمحم  دیس  الط ،  ناویا  لخاد  ناشفا ، رد  یلوبق  نسح  هللا  تیآ  • 

قاتا 163. يولج  يراوزبس ، هیقف  داوج  دیس  • 

قاتا 166. يولج  این ، تمکح  رقابدمحم  هللا  تیآ  • 

قاتا 169. يولج  هلاو ، دمحم  هللا  تیآ  • 

قاتا 169. لخاد  يدهتجم ، رفعج  خیش  جاح  • 

قاتا 169. لخاد  یبارتوبا ، سابع  دیس  • 

قاتا 171. لخاد  یتعیرش ، ینانیزم  یقت  دمحم  داتسا  • 

كولب 144. يدازآ ، نحص  تشهب  یناچوق ، هللا  حیبذ  خیش  • 

كولب 175. يدازآ ، نحص  تشهب  هداز ، ثدحم  نسحم  خیش  جاح  • 

كولب 188. يدازآ ، نحص  تشهب  نایراصنا ، اضر  جاح  كولب 141 . . يدازآ ، نحص  تشهب  هداز ، یساقآ  نسح  دیهش  • 

بالقنا نحص 

.دالوف هرجنپ  يولج  خیش ، یضترم  رتکد  • 

قاتا 106. يولج  ینارهت ، ینیسح  نیسح  دمحم  همالع  • 
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.الط ناویا  دالوف و  هرجنپ  نیب  دماح ، میرکلادبع  خیش 

یمالسا يروهمج  نحص 

كولب 368. یمالسا ، يروهمج  نحص  تشهب  رون ، نایهار  ناوراک  يادهش  • 

قاتا 36. یمالسا ، يروهمج  نحص  تشهب  نارق ، يراق  انم و  دیهش  رگراک ، ینسح  نسحم  جاح  • 

دابعلاراد قاور 

.داژن يوسوم  هللا  تیآ  • 

.ینیسح ردص  هللا  تیآ  • 

رورسلاراد قاور 

.دیراورم یلعنسح  خیش  هللا  تیآ  • 

.یفسلف یلع  هللا  تیآ  • 

.نایظفاح نسحلاوبا  خیش  جاح  • 

مالسلاراد قاور 

یناگیاپلگ هللا  بیبح  ازریم  هللا  تیآ  • 

ضیفلا راد  قاور 

.یلاعلا هلظدم  يربهر  مظعم  ماقم  ردپ  يا ، هنماخ  داوج  دیس  • 

رکشلاراد قاور 

.یمق نسح  دیس  هللا  تیآ  • 

ظافحلاراد قاور 

 . ازریم سابع  • 

ناوضر غاب  .کلم  نیسح  جاح  • 

یلمآ یقتدمحم  هللا  تیآ  • 

.يراوزبس هللا  تیآ  • 

.یناچوق يدراطع  هللا  تیآ  • 
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دهزلاراد قاور 

.بایماک دیهش  • 

.یلعزخ هللا  تیآ  • 

.دهشم دیقف  هعمج  ماما  يزاریش ، نسحلاوبا  خیش  هللا  تیآ  • 

.یناجنز نیدلازع  هللا  تیآ  • 

هیالولاراد قاور 

.یصلاخ ورهار  یناتسهوک ، هللا  تیآ  • 
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ریوصت
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يرورض تاعالطا  لصف 5 :

.دیزادنین ریخأت  هب  ار  تقو  لوا  زامن  زگره  اضر ، ترضح  ردق  نارگ  ۀیصوت  شیامرف و  ساسارب  . 1

رهطم مرح  یغیلبت  یگنهرف  تامدـخ  هاگرد  زا  دـیناوت  یم  رهطم ، مرح  هب  تمیزع  زا  لبق  رهطم  مرح  یغیلبت  یگنهرف  ياه  همانرب  زا  عـالطا  تهج  . 2
.دییامن هدافتسا   razavi.aqr.ir یناشن هب  اضر  ماما 

، نادنملاس ناکدوک و  هب  یلامتحا  ياه  بیسآ  زا  يریگولج  روظنم  هب  تسا ؛ هجوت  ِروخرد  نارئاز  دادعت  هک  زورون  ناتـسبات و  دننام  هژیو  مایا  رد  . 3
.دیوش فرشم  مرح  هب  ترایز  يارب  حبص  يادتبا  بش و  ینایاپ  تاعاس  رد 

؛ دراد يرتشیب  تیمها  رهطم  مرح  رد  نآ  تیاعر  هکاجنآزا  هدوب و  بجاو  نارهاوخ  يارب  لماک  باجح  نتـشاد  تایاور ، تایآ و  دـیکأت  ساسارب  . 4
.تسا یمازلا  زین  رداچ  ینعی  رترب  باجح  زا  هدافتسا 

.دینک ذاختا  ار  مزال  تادیهمت  رهطم ، مرح  هب  دورو  زا  لبق  رهطم ، مرح  زا  یتشادهب  ياه  سیورس  ۀلصاف  هب  هجوتاب  . 5

ناکما نادنملاس ، ناکدوک و  يارب  هژیو  هب  صاخ ، عقاوم  رد  ات  دیشاب  هتشاد  هارمه  ار  هداوناخ  ياضعا  دوخ و  تماقا  لحم  سردآ  نفلت و  ةرامـش  . 6
.دشاب مهارف  عیرس  بسانم و  یناسر  تامدخ 

اه هینیـسح  اهارـسرئاز ، اه ، لته   ) نارئاز ناکـسا  لحم  رد  زور  ره  ار  اضر  ترـضح  يارـسنامهم  ياه  همان  توعد  يوضر  سدـق  ناتـسآ  نامداخ  . 7
.دننک یم  عیزوت  زین  رئاز  ياه  پمک  اه و  كراپ  سرادم ، رد  اه  لحم  نیا  رب  هوالع  زورون  دیع  ناتسبات و  مایا  رد  و  ...و )

.دیراپسب ...و  ریذپنامهم  ارسرئاز ، لته ، رتفد  هب  ار  دوخ  یتمیق  ءایشا  لوپ و  رهطم ، مرح  هب  فرشت  زا  لبق  . 8

تروصرد .دینک  يراددوخ  ...و  يرادرب  ملیف  یـساکع و  ياه  نیبرود  عاونا  رژراش ، یتسد ، فیک  نتـشاد  هارمه  زا  رهطم  مرح  هب  فرـشت  ماگنه  . 9
.دینک تفایرد  دیسر  هداد و  لیوحت  تاناما  رتافد  هب  ار  نآ  يرورض ، عقاوم  رد  یفاضا  لیاسو  نتشاد  هارمه 
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، یماظن لیاسو  يزپ ، كاروخ  لیاسو  باوخ ، لیاسو  دننام  میجح  لیاسو  هنوگره  تفایرد  زا  رهطم ، مرح  ياه  يدورو  رد  رقتسم  تاناما  رتافد  . 10
.دنتسه روذعم  ...و  اه  یکاروخ  عاونا  نادمچ ،

باون یـسربط و  يزاریـش ، ياه  يدورو  يادـتبا  رد  یـصوصخ  شخب  هب  قلعتم  ياه  ناـکم  هب  دـیناوت  یم  یلیاـسو ، نینچ  نتـشاد  هارمه  تروصرد 
.دینک هعجارم  يوفص 

لمح لیاسو  نینچمه  وشات ، رادـخرچ و  ياه  یلدنـص  زا  دـیناوت  یم  ناوت ، مک  دـنملاس و  نارئاز  لاح  هافر  تهج  رهطم ، مرح  ياه  يدورو  رد  . 11
.دینک هدافتسا  لولعم  دنملاس و  نارئاز 

.دیشاب هدروخلاس  دارفا  ناکدوک و  بظاوم  دنراد ، یقرب  هلپ  هک  ییاه  لحمرد  . 12

، دنراد یعرش  رذع  هک  یصاخشا  دورو  ةدودحم  . 13

.دیشاب اشوک  سدقم  ناکم  نیا  تمرح  ظفح  رد  یعرش ، لئاسم  تیاعر  نمض  ًافطل  تسا ؛ هدش  صخشم  هشقن  رد 

.دوش یم  ماجنا  یسوط  خیش  ۀکرابم  قاور  رد  طقف  يزور ، هنابش  تروص  هب  ناوج  ياه  جوز  دقع  ۀبطخ  مسارم  يرازگرب  . 14

.دییامرف تیاعر  اضر  ترضح  رهطم  مرح  رد  هژیو  هب  اج ، همه  رد  ار  یتشادهب  لوصا  . 15

.دیزیهرپب ندیشکراگیس  زا  اضر  ترضح  رهطم  مرح  رد  هژیو  هب  اج ، همه  رد  . 16

.دینک يراددوخ  ...و  اه  قاور  سدقم ، ياه  نحص  رد  ندیباوخ  زا  . 17

.دینک يراددوخ  رهطم  مرح  رد  يرادرب  ملیف  يرادرب و  سکع  زا  . 18

.دیهد لیوحت  نآ  هب  طوبرم  ياهرتفد  هب  طقف  ار  دوخ  یعرش  تاهوجو  تاناما و  تاروذن ، . 19
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.دییامرفن فقوت  ددرت  ياهریسم  رد  هدرک و  تکرح  دوخ  تسار  تمس  زا  هراومه  رهطم ، مرح  ياه  قاور  رد  مظن  تیاعر  روظنم  هب  . 20

ياه هناخوضو  زا  هدرک و  يراددوخ  سدقم  ياه  نحـص  ضوح  رانک  رد  نتفرگوضو  زا  دیاب  مرتحم  نارهاوخ  یعرـش ، نیزاوم  ظفح  روظنم  هب  . 21
.دننک هدافتسا  یتشادهب  ياه  سیورس  رد  هدش  هیبعت 

نیاربانب تسا ؛ هدـش  نییعت  يا  هناگادـج  ياه  ناکم  ناوناب  نایاقآ و  ترایز  تدابع و  يارب  رهطم ، مرح  يونعم  ياضف  تیوقت  ظفح و  روظنم  هب  . 22
.دییامرف صخشم  ار  اه  نآ  هب  ندش  قحلم  لحم  دوخ ، ناهارمه  هداوناخ و  ياضعا  زا  ندشادج  فّرشت و  زا  لبق 

هژیو هب  ناهارمه ، ندرک  مگ  تروصرد  .دراد  دوجو  ناگدـشمگ  روما  هب  یگدیـسر  ناگدـشادیپ و  يزور  هنابـش  رتافد  اـه ، نحـص  یماـمت  رد  . 23
.دییامرف هعجارم  رتافد  نیا  هب  يدرسنوخ ، شمارآ و  ظفح  نمض  نادنملاس ، نالاسدرخ و 

ینابهگن رتفد  هب  ای  هداد  لیوحت  ناگدـشمگ  روما  هب  یگدیـسر  ناگدـشادیپ و  رتافد  هب  ار  اه  نآ  هدـشمگ ، دارفا  لافطا و  اب  دروخرب  تروصرد  . 24
.دینک ییامنهار  اه  نحص  رد  رقتسم 

.دییامرف لصاح  سامت   0513  - نفلت 2002233 هرامش  اب  دیناوت  یم  نینچمه 

یلامش علض  رد  رقتـسم  هدش ، ادیپ  ءایـشا  يرادهگن  رتفد  هب  ار  ...و  تالآرویز  هارمه ، نفلت  یـشوگ  لوپ ، فیک  نوچمه  هدشادیپ ، یتمیق  ءایـشا  . 25
.دیهد لیوحت  ریدغ ، نحص 

قاور یمالسا ، يروهمج  نحص  داشرهوگ ، عماج  دجـسم  رد  عقاو  یکـشزپ  ياه  تیروف  ياه  هاگیاپ  هب  یـسناژروا ، تامدخ  هب  زاین  تروصرد  . 26
.دییامرف لصاح  سامت  نفلت 0511-2002424  اب  ای  هدرک  هعجارم  هباجالاراد  قاور  یناخ و  متاح 

نفلت هرامـش  اب  زاین ، تروصرد  دیهد و  عالطا  رهطم  مرح  یهاگآ  شخب  ای  نامداخ  هب  دـیدرک ، دروخرب  صاخ  دراوم  كوکـشم و  دارفا  اب  رگا  . 26
.دییامرف لصاح  سامت  ياه 2002215-0511 و 0511-2256990 

ياه همانرب  ناکم  نامز و  اـب  ار  امـش  رهطم ، مرح  فلتخم  طاـقن  اـه و  يدورو  رد  رقتـسم  یناـسر  عـالطا  ياـهولبات  رکیپ و  نهپ  ياـه  نویزیولت  . 27
.دنک یم  انشآ  یگنهرف  فلتخم 

هک راک  نیا  زا  نیاربانب  درادـن ؛ دوجو  ...و  يدالوف  ياـه  هرجنپ  حیرـض ، هب  هچراـپ  لـفق و  نتـسب  رب  ینبم  یکردـم  دنـس و  چـیه  ینید  عباـنم  رد  . 28
.دییامرف يراددوخ  ًادج  دوش ، یم  یبهذم  تاهبش  يریگ  لکش  بجوم 
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زا دـیناوت  یم  زین  اه  شفک  نتـشاد  هارمه  هب  لـیامت  تروصرد  .دیراپـسب  اـه  يرادـشفک  هب  ار  دوخ  ياـه  شفک  رهطم ، مرح  هب  فّرـشت  ماـگنه  . 29
.تسا دوجوم  اه  يرادشفک  رد  هدش و  هیهت  روظنم  نیا  يارب  اه  کیتسالپ  نیا  .دینک  هدافتسا  صوصخم  ياه  کیتسالپ 

.دیزیهرپب رهطم ، حیرض  فارطا  رد  هژیو  هب  دنلب ، يادص  اب  اعد  تئارق  نداتسرف و  تاولص  زا  هدرک و  ظفح  ار  مرح  يونعم  طیحم  شمارآ  . 30

.میوشن نارگید  تیذا  رازآ و  ثعاب  هدرک و  ترایز  رترود  يا  هلصاف  زا  تسا  رتهب  رهطم ، حیرض  هب  نتشادن  یسرتسد  تیعمج و  ماحدزا  ماگنه  . 31

.دییامرف هجوت  رهطم  مرح  نامداخ  ياه  هیصوت  هب  تعامج  ياهزامن  مسارم و  يرازگرب  ماگنه  ترایزرما ، رد  تلوهس  يارب  . 32

.دینک شوماخ  ار  دوخ  هارمه  نفلت  تعامج ، ياهزامن  يرازگرب  ترایز و  ماگنه  . 33

نیب رد  اه  نآ  نتـشاذگ  زا  هداد و  رارق  هدـش  صخـشم  ياه  ناکم  رد  ار  اه  نآ  زامن و ...  رهم  هیعدا و  بتک  حـیتافم ، نآرق ، زا  هدافتـسا  زا  سپ  . 34
.دییامن يراددوخ  نیمز  يور  زامن و  فوفص 
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.تسا مارح  یعرش  رظنزا  دوش و  یم  بوسحم  فقو  لام  رد  فرصت  هیعدا ، بتک  اه و  حیتافم  اه ، نآرق  يور  رب  بلطم  هنوگره  نتشون  . 35

باب يدورو  رد  عقاو  یگنهرف ، تالوصحم  ۀضرع  هاگـشورف  هب  رهطم ، مرح  رد  هدشرازگرب  مسارم  یگنهرف و  ياه  همانرب  ِيد  یـس  ۀـیهت  تهج  . 36
.دییامرف هعجارم  داوجلا 
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ریوصت
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یتشادهب یهافر و  تامدخ  لصف 6 :

تاناما رتافد 

: نارئاز دنمشزرا  يایشا  يدقن و  تاناما  رتافد  . 1

عونمم رهطم  مرح  لخاد  هب  اه  نآ  دورو  هک  ار  یلیاسو  دنتسه و  رقتـسم  رهطم  مرح  ياه  يدورو  مامت  رد  نارئاز ، لیاسو  تاناما  يزور  هنابـش  رتافد 
راـبنا هب  لـیاسو  رئاز ، ندرکن  هعجارم  تروصرد  تسا و  تعاـس  تاناما 3  نیا  يرادـهگن  نامز  تدـم  .دـنریگ  یم  لیوحت  تناما  تروص  هب  تسا ،
لیاسو يزپ ، كاروخ  لیاسو  باوخ ، لیاسو  یترفاسم ، ياه  كاس  نادـمچ ، عاونا  لیبقزا  میجح  لـیاسو  رتاـفد  نیا  .دوش  یم  هداد  لـیوحت  تاـناما 

.دنریذپ یمن  ...و  اه  یکاروخ  عاونا  یماظن ،

تیعقوم

نارئاز لیاسو  تاناما  رتافد 

نفلت

( مالسلا هیلع  ) داوجلا باب  يدورو 

، نارئاز لیاسو  تاناما  رتفد 

32002258-051  : ناردارب ةژیو 

32002459-051 نارهاوخ :  ةژیو  نارئاز ، لیاسو  تاناما  رتفد 

32002534-051 نارئاز :  هدناماج ي  لیاسو  تاناما  رابنا 

150 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


( مالسلا هیلع  ) اضرلا باب  يدورو 

32002448-051 نارهاوخ : ناردارب و  نارئاز ، لیاسو  تاناما  رتفد 

32002512-051 ناردارب :  ةژیو  نارئاز ، لیاسو  تاناما  رتفد  يوفص :  باون  يدورو 

32002368-051 نارهاوخ :  ةژیو  ، نارئاز لیاسو  تاناما  رتفد 

یسربط خیش  يدورو 

ناردارب ةژیو  نارئاز ، لیاسو  تاناما  رتفد 

051-32002398 : 

32002398-051 ( : 1) نارهاوخ ةژیو  نارئاز ، لیاسو  تاناما  رتفد 

32002447-051 ( : 2) نارهاوخ ةژیو  نیرئاز ، لیاسو  تاناما  رتفد 

یسوط خیش  يدورو 

، نارئاز لیاسو  تاناما  رتفد 

32002396-051 ( : 1) ناردارب ةژیو 

32002396-051 ( : 1) نارهاوخ ةژیو  نارئاز ، لیاسو  تاناما  رتفد 

32002397-051 ( : 2) ناردارب ةژیو  نارئاز ، لیاسو  تاناما  رتفد 

32002397-051 ( : 2) نارهاوخ ةژیو  نارئاز ، لیاسو  تاناما  رتفد 

( عماج نحص  يدورو 3   ) عماج نحص  یبرغ  علض  يدورو 

32002087-051 نارهاوخ :  ناردارب و  ، نارئاز لیاسو  تاناما  رتفد 

نارئاز هب  يزور ، هنابـش  تروص  هب  يوضر ، رهطم  مرح  ياه  قاور  اه و  نحـص  يدورو  رد  رتاـفد  نیا  دنمـشزرا : يایـشا  يدـقن و  تاـناما  رتاـفد  . 2
هب دنمـشزرا ، يایـشا  دقن و  هجو  نتـشاد  هارمه  تروصرد  دوش  یم  هیـصوت  یمارگ  نارئاز  هب  .دننک  یم  یناسر  تمدـخ  يوضر  رونم  هاگراب  مرتحم 

رتافد نیا  .دنزادرپب  يونعم  ضیف  بسک  ترایز و  هب  رطاخ  شمارآ  اب  دیـسر ، تفایرد  زا  سپ  هداد و  لیوحت  ار  دوخ  تناما  هدرک ، هعجارم  رتافد  نیا 
.دنراد هدهع  هب  زین  ار  هدشادیپ  يایشا  تفایرد  ۀفیظو  هدشادیپ ، يایشا  رتفد  نابیتشپ  ناونع  هب  دنمشزرا ، يایشا  يدقن و  تاناما  يرادهگن  رب  هوالع 

تیعقوم

دنمشزرا يایشا  يدقن و  تاناما  رتافد 

نفلت
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یسوط خیش  يدورو 

051-32002408

یسربط خیش  يدورو 

051-32002392

يوفص باون  يدورو 

051-32002388

يدازآ نحص 

051-32002267

نحص رد  عقاو  الط ، ناویا 

يدازآ

051-32002295

رکذلاراد قاور 

051-32002249

هجحلاراد قاور 

051-32002141

يرادشفک 17) بنج   ) یمالسا يروهمج  نحص 

051-32002304

يرادشفک 3) بنج   ) یمالسا بالقنا  نحص 

051-32003115

( مالسلا هیلع  ) اضرلا باب  يدورو 

051-32003166
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: ناگدشمگ روما  هب  یگدیسر  ناگدشادیپ و  رتافد 

، رتافد نیا  .تسا  هدش  رقتـسم  يوضر  رهطم  مرح  رد  هدـشمگ  دارفا  هب  عیرـس  یبایتسد  ناکما  مرتحم و  ياه  هداوناخ  ینارگن  عفر  روظنم  هب  رتافد  نیا 
لحم ناتـسرهش  ای  ...و ) ریذـپ  نامهم  هینیـسح ، لته ،  ) تقوم تماقا  لحم  نکاما  اه ، هداوناـخ  اـب  ساـمت  قیرطزا  ناگتـسباو ، هب  یناـسر  عـالطا  يارب 

.دریذپ یم  ماجنا  يزور  هنابش  تروص  هب  رتافد ، نیا  رد  یناسر  تمدخ  .دنهد  یم  ماجنا  ار  مزال  ياه  يریگیپ  تماقا ،

ناگدشادیپ يرادهگن  رتافد  تیعقوم 

ناگدشمگ روما  هب  یگدیسر  و 

نفلت

يدازآ نحص  رد  رقتسم  (، 1) يدازآ رتفد 

051-32002081  - 32002527

نحص رد  رقتسم  (، 2) يدازآ رتفد 

يدازآ

051-32002066

( مالسلا هیلع  ) اضرلا باب  رتفد 

عماج نحص  رد  رقتسم  ، 

رصع ّیلو  ناویا  بنج  يوضر ،

051-32003110 - 32003111 - 32002017 - 32002522

بنج رثوک ، نحص  رد  رقتسم  رثوک ، رتفد 

قاتا 115 مادخ ، گنیکراپ 

051-32002160 - 32003857

تسب رد  رقتسم  یسربط ، رتفد 

راد خرچ  یلدنص  رتفد  بنج  یسربط ، خیش 

051-32002065 - 32002570

يدورو يادتبا  رد  رقتسم  داشرهوگ ، رتفد 
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ییاهب خیش  تسب  زا  داشرهوگ  دجسم 

051-32002080 - 32002529

، یسوط خیش  تسب  رد  رقتسم  یسوط ، خیش  رتفد 

تاروذن رتفد  بنج 

051-32002051  - 32002523

یبرغ لامش  علض  رد  رقتسم  هجحلاراد ، رتفد 

هجحلاراد قاور 

051-32003870  - 32003869

نحص رد  رقتسم  یمالسا ، بالقنا  رتفد 

یمالسا بالقنا 

-32002530 - 32002531 - 32002532 - 32002262

32226836

نحص رد  رقتسم  يروهمج ، رتفد 

يروهمج

یمالسا
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: هدشادیپ يایشا  يرادهگن  رتافد 

دننک و یم  يرادهگن  صوصخم  تمسق  رد  تاصخشم ، تبث  یسررب و  زا  سپ  ار  رهطم  مرح  رد  هدشادیپ  يایشا  يزور ، هنابش  تروص  هب  رتافد  نیا 
یناشن هب  یسرتسد  تروصرد  رتافد  نیا  .دوش  یم  هداد  لیوحت  اه  نآ  هب  طوبرم  يایـشا  هدش و  میظنت  يا  هسلج  تروص  ناکلام ، ۀعجارم  تروصرد 

، ناکلام

يارب سوبوتا ، ای  راطق  امیپاوه ، طیلب  ندـشادیپ  لثم  دراد ؛ يروف  ۀـبنج  هک  يدراوم  رد  .دنتـسرف  یم  شبحاص  يارب  هدرک و  تسپ  ار  هدـشادیپ  ءیش 
.دوش یم  ماجنا  ینفلت  تروص  هب  هطوبرم ، زکارم  اب  مزال  ياه  یگنهامه  ناکلام ، نایز  ررض و  زا  يریگولج 

رتفد مان 

تیعقوم

رارقتسا

نفلت

هدشادیپ يایشا  رتفد 

32002229-051 - 32002357 ریدغ : نحص  یلامش  علض 

شفک كاشوپ و  رتفد 

ریدغ نحص  یلامش  علض 

051-2002122

: یقرب ياهربرئاز 

( مالسلا هیلع  ) اضرلا باب  ياه  يدورو  رد 

( مالسلا هیلع  ) داوجلا باب  و 

زامن زا  دعب  ات  دوش و  یم  زاغآ  حبـص ، زامن  زا  لبق  اهربرئاز ، نیا  یناسر  تمدخ  .دنا  هدش  هداد  رارق  دـنملاس  لولعم و  نارئاز  ةژیو  یقرب  ياهربرئاز  ، 
.دراد همادا  برغم 

: یقرب ياهربرئاز  ددرت  ریسم 

( مالسلا هیلع  ) داوجلا باب  يدورو  . 1

؛ سکعلاب یسوط و  خیش  تسب  يادتبا  ریدغ ، نحص  ، 

( مالسلا هیلع  ) اضرلا باب  يدورو  . 2
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.سکعلاب یلماع و  رح  خیش  تسب  يادتبا  رثوک ، نحص  ، 
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: راد خرچ  یلدنص  رتافد 

دنملاس نارئاز  تمدخ  رد  لاعف و  يزور  هنابش  تروص  هب  رهطم ، مرح  ياه  يدورو  رد  رتافد  نیا 

تفایرد وشات  ای  راد  خرچ  یلدنـص  رتافد ، نیا  زا  دناوت  یم  ربتعم  ییاسانـش  تراک  ۀـئارا  اب  اهنت  راد ، خرچ  یلدنـص  هب  دـنمزاین  درف  .دنتـسه  لولعم  و 
نیا .دننک  هدافتسا  راد  خرچ  یلدنص  رایـس  تشگ  یناسر  تمدخ  زا  دنناوت  یم  دنرادن ، ربتعم  ییاسانـش  تراک  دوخ  هارمه  هک  یمرتحم  نارئاز  .دنک 

.دنتسه رقتسم  رهطم  مرح  ياه  يدورو  رثکا  رد  رایس ، تشگ 

راد خرچ  یلدنص  رتافد  تیعقوم 

نفلت

تیلاعف نامز 

( مالسلا هیلع  ) اضرلا باب  يدورو 

رتفد بنج  ، 

تاروذن

051-32002435

يزور هنابش 

( مالسلا هیلع  ) داوجلا باب  يدورو 

بنج ، 

يوضر سدق  ناتسآ  یگنهرف  تالوصحم  هاگشیامن 

051-32002321

يزور هنابش 

رتفد بنج  یسوط ، خیش  يدورو 

ناردارب تاناما 

051-32002312

يزور هنابش 

رتفد بنج  یسربط ، خیش  يدورو 
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نارهاوخ تاناما 

051-32002316

يزور هنابش 

بنج یلماع ، رح  خیش  يدورو 

ناردارب تاناما  رتفد 

051-32002324

يزور هنابش 

نحص يدورو  ةرامش 1 ، گنیکراپ 

يوضر عماج 

051-32002812

يزور هنابش 

نحص يدورو  ةرامش 3 ، گنیکراپ 

تیاده

051-32002811

يزور هنابش 

: تاروذن رتافد 

ياه يدورو  ِتاروذـن  رتافد  .دـننک  یم  تفایرد  ار  نارئاز  يدـقنریغ  يدـقن و  تاروذـن  هک  دراد  دوجو  يرتافد  رهطم ، مرح  لخاد  اه و  يدورو  رد 
.دنهد یم  دیسر  هدرک و  تفایرد  ار  يدقن  تاروذن  رهطم ، مرح  لخاد  تاروذن  رتافد  يدقنریغ و  تاروذن  ًالومعم  رهطم  مرح 
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: يدقن تاروذن  رتافد  .فلا 

فیدر

رتافد

اه نآ  تیعقوم  يدقن و  تاروذن 

نفلت

1

قاور رد  رقتسم  يدقن ؛ تاروذن  رتفد 

هباجالاراد

051-32002453

2

رورسلاراد قاور  رد  رقتسم  يدقن ؛ تاروذن  رتفد 

051-32002250

3

قاور رد  رقتسم  يدقن ؛ تاروذن  رتفد 

هیالولاراد

051-32002315

4

يدازآ نحص  رد  رقتسم  يدقن ؛ تاروذن  رتفد 

051-32002253

5

بالقنا نحص  رد  رقتسم  يدقن ؛ تاروذن  رتفد 

یمالسا
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051-32002205

6

دجسم رد  رقتسم  يدقن ؛ تاروذن  رتفد 

داشرهوگ

051-32002216

7

ارس نامهم  رد  رقتسم  يدقن ؛ تاروذن  رتفد 

051-32002297

8

هجحلاراد قاور  رد  رقتسم  يدقن ؛ تاروذن  رتفد 

051-32002731

9

بنج رد  رقتسم  ماد ؛ يدقن  تاروذن  رتفد 

زود نالاپ  ریپ  ةربقم 

051-32002578

10

عماج نحص  رد  رقتسم  يدقن ؛ تاروذن  رتفد 

يوضر

051-32003892

11

رد رقتسم  ناوناب ؛ يدقن  تاروذن  رتفد 

يدازآ نحص  يالط  ناویا 
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051-32002746

12

يروهمج نحص  رد  رقتسم  يدقن ؛ تاروذن  رتفد 

یمالسا

051-32002043

: يدقنریغ تاروذن  رتافد  .ب 

فیدر

يدقنریغ و تاروذن  رتافد 

اه نآ  تیعقوم 

نفلت

1

( مالسلا هیلع  ) اضرلا باب  يدورو 

051-32002437

2

( مالسلا هیلع  ) داوجلا باب  يدورو 

051-32002193

3

یسربط خیش  يدورو 

051-32002563

4

یسوط خیش  يدورو 

051-32002367
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5

يوفص باون  يدورو 

051-32002356

6

رد رقتسم  شرف ؛ هاگشورف 

( مالسلا هیلع  ) داوجلا باب  يدورو 

0513-2002727

7

زود نالاپ  ریپ  ةربقم  بنج  رد  رقتسم  تاروذن ؛ رابنا 

051-32002580

8

ياهتنا رد  رقتسم  هدنز ؛ ماد  تاروذن  رتفد 

ةرامش 3 گنیکراپ 

051-32002112
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: اه يرادشفک 

رتافد

فرشت عون 

تیعقوم

ةرامش 1و 2و 3 يرادشفک 

نارهاوخ

یمالسا بالقنا  نحص 

ةرامش 4 يرادشفک 

یگداوناخ

يدورو یمالسا ، بالقنا  نحص 

یلماع رح  خیش  ةربقم 

ةرامش 5 يرادشفک 

نارهاوخ

يدازآ نحص 

ةرامش 6 يرادشفک 

نارهاوخ

يدازآ نحص 

ةرامش 7 يرادشفک 

ناردارب

يدازآ نحص 

ةرامش 8 يرادشفک 

یگداوناخ

( هیلع هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  قاور  يدورو  يدازآ ، نحص 
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ةرامش 9 يرادشفک 

ناردارب

، يدازآ نحص 

( هیلع هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  قاور  يدورو 

ةرامش 10 يرادشفک 

نارهاوخ

يدورو داشرهوگ ، دجسم  نحص 

( هیلع هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  قاور 

ةرامش 11 يرادشفک 

ناردارب

داشرهوگ دجسم  نحص 

ةرامش 12 يرادشفک 

ناردارب

داشرهوگ دجسم  نحص 

ةرامش 13 يرادشفک 

ناردارب

یئاهب خیش  تسب  يدورو 

ةژیو ةرامش 14 ؛ يرادشفک 

وشات یلدنص  لیوحت 

یگداوناخ

یئاهب خیش  تسب  يدورو 

ةرامش 15 يرادشفک 
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ناردارب

يدورو یمالسا ، يروهمج  نحص 

هیادهلاراد قاور 

ةرامش 16 يرادشفک 

ناردارب

يدورو یمالسا ، يروهمج  نحص 

هیالولاراد قاور 

ةرامش 17 يرادشفک 

نارهاوخ

يدورو یمالسا ، يروهمج  نحص 

هیالولاراد قاور 

ةرامش 18 يرادشفک 

یگداوناخ

يدورو یمالسا ، يروهمج  نحص 

همحرلاراد قاور 

ةرامش 19 يرادشفک 

نارهاوخ

قاور يدورو  يوضر ، عماج  نحص 

( هیلع هللا  همحر  ) ینیمخ ماما 

ةرامش 20 يرادشفک 

ناردارب

قاور يدورو  يوضر ، عماج  نحص 
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( هیلع هللا  همحر  ) ینیمخ ماما 

.دوش یم  هداد  زین  وشات  یلدنص  شفک ، تفایرد  زا  سپ  زاین ، تروصرد  ةرامش 14 ، يرادشفک  رد 

156 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


: ارس نامهم 

زا كربت ، نّمیت و  دصق  هب  نارئاز  ناکم ، نیا  رد  .تسا  هدش  عقاو  یلماع  رح  خیش  تسب  یلامش  علض  رد  مالسلا ،) هیلع  ) اضر ترـضح  يارـس  نامهم 
ناکسا لحم  رد  هزور  همه  ار  ترـضح  يارـس  نامهم  ۀمان  توعد  يوضر ، سدق  ناتـسآ  ناگدنیامن  .دنوش  یم  دنم  هرهب  ترـضح  نآ  تمعن  ناوخ 

عیزوت رئاز ) ياه  پمک  اه و  كراپ  سرادم ، رد  تالیطعت  مایا  رد  اهریذپ و  نامهم  اه و  هینیـسح  فلتخم ، ياه  هرادا  ياهارـسرئاز  اه ، لته   ) نارئاز
.دوش یم  عیزوت  همحرلاراد  قاور  رد  هزور  همه  زین  یناریاریغ  نارئاز  ياه  همان  توعد  .دننک  یم 

(: يوضر رهطم  مرح  رد  یعامتجا  تالضعم  هب  یگدیسر   ) مرح یهاگآ  رتفد 

اب دروخرب  تروصرد  یمارگ  نارئاز 

یهاگآ ِرتفد  اب  و 32256990  ياه 32002215  نفلت  هرامـش  قیرطزا  دـنناوت  یم  ...و  يرادرب  هالک  تقرـس ، دـننام  صاخ  دراوم  ای  كوکـشم  دارفا 
تسا و عقاو  دالوف  ةرجنپ  يور  هبور  یمالـسا ، بالقنا  نحـص  رد  رتفد ، نیا  .دننک  هعجارم  يروضح  تروص  هب  ای  دنیامرف  لصاح  سامت  رهطم  مرح 

.دنک یم  یناسر  تمدخ  يزور  هنابش  تروص  هب 
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مرح یهاگآ  تیریدم 

برجم ياهورین  زا  هک  تسا  عقاو  يوضر  رهطم  مرح  تیاده  نحص  هلبق  علض  رد  یهاگآ ، تیریدم  يوضر ) رهطم  مرح  رد  یعامتجا  تالضعم  هب  یگدیـسر  )
.دننک یم  هفیظو  ماجنا  یمارگ  نارئاز  تینما  هافر و  تهج  رد  يزور  هنابش  تروص  هب  تسا و  هدش  لیکـشت  یهاگآ ،)  ) یماظتنا رداک  يوضر و  سدق  ناتـسآ 

نالماح ناداتعم ، ناقراس ، صاخ ، دراوم  كوکشم ، دارفا  يریگتسد  ییاسانـش و  اب  ار  هکربتم  نکاما  هزوح  تینما  نیمأت  ياتـسار  رد  تبقارم  لرتنک و  تاروما 
، ییاضق عجارم  هب  لیوحت  هدنورپ و  لیکـشت  اب  دراد و  هدهعرب  ..و  يذاخا  يرادربهالک ، عازن ، يریگرد و  تیمرحمان ، هطبار  نایدکتم ، ناشالک ، ردخم ، داوم 

.دنک یم  یناسر  تمدخ 

هرادا . 2 32002515 نفلت : نارئاز *  یقوقح  روما  يریگیپ  سـسجت و  هرادا  .تسا 1 . هتفای  لیکـشت  فلتخم  تارادا  زا  رهطم  مرح  یهاگآ  تیریدم 
یعامتجا ياه  تیروف  هرادا  . 4  | 32003510 نفلت :  تایلمع *  تاعالطا و  هرادا  32002215 و 32256990 3 . نفلت : مئارج *  فشک  يریگشیپ و 

32002150 نفلت : هرواشم *  و 

دارفا فرـشت  هب  کمک  روظنم  هب  افعـضلا  نیعم  ای  ناونع  اب  یتراـیز  هماـنرب  ماـجنا  هدـنام ، هار  رد  نارئاز  روما  هب  یگدیـسر  نارئاز  دادـما  شخب  . 10
هب هسبلا  يادها  نانآ ، ینامرد  روما  يریگیپ  رهطم و  مرح  رد  هدش  مودصم  نارئاز  روما  هب  یگدیسر  دهشم ، سدقم  رهـش  حطـس  رد  دنملاس  ناوتان و 

ماجنا اه  همان  فقو  دافم  نیفقاو و  تاین  نتفرگ  رظن  رد  اب  روما ، نیا  مامت  هتبلا  .دـنیآ  یم  رامـش  هب  شخب  نیا  مهم  ياـه  تیلاـعف  زا  ریقف و ...  نارئاز 
هب زاین  تروص  رد  نارئاز  تسا و  هدـش  عقاو  نارئاز  هافر  تیریدـم  ناـمتخاس  يوضر ، عماـج  نحـص  یبونج  علـض  رد  نارئاز  دادـما  شخب  .دوش  یم 

.دننک هدافتسا  هرامش 32002299  زا  دنناوت  یم  ینفلت ، طابترا  يرارقرب 

: نارئاز دادما  شخب 

رهش حطس  رد  دنملاس  ناوتان و  دارفا  فرشت  هب  کمک  روظنم  هب  افعضلا  نیعم  ای  ناونع  اب  یترایز  ۀمانرب  ماجنا  هدنام ، هاررد  نارئاز  روما  هب  یگدیسر 
ياه تیلاعف  زا  ...و  ریقف  نارئاز  هب  هسبلا  يادها  نانآ ، ینامرد  روما  يریگیپ  رهطم و  مرح  رد  هدش  مودصم  نارئاز  روما  هب  یگدیـسر  دهـشم ، سدقم 

رد نارئاز  دادـما  شخب  .دوش  یم  ماجنا  اه  همان  فقو  دافم  نیفقاو و  تاّین  نتفرگرظنرد  اـب  روما ، نیا  ماـمت  هتبلا  .دـنیآ  یم  رامـش  هب  شخب  نیا  مهم 
ةرامـش 32002299 زا  دنناوت  یم  ینفلت ، طابترا  يرارقرب  هب  زاین  تروصرد  نارئاز  تسا و  هدش  عقاو  تیاده  نحـص  يرادا  نامتخاس  فکمه  ۀقبط 

.دننک هدافتسا 
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: نفد روما  رتفد 

.دـهد یم  هئارا  یتاعالطا  زین  يوضر  رهطم  مرح  رد  نوفدـم  ریهاشم  نفد  لحم  ةرابرد  تاوما ، اب  هطباررد  هرمزور  تامدـخ  ماجنا  رب  هوالع  رتفد  نیا 
هدافتسا ياه 32002245 و 32227224  نفلت  هرامـش  زا  ناوت  یم  شخب ، نیا  اب  طاـبترا  يارب  تسا و  هدـش  عقاو  يدازآ  نحـص  رد  نفد ، روما  رتفد 

.درک

ینامرد یتشادهب و  تامدخ 

(: مالسلا هیلع  ) اضر ماما  ءافشلاراد 

هب زهجم  ینامرد ، زکرم  نیا  .تسا  هدش  عقاو  یسوط ) خیش  يدورو   ) يزاریش نابایخ  نادرگربرود  یبونج  علض  رد  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ءافشلاراد 
ییانیب یکـشزپنادند ، يزور ، هنابـش  ۀـناخوراد  هاگـشیامزآ ، يژولویدار ، سناژروا ، هلمجزا  فلتخم  ياه  شخب  لماش  یکـشزپ و  لـماک  تازیهجت 

.تسا زکرم 32002380 و 32244311  نیا  ياه  نفلت  هرامش  .تسا  یصصخت  ياه  کینیلک  عاونا  ییامام و  دحاو  یجنس ، ییاونش  یجنس ،

: رهطم مرح  یتشادهب  ياه  سیورس 

ناکم هرامش و 

ةرامش 1 سیورس 

ریدغ نحص  يدورو 

ةرامش 2 سیورس 

( مالسلا هیلع  ) داوجلا باب  يدورو 

ةرامش 3 سیورس 

( مالسلا هیلع  ) اضرلا باب  يدورو 

ةرامش 4 سیورس 

رثوک نحص  يدورو 

ةرامش 5 سیورس 

تیاده نحص 

ةرامش 6 سیورس 

( هیلع هللا  همحر   ) یئاهب خیش  تسب 

ةرامش 7 سیورس 
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( هیلع هللا  همحر   ) یلماع رح  خیش  تسب 

ةرامش 8 سیورس 

( هیلع هللا  همحر   ) یسوط خیش  تسب  يادتبا 

رچلیو و اب  اه  یقرب  هلپ  يور  رب  ددرت  زا  هدرک و  هدافتـسا  هدـش  هیبعت  ياهروسناسآ  زا  هکـسلاک ، رچلیو و  اب  یتشادـهب  ياـه  سیورـس  هب  دورو  يارب 
.دینک يراد  دوخ  ادج  هکسلاک 
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رهطم مرح  یتشادهب  یهافر و  تامدخ  هشقن 
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هشقن
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مالسلا هیلع  ماما  ءافشلاراد 

.تسا هدش  عقاو  یسوط ) خیش  يدورو  يزاریش  نابای  نادرگربرود خ  یبونج  علض  رد  لام  ماما  ءافشلا  راد  مالتلا  ماما  ءافشلاراد 

، يزور هنابـش  هناخوراد  هاگـشیامزآ ، يژولویدار ، سناژروا ، فلتخم  ياـه  شخب  لـماش  یکـشزپ و  لـماک  تازیهجت  هب  زهجم  یناـمرد ، زکرم  نیا 
.تسا یصصخت  ياه  کینیلک  عاونا  ییامام و  دحاو  یجنس ، ییاونش  یجنس ، ییانیب  یکشزپنادند ،

.تسا زکرم 32002380 و 32244311  نیا  ياه  نفلت  هرامش 

: یکشزپ ياه  تیروف  زکرم 

داشرهوگ یمالـسا و  بالقنا  یمالـسا ، يروهمج  يوضر ، عماج  ياه  نحـص  رد  يزور  هنابـش  تروص  هب  یکـشزپ  ياه  تیروف  تباث  ياه  هاـگیاپ 
هرامش قیرطزا  دنناوت  یم  زاین  تروصرد  نارئاز  .دننک  یم  یگدیسر  يوضر  رهطم  مرح  رد  یلامتحا  حناوس  یسناژروا و  نارامیب  هب  دنتسه و  رقتسم 

.دنیامرف لصاح  سامت  رهطم  مرح  یکشزپ  ياه  تیروف  زکرم  اب  نفلت 32002424 
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ریوصت

163 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 204 

http://www.ghaemiyeh.com


يوضر رهطم  مرح  یگنهرف  ياه  همانرب  اه و  تیلاعف  لصف 7 :

: رهطم مرح  تعامج  ياهزامن  . 1

مرح رد  يونعم  هوکـشاب  ياه  هولج  زا  اهزامن  نیا  ییاپرب  .دوش  یم  هماقا  هیموی  تعامج  ياهزامن  رهطم ، مرح  ياـه  قاور  اـه و  نحـص  رد  زور ، ره 
؛ دوش یم  هماقا  ناکم  رد 23  نارئاز ، فرشترپ  ياه  نامز  رد  ناکم و  زا 16  شیب  رد  يداع ، ياه  نامز  رد  تعامج  ياهزمن  .تسا  يوضر  رهطم 

يوضر رهطم  مرح  رد  تعامج  زامن  يرازگرب  تباث  ياه  ناکم 

: تبون هس  ره  رد  زامن  يرازگرب  ياه  ناکم 

؛ یمالسا بالقنا  نحص  رد  عقاو  هدایسلاراد ، قاور  . 1

؛ يدازآ نحص  رد  عقاو  مالسلاراد ، قاور  . 2

؛) هیلع هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  قاور  . 3

؛ هّجحلاراد قاور  . 4

؛ همحّرملاراد قاور  . 5

؛ داشرهوگ عماج  دجسم  مرگ  ناتسبش  . 6

؛ داشرهوگ عماج  دجسم  يزیربت  ناتسبش  . 7

؛ داش رهوگ  عماج  دجسم  هروصقم  ناویا  ای  داشرهوگ  عماج  دجسم  يدنواهن  ناتسبش  . 8

؛ دازیرپ ۀسردم  . 9
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.نارقلاراد . 10

: اشع برغم و  رصع و  رهظ و  تبون  رد  زامن  يرازگرب  ياه  ناکم  ریاس 

؛ هباجالاراد قاور  . 1

؛ يوضر عماج  نحص  . 2

؛ يروهمج نحص  . 3

؛ داش رهوگ  دجسم  نحص  . 4

.رثوک قاور  . 5

: حبص تبون  رد  زامن  يرازگرب  ياه  ناکم 

.ریدغ قاور  . 1

.تسامرس امرگ و  رظنزا  ییاوه  بآ و  بسانم  طیارش  هب  طونم  اه  نحص  رد  زامن  يرازگرب 

: یمالسا فراعم  غیلبت  . 2

تفرعم بسک  هب  یسدق ، میرح  نیا  رد  نارئاز  ات  تسا  یمنتغم  تصرف  يوضر ، رهطم  مرح  رد  روضح 

هدشدیکأت تارایز  تئارق  یبهذم ، ياه  ینارنخـس  لاس  مایا  یمامت  رد  روظنم  نیمه  هب  .دنوش  لوغـشم  یمالـسا  نافرع  هشیدنا و  نارک  یب  يایرد  زا 
.دوش یم  رازگرب  رهطم  مرح  رد  ...و  هبدن  لسوت ، لیمک ، دننام  هروثأم  ۀیعدا  تئارق  صخشم ، مایا  رد 
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ناکم نامز  عون 

ینارنخس

حبص زامن  زا  دعب 

ریدغ قاور  و  هیلع ) هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  ياه  قاور  مرگ ، ناتسبش 

( اه هعمج  زا  ریغ   ) رصع رهظ و  زامن  زا  لبق 

مرگ ناتسبش 

( نارهاوخ ةژیو   ) همکحلاراد هباجالاراد و  ياه  قاور 

اشع برغم و  زامن  زا  لبق 

( هیلع هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  قاور 

اشع برغم و  زامن  زا  دعب 

( هیلع هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  قاور 

ماکحا نایب 

رصع رهظ و  زامن  زا  لبق  اه ، هعمج  زا  ریغ  هزور  همه 

هجحلاراد قاور  ینیمخ ، ماما  قاور 

اشع برغم و  زامن  زا  لبق 

هجحلاراد قاور  مرگ ، ناتسبش 

( نارهاوخ ةژیو   ) همکحلاراد هباجالاراد و  ياه  قاور 

اشع برغم و  زامن  زا  دعب 

مرگ ناتسبش  ینیمخ ، ماما  قاور 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  ترایز  تئارق 

حبص زامن  زا  دعب  هزور ، همه 

هجحلاراد قاور  مرگ ، ناتسبش  يدنواهن ، ناتسبش 
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رصعزامن زا  دعب  اه ، هعمج  زا  ریغ  هزور  همه 

( هیلع هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  ياه  قاور  مرگ ، ناتسبش  يدنواهن ، ناتسبش 

هجحلاراد و 

اشع زامن  زا  دعب  هزور  همه 

هجحلاراد قاور  مرگ و  ناتسبش  يدنواهن ، ناتسبش 

هللا نیما  ترایز  تئارق 

اشع زامن  زا  دعب  هزور  همه 

( هیلع هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  قاور 

لسوت ياعد  تئارق 

اه بش  هبنش  هس 

( هیلع هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  قاور 

لیمک ياعد  تئارق 

اه بش  هبنش  جنپ 

( هیلع هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  قاور 

هبدن ياعد  تئارق 

باتفآ عولط  لوا  اه ، هعمج  حبص 

( هیلع هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  قاور 
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، ییارـس هیثرم  یحادـم ، دـننام : دوش ؛ یم  رازگرب  هژیو  تامـسارم  يوضر  رهطم  مرح  رد  یلم ، یمالـسا و  ياه  تبـسانم  رد  اه ، همانرب  نیارب  هوـالع 
یناسر عالطا  ياهولبات  رد  تامسارم  نیا  ناکم  نامز و  ...و .  حیشاوت ) ) یناوخمه دورس و  یناوخ ، تاجانم 

.دوش یم  مالعا  رئاز ) کیپ   ) رهطم مرح  یغیلبت  یگنهرف  ياه  همانرب 
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: ینآرق ياه  تیلاعف  . 3

هراشا

اب زکرم  نیا  .تسا  هدش  ینآرق  ياه  تیلاعف  هاگیلجت  يوضر ، سدـق  ناتـسآ  میرکلا  نآرقلاراد  ناونع  اب  ردود ، یخیرات  ۀـسردم  ریخا ، ياه  لاس  رد 
فراعم ءایحا  رد  ...و  میرک  نآرق  اب  سنُا  لفاحم  ینآرق ، ياه  هراونـشج  تاـقباسم و  ینآرق ، ياـه  هاـگراک  اـه و  سـالک  دـننام  عونتم  ياـه  هماـنرب 

.تسا هتشادرب  يدنلب  ماگ  ینآرق 

رازگرب هتفه  رد  زور  ود  هرود ، نیا  .دوش  یم  هداد  شزومآ  همجرت ) اب  هارمه   ) میرک نآرق  ظفح  اه  سالک  نیا  رد  میرک : نآرق  ظـفح  ياـه  سـالک 
.دماجنا یم  لوط  هب  لاس  راهچ  دودح  هدش و 
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: تئارق شزومآ  ياه  سالک 

دیوجت هالصلا ، دیوجت  یناوخ ، ناور  یناوخور ، ياه  هتشر  رد  و  ناتسمز ) زییاپ و  ناضمر ، كرابم  هام  ناتـسبات ، راهب ،  ) هرود جنپ  رد  اه  سالک  نیا 
.تسا مهارف  ناردارب  نارهاوخ و  يارب  اه  سالک  نیا  زا  هدافتسا  ناکما  .دنوش  یم  رازگرب  ...و  نحل  توص و  لیترت ، یلیمکت ، دیوجت  یتامدقم ،

: ثیدح ریسفت و  شزومآ  ياه  سالک 

، نآرق ریسفت  نآرق ، رد  ربدت  میهافم ، همجرت و  ياه  هتـشر  رد  و  ناتـسمز ) زییاپ و  ناضمر ، كرابم  هام  ناتـسبات ، راهب ،  ) هرود جنپ  رد  اه  سالک  نیا 
.دوش یم  رازگرب  تبیغ  رـصع  ینآرق و  وحن  فرـص و  ماکحالا ، تایآ  هیداجـس ، ۀفیحـص  هغالبلا ، جـهن  مالـسلا ،) مهیلع  ) ناـموصعم ةریـس  رد  ربدـت 

.تسا یشزومآ  ۀسلج  هدفه  لماش  اه  هرود  نیا  زا  مادکره 

: میرک نآرق  ظفح  تئارق و  تدم  هاتوک  ياه  هاگراک 

لاس لوط  رد  ...و  ظفح  ياه  شور  شزومآ  هولـصلادیوجت ، یناوخ ، ناور  یناوخور ، ِتدـم  هاتوک  ياـه  هاـگراک  میرک  نارقلاراد  هدـجه  قاـتا  رد 
نآ هب  طوبرم  ۀمانیهاوگ  یلوبق ، ةرمن  بسک  تروصرد  يونعم ، ياضف  زا  يدـنم  هرهب  نمـض  اه ، هاگراک  نیا  رد  روضح  اب  نارئاز  .دوش  یم  رازگرب 

.دننک یم  تفایرد  زین  ار  هرود 

: ثیدح ریسفت و  تدم  هاتوک  ياه  هاگراک 

جهن اب  ییانشآ  نآرق ، ریسفت  نآرق ، یعوضوم  ربدت  مالسلا ،) هیلع  ) ناموصعم ةریس  رد  ربدت  نآرق ، رد  ربدت  تاعوضوم  اب  یشزومآ  ياه  هاگراک  نیا 
، رـصع تبون  رد  نارهاوخ و  ةژیو  حبـص ، تبون  رد  اه  هاـگراک  نیا  .دوش  یم  رازگرب  نارقلاراد  قاتا 8  رد  ...و ، هیداجس  ۀفیحص  اب  ییانـشآ  هغالبلا ،

.تسا ناردارب  ةژیو 

حبـص تبون  رد  اه ، هعمج  زج  هب  هزور ، همه  هدوب و  رقتـسم  نارقلاراد  ُهن  قاتا  رد  هاگراک  نیا  زامن : راکذا  نآرق و  تئارق  حیحـصت  ةرواـشم  هاـگراک 
.دننک فرطرب  ار  دوخ  تئارق  تالاکشا  دنناوت  یم  هاگراک ، نیا  رد  روضح  اب  نارئاز  .تسا  ناردارب  ةژیو  رهظزادعب ، تبون  رد  نارهاوخ و  ةژیو 
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: یثیدح ینآرق و  تالاؤس  هب  ییوگخساپ  هاگراک 

ترتع نآرق و  ۀنیمزرد  نارئاز  تاهبش  تالاؤس و  هب  ینفلت ، ای  يروضح  تروص  هب  میرک ، نارقلاراد  هدزای  هرامش  قاتا  رد  رقتسم  ینآرق  ناسانشراک 
.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  روظنم  نیا  يارب  نفلت 32002542  .دنهد  یم  خساپ 

: ثیدح ریسفت و  ياه  تسشن  هلسلس 

تارفن هب  .دوش  یم  رازگرب  رهطم  مرح  نآرقلاراد  نحـص  رد  هقباسم  اب  هارمه  ...و ، ریـسفت  نآرق ، رد  ربدـت  دـننام  یتاعوضوم  تیروحم  اب  همانرب  نیا 
.دوش یم  ادها  يزیاوج  تاقباسم  نیا  ةدیزگرب 

: میرک نآرق  رد  ربدت  ياه  هقلح 

هقلح رد  رضاح  داتسا  زا  ار  دوخ  ياه  شسرپ  خساپ  هتخادرپ و  نآرق  زا  يا  هروس  رد  ربدت  هب  ناداتسا  اب  هارمه  نارئاز  همانرب ، نیا  یمیمص  ياضف  رد 
نآرقلاراد نحـص  رد  ناضمر ، كرابم  هام  زورون و  ةژیو  تالیطعت  رد  رهطم و  مرح  ياـه  قاور  رد  لاـس  لوط  رد  اـه  هقلح  نیا  .دـننک  یم  تفاـیرد 

.دوش یم  رازگرب 

رد نآرق  اب  سنُا  لفاحم  .دوش  یم  لیکـشت  لاهتبا  حیـشاوت و  ياه  هورگ  یللملا و  نیب  زاتمم و  ناـیراق  روضح  اـب  لـفاحم  نیا  نآرق : اـب  سنُا  لـفاحم 
اشع برغم و  زامن  زا  لبق  لاس ، لوا  ۀهام  شش 

.دوش یم  رازگرب  میرکلا  نآرقلاراد  رد  اشع  برغم و  زامن  زا  دعب  لاس ، مود  ۀهام  شش  رد  و  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  قاور  رد 

: نارهاوخ هژیو  نآرق  اب  سنا  لفحم 

میرک نآرقلا  راد  رد  حبـص  اه  هعمج  هتفه ، ره  ینآرق  رترب  ياهدادعتـسا  یفرعم  ینآرق و  ناوناب  تیلاـعف  يارب  يا  هنیمز  داـجیا  فدـه  اـب  هماـنرب  نیا 
حیـضوت حرـش و  ار  ءزج  مین  نیا  زا  یتایآ  زین  نانارنخـس  دوش و  یم  توالت  رهاوخ  نالترم  طسوت  نآرق  زا  ءزج  مین  لفحم  نیا  رد  .دوش  یم  رازگرب 

.دنوش یم  دنم  هرهب  ...و  ینآرق  ناظفاح  حیشاوت ، ياه  هورگ  يارجا  زا  یتوکلم  ییاضف  رد  نارئاز  .دنهد  یم 

: میرک نآرق  تئارق  یشزومآ  تاسلج 

یم رازگرب  دـیجم  نآرق  تئارق  یللملا  نیب  نایراق  ناداتـسا و  روضح  رد  نآرقلاراد و  رد  اشع  برغم و  زامن  زا  دـعب  هبنـشراهچات ، هبنـش  تاسلج  نیا 
.دوش
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: میرک نآرق  لیترت 

.دوش یم  رازگرب  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  قاور  رد  حبص ، تعامج  زامن  زا  سپ  هزور  همه  همانرب ، نیا 

: رون توالت  متخ  دحاو 

، هنازور دـحاو  نیا.دور  یم  رامـش  هب  دـحاو  نیا  ياـه  هماـنرب  مها  زا  هروـس » کـی  متخ  بزح « ،» مین  متخ  بزح « ،» کـی  متخ  نآرق «،» لـک  متخ  »
زا بزح  مین  متخ  اب  تاسلج  نیا  رد  .تسا  هدـش  هارمه  يوضر  هاگراب  نارئاز  لابقتـسا  اب  هک  دـنک  یم  رازگرب  نآرقلاراد  رد  ار  نآرق  متخ  سلاـجم 

.دوش یم  متخ  نآرق  لک  رئاز  ره  طسوت  نآرق 
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(: مالسلا هیلع  ) اضرلادهم هاگراک 

قاتا 21 رد  رـصع  حبـص و  تبون  ود  رد  اه ، هعمج  زج  هب  هزور ، همه  هلاـس ،  8 ات ناکدوک 5  زا  يرادهگن  فده  اب  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلادـهم هاگراک 
، هروس ظفح  شزومآ  مالسلا ،) هیلع  ) ناموصعم ۀصق  شیاین ، ترایز ، بادآ  ِياه  هاگراک  ناکم ، نیا  رد  .تسا  نازیزع  نیا  ياریذپ  میرک  نآرقلاراد 

ياه یمرگرس  يزاب و  یتسدراک ، شزومآ  یشاقن ، شزومآ 

.تسا هقیقد   45 اه ، هاگراک  نیا  رد  ناکدوک  زا  يرادهگن  نامز  تدم  .دوش  یم  رازگرب  ...و  شیامن  دورس ، رعش ، ینآرق ،

: ینآرق ياه  گنُج 

نآرق ياه  هزومآ  میهافم و  اب  ناناوجون  ناکدوک و  ییانشآ  ناوجون و  نایراق  طسوت  نآرق  تئارق  يارب  يا  هنیمز  داجیا  فده  اب  ینآرق ، ياه  گنج 
زامن زا  دـعب  اه  بش  هبنـشجنپ  اه ، گنُج  نیا  يرازگرب  نامز  .دوش  یم  رازگرب  میرکلا  نآرقلاراد  رد  ...و ، هقباسم  شیاـمن ، هصق ، بلاـق  رد  ترتع  و 

.تساشع برغم و 
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: ینآرق تاقباسم 

اب تاقباسم ، نیا  رد  ناگدـننگ  تکرـش  .دوش  یم  رازگرب  ینآرق  لفاحم  رد  میرک  نآرق  اـب  ناـبطاخم  رتشیب  هچ  ره  سنا  فدـه  اـب  ینآرق  تاـقباسم 
رد .دـنوش  یم  انـشآ  زین  اه  نآ  میهافم  انعم و  اب  رظنّدـم ، ۀـیآ  دـنچ  ای  کی  توالت  نمـض  هتفای و  ار  هدـش  حرط  لاؤس  خـساپ  میرک ، نآرق  هب  عوجر 

یگتفه هناهام و  تروصب  نیا ، رب  هوالع  .دوش  یم  ادها  يزیاوج  هعرق ، دیق  هب  دنـشاب ، هداد  حیحـص  خساپ  هک  یناگدـننک  تکرـش  هب  لفحم ، ياهتنا 
دنناوت یم  نارئاز  .دش  دنهاوخ  انـشآ  فلتخم  تاعوضوم  لیذ  میرک  نارق  هاگدـید  اب  بطاخم  تاقباسم  نیا  وترپ  رد  .دوش  یم  رازگرب  یتاقباسم  زین 

.دننک هعجارم  میرکلا  نآرقلاراد  رد  عقاو  تاقباسم  دحاو  قاتا 17 ، هب  یگتفه  هناهام و  تاقباسم  ياه  هگرب  تفایرد  يارب 

: ینآرق ياهرنه  هاگراک 

ۀنیمز راهچ  رد  ترتع ، نآرق و  اب  نارئاز  رتشیب  هچره  سنُا  يارب  يا  هنیمز  داـجیا  رنه و  بلاـق  رد  ینید  باـن  فراـعم  لاـقتنا  فدـه  اـب  هاـگراک  نیا 
ةژیو حبـص  تبون  رد  دـحاو  نیا  ياه  تیلاـعف  .تسا  يوضر  هاـگراب  نارواـجم  نارئاز و  تمدـخ  رد  یـشاقن  قرعم و  بیهذـت ، یـسیونشوخ ، يرنه 

.تسا ناردارب  ةژیو  رصع  تبون  رد  نارهاوخ و 
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: ینآرق يرصب  یعمس و  دحاو 

یسلجم ياه  توالت  ۀئارا  رب  هوالع  ناکم ، نیا  رد 

نینـس يارب  ینآرق  ياه  تیاس  اـهرازفا و  مرن  زا  هدافتـسا  يارب  ییاـضف  هارمه ، نفلت  ةژیو  ینآرق  ياـهرازفا  مرن  بصن  یللملا و  نیب  زاـتمم و  ناـیراق 
هژیو رصع  تبون  رد  نارهاوخ و  ةژیو  حبص  تبون  رد  نآ ، زا  هدافتسا  هدوب و  رقتسم  نآرقلاراد  هدراهچ  قاتا  رد  دحاو  نیا  .تسا  هدش  مهارف  فلتخم 

.تسا ناردارب 

: يداقتعا یعرش و  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  . 4

(32020  ) یعرش تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  ینفلت  هناماس 

.تسا هدش  يزادنا  هار  يوضر  رهطم  مرح  رد  یعرش ، لئاسم  هب  ییوگخساپ  اب  طبترم  تامدخ  هئارا  رد  لیهست  روظنم  هب  ینفلت ، هناماس  نیا 

.دننک تفایرد  يزور  هنابش  تروص  هب  ار  دوخ  یعرش  تالاؤس  خساپ  دنناوت  یم  نفلت 32020  هرامش  اب  سامت  قیرط  زا  نابطاخم ،

174 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


: ناردارب یعرش  تالاؤس  هب  ییوگخساپ  رتافد 

ود رد  داشرهوگ  دجسم  رد  عقاو  رتفد  رد  يزور و  هنابش  تروص  هب  يدازآ  نحص  دازیرپ و  ۀسردم  رد  ناردارب  یعرش  تالاؤس  هب  ییوگخساپ  رتافد 
.دنک یم  تیلاعف  رصع  حبص و  تبون 

: نارهاوخ یعرش  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  رتافد 

هکرابم قاور  بـالقنا و  نحـص  رد  يزور و  هنابـش  تروص  هب  يدازآ  يروهمج و  ياـه  نحـص  رد  نارهاوخ  یعرـش  لـئاسم  هب  ییوگخـساپ  رتاـفد 
.دنک یم  تیلاعف  بش  ات  حبص  تعاس  زا  هجحلاراد 

لئاسم هب  ییوگ  خـساپ  اب  طبترم  تامدـخ  ۀـئارا  رد  لیهـست  روظنم  هب  ینفلت ، ۀـناماس  نیا  (: 32020  ) یعرـش تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  ینفلت  ۀـناماس 
هب ار  دوخ  یعرـش  تالاؤس  خساپ  دنناوت  یم   32020 نفلت ةرامـش  اب  سامت  قیرطزا  نابطاخم ، .تسا  هدش  يزادـنا  هار  يوضر  رهطم  مرح  رد  یعرش ،

.دننک تفایرد  يزور  هنابش  تروص 

: يداقتعا تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  رتافد 

هب مزال  ياه  هرواشم  ییامنهار و  ۀنیمزرد  نایدا ، ریاس  مالسا و  يداقتعا  لئاسم  عوضوم  اب  یتالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  رب  هوالع  رتافد ، نیا  ناسانشراک 
رد رتفد  کی  و  دازیرپ ) ۀسردم   ) ییوگ خساپ  زکرم  رد  رتفد  ود  هطبار ، نیا  رد  .دننک  یم  تیلاعف  زین  مالـسا  نیبم  نید  هب  فرـشت  هب  دـنم  هقالع  دارفا 

.تسا هدش  عقاو  عماج  نحص  یبرغ  بردرس 
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یعرش تالاوس  هب  ییوگخساپ  یکمایپ  هناماس 

تسا و هدـش  يزادـنا  هار  رهطم  مرح  رد  یکمایپ 30002020  هناماس  یعرـش ، لئاسم  هب  ییوگ  خـساپ  اب  طـبترم  تامدـخ  هئارا  رد  لیهـست  روظنم  هب 
.دننک تفایرد  ار  دوخ  یعرش  تالاؤس  خساپ  هناماس ، نیا  زا  هدافتسا  اب  دنناوت  یم  رهطم  هاگراب  نارواجم  نارئاز و 

: ینید ةرواشم  زکرم  . 5

: يدرف ةرواشم 

هدش عقاو  یبرغ ) ناویا  لخاد   ) عماج نحص  یبرغ  علض  رد  رهطم ، مرح  ینید  ةرواشم  زکرم 

زین (ع ) اضر ترضح  نارئاز  .دریذپ  یم  تروص  یلا 12 ) تعاس 8  زا   ) 2244331 نفلت هرامش  قیرط  زا  نارواجم  يارب  هرواشم  تبون  تفایرد  .تسا 
تروص رـصع  حبـص و  تبون  ود  رد  زکرم  نیا  تیلاعف  .دنیامن  هدافتـسا  زکرم  نیا  تامدخ  زا  هعجارم و  زکرم  نیا  هب  يروضح  تروص  هب  دنناوت  یم 

.دریذپ یم 

: یهورگ ةرواشم  ياه  سالک 

کی اب  ددـعتم  تاعجارم  زا  بیترت ، نیا  هب  .دـننک  یم  هعجارم  كرتشم  صاخ و  عوضوم  کـی  اـب  هک  دوش  یم  رازگرب  يدارفا  يارب  اـه  سـالک  نیا 
ِتبث هدـش و  لیکـشت  هداوناخ  ینید و  تاعوضوم  تیروحم  اب  رتشیب  اه ، سالک  نیا  .دوش  یم  يریگولج  يدرف  ةرواشم  تاـسلج  هب  صاـخ  عوضوم 

.دوش یم  ماجنا  عماج  نحص  یبرغ  علض  رد  عقاو  ینید  ةرواشم  زکرم  رد  اه ، نآ  رد  تکرش  يارب  مان 

: ینید خساپ  شسرپ و  ياه  تسشن  . 6

یگدنز طاشن ، نید ،

یتیبرت یعامتجا و  یقالخا ، تاعوضوم  اب  ناتـسبات  مایا  رد  هک  تسا  ینید  نامـسرپ  هژیو  ياه  همانرب  زا  یکی  یگدـنز ،» طاشن ، نید ،  » ياه تسـشن 
رازگرب
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.تسا سانشراک  ناونع  هب  یهاگشناد  يوزوح و  هتسجرب  ياه  هرهچ  زا  هدافتسا  اه  هسلج  نیا  ياه  یگژیو  زا  .دوش  یم 

: تفرعم ۀقلح 

هرهچ يوگو  تفگ  هاگشناد ، هزوح و  بّرجم  ناداتسا  روضح  اب  نآ ، رد  هک  تسا  ینید  خساپ  شسرپ و  یمیمص  ياه  تسشن  هلمجزا  تفرعم  ۀقلح 
رد هقلح  نیا  ناونع  .دوش  یم  رازگرب  ناکدوک  نارهاوخ و  ناردارب ، شخب  هس  رد  اه  هقلح  نیا  .دریذپ  یم  تروص  ینید  ِخساپ  شسرپ و  هرهچ و  هب 

دازیرپ و ۀـسردم  رد  عقاو  ییوگخـساپ ، زکرم  رد  زور ، هنابـش  لوط  رد  ناردارب  تفرعم  ياه  هقلح  .تسا  تفرعم  ياه  هناوج  ناـکدوک ، ینـس  هورگ 
ياه قاور  رد  اه  بش 

رهظ و زامن  زا  لـبق  تبون  کـی  هزور  همه  زین  نارهاوخ  تفرعم  ياـه  هقلح  .دوش  یم  رازگرب  هجحلاراد  هباـجالاراد و  هیلع ،) هللا  همحر  ) ینیمخ ماـما 
اب اه  هقلح  نیا  زین  ناکدوک  ینـس  ةدر  رد  .دوش  یم  رازگرب  هجحلاراد  هباجالاراد و  ياه  ناکم  رد  ءاشع  برغم و  زاـمن  زا  دـعب  تبون  کـی  رـصع و 
یم رازگرب  هجحلاراد ، قاور  رد  نارهاوخ  تفرعم  ۀـقلح  ياه  هسلج  زا  یخرب  اب  ناـمزمه  لاـس و   10 ات ناکدوک 4  ةژیو  تفرعم ، ياـه  هناوج  ناونع 

.دوش

لیکشت ینید  ِفلتخم  تاعوضوم  بلاق  رد  هک  اه  هسلج  نیا  رد  .تسا  خساپ  شسرپ و  ینارنخس و  ياه  هسلج  هلسلس  ناونع  ینید  نامسرپ  ینید : ياه  نامـسرپ 
برغم زامن  زا  دعب  بش  ره  یعوضوم ، ِخساپ  شسرپ و  تاسلج  .دنتسه  يوضر  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  ياه  شسرپ  يوگ  باوج  ناسانشراک ، دوش ، یم 

ریوصت
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یتیبرت و یعامتجا و  تفرعم ،) میسن   ) يداقتعا لئاسم  یحو ،) میمش   ) ینآرق تاهبش  تالاوس و  ماکحا ،) لالز   ) یعرش تاعوضوم  زا  یکی  اب  اشع  و 
مزمز  ) سفن بیذـهت  یقالخا و  تاعوضوم  دـمحم ،) لآ  ملاع  رـضحم  رد  ( ) مالـسلا هیلع  ) اضر ماما  ةریـس  یگدـنز و  يوضر ،) ةداوناخ   ) یگداوناخ

.دوش یم  رازگرب  هیادهلاراد  قاور  رد  روهظ ) يوس  هب   ) تیودهم و  یگدنب )

، یقالخا تاعوضوم  اب  ناتسبات  مایا  رد  هک  تسا  ینید  نامـسرپ  ةژیو  ِياه  همانرب  زا  یکی  یگدنز ، طاشن ، نید ، ياه  تسـشن  یگدنز : طاشن ، نید ،
رد سانـشراک  ناونع  هب  یهاگـشناد  يوزوح و  ۀتـسجرب  ياه  هرهچ  زا  هدافتـسا  اـه  هسلج  نیا  ياـه  یگژیو  زا  .دوش  یم  رازگرب  یتیبرت  یعاـمتجا و 

.تسا همانرب 

: یصصخت ياه  شیامه  . 7

تاعوضوم اـب  هدوب و  ...و  صخاـش  بـالط  نایوجـشناد و  رترب ، نازومآ  شناد  یگنهرف ، نـالاعف  ةژیو  يوضر  رهطم  مرح  یـصصخت  ياـه  شیاـمه 
.دوش یم  رازگرب  یگنهرف و ...  یعامتجا ، ینید ،

: هژیو ياه  هورگ  هب  یگنهرف  تامدخ  ۀئارا  . 8

ناشیا رهطم  مرح  هب  یترایز  ياه  هورگ  اه و  ناوراک  بلاق  رد  یعمج و  هتـسد  تروص  هب  اضرلا ، یـسوم  نبا  یلع  راوگرزب ، ماـما  نارئاز  زا  يرایـسب 
دنهاوخ دنم  هرهب  هقالع ، زاربا  تساوخرد و  تروصرد  هک  تسا  هدش  هتفرگ  رظنرد  يا  هژیو  یگنهرف  تامدخ  نارئاز ، نیا  يارب  .دنوش  یم  فرـشم 
فیکلت نشج  یـسانش ، مرح  روضح ، ضیف  ياه  هسلج  نید ، هب  یمتـسیس  شرگن  ياه  هاگراک  دیاقع ، ماکحا و  شزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .دـش 

ۀئارا .تسا  اه  هورگ  نیا  ةژیو  ياه  همانرب  هلمجزا  ...و  یگنهرف  ياه  هاـگیاپ  اـه و  هاگـشیامن  زا  دـیدزاب  ییوجـشناد ، جاودزا  مسارم  يزومآ ، شناد 
رد مان  ِتبث  تساوخرد و 

.تسا ریذپ  ناکما  هیادهلاراد  قاور  رد  عقاو  یترایز ، ياه  هورگ  ةژیو  تامدخ  رتفد  هب  هعجارم  اب  اه ، همانرب  نیا 
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ترایز تیودهم ، عوضوم  هس  اب  دنا و  هدش  يزیر  حرط  نید ، داعبا  ۀمه  هب  هجوت  فده  اب  اه  هاگراک  نیا  نید : هب  یمتـسیس  شرگن  ياه  هاگراک  . 9
.تسا یمالسا  يروهمج  نحص  رد  عقاو  هیادهلاراد ، قاور  اه ، هاگراک  نیا  يرازگرب  ناکم  .دنوش  یم  رازگرب  يوضر  رهطم  مرح  رد  باجح ، و 

هیلع ) اضر ماما  ۀـمانیگدنز  اـب  طـبترم  ياـه  هنیمزرد  ناگدـننک  هعجارم  ياـه  شـسرپ  هب  يوضر ، رهطم  مرح  یـسانش  مرح  دـحاو  یـسانش : مرح  . 10
، نیا رب  هوالع  هداد و  خساپ  ...و ، ناتسآ  نیا  رد  نوفدم  ریهاشم  رهطم ، مرح  يرامعم  رد  هتفرراک  هب  ياهرنه  رهطم ، مرح  يرامعم  ۀچخیرات  مالسلا ،)

هرهب روظنم  هب  یترایز  ياه  ناوراک  اه و  هورگ  .دـنک  یم  رازگرب  زین  ار  یترایز  ياه  هورگ  ةژیو  يدرگ  مرح  ياـهروت  یـسانش و  مرح  ياـه  هماـنرب 
.دننک حرطم  ار  دوخ  ياضاقت  هبتاکم ، قیرطزا  ای  هتفرگ  سامت  نفلت 2235313  ةرامش  اب  دنناوت  یم  تامدخ  نیا  زا  يدنم 
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: یگنهرف ياه  هاگیاپ  . 11

: باتفآ تیاکح  هاگشیامن 

زا ییاهولبات  بلاق  رد  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  یگدنز  زا  هدرپ  تشه  نآ  رد  تسا و  هدش  عقاو  يوضر  عماج  نحص  یبرغ  بردرس  رد  هاگشیامن  نیا 
سپ ياون  تیاور و  اب  بسانتم  يزادرپرون  يوار ، کـی  زا  يریگ  هرهب  اـب  باـتفآ  تیاـکح  هاگـشیامن  .تسا  هدـش  هدیـشک  ریوصت  هب  ژـالک  قرعم و 

.تسا نارواجم  نارئاز و  مومع  ةژیو  درب و  یم  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  یگدنز  یخیرات  ياضف  هب  ار  ناگدننکدیدزاب  هنیمز ،

(: لاس  10 ات ناکدوک 5 ةژیو   ) هنارتوبک هاگشیامن 

داجیا نینچمه  ینید ، ياه  تراهم  شزومآ و  ندیشخباقترا  فده  اب  اضرلا و  یسوم  نب  یلع  اقآ  لاسدرخ  رئاز  هب  مارتحا  ياتسار  رد  هاگـشیامن  نیا 
، زامن شزومآ  روظنم  هب  ملیف  شیامن  هاـگراک  .تسا  هدـش  ریاد  عماـج  نحـص  یبرغ  ناویا  رد  دهـشم  هب  رفـس  تراـیز و  زا  شوخ  يا  هرطاـخ  داـی و 

تخانش

تیمها هب  هجوت  فده  اب  راغ  هاگراک  مالـسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  ةرابرد  ییاه  ناتـساد  شزومآ  فده  اب  لگنج  هاگراک  ...و ، مالـسلا ) هیلع  ) تیب لها 
، زامن شزومآ  فدـه  اب  دجـسم  هاگراک  دجـسم ، رد  روضح  ماکحا  وضو و  شزومآ  فدـه  اب  دجـسم  نحـص  هاگراک  یگدـنز ، رد  اـمنهار  روضح 

نیا رد  دوجوم  ياه  شخب  هلمجزا  یمرگرـس  يزاب و  لـیاسو  نینچمه  ...و ، يراوید  یـشاقن  هاـگراک  يزیمآ ، گـنر  هاـگراک  یتسدراـک ، هاـگراک 
حبـص و تبون  ود  رد  هنارتوبک  هاگـشیامن  تیلاعف  نامز  .دوش  یم  ادها  ناکدوک  هب  دوبدای  مسر  هب  ییایادـه  دـیدزاب ، نیا  نایاپ  رد  .تسا  هاگـشیامن 

.تسا رصع 
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: يدهلارون نابطاخم  ۀکبش  . 12

.تسا هدـش  لیکـشت  ترایز  تاکرب  رارمتـسا  ییازفا و  تفرعم  ياتـسار  رد  يوضر و  رهطم  مرح  اب  یمارگ  نارئاز  طابترا  ظفح  روظنم  هب  هکبـش  نیا 
يدهلارون نابطاخم  ۀکبش  یلصا  راک  ناوج  ناوجون و  كدوک ، ینس  عطقم  هس  رد  ناکرتشم  هب  یلـصف  تروص  هب  يدهلارون ، ۀیرـشن  ناگیار  لاسرا 

هرادا يوربور  ) يوضر عماـج  نحـص  یبرغ  ناویا  رد  عـقاو  يدـهلارون  شخب  رد  يروـضح ، تروـص  هب  هکبـش ، نیا  رد  تیوـضع  ماـن و  ِتبث  .تسا 
.دریذپ یم  تروص   razavi.aqr.ir یناشن : هب  مالسلا ، ) هیلع  ) اضر ماما  رهطم  مرح  یغیلبت  یگنهرف  تامدخ  هاگرد  ای  و  ییانشور )

ۀماــــــنایار کـــــــمایپ و  لاـــــــسرا  يارب  ۀــــــــــــناماس 30000002020  ینفلت ، ساــــــــــــمت  يرارقرب  يارب  نــــفلت 32002573  ةراــــمش 
.تسا شخب  نیا  اب  طابترا  يرارقرب  ياه  هار  همانایار ، لاسرا  يارب   m*khatabin@aqrazavi.*rg
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: یگنهرف تاقباسم  . 13

ناونع اب  هقباسم ، کی  لاـس و  يالاب 12  نارئاز  مومع  ةژیو  هقباسم  کی  لاس  مهم  ياـه  تبـسانم  رد  يوضر ، رهطم  مرح  یگنهرف  تاـقباسم  دـحاو 
.دنک یم  رازگرب  لاس   11 ات ناکدوک 8 ةژیو  مرح ، نارتوبک 

لاسرا يارب  یکمایپ 3000802222  ۀـناماس  دـنوش و  یم  عیزوت  رهطم  مرح  ياه  نحـص  رد  رقتـسم  رئاز  يامنهار  رتافد  رد  تاقباسم  نیا  ياه  هگرب 
هتفرگ رظن  رد  تالاؤس  خساپ 

ناگدنرب عالطا  هب  یکمایپ 3000802222  ۀناماس  قیرطزا  هجیتن  هدش و  ماجنا  حیحص  ياه  خساپ  نایم  زا  هنازور و  تروص  هب  یشک  هعرق .تسا  هدش 
.دوش یم  میدقت  يروضح  تروص  هب  و  قاتا 188 )  ) يوضر عماج  نحص  یبرغ  علض  رد  عقاو  عیزوت ، ۀناماس  رد  زین  زیاوج  ناگدنرب  .دوش  یم 

تکرـش تاقباسم  نیا  رد   www.aqr.ir یناشن هب  يوضر  سدـق  ناتـسآ  عماج  هاگیاپ  قیرطزا  دـنناوت  یم  روشک ، رـسارس  رد  نادـنم  هقالع  ریاس 
.دننک
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(: razavi.aqr.ir ( ) مالسلا هیلع  ) اضر ماما  رهطم  مرح  یغیلبت  یگنهرف  تامدخ  هاگرد  . 14

بلاق رد  رد  يوضر  سدـق  هاگراب  نارئاز  ياوه  لاح و  ندیـشکریوصت  هب  ترایز و  ياه  هبرجت  يروآدرگ  فدـه  اب  هاگبو  نیا  اه : يراگدای  هاگبو 
.تسا هدش  يزادنا  هار  ...و  رعش  کناتساد ، هتشونلد ، سکع ،

.تسا هدش  داجیا  یطابترا  ياه  تراهم  یمالسا و  یگدنز  بادآ  نییبت  يوضر و  یگدنز  کبس  ۀعاشا  روظنم  هب  هاگبو  نیا  يوضر : یگدنز  هاگبو 
یتاعوضوم هلمجزا  یبرغ ، دتم  اب  یگدـنز  ياه  بیـسآ  ةرابرد  یـشخب  یهاگآ  و  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  نایب  رد  یقالخا  لیاذر  لیاضف و  یـسررب 

.تسا هدش  هتخادرپ  نآ  هب  هاگبو  نیا  رد  ...و  ینید  یگدنز  میلاعت  رب  هیکت  اب  هک  تسا 

، ناریا مدرم  یمالـسا  بالقنا  ياه  هشیر  دـننام  یتاعوضوم  اب  تسا و  هدـش  يزادـنا  هار  یمالـسا  بالقنا  درکیور  اب  هاگبو  نیا  مالـسا : ناهج  هاگبو 
ترـضح ياه  هشیدـنا  یمالـسا و  بالقنا  گنهرف  شرتسگ  رد  ...و  مالـسلا ) هیلع  ) تیب لـها  فراـعم  شرتسگ  رد  بـالقنا  شقن  یمالـسا ، يرادـیب 

.دنک یم  شالت  یلاعلا ) هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  و  هیلع ) هللا  همحر  ) ماما
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: ملع ناوضر  هاگبو 

نییبت و  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  تیـصخش  فلتخم  داعبا  یفرعم  ۀـنیمزرد  ناگتخیهرف  ناـگبخن و  یـصصخت  ياـه  ثحب  ۀـئارا  فدـه  اـب  هاـگبو  نیا 
.تسا هدش  يزادنا  هار  مالسلا ) هیلع  ) تیب لها  فراعم  یصصخت  هنافاکشوم و 

اه نحص  اه ، قاور   ) يوضر رهطم  مرح  ۀچخیرات  ةرابرد  یتاعالطا  هاگبو ، نیا  یسانش : مرح  هاگبو 

.دهد یم  رارق  نادنم  هقالع  رایتخا  رد  ...و  سدقم  ناتسآ  نیا  يرورض  تاعالطا  یتشادهب ، یهافر و  تامدخ  یبهذم ، ياه  نییآ  ...و ،)

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  ةریس  اب  ییانشآ  ینید و  میهافم  شزومآ  هاگبو ، نیا  يزادنا  هار  فده  هناکدوک :  هاگبو 

.تسا ...و  ییوگ  هصق  یشاقن ، يزاب ، یناوخرعش ، لثم  ناکدوک ؛ يارب  باذج  مهف و  ِلباق  ياه  بلاق  رد 

يروهمج بالقنا ، ياه  نحص  ریواصت  میقتسم  شخپ  هاگبو ، نیا  تیلاعف  نیرت  مهم  (: www.razavi.tv  ) رهطم مرح  ریواصت  ةدنز  شخپ  هاگبو 
هب يوضر ، یتنرتنیا  نویزیولت  نیا ، رب  هوالع  .تسا  هتعاس  تروص 24  هب  رهطم ،) حیرـض   ) هرونم ۀضور  يازفا  حور  ریواصت  شخپ  نینچمه  ریدغ ، و 

یحادم تاجانم ، ینارنخس ، زا  معا  يوضر  عماج  نحص  و  هیلع ) هللا  همحر  ) ینیمخ ماما  ياه  قاور  فلتخم  ياه  همانرب  نابطاخم ، يدنم  هرهب  روظنم 
.دنک یم  شخپ  ازجم  یلاناک  رد  ار  یناوخ  ترایز  و 

لیبق زا  يوضر  رهطم  مرح  یگنهرف  تالوصحم  ناگیار  دولناد  ناکما  لاـتیجید ، ویـشرآ  ۀـناماس  نیا  يوضر : تـالوصحم  لاـتیجید  ویـشرآ  ۀـناماس 
مهارف رهطم  مرح  یغیلبت  یگنهرف  تامدـخ  هاگرد  نابطاخم  يارب  ار  کینورتکلا  تایرـشن  يریوصت و  یتوص و  تالوصحم  سکع ، رتسوپ ، باـتک ،

.تسا هدروآ 
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(: يوضر كاتلاپ   ) نیالنآ يوگو  تفگ  ياه  قاتا  . 15

نابز هس  هب  كاتلاپ ، يوگو  تفگ  ياه  قاتا  يزاجم  ياضف  رد  بش  ره  مالـسلا ،) هیلع  ) اضر ماـما  رهطم  مرح  ياـه  هماـنرب  میقتـسم  شخپ  رب  هوـالع 
رازگرب یمالسا  تاعوضوم  درکیور  اب  فلتخم  ثحابم  ةرابرد  ییاه  همانرب  هاگشناد ، هزوح و  ۀتسجرب  دیتاسا  روضح  اب  یسیلگنا و  یبرع و  یـسراف ،
هدافتسا يارب  .دهد  یم  رارق  ناربراک  رایتخا  رد  ار  نامزمه  يراتشون  يریوصت و  یتوص ، طابترا  يرارقرب  ناکما  وگو  تفگ  ياه  قاتا  نیا  .دوش  یم 
فلتخم ياه  قاتا  هب  يربراک ، ۀملک  تخاس  زا  سپ  هدرک و  بصن  ار   Paltalk Messenger رازفا مرن  دیاب  ادتبا  وگو ، تفگ  ياه  قاتا  نیا  زا 

(1) .دیوش دراو  وگو  تفگ 
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: یناریا ِریغ  نارئاز  ياه  همانرب  هژیو  . 16

مسارم عون 

يرازگرب نامز 

ناکم

يرازگرب

نابز برع  نارئاز 

ترایز اعد و  تئارق 

حبص زامن  زا  دعب  هزور  همه 

همحرلاراد

ینارنخس

رصع رهظ و  زامن  زا  دعب  اه ، هعمج  زج  هب  هزور ، همه 

همحرلاراد

ینارنخس

اشع برغم و  زامن  زا  دعب  هزور  همه 

همحرلاراد

یعرش تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ 

زور لوط  رد 

همحرلاراد

یگنهرف تاقباسم 

زور لوط  رد 

همحرلاراد

نابزودرا نارئاز 
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تالاؤس هب  ییوگ  خساپ  ماکحا ، نایب  ترایز ، تئارق  لماش  هژیو  مسارم 

...و یعرش 

زا دعب  رهظ و  زامن  زا  لبق  اه ، هعمج  زج  هب  هزور ، همه 

رصع زامن 

یلماع رح  خیش  ةربقم 

ینارنخس

اشع برغم و  زامن  زا  دعب 

رثوک قاور 

هنازور یگنهرف  تاقباسم 

زور لوط  رد 

يوضر عماج  نحص  یقرش  بردرس 

هنازور یگنهرف  تاقباسم 

زور لوط  رد 
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يوضر عماج  نحص  یقرش  بردرس 

یکرت یسور و  يرذآ ، ياه  هورگ 

( ناوراک روضح  تروصرد  )

تالاؤس هب  ییوگ  خساپ  نآرق ، تئارق  ینارنخس ، لماش  هژیو  مسارم 

...و یعرش 

رهظ زامن  زا  لبق  ات  اه  حبص 

ریدغ قاور 

یهافش تروص  هب  یگنهرف ، تاقباسم 

مسارم يرازگرب  نامز  رد 

ریدغ قاور 
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: رهطم مرح  یگنهرف  ياه  تیلاعف  ریاس  - 17

: یمالسا ياه  شهوژپ  داینب 

لاس 1380 رد  زاغآ و  لاس 1376  زا  تسا ، هدش  ثادحا  هکربتم  نکاما  هعومجم  رد  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  هک  یشهوژپ  زکرم  نیا  تخاس  تایلمع 
اب یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  .تسا  یگنهرف  تامدخ  هئارا  یمالـسا و  مولع  هزوح  رد  یملع  ياه  شهوژپ  ماجنا  زکرم ، نیا  تیلاعف  .دیـسر  نایاپ  هب 
ماگ ینید ، گنهرف  حطس  ياقترا  فادها و  ققحت  هار  رد  هدش  قفوم  دنتـسه ، یهاگـشناد  يوزوح و  تالیـصحت  ياراد  هک  یناققحم  زا  يریگ  هرهب 

، ودرا یبرع و  همجرت  هقف ، لوصا  هقف و  نآرق ، ثیدح ، مالسا ، خیرات  ِیشهوژپ  هورگ  بلاق  رد  داینب  نیا  نارگشهوژپ  .درادرب  يرثؤم  ياه 

مجارت و یمالـسا ، تمکح  مالک و  یـسانشباتک ، یمالـسا ، کلامم  يایفارغج  موجن و  ییاپورا ، ياـه  ناـبز  همجرت  یمالـسا ، نوتم  حیحـصت  دـقن و 
همانشناد رئاز ، یگنهرف  تاعلاطم  راونألا ، تاقبع  هوکشم ،) هلجم  ) يراودا تایرـشن  یـسانش ،) ناسارخ  ) يوضر سدق  ناتـسآ  فراعملا  هرئاد  باسنا ،

.دنراد لاغتشا  یشهوژپ  تیلاعف  هب  مولع  يدنب  هقبط  حرط  یمالسا و  بهاذم  نایدا و  ناوجون ، كدوک و  يرازفا ، مرن  ياه 
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: يوضر یمالسا  مولع  هاگشناد 

راهچ رب  غلاب  کی  ره  هک  تسا  ناـختاریخ  رفعج و  ازریم  یخیراـت  هیملع  هسردـم  ود  رکیپ  رب  ون  يا  هماـج  یگنهرف ، یملع  میظع  هعومجم  نیا  داـینب 
شزومآ و يارب  مزال  ياهورین  نیمأت  روظنم  هب  لاس 1363  رد  یمالسا و  بالقنا  زا  سپ  یشزومآ  یملع  زکرم  نیا  .دنراد  یخیرات  هنیـشیپ  لاس  دص 

لآ ملاع  مرح  راوج  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) تیب لها  فراعم  مالـسا و  ماـیپ  نآ ، ناگدـش  تیبرت  اـت  دـیدرگ  سیـسأت  یمالـسا ، مولع  هنیمز  رد  شهوژپ 
هک تسا  هاگشناد  هزوح و  سورد  زا  یقیفلت  یشزومآ ، یلاع  زکرم  نیا  یملع  راتخاس  .دنناسرب  تداعس  تقیقح و  ناگنشت  هب  مالـسلا ) هیلع   ) دمحم

، نیچ ياهروشک  زا  یناریاریغ  يوجشناد  يدادعت  نینچمه  .دهد  یم  همادا  دوخ  راک  هب  مولع ، ترازو  یمسر  كردم  يوزوح و  تلاصا  رب  دیکأت  اب 
لیصحت همادا  هب  هاگشناد  نیا  رد  یناریا  نایوجـشناد  رانک  رد  ناتـسناغفا و ...  ناتـسکیجات ، هیروس ، نیرحب ، زاجح ، نیوگزره ، ینـسوب و  ناتـسکاپ ،

.دنلوغشم
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دیدج و يانب  اب  لاس 1383  رد  زین  زکرم  نیا  هرامش 2  نامتخاس  .تسا  هدش  عقاو  رهطم  مرح  هزوح  نکاما  یقرش  لامش  علض  رد  هاگـشناد  نیا  يانب 
.دراد رارق  تیاده  نحص  یقرش  لامش  علض  رد  هناویا ، راهچ  يراتخاس 
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: يزکرم هناخباتک 

رازه زا 400  شیب  ریظن ، مک  یعبانم  نهک و  يا  هچخیرات  اب  هناخباتک  نیا 

رالات قیرط 18  زا  يزکرم  هناخباتک  .دور  یم  رامش  هب  روشک  حطـس  رد  اه  هناخباتک  نیرت  لاعف  زا  دراد و  هدننک  هعجارم  نویلیم  تفه  رب  غلاب  وضع و 
(، ناوناب نایاقآ و  ) هتـسب نزخم  هعلاطم  ياهرالات  ناوناب ،) نایاقآ و  ) باتک شدرگ  شخب  ناوناب ،) نایاقآ و  ) زاب هسفق  هعلاطم  ياهرالات  لماش : هعلاـطم 

رـسپ و ) ناناوج باتک  شدرگ  هعلاطم و  رالات  یجراخ ، ياه  باتک  رالات  ایفارغج ، یـصصخت  رـالات  عجرم ، رـالات  ناوناـب ،) ناـیاقآ و  ) ناـققحم رـالات 
لوغـشم یناسر  تمدـخ  هب  ناوناب ) نایاقآ و  ) تنرتنیا رالات  يرـصب و  یعمـس و  رالات  رتخد ،) رـسپ و  ) ناناوجون باتک  شدرگ  هعلاطم و  رالات  رتخد ،)

، یـسکع ياه  هخـسن  فلتخم ، تاعوضوم  رد  یطخ  ياه  باتک  هفیرـش و  فحاصم  يرادـهگن  ظـفح و  يروآدرگ ، نیا ، رب  هوـالع  نینچمه  .تسا 
بایمک و میدق  پاچ  یگنس و  پاچ  ياه  باتک  دنمشزرا ، سیفن و  ياه  هتشون  تسد  هدرـشف ، ياه  حول  روشک ، زا  جراخ  لخاد و  ياه  ملیفورکیم 

تـسب یلامـش  علـض  رد  هناخباتک  نیا  .تسا  یگنهرف  میظع  هعومجم  نیا  تامدـخ  رگید  زا  دانـسا  نیا  زا  ملیفورکیم  هیهت  يرادرب و  سکع  بایان و 
.تسا هدش  عقاو  یسوط  خیش 

راوج رد  یسمش  لاس 1332  رد  هناخباتک  نیا  .دراد  رارق  زین  داشرهوگ  دجسم  هناخباتک  يزکرم ، هناخباتک  رب  هوالع  رهطم  مرح  رد  داشرهوگ : دجسم  هناخباتک 
تسب رد  عقاو  دیدج  نامتخاس  يانب  .دش  یم  هرادا  هیریخروما  فاقوا و  نامزاس  تیریدم  اب  ات 1369  لاس 1345  زا  دیدرگ و  سیسأت  داشرهوگ  عماج  دجسم 

رد .دیدرگ  راذگاو  سدق  ناتسآ  هب  هناخباتک  تیریدم  دیـسر و  نایاپ  هب  لاس 1368  رد  يوضر  سدق  ناتسآ  تمه  هب  عبرم  رتم  تحاسم 1200  اب  ییاهب  خیش 
رشن مهم  زکارم  زا  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  یصصخت  هناخباتک  ناونع  هب  لحم  نیا  رضاح  لاح 

.دور یم  رامش  هب  یمالسا  گنهرف 
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: يزکرم هزوم 

، هقبط راهچ  رد  يزکرم  هزوم  نامتخاس  .تسا  هتخاس  ور  هب  ور  ناگدـننکدیدزاب  میظع  لیخ  اب  ار  يزکرم  هزوم  هراومه  اـه ، هنیجنگ  یعوضوم  عونت 
دهشم و خیرات  هنیجنگ  نامتخاس ، نیریز  هقبط  رد  سانکسا  ربمت و  هنیجنگ  .دور  یم  رامـش  هب  نادنمرنه  ياهبنارگ  ردان و  راثآ  زا  یمیظع  هاگـشیامن 
موجن و هنیجنگ  لوا و  هقبط  رد  یمـسجت  ياـهرنه  هنیجنگ  ییاـیرد و  ناـنت  مرن  نوزلح و  فدـص ، هنیجنگ  فکمه ، هقبط  رد  لادـم  هکـس و  هنیجنگ 

.تسا هدش  عقاو  رثوک  نحص  رد  يزکرم  هزوم  يدورو  .تسا  هدش  عقاو  نامتخاس  نیا  مود  هقبط  رد  فورظ  هنیجنگ  حالس و  هنیجنگ  تعاس ،
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: سیافن هنیجنگ 

هقبط ره  هقبط و  ود  لماش  ناـمتخاس  نیا  .دـیدرگ  ثادـحا  رهطم  مرح  یقرـش  بونج  علـض  رد  ات 1364  ياـهلاس 1362  یط  هنیجنگ  نیا  ناـمتخاس 
تیمها .تفای  شیاشگ  لاس 1364  نمهب  رد 22  تسا و  عقاو  سیافن  هنیجنگ  لوا  هقبط  رد  نآرق  هنیجنگ  .تسا  یـشیامن  ياضف  عبرمرتم  ياراد 400 

هدش هتـشاذگ  شیامن  هب  نآرق  دلج  هنیجنگ 79  نیا  رد  رـضاح  لاح  رد  .تسا  ریظن  یب  دنمـشزرا و  سیفن ، ياه  نآرق  دوجو  لـیلد  هب  نآرق  هنیجنگ 
نیز ماما  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح ماما  مالـسلا ،) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  هب  بوسنم  راـثآ  اـه ، نآرق  نیا  ناـیم  رد  هک  تسا 

.دـنزاس یم  رونم  هنیجنگ  نیا  رد  ار  تیالو  ناقـشاع  مشچ  وهآ ، تسوپ  يور  یفوک و  طخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیدـباعلا
لوا هقبط  یبونج  رـالات  رد  یلقتـسم  هنیجنگ  رد  نایچـشرف  داتـسا  ییادـها  راـثآ  هنیجنگ  فکمه و  هقبط  رد  زین  يربهر  مظعم  ماـقم  يایادـه  هنیجنگ 

هدش عقاو  سیافن  هنیجنگ 

.تسا هدش  عقاو  رثوک  نحص  رد  زین  نامتخاس  نیا  يدورو  .تسا 

: شرف هزوم 

لاس رد  دـش و  يزادـنا  هار  سیافن  نآرق و  هنیجنگ  نامتخاس  لحم  رد  تاجوسنم ، شرف و  یـصصخت  هنیجنگ  نیلوا  یـسمش  يرجه  لاس 1377  رد 
حاتتفا مخ ، ریدغ  دیعـس  دـیع  اب  نامزمه  هام 1390 و  نابآ  رد  زاـغآ و  شرف  یـصصخت  هزوم  يارب  رت  بساـنم  رتگرزب و  یناـمتخاس  ثادـحا   1383

هزوم نیرتگرزب  زا  یهاگراک ، ياضف  هقبط  یشیامن و 1  ياضف  هقبط  نتـشاد 3  اب  هک  تسا  یـصصخت  ياه  هنیجنگ  نیا  زا  یکی  شرف  هزوم  .دیدرگ 
نارادتسود طسوت  فلتخم  ياه  هرود  یط  هک  تسا  یسیفن  ياه  یلاق  زا  ینغ  ياه  عومجم  لماش  هنیجنگ  نیا  .دشاب  یم  ناهج  شرف  یصصخت  ياه 

.تسا هدش  يرادیرخ  تاتویب  رهطم و  مرح  رد  هدافتسا  يارب  يوضر  سدق  ناتسآ  طسوت  ای  هدش و  ءادها  ای  فقو  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ناقشاع  و 
دروم هدرپ و ...  شوپ ، حیرـض  هداجـس ، شوپفک ، ناونع  هب  هدوب و  يدربراک  ياه  شزرا  ياراد  يرنه ، یخیرات و  شزرا  رب  هوـالع  اـهنآ  زا  يرایـسب 
رامـش هب  يرنه  ياهراکهاش  نیرت  سیفن  زا  هک  هچیلاق  یلاـق و  هتخت  دودح 100  ریظن  مک  هنیجنگ  نیا  رد  رـضاح  لاح  رد  .دنتفرگ  یم  رارق  هدافتـسا 

رثوک نحـص  رد  هزوم  نیا  يدورو  .تسا  هداد  رارق  نادنمقالع  دید  ضرعم  رد  ار  دـشاب  یم  رـصاعم  هرود  ات  هیوفـص  هرود  زا  ناشتمدـق  دـنور و  یم 
.تسا هدش  عقاو 
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: یسانش مدرم  هزوم 

هک تسا  هدوب  يا  هبامرگ  انب ، یمیدـق  دربراک  .تسا  هدـش  عقاو  رهطم  مرح  یبرغ  بونج  علـض  رد  هاش  کلم  ریما  هربقم  رانک  رد  یـسانش  مدرم  هزوم 
هاش روخآریم  کیب ، یلق  يدهم  طسوت  .ق   . لاس 1027 ه رد 

یسانش مدرم  هزوم  ناونع  هب  لاس 1385  رد  يزاسزاب  تمرم و  زا  سپ  دنمشزرا  ناکم  نیا  .تسا  هدیدرگ  يوضر  سدق  ناتسآ  فقو  يوفص  سابع 
نارذگ رد  مدرم  هک  یفلتخم  يایشا  مامح  فلتخم  ياه  تمسق  رد  اتسار  نیا  رد  .تفرگرارق  ناتـسود  گنهرف  هدافتـسا  دروم  يوضر  سدق  ناتـسآ 

زا ابیز  رایسب  يراتخاس  دشاب و  یم  ناریا  ياه  مامح  نیرتگرزب  زا  یکی  انب  نیا  .تسا  هدش  هتـشاذگ  شیامن  هب  دنا  هدرک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  یگدنز 
عقاو يوضر  عماج  نحـص  یبرغ ) بردرـس  زا  جراخ  هطوحم  ) یبرغ تسب  یبونج  علـض  رد  هزوم  نیا  .دراذـگ  یم  شیامن  هب  ار  یمیدـق  ياه  ماـمح 

.تسا هدش 

198 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 240 

http://www.ghaemiyeh.com


: يوضر سدق  ناتسآ  ياه  شیامه  اه و  هاگشیامن  زکرم 

لاس 1388 هام  رذآ  رد  یناسر  تامدـخ  يداـصتقا و  یگنهرف ، ياـه  هنیمز  رد  يوضر  سدـق  ناتـسآ  ياهدرواتـسد  اـب  ییانـشآ  روظنم  هب  زکرم  نیا 
.تسا هدش  عقاو  داوجلا  باب  يدورو  لیذ  رد  زکرم  نیا  .دیسر  يرادرب  هرهب  هب  مخ  ریدغ  دیع  اب  نامزمه 

تنواعم رد  هدش  دیلوت  یگنهرف  تالوصحم  ندادرارق  رایتخا  رد  روظنم  هب  رهطم  مرح  یگنهرف  تالوصحم  هاگشورف  یگنهرف : تالوصحم  هاگشورف 
.تسا هدیدرگ  سیسات  رهطم  مرح  داوجلا  باب  يدورو  يادتبا  رد  مرح و ...  ياه  همانرب  زا  هدش  طبض  ریواصت  راشتنا  یمالسا ، تاطابترا  تاغیلبت و 

: باتک ياه  هاگشورف  اه و  هاگشیامن 

رح خیـش  ياه  يدورو  رد  نیرواجم  نیرئاز و  هب  یگنهرف  تالوصحم  اـه و  باـتک  هضرع  روظنم  هب  رـشن  هب  تکرـش  باـتک  هاگـشورف  هاگـشیامن و 
مرح تیاده  نحـص  رد  زین  يوضر  یمالـسا  مولع  هاگـشناد  تاراشتنا  نینچمه  تسا ، هدش  عقاو  داوجلا  باب  یـسوط ، خیـش  یـسربط ، خیـش  یلماع ،

.دراد رارق  رهطم 
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يوضر رهطم  مرح  یگنهرف  نکاما  تامدخ و  هشقن 

هشقن
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هشقن
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ریوصت
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ریوصت
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سدقم دهشم  يامنهار  لصف 8 :

هچخیرات

هب مالسلا ) هیلع  ) اضر ترـضح  كربتم  عجـضم  دوجو  هک  يروط  هب  .دوش  یم  زاغآ  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلادهـشم شیادیپ  زا  تقیقحرد  دهـشم  خیرات 
.دیآ یم  باسح  هب  رهش  نیا  شیادیپ  لماع  هیلوا و  نوناک  ناونع 

رد رهـش  نیرت  گرزب  ناـغون ،»  » عباوت زا  هک  تشاد  دوـجو  دابانـس »  » ماـن هب  يا  هدـکهد  ینوـنک  دهـشم  لـحم  رد  يرمق ، يرجه  مود  نرق  رخاوا  رد 
مدرم هک  دوب  یناکم  دابانس ، .تسا  هدوب  یلاها  تنوکس  يارب  یلحم  تانق و  ياراد  اهاتسور  رگید  دننام  يدابآ ، نیا  .دمآ  یم  رامش  هب  سوت  تیالو 

يدـبنگ عیـسو و  ياهرالات  لماش  خاک ، نیا  .تسا  هتـشاد  دوجو  هوکـشاب  یخاک  عیـسو و  غاب  نآ ، یکیدزن  رد  دنتـشاد و  یمرب  بآ  اجنآ  زا  دهـشم 
روبع نآ  زا  تانق  هک  هدوب  هبطحق » نبدیمح   » هب قلعتم 
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.دش كربتم  بآ  نآ  دنداد و  لسغ  دابانس  تانق  بآ  رد  ار  مامه  ماما  نآ  رهطم  رکیپ  مالسلا ،) هیلع  ) اضر ترضح  تداهش  زا  سپ  .تسا  هدرک  یم 

تفرگ و رارق  هجوتدروم  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ترـضح  فیرـش  عجـضم  دوجو  لیلد  هب  دوبن ، شیب  يا  هدکهد  نامز  نآ  ات  هک  دابانـس  بیترت ، نیدـب 
ییاه هناخ  جیردت  هب  رهطم  مرح  نارواجم  یلع و  لآ  نادنم  هقالع  يرمق ، يرجه  موس  نرق  ۀمین  دودح  رد  .تفای  شرتسگ  دـش و  رتدابآ  زور  هبزور 

گرزب و ياهرهش  زا  یکی  ناونع  هب  هزورما  تسا و  هدید  يرایسب  ياه  بیشنوزارف  ع )  ) اضرلادهشم نونکات ، خیرات  نآ  زا  .دنتخاس  مرح  فارطا  رد 
.تسا مالسلا ) مهیلع  ) تراهط تمصع و  نادناخ  ۀتخابلد  قشاع و  اه  نویلیم  روضح  دهاش  لاس  ره  ناریا ، روشک  يونعم  تختیاپ 

سدقم دهشم  یتحایس  یترایز و  زکارم 

: مالسلا امهیلع  رسایدیس  رصاندیس و  ناگدازماما  ناتسآ 

ۀکربتم ناتـسآ  اریز  دراد ؛ یبهذـم  یهاگیاج  یقالیی ، یعیبط و  ياـه  هبذاـج  رب  هوـالع  هبقرط ،»  » رهـش يرتمولیک  راـهچ  رد  عقاو  ناتـسلگ »  » ياتـسور
هلمجزا نهک  نوتم  ياه  هتشون  ساسارب  .دراد  رارق  ابیز  ياتسور  نیا  يادتبا  رد  رسایدیس » رصاندیس و   » ناگدازماما

هللا یلص  ) هللا لوسر  كاپ  ۀلالس  زا  ییاهراگدای  و  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ۀطساوالب  ناردارب  زا  ناگدازماما  نیا  یضترمدیس ،»  » ۀتشون باسنالا » زنک  »
هارمه ناسارخ ، هب  ماما  نآ  تمیزع  زا  سپ  هک  دنتسه  ملس ) هلآ و  هیلع و 
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.دندرک ترجه  سوت  هژیو  هب  نیمزرس ، نیا  هب  دوخ  ناردارب  نارای و 

ياه ناکم  زا  یکی  فیرـش ، ناتـسآ  نیا  نونکا ، .تسا  هتفای  يرایـسب  شرتسگ  هعـسوت و  نوگانوگ ، ياهاضف  شیازفا  اب  انب ، نیا  ریخا ، ياه  لاس  رد 
.تساریذپ زین  ار  سراف  جیلخ  ۀیشاح  یبرغ  ياهروشک  زا  ینارفاسم  یناریا ، نارئاز  رب  هوالع  دیآ و  یم  رامش  هب  دهشم  رهش  یبهذم  یترایز  مهم 

: مالسلا هیلع  ییحی  هدازماما  ۀکربتم  ناتسآ 

.دراد رارق  دیز » نب  نیسح  نب  ییحی   » هدازماما ۀکربتم  ۀناتسآ  یمایم ، ياتسور  زا  يرتمولیک  کی  ۀلصاف  هب  دهـشم و  رهـش  يرتمولیک  هاجنپ  دودح  رد 
اه نآ  زا  یکی  هک  تسا  هتشاد  دنزرف  دنچ  مالسلا ) هیلع  ) دیز نب  نیـسح  .تسا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح نب  یلع  نبدیز  نادنزرف  زا  یکی  راوگرزب ، نیا 

هرانم ردرـس  رب  تسا و  يا  هزوریف  يدبنگ  یعلـضراهچ و  یقاور  رب  لمتـشم  روبزم  يانب  .تسا  نوفدم  ناکم  نیا  رد  نسحلاوبا  ۀـینک  اب  ییحی ، مان  هب 
اما هدرک ؛ تبث  دیز  نب  ییحی  ةدازردارب  ار ، رازم  بحاص  هدش ، هتفگ  ۀـبیتک  .تسا  هدـش  بصن  خیرات 937ق  هب  یگنـس  يا  هبیتک  نآ ، يدورو  ياه 

.دنرادنپ یم  مالسلا ) هیلع  ) دیز نب  ییحی  هاگمارآ  ار  نآ  هناتسآ ، نیا  نادنمتدارا 

: یتشخ دبنگ 

انب نیا  .دراد  رارق  بآ  هایـس  ۀـچوک  ترواجم  رد  مان و  نیمه  هب  يا  هچوک  رد  دهـشم ، یـسربط  نابایخ  يادـتبا  یتشخ ، دـبنگ  یبهذـم  یخیرات  يانب 
هیلع ) رفعج نب  یسوم  ماما  هب  هطـساو  هدفه  اب  شفیرـش  بَسن  هک  تسا  دهـشم  رهـش  يوسوم  روهـشم  تاداس  زا  دمحم » نیدلا  ثایغ  ناطلـس   » نفدم

شوخ طخ  اب  کُلم » ةروس  ، » انب ثادـحا  نامز  رد  .تسا  نآ  ندوب  یتشخ  ای  يرجآ  لیلد  هب  زین  یتشخ  دـبنگ  ياـنب  ۀیمـست  هجو  .دـسر  یم  مالـسلا )
رد ثلث 

ةرود رد  انب  نیا  ۀـیلوا  ناینب  دـهاوش ، ربانب  .تسا  هدـش  هتـسارآ  هعقاو »  » ةروس اـب  زین ، شناویا  راـهچ  ياـه  هبل  هدـش و  هتـشون  نآ  یلخاد  شـشوپ  ریز 
.تسا هدش  نییزت  لیمکت و  زین  راجاق  يوفص و  رصع  رد  هتفرگ و  تروص  يرومیت 

(: هیلع هللا  همحر   ) يوره تلصابا  هجاوخ  هاگمارآ 

رفس و رد  وا  .دمآ  ناسارخ  هب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  اب  يوره ،» تلصابا  هجاوخ   » هب روهشم  هرسیم » نب  بویا  نب  نامیلـس  نب  حلاص  نب  مالـسلادبع  »
ۀلصاف رد  يو  هاگمارآ  .تسا  زین  نومأم  تسد  هب  ناشیا  تداهش  یگنوگچ  ِحیرـص  يوار  دوب و  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ترـضح  هارمه  مزالم و  رـضح ،

.دراد رارق  دهشم  نامیرف  ةداج  هیشاح  رد  دهشم ، قرش  يرتمولیک  هد 
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(: دارم هجاوخ   ) نُیعَا نب  همثره  هاگمارآ 

( مالـسلا هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صاخ  باحـصا  زا  هک  دارم » هجاوخ   » هب روهـشم  نیعا » نب  همثره  بیبحوبا   » هب بوسنم  هاگمارآ  يانب 
همثره  » هعیش ربتعم  ياه  باتک  هب  دانتسا  اب  .تسا  هدش  عقاو  هوک  ۀنماد  رد  نامیرف ، ةداج  تسار  تمـس  زا  دهـشم ، قرـش  يرتمولیک  هدزاود  رد  هدوب ،

.تسا هدوب  رادروخرب  مالسلا ) هیلع  ) متشه ماما  هب  يا  هتسیاش  صالخا  لماک و  تبحم  زا  نیعا » نب 

207 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


(: عیبر هجاوخ   ) يدسا میثخ  نب  عیبر  دیزوبا  ۀعقب 

ثادحا خیرات  .تسا  هدوب  ثیدح  ریسفت و  ناماگـشیپ  زا  3 و  ربمایپ گرزب  یباحص  دوعـسم ، نبا  یمیمـص  نارای  زا  نیعبات و  هلمجزا  میثخ » نب  عیبر  »
هب يوفص و  سابع  هاش  رما  هب  لاس 1031ق ، رد  یلعف  يانب  هک  دهد  یم  ناشن  ناسیون  خیرات  ياه  هتـشون  اما  تسین ؛ صخـشم  عیبر  هجاوخ  هاگمارآ 

.تسا هدش  هتخاس  مداخ » يوضرلا  غلا   » تسد

208 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نارئاز  يامنهار  تشهب (  زا  هعطق  نیا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 250 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت
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: يردان هاگمارآ  غاب و  یگنهرف  ۀعومجم 

رد رهـش ، نیا  رد  ار  شیوخ  ةربقم  نیتسخن  وا  .داد  رارق  دوخ  تموکح  زکرم  ار  دهـشم  رهـش  راب  نیلوا  يارب  نایراشفا ، ۀلـسلسرس  راـشفا ،» هاـشردان  »
مود ةربقم  دراد ) رارق  هاشردان  ةربقم  نونکا  هک  ییاج  نامه   ) نیشیپ هاگمارآ  لباقم  ناتسودنه ، زا  تشگزاب  زا  سپ  اما  داهن ؛ ناینب  غاب  راهچ 

یعس و اب  ماجنارس  ات  درک  انب  يو  يارب  يرگید  هاگمارآ  هربقم ، نیمود  لحم  رد  راجاق  ةرود  رخاوا  رد  هنطلـسلا  ماوق  .دش  ناریو  اهدعب  هک  تخاس  ار 
يردان  ) ادهش هارراهچ  رد  هعومجم  نیا  .دش  انب  هاشردان  ۀتـسیاش  بسانم و  هاگمارآ  1342ش ، ات ياه 1335 لاس  ۀلـصاف  رد  یلم  راثآ  نمجنا  مامتها 

.تسا عقاو  قباس )
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: یسودرف مساقلاوبا  میکح  هاگمارآ 

رد سوت و  ۀعلق  لخاد  هک  دوخ  یصخش  غاب  رد  ار  وا  .تشذگرد  سوت  رد  ای 416ق ،  411 لاس دش و  دلوتم  ژاپ  ياتسور  رد  لاس 329ق ، یسودرف » »
ۀقبط .تسا  هدش  هتخاس  يو  نفدم  يور  رب  انب  نیلوا  يا  هرود  هچ  رد  هک  تسین  مولعم  یتسرد  هب  .دـندرپس  كاخ  هب  تشاد ، رارق  نازر  ةزاورد  راوج 
ناکم نیا  هوکـش  رب  متـسر ، ناخ  تفه  نومـضم  اب  هک  تسا  یقیدص » نودـیرف   » زا ییاهراگنراوید  ياراد  رادـمان ، رعاش  نیا  هاگمارآ  يانب  یناتحت 

.تسا هدوزفا 

: هینوراه يانب 

.تسا هدش  عقاو  دهشم  يرتمولیک  و 24  یسودرف » مساقلاوبا  میکح   » هاگمارآ يرتم  دودح 800  ۀلصاف  رد  تسا ، فورعم  هینوراه  هب  زورما  هک  ییانب 
ای هاقناخ  درکراک ، رظنزا  انب  نیا  .درادـن  یـسابع  دیـشرلا  نوراه  هب  یطابترا  چـیه  تسا و  هدـش  هداد  ناکم  نیا  هب  هک  تسا  يدـیدج  مان  هینوراـه » »
نآ هب  دیدج  يانب  هس  يرومیت  ةرود  رد  هدش و  هتخاس  ناربات »  » رهش یمیدق  ياه  نامتخاس  يایاقب  يور  يرجه  متشه  ةدس  رد  هک  تسا  یهاگمارآ 

.تسا هدش  هدوزفا 
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یگنهرف زکارم 

: اه هزوم  . 1

.تسا ثادحا  لاحرد  یگنسهوک  ناتسوب  رد  هزوم  نیا  يوضر : ناسارخ  گرزب  ةزوم  * 

.دراد رارق  سردم  راولب  يادتبا  رد  دیهش ، داینب  يرادا  ياضف  رد  هزوم  نیا  دیهش : داینب  ةزوم  * 

ملعم تیبرت  زکرم  رد  يدازآ ،) نادیم  يروهمج و  نادیم  لصافدح  ) يرتنالک دیهـش  هار  گرزب  رد  هزوم  نیا  ناسارخ : یعیبط  خیرات  مولع و  ةزوم  * 
.دراد رارق  یتشهب  دیهش 

.دراد رارق  نازارفارس  راولب  يزوریپ ،) راولب   ) رح نادیم  رد  هزوم  نیا  نیمز : مولع  ةزوم  * 

ناـسارخ تسیز  طـیحم  تظاـفح  لـک  ةرادا  يرادا  لـحم  رد  هزوم  نیا  يوضر : ناـسارخ  تسیز  طـیحم  تظاـفح  لـک  ةرادا  یعیبط  خـیرات  ةزوم  * 
.دراد رارق  فدص ) نابایخ  يادتبا   ) دابآ لیکو  راولب  رد  عقاو  يوضر 

مامح یسانش و  مدرم  ةزوم  * 

سیـسأت کیب » یلق  يدهم   » مامح یخیرات  يانب  رد  وگزردـنا 13 ، نابایخ  رد  عقاو  يوضر ، رهطم  مرح  یبرغ  علـض  رد  هزوم  نیا  کیب : یلق  يدـهم 
.تسا هدش 

هداج ریسم  رد  دهشم و  یبرغ  لامش  يرتمولیک  رد 24  عقاو  یسودرف  هاگمارآ  هعومجم  رد  هزوم  نیا  نامتخاس  سوط :)  ) همانهاش یسودرف و  ةزوم  * 
.دراد رارق  ناچوق  - دهشم
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.دراد رارق  دهشم  يادهش  هارراهچ  رد  يردان ، هاگمارآ  لحم  رد  هزوم  نیا  يردان : ةزوم  * 

.تسا هدش  عقاو  ّتنج ) نابایخ  هر ،) ) ینیمخ ماما  نابایخ   ) ّتنج رازاب  طساوا  رد  ناکم  نیا  ناتسدرازه : ۀناخ  ضوح  ةزوم  * 

.دراد رارق  ییاراد  داصتقا و  روما  نامزاس  لباقم  قباس ،) گرا   ) دهشم هر ) ) ینیمخ ماما  نابایخ  رد  کلم  ۀناخ  ِکلم : ۀناخ  * 

: اهارس گنهرف  یناشن  . 2

2239997 نفلت : سردم *  راولب  تشهب : يارس  گنهرف  * 

3658500-4 نفلت : يدوریش *  دیهش  راولب  عطاقت  نمهب ، راولب 22 یلصم ، راولب  ریدغ : يارس  گنهرف  * 

3658500-4 نفلت : ریدغ *  يارس  گنهرف  رد  رقتسم  يدوریش ، دیهش  راولب  عطاقت  نمهب ، راولب 22 یلصم ، راولب  موجن : مولع و  يارس  گنهرف  * 

8410111 نفلت : یگنسهوک *  گرزب  ناتسوب  یگنسهوک ، نابایخ  ياهتنا  هدنیآ : كدوک و  يارس  گنهرف  * 

6629908 نفلت : یفسوی 13 *  داتسا  شبن  یفسوی ، داتسا  نابایخ  دابآ ، مساق  هداوناخ : يارس  گنهرف  * 
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8215800 نفلت :  * 23 یناشن شتآ  هاگتسیا  ، 40 نازارفارس ياهتنا  نازارفارس ، راولب  رح ، نادیم  يزوریپ ، راولب  ینمیا : يارس  گنهرف  * 

7513380 و 7529373 نفلت : باجح *  ناتسوب  رد  رقتسم  یبرغ ، تیاده  راولب  یلامش ، مایخ  راولب  باجح : يارس  گنهرف  * 

8410602 نفلت : پچ *  تمس  ورسخرصان 19 ، ياهتنا  ورسخرصان ، نابایخ  تثعب ، راولب  دابآدمحا ، نابایخ  يرادیاپ : يارس  گنهرف  * 

نفلت 8665830-6 هلال *  كراپ  ریت ، تفه  راولب  ياهتنا  دابآ ، لیکو  راولب  یناشن : هناسر : يروانف و  يارس  گنهرف  * 

5312499 - 5312500 نفلت : ناماس *  عمتجم  ۀیهلا 25 ، هیهلا ، راولب  دابآ ، مساق  یناشن : تمالس : يارس  گنهرف  * 

3656626 و 3668022 نفلت : تدحو *  ناتسوب  تدحو ، راولب  یناشن : ترایز : يارس  گنهرف  * 

7290037 نفلت :  * 37 یلامش دجم  يور  هبور  ، 23 ینرق دیهش  ینرق ، دیهش  راولب  یناشن : راظتنا : يارس  گنهرف  * 

: نفلت راظتنا *  يارس  گنهرف  رد  رقتـسم  ، 37 یلامش دجم  يور  هبور  ، 23 ینرق دیهش  ینرق ، دیهش  راولب  یناشن : یمالـسا : بالقنا  يارـس  گنهرف  * 
7290037
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دهشم ياهامنیس  . 3

8437575 نفلت : ناتسلگ *  هارراهچ  هاگشناد ، نابایخ  هزیوه : يامنیس  سیدرپ  * 

8549745 سامت : نفلت  دابآ * ) یقت   ) یتعیرش نادیم  اقیرفآ : امنیس  * 

8542300 نفلت : مج *  لته  بنج  قباس ،) مج  نابایخ   ) نارادساپ نابایخ  نلاس :) ود  هب  زهجم   ) سدق امنیس  * 

6224550 سامت : نفلت  ردام *  نادیم  بیدا ، راولب  دهاش و  راولب  عطاقت  دابآ ، مساق  نلاس :) جنپ  هب  زهجم   ) غرمیس امنیس  * 

8838880 سامت : نفلت  همشچراهچ * )  ) رثوک هارراهچ  رح و  نادیم  نیب  يزوریپ ، راولب  يزوریپ : امنیس  * 

7415003 سامت : نفلت  تالک *  ةداج  يادتبا  عیبر ، هجاوخ  نابایخ  نمهب : امنیس  * 

يرهش ياه  هاگجرفت  اه و  ناتسوب 

: تلم گرزب  ناتسوب 

هلمجزا .دیآ  یم  رامش  هب  دهـشم  يرگـشدرگ  زکارم  اه و  هاگ  جرفت  نیرت  عیـسو  زا  یکی  هدش ، ثادحا  دابآ  لیکو  راولب  يادتبا  رد  هک  ناتـسوب  نیا 
سالک هناخباتک ، لماش : ( ) مالـسلا هیلع  ) اضر ماما  يرنه  یگنهرف  عمتجم  يزابرهـش ، ۀعومجم  درک : هراشا  اه  نیا  هب  ناوت  یم  ناتـسوب  نیا  تاناکما 

یگنهرف ياه 

ناکم ناکدوک و  يزاب  يارب  هژیو  ياه  ناکم  ...و ،) انش  رختسا  تیکسا ، لابیلاو ، لابتوف ، هلمجزا   ) یشزرو ددعتم  ياه  نیمز  ...و ،) دجسم  يرنه ، و 
.ناوناب ةژیو  یشزرو 

یگنـسهوک یمالـسا ، ربتعم  تایاور  ربانب  .تسا  هدـش  عقاو  یگنـسهوک  ناـبایخ  ياـهتنا  رد  هعومجم  نیا  یگنـسهوک : یحیرفت  یگنهرف و  هعومجم 
: دندومرف دـندرک و  هیکت  هوک  نآ  هب  ورم  هب  هنیدـم  زا  دوخ  یـسایس  یخیرات  ترجه  نایرج  رد  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ترـضح  هک  تسا  یناکم  نامه 

تکرب دنزیر ، یم  هوک  نیا  زا  هدیـشارت  ياه  فرظ  رد  هچنآ  هب  دنـشارت و  یم  هوک  نیا  زا  هچنآ  هب  نادرگ و  دنمدوس  مدرم  يارب  ار  هوک  نیا  ایادخ ، »
.دنتسه هعومجم  نیا  ياه  ناکم  نیرت  مهم  هلمجزا  ...و  یگنسهوک  يارس  کیزیف  ناسارخ ، رنه  رازاب  مانمگ ، يادهش  رازم  هد و .»... 
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: دابآ لیکو  یلگنج  كراپ 

یتانق قیرطزا  هاگـشدرگ  نیا  زایندروم  بآ  .تسا  دابآ » لیکو   » مان هب  يا  هقطنم  دهـشم ، رهـش  ۀیـشاح  رد  یمیدـق  یقـالیی  زکارم  اـه و  هاـگجرفت  زا 
ياه هبذاج  رب  هوالع  ناکم ، نیا  رد  .تسا  يراج  نآ  حطـس  رد  زین  ییاـبیز  رایـسب  ۀـناخدور  هدوب و  ناتـسلگ  دـنب  نآ  ۀمـشچرس  هک  دوش  یم  نیمأـت 

.تسا هدش  ثادحا  شحو  غاب  ناونع  هب  يا  هطوحم  يداش و  كراپ  ناتسهوک  مان  هب  یعیسو  رایسب  يزابرهش  یعیبط ،

: قرط پمک  یلگنج و  كراپ 

ياراد هک  دراد  صاصتخا  قرط » پمک   » هب طیحم  نیا  زا  یشخب  .تسا  هدش  عقاو  ریدغ  نادیم  ۀیشاح  رد  يرتنالک و  دیهش  هار  گرزب  رد  كراپ  نیا 
.تسا نارئاز  ناکسا  روظنم  هب  یهافر  تاناکما 

: تدحو ناتسوب 

ياضف رد  شیامن  يارجا  لحم  یعیبط ، ۀچایرد  لماش  كراپ  نیا  یحیرفت  ۀـعومجم  .دراد  رارق  تیالو  راولب  تدـحو و  راولب  عطاقت  رد  ناتـسوب  نیا 
نیا رد  زین  ترایز  یصصخت  يارس  گنهرف  نینچمه  .تسا  ناکدوک و … يزاب  نیمز  یعیبط ، راشبآ  امن و  بآ  زاب ،

.دراد رارق  ناتسوب 

: مئاق سیدرپ 

.تسا هدش  عقاو  سوت  راولب  هدیمهف و  دیهش  نادیم  ۀیشاح  رد  ناتسوب  نیا 

.دراد رارق  ّتنج »  » رازاب نابایخ و  رانک  رد  و  میدق ) گرا  ( ) هر ) ینیمخ ماما  نابایخ  رد  کچوک  ناتسوب  نیا  یلم : غاب 

( رهطم مرح  هب  کیدزن   ) رهش زکرم  ياه  ناتسوب  زا  یخرب  تسرهف 

یقرش شناد  نابایخ  ناخ : کچوکازریم  ناتسوب  * 

بالط يرتم  یس  ياهتنا  تما : ناتسوب  * 

حتفم نادیم  تشهب :  ناتسوب  * 

رویرهش هدفه  نابایخ  هدیمهف : دیهش  ناتسوب  * 

یمالسا يروهمج  راولب  ناتسلاهن : یلگنج  ناتسوب  * 

یلصم نابایخ  یلصم : ناتسوب  * 

هاگدورف راولب  مالس : ناتسوب  * 
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تاقالیی یعیبط و  ياه  هبذاج 

زیدناش هب  دهشم  یعیبط  يرگشدرگ  روحم  . 1

میلقا زیدـناش و  نوگانوگ  ياه  هرد  اه و  هناخدور  .تسا  هدـش  عقاو  دهـشم  برغ  يرتمولیک  رد 38  زیدناش  یقالیی  ۀـقطنم  زیدـناش : یقالیی  هقطنم  * 
هک یناریو  ياتـسور  رب  هوالع  ار  زیدناش  يرگـشدرگ  روحم  هزورما  .دنک  یم  هضرع  هدننیب  هب  ار  ابیز  يا  هرظنم  نآ ، یعیبط  ياهزادـنا  مشچ  عونتم و 
یم لیکشت  کشز  الاب و  ةدربا  نییاپ ، ةدربا  زیدناش ، رداخ ، گنچرا ، بایسآرس ، ياهاتـسور  تسا ، نهک  یطابر  رازم و  ياراد  دراد و  یخیرات  ۀبنج 

.دننک یم  هضرع  ار  ...و  هراکره  ِیگنس  فورظ  میلگ ، نیتسوپ ، هلمجزا  یتسد  عیانـص  هک  دراد  دوجو  ییاه  هاگـشورف  زیدناش  ِيدورو  يادتبا  .دنهد 
.تسا ریذپ  ناکما  هبقرط  زیدناش و  یهارود  تسار  تمس  زا  دابآ و  لیکو  راولب  ياهتنا  زا  روحم ، نیا  هب  دورو 

، اه هناخدور  ریـسم  رد  رارقتـسا  تاعافترا و  اب  تبارق  لیلد  هب  تسا و  هدش  عقاو  زیدناش  رهـش  يرتمولیک  جنپ  رد  اتـسور  نیا  بایـسآرس : ياتـسور  * 
.دراد عوبطم  یمیلقا  لدعتم و  رایسب  ییاوه  بآ و 

رداخ ياتسور  رداخ : یقالیی  ياتسور  * 

يارب هقطنم ، نیا  تاعافترا  .تسا  هتفرگ  رارق  ردنُغن  زیدناش و  ۀناخدور  ود  لصافِّدح  رد  درف ، هبرصحنم  یتیعضو  اب  زیدناش ، يرتمولیک  کی  رد  عقاو 
يارب یبساـنم  قارطا  لـحم  هک  دراد  دوجو  نآ  یبرغ  شخب  رد  همـشچرس ’  ‘ هب موسوم  يرختـسا  تاـنق و  تسا و  بساـنم  اـه  هداوناـخ  ییاـمیپ  هوک 

.دوش یم  بوسحم  نارگشدرگ 

ياه هوک  دوجو  لیلد  هب  هقطنم  نیا  .تسا  هتفرگرب  رد  تاـعافترا  ار  نآ  نوماریپ  هدـش و  عقاو  يا  هرد  ناـیم  رد  اتـسور  نیا  نییاـپ : ةدربا  ياتـسور  * 
.دوش یم  لیدبت  شزرو  نیا  هب  نادنم  هقالع  يارب  یکسا  تسیپ  هب  ناتسمز  لصف  رد  دعتسم ،

.دراد رارق  زیدناش  يرتمولیک  راهچ  ۀلصاف  رد  کشز و  ۀناخدور  ریسم  رد  اوه  بآ و  شوخ  ياتسور  نیا  الاب : ةدربا  ياتسور  * 

ياه غاب  اوهو و  بآ  لادتعا  طیحم ، يافـص  ابیز ، ياهزادـنا  مشچ  رظنزا  هدـش ، عقاو  زیدـناش  ةرد  ۀمـشچرس  رد  هک  اتـسور  نیا  کشز : ياتـسور  * 
.دیآ یم  رامش  هب  دهشم  فارطا  یقالیی  قطانم  نیرتهب  زا  یکی  هویم ، زبسرس 
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هبقرط هب  دهشم  یعیبط  يرگشدرگ  روحم  . 2

ینالوط يا  هقباس  ياراد  هبقرط  .دراد  رارق  دولانیب  ياه  هوک  دادتما  رد  دهـشم و  برغ  يرتمولیک  هدزناپ  ۀلـصاف  رد  هقطنم  نیا  هبقرط : یقالیی  ۀقطنم  * 
هتخاس اه و  هتفاب  رب  هوالع  .تسا  هدوب  حرطم  دبغورت »  » مان هب  سوت  تشد  قطانم  زا  یکی  ناونع  هب  یمالسا ، نورق  رد  تسا و  دهـشم  رهـش  خیرات  رد 

رفس هقطنم  نیا  هب  هک  ینارگشدرگ  نایم  رد  عیانص ، نیا  .تسا  هقطنم  یتسد  عیانص  نیرت  مهم  زا  یفابریصح  فیرظ  عیانـص  یفابدبـس و  یموب ، ياه 
ریذپ ناکما  هبقرط  زیدـناش و  یهارود  پچ  تمـس  زا  دابآ و  لیکو  راولب  ياهتنا  زا  روحم  نیا  هب  دورو  .تسا  هدرک  ادـیپ  يا  هژیو  هاگیاج  دـننک ، یم 

.تسا

عقاو ناتسلگ  ياتسور  ناتسلگ : دنب  یعیبط  رظانم  ناتسلگ و  ياتسور  * 

رسای راوگرزب ، ناگدازماما  سدقم  ناتسآ  دوجو  .تسا  زبسرس  ياه  هرد  هویم و  ياه  غاب  یناتسهوک و  رظانم  ياراد  دهشم ، برغ  يرتمولیک  جنپ  رد 
ۀلـصاف هب  هبقرط و  بآرپ  ةرد  يادـتبا  رد  هک  تسا  میظع  يرجآ و  يا  هزاـس  ناتـسلگ  دـنب  .تسا  هدوزفا  هقطنم  نیا  يرگـشدرگ  تیمها  هب  رـصان ، و 

ییابیز و زونه  ریخا ، ياه  يزاـسزاب  اـه و  تمرم  هب  هجوتاـب  هدـش و  هتخاـس  يرومیت  ةرود  رد  یخیراـت  دـنب  نیا  .دراد  رارق  نآ  زا  يرتمولیک  راـهچ 
، یبآ يرگشدرگ  ۀقطنم  کی  ناونع  هب  ناتسبات  راهب و  لصف  رد  نآ  تشپ  ۀچایرد  ناتسلگ و  دنب  .تسا  هدرک  ظفح  هتشذگ  دننام  ار  دوخ  ماکحتـسا 

.دنک یم  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  يرایسب  ناکدننکدیدزاب 

نیا ۀـناهد  .دراد  رارق  هناخدور  فارطا  ياه  ناتـسهوک  ناتـسلگ و  ياتـسور  ریـسم  رد  دهـشم و  یبرغ  بونج  يرتمولیک  ُهن  رد  راغ  نیا  يرز : راغ  * 
.تسا هتفرگ  رارق  نیمز  يرتم  هد  عافترا  رد  یعیبط  ةدیدپ 

ۀناخدور رب  هوالع  اتسور  نیا  .تسا  هدش  عقاو  هبقرط  یبرغ  بونج  يرتمولیک  تفه  دودح  ۀلـصاف  رد  یقالیی  ۀقطنم  نیا  قرغاج : یقالیی  ياتـسور  * 
.تسا هدش  داجیا  نارگشدرگ  تحارتسا  يارب  ییاه  ناروتسر  نآ  ۀیشاح  رد  هک  دراد  زین  ددعتم  ياهراشبآ  تانق و  هتشر  نیدنچ  یلصف ،

ۀیـشاح رد  ییاریذپ  زکارم  ابیز ، یهایگ  ياه  شـشوپ  زبسرـس ، رظانم  ياراد  تسا و  هدش  عقاو  هبقرط  يرتمولیک  کی  رد  قالیی  نیا  ناربنع : قالیی  * 
.تسا یگداوناخ  ياه  هاگفّقوت  اه و  غاب  هار ،

.دروخ یم  مشچ  هب  نهک  يا  هعلق  يایاقب  اتسور  نیا  تاعافترا  رد  .دراد  رارق  هبقرط  يرتمولیک  هد  رد  زبسرس  ۀقطنم  نیا  ردنغن : ياتسور  * 

ياراد هقطنم ، نیا  .دراد  رارق  ردنغن  هبقرط و  یهارود  رس  رب  ردنغن و  ةداج  يرتمولیک  کی  رد  دس  نیا  هردیلاچ : دس  * 

.تسا نادنمقالع  نارگشدرگ و  يارب  یهافر  تاناکما  تالیهست و 

ياتسور هب  هیبش  هیاپهوک ، يور  رب  نآ  لزانم  رارقتسا  عون  لیلد  هب  دراد و  رارق  هبقرط  يرتمولیک  هدزناش  رد  اتسور  نیا  گنَک : يا  هیاپوک  ياتـسور  * 
.تسا نالیگ  رد  هلوسام » »
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: اهروحم ریاس  . 3

يرومیت و نامز  رد  یبآ  ةزاس  نیا  ۀیلوا  يانب  .تسا  هدش  ثادحا  قرط  ۀناخدور  يور  دهشم و  یقرش  بونج  يرتمولیک  رد 25  دنب  نیا  قرط : دنب  * 
نارئاز دهشم و  مدرم  ياه  هاگشدرگ  زا  یکی  نآ ، نوماریپ  يابیز  ياه  هرظنم  اب  قرط  دنب  هزورما  .تسا  هدش  هتخاس  ییاون » ریش  یلعریما   » روتـسد هب 

.دیآ یم  رامش  هب  يوضر  هاگراب 

یمئاد و نایرج  اب  هدراک  ۀـناخدور  ریـسم  .دراد  رارق  هدراک  مان  هب  يا  هناخدور  يور  تالک ، هب  دهـشم  ةداج  رتمولیک 20  رد  دس  نیا  هدراک : دـس  * 
نابایخ ياهتنا  زا  یهاگشدرگ ، ۀقطنم  نیا  هب  یسرتسد  ریسم  .دیآ  یم  رامـش  هب  اه  هاگجّرفت  نیرتابیز  زا  یکی  یناتـسهوک ، يابیز  رایـسب  ياه  هرظنم 

.تسا نکمم  عیبر  هجاوخ 

رد هک  تسا  یعیبط  ياه  هچضوح  لیلد  هب  ناتسوب  نیا  مان  .دراد  رارق  دهـشم  رهـش  يرتمولیک  تفه  رد  ناتـسوب  نیا  ضوح : تفه  یعیبط  ناتـسوب  * 
بآ زیررس  هک  هدوب  کچوک  رختسا  کی  هچضوح ، نیلوا  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدش  داجیا  عافترا  زا  بآ  شزیر  رثا  رد  يدامتم  نورق  اه و  لاس  یط 

تروص جلخ  ةداج  يدیس و  كرهش  زا  ناتسوب  نیا  هب  یسرتسد  .تسا  هتفای  همادا  ضوح  تفه  ات  دنور  نیا  هدش و  لقتنم  هچضوح  نیمود  هب  نآ  زا 
.دریذپ یم 

رارق ناغم  ةرد  اتسور و  بونج  رد  دورناخ و  همدرا و  ردنلاب و  ياهاتـسور  زا  سپ  دهـشم ، بونج  يرتمولیک  تصـش  دودح  رد  راغ  نیا  ناغم : راغ  * 
دوجوم و دهاوش  ربانب  .تسا  هتفرگ 

یـسانش نیمز  مود  ةرود  هب  طوبرم  شیپ و  لاس  نویلیم  دصکی  ار  یعیبط  ةدیدپ  نیا  تمدـق  ناوت  یم  نآ ، هب  یهتنم  ریـسم  رد  ینوزلح  لیـسف  فشک 
.تسا ریذپ  ناکما  جلخ  ةداج  قیرطزا  ناکم ، نیا  هب  یسرتسد  .دز  نیمخت 

نیمه هب  يراغ  دابآ ، لدنه  ياتسور  زا  یمک  ۀلصاف  اب  دهـشم ، يرتمولیک  دودح 44  رد  دهـشم و  ناکدابت  شخب  رد  دابآودنه :)  ) دابآ لدـنه  راغ  * 
راغ لوط  هیلوا ، ياه  یسررب  ساسارب  .تسا  تیمگالاتسا  تیتگالاتسا و  یکهآ  ياه  نوتس  ياراد  یعیبط ، ةدیدپ  نیا  یلخاد  ياضف  .دراد  دوجو  مان 

.دراد دوجو  يا  همشچ  راغ  نورد  رد  هدوب و  رتم  دودح 90  رد 

لامش يرتمولیک  رد 85  هک  تسا  نارانچ  ناتـسرهش  یعیبط  ياه  هاگـشدرگ  نیرتابیز  زا  یکی  دـملخا  تعیبط  نارانچ :)  ) دـملخا راـشبآ  تعیبط و  * 
اشگلد و زبس و  ياه  هرد  دولانیب ، هوک  ۀنماد  رد  یقالیی  ۀقطنم  نیا  .تسا  هدش  عقاو  ناکملگ  يرتمولیک  هَد  هلصاف  هب  نارانچ و  فرط  هب  دهـشم  یبرغ 
، هناخدور ِبآرپ  ياه  تمـسق  رد  .تسا  يرومیت  دهع  راگدای  هک  دراد  رارق  يدـنب  دـملخا  ةرد  لخدـم  رد  .دراد  یعیبط  ییاهراشبآ  هویم و  ياه  غاب 

.دراد عافترا  رتم  هدجه  زا  شیب  کی  ره  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  راشبآ  ود 

، هویم ياه  غاب  بسانم ، ياوهو  بآ  اب  دنا و  هدش  عقاو  روباشین  ناتسرهش  کیدزن  یقالیی  قطانم  رد  اهاتسور  نیا  روباشین :)  ) دوّرَد وْرخ و  ياتسور  * 
.دنتسه ناگدننک  حیرفت  نارفاسم و  ياریذپ  مرگ ، ياه  ناتسبات  رد  یندید ، يزادنا  مشچ  یلصف و  ياهدور 

راشبآ افـصم ، بآرپ و  ِیناتـسهوک  ۀـقطنم  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  يرداـن  تـالک  رهـش  یکیدزن  رد  وس  هرق  ةرد  يرداـن :) تـالک   ) وس هرق  راـشبآ  * 
ددعتم ياه  ناب  درن  بصن  اب  .تسا  نارگشدرگ  يارب  باذج  یناکم  تسا و  هداد  ياج  شیوخ  لد  رد  ار  وس  هرق  يابیز  یندید و 

.تسا هدش  ریذپ  ناکما  نارگشدرگ  يارب  راشبآ  نیا  زا  رادید  یناتسهوک ، ۀقطنم  نیا  رد 
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هک انب  نیا  .تسا  هدش  فورعم  دیشروخ » رصق   » هب مدرم  ۀماع  نایم  رد  ریخا  ياه  لاس  رد  دیشروخ ،» ترامع  (: » يردان تالک   ) دیـشروخ ترامع  * 
یهاگمارآ عقاورد  دیـشروخ ،» ترامع   » .تسا هدـش  هدـیمان  ردان  هربقم  ناونع  هب  اـه  همانرفـس  نوتم و  رثکا  رد  تسا و  عقاو  تـالک  رهـش  طـسو  رد 

.دوب هدرک  داجیا  ار  یبهذم  یگنهرف  زکرم  کی  هتشذگ ، رد  نآ ، یقرش  تمس  رد  دبنگ » ْدوبک   » دجسم اب  هک  تسا  مامتان 

، نجعم دور  ۀیحان  .دراد  رارق  ْگیاب »  » شخب رد  هیردیح ، تبرت  برغ  يرتمولیک  رد 48  زاون  مشچ  راشبآ  نیا  هیردیح :) تبرت   ) نْجعم دور  راشبآ  * 
نت لهچ  لابج  هلسلس  زا  تسا و  رتم   28 راشبآ ، نیا  عافترا  .دور  یم  رامش  هب  هقطنم  نیا  طاقن  نیرتابیز  زا  نآ  راشبآ  تسا و  یناتـسهوک  يا  هقطنم 

.تسا هتفرگ  همشچرس  هیردیح  تبرت  برغ  لامش  يرتمولیک  رد 54 

دیرخ زکارم  اهرازاب و  یخرب 

( بآ ۀکلف  هب  فورعم   ) سدقملا تیب  نادیم  یقرش  علض  یناشن : اضر : رازاب  * 

یلامش مایخ  راولب  ياهتنا  یناشن : قرش : ساملا  يراجت  عمتجم  * 

یلامش مایخ  راولب  ياهتنا  یناشن : مایخ : يراجت  زکرم  * 

يورسخ هارراهچ  تمس  هب  ادهش  هاراهچ  شبن  یناشن : يزکرم : رازاب  * 

یگنسهوک نابایخ  يادتبا  دابآ ،) یقت  نادیم   ) یتعیرش رتکد  نادیم  یناشن : رواخ : تسیز  يراجت  عمتجم  * 

( ناتسلگ هارراهچ   ) هزیوه امنیس  هب  هدیسرن  هاگشناد ، نابایخ  ۀیشاح  یناشن : نوتلآ : جرب  * 

زابناج نادیم  یسودرف ، راولب  یناشن : امورپ : يراجت  عمتجم  * 

ياهتنا یناشن : ناسارخ : رنه  رازاب  * 

یگنسهوک ناتسوب  رد  عقاو  یگنسهوک ، نابایخ 

یلم غاب  و  هقبطراهچ )  ) سردم هارراهچ  لصافِّدح  هر ،) ) ینیمخ ماما  نابایخ  یناشن : تنج : رازاب  هتسار  * 

13 وگزردنا وگزردنا ، دیهش  نابایخ  سدقملا ، تیب  نادیم  یناشن : اه : شورف  شرف  رازاب  هتسار  * 

5018000 ربامن :  * 5013000 نفلت : دابآ *  لیکو  راولب  ياهتنا  یناشن : دهشم : یللملا  نیب  هاگشیامن  * 

یقداص 9و11. دیهش  نیب  بآ ،) نامزاس  راولب   ) یقداص دیهش  راولب  ییامنهار ، نادیم  یناشن : داشرهوگ : رازاب  * 

یلصم هارراهچ  تلادع و  نادیم  لصافِّدح  نابایخ ،) نییاپ   ) يوفص باون  نابایخ  یناشن : نیما : رازاب  * 

بارس هاگتسیا  ادهش و  نادیم  لصافِّدح  یناشن : میکح : رازاب  * 
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( هیریخ یصوصخ و  یتلود ،  ) يزور هنابش  ياه  ناتسرامیب  زا  یخرب  سامت  نفلت  سردآ و 

6668888 نفلت : مئاق *  نادیم  زا  دعب  يرتنالک ، دیهش  هار  گرزب  ۀیشاح  ناچوق ، دهشم  ةداج  يادتبا  يوضر : ناتسرامیب  * 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  ناتسرامیب  * 

8543031-9 نفلت : نارمچ *  دیهش  نابایخ  : 

8543031-5 نفلت : راتسرپ *  نابایخ  شبن  دابآدمحا ، نابایخ  دابآ ،) یقت   ) یتعیرش رتکد  نادیم  مئاق : ناتسرامیب  * 

8592121-4 نفلت : یسیرخن * ) هارراهچ   ) یبرغ هارراهچ  شبن  یسیرخن ،)  ) مالسا نایئادف  نابایخ  يدادما :)  ) بایماک دیهش  ناتسرامیب  * 

7269021-5 نفلت : یبونج *  يرهاط  نابایخ  ناچوق ،) هزاورد   ) دیحوت نادیم  خیش : رتکد  ناتسرامیب  ناکدوک  یصصخت  قوف  زکرم  * 

5014501 نفلت : هبقرط *  ةداج  لوا  هبقرطزیدناش ، یهار  هس  دابآ ، لیکو  راولب  یتعیرش : رتکد  ناتسرامیب  * 

2737011-5 نفلت : ناحیروبا *  راولب  بالط ،) يرتم  یس   ) حتفم دیهش  نابایخ  یسربط ، راولب  داژن : یمشاه  دیهش  ناتسرامیب  * 

8549333-5 نفلت : یناسارخ *  دنوخآ  نابایخ  ياهتنا  بنیز :$ ترضح  ناتسرامیب  * 

8428621 و 8426082 نفلت : تشدنلا *  نادیم  یگنسهوک ، نابایخ  دیما : ناتسرامیب  * 

: نفلت يوضر *  سدق  ناتسآ  ۀیلقن  بنج  یلعوب ، نادیم  یلماع ، رح  نابایخ  انیس : نبا  ناتسرامیب  * 

16-7610011

7281403 نفلت : بلاطوبا *  هارراهچ  ینرق ، دیهش  نابایخ  مشچ :) یصصخت  زکرم   ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  * 

8617980 نفلت : الوکاکوک * )  ) رثوک هار  هس  دابآ ، لیکو  راولب  یباراف : ناتسرامیب  * 

8410244-6 نفلت : روتساپ *  نابایخ  دابآدمحا ، نابایخ  روتساپ : ناتسرامیب  * 

3652000 نفلت : نیزنب *  پمپ  هارراهچ  سخرس ، نابایخ  فیرشلا :) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) نامز ماما  ۀیریخ  ناتسرامیب  * 

(، قرب ۀکلف   ) جیـسب نادیم  شناد و  هارراهچ  نیب  مالـسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  نابایخ  مالـسلا :) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ۀـیریخ  ءافـشلاراد  ناتـسرامیب و  * 
8596021-5 نفلت : نیزنب *  پمپ  بنج 

8616010-16 نفلت : ناتسرنه *  هار  هس  دابآ ، لیکو  راولب  قورع :) بلق و  یصصخت  زکرم  () مالسلا هیلع   ) همئالاداوج ناتسرامیب  * 

-9 نفلت : یسربط * ) مدقم  هارراهچ   ) مانمگ دیهش  هارراهچ  هب  هدیسرن  یسربط ، نادیم  زا  دعب  یسربط ، راولب  مالسلا :) هیلع  ) همئالاداوج ناتـسرامیب  * 
3682135

8590051-3 نفلت : دابآ * ) یقت   ) یتعیرش نادیم  يرادناتسا و  هارراهچ  لصافِّدح  راهب ، نابایخ  يدهلا : تنب  ناتسرامیب  * 
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: نفلت ینیمخ *  لدـع  نادـیم  هب  هدیـسرن  هر ،) ) ینیمخ ماما  نابایخ  یماظتنا :) يورین  ناتـسرامیب  ( ) مالـسلا هیلع  ) همئالا نماث  یـصصخت  ناتـسرامیب  * 
8510001

2722224-9 نفلت : ایرد *  نابایخ  بالط ،) يرتم  یس   ) حتفم نابایخ  یسربط ، راولب  مالسلا :) هیلع  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  * 

2252581-3: نفلت میهاربا *  جاح  ۀچوک  نابایخ ،) نییاپ   ) يوفص باون  نابایخ  مالسلا :) هیلع  ) يداه ماما  ناتسرامیب  * 

2790321-2790033 نفلت : هزین *  هداج  رهشلگ ، مالسلا :) هیلع  ) داجس ماما  ناتسرامیب  * 

8427011: نفلت یمشتحم *  نابایخ  شبن  تشدنلا ، نادیم  یگنسهوک ، نابایخ  رهم : ناتسرامیب  * 

8403015 نفلت : یگنسهوک 14و16 *  نیب  یگنسهوک ، نابایخ  رویرهش : هدفه  ناتسرامیب  * 

8518405-9 نفلت :  * 61( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  مالسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  نابایخ  مالسلا :) هیلع  ) بلاطیبا نبا  یلع  هاگنامرد  * 

8544315 نفلت : داهج *  نابایخ  یبرغ ، شناد  نابایخ  انیس : ناتسرامیب  * 

2229094 نفلت : یقرش *  ناتسلگ  نابایخ  يادتبا  نارمچ ، نابایخ  ایرآ : ناتسرامیب  * 

221 ص :
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يزور هنابش  ياه  هناخوراد  نفلت  سردآ و 

8598014-15 نفلت : یکشزپ *  ةدکشناد  بنج  هاگشناد ، نابایخ  نمهب :  22 * 

2226850 نفلت : رهطم *) مرح  یسوط  خیش  يدورو   ) يزاریش نابایخ  نادرگربرود  یبونج  علض  مالسلا :) هیلع  ) اضر ماما  ءافشلاراد  * 

8437375 نفلت : �ارهزلا *  دجسم  بنج  دابانس ، هارجنپ  هب  هدیسرن  مُدرآ : رتکد  * 

7639050-7683088 نفلت : كالپ 185 *  يدهم ، نابایخ  هنامث و  نابایخ  نیب  یسودرف ، راولب  هداز : لیعامسا  رتکد  * 

6075010 نفلت : كالپ 19 *  تما 15 ، يادتبا  تما ، راولب  هدازاباب : رتکد  * 

8524177 نفلت : كالپ 307 *  یباراف ، نابایخ  شبن  یسیرخن ،)  ) مالسا نایئادف  نابایخ  ناتساب : رتکد  * 

3666261 نفلت : رورس *  هاگنامرد  رد  رقتسم  یلامش ، رویرهش  هدفه  راولب  زوریپ : رتکد  * 

2225058 نفلت : يزاریش *  نابایخ  يادتبا  ادهش ، نادیم  ریالج : رتکد  * 

6086464 نفلت : كالپ 21468 *  وجشناد ، راولب  هب  هدیسرن  دابآ ، لیکو  راولب  يوسوم : يداوج  رتکد  * 

7258870 نفلت : يدبعت *  نابایخ  شبن  دیحوت ، نابایخ  ناچوق ، هزاورد  ۀکلف  یحیبذ : رتکد  * 

2216820: نفلت یسربط *  نادیم  یبونج ، یسربط  نابایخ  يدهز : رتکد  * 

8671960 نفلت : قیاقش *  الیو و  نیب  یناتسرهش ، راولب  قرب ،) بآ و   ) ریت تفه  راولب  يزاریش : رتکد  * 

6613805 نفلت : كالپ 4 *  هشیدنا ، عطاقت  دهاش ، راولب  دابآ ، مساق  ناقداص : رتکد  * 

2118681 نفلت : نَت *  جنپ  نابایخ  يادتبا  يرتمدص ، راولب  نایرافص : رتکد  * 

8542244 نفلت :  * 28 مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  شبن  مالسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  نابایخ  یقرط : رتکد  * 

8598124 نفلت : نئادم *  لته  بنج  شناد ، هارراهچ  سدقملا و  تیب  نادیم  نیب  مالسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  نابایخ  نایرافغ : رتکد  * 

6635069 نفلت : ۀیماما 24 *  شبن  هیماما ، راولب  دابآ ، مساق  یهارف : رتکد  * 

7519129 نفلت : كالپ 400 *  بلاطوبا 42و44 ، نیب  بلاطوبا ، نابایخ  ینسحم : رتکد  * 

2761374 نفلت : نارگراثیا *  هاگنامرد  بنج  زاگ ، هارراهچ  هب  هدیسرن  یسربط ، نابایخ  يرّونم : رتکد  * 

7318156 نفلت : كالپ 719 *  يرهطم 35 ، یلامش ، يرهطم  نابایخ  يودهم : رتکد  * 

5220520 نفلت : كالپ 15 *  یحالف 14 ، دیهش  یحالف ، دیهش  راولب  ناشفارهم : رتکد  * 

ییامیپاوه طوطخ  يزکرم  رتافد  ياه  نفلت 
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2253080 امه : ییامیپاوه  * 

8409011 روتریا : ناریا  ییامیپاوه  * 

8456000-2 ناهام : ییامیپاوه  * 

2257200 نامسآ : ییامیپاوه  * 

6072060 ایرآ : ییامیپاوه  * 

2219294 اهاس : ییامیپاوه  * 

8513035 ریا : شیک  ییامیپاوه  * 

یلخاد 2272)  ) 3400001-9 نیپساک :  ییامیپاوه  * 

222 ص :
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ماظع تایآ  عجارم و  رتافد 

8549979-8545403: نفلت هر :) ) تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد  * 

2250091: نفلت یلاعلا :)  هلظدم   ) یناتسیس یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد  * 

2220342-2258916 نفلت : هر :) ) ینارکنل یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد  * 

2250178: نفلت یلاعلا :’ هلظدم  ‘ یناسارخ دیحو  یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد  * 

2231084-2221137-8514443 نفلت : یلاعلا :’ هلظدم  ‘ ینادمه يرون  یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد  * 

2256168-2227879 نفلت : یلاعلا :’ هلظدم  ‘ يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد  * 

2259300 نفلت : یلاعلا :’ هلظدم  ‘ يربهر مظعم  ماقم  رتفد  * 

يرورض ياه  نفلت 

110 سیلپ : * 

130 تسپ : * 

193 تسپ : ینف  تامدخ  * 

125 یناشن : شتآ  * 

137 يرادرهش : * 

141 يربارتو : هار  * 

139 تشادهب : * 

135 تارباخم : * 

8599001-7 يربرفاسم : ۀنایاپ  * 

134 یسانشاوه : داتس  * 

1830و1832و1829و133 میس : یب  یسکات  * 

124 یتموکح : تاریزعت  * 

199 زاورپ : تاعالطا  * 

139 نهآ : هار  تاعالطا  * 
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162 امیسوادص : * 

113 تاعالطا : ترازو  يربخ  داتس  * 

114 هاپس : تاعالطا  * 

115 سناژروا : * 

118 تارباخم : تاعالطا  * 

2210669 رئاز : يامنهار  داتس  * 

8510050 یتماقا : نکاما  نویساورزر  تاعالطا  زکرم  * 

096308 رئاز : یناسر  عالطا  یلم  زکرم  * 

223 ص :
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يرهشراطق کی  طخ  ياهریسم  يامنهار 

، مایخ نیطسلف ، یناقلاط ، مئاق ، یتعیرش ، رتکد  هر ،) ) ینیمخ ماما  جیـسب ، رویرهـش ، هدفه  یماصتعا ، نیورپ  ریدغ ، هاگتـسیا : بیترت  هب  اه  هاگتـسیا  مان 
.دابآ لیکو  كراپ و  ناتسهوک  هاگشیامن ، يروهال ، لابقا  يزاریش ، دایص  فدص ، ریت ، تفه  زومآ ، شناد  یضردیس ، رثوک ، تلم ، كراپ  يدازآ ،

ینار سوبوتا  ياهریسم  یخرب  يامنهار 

وردنت ياه  سوبوتا  - 1

طخ هرامش 

ادتبا

ریسم

اهتنا

طخ 2

عیبر هجاوخ  ۀنایاپ 

، يدابع هارراهچ  نهآ ، هار  هارراهچ  زاگ ، هارراهچ  مالسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما  عطاقت 

( هر ) ینیمخ ماما  نادیم  رکشل ، هارراهچ  هقبطراهچ ،)  ) سردم هارراهچ  ادهش ، نادیم 

یمالسا بالقنا  ۀنایاپ 

طخ 3

حتفم دیهش  ۀنایاپ 

، هدیمهف دیهش  نادیم  مالسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما  نادیم  رجف ، نادیم  زاگ ، هارراهچ 

، يرهطم نادیم  رهشردان ، هارراهچ  شزرو ، هارراهچ  دهاش ، راولب  هار ، سیلپ  مئاق ، نادیم 

هیدمحم راولب  هیدیجم ، راولب 

هیهلا ۀنایاپ 

طخ 4

هیهلا ۀنایاپ 

، تارباخم هارراهچ  دازآ ، هاگشناد  يراگتسر ، هارراهچ  هیماما ، راولب 
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دیهش عمتجم  هاگشیامن ، هیفسوی ، ، 71 یتعیرش نابایخ  رهشردان ، هارراهچ  شزرو ، هارراهچ 

نادیم يزوریپ ، هارراهچ  يزاریش ، دایص  هارراهچ  تالیش ، نادیم  ندال ، نادیم  یعیفر ،

، يا هفرح  ینف و  یناقاخ ، هارراهچ  ناملس ،)  ) يودهم دیهش  نادیم  رح ، نادیم  هیمشاه ،

داهج نادیم 

یمالسا بالقنا  ۀنایاپ 

طخ 6

یسودرف ۀنایاپ 

، ادهش نادیم  دیحوت ، نادیم  راب ، نادیم  هارراهچ  بلاطوبا ، هارراهچ 

دیهش نادیم  یلصم ، راولب  داشرهوگ ، دجسم  يادهش  نادیم  رهطم ، مرح  ادهش ، هارراهچ 

يداباکسب دیهش  نابایخ  ياهتنا  يداباکسب ، دیهش  هارراهچ  رح ، راولب  روپ ، سابع 

يداباکسب دیهش  كرهش 

طخ 7

هیهلا ۀنایاپ 

، هیداجس راولب  فیرشلا ،) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) رصع ّیلو  نادیم  هیسدقا ، راولب 

، هیماما هارراهچ  ردام ، نادیم  یحالف ، راولب  مالسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  ینامرد  زکرم  ناتسوب ، نادیم 

، زرمارف هارراهچ  دالیم ، هارراهچ  تماما ، راولب  هشیدنا ، هارراهچ  باجح ، هارراهچ 

زابناج نادیم  یسودرف ، راولب 

یسودرف ۀنایاپ 

طخ 8

یمالسا بالقنا  ۀنایاپ 

نادیم مئاق ، نادیم  يدازآ ، نادیم  یمالسا ، يروهمج  نادیم  داهج ، نادیم 

، روپ سابع  دیهش  نادیم  رجف ، نادیم  مالسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما  نادیم  مایخ ، نادیم  هدیمهف ، دیهش 
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ظفاح نادیم  ییاوه ، ورین 

یمالسا بالقنا  ۀنایاپ 

طخ 9

یمالسا بالقنا  ۀنایاپ 

نادیم رجف ، نادیم  روپ ، سابع  دیهش  نادیم  ریدغ ، نادیم  ظفاح ، نادیم 

نادیم يدازآ ، نادیم  مئاق ، نادیم  هدیمهف ، دیهش  نادیم  مایخ ، نادیم  مالسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما 

داهج نادیم  یمالسا ، يروهمج 

یمالسا بالقنا  ۀنایاپ 

يرهش نورد  ياه  سوبوتا  - 1

طخ هرامش 

ادتبا

ریسم

اهتنا

طخ 10

دابآ لیکو  ۀنایاپ 

، دابآدمحا نابایخ  دابآ ، کلم  راولب  يدازآ ، ۀنایاپ  دابآ ، لیکو  راولب 

مالسا نایئادف  نابایخ  یسیرخن ، هارراهچ  جیسب ، نادیم  رکشل ، هارراهچ  یتعیرش ، نادیم 

ریدغ ۀنایاپ 

طخ 11

دابآ لیکو  ۀنایاپ 

، هیمشاه هار  هس  قرب ، بآ و  هار  هس  تیبرت ، هار  هس  دابآ ، لیکو  راولب 

یسودرف راولب  زابناج ، نادیم  یسابع ، زرمارف  هارراهچ  لالقتسا ، نادیم  يدازآ ، نادیم 
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یسودرف ۀنایاپ 

طخ 12

( يزاریش رذگور   ) رهطم مرح 

هارراهچ لالقتسا ، نادیم  یسودرف ، نادیم  دیحوت ، نادیم  ادهش ، نادیم 

دابآ لیکو  راولب  ریت ، تفه  عطاقت  وجشناد ، راولب  ملعم ، راولب  دالیم ،

دابآ لیکو  ۀنایاپ 

طخ 1/12

( يزاریش رذگور   ) رهطم مرح 

نادیم دیحوت ، نادیم  ءادهش ، نادیم 

دابآ لیکو  راولب  ملعم ، راولب  ياهتنا  تیبرت ، نادیم  وجشناد ، عطاقت  ملعم ، راولب  دالیم ، هارراهچ  لالقتسا ، نادیم  یسودرف ،

دابآ لیکو  ۀنایاپ 

طخ 17

يزار كرهش  هیهلا ، ۀنایاپ 

هارراهچ یباسح ، هارراهچ  هشیدنا ، هارراهچ  هشیدنا ، راولب  ياهتنا 

هارراهچ تماما ، ياهتنا  يزار ، كرهش  ياهتنا  هشیدنا ، هار  هس  هشیدنا ، هارراهچ  بیدا ،

رثوک هار  هس  دالیم ،

يدازآ ۀنایاپ 

طخ 21

يرگشدرگ ۀنایاپ 

نابایخ ياهتنا  یچغارچ ، دیهش  هار  گرزب  رذگرانک  مایخ ، نادیم 

راولب تیاده ، راولب  فیرشلا ،) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) رصع ّیلو  هارراهچ  ، بلاطوبا

نادیم يدابع ، هارراهچ  لماع ، هارراهچ  یلماع ، رح  نابایخ  یمیرک ، دیهش  راولب  رورنه ،
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ادهش

داژن یمشاه  دیهش  ۀنایاپ 

طخ 2/22

یتعیرش ۀنایاپ 

دیهش راولب  ییامنهار ، نادیم  ییامنهار ، هار  هس  دابآدمحا ، نابایخ 

ياه نامتراپآ  یسودرف ، راولب  مایخ ، راولب  داشرا ، راولب  بآ ،) نامزاس  راولب   ) یقداص

مایخ یللملا  نیب  رازاب  یلامش ، مایخ  راولب  یلعوب ، نادیم  یسودرف ، نادیم  عفترم ،

يرگشدرگ ۀنایاپ 

طخ 23

ادهش ۀنایاپ 

نادیم لماع ، نابایخ  يدابع ، هارراهچ  داژن ، یمشاه  دیهش  هارراهچ 

، ربیخ نابایخ  فیرشلا ،) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) رصع ّیلو  راولب  سوت ، راولب  یلعوب ،

جارعم نادیم  هدیمهف ، دیهش  نادیم  تسود ، نادزی  نابایخ  ياهتنا 

جارعم ۀنایاپ 

طخ 25

یلصم ۀنایاپ 

، ادهش نادیم  رهطم ، مرح  داشرهوگ ، دجسم  يادهش  نادیم  یلصم ، راولب 

لالقتسا نادیم  یسودرف ، نادیم 

يدازآ ۀنایاپ 

طخ 28

يرگشدرگ ۀنایاپ 

، افش نادیم  یناچوق ، يوسوم  راولب  یبرغ ، تیاده  راولب  مایخ ، راولب 
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، بلطملادبع هارراهچ  بلاطوبا ، نادیم  یلعوب ، نادیم  مئاق ، يوک  بلطملادبع ، راولب 

هارراهچ لماع ، هارراهچ  یلامش ، يرهطم  راولب  تاضقلا ، نیع  هارراهچ  بلطملادبع ، راولب 

ادهش نادیم  يدابع ،

داژن یمشاه  دیهش  ۀنایاپ 

طخ 29

نهآ هار  ۀنایاپ 

دیهش راولب  بلاطوبا ، راولب  بلطملادبع ، راولب  يروشک ، دیهش  راولب 

ییامنهار نادیم  بآ ،) نامزاس  راولب   ) یقداص دیهش  راولب  زودهالک ،

نیطسلف ۀنایاپ 

طخ 31

هیهلا ۀنایاپ 

بیدا راولب  عطاقت  یباسح ، عطاقت  یبآ ، ياه  جوم  نیمزرس  هشیدنا ، راولب 

(، مالسلا هیلع  ) یلع ماما  هار  گرزب  یتعیرش ، عطاقت  ردام ، نادیم  بیدا ، راولب  هشیدنا ، راولب  و 

يدازآ نادیم  يدازآ ، راولب  لالقتسا ، نادیم  دالیم ، هارراهچ  دمحا ، لآ  لالج  راولب 

يدازآ ۀنایاپ 

طخ 33

عیبر هجاوخ  ۀنایاپ 

، زاگ نابایخ  تلاسر ، نابایخ  تلاسر ، نادیم  هداز ، فسوی  دیهش  نابایخ 

ادهش نادیم  يدابع ، هارراهچ  دنقزمس ، يدابع ، هللا  تیآ  راولب 

داژن یمشاه  دیهش  ۀنایاپ 

طخ 34

یمایم ۀنایاپ 
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راولب ینادرمیلع ، دیهش  نابایخ  حتفم ، ياهتنا  يرتمدص ، دابآرهم ،

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  نادیم  ملسم ، نابایخ  رذوبا ، نابایخ  تلاسر ، نابایخ  یسلجم ، راولب  ناحیروبا ،

عیبر هجاوخ  ۀنایاپ 

طخ 35

یلصم ۀنایاپ 

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  نادیم  رجف ، نادیم  يرتمدص ، روپ ، سابع  دیهش  عطاقت 

عیبر هجاوخ  ۀنایاپ 

طخ 37

حتفم دیهش  ۀنایاپ 

، داژن یمشاه  دیهش  هارراهچ  نهآ ، هار  نادیم  نهآ ، هار  هارراهچ  زاگ ، نابایخ 

هارراهچ يد ، هد  نادیم  هر ،) ) ینیمخ ماما  نابایخ  يدعس ،) نابایخ   ) بارس هاگتسیا  ادهش ، نادیم  يدابع ، هارراهچ 

(، هر ) ینیمخ ماما  نادیم  رکشل ،

یسیرخن ياهتنا  یمالسا ، يروهمج  راولب  دادرخ ، هدزناپ  نادیم 

ریدغ ۀنایاپ 

طخ 1/37

حتفم دیهش  ۀنایاپ 

(، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) رصع ّیلو  عطاقت  تیاده ، راولب  زاگ ، نابایخ  توبن ، راولب 

نادیم یقداص ، دیهش  راولب  یسودرف ، نادیم  یلعوب ، نادیم  افش ، راولب  بلاطوبا ، راولب 

نیطسلف نابایخ  ییامنهار ،

نیطسلف ۀنایاپ 

طخ 38

عیبر هجاوخ  ۀنایاپ 
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، ادهش نادیم  دنقزمس ، يدابع ، هللا  تیآ  راولب  مالسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما  عطاقت 

ایرکز راولب  یگنسهوک ، نابایخ  یتعیرش ، نادیم  يدعس ، نادیم 

ایرکز ۀنایاپ 

طخ 1/38

ادهش ۀنایاپ 

، نیطسلف نادیم  دابآدمحا ، نابایخ  یتعیرش ، نادیم  هاگشناد ، نابایخ 

دابآ کلم  راولب 

يدازآ ۀنایاپ 

طخ 39

يرگشدرگ ۀنایاپ 

نمهب راولب  يادتبا  سدق ، كرهش  ناتسراهب ، نابایخ  ناتسراهب ، نادیم 

، يدابع هارراهچ  دنقزمس ، يدابع ، هللا  تیآ  راولب  مالسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما  عطاقت  تالک ،) ةداج  )

ادهش نادیم 

داژن یمشاه  دیهش  ۀنایاپ 

طخ 50

رهطم مرح 

، داژن یمشاه  دیهش  هارراهچ  ادهش ، نادیم  ادهش ، هارراهچ  يزاریش ، نابایخ 

يدابع هارراهچ 

ادهش ۀنایاپ 

طخ 60

ادهش ۀنایاپ 

دیهش نادیم  سوت ، راولب  یلعوب ، نادیم  یسودرف ، نادیم  دیحوت ، نادیم 
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جارعم نادیم  سوت ، راولب  هدیمهف ،

جارعم ۀنایاپ 

طخ 62

سدقملا تیب  نادیم 

نابایخ يدعس ، نادیم  نارمچ ، نابایخ  نارادساپ ، نابایخ  يورسخ ، هارراهچ 

، يدازآ راولب  داجس ، راولب  ییامنهار ، نادیم  هوکبآ ، نابایخ  دجم ، راولب  دابانس ،

تلم كراپ  لالقتسا ، نادیم 

يدازآ ۀنایاپ 

طخ 77

یمالسا بالقنا  ۀنایاپ 

(، هر ) ینیمخ ماما  نادیم 

هارراهچ یمالسا ، يروهمج  راولب  اهرادژاراگ ،)  ) ششوک هارراهچ  دادرخ ، هدزناپ  نادیم 

هاگدورف راولب  یماصتعا ،) نیورپ  یمالسا و  يروهمج  ياه  نابایخ  عطاقت   ) هاگدورف مدقم 

هاگدورف

طخ 80

يرگشدرگ ۀنایاپ 

، یبرغ تیاده  راولب  مایخ ، عطاقت  مایخ ، نادیم  ناتسراهب ، نادیم 

، بلاطوبا هارراهچ  بلاطوبا ، راولب  فیرشلا ،) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) رصع ّیلو  هارراهچ 

دیهش راولب 

ایرکز راولب  یگنسهوک ، نابایخ  اردصالم ، راولب  زودهالک ،

ایرکز ۀنایاپ 

طخ 82
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سدقملا تیب  نادیم 

نادیم رکشل ، هارراهچ  هر ،) ) ینیمخ ماما  نابایخ  هقبط ،) راهچ   ) سّردم هارراهچ  يورسخ ، هارراهچ 

ارآ ناهج  دیهش  نابایخ  ریبک ، ریما  نابایخ  یگنسهوک ، نابایخ  یتعیرش ،

ایرکز ۀنایاپ 

طخ 83

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  ۀنایاپ 

(، هر ) ینیمخ ماما  نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نادیم 

، نهآ هار  هنیرز ، هارراهچ  ادهش ، هارراهچ  يورسخ ، هارراهچ  زبس ، دبنگ  ییالوت ، دیهش 

ششوک نابایخ  رویرهش ، هدفه  نادیم  تدحو ، راولب  مانمگ ، دیهش  نادیم 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  ۀنایاپ 

طخ 84

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  ۀنایاپ 

، مانمگ دیهش  نادیم  تدحو ، راولب  رویرهش ، هدفه  نادیم  ششوک ، نابایخ 

بالقنا نادیم  هر ،) ) ینیمخ ماما  نابایخ  يد ، هد  نادیم  زبس ، دبنگ  ادهش ، هارراهچ  هنیرز ، هارراهچ  نهآ ، هار 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  ۀنایاپ 

طخ 85

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  ۀنایاپ 

نادیم یمالسا ، يروهمج  نادیم  داهج ، نادیم  یمالسا ، بالقنا  نادیم 

نادیم مالسلا ،) هیلع  ) يداه ماما  يادتبا  سوت ، تسیروت  لته  مئاق ، نادیم  لالقتسا ، نادیم  يدازآ ،

جارعم نادیم  يرون ، دیهش 

جارعم ۀنایاپ 

طخ 86
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سدقملا تیب  نادیم 

نادیم رکشل ، هارراهچ  هر ،) ) ینیمخ ماما  نابایخ  هقبط ،) راهچ   ) سردم عطاقت  يورسخ ، نابایخ 

یگنسهوک نابایخ  یتعیرش ،

ایرکز ۀنایاپ 

طخ 88

عیبر هجاوخ  ۀنایاپ 

، مایخ نادیم  یچغارچ ، دیهش  هار  گرزب  رذگرانک  مالسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما  عطتقت 

هار هس  داجس ، عطاقت  یبونج ، مایخ  راولب  سوت ، راولب  مایخ و  راولب  عطاقت  مایخ ، راولب 

يدازآ نادیم  مایخ ،

يدازآ ۀنایاپ 

طخ 90

دابآ لیکو  ۀنایاپ 

، يروکف راولب  یسنورب ، دیهش  راولب  دابآ ، لیکو  راولب  كراپ ، ناتسهوک 

، یناقلاط هار  هس  يزوریپ ، راولب  هواک ، دیهش  نادیم  هواک ، دیهش  راولب  ناوج ، نادیم 

داهج نادیم  يرتنالک ، هار  گرزب 

یمالسا بالقنا  ۀنایاپ 

طخ 91

نیطسلف ۀنایاپ 

هارراهچ يزوریپ ، راولب  یمالسا ، يروهمج  نادیم  يرظتنم ، دیهش  راولب 

نادیم ریت ، تفه  راولب  يزوریپ و  راولب  عطاقت  ناملس ،)  ) يودهم دیهش  نادیم  تارباخم ،

، یسنورب دیهش  راولب  یعیفر ، دیهش  فیرشلا ،) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) رصع ّیلو  مایخ ،

راولب
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دابآ لیکو 

دابآ لیکو  ۀنایاپ 

طخ 1/94

يدازآ ۀنایاپ 

رثوک راولب  یباراف ، رذگریز  دمحا ، لآ  لالج  راولب  دابآ ، لیکو  راولب 

تفه عطاقت  ناتسرنه ، نادیم  هیمشاه ، نادیم  یمراص ، راولب  رثوک ، نادیم  الوکاکوک ،) )

ياهتنا لابقا ، نادیم  ندال ، نادیم  يزاریش ، دایص  عطاقت  يزوریپ ، هارراهچ  ریت ،

دابآ لیکو  راولب  یسنورب ، راولب  يزوریپ ،

دابآ لیکو  ۀنایاپ 

طخ 99

عیبر هجاوخ  ۀنایاپ 

دیهش نادیم  یچغارچ ، دیهش  هار  گرزب  زذگرانک  مالسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما  عطاقت 

، رهشردان هارراهچ  شزرو ، هارراهچ  دهاش ، راولب  هار ، سیلپ  مئاق ، نادیم  هدیمهف ،

دابآ لیکو  راولب  هاگشیامن ، راولب 

دابآ لیکو  ۀنایاپ 

طخ 100

یلصم ۀنایاپ 

، ظفاح نادیم  ییایسآ ، ةداج  ریدغ ، لپ  يوضر ، راب  نادیم  سخرس ، ةداج 

يدازآ نادیم  امیسوادص ، نادیم  داهج ، نادیم  بالقنا ، ۀنایاپ 

يدازآ ۀنایاپ 

طخ 203

جارعم ۀنایاپ 
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مداخ دیهش  راولب  يدازآ ، راولب  مالسلا ،) هیلع  ) يداه ماما  يوک  جارعم ، نادیم 

(، مالسلا هیلع  ) يداه ماما  هار  سیلپ  نادرگربرود  يدازآ ، راولب  سکعلاب ، اهتنا و  ات  سیدرپ  راولب  هعیرشلا ،

لالقتسا نادیم  مئاق ، نادیم 

يدازآ ۀنایاپ 

طخ 210

يرگشدرگ ۀنایاپ 

، یسودرف نادیم  مایخ ، هارراهچ  یلامش ، مایخ  راولب  ناتسراهب ، نادیم 

رهطم مرح  رذگریز  ادهش ، هارراهچ  ادهش ، نادیم  راب ، نادیم  هارراهچ 

سدقملا تیب  نادیم 

طخ 702

یمالسا بالقنا  ۀنایاپ 

(، هر ) ینیمخ ماما  نادیم 

تلصابا هجاوخ  قرط ، كرهش  يادتبا  هار ، سیلپ  هاگدورف ، مدقم  هارراهچ  دادرخ ، هدزناپ  نادیم 

( مالسلا هیلع  ) اضر تشهب 

BRT طوطخ ج -

طخ هرامش 

ادتبا

ریسم

اهتنا

BRT) 800)

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  ۀنایاپ 

هارراهچ مانمگ ، دیهـش  هارراهچ  یـسربط ، نابایخ  یـسربط ، نادیم  رهطم ، مرح  جیـسب ، نادیم  دادرخ ، هدزناپ  نادـیم  مالـسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  نابایخ 
راولب رجف ، نادیم  زاگ ، هارراهچ  قرب ،
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یلامش یسربط  راولب  ياهتنا  یلامش ، یسربط 

یسربط ۀنایاپ 

BRT) 1/800)

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  ۀنایاپ 

سدقملا تیب  نادیم  شناد ، هارراهچ  جیسب ، نادیم  دادرخ ، هدزناپ  نادیم  مالسلا ،) هیلع  ) اضر ماما  نابایخ 

رهطم مرح 

BRT) 2/800)

یسربط ۀنایاپ 

هارراهچ رجف ، نادیم  یلامش ، یسربط  راولب 

، قرب هارراهچ  زاگ ،

نادیم مانمگ ، دیهش  هارراهچ 

یسربط

رهطم مرح 
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اه تسویپ 

سکع 1

سکع 2
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سکع 3
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سکع 4
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رهطم مرح  هشقن 

هشقن
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دهشم هشقن 

هشقن
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ورم ات  هنیدم  زا  اضر  ماما  تکرح  ریسم 

هشقن
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رهطم مرح  يرورض  ياه  نفلت 

: نارئاز لیاسو  تاناما  رتافد 

نفلترتافد تیعقوم 

32002087( عماج نحص  یبرغ  علض   ) عماج نحص  يدورو 3 

( مالسلا هیلع  ) داوجلا باب  يدورو 

( نارهاوخ ةژیو   ) 32002459 ناردارب -) ةژیو   ) 32002258

32002448( مالسلا هیلع  ) اضرلا باب  يدورو 

( نارهاوخ ةژیو   ) 32002447-32002398 ناردارب -) ةژیو   ) 32002398 یسربط خیش  يدورو 

( نارهاوخ ةژیو   ) 32002397-32002396 ناردارب -) ةژیو   ) 32002397-32002396 یسوط خیش  يدورو 

( نارهاوخ ةژیو   ) 32002368 ناردارب -) ةژیو   ) 32002512 يوفص باون  يدورو 

: دنمشزرا يایشا  يدقن و  تاناما  رتافد 

نفلترتافد تیعقوم 

32002141 هجحلاراد قاور 

32002249 رکذلاراد قاور 

32002267 يدازآ نحص 

32002295( الط ناویا   ) يدازآ نحص 

یمالسا 32003115 بالقنا  نحص 

یمالسا 32002304 يروهمج  نحص 

2003166( مالسلا هیلع  ) اضرلا باب  يدورو 

32002392 یسربط خیش  يدورو 

یسوط 32002408 خیش  يدورو 

32002388 يوفص باون  يدورو 

: هدشادیپ يایشا  يرادهگن  رتافد 
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نفلترتافد تیعقوم 

32002229 هدشادیپ 32002357 - يایشا  رتفد 

32002122 شفک كاشوپ و  رتفد 

: ناگدشمگ روما  هب  یگدیسر  ناگدشادیپ و  يرادهگن  رتافد 

نفلت رتافد  تیعقوم 

32003870  - 32003869 هجحلاراد قاور  رتفد 

32002081 - 32002527 يدازآ نحص  رتفد 

32226836 - 32002530 - 32002531 - 32002532 - 32002262 یمالسا بالقنا  نحص  رتفد 

32002521 - 32003121 يروهمج نحص  رتفد 

32002066 ریدغ نحص  رتفد 

32002160 - 32003857 رثوک نحص  رتفد 

32002080 - 32002529 داشرهوگدجسم رتفد 

32003110 - 32003111 - 32002017 - 32002522( مالسلا هیلع  ) اضرلا باب  يدورو  رتفد 

32002065 - 32002570 یسربط خیش  يدورو  رتفد 

32002051  - 32002523 یسوط خیش  يدورو  رتفد 
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: يدقن تاروذن  رتافد 

نفلترتافد تیعقوم 

32002453 هباجالاراد قاور 

32002731 هجحلاراد قاور 

32002250 رورسلاراد قاور 

32002315 هیالولاراد قاور 

32002253 يدازآ نحص 

32002746( الط ناویا   ) يدازآ نحص 

32002205 یمالسا بالقنا  نحص 

32003892 يوضر عماج  نحص 

32002043 یمالسا يروهمج  نحص 

32002216 داشرهوگ دجسم 

32002297 ارس نامهم 

32002578( ماد يدقن  تاروذن   ) يوفص باون  يدورو 

: يدقنریغ تاروذن  رتافد 

نفلترتافد تیعقوم 

32002112( هدنز ماد  تاروذن  رتفد   ) هرامش 3 گنیکراپ 

32002193( مالسلا هیلع  ) داوجلا باب  يدورو 

32002727( شرف هاگشورف  مالسلا () هیلع  ) داوجلا باب  يدورو 

32002437( مالسلا هیلع  ) اضرلا باب  يدورو 

32002563 یسربط خیش  يدورو 

32002367 یسوط خیش  يدورو 

32002356 يوفص باون  يدورو 
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: راد خرچ  یلدنص  رتافد 

نفلترتافد تیعقوم 

ةرامش 1 32002812 گنیکراپ 

ةرامش 32002811 گنیکراپ 

32002321( مالسلا هیلع  ) داوجلا باب  يدورو 

يدورو

32002435( مالسلا هیلع  ) اضرلا باب 

32002324 یلماعرح خیش  يدورو 

32002316 یسربط خیش  يدورو 

32002312 یسوط خیش  يدورو 
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: رهطم مرح  رئاز  يامنهار  رتافد 

نفلترتافد تیعقوم 

32225550-32003147 رئاز يامنهار  هاگشیاسآ 

32003148-32283175 یناسر عالطا  رتفد 

32003930 یسوط خیش  يدورو  رئاز  يامنهار  رتفد 

32003928 یسربط يدورو  رئاز  يامنهار  رتفد 

32003929 یلماع رح  خیش  يدورو  رئاز  يامنهار  رتفد 

183 یلخاد  32020 اضرلا باب  يدورو  رئاز  يامنهار  رتفد 

32003091 یسوط خیش  يدورو  رئاز  يامنهار  کسویک 

یلخاد 138  32020 یسربط يدورو  رئاز  يامنهار  کسویک 

32003090 یلماع رح  يدورو  رئاز  يامنهار  کسویک 

32003092 یئاهب خیش  تسب  يدورو  رئاز  يامنهار  کسویک 

: رهطم مرح  ینارق  ياه  تیلاعف 

نفلتدحاو مان 

نارهاوخ  32002371/ ناردارب  32002084: میرک نآرق  ظفح  تئارق و  دحاو 

32002784: ثیدح ریسفت و  دحاو 

32002287 (: مالسلا هیلع  ) اضرلا دهم  ياه  سالک 

32002462 نآرق : اب  سنُا  لفاحم 

32002542: یثیدح ینآرق و  تالاؤس  هب  ییوگخساپ  دحاو 

32002082 ینآرق : ياهرنه  دحاو 

32002561 ینآرق : ياه  گنُج  تاقباسم و  دحاو 

32002560 - 32239397 رون : توالت  متخ  دحاو 

32002559 مالسلا :) هیلع  ) اضرلادهم هاگراک 
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32003893: زامن راکذا  نآرق و  تئارق  حیحصت  ةرواشم  دحاو 

32002562 - 32215003: ینآرق يرصب  یعمس و  دحاو 

: رهطم مرح  یگنهرف  تامدخ 

32002502-32002331: رهطم مرح  تعامج  ياهزامن  لوئسم 

نانارنخس  32226254 ناحادم -   32216097 رهطم : مرح  یبهذم  مسارم 

32244331: رهطم مرح  ینید  ةرواشم  زکرم 

یلخاد 130 - 32020 باتفآ : تیاکح  هاگشیامن 

یلخاد 197 - 32020 / 32003888: هنارتوبک هاگشیامن 

32235313: یترایز ياه  ناوراک  اه و  هورگ  هب  یگنهرف  تامدخ 

32244342: یصصخت ياه  شیامه 

32237225-6: خساپ شسرپ و  ياه  تسشن 

یلخاد 173  32020: بهاذم نایدا و  يداقتعا  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ 

یلخاد 163  32020: یسانش مرح  دحاو 

32020: رهطم مرح  یعرش  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  ینفلت  ۀناماس 

32002569: رهطم مرح  یگنهرف  تاقباسم 

32003942: یگنهرف تالوصحم  عیزوت  هناماس 

32212008( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  رهطم  مرح  یغیلبت  یگنهرف  تامدخ  هاگرد  ریبدرس 

32002095( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  رهطم  مرح  زا  ةدنز  شخپ 

كات 32235315 يوضر  يوگو  تفگ  ياه  قاتا 

32002366 رهطم مرح  یطیحم  تاغیلبت 

32002172 يدهلارون هیرشن 

: اه نفلت  ریاس 

نفلتدحاو مان 
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32256990  - 32002215  ( یعامتجا تالضعم  هب  یگدیسر   ) مرح یهاگآ 

32002299 نارئاز دادما 

 - 32002245 نفد روما 

32227224

32244311  - 32002380( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  ءافشلاراد 

یکشزپ 32002424 ياه  تیروف  زکرم 

32218008: یمومع طباور  لک  هرادا 

32232501: یمالسا ياه  شهوژپ  داینب 

32230770: يوضر یمالسا  مولع  هاگشناد 

32232004-8: دانسا زکرم  اه و  هزوم  اه ، هناخباتک  نامزاس 

32244280-8: يوضر سدق  ناتسآ  ياه  شیامه  اه و  هاگشیامن  زکرم 

32250204: یگنهرف تالوصحم  هاگشورف 

32002402 یناریا ریغ  نیرئاز  يامنهار  شخب 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

: همدقم
هرـس سدـق   ) یماـما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تـحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

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

: همانمارم
اب و  یمالسا ، مولع  هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

تانایرج تابصعت و  زا  رود  هب  یملع و  افرـص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعـص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت 
شالت هعیـش » زکارم  یمامت  يوس  زا  هتفای  راشتنا  هدش و  دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعامتجا ،

مومع ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  اـت  دـیامن  یم 
.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط 

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

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

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