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.هدازرفعج نسح  دمحم  يربهر / مظعم  ماقم  و  هر ) ینیمخ ( ماما  هاگدید  زا  یمالسا  زارط  دجسم  : روآدیدپ مان  ناونع و 

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  رتفد  : رشن تاصخشم 

:142 ص يرهاظ تاصخشم 

7-61-5209-600-978 کباش :

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

ناریا اهدجسم --  : عوضوم

یعامتجا ياه  هبنج  اهدجسم --  : عوضوم

ریثات اهدجسم -- : عوضوم

9 س8 1394 فلا  / BP261/2: هرگنک يدنب  هدر 

297/75: ییوید يدنب  هدر 

3868699: یلم یسانشباتک  هرامش 
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همدقم

مالسا خیرات  لوط  رد  هراومه  دیآ و  یم  رامـش  هب  هروظنمدنچ  عماج و  يدرکراک  اب  یمالـسا  هعماج  ياهداهن  نیرت  مهم  زا  دجـسم 
مادـقا نـیلوا  مالـسا  ردـص  رد  .تـسا  هدوـمن  اـفیا  هعماـج  تفرـشیپ  یمالــسا و  ندـمت  يریگ  لکــش  رد  يروـحم  نیداـینب و  شقن 
نارود ات  هار  همادا  رد  دوب و  دجسم  ثادحا  هنیدم ، رد  یمالسا  تموکح  يانب  يراذگ  هیاپ  يارب  ملسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ

نآرق و يریگارف  يزومآ و  ملع  هاـگیاج  نیرتـهب  یگنهرف و  یـسایس ، تاـعمجت  تداـبع ، يارب  یناـکم  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموـصعم
لها يونعم  شرورپ  يدابع و  راثآ  رب  هوـالع  دجـسم  اذـل  .تسا  هدوب  مدرم  تالکـشم  زا  ییاـشگ  هرگ  مالـسا و  ماـکحا  فراـعم و 

.تسا راد  هدهع  ار  یمهم  شقن  زین  یتیبرت  روما  یعامتجا و  روما  رد  اه ، همانرب  اه و  تیلاعف  اه ، شقن  هرتسگ  اب  نامیا ،

تضهن رد  ناوت  یم  ار  هعماج  رد  دجسم  یشخبرثا  نازیم  نیرتالاب  هک  تسا  هتـشاد  ییاهدورف  زارف و  نامز  رذگ  رد  دجـسم  هاگیاج 
هاگیاج و یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  تفای و  همادا  دنور  نیا  زین  رصاعم  نارود  رد  .دومن  هدهاشم  مالسا  خیرات  یسایس  ینید و  ياه 

شقن بالقنا  یلصا  هاگیاپ  ناونع  هب  دیسر و  دوخ  جوا  هب  دجسم  ریثأت  هرتسگ 
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غالبا يرگنشور و  ینارنخس و  اب  دوب و  نازرابم  رکف  قاتا  يربهار و  زکرم  مدرم و  شورخ  مایق و  عورـش  هطقن  دجـسم  .درک  ینیرفآ 
.تفای ققحت  توغاط  میژر  ینوگنرس  دجاسم ، رد  یمدرم  یهدنامزاس  اه و  مایپ 

هعـسوت حیحـص  ریـسم  رد  اهنآ  شقن  تیلاعف و  دنتفایزاب و  ار  دوخ  یلـصا  هاگیاج  زین  دجاسم  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  لباقم  رد 
يانبم رب  یمالـسا  زارط  دجـسم  ياه  یگژیو  نییبت  یمالـسا و  بالقنا  نازادرپ  هیرظن  ناربهر و  تیادـه  اب  مهم  نیا  هتبلا  هک  .تفاـی 

.تفرگ تروص  یمالسا  بالقنا  تکرب  رپ  نایلاس  لوط  رد  مالسلا ،) مهیلع  ) نیموصعم همئا  تایاور  میرک و  نآرق  كرابم  تایآ 

زا زج  هب  بان ، مالـسا  ياه  هزومآ  ساسا  رب  هعماج  يدام  يونعم و  ءـالتعا  یمالـسا و  نیون  ندـمت  هب  یباـیتسد  هک  تسا  حـضاو  رپ 
.دوب دهاوخن  روسیم  نآ  میظع  ياه  تیفرظ  اهدرکراک و  رب  هیکت  اب  دجسم و  ریسم 

گنهرف نید و  هزوح  نالاعف  نایلوتم و  هاگن  میمرت  اهدرکراک و  قفا و  نییبت  یتدـیقع و  يرکف و  ینابم  رورم  اب  تسا  مزال  نیارباـنب 
يروحم دجـسم  گنهرف  شرتسگ  قیمعت و  يارب  ار  تیفرظ  ناوت و  رثکادح  مینک و  تکرح  یمالـسا  زارط  دجـسم  ققحت  تمـس  هب 

.میریگ راک  هب  یمالسا  یگدنز  کبس  رد 

، هنازرف میکح و  ربهر  و  هر ) ) ینیمخ ماما  بالقنا ، ریبک  رامعم  تاشیامرف  عضاوم و  قیقد  ءاصحإ  يروآدرگ و  اب  ات  میدش  نآ  رب  اذل 
.میشکب ریوصت  هب  ار  یمالسا  زارط  دجسم  قفا  مزاول و  داعبا ، هاگتساخ ، هتاکرب ،) تماد  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 

يونعم يدام و  يدابآ  نارمع و  يارب  يروشنم  ادخ و  ياه  هناخ  نامداخ  نایناب و  يارب  دشاب  یهار  غارچ  تاشیامرف  نیا  تسا  دـیما 
.اهنآ

12 ص :
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تاعلاطم رتفد  رد  ردقنارگ  ناراکمه  هدازرفعج و  نسحدمحم  ياقآ  بانج  دنمجرا ، رگـشهوژپ  هناصلاخ  ياه  شالت  زا  تسا  مزال 
.مییامن ینادردق  دجاسم  روما  هب  یگدیسر  زکرم  ياه  شهوژپ  و 

هللادجاسم يرماع  نم  هللا  انلعج 

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم 

یعامتجا یگنهرف -  تنواعم 

13 ص :
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14 ص :
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دجسم هاگیاج  تّیمها و  لوا : لصف 

هراشا

15 ص :
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16 ص :
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مالسا ردص  رد  دجسم  تلزنم  . 1

يزاس هعماج  رد  مالسا  تاراکتبا  نیرتابیز  زا  یکی  دجسم ، .1-1

؛ تسا یمالسا  هعماج  لیکشت  زاغآ  رد  مالسا  ياهراکتبا  نیرتزغمرپ  رامش  رد  دجسم ، مان  هب  یتیوه  ندروآ  دیدپ 

زاغآ رد  مالـسا  ياهراکتبا  نیرتزغمرپ  نیرتابیز و  رامـش  رد  هنیدم ، رد  سپـس  ابق و  رد  تسخن  دجـسم ، مان  هب  یتیوه  ندروآ  دیدپ 
(1) .تسا یمالسا  هعماج  لیکشت 

؛ دندرک یم  ششوک  دجاسم  ندرک  دابآ  يارب  دندرک و  تسرد  دجسم  لوا  تسا ، هتفر  اج  ره  مالسا  شترا 

.دندرک تسرد  دجسم  لوا  دنتـشاذگ  اپ  هک  ییاج  نامه  دنتـشاذگ ، اپ  اج  ره  مالـسا  ياهرادرـس  تسا و  هتفر  اج  ره  مالـسا  شترا 
مالسا شترا  دوب و  حرطم  دبعم  دوب ، حرطم  دجسم  دوب ؛ روط  نیا  اج  همه  دجسم و  يارب  دندیشک  طخ  لوا  دندیـسر  هرهاق  هب  یتقو 

(2) .دندرک یم  ششوک  اه  بارحم  دجاسم و  ندرک  دابآ  يارب 

17 ص :

اه 20/04/1389. هاگشنادرد  يربهر  یگدنیامنرتافد  اضعارادید  رد  تانایب  - . 1
.507 ص : ج 12 ، ماما ، هفیحص  - . 2
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گرزب ياهراک  يارب  يزکرم  دجاسم ، .1-2

؛ دنداد یم  ماجنا  دجاسم  رد  ار  ایند  گرزب  ياهراک  همه  ربمغیپ 

یمن تسـشن  یم  یتقو  سلجم  يوت  دندوب ، هدـش  وا  عضاخ  همه  هک  ییاه  هدـنب  تشاد و  تقو  نآ  هک  یعـضو  نآ  اب  مالـسا  ربمغیپ 
شعـضو .نیا  تفگ  یم  ربمغیپ  مسا  اب  نآ  تسا ؟ ربمغیپ  مادـک  تفگ  یم  برع  .تسا  ربمایپ  اهنآ  زا  کی  مادـک  هک  یـسک  دـیمهف 

(1) .دنداد یم  ماجنا  دجاسم  مه  ار  ایند  گرزب  ياهراک  همه  دوب و  دجسم  رد  .دوب  دجسم  شسلجم  هک  دوب  روط  نیا 

؛ دوب گرزب  ياهراک  مهم و  ياه  يریگ  میمصت  همه  زکرم  مالسا ، ردص  رد  دجسم 

هیلع ) نینمؤملاریما تکرب  اب  تموکح  نامز  رد  نینچمه  و  ملسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ) مالسا مرکم  یبن  نامز  رد  ...مالسا ، ردص  رد 
هب ار  زورما  دجسم  نامز ، عضو  ظاحل  زا  میهاوخ  یمن  .دوب  گرزب  ياهراک  مهم و  ياه  يریگ  میمصت  همه  زکرم  دجسم  مالـسلا ،)

هاگیاپ کی  ناونع  هب  دجـسم  یلک  روط  هب  .تسا  تواـفتم  ناـمز  ره  ياـهاضتقا  اریز  مینک ؛ هیبشت  نینمؤملاریما  ناـمز  هفوک  دجـسم 
.دشاب (2) راگدنام  تاکرب  گرزب و  تاکرح  زاغآرس  أشنم و  یمالسا  عماوج  يارب  دناوت  یم  تفرعم ، تیدوبع و  نید ،

؛ دننک هرادا  ار  روشک  دنتساوخ  یم  هک  دوب  یناسک  تسد  رد  يرازبا  مالسا  ردص  رد  دجسم 

زا .دـننکب  يروشک  روما  رد  تیلاعف  دنتـساوخ  یم  هک  یناـسک  تسد  رد  دوب  يرازبا  کـی  هعمج  زاـمن  دجـسم و  مالـسا ، ردـص  رد 
(3) .تفرگ یم  لکش  تفر ، یم  نوریب  لئاسم  نیا  همه  دجسم 

18 ص :

.233 ص : ج 17 ، ماما ، هفیحص  - . 1
هام 19/10/1375. يد  زورلاس 19  تبسانم  هب  مق  سدقم  رهش  مدرم  فلتخم  راشقا  بالط و  املع ، رادید  رد  تانایب  - . 2

.37 ص : ج 17 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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یمالسا بالقنا  دجسم و  لباقتم  ریثأت  . 2

بالقنا زا  لبق  رد  دجاسم  تیعضو  . 2-1

دجاسم ندیشک  اوزنا  هب  يارب  شالت  .2-1-1

؛ دننک یلاخ  اهنآ  نالوج  يارب  ار  نادیم  دنرادرب و  راک  زا  تسد  اه  يدجسم  هک  دوب  نیا  ناخاضر  لامآ  تیاغ 

ار هماّـمع  دـندرب و  هّیمظن  ار  امـش  رگا  متفگ  تعاـمج  همئا  زا  یکی  هب  نـم  درک  یم  اـه  هماّـمع  هـب  ضّرعت  ناـخ  اـضر  هـک  زور  نآ 
دوخ راک  زا  تسد  اه  يدجسم  هک  تسا  نیا  ناشلامآ  تیاغ  اهنآ  .دجسم  دیورب  لدبم  سابل  نامه  اب  دوب  دجـسم  عقوم  دنتـشادرب و 

(1) .دننک یلاخ  اهنآ  نالوج  يارب  ار  نادیم  نینّیدتم  دنرادرب و 

دراداو میلست  اوزنا و  يریگ ، هرانک  هب  ار  دجاسم  دهاوخ  یم  يولهپ  میژر 

، يریگ هرانک  هب  ات ]  ] هداد رارق  فاقوا  یمالسادض  نامزاس  تراظن  تحت  ار  ّتیناحور  نوئش  ...دجاسم و  دهاوخ ] یم  يولهپ  میژر  ]
(2) .دنراداو بناجا  لاّمع  نیفلاخم و  هب  مالسا  ياهرگنس  میلست  اوزنا و 

؛ دنزب فرح  هملک  کی  اکیرما  هیلع  دجسم  هشوگ  رد  تشادن  تأرج  یناحور  بالقنا ، زا  لبق 

یم نادـنز  هب  ار  وا  دز ، یم  فرح  رگا  دـنزب ؛ فرح  هملک  کی  اکیرما  هیلع  دجـسم  نالف  هشوگ  رد  تشادـن  تأرج  یناحور  کـی 
نیمه زور ، نآ  دوب  دـح  نیا  ات  قانتخا  اما  دندیـشک ؛ یم  مه  ار  شلاـبند  دـنتفگ و  یم  دـندرک ، یم  تأرج  نویناـحور  هتبلا  دـندرب ؛

رس رب  ار  یخیرات  يالب  نآ  دنتسناوت  نمؤم ، ناناوج  نیمه  ناملسم ، ّتلم  نیمه  نید ، نیمه  ّتیناحور ،

19 ص :

.30 ص : ج 1 ، ماما ، هفیحص  - . 1
.483 ص : ج 2 ، ماما ، هفیحص  - . 2
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(1) .دنشکب نوریب  امش  گنچ  زا  ار  تمظع  نیا  اب  روشک  نیا  دنروآرد و  اه  ییاکیرما  امش 

رامعتسا تمدخ  رد  يرازبا  هب  دجاسم  لیدبت  يارب  شالت  .2-1-2

؛ دننک هضبق  ار  دجاسم  دنهاوخ  یم  دنا و  هتسب  مالسا  يدوبان  هب  رمک  یناملسم ، هب  رهاظت  اب  رامعتسا  لاّمع 

هگن هدنام  بقع  نارگرامعتـسا  روتـسد  هب  ار  تخبدب  ّتلم  دنهاوخ  یم  دراد و  همادا  رتشیب  هچ  ره  تدش  اب  گنهرف  ملع و  اب  هزرابم 
وحم و يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نآرق  هسدـقم  ماکحا  هتـسب و  مالـسا  يدوبان  هب  رمک  یناملـسم  هب  رهاظت  مالـسا و  ياعدا  اـب  .دـنراد 
، هینید مولع  سرادم  .دـننز  یم  اپ  تسد و  رامعتـسا  لاّمع  راشف  تحت  رد  یمالـسا  مولع  نیلّـصحم  مالعا و  ياملع  .دـننک  یم  دوبان 

(2) .دنا هدرک  یلمع  يرادقم  ار  همانرب  نیا  دننک و  هضبق  دنهاوخ  یم  ار  یمالسا  لفاحم  دجاسم و 

؛ دنزاس رامعتسا  ضارغا  يرجم  ات  دهد  رارق  فاقوا  یمالسا  دض  نامزاس  تراظن  تحت  ار  دجاسم  دنهاوخ  یم 

یمالـسا و زکارم  رگید  سرادـم و  ایاکت ، دـجاسم ، هک  دـنا  هدـش  راک  هب  تسد  كانرطخ  يرامعتـسا  ياه  هشقن  نیا  يارجا  هار  رد 
عورـشمان ضارغا  يرجم  ار  تعامج  همئا  ظاعو و  املع ، هداد  رارق  فاقوا  یمالـسادض  ناـمزاس  تراـظن  تحت  ار  ّتیناـحور  نوئش 

.دنزاس (3) رامعتسا  فیثک  لاّمع  راّبج و  هاگتسد 

؛ درک ادیپ  زورب  نید  دض  دجسم و  دض  ناونع  هب  برغ  رد  یئاسیلک  دض  شیارگ  نامه  تیطورشم ، رد 

20 ص :

نارهت 26/09/1378. هعمج  زامن  ياه  هبطخ  - . 1
.324 ص : ج 2 ، ماما ، هفیحص  - . 2

.483 ص : ج 2 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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نامه دینیب  یم  تسه -  مه  یغولش  لاجنجرپ و  یلیخ  هلوقم  کی  هک  دیوش -  یم  تیطورشم  رد  يدازآ  هلوقم  دراو  هک  یتقو  امش 
زورب نید  دض  ّتیناحور و  دض  دجـسم و  دض  ناونع  هب  مه  اجنیا  رد  دوب ، يدازآ  مهم  هصخاش  هک  برغ  رد  یئاسیلک  دض  شیارگ 

(1) .دنک یم  ادیپ 

بالقنا يزوریپ  رد  دجاسم  شقن  . 2-2

دجاسم زا  بالقنا  عورش  . 2-2-1

؛  تسا هدرک  تسرد  ار  تضهن  دجاسم 

زا متسه  مّمعم  هکنیا  يارب  نم  هک  یناد  یم  وت  ایادخ ، .دینکشن  ار  اهنیا  .دیآ  یم  نوریب  ّتیناحور  موقلح  زا  هک  تسا  مالـسا  تردق 
هک دنرـشق  نیا  دـنهدب ؛ تاجن  ار  ّتلم  دـنناوت  یم  هک  دنرـشق  نیا  دنرـشق ، نیا  مناد  یم  هکنیا  يارب  .منک  یمن  يرادـفرط  ّتیناحور 

(2) .درک تسرد  ار  تضهن  هک  تسا  دجاسم  نیا  .درک  تسرد  ار  طاسب  نیا  هک  تسا  دجاسم  نیا  .دنهاوخ  یم  ار  اهنآ  مدرم 

؛ دش عورش  دجسم  ینعی  بهذم  هناخ  زا  بالقنا 

بهذم هناخ  زا  بالقنا 

عورش دجاسم  زا  بالقنا   (4) .اوقت نید و  دجسم و  زا  دش : عورـش  اجنیا  زا  بالقنا  ؛(3)  دش زاغآ  ینید -  هسردم  دجـسم و  ینعی  - 
.دش (5)

؛ تشاد هدننک  نییعت  شقن  بالقنا  يزوریپ  رد  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  دجاسم 

رد هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  اه ، يرادازع  هعمج و  ياهزامن  دجاسم و  یمالسا و  رئاعش 

21 ص :

يدازآ 24/08/1391. عوضوم  اب  يدربهار  ياه  هشیدنا  تسشن  نیمراهچ  رد  - . 1
.60 ص : ج 8 ، ماما ، هفیحص  - . 2

نارهت 20/11/1368. هعمج  زامن  ياه  هبطخ  - . 3
ناضمر 17/11/1372. كرابم  هام  ندیسرارف  تبسانم  هب  یمازعا  ناغلبم  نایناحور و  رادید  رد  تانایب  - . 4

ناضمر 14/ كرابم  هام  هناتـسآ  رد  روشک  فلتخم  طاقن  ظاّعو  تاعامج و  همئا  نویناحور ، زا  یعمج  اب  رادـید  رد  ینارنخـس  - . 5
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(1) .تسا هتشاد  يا  هدننک  نییعت  شقن  نآ ، موادت  بالقنا و  يزوریپ 

يزوریپ زاس  هنیمز  دجاسم ، هب  مدرم  لابقا  . 2-2-2

؛ دش یم  ماجنا  دجاسم  ِیهلا  ياهرگنس  زا  دش ، يزوریپ  هب  رجنم  هک  تضهن  رد  یمومع  جیسب 

ینید لفاحم  ربانم و  دجاسم و  ِیهلا  ياهرگنس  زا  یمومع  جیـسب  هک  هتفایرد  يرایـشوه  اب  و  تسا ، هتفای  ار  يزوریپ  زمر  زرابم  ّتلم 
.دیدرگ (2)

؛ تسا يزوریپ  للع  زا  یکی  توغاط ، رارسا  ياشفا  یهاگآ و  يارب  يزکرم  هب  نآ  لیدبت  دجاسم و  هب  مدرم  لابقا 

لابقا دجاسم  هب  مدرم  هک  دوب  نیا  يزوریپ -  نیا  تلوهـس  لقاال  ای  و  یمالـسا -  ناریا  رد  كرابم  بالقنا  نیا  يزوریپ  للع  زا  یکی 
راکفا و يرگنـشور  تیبرت ، میلعت ، يارب  يزکرم  ناونع  هب  ار  دـجاسم  مالعا ، ياملع  دـندرک و  رپ  ار  دـجاسم  ناناوج  دـندرک ؛ ادـیپ 

هتخورفدوخ دساف و  نارادمامز  رارسا  ياشفا  تضهن و  یهاگآ ، تکرح ، يارب  يزکرم  دجسم ، دنداد و  رارق  هدافتـسا  دروم  ناهذا ،
روط نیمه  يدودـح  ات  مه  تفن  تعنـص  ندـش  یّلم  هرود  رد  تسا ؛ هدوب  روط  نیمه  مه  ّتیطورـشم  هرود  رد  .دـش  توغاـط  میژر 

(3) .دیسر یلعا  ّدح  هب  هلئسم ، نیا  هک  مه  بالقنا  نامز  رد  دوب ؛

بالقنا موادت  رد  دجسم  هاگیاج  . 2-3

بالقنا تکرح  يارب  دجاسم  میظع  تاکرب  .2-3-1

؛ تسا هتشاد  هدننک  نییعت  شقن  بالقنا  موادت  رد  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  دجاسم 

22 ص :

ینیمخ 23/04/1368. ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملهچ  نایاپ  رد  ناریا ، فیرش  ّتلم  هب  مایپ  - . 1
.26 ص : ج 9 ، ماما ، هفیحص  - . 2

هام 19/10/1375. يد  زورلاس 19  تبسانم  هب  مق  سدقم  رهش  مدرم  فلتخم  راشقا  بالط و  املع ، رادید  رد  تانایب  - . 3
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نییعت شقن  نآ ، موادت  بالقنا و  يزوریپ  رد  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  اه ، يرادازع  هعمج و  ياهزامن  دجاسم و  یمالـسا و  رئاعش 
(1) .تسا هتشاد  يا  هدننک 

؛ میزاس مورحم  دنک ، یم  هیده  مدرم  ماظن و  هب  یمالسا  زارط  دجسم  هک  یمیظع  تاکرب  زا  ار  دوخ  دیابن  کی  چیه 

مورحم دـنک ، یم  هیدـه  مدرم  ماـظن و  روشک و  هب  یمالـسا  زارط  دجـسم  هک  یمیظع  تاـکرب  زا  ار  دوـخ  ...دـیابن  اـم  زا  کـی  چـیه 
(2) .میزاس

؛ داد دهاوخ  تکرب  امش  گرزب  یبالقنا و  تکرح  هب  اریز  دینک ؛ دابآ  ار  دجاسم 

تکرح هب  اهنیا  .دـینک  داـبآ  ار  دـجاسم  .دـنناوخب  دـننک و  عاـمتجا  دـجاسم  رد  مه  ار  رگید  ياـهزامن  مدرم  هعمج ، زاـمن  رب  هوـالع 
(3) .داد دهاوخ  تکرب  امش  گرزب  یبالقنا و 

؛ دینک تشپ  دجاسم  هب  هک  دیشاب  هتشاد  سرت  دیاب  زور  نآ  دیشاب ؛ هتشادن  اه  موتناف  زا  سرت  دشاب ، يوق  دجسم  رگا 

نآ .دیشاب  هتشادن  اهنیا  يوروش و  اکیرما و  زا  سرت  .دیشاب  هتشادن  اه  موتناف  زا  سرت  دشاب  يوق  مالسا  داتس  زکرم  دجسم و  نیا  رگا 
(4) .دجاسم هب  دینک  تشپ  .مالسا  هب  دینکب  تشپ  امش  هک  دیشاب  هتشاد  سرت  دیاب  زور 

؛ دش دهاوخ  هتشادرب  نالوئسم  مدرم و  شود  زا  يرایسب  ياه  هنیزه  دبایب ، هتسیاش  ّتیفیک  دجسم ، رگا 

شود زا  يرایسب  يونعم  يدام و  ياه  هنیزه  دبایب ، ار  دوخ  هتسیاش  تیفیک  دجسم ، رگا 

23 ص :

ینیمخ 23/04/1368. ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملهچ  نایاپ  رد  ناریا ، فیرش  ّتلم  هب  مایپ  - . 1
زامن 20/07/1389. يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 2

نارهت 19/11/1369. هعمج ي  زامن  ياه  هبطخ  - . 3
.21 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 4
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(1) .دش دهاوخ  هتشادرب  نالوئسم  مدرم و  هعماج و 

نید تهج  رد  مدرم  تکرح  هاگیاپ  دجاسم ، .2-3-2

؛ دنریگ یم  ماهلا  نآ  تیونعم  زا  دننک و  یم  ینید  شالت  روشک  دجاسم  رد  یناوارف  ياه  ناوج  زورما 

رد هک  مراد  ربخ  نم  [... دش ] فاکتعا زکارم  نیرت  غولـش  وزج  نارهت  هاگـشناد  دجـسم  دیـسر ، ارف  بجر  هام  فاکتعا  ياهزور  یتقو 
(2) .دنرب یم  يونعم  هدافتسا  دنور و  یم  اج  نآ  هب  تسا ؛ ناناوج  دیما  هلبق  هک  دراد  دوجو  یعماجم  دجاسم و  مه  تشر 

کی هکنیا  نودـب  میـشاب ، هتـساوخ  اه  نآ  زا  مینادـب و  امـش  نم و  هکنیا  نودـب  هک  دنتـسه  روشک  نیا  رد  یناوارف  ياه  ناوج  زورما 
رد تمواقم ، ياه  هاگیاپ  رد  دـجاسم ، رد  رانک ، هشوگ و  رد  مییوگب ، اهنآ  هب  نیرفآ  کی  ای  مینکب و  اـه  نآ  هب  یلاـم  کـمک  لاـیر 

نامه زا  دننک و  یم  ینید  شالت  هریغ  يرگراک و  فلتخم  ياه  شخب  رد  نارهت ، ياه  هاگشناد  رد  روشک ، ياه  هاگـشناد  هعومجم 
(3) .دنریگ یم  ماهلا  دراد ، دوجو  هک  یتیونعم 

؛ تسا هدوب  نید  تهج  رد  مدرم  تکرح  يراد و  نید  هاگیاپ  دجاسم  بالقنا ، راختفاُرپ  خیرات  لحارم  همه  رد 

ِلحارم همه  رد  .تسا  غیلبت  سلاجم  دـجاسم و  ینعی  یمالـسا  ياه  هاگیاپ  هلئـسم  منکب ، ضرع  دـسر  یم  مرظن  هب  هک  یمهم  هلئـسم 
(4) .تسا هدوب  نید  تهج  رد  مدرم  تکرح  يراد و  نید  هاگیاپ  هشیمه  دجاسم  یمالسا ،] بالقنا   ] راختفاُرپ خیرات  نیا 

24 ص :

.1390 / 07 / 19، زامن يرسارس  سالجا  نیمتسیب  هب  مایپ  - . 1
تشر 12/02/1380. ياّلصم  رد  نایگنهرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب  - . 2

.1379 / 11 يربهر 27 / ناگربخ  سلجم  ياضعا  رادید  رد  تانایب  - . 3
ناضمر 14/ كرابم  هام  هناتـسآ  رد  روشک  فلتخم  طاقن  ظاعو  تاعامج و  همئا  نویناحور ، زا  یعمج  اب  رادـید  رد  ینارنخـس  - . 4

.1370 / 12

يربهر مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماما  رظنم  زا  یمالسا  زارط  www.Ghaemiyeh.comدجسم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 36 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_24_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_24_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_24_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_24_4
http://www.ghaemiyeh.com


؛ دوش یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  دجاسم  رد  ام  ناناوج  ياه  تسد  ناضمر  هام  رد  دنوادخ ، فطل  رطاخ  هب 

هعماج ياضف  اهنآ  وفعلا »  » يادص دوش و  یم  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  دجاسم  رد  ام  ناناوج  ياه  تسد  ناضمر  هام  رد  دـینیب  یم  رگا 
هدرک داجیا  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  یـششک  تسا ؛ یهلا  بذـج  تسا ؛ ّتلم  نیا  يور  ادـخ  فطل  رظن  هک  دـینادب  دـنک ، یم  ُرپ  ار 

(1) .دتسرفب ار  دوخ  تمحر  دهاوخ  یم  نوچ  تسا ؛

دجسم هاگیاج  اقترا  رد  بالقنا  شقن  . 2-4

بالقنا فده  دجاسم ، ینادابآ  . 2-4-1

؛ مینک تسرد  دجسم  ات  میدرک  بالقنا  میدرک ؛ بالقنا  ادخ  يارب  ام 

هک تسا  ّتلم  نابز  زا  تسا و  هدرک  بالقنا  ام  ّتلم  امـش ، .میدرک  بالقنا  ادـخ  يارب  ام  .مینک  تسرد  دجـسم  میدرک  بـالقنا  اـم 
(2) .دشاب یمالسا  شزیچ  همه  دیاب  یمالسا  يروهمج  یمالسا .» يروهمج  »

؛  تسا رتدابآ  نآ  دجاسم  دشاب ، رتشیب  یهلا  ماکحا  مالسا و  تردق  هچ  ره 

هچ ره  تسادخ و  يارب  دجـسم  عامتجا  ینعی  .رتهب  اهربنم  دوش و  یم  رتهب  اهدجـسم  دشاب ، رتدایز  مدرم  شیپ  مالـسا  تردق  هچ  ره 
(3)  . تسا رتدابآ  دجاسم  دشاب ، رتشیب  يا  هقطنم  کی  رد  یهلا  ماکحا  تردق  ،... یهلا تردق 

؛ تسا هدش  رتشیب  يزاسدجسم  رتهب و  دجاسم  زورما ، ات  بالقنا  لّوا  زا 

ار يا  هدیدپ  ره  .دنا  هدرک  تفرشیپ  یلیخ  ینید  تاهج  رد  مدرم  زورما ، ات  بالقنا  لّوا  زا 

25 ص :

.1384 / 08 ماظن 08 / نارازگراک  رادید  رد  تانایب  - . 1
.14 ص : ج 15 ، ماما ، هفیحص  - . 2
.478 ص : ج 9 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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قوش تسا ؛ هدـش  رتهب  یناوخ  هضور  سلاجم  اه و  ناضمر  هام  تسا ؛ هدـش  رتهب  دـجاسم  .تسا  روط  نیا  هک  دـینیب  یم  دـینک ، هاگن 
يزاس هسردم  يزاسدجسم ، کین ، ياهراک  هب  کمک  هّیرب و  تاهوجو  تسا ؛ هدش  رتشیب  هیراج  تاقدص  هسّدقم و  تابتع  هب  مدرم 

(1) .تسا هدش  رتهب  ینید  رهاوظ  و 

دجاسم رد  مدرم  روضح  یفیک  یمک و  دشر  . 2-4-2

؛ تسا هدرک  ادیپ  تیفیک  هدش و  دایز  دجاسم  رد  روضح  ریخا ، ياه  لاس  نیا  رد  بالقنا  تکرب  هب 

اجره هاگره و  هک  تسه  ییاه  صخاش  اـه و  هناـشن  دـجاسم ... ، زا  يرایـسب  رد  ناـناوج  هژیو  هب  مدرم و  شیپ  زا  شیب  ندـمآ  درگ 
دایز انعم  نیا  ریخا ، ياه  لاس  نیا  رد  بالقنا  تکرب  هب  هللادمحب   (2) .تسا هدش  هدرازگ  زامن ، قح  تفگ : ناوت  یم  دنوش  یم  هدید 

رـسارس دـجاسم  زا  يرایـسب  رد  بجر ، كرابم  هام  رد  فاکتعا  ماـیا  رد  لاـسما  هک  دیدینـش  همه  .تسا  هدرک  ادـیپ  ّتیفیک  هدـش و 
سونأم ادخ  اب  دـنتفرگ و  هزور  زور  هس  دـندنام ؛ دجـسم  رد  دـنتفر و  فلتخم ، نینـس  اهرـشق و  زا  نادرم  نانز و  ام ، ناناوج  روشک ،

(3) .دنوش هدامآ  هدنیآ  لاس  يارب  ات  دندمآ ، نوریب  دنتفگ و  عادو  ار  دجسم  هآ ، کشا و  هیرگ و  اب  مه  نآ  زا  دعب  .دندش 

؛ دنترخآ ایند و  یگتخیمآ  نوناک  نویناحور ، داهن و  كاپ  ناوج  لسن  روضح  اب  دجاسم 

هک ییاهنآ  دنتسین  مک  ام  دجاسم  نایم  رد  زورما  .ددرگ  یم  زیربل  تیلوئسم ، ساسحا  قوش و  زا  دپت و  یم  دجـسم  يارب  ام  ياه  لد 
لـسن روضح  .دـنروآرد  شیاـمن  هب  ار  ترخآ ] اـیند و  یگتخیمآ  رهظم  ینعی   ] زیگنا قوش  اـبیز و  ریوـصت  نیا  زا  ییاـمن  دـنناوت  یم 

داهن كاپ  ناوج 

26 ص :

هام 19/10/1375. يد  زورلاس 19  تبسانم  هب  مق  سدقم  رهش  مدرم  فلتخم  راشقا  بالط و  املع ، رادید  رد  تانایب  - . 1
زاریش 10/06/1373. رد  زامن  هنایلاس  ییامهدرگ  تبسانم  هب  مایپ  - . 2

هام 19/10/1375. يد  زورلاس 19  تبسانم  هب  مق  سدقم  رهش  مدرم  فلتخم  راشقا  بالط و  املع ، رادید  رد  تانایب  - . 3
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هتخاس و تفرعم  هشیدـنا و  تدابع و  رکذ و  نوناک  یتسرد ، هب  ار  ییاهدجـسم  زوسلد ، هاـگآ و  ناـملعم  نویناـحور و  روضح  اـم و 
(1) .تسا هتخیگنارب  ام  ياه  لد  رد  ار  اهبنارگ  زیزع و  ياهدای 

؛ تسا نیفکتعم  زا  ولمم  روشک  رساترس  دجاسم  زورما  اما  دندرک ؛ یمن  فاکتعا  دجاسم  رد  مدرم  بالقنا  زا  لبق 

دجاسم رد  ناضمر ، هام  رد  هک  میرادن  دای  هب  ام ، یناوجون  یناوج و  نارود  زا  هتشذگ ، ياه  لاس  لوط  رد  روشک  نیا  رد  تقو  چیه 
ام نابعـش ، هام  ای  بجر  هام  فراعتم  ِزور  هس  ضیبلا  مایا  رد  .دـننکب  فاکتعا  دـنیایب  مدرم  دهـشم ، داـشرهوگ  دجـسم  رد  اـی  روشک 

، فاکتعا مایا  رد  زورما  .دوبن  لومعم  نآ  ریغ  رد  .اه  هبلط  ًابلاغ  مه  نآ  دندرک ؛ یم  فاکتعا  هک  میدوب  هدید  مق  رد  يدودعم  دادعت 
ّتیعمج ناضمر ، هام  رخآ  ههد  رد  نآ ، رب  هوالع  تسا ؛ نیفکتعم  زا  ولمم  عماج ، دجاسم  روشک و  رـساترس  دجاسم و  اه و  هاگـشناد 

(2) .اه نیرت  ناوج  اه ، ناوج  نیمه  هن ، اه ؟ نزریپ  اهدرمریپ ؟ یناسک ؟ هچ  .دندوب  فاکتعا  لوغشم  یمیظع 

؛ دوش یم  فکتعم  زا  ُرپ  هدمع  دجاسم  اهرهش  زا  یلیخ  رد  فاکتعا  ماّیا  رد  هک  تسا  یلاس  دنچ 

ینافکتعم زا  ُرپ  هدمع  دـجاسم  اهرهـش  زا  یلیخ  رد  فاکتعا ، ماّیا  رد  هک  تسا  لاس  دـنچ  اما  دوبن ؛ ام  مدرم  نایم  رد  فاکتعا  ّتنس 
؛ دـندرک فاکتعا  رفن  نارازه  روشک ، دـجاسم  زا  یخرب  رد  ناضمر ، كرابم  هام  ِرخآ  ياـهزور  رد   (3) .دـنناوج بلغا  هک  دوش  یم 

(4) .تفرگ ماجنا  نآرق  متخ  نارازه  دندنارذگ و  تدابع  رکذ و  هب  ار  زور  بش و 

27 ص :

زامن 20/07/1389. يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 1
.1385 / 08 / 21 راسمرگ مدرم  رادید  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  - . 2

.1378 / 12 مدرم 11 / فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب  - - 3
.1385 / 08 رطف 02 / دیعس  دیع  زامن  ياه  هبطخ  - . 4
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؛ دنور یم  دجاسم  هب  مدرم  نوگانوگ  قیالس  عاونا  همه  زا  ردق  ياه  بش  رد  ام  ناناوج 

نوگانوگ قیالـس  عاونا  همه  زا  ردـق  ياه  بش  رد  ام  ناناوج  روشک ، ياـه  هاـگتدابع  همه  رد  اـه و  ناتـسرهش  نارهت و  دـجاسم  رد 
اب دـندمآ و  دـجاسم  هب  دنتـشادرب و  ار  ناشدوخ  لد  اه  بش  نیا  یـشیارگ ، ساسحا و  ره  اـب  یتخیر ، هفاـیق و  تئیه و  ره  اـب  مدرم ،

يادـخ اب  مّلکت  هجوت و  یهلا و  برق  هب  لیم  نیا  ناوج ، ياه  لد  ّتینارون  نیا  یناوج ، يافـص  نیا  .دـندرک  زاین  زار و  دوخ  يادـخ 
.تسا (1) هدش  رتشیب  مه  زور  هب  زور  تسه و  تمعن  نیا  هللا  دمحب  تسا و  گرزب  رایسب  تمعن  کی  ام ، ناناوج  نایم  رد  لاعتم 

؛ دنرکذ اعد و  هجوت و  لوغشم  دجاسم  رد  ینید و  زکارم  رد  مدرم  رتشیب  دیع ، لیوحت  تعاس  رد 

هفرـشم و دهاشم  اه و  هاگترایز  رد  اه ، هاگراب  رد  ینید ، زکارم  رد  مدرم  رتشیب  دینیب  یم  دینک ، هظحالم  رگا  لیوحت  تعاس  رد  امش 
يارب مه  ّتنـس  نیا  زا  نیئآ و  نیا  زا  ناریا  ّتلم  هک  تسا  نیا  میظع  تکرح  نیا  يانعم  .دنرکذ  اعد و  هجوت و  لوغـشم  دـجاسم  رد 

(2) .دنک یم  يرادرب  هرهب  نید 

مالسا ناهج  رد  دجسم  هاگیاج  . 3

هراشا

؛ تسا هتسباو  نآ  هب  مالسا  ظفح  هک  تسا  يروما  ءزج  ناناملسم ، يوس  زا  دجاسم  ظفح  زورما 

(3) .تسا هتسب  وا  هب  مالسا  هک  تسا  يروما  ءزج  زورما  دجاسم  ظفح  .اه  ناملسم  يارب  تسا  فیلکت  هک  میوگب  دیاب  زورما  نم 

28 ص :

.1385 / 08 رطف 02 / دیعس  دیع  زامن  ياه  هبطخ  - . 1
.01/01/1390 يوضر رهطم  مرح  رد  تانایب  - . 2

.19 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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؛ تسا هتفای  شیازفا  یمالسا  ياهروشک  رد  مالسا  رئاعش  دجسم و  هب  شیارگ  نازیم  ریخا  ياه  لاس  رد 

نازیم ات 2008  زا 2003  .تسا  هتفگ  اهنآ  هب  ار  تیعقاو  یمالـسا ، ياهروشک  رثکا  رـصم و  رد  اه  یئاکیرمآ  ررکم  ياه  یجنـسرظن 
(1) .تسا هتفای ...  شیازفا  يزلام و ...  هیکرت و  ات  ندرا  رصم و  زا  اه  ّتلم  رد  یمالسا ...  رئاعش  دجسم و  هب  شیارگ 

یمالسا يرادیب  نوناک  دجاسم ، . 3-1

؛ تسا هدش  یگرزب  یمالسا  ياه  تکرح  اه و  تضهن  گرزب و  راثآ  أشنم  ملاع ، فلتخم  طاقن  رد  دجسم ،

گرزب راثآ  أشنم  خیرات ، لوط  رد  ملاع و  فلتخم  طاقن  رد  هکلب  ام ، یمالسا  زیزع  روشک  رد  طقف  هن  ام و  نامز  رد  طقف  هن  دجـسم ،
(2) .تسا هدش  یگرزب  یمالسا  ياه  تکرح  اه و  تضهن  و 

؛ تسا اه  شبنج  نوناک  ناناوج و  هاگیاج  یمالسا ، ياهروشک  دجاسم  یمالسا ، بالقنا  تکرب  هب  زورما 

، یمالـسا بالقنا  زا  لبق  ات  دنروایب ، تسد  هب  اه  تموکح  رد  یّقح  مهـس و  دـنا  هتـسناوت  ناملـسم  اه  نویلیم  زورما  هک  ییاهاج  رد 
یم دوجو  هب  تالیکشت  ناشتاعامج ، هعمج و  همئا  زورما  هک  یمالسا  ياهروشک  نیا  رد  .دنزب  مالسا  زا  مد  درک  یمن  تأرج  یـسک 

هداتفا راک  زا  درمریپ  تشم  کی  هب  ّقلعتم  اهدجـسم  زورید  ات  دنوش ، یم  كرحت  نوناک  دـننک و  یم  ادـیپ  قنور  اهدجـسم  دـنروآ و 
نآ ناتنأشلا -  میظع  دئاق  امش و  تکرح  ار  نیا  .دیدرک  امش  ار  نیا  .تساه  شبنج  نوناک  ناناوج و  ياج  اهدجسم ، نآ  زورما  .دوب 

هک دوب  یهلا -  درم 

29 ص :

 . 14/11/1390، هقطنم ياه  تلم  یمالسا  يرادیب  هرابرد  هعمج  زامن  هبطخ  - . 1
هام 19/10/1375. يد  زورلاس 19  تبسانم  هب  مق  سدقم  رهش  مدرم  فلتخم  راشقا  بالط و  املع ، رادید  رد  تانایب  - . 2
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(1) .داد ماجنا 

؛ دش عورش  دجاسم  زا  ریازجلا ، لثم  اقیرفآ  لامش  ناملسم  ياهروشک  مدرم  مایق 

رامعتسا یماظن  هطلس  ریز  رد  اه  لاس  هک  ییاهروشک  رگید  ریازجلا و  لثم  دنتسه -  ناملسم  هک  اقیرفآ  لامـش  ياهروشک  مدرم  مایق 
(2) .دندرک ادیپ  لالقتسا  اهروشک  دیسر و  مه  يزوریپ  هب  هک  دش ، عورش  دجاسم  زا  دندوب -  اه  يوسنارف 

؛ دوب نید  ياملع  دجاسم و  بالقنا  ریازجلا ، بالقنا 

ياه هزوح  زا  ینید و  سرادم  زا  دجاسم ، زا  بالقنا ، دوب ؛ نید  ياملع  بالقنا  دجاسم و  بالقنا  یمالسا ، بالقنا  ریازجلا ، بالقنا 
(3) .دش عورش  هیملع 

؛ دریگ یم  ناوت  ورین و  دجاسم  زا  هزورما  رگید ، ياه  تضهن  یسب  نیطسلف و  تضهن 

یم ناشن  یصاخ  مامتها  ینید  رئاعش  دجاسم و  هب  ناریا ، ّتلم  هبرجت  زا  يریگ  هرهب  اب  ملاع ، ياج  همه  رد  نونکا  ناملسم  ياه  ّتلم 
.دریگ (4) یم  ناوت  ورین و  تعامج ، هعمج و  ياهزامن  دجاسم و  زا  هزورما  رگید ، ياه  تضهن  یسب  نیطسلف و  تضهن  .دنهد 

تسینویهص رب  ار  هصرع  دجاسم ، ّتیزکرم  اب  یمالسا و  ياهراعش  اب  مدرم ، تازرابم  نیطـسلف  هدش  بصغ  ياه  نیمزرـس  لخاد  رد 
(5) .تسا هدرک  گنت  اه 

30 ص :

، نارهت قرـش  ناـیمار و  داـبانگ ، نادـمه ، مدرم  فلتخم  راـشقا  همرکم ، هکم  ریت و  متفه  يادهـش  ياـه  هداوناـخ  اـب  رادـید  رد  - . 1
یمالسا 06/04/1369. تاغیلبت  نامزاس  هییاضق و  هوق  نانکراک  نالوئسم و 

هام 19/10/1375. يد  زورلاس 19  تبسانم  هب  مق  سدقم  رهش  مدرم  فلتخم  راشقا  بالط و  املع ، رادید  رد  تانایب  - . 2
بالقنا 15/12/1377. یسانش  بیسآ  شیامه  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - . 3

ینیمخ 23/04/1368. ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملهچ  نایاپ  رد  ناریا ، فیرش  ّتلم  هب  مایپ  - . 4
.1372 / 02 مارحلا 28 / هّللا  تیب  جاجح  هب  مایپ  - . 5
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؛ دننک رادیب  ار  مدرم  هک  تسا  ضرف  یمالسا  کلامم  همه  رد  دجاسم  تعامج  همئارب 

هک دننک  قیرزت  دنیاین  اه  ناطیش  یه  هرابود  هک  دننک  زاب  ار  ناششوگ  مشچ و  دیاب  اهنآ  هیتآ ، ياه  لسن  همه  امـش و  همه  ام و  همه 
ندرک هدایپ  لوغشم  مه  نآلا  هک  تسا  یناطیش  هشقن  کی  نیا  یتکلمم ، روما  رد  تلاخد  هب  هچ  ار  املع  تسایس ، هب  هچ  ار  املع  اقآ ،

همه رد  اه  تعامج  اه و  هعمج  همئا  همه  رب  تعامج و  هعمج و  همئا  امـش  رب  هیلع ، ًءاـنب  دنتـسه و  شتاـغیلبت  لوغـشم  دنتـسه و  نآ 
دینامهفب مدرم  هب  دینک و  رادیب  ار  مدرم  هک  تسا  ضرف  هکلب  تسا  مزال  بلطم  نیا  یمالسا  کلامم  همه  رد  یمالـسا ،  (1) ياهرُطق

يا هشقن  کی  نیا  دننکب ، تسایـس  رد  تلاخد  دـیابن  املع  هک  تسا  دـنلب  یمالـسا  کلامم  همه  رد  هک  يا  همغن  نیا  هک  ار  انعم  نیا 
شوگ هب  دـیناوخب  .دـیهدن و  شوگ  اهنیا  فرح  هب  .دنتـسه  اهروشک  لخاد  رد  هک  دنتـسه  اهنیا  شا  يرجم  .اه  تردـقربا  ِلام  تسا 

رد هک  دننکب  نآ  و  دننزب ، رانک  تسایـس  زا  ار  املع  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  يا  همغن  همغن ، نیا  هک  ار  انعم  نیا  دـمهفب  ّتلم  هک  ّتلم 
انعم نیا  هب  هجوت  مه  هدنیآ  ياه  لسن  و  میـشاب ، هتـشاد  انعم  نیا  هب  هجوت  همه  میـشاب و  رادـیب  .تسا  هتـشذگ  ام  رب  قباس  ياه  نامز 

دننکن مگ  ار  هار  نیا  دـنا ، هدرک  ادـیپ  ار  هار  نیا  ناـشدوخ  نیملـسم  نـآلا  هک  یهار  نیا  تقو ، کـی  ار  ناـشهار  هـک  دنـشاب  هتـشاد 
(2) .اهنآ

؛ دندرک عطق  دجاسم  اب  ار  دوخ  هطبار  هک  تفر  تسکش  هب  ور  يزور  اقیرفآ ، لامش  ناملسم  ياهروشک  رد  بالقنا 

زا ار  ناشدوخ  لالقتـسا  اه  ّتلم  هرابود  تفر و  تسکـش  هب  ور  يزور  نآ  اقیرفآ ،...] لامـش  ناملـسم  ي   ] اهروشک نیا  رد  بـالقنا 
نید اب  دجاسم و  اب  ار  دوخ  هطبار  هک  دنداد  تسد 

31 ص :

.اه نیمزرس  یحاون ، - . 1
.434 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - 2
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(1) .دندرک عطق  دجاسم  نامیا  و 

یمالسا تما  یسایس  ثحابم  تامادقا و  روحم  دجاسم ، . 3-2

؛ دش دهاوخ  داجیا  ینارحب  ياهروشک  رد  مارآ  نما و  طیحم  اضف و  دجاسم ، تیروحم  اب 

دجاسم ّتیروحم  اب  ناگبخن و  ریاـس  نویناـحور و  ءاـملع و  يرکفمه  يراـکمه و  نّیدـتم و  زوسلد و  دارفا  تلاـخد  اـب  تسا  مزـال 
هیلک يارب  مارآ  طیحم  نما و  ياضف  دوش و  هتفرگ  یـصوصخ  یمومع و  لاوما  تراغ  زواجت و  لتق و  جرم و  جره و  هنوگره  يولج 

دراذـگب و شیامن  هب  ار  دوخ  یهاگآ  یئاناوت و  یگچراـپکی ، تدـحو و  هیاـس  رد  دـناوتب  قارع  ّتلم  اـت  دـیآ  دوجو  هب  نادـنورهش 
ناحبـس دنوادخ  ياضر  تابجوم  دبایزاب و  ار  عاجـش  دـنمتردق و  ّتلم  نآ  يالاو  هاگیاج  یلم و  گنهرف  یمالـسا و  لیـصا  نّدـمت 

(2) .ددرگ مهارف 

؛ دنهد ناشن  ار  تدحو  رگید  دجاسم  یبّنلا و  دجسم  مارحلا ، دجسم  تعامج  ياهزامن  رد  روضح  اب  جاجح 

هنوگ هب  سکره  دنوش و  ادج  مه  زا  ناردارب  ّتیمها ، مک  کچوک و  ياوتف  فالتخا  کی  رثا  رب  جح ، لامعا  رد  هک  دشابن  روط  نیا 
رد هک  دـندرک ، رما  دـندرک ، هیـصوت  هیلع  هللا  ناوضر  ماما  .دـشاب  داّحتا  تدـحو و  زا  یکاـح  زیچ  همه  دـیاب  اـجنیا  .دـنک  لـمع  يا 

دجاسم رد  زین  یبّنلادجسم و  رد  مارحلادجسم ، رد  تعامج  ياهزامن  رد  منک : یم  ضرع  مه  هدنب  .دینک  تکرش  تعامج  ياهزامن 
(3) .دیهد ناشن  ار  تدحو  .دینک  تکرش  تسا ، قطانم  نآ  لها  ناردارب  هب  ّقلعتم  تسا و  یضتقم  هک  يرگید 

32 ص :

هام 19/10/1375. يد  زورلاس 19  تبسانم  هب  مق  سدقم  رهش  مدرم  فلتخم  راشقا  بالط و  املع ، رادید  رد  تانایب  - . 1
قارع 24/01/1382. هدیشک ي  جنر  مدرم  هب  مایپ  - . 2

.1371 / 02 ناتسناغفا 12 / ناملسم  زرابم و  ّتلم  يزوریپ  تبسانم  هب  مایپ  - . 3
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؛ دننزب دایرف  دجاسم  لفاحم و  رد  سدق  زور  اه  ناملسم 

، كرابم هام  رخآ  هعمج  زور  رد  سدق ، زور  رد  یمالسا ، کلامم  همه  رد  دنرامشب و  گرزب  ار  سدق  زور  اه  ناملسم  هک  مراودیما 
ّتیعمج درایلیم  کی  یتقو  .دننزب  دایرف  دجاسم  رد  دنشاب ، هتشاد  دجسم  دنشاب ، هتـشاد  لفاحم  دنـشاب ، هتـشاد  سلاجم  دننک ، رهاظت 

(1) .دسرت یم  شدایرف  نامه  زا  دناوت ، یمن  لیئارسا  درک ، دایرف 

؛ دننک دایرف  دنیوگب و  ار  زور  لئاسم  اجنآ  رد  دننک و  رپ  ار  دجاسم  اه  ناملسم 

زا دننک  رپ  اه  ناملـسم  دـیاب  ار  دـجاسم  نیا  میتسه ، عقاو  شرد  مه  نابعـش  فیرـش  رایـسب  هام  تسا ، ولج  ناضمر  كرابم  هام  نآلا 
هَّللا  » هب جایتحا  ام  نآلا  .دننک  دایرف  دنیوگب و  ار  زور  لئاسم  اجنآ  رد  اه و  تیعمج  زا  دـننک  رپ  ار  یمالـسا  ياهرگنـس  نیا  تیعمج ،

(2)  . میراد ربکا »

یمالسا زارط  دجسم  نانمشد و  . 4

دجاسم زا  نانمشد  هنیک  سرت و  . 4-1

؛ دنرگن یم  قیمع  يا  هنیک  ضغب و  اب  دجاسم  هب  ناهج ، فلتخم  طاقن  رد  مالسا  نانمشد 

روضح دوجو و  اب  دنناوتب ، هک  اج  نآ  ات  دنرگن و  یم  قیمع  يا  هنیک  ضغب و  اب...دجاسم  هب  مالسا  نانمشد  ناهج ، فلتخم  طاقن  رد 
تسا هدش  زین  هزرابم  يرادیب و  هاگیاپ  هللادمحب  هک  نیملـسم -  مود  هلبق  یـصقالادجسم ، نونکا  مه  .دننک  یم  هزیتس  اهنآ  تیلاعف  و 

(3) .تسا هدش  عقاو  بیرخت  تناها و  ضرعم  رد  دجسم  زین  دنه  هسنارف و  رد  و  هتفرگ ، رارق  دیلپ  ياه  تسینویهص  تراسج  دروم  - 

33 ص :

.80 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 1

.508 ص : ج 8 ، ماما ، هفیحص  - . 2
جیـسب لیکـشت  يارب  بـالقنا  دـیقف  ربـهر  ماـیپ  راـشتنا  زورلاـس  تبـسانم  هب  جیـسب ، ناهدـنامرف  يرـسارس  ییاـمهدرگ  هب  ماـیپ  - . 3

جیسب 02/09/1368. هتفه  تشادیمارگ  نافعضتسم و 
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؛ دنسرت یم  دجسم  زا  نانمشد  يدایا  نافلاخم و 

؟ دینک هچ  دیور  یم  دجسم  دیآ ، یمن  يراک  وا  زا  هک  دنوخآ ، نیا  هک  دنیوگ  یم  امش  شوگ  خیب  اهنیا  .دنسرت  یم  دجاسم  زا  اهنیا 
نیا اب  دـنناوخ ؛ یم  زامن  .دننکـشب  ار  زامن  دـنهاوخ  یم  دـنناوخب ، دـنهاوخ  یمن  زامن  .میناوخ  یم  زامن  اج  نالف  میور  یم  ناـمدوخ 

دنهاوخ یم  اهزامن  نیا  اب  دنناوخب ؟ ار  ناشدوخ  تسرد  زامن  اه  ناملـسم  هک  دنراذگ  یمن  دـنور و  یم  اهدجـسم  رد  هک  ییاهزامن 
(1) .دننکشب ار  زامن 

؛ تسا یمالسا  بالقنا  تمظع  داعبا  زا  یکی  اریز  دزرل ، یم  نافکتعم  زا  رپ  دجاسم  زا  نمشد 

مه نمـشد  .دـید  مه  نمـشد  ار  اـهنیا  دنرامـش ! یم  گرزب  ار  دـبعت  ار و  نید  ار ، بهذـم  رهاـظم  هنوگچ  مدرم ، فـلتخم  ياهرـشق 
یم اهنیا  زا  نمـشد  .دید  دندوب ، ناناوج  اهنآ  رثکا  هک  ار  نافکتعم  زا  رپ  دجاسم  دید ؛ ار  هاگـشناد  دجـسم  رد  نایوجـشناد  فاکتعا 

(2) .تسا ماما  نآ  تمظع  مایپ و  نآ  تمظع  بالقنا ، نیا  تمظع  فلتخم  داعبا  اهنیا  همه  .دزرل 

مالسا ناهج  دجاسم  يدوبان  يارب  شالت  .4-2

؛ دوش هدرپس  یشومارف  تسد  هب  یصقالادجسم  هلئسم  فیرش و  سدق  نیطسلف و  هّیضق  دنهاوخیم  اه  تسینویهص 

اهنآ .دنهاوخیم  ار  نیا  اهنآ  دوشب ؛ هدرپس  یشومارف  تسد  هب  یصقالادجسم  هلئسم ي  فیرش و  سدق  نیطـسلف و  هّیـضق ي  دیراذگن 
میژر ناملسم ، ياهتّلم  مدرم و  داحآ  تلفغ  رد  مالسا ، يایند  تلفغ  رد  ...دنک  تلفغ  نیطـسلف  هّیـضق ي  زا  مالـسا  يایند  دنهاوخیم 

فّرصت لابند  هب  تسا ، فیرش  سدق  فّرصت  لابند  هب  یتسینویهص 

34 ص :

.502 ص : ج 11 ، ماما ، هفیحص  - . 1
ملعم 09/02/1377. زور  رگراک و  زور  هناتسآ  رد  ناملعم  نارگراک و  رادید  رد  تانایب  - . 2
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(1) .تسا یصقالادجسم 

؛ دننک یم  رجفنم  یتسینویهص  میژر  عفن  هب  مه  ار  تنس  لها  دجاسم  مالسا ، نانمشد  لماع  ناونع  هب  اه  يریفکت 

ار ّتنس  لها  هکلب ] ، ] هعیش طقف  هن  تسا ؛ یمالسا  تّما  نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد  يارب  یلماع  کی  ریفکت ،»  » دینیب یم  امـش  زورما 
ار و مدرم  هکنیا  يارب  یتسینویهـص ، میژر  عفن  هب  دـننکیم  رجفنم  ار  ناشزامن  ار ، ناشدجـسم  مه ، ار  ّتنـس  لها  دـننکیم ؛ ریفکت  مه 

؛ دننک تلفغ  مالسا  يایند  لد  رد  نمشد  روضح  زا  نیطسلف و  ّمهم  هلئسم ي  زا  دنوشب  لفاغ  ات  دننک  لوغشم  مه  هب  ار  اهناملسم 

هقطنم نـیا  رد  تازراـبم  مّدـقم  ّطخ...دـنک  فرحنم  ار  یمالــسا  يرادـیب  تـکرح  تسناوـت  ریفکت  ناـیرج   (2) .تسا اهنیا  فدـه ،
قشمد هّیروس و  عماج  دجسم  دادغب و  ياهنابایخ  هب  درک  لیدبت  ار  مّدقم  ّطخ  نیا  دمآ  ریفکت  نایرج  .دوب  یلاغـشا  نیطـسلف  ياهزرم 

داد و رییغت  ار  هزرابم  نیا  تهج  ریفکت  نایرج  هزرابم ...! مّدقم  ّطخ  دـش  اهنیا  و  هّیروس ، فلتخم  ياهرهـش  ناتـسکاپ و  ياهنابایخ  و 
رد ...دـنروآ  یم  دوجو  هب  راجفنا  قشمد  عماج  دجـسم  لخاد  رد  .یمالـسا  کلامم  لخاد  ام ، ياهرهـش  لـخاد  هناـخ ، لـخاد  دروآ 

(3) .دَناسریم لتق  هب  ار  ناملسم  گرزب  ملاع  کی  قشمد  دجسم 

؛ دنک راداو  تنس  لها  دجاسم  هب  ضرعت  هب  ار  نایعیش  هک  تسا  راک  رد  ییاهتسد 

هک تسا  راـک  رد  ییاـه  تسد  ًاـنیقی  .دـننک  زیهرپ  ًادـج  دـماجنا  یم  ناملـسم  ناردارب  ینمـشد  ضراـعت و  هب  هک  یلمع  هنوـگره  زا 
دـصاقم هب  کمک  تهج  نیا  رد  یمادقا  هنوگره  .دنک  راداو  تنـس  لها  مارتحا  دروم  ياه  ناکم  دـجاسم و  هب  ضرعت  هب  ار  نایعیش 

نانمشد

35 ص :

ياـــملع هاگدــــید  زا  يریفکت  یطارفا و  ياـــهنایرج  یناـــهج  هرگنک ي   » رد ناگدــــننک  تکرــــش  رادــــید  رد  تاـــنایب  - . 1
.04/09/1393« مالسا

.16/06/1393، جح ناراکردنا  تسد  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب  - . 2
ياـــملع هاگدــــید  زا  يریفکت  یطارفا و  ياـــهنایرج  یناـــهج  هرگنک ي   » رد ناگدــــننک  تکرــــش  رادــــید  رد  تاـــنایب  - . 3

.04/09/1393« مالسا
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(1) .تسا مارح  ًاعرش  ناملسم و  ياه  ّتلم  نانمشد  مالسا و 

؛ دنیامن خلت  ناناملسم  رب  ار  یگدنز  ات  دننک  یم  کیرحت  دجاسم  هیلع  ار  هدع  کی  مالسا  نانمشد 

؛ دیایب کچوک  یضعب  رظن  هب  دیاش  تسا و  دجـسم  کی  نآ ، عوضوم  هچرگا  هک  تسا  یلیاسم  نآ  زا  یکی  يرباب ، دجـسم  يارجام 
مالـسا تاسّدقم  هیلع  ار  هدع  کی  هک  دـنا  هداتـسیا  اج  نیا  ات  مالـسا ، نانمـشد  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  نیا ، .تسین  کچوک  اما 

.تسا نانمـشد  تاکیرحت  زا  یـشان  بصعتم ، ياهودنه  تکرح  کش ، یب  دنیامن ...  خلت  ناناملـسم  رب  ار  یگدنز  دننک و  کیرحت 
راـک لوغـشم  اـهنآ  .تشاد  دوجو  شراـنک  رد  مه  يا  هناـختب  دوب و  اـجنآ  رد  يداـمتم  ياـه  لاـس  دجـسم ، نیا  هک  دـنا  هدـید  همه 
لثم ییارجام  دـننک و  یم  تسرد  ار  تاکیرحت  نیا  هک  دنتـسه  مالـسا  نانمـشد  .ناشدوخ  راک  لوغـشم  مه  اهنیا  دـندوب ؛ ناشدوخ 

هک دـننادب  دـیاب  همه  دنتـسه و  قحم  هلئـسم  نیا  رد  دـنه  نیملـسم  هتبلا  .دـننک  یم  ناناملـسم  زور  هلئـسم  ار  يرباب  دجـسم  يارجام 
(2) .دننک یم  تیامح  عافد و  اهنآ  زا  دنهد و  یم  اهنآ  هب  ار  قح  دنتسه ، دنه  ناناملسم  رس  تشپ  هلئسم ، نیا  رد  ایند  نیملسم 

؛  دنتشاذگن یقاب  یمالسا  راثآ  رگید  دجاسم و  زا  يا  هناشن  چیه  دندش ، ّطلسم  ناجیابرذآرب  اه  تسینومک  هک  ینامز 

ًالثم .دـندرک  وحم  اجنآ  زا  ار  یمالـسا  راـثآ  همه  دـندش ، ّطلـسم  قباـس  يوروش  ناـجیابرذآ  هقطنم  رب  اـه  تسینومک  هک  ناـمز  نآ 
مالـسا و زا  يا  هناشن  چیه  دندرک و  لیدبت  يرگید  ياهزیچ  هب  ار  اه  هینیـسح  ینید و  ياه  نلاس  دندرک ، لیدـبت  رابنا  هب  ار  دـجاسم 

(3) .دنتشاذگن یقاب  عّیشت  نید و 

36 ص :

مالسلا 03/12/1384. امهیلع  نییرکسع  تارضح  رهطم  مرح  تمرح  کته  تبسانم  هب  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  مایپ  - . 1
نیطسلف 13/09/1369. یمالسا  سنارفنک  نیلوا  رد  ناگدننک  تکرش  اب  رادید  رد  ینارنخس  - . 2

.1376 / 01 يوضر 01 / سّدقم  دهشم  ینیمخ  ماما  نحص  رد  مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب  - . 3
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یمالسا زارط  دجسم  یتسیچ  مود : لصف 

هراشا

37 ص :
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38 ص :
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تّیهام .1

ترخآ ایند و  یگتخیمآ  رهظم  دجسم ، . 1-1

؛ تسا ترخآ  ایند و  یگتخیمآ  رهظم  دجسم ،

(1) .تسا مالسا  بتکم  هشیدنا  هاگدید و  رد  ...ترخآ  ایند و  یگتخیمآ  رهظم  دجسم ،

؛ دنک یم  لصو  یهلا  تردق  ضیف و  لازیال  عبنم  هب  ار  دوخ  ناسنا  هک  ییاج  نامسآ و  نیمز و  طابترا  دجسم ،

رد ناسنا  .دـنک  یم  لصو  تردـق  ضیف و  لازیال  عبنم  هب  ار  دوخ  ناـسنا  هک  تسا  ییاـج  .تسا  نامـسآ  نیمز و  طاـبترا  دجـسم ... 
(2) .دنک یم  لصتم  ادخ  هب  ار  دوخ  دجسم ،

تسایس هاگیاپ  تدابع و  هاگیاج  دجسم ، .1-2

؛ تسا هعماج  درف و  یگتسویپ  رهظم  دجسم ،

39 ص :

اه 20/04/1389. هاگشناد  رد  يربهر  یگدنیامن  رتافد  اضعارادید  رد  تانایب  - . 1
هام 19/10/1375. يد  زورلاس 19  تبسانم  هب  مق  سّدقم  رهش  مدرم  فلتخم  راشقا  بالط و  املع ، رادید  رد  تانایب  - . 2
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(1) .تسا مالسا  بتکم  هشیدنا  هاگدید و  رد  هعماج  درف و  یگتسویپ  رهظم ...  دجسم ،

؛ تسا یعامتجا  یگدنز  ناماس  اب  شیاین  زامن و  رکِذ و  یگتخیمآ  مهرد  زا  يرهظم  دجسم ،

نآ يدابع  ماکحا  هموظنم  شیارآ  رد  ار  مالـسا  هزجعم  دزیمآ  یم  مهرد  یعامتجا  یگدنز  ناماس  اب  هک  هاگنآ  شیاین  زامن و  رکِذ و 
(2) .تسا یگتخیمآ  مهرد  نیا  زا  يرهظم  دجسم ، .دزاس  یم  راکشآ 

تسا رگید  نایدا  ياه  هاگتدابع  اب  نآ  هلصاف  دامن  یمالسا و  دجسم  ریوصت  تسایس ، هاگیاپ  تدابع و  هاگیاج 

ياه هاگتدابع  اب  نآ  هلـصاف  یمالـسا و  دجـسم  ریوصت  هک  تسا  يا  هتـسویپ  مه  هب  ياه  هناگود  تسایـس ، هاگیاپ  تدابع و  هاگیاج 
(3) .دزاس یم  نایامن  ار  رگید  نایدا  جیار 

؛ تسا یمالسا  دجسم  هتسویپ  مهب  ياه  هناگود  مدرم ، اب  رشح  تولج  ادخ و  اب  سنا  تولخ 

ریبدـت داهج و  ملع و  هصرع  يونعم و  جارعم  رکذ و  نوناک  مدرم ، اب  رـشح  تولج  ادـخ و  اب  سنا  تولخ  مدرم ؛ هناـخ  ادـخ و  هناـخ 
.يویند (4)

قالخا تیونعم و  طاشن ، هاگیاپ  ، دجسم . 1-3

؛ دزاس یم  هزیگنارپ  طاشنرپ و  ار  یگدنز  دبلاک  دجسم ، حور 

هزیگنارپ طاشنرپ و  ار  یگدنز  دبلاک  دجسم ، حور  .تسیرگن  دیاب  هاگن  نیا  اب  ار  دجسم 

40 ص :

اه 20/04/1389. هاگشناد  رد  يربهر  یگدنیامن  رتافد  اضعارادید  رد  تانایب  - . 1
.1390 / 07 / 19، زامن يرسارس  سالجا  نیمتسیب  هب  مایپ  - . 2

اه 20/04/1389. هاگشناد  رد  يربهر  یگدنیامن  رتافد  اضعارادید  رد  تانایب  - . 3
.1390 / 07 / 19، زامن يرسارس  سالجا  نیمتسیب  هب  مایپ  - . 4
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(1) .دزاس یم 

؛ دزیمآ یم  مه  رد  هنادنمدرخ ، كاپ و  یگدنز  طاشن  اب  صلاخ  تدابع  روش  دجسم  رد 

ار هعماج  درف و  دزیمآ و  یم  مه  رد  ملاس ، هنادنمدرخ و  كاپ و  یگدنز  طاشن  اب  صلاخ  تدابع  تجهب  روش و  یمالسا ، دجسم  رد 
(2) .دنک یم  کیدزن  نآ  یمالسا  زارط  هب 

؛ دنشخب یم  تیونعم  مدرم  هب  هک  دنتسه  يزکارم  دجاسم 

(3) .دشخب یم  تیونعم  مدرم  هب  هک  دنتسه  يزکارم  دجاسم ... 

؛ تسا تیاده  هیکزت و  تیونعم ، ياههاگیاپ  دجاسم 

(4) .تسا...تیاده هیکزت و  تیونعم و  ياه  هاگیاپ...دجاسم 

؛ تسا قالخا  تیونعم و  نید ، هاگیاپ  نیرت  یلصا  دجاسم 

(5) .تسا قالخا  تیونعم و  نید و  هاگیاپ  نیرت  یلصا  دجاسم ... 

؛ تسا یهلا  تیاده  تمحر و  طبهم  دجسم 

(6) .تسا یهلا ...  تیاده  تمحر و  طبهم  دجسم ... 

بالقنا مالسا و  رگنس  دجسم ، . 1-4

؛ تسا برح  لحم  بارحم و  مالسا و  ياهرگنس  دجاسم 

41 ص :

.1390 / 07 / 19، زامن يرسارس  سالجا  نیمتسیب  هب  مایپ  - . 1
اه 20/04/1389. هاگشناد  رد  يربهر  یگدنیامن  رتافد  اضعارادید  رد  تانایب  - . 2

.28/07/1390، هاشنامرک ناتسا  یئارجا  نیلوئسم  رادید  رد  تانایب  - . 3
ینیمخ 10/03/1369. ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ  - . 4

.07/1368  / دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  لوئسم  تمس  هب  ینک  يودهم  هللا  تیآ  باصتنا  مکح  - . 5
زامن 16/06/1381. يرسارس  سالجا  هب  مایپ  - . 6
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(1) .مالسا يارب  دنرگنس  اهنیا  .تسا  برح  لحم  بارحم  .تسا  مالسا  ياهرگنس  دجاسم  نیا 

(2) .برح لحم  دوش ؛ یم  عورش  نآ  زا  برح  هک  ییاجنآ  ینعی ، دنیوگ ؛ یم  نآ  هب  بارحم » »

؛ تسا مالسا  داتس  زکرم  دجسم 

(3) .تسا مالسا  داتس  زکرم  ...دجسم 

؛ تسا مالسا  مکحم  ياهژد  دجاسم ،

(4) .تسا مالسا  مکحم  ياهژد  ...دجاسم 

؛ دنتسه مالسا  بالقنا و  ياه  هاگیاپ  دجاسم ،

(5) [. دنتسه  ] مالسا بالقنا و  ياه  هاگیاپ...دجاسم 

؛ تسا نیطایش  لباقم  رد  مالسا  ياهرگنس  دجاسم 

(6) .تسا نیطایش  لباقم  رد  مالسا  ياهرگنس  هینید ...  لفاحم  دجاسم و 

يرگنشور تفرعم و  هاگیاپ  ، دجسم . 1-5

؛ تسا مالسا  هقف  تقیقح و  طسب  زکارم  دجاسم ،

دجاسم نآ  تسا و  مالسا  هقف  طسب  تسا ، مالسا  تقیقح  طسب  زکارم  هک  يزکارم 

42 ص :

.14 ص : ج 15 ، ماما ، هفیحص  - . 1
.393 ص : ج 12 ، ماما ، هفیحص  - . 2

.19 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 3

.238 ص : ج 9 ، ماما ، هفیحص  - . 4
.1368 / 07 / 17 دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  لوئسم  تمس  هب  ینک  يودهم  هللا  تیآ  باصتنا  مکح  - . 5

.451 ص : ج 2 ، ماما ، هفیحص  - . 6
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(1) .تسا

؛ تسا تفرعم  هشیدنا و  تدابع و  رکذ و  نوناک  دجسم ،

(2) .تسا تفرعم ...  هشیدنا و  تدابع و  رکذ و  نوناک   ... دجسم

؛ تسا یلم  تماقتسا  يرگنشور و  ینیب و  نشور  تفرعم و  هاگیاپ  دجاسم 

(3) دیآ .] یم   ] باسح هب  یلم  تماقتسا  يرگنشور و  ینیب و  نشور  تفرعم و  هاگیاپ  دجاسم ... 

؛ تسا روز  رز و  نیطایش  ياه  تنطیش  زا  یهاگآ  زکرم  ادخ و  اب  هطبار  هاگیاج  ّتیرح ، هاگیاپ  دجاسم 

.تسا روز  رز و  نیطایش  ياه  تنطیـش  زا  یهاگآ  بسک  يارب  يزکرم  ادخ و  اب  وا  هطبار  هاگیاج  ناسنا و  ّتیرح  هاگیاپ  دجاسم ... 
(4)

اه صخاش  . 2

قنوررپ دابآ و  . 2-1

دجاسم يدابآ  ، كالم . 2-1-1

؛ دوش هدید  یمالسا  رهش  رد  زامن  هماقا  هب  هجوت  ياه  هناشن  همه  دشاب و  دابآ  دیاب  دجاسم 

دیاب دجاسم  هک  میدرک  هیصوت  نارهت  رد  اه ، ناتـسرهش  رد  مرتحم  نویناحور  تعامج و  همئا  هعمج ، همئا  نایاقآ  هب  ررکم  اهراب ، ام 
.دوش دنلب  دجاسم  زا  دیاب  ناذا  يادص  دشاب ؛ دابآ 

43 ص :

.15 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 1
زامن 20/07/1389. يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 2

هام 19/10/1375. يد  زورلاس 19  تبسانم  هب  مق  سدقم  رهش  مدرم  فلتخم  راشقا  بالط و  املع ، رادید  رد  تانایب  - . 3
نافعضتسم جیسب  لیکشت  يارب  بالقنا  دیقف  ربهر  مایپ  راشتنا  زورلاس  تبسانم  هب  جیسب ، ناهدنامرف  يرسارس  ییامهدرگ  هب  مایپ  - . 4

جیسب 02/09/1368. هتفه  تشادیمارگ  و 
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گرزب ياهرهـش  نارهت و  لثم  ییاهرهـش  رد  صوصخ  هب  یمالـسا -  رهـش  رد  ار  زامن  هماقا  زاـمن و  هب  هجوت  ياـه  هناـشن  همه  دـیاب 
(1) .دنوش یم  اهرهش  نیا  دراو  هک  یناسک  مه  نامدوخ ، مدرم  مه  دننک ؛ ساسحا  دیاب  دننیبب ، روشک - 

(2) .تسا یعامتجا  یلدمه  يراکمه و  حطس  رد  زامن  تاکرب  زورب  يانعم  هب  تعامج ...  ياهزامن  شیازفا  دجاسم و  يدابآ 

؛ دراد ییازسب  ریثأت  نوچ  تسا  كالم  دجسم  ندرک  دابآ 

تدابع دیناوخب و  زامن  دیتسیاب و  یفاص  نیمز  رد  دیورب  دیوگب  مدرم  هب  مالسا  دش  یم  .دنزیزع  یمالـسا  ياهراگدای  ام ، شنیب  قبط 
(3)« هللا دجاسم  رمعی  امنا  « ؛ تسا هداد  روتسد  دجسم  ترامع  هب  هک  یتروص  رد  دینک ؛

(4) .دراد ییازسب  ریثأت  نوچ  دشاب ؛ یم  مالسا  رظن  دروم  راک  نیا  یجراخ  دّسجت  مّسجت و  تسا و  كالم  دجسم  ندرک  دابآ  . 

؛ تسا یمهم  رما  نآ  رد  هتسیاش  یناحور  روضح  دجسم و  يانب 

ياج روشک ، رد  دجسم  رازه  اه  هد  دوجو  اب  نونکا  مه  .تسا  نآ  رد  هتـسیاش  یناحور  روضح  دجـسم و  يانب  مهم ، بلطم  نیتسخن 
(5) .تسا یلاخ  ینوکسم  ياه  عمتجم  اه و  كرهش  اهرهش ، اهاتسور ، رد  رگید  دجسم  نارازه 

رازگزامن زا  راشرس  رتمرگ و  زور  هبزور  دجاسم ، .2-1-2

؛ دوش رت  قنوررپ  رتمرگ و  زور  هب  زور  دجاسم 

44 ص :

زامن 29/08/1387. يرسارس  سالجا  نیمهدفه  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب  - . 1
زاریش 10/06/1373. رد  زامن  هنایلاس  ییامهدرگ  تبسانم  هب  مایپ  - . 2

هیآ 18. هبوت ، هروس  - . 3
بـالقنا ریبک  ربهر  رهطم  دـقرم  ناـمتخاس  ثادـحا  يداـهج  ياـهورین  نازاـبناج و  زا  يریثک  هورگ  تعیب  مسارم  رد  ینارنخـس  - . 4

ماما ترضح  رهطم  مرح  لوئـسم  و  یمالـسا ، بالقنا  نازابناج  نافعـضتسم و  داینب  نالوئـسم  يربارت ، هار و  ریزو  هارمه  هب  یمالـسا ،
(. 2/04/1368  ) ینیمخ

.1389 / 07 / 20 زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 5
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(1) .دوش رت  قنوررپ  رت و  مرگ  زور  هبزور  تیاده ، هیکزت و  تیونعم و  ياه  هاگیاپ  ناونع  هب  دجاسم 

؛ دشاب عکار  دجاس و  رکاذ و  ياه  ناسنا  زا  راشرس  زامن ، تقو  رد  دجاسم 

(2) .دشاب عکار  دجاس و  رکاذ و  ياه  ناسنا  زا  لامالام  راشرس و  زامن ، تقو  رد  اهدجسم 

؛ دوش هتفگ  ناذا  وگدنلب  قیرط  زا  دجاسم  رد  دیاب  اهرحس  رد  یّتح  ناذا  تقو  تسا ، مالسإلا  هبق  اجنیا  رگا 

هدینـش رهـش  ياج  همه  رد  ناذا  همغن  فانکا ، فارطا و  زا  نوگانوگ  ياهوهایه  همه  نیا  اـب  تمظع ، نیا  اـب  رهـش  نیا  رد  دـیاب  ارچ 
اهرحـس رد  یّتح  هدمع ، گرزب و  دجاسم  رد  ای  دـجاسم  ماب  تشپ  رد  دـیاب  هتفگ  یـسک  هچ  .تسا  یناملـسم  تمالع  ناذا ، دوشن !؟

.دشاب ناذا  يادص  هرـسکی  نارهت  دـیاب  دوش ، یم  هک  ناذا  تقو  دـنیوگن ؟ ناذا  وگدـنلب  قیرط  زا  دراد  ار  دوخ  ياج  هک  بش  رهظ و 
؟(3) مییوگ یمن  ار  فرح  نیا  ام  رگم  تسین ؟ مالسإلا  هبق  اجنیا  رگم 

؛ دوش هماقا  دجاسم  رد  حبص  زامن 

(4) .دوش هماقا  دجاسم  رد  حبص  زامن 

45 ص :

ینیمخ 10/03/1369. ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ  - . 1
ناجیابرذآ ناردنزام و  ياه  ناتسا  هوانگردنب و  يوخ ، ياهرهش  نازابناج  ادهـش و  مظعم  ياه  هداوناخ  اب  رادید  رد  ینارنخـس  - . 2
يراذـگاو هرفن  تفه  ياه  تأیه  نالوئـسم  نازرواشک و  یلیمحت ، گـنج  نارجاـهم  زا  یعمج  نایوجـشناد ، زا  ییاـه  هورگ  یبرغ ،

نیمز 02/03/1369.
ناضمر 14/ كرابم  هام  هناتـسآ  رد  روشک  فلتخم  طاقن  ظاعو  تاعامج و  همئا  نویناحور ، زا  یعمج  اب  رادـید  رد  ینارنخـس  - . 3

.1370 / 12
.1375 / 06 ناجنز 31 / رهش  رد  زامن  هنالاس ي  ییامهدرگ  تبسانم  هب  مایپ  - . 4
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اتسور رهش و  نوناک  زکرم و  . 2-2

؛ دشاب یلصا  نوناک  زکرم و  دجسم  دیاب  تسا ، یگدنز  ناماس  اج  ره 

(1) .تسا یلصا  نوناک  زکرم و  دجسم ، تسا ، یگدنز  ناماس  اج  ره  رد 

؛ دوش هتخاس  رهش  یقیقح  زکرم  انب و  نیتسخن  ناونع  هب  عماج  دجسم  تخاس ، لاح  رد  ياه  كرهش  اهرهش و  رد 

(2) .دوش هتخاس  هتفرگرارق و  رهش  یقیقح  زکرم  انب و  نیتسخن  عماج ، دجسم  دوش ، یم  هتخاس  هزات  هک  ییاه  كرهش  اهرهش و  رد 

؛ داهن انب  روحم  بطق و  نوچمه  ار  دجسم  دیاب  اتسور  رهش و  يانب  رد 

ياه هنایاپ  اه و  هّداج  اه و  هاگدورف  ات  راک  بسک و  ياهرازاب  زا  یتّیعمج  زکارم  رد  هاگشناد ، هسردم و  رد  اتسور ، رهـش و  يانب  رد 
انب روحم  بطق و  نوچمه  ار  دجـسم  دیاب  همه  همه و  رد  اه ، هاگـشدرگ  اه و  ناتـسوب  اه و  ناتـسرامیب  اه و  هاگـشیاسآ  ات  يرفس و 

(3) .داهن

يونعم يرهاظ و  ياه  هیارآ  ياراد  . 2-3

دجاسم رد  ییابیز  یگزیکاپ و  شیامن  . 2-3-1

؛ تسا ناگمه  هفیظو ي  نآ ، يرهاظ  يونعم و  ياه  هیارآ  هب  نتخادرپ  دجاسم و  نارمع 

نآ رد  دیاب  تّمه  ناوت و  هزادنا  هب  یسک  ره  تسا و  ناگمه  هفیظو  نآ ، يرهاظ  يونعم و  ياه  هیارآ  هب  نتخادرپ  دجاسم و  نارمع 
ریذپ و تیلوئسم  اناد و  یناحور  دننک و  ءافیا  یمهس  دیاب  نآ  رد  کی  ره  یتلود  ياه  هاگتـسد  اه و  يرادرهـش  مدرم ، .ددرگ  میهس 

(4) .دشاب سدقم  شالت  هموظنم  نیا  روحم  دیاب  یم  دناوت و  یم  راگزیهرپ 

46 ص :

1390 / 07 / 19، زامن يرسارس  سالجا  نیمتسیب  هب  مایپ  - . 1
ناجنز 31/06/1375. رهش  رد  زامن  هنالاس ي  ییامهدرگ  تبسانم  هب  مایپ  - . 2

1390 / 07 / 19، زامن يرسارس  سالجا  نیمتسیب  هب  مایپ  - . 3
.1389 / 07 / 20 زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 4
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؛ تسا بوخ  ياهراک  وزج  دجاسم ، ناشفارطع  یبوررابغ و  يزاس و  كاپ  ریهطت و  فیظنت و 

(1)، دجاسم فیظنت  یناشفا و  رطع  دجاسم ، يایحا  تنس 

وزج همه  دریگ -  یم  ماجنا  اهزور  نیا  هک  ییاهراک  دـجاسم -  ناشفارطع  یبوررابغ و  يزاس و  كاپ  ریهطت و  فیظنت و  هلئـسم ي 
(2) .دیهد ماجنا  هک  تسا  بوخ  دریگ و  یم  مه  ماجنا  هللا  دمحب  هک  تسا  یبوخ  ياهراک 

؛ دشاب شخب  مارآ  ابیز و  هزیکاپ ، دیاب  دجسم 

(3) .دشاب شخب  مارآ  ابیز و  هزیکاپ ، دیاب  اج  همه  رد  دجسم 

.دوش (4) هدرمش  یناگمه  یمدرم و  يراک  دجسم ، هب  تمدخ  دوش و  یبور  رابغ  هتسیاش  لکش  هب  دجاسم ،

؛ دشاب زیگنا  تبغر  بترم و  هزیکاپ و  دجاسم 

(5) .دوش هدرازگ  تعامج  هب  تلیضف و  تقو  رد  زامن  .دشاب  زیگنا  تبغر  بترم و  هزیکاپ و  اه ، هناخزامن  دجاسم و 

؛ دنک ادیپ  بسانم  یسدنهم  ياه  لکش  یلمع ، هدافتسا  طیحم و  اب  ِبسانت  زاین و  ياضتقا  هب  دجاسم  نامتخاس 

هجوت اب  هدش ، هتخاس  هطقن  نآ  زاین  بسانت  هب  یی  هطقن  ره  رد  ام  یمیدق  ياه  نامتخاس 

47 ص :

ناضمر 23/09/1377. كرابم  هام  هناتسآ  رد  ناغلبم  نویناحور و  رادید  رد  تانایب  - . 1
هام 19/10/1375. يد  زورلاس 19  تبسانم  هب  مق  سدقم  رهش  مدرم  فلتخم  راشقا  بالط و  املع ، رادید  رد  تانایب  - . 2

1390 / 07 / 19، زامن يرسارس  سالجا  نیمتسیب  هب  مایپ  - . 3
ناجنز 31/06/1375. رهش  رد  زامن  هنالاس ي  ییامهدرگ  تبسانم  هب  مایپ  - . 4

.1370 / 07 سدقم 15 / دهشم  رد  زامن  هماقا ي  هنایلاس ي  سالجا  نیلوا  هب  مایپ  - . 5
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- روشک قرش  هقطنم ي  رد  هک  ینامتخاس  اب  دینیب ، یم  بونج  رد  ای  روشک  لامش  رد  هک  ینامتخاس  .هدش  هتخاس  یمالسا  تاهج  هب 
ناشگرزب ِیمیدق  ياهنامتخاس  دـجاسم و  یتح  .دراد  یتلاح  لکـش و  کی  مادـکره  تسا ؛ توافتم  مهاب  دـینیب ، یم  ناسارخ -  اًلثم 

ادیپ رییغت  یـسدنهم  ياه  لکـش  دربراک ، یلمع و  هدافتـسا  طیحم و  اب  ِبسانت  زاین و  ياضتقا  هب  .دنراد  مهاب  ار  اه  توافت  نیمه  مه 
.دندرک (1) یم  لمع  بوخ  دندرک ، یم  رکف  بوخ  .هدرک  یم 

تیونعم طاشن و  زا  زیربل  دجاسم ، . 3-2-2

؛ دینک طاشن  هزیگنا و  روش و  زا  زیربل  و  هتساریپ ، هزیکاپ و  ناوج ، ياه  لد  نوچمه  ار  دجسم 

.دینک (2) طاشن  هزیگنا و  روش و  زا  زیربل  و  هتساریپ ، هزیکاپ و  ناوج ، ياه  لد  نوچمه  زین  ار  دجسم  هک  تسا  نآ  بناجنیا  شرافس 

؛ دوش عطاس  نآ  زا  افص  سنا و  ّتبحم و  تفرعم و  رون  دشخردب و  نآ  رد  زامن  تاکشم  هک  دشاب  ینوناک  دجسم 

ناماما .دوش  عطاس  نآ  زا  افـص  سنا و  تبحم و  تفرعم و  رون  دشخردب و  نآ  رد  زامن  تاکـشم  هک  دشاب  ینوناک  دـیاب  زین  دجـسم 
سح دوخ  شود  رب  ار  راذـگرثا  گرزب و  راک  نیا  زا  یـشخب  دـیاب  کی  ره  عربتم ، فّظوم و  نامداخ  ءاـنما ، ياـه  تئیه  تعاـمج ،

(3) .دننک

؛ دنیشن یم  لد  رب  رتشیب  تسایس  نید و  شزومآ  ددرگ و  یم  نیگآرطع  ینارون و  دجسم  ياضف  زامن ، تکرب  هب 

نید و شزومآ  قح و  نخس  ددرگ و  یم  نیگآرطع  ینارون و  دجسم  ياضف  زامن ، تکرب  هب 

48 ص :

.1383 / 12 / 05 روشک یتعنص  ینف و  ناققحم  ناسدنهم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  - . 1
زامن 12/08/1388. يرسارس  سالجا  نیمهدجه  هب  بالقنا  ربهر  مایپ  - . 2
زامن 12/08/1388. يرسارس  سالجا  نیمهدجه  هب  بالقنا  ربهر  مایپ  - . 3
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یم ییادـخ  يوس  تمـس و  هعماج ، درف و  یگدـنز  هب  دنیـشن و  یم  ناج  لد و  رب  رگید  ياج  ره  زا  شیب  نآ  رد  تسایـس  قـالخا و 
(1) .دهد

تمحز زا  رود  هب  تکرب و  هیام  . 2-4

؛ ددرگن نارواجم  رازآ  تمحز و  هلیسو  دشاب و  تکرب  ریخ و  هیام  نمأم و  لحم ، ره  رد  دجسم 

(2) .ددرگن نارواجم  رازآ  تمحز و  هلیسو  یلوا ، قیرط  هب  دشاب و  تکرب  ریخ و  هیام  نمأم و  لحم ؛ هقطنم و  ره  رد  دیاب  دجسم 

؛ درادن یلاکشا  هرجنح  اب  هتبلا  ؛ دوشن هدافتسا  وگدنلب  زا  حبص ، ناذا  يارب  اهرحس ، رد 

لد هب  هجوت ، اب  ناذا  تسین ؟ ناذا  هعماج  رد  ارچ  ربکا .» هللا  «، » حـالفلا یلع  یح  «، » هولـصلا یلع  یح  « ؛ تسا یبوخ  یلیخ  زیچ  ناذا ،
اب دننکن ؛ هدافتسا  وگدنلب  زا  حبـص ، ناذا  يارب  اهرحـس ، رد  هتبلا  .دنک  یم  نشور  ار  هدرـسفا  ياه  لد  ناذا ، گناب  .دهد  یم  دیما  اه 

(3) .دوشب تمحز  بابسا  تسا  نکمم  وگدنلب  اما  تسا ، يرادیب  تقو  دنچره  .درادن  یلاکشا  هرجنح 

؛ دنیوگن ناذا  وگدنلب  اب  دجاسم  همه  رحس ، ماگنه  رد 

باوخ زا  مدرم  ات  دـنیوگن ، ناذا  اج  همه  رد  وگدـنلب  اـب  اـه  حبـص  هک  متفگ  هتبلا  مدرک و  شرافـس  ناذا  هب  عجار  نم  شیپ ، يدـنچ 
، دوب ام  دوصقم  هک  هچنآ  دندرک ! شوگ  لوا  تمـسق  زا  رتشیب  ار  شمود  تمـسق  نیا  نینمؤم ، زا  یـضعب  هک  نیا  لثم  .دنوشن  رادـیب 

، رحس ماگنه  هب  هک  دوبن  نیا  شیانعم  یلو  دنکن ؛ ادص  وگدنلب  کی  ییاج  ره  اهرحس ، رد  هک  دوب  نیا 

49 ص :

.1390 / 07 / 19، زامن يرسارس  سالجا  نیمتسیب  هب  مایپ  - . 1
.1389 / 07 / 20 زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 2

ناجیابرذآ ناردنزام و  ياهناتـسا  هوانگردنب و  يوخ ، ياهرهـش  نازابناج  ادهـش و  مظعم  ياه  هداوناخ  اب  رادید  رد  ینارنخـس  - . 3
يراذـگاو هرفن  تفه  ياه  تئیه  نالوئـسم  نازرواـشک و  یلیمحت ، گـنج  نارجاـهم  زا  یعمج  نایوجـشناد ، زا  ییاـههورگ  یبرغ ،

نیمز 02/03/1369.
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اب هک  تسا  بوخ  مهم ، دجاسم  زا  دجسم  دنچ  رد  ًالقا  نارهت ، لثم  ییاج  رد  هن ، دسرن ! شوگ  هب  نارهت  لثم  يرهش  رد  ناذا  يادص 
رد حبـص  ناذا  تسیاـب  یم  رهـش ، نآ  تعـسو  روخارف  هب  مه  کـچوک  ياهرهـش  رد  .حبـص  ناذا  یّتـح  دوشب ؛ شخپ  ناذا  وگدـنلب 

، اه نابایخ  رد  مه  دجاسم و  لخاد  مه  دجاسم ، يولج  مه  وگدنلب ، ناذا  مه  دنیوگب ؛ ناذا  بش  رهظ و  رد  اما  .دوشب  شخپ  اجدـنچ 
(1) .دننک تداع  نتفگ  ناذا  هب  مدرم  ات 

؛ دوش نکفا  نینط  زاونلد  شوخ و  توص  اب  ناذا ، گناب  اهنت 

(2) .تسا زاونلد  شوخ و  توص  اب  ناذا  گناب  دنکفایب  نینط  اضف  رد  دجسم  زا  دیاب  هک  ییادص  اهنت 

مدرم اب  مکحتسم  طباور  ياراد  . 2-5

راشقا همه  اب  طابترا  يرارقرب  . 2-5-1

؛ دنک مکحتسم  رارقرب و  ناگدیدمغ  اب  یشزرو و  يرنه و  یعامتجا ، یملع ، ناگبخن  اب  ار  دوخ  هطبار  دجسم 

یناتّمه بحاص  اب  دنبای ، یم  تسد  یشزرو  يرنه و  یعامتجا و  یملع و  ياه  تیقفوم  هب  هک  یناسک  اب...ار  دوخ  هطبار  دیاب  دجسم 
(3) .دنک مکحتسم  رارقرب و  دنیوج ، یم  يراسگمغ  هک  یناگدیدمغ  اب  دنزاس ، یم  تّمه  ههجو  ار  نارگید  هب  کمک  هک 

؛ دنوش قیوشت  مدرم  مشچ  ربارب  رد  دجسم و  رد  لحم ، ره  رد  زاتمم  هتسجرب و  نازومآ  شناد 

ربارب رد  دجسم و  رد  لحم ، ره  رد  زاتمم  هتسجرب و  نازومآ  شناد  هک  تسوکین  هچ 

50 ص :

نارهت 19/11/1369. هعمج ي  زامن  ياه  هبطخ  - . 1
.1389 / 07 / 20 زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 2
.1389 / 07 / 20 زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 3
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(1) .دنوش قیوشت  تعامج ، ماما  يوس  زا  مدرم و  مشچ 

؛ دنک مکحتسم  رارقرب و  دنوش ، یم  دلوتم  هک  ینادازون  دننک و  یم  جاودزا  هک  یناناوج  اب  ار  دوخ  هطبار  دجسم 

(2) .دنک مکحتسم  رارقرب و  دنوش ، یم  ّدلوتم  هک  ینادازون  اب  یتح  و  دننک ...  یم  جاودزا  هک  یناناوج  اب  ار  دوخ  هطبار  دیاب  دجسم 

طابترا يارب  يرتسب  ناضمر ، هام  رد  يراطفا  . 2-5-2

؛ دوش هدنز  مدرم  اب  يونعم  تاطابترا  ات  دنهدب  يراطفا  ناضمر ، هام  رد  دجاسم 

ینعی دـنهد ؛ یم  يراطفا  دـجاسم  بلغا  ناضمر ، هام  مامت  رد  هک  دراد  دوجو  یبوخ  ّتنـس  یمالـسا  ياهروشک  زا  یـضعب  رد  نـآلا 
؛ دوب هدش  دمجنم  ای  مک و  يونعم ، تاطابترا  نیا  هتـشذگ ، میژر  نامز  رد  دوش ...  یم  ییاریذپ  دوشب ، دجـسم  دراو  دورب و  سکره 

(3) .مینک هدنز  ار  تاطابترا  نیا  یمالسا ، نارود  رد  یتسیاب  ام  .تسا  یقاب  نانچمه  شیایاقب  هنافسأتم  هتبلا  هک 

؛ تسا نادنمتسم  ارقف و  اب  یکیدزن  يارب  بوخ  رایسب  یتّنس  دجاسم ، رد  هیاریپ  یب  هداس و  ياه  نداد  يراطفا 

ياه نداد  يراطفا  نآ ، دریگب و  رارق  هجوت  دروم  تسا  بوخ  هک  دش ، هدـید  رگید  ياه  لاس  زا  شیب  لاسما  مه  بوخ  ّتنـس  کی 
يراطفا لباقم  رد  تسا _  يا  هتـسیاش  راک  رایـسب  هک   _ روشک ياهرهـش  رتشیب  رد  دوب  اه  نابایخ  رد  دجاسم و  رد  هیاریپ  یب  هداس و 

لمع تاکرح و  راطفا ، هناهب  هب  اه  یضعب  هک  دش  هتسناد  دش ، هدینش  هک  يا  هنافرسم  ياه 

51 ص :

.1389 / 07 / 20 زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 1

.1389 / 07 / 20 زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 2
/12 داهن نیا  سیسأت  درگلاس  تبسانم  هب  ینیمخ ، ماما  دادما  هتیمک ي  نالوئـسم  يزکرم و  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  تانایب  - . 3

.1370 / 12
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اب لمع ، نیا  اب  نادنمتسم ، ارقف و  هب  یحور  یکیدزن  يارب  دنوشب  يا  هلیسو  ناضمر  هام  رد  هکنیا  ياج  هب  دنهد و  یم  ماجنا  هنافرسم 
(1) .دننک یم  قرغ  ینامسج  تاّذل  رد  ار  دوخ  تکرح ، نیا 

ناناوج يارب  باذج  یناکم  . 2-6

؛ دوش عمتجم  اه  ناوج  زا  دیاب  دجاسم  دنورب ؛ دجاسم  هب  اه  هداتفا  راک  زا  اهدرمریپ و  طقف  دیابن 

هن دجاسم ، رد  دنوشب  عمتجم  زور  ره  رد  مدرم  هک  تسا  تعامج  سلاجم  دوشب و  رتهب  سلاجم  نیا  هک  دننک  غیلبت  دـیاب  مه  نایاقآ 
(2) .اه ناوج  زا  دوشب  عمتجم  دیاب  دجاسم  هن ، .دنورب  اه  هداتفا  راک  زا  اهدرمریپ و  نیا  دنراذگب  دنوشب ، عمتجم  نامه 

همزمز

؛ دنک قاتشم  بوذجم و  ار  ناناوج  كاپ  ياه  لد  دجاسم ، يانما  ناریدم و  ناّیلوتم ، ّتبحم 

(3) .دنک قاتشم  بوذجم و  ار  ناناوج  كاپ  ياه  لد  دیاب  دجاسم ، يانما  ناریدم و  ناّیلوتم و  ّتبحم  همزمز 

؛ دنوش دجسم  بوذجم  درم ، نز و  ناناوج و  اه ، هچب  ات  دینک  تسرد  هبذاج  دجسم ، يارب 

(4) .دنوش دجسم ...  بوذجم  هلحم ، درم  نز و  ناناوج و  اه ، هچب  ات  دینک  تسرد  هبذاج  دجسم ، يارب 

52 ص :

.15/8/1382 نارهت ، هاگشنادرطف  دیع  زامن  ياه  هبطخ  - . 1
.325 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 2

.1389 / 07 / 20 زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 3
روشک 27/08/1371. رسارس  جیسب »  » ناهدنامرف رادید  رد  تانایب  - . 4
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دجسم ياهدرکراک  راثآ و  . 3

يدابع درکراک  . 3-1

؛ دینک رازگرب  تعامج  هب  دجسم و  رد  ار  نآ  زامن ، نتفای  تیفیک  يارب 

درگنب و ادخ » اب  تاقالم  داعیم   » ِمشچ اب  زامن  هب  رازگزامن  دوش ؛ ادا  روضح  لاح و  اب  زامن ، هک  تسا  ینعم  نیدب  زامن  نتفای  تیفیک 
تعامج هب  دـناوت  یم  ات  دجـسم و  رد  دـناوت  یم  اـت  ار  زاـمن  دـنیبب ؛ وا  روضح  رد  ار  دوخ  دـیوگب و  نخـس  دوخ  يادـخ  اـب  نآ ، رد 

(1) .درازگب

؛ دزاس یم  رت  نیشن  لد  رت و  هوبنا  ار  یهلا  تمحر  ِشِراب  نانمؤم ، تعامج  اب  دجسم و  رد  ِزامن 

ار یهلا  تمحر  ِشِراب  دوخ ، نیا  و  تسا ، دنوادخ  ینامهیم  هرفس ي  ِدرِگ  رب  نتسشن  یناگمه  نانمؤم ، تعامج  اب  دجسم و  رد  زامن 
(2) .دزاس یم  رت  نیشن  لد  رت و  هوبنا 

؛  دراد دوجو  رکفت  هلمج  زا  تادابع  عاونا  دجسم  رد  تسین ؛ زامن  يارب  طقف  دجسم 

هدابع نم  ریخ  هعاس  رکفت   » هک تسا  رکفت  تادابع ، نآ  هلمج  زا  .تسه  تاداـبع  عاونا  دجـسم  رد  تسین ؛ زاـمن  يارب  طـقف  دجـسم 
نیا ورب ، دجسم  دارفا  تسرد _ ندرک  رکف  هتبلا  هنس _ » نیعبس   » ای هنس ،» نیعبرا  هدابع  نم   » هک تسا  تایاور  زا  یـضعب  رد  ای  هنس .»

(3) .دنروآ یم  تسد  هب  هیقف  نید و  ملاع  نانخس  ندینش  هلیسو  هب  ار  رکف 

؛ دیرمشب منتغم  ار  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  زا  هدراو  هیعدا  اب  سنا  نآرق و  اب  سنا  توالت و  دجاسم ، رد 

53 ص :

.13/6/1392 زامن ، يرسارس  سالجا  نیمود  تسیب و  هب  مایپ  - . 1
.1390 / 07 / 19، زامن يرسارس  سالجا  نیمتسیب  هب  مایپ  - . 2

هام 19/10/1375. يد  زورلاس 19  تبسانم  هب  مق  سدقم  رهش  مدرم  فلتخم  راشقا  بالط و  املع ، رادید  رد  تانایب  - . 3
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ار تسا _ یمالـسا  فراعم  هنیجنگ  هک  ( _ مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  زا  هدراو  هیعدا  اب  سنا  نآرق ، اب  سنا  نآرق ، توالت  دجاسم ، رد 
(1) .دیرمشب منتغم 

یعامتجا یسایس  درکراک  . 3-2

تسایس نوناک  زکرم و  دجسم ، . 3-2-1

؛ تسا مالسا  یسایس  ماکحا  غیلبت  یسایس و  عامتجا  زکرم  دجسم 

مالسا یسایس  ماکحا  غیلبت  زکرم  هداتفا ، یم  هار  اه ، شترا  اه ، ْشیج  اهدجـسم  نیمه  زا  مالـسا  ردص  رد  .تسا  غیلبت  زکرم  دجـسم 
ار يراتفرگ  نآ  دندرک ؛ یم  عامتجا  هَعامَجلاب ،» ُهالَّصلا   » هک دندرک  یم  ادـص  دـش ، یم  ادـیپ  يراتفرگ  کی  تقو  ره  .دجـسم  هدوب 

(2) .تسا یسایس  عامتجا  زکرم  دجسم ، .دندرک  یم  ار  اه  تبحص  نیا  دندرک ، یم  حرط 

؛ دوب هزور  زامن و  ِيدابع  لئاسم  زا  رتشیب  یعامتجا  یسایس  لئاسم  ربمغیپ ، دجسم  رد 

زکرم مرکا  لوسر  نامز  رد  دـجاسم  مارحلا و  دجـسم   (3) .یمالسا تردق  لقث  تسا و  هدوب  یمالـسا  تسایـس  زکرم  یبّنلا ، دجـسم 
هیلع و هللا  یلـص  ) ربمغیپ دجـسم  رد  هک  تسا  هدوبن  روط  نیا  .هدوب  یـسایس  یعامتجا و  روما  زکرم  اه و  تسایـس  زکرم  اه و  گـنج 

دنتـسرفب گـنج  هب  دنتـساوخ  یم  تقو  ره  .هدوب  رتشیب  شا  یـسایس  لـئاسم  دـشاب ؛ هزور  زاـمن و  يداـبع  لـئاسم  ناـمه  ( ملـسو هلآ 
(4) .ار روما  نیا  دنندرک  یم  عورش  دجسم  زا  اه ، گنج  يارب  ار  مدرم  دننک  جیسب  ار و  صاخشا 

54 ص :

.1388 / 06 / 29 رطف دیعس  دیع  زامن  ياه  هبطخ  - . 1
.17 ص : ج 10 ، ماما ، هفیحص  - . 2

.388 ص : ج 16 ، ماما ، هفیحص  - . 3
.52 ص : ج 18 ، ماما ، هفیحص  - . 4
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؛ دش یم  يزیر  حرط  یسایس  لئاسم  اجنآ  زا  دوب و  تسایس  زکرم  مالسا  ردص  رد  دجسم 

زکرم دجـسم  دندوب -  روج  ره  دندوب -  هک  ییافلخ  نامز  رد  )و  ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نامز  رد  نیملـسم  دجـسم 
(1)  . تسا هدوب  مالسا  تسایس 

، مالـسا ردـص  رد  هک  يروط  نامه  ار  اه  هعمج  زامن  .تسین  يربخ  دـنراد ، جایتحا  نآ  رب  نیملـسم  عامتجا  نیملـسم ، هک  ییاـهزیچ 
هک ییاجنآ  هب  دننکب و  دیاب  هک  یگنج  هب  ار  رکشل  دنتخادنا  یم  هار  دجسم  زا  تسا ، هتشاد  یـسایس  هبنج  اهزامن  لفاحم و  دجاسم ،

حرط نآ  رد  یـسایس  لئاسم  هک  دوب  نیا  لحم  دجـسم  دجـسم -  زا  دش -  یم  يزیر  حرط  یـسایس  لئاسم  دجـسم  زا  .دنتـسرفب  دیاب 
(2) .دوشب

؛ دوب یسایس  لئاسم  يارجا  مهم و  ياهراک  حرط  رازبا  دجسم  هک  ددرگرب  هرابود  اوتحم  نیا  میراودیما 

دنتـساوخ یم  تقو  ره  تسا و  هدوب  اـه  ناملـسم  تسد  رد  رازبا  ود  نیا  دجـسم ، هعمج و  ماـما  مالـسا ، ردـص  رد  هک  يروط  ناـمه 
یم مالعا  دندرک و  یم  حرط  دجـسم  رد  دننکب  یمهم  راک  کی  دنتـساوخ  یم  تقو  ره  دندرک ، یم  زیهجت  دجـسم  زا  دـنورب  گنج 

لئاسم دـندناوخ و  یم  مه  ار  ناشزامن  اـجنآ ، دـنتفر  یم  يراـک  يارب  دـییایب ، تسا ، تعاـمج  زاـمن  تسا ، هعمج  زاـمن  هک  دـندرک 
هک میراودیما  ام  دـندرک و  یم  اجنآ  ار  اهراک  نیا  همه  دنداتـسرف و  یم  شترا  دـندرک ، یم  ارجا  دـنتفگ و  یم  مه ]   ] ار ناشیـسایس 

دنوخآ هچ ! تسایس  هب  ار  دنوخآ   » هک ددرگرب  اطخ  رکف  نیا  دمع ، ًانایحا  ای  اطخ  ای  هابتـشا  زا  یـشان  رکف  نیا  و  ددرگرب ، اوتحم  نیا 
(3) !«. هچ نیملسم  روما  هب  ار 

؛ دشاب تسایس  زکرم  دجاسم  ات  دوش  ریبدت 

55 ص :

.32 ص : ج 2 ، ماما ، هفیحص  - . 1
.425 ص : ج 18 ، ماما ، هفیحص  - . 2

.40 ص : ج 17 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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هک تسا  هدوبن  اهنیا  لثم  دجاسم  .دجاسم  هدوب  تسایس  زکرم  مالـسا  ردص  هک ]   ] يروط نامه  دشاب ] تسایـس   ] زکرم دیاب  دجاسم ،
هدوب مالـسا  تاغیلبت  زکرم  هدوب ؛ نوشق  جیـسب  زکرم  دـجاسم  .هشیمه  هدوب  یـسایس  هبطخ  هعمج  زاـمن  هبطخ  .دـشاب  هچ  زکرم  طـقف 

(1) .دوش یم  ریبدت  هللا  ءاش  نا  اهنیا  .تسا 

؛ دننوناک دجاسم  دوش ، یم  حرطم  مدرم  یسایس  جیسب  تکرح و  هاگره  هک  تسا  دجاسم  تاکرب  زا  نیا 

دجاسم تکرب  نیا  دننوناک ؛ دـجاسم  زاب  یماظن  هچ  یـسایس و  هچ  دوش  یم  حرطم  مدرم  جیـسب  تکرح و  هک  یماگنه  رد  زورما ... 
(2) .تسا

مدرم روما  قتف  قتر و  لحم  دجسم ، . 3-2-2

؛ تسا یسایس  - یعامتجا رما  کی  دننک ، لح  ار  دوخ  تالکشم  دنوش و  عمتجم  دجاسم  رد  دلب  کی  لها  هکنیا 

کی لها  هک  تسا  یسایس  یعامتجا _  روما  کی  اه  نیا  اتسور ، هد و  رهـش و  ره  رد  و  نیملـسم ، ياهروشک  مامت  رد  تاعامج  نیا 
(3) .دننکب لح  دلب  نآ  هب  تبسن  ار  ناشدوخ  تالکشم  دنوشب و  عمتجم  دجاسم  رد  دلب 

؛ دوب روما  دقع  لح و  ّلحم  هک ، یتقو  نآ  هب  ددرگرب  ام  دجاسم  مه  الاح  میراودیما 

گنج ياه  هشقن  لحم  دجـسم  و  دـشاب ، روما  دـقع  لح و  ّلحم  دجـسم ، هک  یتقو  نآ  هب  ددرگرب  اـم  دـجاسم  مه  ـالاح  میراودـیما 
(4) .دنهدب ماجنا  یبوخب  ار  اهراک  دنناوتب  هک  دنشاب  اه  يدجسم  .دشاب و  زیچ  همه  دشاب ،

56 ص :

.200 ص : ج 8 ، ماما ، هفیحص  - . 1
ناضمر 14/ كرابم  هام  هناتـسآ  رد  روشک  فلتخم  طاقن  ظاعو  تاعامج و  همئا  نویناحور ، زا  یعمج  اب  رادـید  رد  ینارنخـس  - . 2

.1370 / 12
.275 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 3
.233 ص : ج 17 ، ماما ، هفیحص  - . 4
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؛ تسا نیملسم  روما  قتف  قتر و  يارب  یهاگیاپ  دجسم 

(1) .تسا هدوب  مالسا  ردص  رد  نیملسم ...  روما  قتف  قتر و  يارب  یهاگیاپ  ناونع  هب  دجسم ... 

؛ دوش یم  حرطم  درب  یم  شیپ  هب  ار  مالسا  هک  يروما  همه  دنوش و  یم  عمتجم  مدرم  دجسم ، رد 

ار دجاسم  مالـسا  .دـنعمتجم  مدرم  تلم ، يارب  دـشاب  تمحز  هکنیا  نودـب  هک  ّتلم  يارب  درک  مهارف  يا  هلیـسو  کی  نامولظم  دـّیس 
، تاعامج اه و  هعمج  نیمه  زا  تاعمج ، نیمه  زا  اه ، ّتیعمج  نیمه  زا  دجاسم ، نیمه  زا  هکنیا  باب  زا  دش  هلیسو  داد و  رارق  رگنس 

(2) .درب یم  شیپ  هب  ار  مالسا  هک  يروما  همه 

؛ دنک یم  داجیا  ار  اهنآ  نیب  یگنهامه  مدرم و  هجوت  دجاسم ،

رگا .دـنک  یم  داجیا  ار  یگنهامه  نامه  ار و  مدرم  هجوت  اه  نیمه  یگتفه ، ياـه  هضور  نیمه  اـه و  هضور  نیمه  دـجاسم و  نیمه 
روسیم ناشیارب  مه  ناموت  درایلیم  اهدص  اب  .ناشیارب  تسین  روسیم  دننک  ادیپ  اهرـشق  مامت  نیب  یگنهامه  دنهاوخب  رگید  ياه  تلود 

(3) .تسین

؛ دنوش علطم  نیفعضتسم  دوخ و  لاوحا  زا  ات  دننک  یم  عامتجا  دجاسم  رد  هبترم  دنچ  يزور  نیملسم 

تاعامتجا زور  ره  رد  .دوش  یم  هدـید  حوضو  هب  تسایـس  وا ، فقاوم  رد  وا ، ماکحا  رد  هک  تسا  ینید  تسا ، تسایـس  نید  مالـسا 
زا یمالسا ، ياهروشک  دجاسم  مامت  رد 

57 ص :

مارحلا 14/04/1368. هللا  تیب  جاجح  هب  مایپ  - . 1
.55 ص : ج 17 ، ماما ، هفیحص  - . 2

.100 ص : ج 11 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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، يدلب ره  رد  نیملـسم  هکنیا  يارب  و  تعامج ، يارب  عامتجا  هبترم  دنچ  يزور  تابـصق ، اُرق و  تاهد و  ات  تسا  هتفرگ  اه  ناتـسرهش 
(1) .دننکب ادیپ  عالطا  نیفعضتسم  لاح  زا  دنوشب ؛ علطم  ناشدوخ  لاوحا  زا  يا ، هبصق  ره  رد 

؛ دنشاب یم  نیملسم  حلاصم  نایب  لکشت و  نادیم  نیرت  بسانم  اهرگنس و  نیرتهب  دجاسم 

(2) .دنشاب یم  نیملسم  حلاصم  نایب  لکشت و  نادیم  نیرت  بسانم  تاعامج  هعمج و  اهرگنس و  نیرتهب  دجاسم 

یغیلبت درکراک  . 3-3

؛ دیرامشب منتغم  ار  دجسم  غیلبت  میظع  هاگیاپ 

ماما همیخ  ریز  هینیـسح و  دجـسم و  غیلبت  میظع  هاـگیاپ  نیا  غیلبت و  ربنم  نیا  دیرامـشب ...  منتغم  ار  ناـتدوخ  یغیلبت  هناـسر  نیا  اـمش 
(3) .تسا یکرابم  رثؤم و  ذفان و  رایسب  زیچ  نیا  .دینادب  ردق  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح

؛ دیهد رارق  هیمالسا  تکرح  مالسا و  غیلبت  يارب  یلحم  ار  دجاسم 

يارب ار  دجاسم  دینک و  رورـس  نآ  باحـصا  مالـسا و  ربمغیپ  زا  يوریپ  دیاب  دـیتسه ، دـجاسم  ياملع  زا  دجـسم و  یلاها  زا  هک  امش 
(4) .دیهدب رارق  نیربکتسم  لباقم  رد  نیفعضتسم  دییأت  رفک و  كرش و  يدایا  عطق  يارب  هیمالسا و  تکرح  مالسا و  غیلبت 

58 ص :

.333 ص : ج 9 ، ماما ، هفیحص  - . 1
.338 ص : ج 20 ، ماما ، هفیحص  - . 2

مارحلا 23/01/1378. مرحم  هام  هناتسآ  رد  ناغلبم  نویناحور و  املع و  رادید  رد  تانایب  - . 3
 . ناتسبرع یگدنیامن  تئیه  هب  ییاهدومنهر  اه - ناملسم  يزوریپ  رد  مالسا  شقن   65 ص : ج 7 ، ماما ، هفیحص  - . 4
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؛ دوش وگزاب  نآ  لئاسم  نوچمه  زامن  فراعم  اهراب  دجاسم  ياه  ینارنخس  رد 

هک تسا  نآ  رگید  هناشن  .دوش  وگزاب  نآ  لئاسم  نوچمه  زین  زامن  فراعم  اهراب  اهراب و  هریغ  دجاسم و  رد  ینید  ياه  ینارنخس  رد 
يراک همه ، يارب  اج  همه  رد  ندرازگ  زامن  دوش و  هدید  روخ  رد  يا  هناخزامن  یتلود ، یمومع و  ياه  نامتخاس  اه و  ياج  همه  رد 

(1) .دیآ رامش  هب  سرتسد  رد 

؛ درادن لیدب  دجسم  رد  ام  یتّنس  غیلبت 

ام یتّنس  غیلبت 

ور هب  ور  رفن  کی  اب  دینیـشنب  امـش  هک  نیا  .مینک  ظفح  دـیاب  ار  نیا  درادـن ؛ لیدـب  تسور -  هبور  ینارنخـس  ربنم و  دجـسم و  هک  - 
دیاب ار  نیا  تسا ؛ یبوخ  یلیخ  زیچ  نیا  دسرب ، وا  هب  امـش  مرگ  سفن  دتفیب و  امـش  هب  وا  هاگن  دتفیب ، وا  هب  امـش  هاگن  دـینک ؛ تبحص 

(2) .مینک ظفح 

یتیبرت یشزومآ  درکراک  . 3-4

؛ دشاب یمالسا  حیحص  ياه  تیبرت  زکرم  دیاب  دجاسم 

دیاب دنور  یم  دجـسم  رد  هک  یـصاخشا  .تسا  يروط  نیا  ًارثکا  هللا  دمحب  دجاسم  و  دشاب ، حیحـص  تیبرت  زکرم  دـیاب  دـجاسم  نیا 
(3) .دیراذگن یلاخ  ار  دجاسم  .یمالسا  ياه  تیبرت  هب  دنوشب  تیبرت 

؛ تسا حور  هیفصت  لمأت و  رکفت و  زکرم  تسا ؛ هاگشناد  هسردم و  دجسم ،

هب هدنب  لاصتا  زکرم  صولخ و  زکرم  مه  حور ، هیفـصت  زکرم  مه  لمأت ، رکفت و  زکرم  مه  هاگـشناد ، مه  تسا ، هسردم  مه  دجـسم ،
(4) .تسادخ

59 ص :

زاریش 10/06/1373. رد  زامن  هنایلاس  ییامهدرگ  تبسانم  هب  مایپ  - . 1
نامرک 11/02/1384. نویناحور  املع و  رادید  رد  تانایب  - . 2

.500 ص : ج 12 ، ماما ، هفیحص  - . 3
هام 19/10/1375. يد  زورلاس 19  تبسانم  هب  مق  سدقم  رهش  مدرم  فلتخم  راشقا  بالط و  املع ، رادید  رد  تانایب  - . 4
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؛ دشاب قالخا  شرورپ  هظعوم و  نوناک  یسایس و  یعامتجا و  فراعم  ِربنم  ثیدح و  ریسفت و  ِسَردَم  دجاسم ،

(1) .دشاب قالخا  شرورپ  هظعوم و  نوناک  یسایس و  یعامتجا و  فراعم  ِربنم  ثیدح و  ریسفت و  ِسَردَم  دیاب  دجاسم 

؛ دشاب دجاسم  رد  شیاهدُعب  همه  رد  انعم و  مامت  هب  میلعت  تیبرت و  كرابم ، هام  رد 

یلاخ ار  دـجاسم  .دـشاب  رگید  لفاحم  رد  دـشاب ؛ دـجاسم  رد  شیاهدـُعب  همه  رد  انعم  ماـمت  هب  میلعت  تیبرت و  كراـبم  هاـم  رد  دـیاب 
(2) .دیراذگن

؛ تسا داهج  کی  نداد ، دای  مدرم  هب  ار  داوس  ملع و  تشاد ، مشچ  نودب  دجاسم و  رد  يزومآداوس  سالک  لیکشت 

ندز ار  اه  هناخ  ِرد  نتفر و  هداتفارود  ياهاتسور  اهرهـش و  هب  .دنداهج  لاح  رد  هک  دننادب  يزومآداوس  تضهن  نارهاوخ  ناردارب و 
مدرم هب  تساه  هیده  نیرت  هدنزرا  هک  ار  داوس  ملع و  يرکشت ، تنسحا و  ِتشاد  مشچ  نودب  نداد و  لیکـشت  سالک  دجاسم  رد  و 

(3) .تسا داهج  کی  نداد ،

؛ درک رادیب  اهنآ  نایم  رد  ار  تیونعم  حور  داد و  مدرم  هب  یشخب  یهاگآ  دیاب  مینک ؛ راذنا  ار  مدرم  دیاب  دجاسم  رد 

تکرح هللادـمحب  .مینک  راذـنا  ار  مدرم  دـیاب  دـنراد ، مدرم  هک  ینید  تاعامتجا  همه  رد  نآرق و  سلاجم  رد  ربانم ، دـجاسم و  رد  ام 
عیسو دید  یعامتجا و  یسایس و  یشخب  یهاگآ 

60 ص :

.1389 / 07 / 20 زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 1
.501 ص : ج 12 ، ماما ، هفیحص  - . 2

نارظان و زا  یعمج  ینابرهش ، تارادا  نالوئسم  زا  یعمج  سیئر و  يزومآداوس ، تضهن  رتافد  نالوئسم  اب  رادید  رد  ینارنخـس  - . 3
یهورگ هارمه  هب  روشک ، ترازو  نالوئـسم  ناگربخ و  سلجم  تاباختنا  رد  ییارجا  تئیه  نابهگن و  ياروش  تراظن  تئیه  ياضعا 

.1369 / 07 / 04 رتشوش ناجیهال و  نادابآ ، ياهرهش  ناتسرل و  ناتسا  مدرم  زا 
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یهاگآ نیا  رانک  رد  .تشاد  دـهاوخ  همادا  دراد و  همادا  تسه و  مه  زورما  دـش ؛ عورـش  بالقنا  زا  شیپ  زا  نداد ، مدرم  هب  یـسایس 
(1) .تسا تصرف  نیرتهب  ناضمر  هام  راک ، نیا  يارب  .درک  رادیب  مدرم  رد  ار  تیونعم  حور  دیاب  یشخب ،

یماظن یتازرابم و  درکراک  . 3-5

؛ داتفا یم  هار  گنج  يارب  شترا  دش و  یم  داجیا  هزرابم  هیحور  نآ  رد  هک  دوب  یلحم  مالسا  ردص  رد  اهدجسم 

ناشرادرـس نآ  تفر  یم  هک  هعمج  ریغ  ای  دندناوخ ، یم  هباطخ  هک  اه  هعمج  رد  .اه  گنج  نادیم  هب  نادیم ، هب  دنتفر  یم  دجـسم  زا 
ققحت دجسم  زا  هک  هیحور ، نینچمه  کی  .دننک و  هزرابم  دنورب  هکنیا  يارب  تخادنا  یم  ناشهار  اجنآ  زا  درک ، یم  تبحص  ربنم و 

(2) .دنک یم  ادیپ 

اجنآ .دجـسم  يوت  نامه  زا  اهردـلق ؛ اب  رافک و  اب  گنج  يارب  داتفا  یم  هار  شترا  دجـسم  ناـمه  زا  هک  تسا  هدوب  یلحم  اهدجـسم 
لام ای  نیملـسم  دض  رب  هدرک  مایق  اج  نالف  رد  يدعتم  مدآ  ًالثم -  نالف -  هکنیا  هب  مدرم  دندش  یم  توعد  دـش ، یم  هدـناوخ  هبطخ 

(3) .نمشد فرط  دنتفر  یم  دنداتفا و  یم  هار  دجسم  نامه  زا  و  دراد ، تافارحنا  دنک ، یم  يردلق  دنک ، یم  لواپچ  ار  مدرم 

؛ تسا هدوب  یمالسا  ياه  تکرح  شبنج و  زکرم  هشیمه  مالسا  ردص  رد  دجسم 

دجـسم زا  هدوب ؛ یمالـسا  ياه  تکرح  شبنج و  زکرم  هشیمه  مالـسا  ردص  رد  مالـسا و  رد  دجـسم   (4) .دش یم  تضهن  دجـسم  زا 
دجسم زا  تسا و  هدش  یم  عورش  یمالسا  تاغیلبت 

61 ص :

ناضمر كرابم  هام  هناتـسآ  رد  روشک ، فلتخم  طاـقن  ظاـعو  تاـعامج و  همئا  نویناـحور ، زا  یعمج  اـب  رادـید  رد  ینارنخـس  - . 1
.22/12/1369

.89 ص : ج 9 ، ماما ، هفیحص  - . 2
.447 ص : ج 4 ، ماما ، هفیحص  - . 3

 . ناتسبرع یگدنیامن  تئیه  هب  ییاهدومنهر  اهناملسم - يزوریپ  رد  مالسا  شقن   65 ص : ج 7 ، ماما ، هفیحص  - . 4
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دجـسم مالـسا  ردـص  رد  هشیمه  .تسا  هدوب  مالـسا  قریب  ریز ]  ] رد اهنآ  ندرک  دراو  رافک و  یبوکرـس  يارب  یمالـسا  ياوق  تکرح 
(1) .تسا هدوب  اه  شبنج  زکرم  تاکرح و  زکرم 

؛ دننوناک دجاسم  دوش ، یم  حرطم  مدرم  یماظن  جیسب  تکرح و  هاگره 

دجاسم تکرب  نیا  دننوناک ؛ دـجاسم  زاب  یماظن  هچ  یـسایس و  هچ  دوش  یم  حرطم  مدرم  جیـسب  تکرح و  هک  یماگنه  رد  زورما ... 
(2) .تسا

62 ص :

 . نامه - . 1
ناضمر 14/ كرابم  هام  هناتـسآ  رد  روشک  فلتخم  طاقن  ظاعو  تاعامج و  همئا  نویناحور ، زا  یعمج  اب  رادـید  رد  ینارنخـس  - . 2

.1370 / 12
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یمالسا زارط  دجسم  یگنوگچ  موس : لصف 

هراشا

63 ص :
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یسانش بیسآ  . 1

تافآ . 1-1

دجاسم ییاسران  دوبمک و  .1-1-1

؛ تسا فعض  طاقن  نیمومأم ، اب  هطبار  هب  نتخادرپن  یگزیکاپ و  هب  نتخادرپن  اتسور ، رهش و  رد  دجسم  دوبمک 

دننام هاگتسیا و  ناتسوب و  هاگشزرو و  نوچمه  تاعامتجا  زکارم  رد  زامن  هاگیاج  دوبن  اتسور ؛ كرهش و  رهـش و  رد  دجـسم  دوبمک 
هب نتخادرپن  یـسرد ؛ ياه  باتک  رد  زامن  هب  هتـسیاش  نتخادرپن  تسد ؛ رود  ياهترفاسم  لیاسو  رد  زاـمن  تقو  ندـشن  تاـعارم  نآ ؛

طاقن اه ، لیبق  نیا  زا  يرگید  دوبمک  ره  و  نیمومأم ؛ اب  هطبار  سامت و  هب  تعامج  ماما  نتخادرپن  دجاسم ؛ رد  تشادـهب  یگزیکاپ و 
هعماج رد  زامن ، هماـقا  ینعی  نّکمت  ناـبحاص  ناـمیا  هناـشن  دوش و  هتخیگنارب  نآ  ندودز  رب  دـنلب  ياـه  ّتمه  دـیاب  هک  تسا  یفعض 

(1) .ددرگ رت  نایامن  زورب  زور  ام  یمالسا 

65 ص :

.13/6/1392، زامن يرسارس  سالجا  نیمود  تسیب و  هب  مایپ  - . 1
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؛ مینامب لفاغ  دنک ، یم  دیدهت  ار  هعماج  دجاسم ، ییاسران  فعض و  ای  دجسم  دوبمک  زا  هک  يرطخ  زا  دیابن 

اه و هداوناخ  ناناوج و  هعماج و  دجاسم ، ییاسران  فعـض و  ای  دجـسم  دوبمک  زا  هک  ار  يرطخ  میناوت  یمن  دیابن و  ام  زا  کی  چـیه 
(1) .مینامب لفاغ  دنک ، یم  دیدهت  ار  هدنیآ  ياه  لسن 

دجاسم هرادا  رد  یهجوت  مک  .1-1-2

؛ دوب دجسم  هرادا  يارب  ام  مایق  مینک ؛ هچ  میهاوخ  یم  دجسم  رگید  میدش ، زوریپ  هک  الاح  دننکن  لایخ  يا  هّدع 

یم ادیپ  دجاسم  زا  بالقنا  ریخ ؛ رگید ، ياهراک  غارـس  میورب  میدرک  بالقنا  ام  الاح  هک  دننک  یم  ار  نیا  تبحـص  یه  هک  ییاهنیا 
(2) .دنک یم  ادیپ  قّقحت  روما  روط  نیا  دجاسم  زا  .دوش 

.دنـشاب هتـشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  ّتلم  هک  تسا  یـساّسح  زکارم  نیا  .درک  تسرد  ام  ّتلم  يارب  ار  يزوریپ  نیا  هک  دوب  دـجاسم  نیا 
دجـسم هرادا  يارب  ام  يزوریپ  .مینک  هچ  میهاوخ  یم  دجـسم  رگید  میدـش  زوریپ  ام  رگید  الاح  هک  دـننک  لایخ  هک  دـشابن  روط  نیا 

روـما نیا  دراو  میزادـنیب و  هکلهم  هب  ار  ناـمدوخ  مییاـیب  هک  میراد  یعاد  هچ  دـشابن ، یمالـسا  بادآ  دـشابن و  زاـمن  رگا  اـم  .تـسا 
دیدیشک تمحز  همه  نیا  مالسا  يارب  و  دیدرک ، مایق  مالسا  يارب  ّتلم  امش  امـش ، مینک و  یم  ار  اهراک  نیا  مالـسا  يارب  ام  میوشب ؟

(3) .دیشک یم  دیراد  و 

؛ میهدن رارق  ییانتعا  یب  دروم  مینادب و  ار  دجاسم  ردق 

(4) .دریگن رارق  ییانتعا  یب  دروم  دجسم  .مینادب و  ار  یبهذم  تاسلج  ردق  مینادب ؛ ار  دجاسم  ردق 

66 ص :

زامن 20/07/1389. يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 1
.501 ص : ج 12 ، ماما ، هفیحص  - . 2

.15 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 3
نویناحور 17/08/1385. اب  رادید  - . 4
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؛ تسین تحلصم  قح و  ياضتقم  بالقنا  زا  لبق  هب  تبسن  یّمک  یفیک و  تفا  اب  دجاسم  هرادا 

کی مه  صوصخم  مایا  رد  تفگ ؛ یم  يا  هلئـسم  دـناوخ و  یم  يزامن  تفر ، یم  دجـسم  هب  یملاع  بالقنا ، زا  شیپ  ياه  هرود  رد 
نامه هب  دـجاسم  .تسا  یمالـسا  ياه  شزرا  مالـسا و  تیمکاـح  زور  هک  زورما  رگا  .درک  یم  ینارنخـس  دـش و  یم  توعد  يربنم 

سپ تسا ؟ تفرـشیپ  نیا  ایآ  تسا ؟ تحلـصم  قح و  ياضتقم  نیا  ایآ  دوشب ، هرادا  یمک  یفیک و  تفا  اـب  يدراوم  رد  هکلب  لـکش ،
؟(2) هچ ینعی   (1)« نوبغم وهف  هاموی  يوتسا  نم  »

دجاسم رد  روضح  ندوب  قنور  مک  . 1-1-3

؛ دیور یمن  دجسم  هب  دینک و  یمن  اهر  ار  رازاب  رهظ  تقو  ارچ 

هدیاف مه  شورف  باتک  نآ  يارب  هک  مرخب  یباتک  کی  متساوخ  یم  زور  کی  مدوب  فرشم  هک  هّکم  رد  نم  .دینک  دابآ  ار  اهدجـسم 
رد .زامن  غارـس  تفر  دزن ، فرح  نم  اـب  رگید  هّیفنح » هّنـس  : » هک تفگ  درک و  اـهر  هعفد  کـی  دـنتفگ ، ناذا  مدوب ، هداتـسیا  تشاد ،

؟ زامن غارـس  دیور  یمن  امـش  ارچ  .زامن  غارـس  دنتفر  یم  .دوبن  سک  چیه  نکل  دوب  زاب  ینعی  .دوب  هتـسب  مدید  نم  هک  ار  رازاب  هنیدـم 
، ار مالسا  یسایس  ّتنـس  نیا  دینک  ءایحا  زامن ، غارـس  دیورب  رگا  زامن ؟ غارـس  دیورب  دینک و  یمن  اهر  ار  رازاب  دوش  یم  هک  رهظ  ارچ 

(3) .دینک رپ  ار  دجاسم  دیورب  مه  هعمج  ریغ  زور  دیور ، یم  هللا  دمحب  الاح  هعمج  زور  رد  هک  يروط  نامه 

!؟ دوش یمن  رارقرب  یتعامج  زامن  تسین و  زاب  يدجسم  نادنچ  حبص ، زامن  يارب  ارچ 

نادنچ ناذا ، لوا  رد  حبص  زامن  يارب  تمظع ، نیا  اب  نارهت  رد  هک  مونشب  دیاب  هدنب  ارچ 

67 ص :

ص 173. ج 72 ، راحب ، - . 1
ناضمر 14/ كرابم  هام  هناتـسآ  رد  روشک  فلتخم  طاقن  ظاعو  تاعامج و  همئا  نویناحور ، زا  یعمج  اب  رادـید  رد  ینارنخـس  - . 2

.1370 / 12
.19 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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ياهوهایه همه  نیا  اـب  تمظع ، نیا  اـب  رهـش  نیا  رد  دـیاب  ارچ  دوش ...!؟ یمن  رارقرب  یتعاـمج  زاـمن  نادـنچ  تسین و  زاـب  يدجـسم 
.تسا (1) یناملسم  تمالع  ناذا ، دوشن !؟ هدینش  رهش  ياج  همه  رد  ناذا  همغن ي  فانکا ، فارطا و  زا  نوگانوگ 

دجاسم رهاظ  رد  يرگ  یفارشا  قرب و  قرز و  . 1-1-4

؛ درادن یتانیئزت  ياه  هرانم  یفارشا و  دجاسم  هب  يزاین  ملسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  .درادن  یتانیئزت  ياه  هرانم  یفارـشا و  دجاسم  هب  يزاین  ملـسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ 
ّتلذـم كاخ  هب  هدـناشن  تسد  نامکاح  طلغ  ياه  تسایـس  اب  هنافـسأتم  هک  تسا  هدوب  دوخ  ناوریپ  تمظع  دـجم و  لاـبند  ملـسو )

(2) .دنا هتسشن 

؛ دوش يریگولج  ییاکیرما  مالسا  دجاسم  ياه  نامتخاس  قرب  قرز و  زا  ًادیدش 

مالسا دجاسم  ياه  نامتخاس  قرب  قرز و  زا  ًادیدش  دشاب و  مالسا  ردص  ناناملسم  تدابع  لحم  یگداس  روآدای  دیاب  اّلصم  یگداس 
(3) .دیامرف دییأت  ار  هللا  دجاسم  هدننک  اپرب  ناراکردنا  تسد  یمامت  دنوادخ  .دوش  يریگولج  ییاکیرما 

دجاسم ياهدرکراک  زا  هدافتسا  رد  طیرفت  طارفا و  . 1-1-5

؛ تسا یلخاد  تاشقانم  زا  ندنام  رود  دنمزاین  نآ ، فلتخم  ياه  هبنج  گنهامه  تیوقت  دجاسم و  تسادق  ظفح 

یبالقنا يونعم و  ياه  هبنج  گنهامه  تیوقت  دجاسم و  تسادق  ظفح  هک  تسین  کش 

68 ص :

ناضمر 14/ كرابم  هام  هناتـسآ  رد  روشک  فلتخم  طاقن  ظاعو  تاعامج و  همئا  نویناحور ، زا  یعمج  اب  رادـید  رد  ینارنخـس  - . 1
.1370 / 12

.80 ص : ج 21 ، ماما ، هفیحص  - . 2
.189 ص : ج 21 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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(1) .تسا نآ  رد  یلخاد  تاشقانم  تاعزانم و  زا  ندنام  رود  نآ و  طیحم  ّتینما  تمالس و  دنمزاین  نآ ، یغیلبت  یمیلعت و  و 

؛ دنیآ یم  نوریب  دنناوخ و  یم  زامن  تعکر  دنچ  طقف  دجسم  رد  دنک  لایخ  یسک  تساطخ 

نیا .تساطخ  دراد ، يریثأت  هچ  نیا  دنیآ و  یم  نوریب  دـنناوخ و  یم  زامن  تعکر  دـنچ  طقف  دجـسم ، رد  هک  دـنک  لایخ  یـسک  رگا 
.تسین (2) روط 

؛ دوش عقاو  نعط  دروم  دنک  تبحص  نیملسم  عامتجا  دروم  رد  دهاوخب  یتعامج  ماما  رگا  هک  دشابن  روط  نیا 

يوت هک  دـشابن  روط  نیا  هک  لوا ، ردـص  دـجاسم  لاح  هب  ددرگرب  نامدـجاسم  دـیوشب و  رما  نیا  هب  قفوم  هک  مراودـیما  هللاءاـش ، نا 
عقاو نعط  دروم  تسا ، نیملـسم  عامتجا  هب  طوبرم  هک  دـیوگب  يا  هملک  کی  دـهاوخب  يا  هعمج  یتعاـمج ، ماـما  کـی  رگا  دجـسم 

رد هک  دوشب  دراو  یـسک ]   ] نآ هب  نعط  .رگید  دشابن  روج  نیا  .دنهدب  شنعط  ار  وا  دنیایب و  تسا »؟ هدرک  روط  نیا  ارچ  نیا  : » دوشب
ساسا هدوبن ، ًالـصا  مالـسا  رد  تلزع  هیـضق  دینیبب  امـش  .دـنک  یم  تلزع  دـنک ، یم  يریگ  هرانک  دـنک ، یمن  تلاخد  نیملـسم  روما 

هدوب یفیاوط  کی  رد  نیا  نتـشادن ، راک  چیه  هب  راک  ًالـصا  و  رانک ، نتفر  يریگ و  هرانک  روما  مناد _  یمن  و  تلزع _  نیا  هتـشادن 
هب درادن  هجوت  ًالصا  تسا ، یبوخ  مدآ  یلیخ  اقآ   » هک ییاج  نآ  هب  هدیسر  تقو  کی  نیملسمرد ؛ تسا  هدمآ  اما  نیملسم ، ریغ  تسا 

(3)! دوب هحیدم  ءزج  شدوخ  نتشادن  هجوت  دوش »! یم  روج  هچ  زیچ  نالف  هکنیا 

69 ص :

دجاسم 17/07/1368. روما  هب  یگدیسر  زکرم  لوئسم  تمس  هب  ینک  يودهم  هللا  تیآ  باصتنا  مکح  - . 1
هام 19/10/1375. يد  زورلاس 19  تبسانم  هب  مق  سدقم  رهش  مدرم  فلتخم  راشقا  بالط و  املع ، رادید  رد  تانایب  - . 2

.41 ص : ج 17 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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؛ مینک یم  شبارخ  مینک ، حالصا  ار  نآ  میتسناوتن  دش و  رارِض  دجسم  يدجسم  رگا 

« رارِض دجسم   » درک بارخ  ملسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  دش ، دساف  توعد  شتوعد  دجـسم  نیا  هک  دش  يدجـسم  رگا 
دض رب  قالخا و  دض  رب  دندرک  یم  تاغیلبت  و  ملسو ،) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمغیپ لباقم  رد  دندوب  هدرک  تسرد  هک  يدجـسم  ار ،

ار دجـسم  نآ  میناوتن  هک  دـشاب  يدجـسم  دـشاب ، رارِـض  دجـسم  هک  دـشاب  يدجـسم  رگا  .دـندرک  شبارخ  داد  ربمغیپ  کلذ ؛ لاـثما 
هک يدجـسم  و  دنک ؛ لیطعت  موزل  عقوم  رد  ار  دـجاسم  دـناوت  یم  مکاح  (1)  . مینک یم  بارخ  مه  ار ]  ] شدجـسم مینک ، شحالـصا 

(2) .دنک بارخ  دوشن ، بیرخت  نودب  عفر  هک  یتروص  رد  دشاب ، رارِض 

؛ دشاب هّیملع  هزوح  دیاب  هفسلف  زکرم  دننک ؛  یم  سیردت  هفسلف  دجاسم  رد  یخرب  هک  تسا  تراسخ  نیا 

زا یمالـسا  هفـسلف  زکرم  هک  هدوب  نیا  میدرک ، ام  هک  ییاـه  تراـسخ  نیرتگرزب  زا  یکی  .دـشاب  هّیملع  هزوح  دـیاب  مه  هفـسلف  زکرم 
زا یخرب  دنتفگ  یم  دندوب ؛ نم  شیپ  ناضمر  هام  هفـسلف ، دیتاسا  ِنایاقآ  زا  یـضعب  .تسا  هدش  لقتنم  فلتخم  قطانم  هب  هیملع  هزوح 

هدـیوج هدـیوج  هدیـسرن و  قمع  هب  یحطـس و  صقان و  دـننک و  یم  سیردـت  هفـسلف  دـجاسم  رد  دـنرادن ، ّتیلها  ًالـصا  هک  ینایاقآ 
(3) .دنک ادیپ  همادا  راک  نیا  میراذگب  دیابن  ام  تسا ؛ تراسخ  اه  نیا  .دنهد  یم  دارفا  تسد  ار  یبلاطم 

؛ دوشن لیدبت  يزاس  لوپ  هاگتسد  کی  هب  هک  دوش  تبقارم  اهتنم  درادن ، بیع  مدرم  زا  دجسم  نتفرگ  لوپ 

زا يدایز  ياه  لوپ  کی  دـننک ، یم  هدافتـسا  فاکتعا ] يارب   ] مدرم قوذ  قوش و  نیا  زا  ّهنأک  دـجاسم  نیا  زا  یـضعب  ما ؛ هدینـش  نم 
مه روج  نیا  دنریگ ؛ یم  دنور  یم  هک  یناسک  نیا 

70 ص :

.34 ص : ج 4 ، ماما ، هفیحص  - . 1
.452 ص : ج 20 ، ماما ، هفیحص  - . 2

.1382 / 10 مق 29 / هیملع  هزوح  يالضف  زا  یهورگ  رادید  رد  تانایب  - . 3
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، دننک ادـیپ  یلام  كارتشا  دـننکب و  یلام  کمک  مدرم  هک  يراک  تسا -  نیمه  رتهب  درادـن ، بیع  اهنآ  زا  نتفرگ  لوپ  .دـشاب  دـیابن 
تسا نتشاد  تکرب  مدرم ، کمک  مدرم و  لوپ  تاّیصوصخ  زا  .دنک  یم  ادیپ  تکرب  ًالصا 

(1) .دوشن لیدبت  اهنیا  دننام  يزاس و  لوپ  هاگتسد  کی  هب  نیا  هک  دننک  تبقارم  اهتنم  - 

؛ تسا اوران  يراک  بش ، رد  هژیو  هب  هدنهدرازآ  ياهادص  شخپ 

فالخ يدراوم  رد  اوران و  يراک  دجـسم ،] ياـه  هراـنم  زا   ] مدرم شیاـسآ  ماـگنه  بش و  رد  هژیو  هب  هدـنهدرازآ  ياهادـص  شخپ 
(2) .تسا عرش 

عناوم . 1-2

یلاخ دجسم  هئطوت ي  . 1-2-1

؛ دننک یلاخ  مک  مک  ار  اهدجسم  دنهاوخ  یم  هک  تسا  هئطوت  کی  نیا 

(3) .دننک یلاخ  مک  مک  ار  اهدجسم  دنهاوخ  یم  هک  تسا  هئطوت  کی  نیا 

؛ دننک هلمح  اهرگنس ، نیا  ندرک  یلاخ  زا  دعب  دننک و  یلاخ  ار  اهدجسم  دننک  یم  شالت  نانمشد 

تقو همه  زا  تسا _ رصع  نیا  تسا ، تقو  نیا  دوصقم  زورما » ، » ینعی ام _  يارب  اهزور  همه  زا  زورما  دنسرت ...  یم  دجسم  زا  اهنیا 
تـسرد زیچ  همه  هک  الاح  دـنهاوخ  یم  فارطا  زا  اه  ناطیـش  تسا و  هدـش  تسرد  زیچ  همه  هکنیا  يارب  تسا ؛ رت  ساّسح  اـم  يارب 

يارب دـننیبب ؛ هیهت  رگید  لاس  هد  يارب  ول  و  رگید ، لاس  هد  ولو  دـننیبب ، هیهت  زاب  اهراک ؛ دوشب  ارجا  دـنراذگن  دـندش ، سویأم  هدـش و 
یلاخ دننک ...  یلاخ  یه  مک  مک  یه  ار  اهدجسم  هکنیا ،

71 ص :

.فاکتعا یگنهرف  یملع  يرسارس  هراونشج  نیمّوس  ياضعا  فاکتعا و  يزکرم  داتس  ياضعا  رادید  رد  تانایب   1393/02/15 - . 1
.1389 / 07 / 20 زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 2

.15 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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(1) .دننک هلمح  اهرگنس ، نیا  ندرک  یلاخ  زا  دعب  ار و  اهرگنس  نیا  دننک 

؛ دوش یلاخ  دجاسم  ات  دننزب  رانک  ار  دجسم  یناحور  دنهاوخ  یم  نانمشد 

مه زیچ  چـیه  هب  درادـن و  وضو  هک  ار ]  ] یـسک کی  دـنراذگب و  رانک  ار  دجـسم  اه ]  ] دـنوخآ دـنهاوخ ...  یم  فارطا  زا  اه  ناطیش 
(2) .ار اهرگنس  نیا  دننک  یلاخ  دناوخب و  ار  شزامن  نیا  دنراذگن  دنوخآ و  يولهپ  اجنآ  دنروایب  دشاب ، هتشاد  داقتعا  تسین  مولعم 

؛ دنتسه امش  ياه  نمشد  دجاسم ، زا  دننک  رود  ار  امش  دنشکب و  هشقن  دنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ 

امـش ياه  نمـشد  اهنآ  تیبرت ، میلعت و  زکارم  زا  دننک  رود  دجاسم ، زا  دـننک  رود  ار  امـش  دنـشکب و  هشقن  دـنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ 
(3) .دنتسه

رارض دجسم  هئطوت  .1-2-2

؛ دنتشاد ار  یمالسا  تموکح  هب  هبرض  دصق  يزاس  دجسم  قیرط  زا  نانمشد  مالسا  ردص  رد 

هب هبرض  دصق  رارض ،) دجسم   ) يزاس دجـسم  تروص  هب  یّتح  دندوب و  لخاد  رد  یجراخ  نانمـشد  يدایا  ناراوگرزب ، نآ  نامز  رد 
کمک وا  هب  دـیایب و  یجراخ  نمـشد  هک  دـندوب  رظتنم  اهنآ   (4) «. هلوسر هللا و  براح  نملاداصرا  و  : » دنتـشاد ار  یمالـسا  تموکح 

(5) .دنربب نیب  زا  ار  ربمایپ  تموکح  دنناسرب و 

72 ص :

.393 ص : ج 12 ، ماما ، هفیحص  - . 1

.393 ص : ج 12 ، ماما ، هفیحص  - . 2

.500 ص : ج 12 ، ماما ، هفیحص  - . 3
هیآ 107. هبوت ، هروس  - . 4

جیسب هتفه  تبـسانم  هب  روشک  رـسارس  جیـسب  ياه  نادرگ  اه و  هاگیاپ  یحاون ، ناهدنامرف  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - . 5
.08/09/1374
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؛ دنریگب امش  تسد  زا  ار  ملظ  دض  رب  مایق  ِجییهت  لحم  یمالسا و  ياهرگنس  نیا  دجاسم ، دنهاوخ  یم 

دجـسم دنریگب ...  امـش  تسد  زا  دنهاوخ  یم  ار  نیا  .تسا  برح  تسا ، گنج  لحم  بارحم  تسا و  یمالـسا  رگنـس  کی  دجـسم 
(1) .دنریگب ار  رگنس  نیا  دنهاوخ  یم  اهنیا  .درک  یم  جییهت  ملظ  دض  رب  مایق  هب  تضهن و  هب  ار  مدرم  هک  دوب  یلحم  کی 

؛ دننک یم  جرخ  لوپ  رارض  دجسم  نتخاس  يارب  یمالسا ، تدحو  هب  ندز  هبرض  روظنم  هب  نانمشد 

روظنم دوصقم و  هب  ییاه  هاگیاپ  داجیا  اه و  هاگتـسد  نتخاس  يارب  .دوش  یم  جرخ  لوپ  رارـض ، دجـسم  نتخاس  يارب  ایند ، رد  زورما 
دنتسه ناطیـش  لثم  یـصاخشا  .دوش  یم  جرخ  لوپ  یمالـسا ، قرف  نیب  فالتخا  يریگرد و  داجیا  یمالـسا و  تدحو  هب  ندز  هبرض 

ادخ ناگدـنب  لالـضا  اوغا و  فقو  ار  دوخ  دوجو  »(2) و  نیعمجا مهّنیوغال  : » درک ضرع  ملاع  راـگدرورپ  هب  وا  هک  هنوگ  ناـمه  هک 
اب یناسک  یمالـسا ، ياهروشک  بلغا  ای  همه و  رد  هنافـسأتم  .دـنا  هدرک  فقو  فالتخا ، داجیا  يارب  ار  دوخ  دوجو  مه  اه  نیا  درک ،

(3) .دننک یم  ار  راک  نیمه  اکیرما ، ياه  تسایس  هب  هیکت 

یسانش فیلکت  . 2

ناناوج مدرم و  . 2-1

هوکشاب ياه  تعامجزامن  اب  دجاسم  هب  یشخب  قنور  .2-1-1

؛ دنیامن ظفح  ار  دجاسم  ّتلم ،

(4) .دنیامن ظفح  ار  یمالسا  ياهرگنس  نیا  دجاسم ...  زرابم ...  ّتلم 

73 ص :

.362 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 1
 . هیآ 82 هروس ص ، - . 2

ینیمخ 16/03/1369. ماما  لاحترا  درگلاس  نیلوا  مسارم  یجراخ  نانامهیم  اب  رادید  رد  ینارنخس  - . 3
.26 ص : ج 9 ، ماما ، هفیحص  - . 4
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؛ دنشخب قنور  تعامج  ياهزامن  رد  روضح  اب  ار  دجاسم  مدرم ،

ّتلم هک  تسا  راوازـس  .دنـشخب (1)  قنور  تسا ، ندرازگزامن  هویـش  نیرتهب  هک  تعامج  ياهزامن  رد  روضح  اـب  ار  دـجاسم  مدرم ،
.دشاب (2) هتشاد  دای  هب  هراومه  ار  رئاعش  نیا  شقن  ناریا ، زیزع 

؛ منک یم  هیصوت  ناناوج  هب  ار  تعامج  زامن  دجاسم و  رد  روضح 

(3) .دیریگب يدج  ...ار...دجاسم  رد  روضح  ار ، تعامج  زامن  منک  یم  هیصوت  ناناوج  هب  نم 

شیپ رتشیب  اه  ناوج  يارب  دیآ ، یم  شیپ  رتمک  الاب  نینـس  رد  .دنرمـشب  منتغم  ار  ینارون  ياه  لد  نیا  ار ، مرن  ياه  لد  نیا  اه  ناوج 
لها زا  هدراو  هیعدا  اب  سنا  نآرق ، اب  سنا  نآرق ، توالت  دـجاسم ، رد  روضح  تقو ، لوا  زامن  .دـینک  ظفح  ار  اـه  لد  نیا  .دـیآ  یم 

(4) .دیرمشب منتغم  ار  تسا _ یمالسا  فراعم  هنیجنگ  هک  ( _ مالسلا مهیلع  ) تیب

یبالقنا یبهذم و  مایا  رد  گنررپ  روضح  . 2-1-2

؛ دننک اپرب  رت  هوکشاب  رتشیب و  هچ  ره  دجاسم  رد  ار  دوخ  تاعامتجا  ناضمر  كرابم  هام  رد  فیرش  ّتلم 

دیاب تسا ، فداصم  زین  ناضمر  كرابم  هاـم  اـب  هک  زاـس ، تشونرـس  ساـسح  عقوم  نیا  رد   (5) .اه ّتیعمج  زا  دـننکب  رپ  ار  دـجاسم 
يرگنـشور و هب  مرتـحم  ياـبطخ  ربـنم و  لـها  و  دوـش ، اـپرب  رت  هوکـشاب  رتـشیب و  هچ  ره  یبهذـم  لـفاحم  دـجاسم و  رد  تاـعامتجا 

، دنیامن یثنخ  ار  بناجا  هب  ناگتسباو  ناراکتنایخ و  هئطوت  و  دنیامن ، مادقا  مایق و  رتشیب  هچ  ره  یگدنزاس 

74 ص :

زامن 16/06/1371. سالجا  هب  مایپ  - . 1
ینیمخ 23/04/1368. ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملهچ  نایاپ  رد  ناریا ، فیرش  ّتلم  هب  مایپ  - . 2

يراس 22/07/1374. هب  دورو  زور  نیلوا  رد  تانایب  - . 3
رطف 29/06/1388. دیعس  دیع  زامن  ياه  هبطخ  - 4

.361 ص : ج 8 ، ماما ، هفیحص  - . 5

يربهر مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماما  رظنم  زا  یمالسا  زارط  www.Ghaemiyeh.comدجسم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 86 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_74_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_74_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_74_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_74_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_74_5
http://www.ghaemiyeh.com


ار راوـختفم  بناـجا و  عـمط  عـطق  دوـخ  تاـعامتجا  اـب  فیرـش  ّتلم  و  دـنربب ؛ شیپ  هب  هدوـمن و  ظـفح  ار  میظع  یمالـسا  تضهن  و 
(1) .دنیامنب

؛ دننک ظفح  ار  هطبار  نیا  دندمآ ، مه  درگ  دجاسم  رد  ردق  ياه  بش  هک  ییاه  ناوج 

نآرق دندناوخ ، اعد  دندرک ، هیرگ  دندمآ ، مه  درگ  رهطم  ياه  مرح  اه و  هینیـسح  دـجاسم ، رد  ردـق  ياه  بش  هک  ییاه  ناوج  نآ 
دنم هرهب  نآ  زا  هک  دـننک ، ظـفح  ار  هطبار  نیا  دـندرک ، یناروـن  یهلا  تبحم  روـن  اـب  ار  ناـشیاه  لد  دـنتفرگ و  ءاـیحا  دـنتفرگ ، رس 

هک تسه  هار  نیا  زا  ناسنا  دش ؛ دهاوخ  رتشیب  هطبار  نیا  زور  هب  زور  رگید ، ياه  لاس  رد  نامز ، لوط  رد  هللا  ءاش  نإ  .دـش  دـنهاوخ 
(2) .تسا هتسباو  نیمه  هب  مه  یگدنز  ياه  نادیم  همه  رد  تیقفوم  .تفای  دهاوخ  تسد  دوخ  تقلخ  تیاغ  بولطم و  لامک  هب 

؛ دوش یم  هداد  دجاسم  رد  ناشن  مان و  یب  ياهراطفا  مدرم ، راکتبا  هب  دنیب  یم  هک  درب  یم  تذل  ردقچ  ناسنا 

يراطفا دـنوش ، یم  عمج  یمومع  رباعم  رد  دـجاسم ، رد  ّریخ  دارفا  هک  دونـش  یم  ناسنا  فلتخم  ياهرهـش  رد  هک  ییاه  يراطفا  نیا 
ار ناضمر  هام  ّقح  عقاو  رد  یکیدزن و  تیمیمص و  افص و  هیام  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  ياهراک  دننک ، یم  راطفا  مدرم  دننک ، یم  مهارف 
هب کـمک  ناملـسم و  ناردارب  اـب  ناـکیدزن ، اـب  یهارمه  ناردارب ، هب  یکین  نیمه  ناـضمر ، هاـم  قوقح  زا  یکی  هک  تسا ، ندرک  ادا 

(3) .تسا رگیدکی 

ولبات یئاونان  کی  رس  يالاب  ناضمر ، هام  همین  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  تدالو  بش  رد  دنیب  یم  هک  درب  یم  تذل  ردقچ  ناسنا 
قافنا نیا  .دربب  نان  دیایب  دهاوخ  یم  هکره  تسا ؛ یتاولص  یئاونان  نیا  زا  نان  مالـسلا ،) هیلع  ) نسح ماما  قشع  هب  بشما  هک  دنا  هدز 

ییاه

 _ اهراطفا رد  هک 

75 ص :

.26 ص : ج 9 ، ماما ، هفیحص  - . 1
.1385 / 08 رطف 02 / دیعس  دیع  زامن  ياه  هبطخ  - . 2

.1387 / 06 / 30 ناضمر 1429 ، مهدجه  زور  رد  نارهت  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  - . 3
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 ... سرد کی  نیا  دـنداد ، ام  مدرم  يراکتبا  ياـهراک  هنوگ  نیمه  هلیـسو  هب  دـجاسم _  رد  ياـهراطفا  ناـشن ، ماـن و  یب  ياـهراطفا 
(1) .مینک قافنا  نارگید  هب  میریگب ، تخس  دوخ  رب  .تسا  نیرمت ...  کی  تسا ،

؛ دینک لاعف  رجف  ههد  رد  ار  دجاسم 

کمک اه  نآ  زا  دـیناوت  یم  هک  دنتـسه ، اجنیا  رد  مه  زرابم  ّتیناحور  زا  ینایاقآ  .دـینک  لاعف  رجف ]  ] ههد نیا  رد  ار  دـجاسم  ًاـعبار ،
رظن دوصقم  نامه  هب  مه  ام  هدوب و  نایاقآ  دوخ  نهذ  رد  هک  يدوصقم  نآ  هدـننک  نیمأت  اما  تسه ؛ یمـسارم  لاس  ره  هتبلا  .دـیریگب 

نارهت و اهرهـش  هدمع  دجاسم  .تسا  هدوبن  بوخ  مه  یـضعب  هدوب و  بوخ  دجاسم ، زا  یـضعب  .تسا  هدوب  رتمک  ای  هدوبن و  میراد ،
هد دیایب ، هک  رفن  کی  .دشاب  هاتوک  ینارنخس  .دیراذگب  رانک  ار  نالوئسم  زا  توعد  ینارنخس و  .دنوشب  لاعف  دیاب  اه  ناتـسرهش  هیقب 

(2) .تسا سب  دنکب ، تبحص  هقیقد  تسیب  ای  هقیقد 

دجاسم رد  يرادازع  اعد و  سلاجم  هماقا  . 2-1-3

؛ دنریگب يدج  ار  عرضت  اعد و  سلاجم  هماقا  دجاسم و  رد  روضح  ناناوج 

اب دیمهفب  هک  ار -  اهاعد  نیا  میهافم  ندیمهف  عرـضت و  اعد و  سلاجم  هماقا  دـجاسم ، رد  روضح  منک ...  یم  هیـصوت  ناناوج  هب  نم 
(3) .دیریگب يدج  دینک -  یم  تبحص  هچ  دییوگ و  یم  هچ  ادخ 

؛ دیراد هگن  زهجم  مرگ و  رتشیب  هچ  ره  ار  اهنآ  دینادب و  ار  دجاسم  ردق 

76 ص :

.1386 / 07 / 21 رطف دیعس  دیع  زامن  ياه  هبطخ  - . 1
.1369 / 10 / 11 رجف ههد  يرازگرب  داتس  نالوئسم  یمالسا و  تاغیلبت  یگنهامه  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2

يراس 22/07/1374. هب  دورو  زور  نیلوا  رد  تانایب  - . 3
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هگن زهجم  مرگ و  رتـشیب  هچ  ره  ار ...  هینید  لـفاحم  دـجاسم و   (1) .درک ادیپ  روضح  دجاسم  رد  دیاب  .تسناد  ار  دجاسم  ردـق  دـیاب 
(2) .دیراد

؛ منک یم  هیصوت  يرادازع  مسارم  نتشادهگن  مرگ  دجاسم و  ندرک  رپ  هب  ار  ناناوج  صوصخ  هب  مدرم ، همه 

نتـشاد هگن  مرگ  تعامج و  هعمج و  ياهزامن  رد  روضح  دـجاسم و  ندرک  رپ  هب  ار  ناناوج -  صوصخ  هب  مدرم -  همه  بناـج  نیا 
(3) .منک یم  هیصوت  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  نادیهش  رالاس  يرادازع  مسارم 

ماظن ياهداهن  نیلوئسم و  . 2-2

دجاسم هب  نیلوئسم  مامتها  موزل  . 2-2-1

؛ تسا دجاسم  هب  نتخادرپ  دننک ، هجوت  نآ  هب  نیلوئسم  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  دیاب  ًامتح  هک  ییاهزیچ  زا 

 ... تسا دـجاسم  هب  نتخادرپ  دـننک ، هجوت  نآ  هب  مرتـحم  نیلوئـسم  دریگب و  رارق  هجوت  دروـم  یتسیاـب  ًاـمتح  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
(4) .دشخب یم  تیونعم  مدرم  هب  هک  دنتسه  يزکارم  دجاسم ... 

؛ دوش مامتها  یلیخ  دجاسم  هب  دیاب 

(5) .دوشب مامتها  یلیخ  دیاب  دجاسم  هب 

77 ص :

هام 19/10/1375. يد  زورلاس 19  تبسانم  هب  مق  سدقم  رهش  مدرم  فلتخم  راشقا  بالط و  املع ، رادید  رد  تانایب  - . 1
.451 ص : ج 2 ، ماما ، هفیحص  - . 2

ینیمخ 23/04/1368. ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملهچ  نایاپ  رد  ناریا ، فیرش  ّتلم  هب  مایپ  - . 3
.1390/07/28، هاشنامرک ناتسا  یئارجا  نیلوئسم  رادید  رد  تانایب  - . 4

یگدـنیامن رتاـفد  نالوئـسم  روشک و  ياـه  هاگـشناد  رد  هیقف  یلو  ناگدـنیامن  يزکرم  ياروـش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 5
.08/07/1369
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؛  دنهد یم  ناشن  ار  دنور  یم  دجسم  هب  هدیشک و  تسد  راک  زا  هک  اهنآ  تعامج و  فوفص  هک  ییاهملیف  زا  تیامح 

شخپ هک  نانچمه  تسین ، تعامج  زامن  جیورت  طاشن ، یب  ناگدوسرف  زا  مه  نآ  يدودعم  عمج  اب  يروجهم  تعامج  زامن  شیامن 
روشک رـسارس  رد  لاح  روش و  رپ  تعامج  فص  نارازه  ام  ياه  ناوج  .تسین  یفاک  ریوصت ، توص و  ياـه  هناـسر  زا  ناذا  يادـص 

زامن و لها  دوش ، یم  هتخاس  نانآ  یگدنز  ياه  تیعقاو  شرازگ  رد  ییامنیس  ياه  ملیف  هک  نانآ  زا  يدایز  مدرم  دنهد ، یم  لیکشت 
ياه هورگ  دننک ، یم  دنلب  يونعم  دورـس  نیا  هب  ادص  ناذا ، ماگنه  رد  دـّبعت  نامیا و  يور  زا  يرایـسب  ياه  هرجنح  دـندّجهت ، زاین و 

ابیز و هرهچ  يرنه ، ياه  تخاس  رد  دناوت  یم  اهنیا  دـنروآ ، یم  ور  دجـسم  هب  هدیـشک  تسد  هنازور  راک  زا  زامن  ماگنه  رد  یهوبنا 
(1) .دهد ناشن  همه  هب  ار  شخب  تاجن  هضیرف  نیا  هدننک  بیغرت 

مدرم عامتجا  لحم  رد  دجسم  هب  یسرتسد  تلوهس  . 2-2-2

؛ دریگرارق مولع  شرورپ و  شزومآ و  ناریدم  همانرب  قوف  تارابتعا  لّوا  فیدر  رد  ، يزادرپدجسم يزاسدجسم و 

ياه تیلاعف  تارابتعا  رد  دـیاب  يزادرپدجـسم  يزاسدجـسم و  مهـس  هک  منک  یم  يروآداـی  مولع  شرورپ و  شزومآ و  ناریدـم  هب 
(2) .دشاب لصفرس  نیا  ياه  شخب  رگید  مهس  زا  شیب  لّوا و  فیدر  رد  همانرب ، قوف 

؛ تسا ام  ناناوجون  ناناوج و  نانمؤم و  يرورض  زاین  دجسم ، هب  ناسآ  یسرتسد 

(3) .تسا ام  ناناوجون  ناناوج و  نانمؤم و  يرورض  زاین  دجسم ، هب  ناسآ  یسرتسد 

78 ص :

زامن 15/06/1380. يرسارس  سالجا  هب  مایپ  - . 1
.1380 / 06 / 15 زامن يرسارس  سالجا  هب  مایپ  - . 2

.1389 / 07 / 20 زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 3
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؛ دوش انب  دجسم  دنیآ  یم  درگ  نآ  رد  مدرم  هک  ییاه  ياج  یمومع و  ياهانب  همه  رد 

راطق ياه  هاگتسیا  اه و  هاگدورف  دننام  دنیآ  یم  درگ  نآ  رد  یمدرم  لاح ، عبط  هب  هراومه  هک  ییاه  ياج  یمومع و  ياهانب  همه  رد 
يدجاسم ای  اه  هناخزامن  اهنیا  دننام  يرهـش و  ياه  ناتـسوب  یتلود و  تارادا  یناگمه و  ياهوردوخ  ياه  هاگ  تمیزع  اهردـنب و  و 

(1) .دننک انب 

؛ دوش هتخاس  یفاک  ردق  هب  دجسم  ینابایب  ياه  هداج  رد 

(2) .دوش هتخاس  یفاک  ردق  هب  دجسم  ینابایب ، ياه  هداج  نایم  رد 

؛ دشاب هتشاد  دوجو  هدامآ  زاب و  دجسم  تعاس ، راهچ  تسیب و  رد  هار ، رس  ياهرهش  رد 

(3) .دشاب هتشاد  دوجو  هدامآ  زاب و  دجسم  تعاس ، راهچ  تسیب و  همه  رد  هار  رس  ياهرهش  رد 

دجسم ماما  نایلوتم و  . 2-3

دجاسم ندرک  لاعف  ظفح و  .2-3-1

؛ دننک ظفح  رگنس  رد  ار  مدرم  دنراد ، هک  ییاهرگنس  نآ  اب  تاعامج  همئا  املع و 

رد دنک و  ظفح  ار  امش  همه  دنوادخ ، دننک ...  ظفح  رگنس  رد  ار  مدرم  دنراد ، هک  ییاهرگنـس  نآ  اب  تاعامج  هعمج و  همئا  املع و 
ظفح هللا ، ءاـش  نا  هتـسیاش  لـماک و  روط  هب  ار  تاـج  هتـسد  ار ، ازع  سلاـجم  ار ، سلاـجم  دراد و  هگن  اـجرباپ  مکحم  اهرگنـس  نیا 

(4) .مینک

79 ص :

زامن 16/06/1371. سالجا  هب  مایپ  - . 1
ناجنز 31/06/1375. رهش  رد  زامن  هنالاس  ییامهدرگ  تبسانم  هب  مایپ  - . 2
ناجنز 31/06/1375. رهش  رد  زامن  هنالاس  ییامهدرگ  تبسانم  هب  مایپ  - . 3

.61 ص : ج 17 ، ماما ، هفیحص  - . 4
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؛ دننک رت  لاّعف  دنراد و  هگن  مکحم  ار  دجاسم  تاعامج ، همئا 

(2) .دننک رت  لاّعف  هشیمه  زا  ار  دجاسم  تاعامج ، مرتحم  همئا   (1) .دنراد هگن  مکحم  ار  دجاسم  نیا  دیاب  تعامج  همئا 

دجاسم تفرشیپ  رتهب و  هرادا  يارب  يزیر  همانرب  . 3-2-2

؛ دنوش هرادا  بوخ  ات  دیآ ؛ دوجو  هب  دجاسم  يارب  یمظن  یناحور ، نالوئسم  املع و  يوس  زا  دیاب 

نیا يارب  یمظن  یناحور ، نالوئسم  املع و  دوخ  يوس  زا  دیاب  .درک  هرادا  بوخ  یتسیاب  ار  يرادازع  سلاجم  اه و  هینیسح  دجاسم و 
(3) .دیآ دوجو  هب  زکارم 

؛ دننک يزیر  همانرب  دجاسم  يارب  تاعامج  همئا  نویناحور و 

؟(4) دنک يزیر  همانرب  دیاب  یسک  هچ  تاعامج ، همئا  نویناحور و  املع و  دوخ  زا  ریغ  .مینک  يزیر  همانرب  دجاسم  يارب  دیاب  ام 

درک يزیر  همانرب  دیاب  دجاسم  هب  نداد  تفرشیپ  ندیشخب و  لّوحت  يارب 

هک دجاسم  مینکب ...  نامدوخ  زا  دیاب  ام  هک  تسا  یلاؤس  نیا  مینکب ؟ میهاوخ  یم  هچ  میا و  هدرک  هچ  غیلبت  سلاجم  دـجاسم و  اب  ام 
امـش هک  دننک  یم  لاؤس  ام  زا  نارگید  مینکن ، رگا  و  مینکب ، نامدوخ  زا  دیاب  ام  هک  تسا  یبجاو  لاؤس  نیا  .تسین  راوید  رد و  طقف 

هچ دینکب و  دیهاوخ  یم  ییاهراک  هچ  دجاسم  هب  نداد  تفرشیپ  ندیشخب و  لّوحت  يارب 

80 ص :

.12 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 1
زامن 07/07/1376. سالجا  هب  مایپ  - . 2

ظاعو هعماج  تعامج و  همئا  املع و  نارهت ، زرابم  نویناحور  عمجم  زرابم و  تیناحور  هعماج  ياضعا  اـب  رادـید  رد  ینارنخـس  - . 3
مرحم 11/05/1368. هام  هناتسآ  رد  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  یگنهامه  ياروش  ياضعا  نارهت و 

ناضمر 14/ كرابم  هام  هناتـسآ  رد  روشک  فلتخم  طاقن  ظاعو  تاعامج و  همئا  نویناحور ، زا  یعمج  اب  رادـید  رد  ینارنخـس  - . 4
.1370 / 12
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(1) .دیراد شیپ  رد  ییاه  همانرب 

؛ دنک ادیپ  تافانم  نیفکتعم  تولخ  اب  هک  دشابن  يروج  یبنج  ياه  همانرب  دنشاب  بقارم  دجاسم  نیلوئسم 

نیا رد  دـجاسم ، نیلوئـسم  زا  یـضعب  میا  هدینـش  تسا و  یبوـخ  تصرف  کـی  فـلتخم  ياـهاج  رد  رفن  نارازه  عاـمتجا  هک  هچرگا 
ياه همانرب  نیا  منکب  ضرع  مهاوخ  یم  نم  نکل  دـننکب ؛ هدافتـسا  رتشیب  دارفا ، ًالثم  هک  دـنراذگ  یم  یعمج  ياه  همانرب  اـه  تصرف 

(2) .دنک ادیپ  تافانم  نیفکتعم  زا  مادکره  تولخ  اب  هک  دشابن  يروج  فاکتعا ، زکارم  یبنج 

يرنه یگنهرف -  یشزومآ و  ، یغیلبت داعبا  هب  مامتها  .3-2-3

؛ دنک هدافتسا  دیدج  یتاغیلبت  لیاسو  زا  دناوت  یم  تسناد  تحلصم  تعامج  ماما  رگا 

رگا الاح  مینک  هدافتسا  اهزیچ  روط  نیا  ملیف و  لثم  دیدج  ِیتاغیلبت  ياه  هاگتسد  لیاسو و  زا  دجاسم  رد  مییایب  ًامتح  میوگ  یمن  نم 
اب ناوت  یم  مه  ار  هتـشذگ  هویـش  نامه  هک  منک  یم  ضرع  نم  اما  تسا  يرگید  ثحب  تسناد ، تحلـصم  یتعامج  ماما  يدروم  رد 

(3) .مینکب دیاب  ار  راک  نیا  داد ؛ همادا  رتهب  ياوتحم 

؛ ددرگ رارقرب  يا  هتسیاش  هدش و  فیرعت  دنویپ  يراکمه و  یشزومآ  زکارم  دجسم و  نایم  لحم ، ره  رد 

هدش و فیرعت  دنویپ  يراکمه و  لحم ، ره  رد  یشزومآ  زکارم  دجسم و  نایم 

81 ص :

ناضمر 14/ كرابم  هام  هناتـسآ  رد  روشک  فلتخم  طاقن  ظاعو  تاعامج و  همئا  نویناحور ، زا  یعمج  اب  رادـید  رد  ینارنخـس  - . 1
.1370 / 12

.g 26/ 04/ 1387 یلع ترضح  دالیم  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  - . 2
.نامه - . 3
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.ددرگ (1) رارقرب  يا  هتسیاش 

؛ دننک رثؤم  ار  دجاسم  يرنه  - یگنهرف ياه  نوناک  جیسب ، يراکمه  اب  دجسم  یناحور 

اب  ... دجـسم یناحور  جیـسب ...  يراکمه  اب  هتبلا  دینکن ؛ شومارف  ار  دجاسم  يرنه  یگنهرف -  ياه  نوناک  هک  منک  یم  شرافـس  نم 
دینک و هعلاطم  دـینک ، رکف  دینیـشنب  .دـینک  راک  شیارب  دـینک ، رثؤم  ار  دـجاسم  يرنه  یگنهرف -  ياه  نوناک  نیا  جیـسب ، يراکمه 
هک دراد  دوجو  ییاه  باتک  .دینک  هعلاطم  .دینک  مهارف  دـنک ، یم  ادـیپ  روضح  اجنآ  هک  تسا  یناوج  نآ  زاین  اب  بسانتم  هک  ینخس 

ار ناتدوخ  .دنتـسه  شلها  هک  یناسک  زا  دینک  قیقحت  دیـسرپب ، دـیورب  تسه ؛ ییاه  باتک  .درک  هدافتـسا  اه  باتک  نیا  زا  دوش  یم 
.دیشاب اه  ناوج  ياریذپ  دیورب و  يرنه  یگنهرف -  ياه  نوناک  نیا  هب  دعب  دینک ، لالدتـسا  تفرعم و  حالـس  هب  حّلـسم  دینک ، زهجم 

(2)

جیسب تمواقم  يورین  . 2-4

؛ دیراد هگن  دجسم  ار  دجاسم  دینکن و  اهر  ار  دجاسم 

(3) .دیراد هگن  دجسم  ار  دجاسم  اهتنم  .تسا  دجاسم  نیمه  دراد ، هک  ییاج  نیرتهب  جیسب ، تمواقم  يورین  .دینکن  اهر  ار  دجاسم 

؛ دینک تکرش  نآ  تاغیلبت  دجسم و  ینید  مسارم  رد  دیناوخب و  دجسم  رد  تعامج  هب  ار  زامن 

، دیتسه نآ  رد  هک  يدجسم  ره  زامن  شیپ  رس  تشپ  تعامج ، هب  ار  زامن  تقو ، لوا 

82 ص :

.1389 / 07 / 20 زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 1
.19/07/1391، یلامش ناسارخ  نویناحور  املع و  رادید  رد  - . 2

روشک 27/08/1371. رسارس  جیسب »  » ناهدنامرف رادید  رد  تانایب  - . 3
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.دینک (1) تکرش  یبهذم  مسارم  نآرق و  اعد و  مسارم  رد  .دینک  تکرش  نآ  تاغیلبت  دجسم و  ینید  مسارم  رد  .دیناوخب 

؛ دینک رتشیب  ار  تیمیمص  نیا  دیشاب و  یمیمص  دجسم ، ناگدننک  تدابع  تعامج و  ماما  اب 

 - دیتسه هللادمحب  هک  دیشاب -  یمیمص  هناردارب  دندجسم ، رد  هک  ینینمؤم  اب  دجسم و  ناگدننک  تدابع  اب  دجـسم ، تعامج  ماما  اب 
(2) .دینک رتشیب  دینک و  ظفح  ار  نآ  و 

؛ دینک ظفح  ار  دجسم  ًاکرتشم  تعامج  ماما  امش و 

(3) .دینک ظفح  ار  دجسم  ًاکرتشم  تسه -  هک  سک  ره  دجسم -  نآ  تعامج  ماما  امش و 

؛ دزاس دیما  زا  زیربل  وپ و  هدنیآ  ، طاشنرپ هدنز ، ار  دجسم  طیحم  دیاب  یجیسب  ياه  هیحور  روضح 

(4) .دزاس دیما  زا  زیربل  وپ و  هدنیآ  طاشنرپ و  هدنز و  ار  دجسم  طیحم  دیاب  یجیسب  ياه  هیحور  ناناوج و  روضح 

نویناحور هیملع و  ياه  هزوح  . 2-5

؛ دنیامن هدامآ  دجسم  رد  هناقشاع  هنالوئسم و  هنادنمدرخ و  تیریدم  يارب  ار  نایناحور  هیملع ، ياه  هزوح 

هزوح .دشاب  هناقـشاع  یتح  و  هنالوئـسم ، هنادنمدرخ و  دیاب  تسا  دجـسم  یناحور  شود  رب  هک  دجـسم  يونعم  ییاوتحم و  تیریدـم 
نیا رد  ینایناحور  يزاس  هدامآ  يارب  هیملع  ياه 

83 ص :

روشک 27/08/1371. رسارس  جیسب »  » ناهدنامرف رادید  رد  تانایب  - . 1

روشک 27/08/1371. رسارس  جیسب »  » ناهدنامرف رادید  رد  تانایب  - . 2

روشک 27/08/1371. رسارس  جیسب »  » ناهدنامرف رادید  رد  تانایب  - . 3
.1389 / 07 / 20 زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 4

يربهر مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماما  رظنم  زا  یمالسا  زارط  www.Ghaemiyeh.comدجسم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 95 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_83_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_83_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_83_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_83_4
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دنراد یعیبط  یتاذ و  يا  هفیظو  زارط ،

؛ دنهد يرای  ار  تعامج  ناماما  دیاب  اج  همه  رد  دجاسم  روما  هب  یگدیسر  زکارم  هیملع و  ياه  هزوح 

دـجاسم و روما  هب  یگدیـسر  زکارم  دـننادب و  دوخ  یمتح  هفیظو  ار  يونعم  تبابط  يارب  شیوخ  يزاس  هدامآ  دـیاب  تعامج  ناماما 
(2) .دنهد يرای  ار  تعامج ] ناماما   ... ] اج همه  رد  هیملع  ياه  هزوح 

؛ دنرمشب گرزب  يا  هفیظو  ار  دجسم  تماما  الضف ، ینید و  ياملع 

(3) .دنرمشب گرزب  يا  هفیظو  زین  ار  دجسم  رد  تماما  الضف ...  ینید و  ياملع 

؛ دنزادرپب دوش ، یمن  هماقا  تعامج  زامن  اهنآ  رد  هک  يدجاسم  يونعم  نارمع  هب  الضف  ینید و  ياملع 

يوـنعم نارمع  هب  هک  تسا  هتـسیاش  دـنراد ، لاغتـشا  یتامدـخ  هـب  یتـلود  نوگاـنوگ  ياـه  شخب  رد  هـک  ییالـضف  ینید و  ياـملع 
(4) .دنزادرپب دوش ، یمن  هماقا  تعامج  زامن  اهنآ  رد  هک  يدجاسم 

؛ دنرمشب گرزب  يا  هفیظو  ار  دجسم  رد  تماما  دنلوغشم ، یتلود  ِنوگانوگ  ياه  شخب  رد  هک  ییالضف 

، دنراد لاغتشا  یتامدخ  هب  یتلود  ِنوگانوگ  ياه  شخب  رد  هک  ییالضف  ینید و  ياملع 

84 ص :

.1390 / 07 / 19، زامن يرسارس  سالجا  نیمتسیب  هب  مایپ  - . 1
.1389 / 07 / 20 زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 2

زامن 18/06/1377. سالجا  هب  مایپ  - . 3

زامن 18/06/1377. سالجا  هب  مایپ  - . 4
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(1) .دنرمشب گرزب  يا  هفیظو  زین  ار  دجسم  رد  تماما  ... 

؛ دننک دابآ  ار  دجاسم  دنورب و  دوخ  ياهرهش  هب  دنا  هتفر  مق  هب  ملع  يریگارف  يارب  هک  ییالضف 

ود یلاس  .دنیایب  صاخ  مایا  رد  دنیآ ، یمن  یّلک  هب  مه  رگا  ای  دننک ، ترجه  دنیایب  دنا ] هتفر  مق  هب  ملع  يریگارف  يارب  هک  ییالـضف  ]
، ملع هلئسم  نیاربانب  .دننک  دابآ  ار  دجاسم  دنورب ، اهرهش  هب  دنورب ، اهاتسور  هب  دنورب ، مدرم  نیب  .دنیایب  اجنیا  هام  راهچ  هام ، هس  هام ،

(2) .تسا یمهم  هلئسم 

نایهاگشناد هاگشناد و  . 2-6

؛ دیزاسب دجسم  دیربب و  الاب  ار  مالسا  مچرپ  هاگشناد  رد 

هب رهاظت  دیناوخب ؛ زامن  ًاعامتجا  دیزاسب ؛ دجسم  دینکب ؛ یبهذم  تاغیلبت  دیربب ؛ الاب  ار  مالسا  مچرپ  هاگـشناد  رد  دینک  یعـس  نایاقآ 
(3) .تسا مزال  یبهذم  تدحو  .دینکب  ندناوخ  زامن 

؛ دینک رپ  ار  دجاسم  دیورب  میوگب  اه  یهاگشناد  امش  هب  منک و  ادا  دیاب  ار  مفیلکت  نم 

تسا رگنس  .دینک  رپ  دیورب  ار  دجاسم  نات  همه  اهوجـشناد ، امـش  اه ، یهاگـشناد  امـش  .میوگب  امـش  هب  منک ، ادا  دیاب  ار  مفیلکت  نم 
(4) .درک رپ  دیاب  ار  اهرگنس  .اجنیا 

؛  دیورب مه  دجسم  دیشاب و  یهاگشناد  هک  درادن  تافانم 

یهاگشناد .درادن  مه  اب  تافانم  دینک ، ظفح  ار  دجاسم  مه  دینک ، ظفح  ار  اه  هاگشناد  مه 

85 ص :

.1377 / 06 / 18 زامن سالجا  هب  مایپ  - . 1
.1390/07/20، هاشنامرک ّتنس  لها  هعیش و  نویناحور  عمج  رد  تانایب  - . 2

.267 ص : ج 1 ، ماما ، هفیحص  - . 3
.393 ص : ج 12 ، ماما ، هفیحص  - . 4
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(1) .دینک ریمعت  مه  ار  دجاسم  .دیورب  مه  دجسم  دیشاب ،

؛ دشاب افص  نما و  هاگیاج  سرادم ، اه و  هاگشناد  ِدجسم 

ییامنهار و يراسگمغ و  تعامج ، ماما  و  دشاب ، افص  نما و  هاگیاج  دناوت  یم  دجـسم  هوبنا ، یناسنا  زکارم  رگید  اه و  هاگـشناد  رد 
.دنک هیده  نارازگزامن  هب  یهلا  تیاده  تمحر و  طبهم  نآ  رد  زامن ، هماقا  رانک  رد  ار  یلدمه 

تفای و دنهاوخ  هسردم  هاگـشناد و  دجـسم  ار  دوخ  عمجت  زکرم  نیرت  باّذج  تروص ، نآ  رد  يزومآ  شناد  ییوجـشناد و  عماجم 
(2) .دش دهاوخ  ناناوج  تیلاّعف  هاگیاپ  اوقت ، هاگیاپ 

86 ص :

.501 ص : ج 12 ، ماما ، هفیحص  - . 1
زامن 16/06/1381. يرسارس  سالجا  هب  مایپ  - . 2
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یمالسا زارط  تعامج  ماما  مراهچ : لصف 

هراشا

87 ص :
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88 ص :
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هاگیاج تلزنم و  . 1

يزامن شیپ  زامن و  شیپ  تیمها  .1-1

؛ تسا یشالترپ  تیلاعفرپ و  رثؤم ، بوخ ، راک  مدقتعم ؛ یلیخ  يزامن ، شیپ  ّتنس  هب 

زامن شیپ  اه  تّدم  نوچ  نم  دوخ  اما  دنشاب ؛ هتـشادن  لوبق  ًاعقاو  مه  اه  یـضعب  دیاش  .مدقتعم  یلیخ  يزامن ، شیپ  ّتنـس  نیا  هب  نم 
یناسک ًابلاغ  .تسا  یـشالترپ  تیلاعفرپ و  رثؤم و  بوخ و  راک  ردـقچ  يزاـمن ، شیپ  هک  مناد  یم  ما ، هدرک  يزاـمن  شیپ  ما و  هدوب 
دندیود نوریب  يروف  دندناوخ و  يزامن  دجسم  رد  هک  مه  اه  یـضعب  هچ ! ینعی  يزامن  شیپ  دنناد  یمن  دنا ، هدرکن  يزامن  شیپ  هک 

(1) .دنمهف یمن  ار  يزامن  شیپ  معط  مه  اهنآ  دنتفر ، يرگید  راک  لابند  و 

؛ دیسر دنهاوخ  دوخ  لامآ  هب  رگلواپچ  بناجا  دوش ، دراو  تعامج  همئا  تیعقوم  رد  یللخ  رگا 

ریاس دنمجرا و  يابطخ  مرتحم و  تعامج  همئا  مالعا و  ياملع  شرافس  ًارارک 

89 ص :

یگدـنیامن رتاـفد  نالوئـسم  روشک و  ياـه  هاگـشناد  رد  هیقف  یلو  ناگدـنیامن  يزکرم  ياروـش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 1
.08/07/1369
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تعامج نیا  تیعقوم  رد  یللخ  هتـساوخن  يادخ  رگا  هک  دنادب  مظعم  ّتلم  تسا  مزال  .ما  هدومن  ار  هرهطم  تعیرـش  هب  نارازگتمدخ 
دهاوخ تسد  زا  روما  هتـشر  دیـسر و  دـنهاوخ  دوخ  لامآ  هب  رگلواپچ  بناجا  دوش ، دراو  دنتـسه -  نآرق  مالـسا و  نارادـساپ  هک  - 

درک و شومارف  دـیابن  ار  هقبط  نیا  تمدـخ  .دروآ  ناجیه  هب  یمالـسا  هیحور  اـب  ار  ّتلم  هک  دوب  مرتحم  رـشق  نیا  يرگنـشور  .تفر 
.تسا (1) شمارآ  هب  ور  عاضوا  روشک ، مامت  رد  هک  تسا  هقبط  نیا  کمک  اب  زین  نونکا 

؛ تسا هدش  هدرپس  دیتسه ، یلوا  صخاش و  هک  تاعامج  همئا  امش  هب  مالسا  زورما 

مالسا دنتسه ، یناحور  لغش  لوغشم  هک  يرگید  ناسک  هچ  تاعامج و  همئا  هچ  هعمج و  همئا  هچ  دنتـسه ، هک  اج  ره  رد  نویناحور 
(2) .میتسه مالسا  رادساپ  همه  زورما  ام  .تسا  هدش  هدرپس  دیتسه  یلوا  دیتسه و  صخاش  هک  امش  هب  ام و  ّتلم  هب  زورما 

؛ تسا تناما  نویناحور  رگید  تعامج و  همئا  تسد  رد  مالسا  زورما 

لوغشم سرادم  رد  هک  ییاه  نآ  هچ  دننک و  یم  يراکادف  دنور و  یم  اه  نادیم  رد  هک  اه  ناوج  هچ  روشک ، رساترس  رد  نویناحور 
هک ییاهنآ  هچ  دنتسه و  تاعامج  هعمج و  همئا  هک  ییاهنآ  هچ  دنتسه و  سیردت  هب  لوغشم  هک  ییاهنآ  هچ  دنتسه و  مولع  لیصحت 

تسد رد  مالسا  هک  دننک  هجوت  دنتسه ، رگید  ياهاج  اه و  نویـسیمک  رد  هک  ییاهنآ  هچ  دنتـسه و  ییاضق  تاماقم  اه و  هاگداد  رد 
.تسا (3) تناما  صوصخلاب  هفیاط  امش 

تعامج همئا  راذگریثات  شقن  .1-2

تایح هیام  حور و  دجسم ، رد  زوسلد  سانشراک و  دنمدرخ ، راگزیهرپ ، یناحور 

90 ص :

.264 ص : ج 6 ، ماما ، هفیحص  - . 1
.435 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 2
.188 ص : ج 14 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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؛ تسا دجسم 

دجسم تایح  هیام  حور و  ناتسرامیب ، رد  راتسرپ  کشزپ و  نوچمه  دجـسم ، رد  زوسلد  سانـشراک و  دنمدرخ ، راگزیهرپ ، یناحور 
(1) .تسا

؛ دنتسه ّتلم  ردپ  تعامج  هعمج و  همئا 

.ّتلم (2) يارب  زا  دنتسه  ردپ  اهنیا  هک  دنشاب  هتشاد  انعم  نیا  هب  هجوت  دیاب  اهنیا  مرتحم ، نویناحور  تعامج ، همئا  هعمج ، همئا 

؛ تساه هعمج  تعامج و  همئا  نیمه  دنک  یم  عمتجم  ار  مدرم  هچنآ 

لئاسم دینک  یعـس  اهرهـش  ریاس  رد  نارگید  نامرک و  رد  امـش  .تساه  هعمج  تعامج و  همئا  نیمه  دنک  یم  عمتجم  ار  مدرم  هچنآ 
(3) .تسین یسرت  چیه  رگید  دنرظان ، رضاح و  هنحص  رد  هک  مه  مدرم  دیشاب ، هتشاد  مهافت  رگیدکی  اب  دینک و  حرطم  ار  ناتدوخ 

؛ تسا دجسم  یناحور  شود  رب  دجسم  يونعم  ییاوتحم و  تیریدم 

(4) .تسا دجسم  یناحور  شود  رب  ...دجسم  يونعم  ییاوتحم و  تیریدم 

تعامج همئا  هب  مدرم  هجوت  موزل  . 1-3

؛ دیرامشب مهم  مرتحم و  ار  دجاسم  رد  تعامج  همئا 

(5) .تسا مهم  یلیخ  دجاسم  تماما  دنراد ، یگتسیاش  هک  یناسک  .دیرامشب  مهم  دیرامشب ، مرتحم  ار  دجاسم  رد  تعامج  تماما 

91 ص :

.1389 / 07 / 20 زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 1
.250 ص : ج 19 ، ماما ، هفیحص  - . 2
.260 ص : ج 16 ، ماما ، هفیحص  - . 3

.1390 / 07 / 19، زامن يرسارس  سالجا  نیمتسیب  هب  مایپ  - . 4
.19/07/1391، یلامش ناسارخ  نویناحور  املع و  رادید  رد  - . 5
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؛ دراد هجوت  تعامج  ماما  هب  مدرم  شوه  همه  شوگ و  مشچ و 

اجنیا مدرم  هک -  مدـید  متفر  فورعم  تـالحم  تـالحم ، هک -  مدـید  متفر  هـک  یتـقو  اـجنیا  ياهرهـش  زا  یکی  رد  یناوـج  رد  نـم 
مدرک ادـیپ  هجوت  هک  دـعب  .دـشاب  فرحنم  هک  دوش  یم  ادـیپ  اهنآ  رد  مک  .ناشمدرم  دـنبوخ  .رگید  ياهاج  اب  دـنراد  قرف  .دـنحلاص 
مدرم .دـندوب  بوخ  یلیخ  هک  دـندوب  ییاملع  اجنآ  ياملع  بوخ ، ملاع  اجنآ  ملاع  مدوب -  نم  هک  یتقو  نآ  اجنآ -  ملاع  هک  مدـید 

.تسا (1) روج  هچ  نیا  تعامج ، ماما  نیا  اقآ ! نیا  هکنیا  هب  دراد  هجوت  ناششوه  همه  ناششوگ و  ناشمشچ و 

اه شلاچ  اه و  بیسآ  . 2

تافآ . 2-1

یلصا فیاظو  رد  فعض  یهاتوک و  . 1-2-1

؛ تسا هدش  فیعض  دجسم  يزامن  شیپ  هفیظو  ماجنا  دجسم و  رد  یناحور  روضح  هنافسأتم 

تـسا دـجاسم  رد  ام  راک  نیرت  يرورـض  نیرت و  یلّوا  نیا  میناوخب ؛ زامن  مدرم  اـب  میورب و  اـه  بش  اـهرهظ و  اـه و  حبـص  دـیاب  اـم 
نیا ایآ  تسا ، هدـش  رهظ  هک  دـنکن  ساسحا  اما  دورب ، هار  ناـبایخ  رد  یـسک  درذـگب ، مه  تعاـس  کـی  رهظ  زا  دوشب ، رهظ  هکنیا  ...
کی ِناکما  ناوت و  ّدح  رد  میـشاب و  هتـشادن  روضح  دجاسم  رد  میرادـن ، هگن  مرگ  ار  دـجاسم  ام  رگا  دزاس !؟ یم  اعدا  نآ  اب  هیـضق 
دنیایب دـندنبب و  ار  ناشاه  ناّکد  مدرم  رهظ  ناذا  ماگنه  هب  هک  مینک  عقوت  میناوت  یم  روطچ  میـسرن ، دجـسم  هب  زامن  شیپ  یناحور و 

یم نتفگ  تاغیلبت و  مه  مدرم  ندمآ  هتبلا  .دوشب  مهارف  مدرم  ندمآ  يارب  هنیمز  ات  میـشاب  اجنآ  دیاب  ام  دـنناوخب !؟ زامن  ام  ِرـس  تشپ 
هنافسأتم هک  تساجنآ ، رد  ام  روضح  زا  ترابع  نآ ، یضتقم  هنیمز و  اما  دهاوخ ؛

92 ص :

.250 ص : ج 11 ، ماما ، هفیحص  - .. 1
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(1) .مینک جالع  ار  اه  نیا  دیاب  ام  تسا ؛ هدش  فیعض 

؛ مفلاخم دنتسه ، مه  دجسم  زامن  شیپ  هک  یلاح  رد  دنوش ، یم  راک  لوغشم  يا  هرادا  کی  رد  هک  ینویناحور  اب 

نوچ مفلاخم ؛ دنتـسه ، مه  دجـسم  نالف  زامن  شیپ  هک  یلاح  رد  دـنوش ، یم  راک  لوغـشم  يا  هرادا  کی  رد  هک  ینویناـحور  اـب  نم 
دیوگ یم  ارچ ؟ مییوگ  یم  .دـنور  یمن  دجـسم  هب  تعامج  زامن  هماقا  يارب  هتفه  رد  زور  هس  هتفه ، رد  زور  ود  هتفه ، رد  زور  کـی 
یتدم زا  دعب  اقآ  الاح  دنا ؛ هتسشن  رظتنم  تعامج  فص  رد  مدرم  دور ؛ یم  رید  یلو  زامن ، دور  یم  ای  .دوب  غولش  مرـس  مدش ؛ راتفرگ 

(2) .متسین قفاوم  شور  نیا  اب  نم  تسا ! شتسد  مه  تنوسماس  فیک  کی  یهاگ  دیآ ؛ یم  ناود  ناود 

؛ دنوش یم  ادج  اهنآ  زا  ّتلم  مک  مک  دننک ، شومارف  ار  تساهنآ  هب  لوحم  هک  یفیاظو  تعامج  همئا  رگا 

، اهنیا همه  تعامج ، همئا  ابطخ ، زا  نیلصحم ، زا  اهقف ، املع و  زا  تساهنآ ، لماش  ّتیناحور  هک  یتاقبط  مامت  نویناحور ، نیب  هچنانچ 
، دـنورب تسین  اهنآ  هب  لّوحم  هک  يرگید  هار  کی  و  دـننک ، شومارف  ار  فیاظو  نآ  تسا ، ناشدوخ  هب  لّوحم  هک  یفیاـظو  نآ  رگا 
زا ریغ  يرگید ، روج  کی  ّتلم  نیب  رد  ار  امـش  ًالوا  هک  دوش  یم  نیا  بجوم  مظن  فالخ  نیا  و  تسا ، یمظن  فالخ  کـی  مه  نیا 

اتدوک دمآ و  ناخ  اضر  هک  یلیاوا  رد  هک  يا  هلئسم  نیمه  .دننک  ادج  مک  مک  اهامش  زا  ار  ّتلم  دننک و  یفرعم  تسه  تیعقاو  هکنآ 
(3) .دوش یم  عورش  الاح  دراد  اه  همانرب  نامه  دش ، رقتسم  دعب  درک و 

93 ص :

ناضمر 14/ كرابم  هام  هناتـسآ  رد  روشک  فلتخم  طاقن  ظاعو  تاعامج و  همئا  نویناحور ، زا  یعمج  اب  رادـید  رد  ینارنخـس  - . 1
.1370 / 12

نویناحور 17/08/1385. اب  رادید  - . 2
.9 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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؛ دش دهاوخ  تسس  مالسا  تیناحور و  هب  مدرم  نامیا  دننک ، یهاتوک  یصخش  لمع  رد  تاعامج  همئا  رگا 

رد ام  هدرکن  يادـخ  رگا  دـننادب ]  ... ] دنلوغـشم ربنم  ای  تاعامج ،  تماما  ای  هعمج ، تماـما  اـی  سیردـت ، هب  اهرهـش  رد  هک  یناـیاقآ 
رگا  (1) .دش دهاوخ  تسس  ّتیناحور  تیونعم  هب  مدرم  نامیا  میهدب ، جرخب  یهاتوک  مینک و  یتسـس  لمعرد ... ] یـصخش   ] فیلکت

یم لمع  وا  فالخ  رب  ناتدوخ  هک  دییوگب  يزیچ  دجسم  دیتسین و  شلماع  ناتدوخ  هک  دییوگب  يزیچ  امش  ربنم  رد  هتساوخن  يادخ 
(2)  . تسام همه  هدهع  هب  نیا  دوش و  یم  مالسا  تسکش  بجوم  مک  مک  نیا  دوش و  یم  فرصنم  امش  زا  ناشاهلد  مدرم  دینک ،

؛ دنک راتفر  ورشیپ  ورسپ و  یهن و  رما و  اب  دشاب و  یهدنامرف  دیابن  دجسم  یناحور  شنم 

هلحم نالف  رد  دینک  ضرف  امـش  .تسا  ضحم  یمدرم  ًالـصا  یهدـنامرف  تافیرـشت  دـنچره  دـشاب ؛ یهدـنامرف  دـیابن  یناحور  شنم 
ورـسپ و یهن و  رما و  اب  دـنک ؟ یم  راتفر  هنوگچ  دجـسم  کی  زامن  شیپ  .دـیتسه  دجـسم  کی  زامن  شیپ  يرگید  رهـش  ره  ای  نارهت 

.دنیآ (3) یمن  شزامن  هب  مدرم  دنکب ، رگا  دنک ؟ یم  راتفر  ورشیپ 

؛ دیآ دوجو  هب  فالتخا  دجسم ، جیسب  یناحور و  نیب  دیابن 

(4) .دیایب دوجو  هب  فالتخا  دجسم ، جیسب  دجسم و  یناحور  نیب  هک  تسا  دب 

؛ دننکن عازن  تسا  تیناسفن  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  کی  رس  رب  تاعامج  همئا 

رسارس نویناحور  تاعامج ، همئا  هعمج ، همئا  همه  هب  فلتخم ، تاجتسد  هب  مدرم ، هب 

94 ص :

.1370 / 05 ناتسرل 30 / ناتسا  نویناحور  املع و  عمج  رد  ینارنخس  - . 1
.494 ص : ج 17 ، ماما ، هفیحص  - . 2

یماظتنا 23/10/1383. يورین  یسایس  یتدیقع ، نالوئسم  رادید  رد  تانایب  - . 3
.19/07/1391، یلامش ناسارخ  نویناحور  املع و  رادید  رد  - . 4
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هک تسین  روط  نآ  .دننکن  عازن  تسا  تیناسفن  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  کی  رس  رد  هک  دوشب  هیـصوت  انعم  نیا  اهرـشق  ریاس  روشک و 
دوش یمن  ناسنا  ادخ  يارب  نمؤم ، هب  دنک  تناها  دوش  یمن  ناسنا  ادخ  يارب  .دشاب  ادـخ  هب  دـشاب ، مالـسا  هب  طوبرم  اه  عازن  یـضعب 

(1) .تسا يروج  نیا  ناسنا  تیسفن  هک  تسا  نیا  يارب  همه  اه  نیا  دنکب ، نمؤم  رتس  فشک  هک 

یمالسا ماظن  بالقنا و  فیعضت  . 1-2-2

؛ دننزن تسا  یمالسا  يروهمج  هب  رضم  هک  ییاهزیچ  ناشراتفگ  رادرک و  ، راتفر رد  هک  دننک  هجوت  تاعامج  همئا 

هب شطبر  یمالـسا  يروهمج  نیا  هکنیا  هب  دننکب  هجوت  دنراد ...  راک  ورـس  مدرم  اب  هک  يرگید  نویناحور  تاعامج و  هعمج و  همئا 
نارگید زا  رتشیب  دنیبب ، همدص  یناحور  رفن  کی  هتـساوخن -  يادـخ  زا -  رگا  یمالـسا  يروهمج  نیا  تسا و  نارگید  زا  رتشیب  اهنآ 
یمالسا يروهمج  لاح  هب  رضم  هک  ییاهزیچ  ناشراتفگ ؛ رد  ناشرادرک ، رد  ناشراتفر ، رد  دننکب ، هجوت  نایاقآ  دیاب  .دراد  هذخاؤم 

(2) .دننزن تسا ]  ]

؛ میورب رانکو  میشاب  فرط  یب  ام  رگید  هدیسر و  اجنیا  هب  بالقنا  دنیوگب ، هک  تسین  شریذپ  لباق  تاعامج  همئا  زا 

 - مالــسا ياـبطخ  شود  رب  تـسا و  رتـشیب  نوییناـحور  شود  رب  هـفیظو  نـیا  تـسه و  اـم  تـّلم  هـمه  هـفیظو  هـک  يزیچ  نآ  زورما 
هک روط  نآ  مدرم  ياه  هدوت  .دورب  ولج  شبنج و  نیا  دـنامب  یقاـب  هک  دـننک  شـشوک  هک  تسا  نیا  تسا ، رتشیب  مه  ناگدـنیوگ - 

نویناحور و رب  تّجح  اذهل ، .ابطخ و  زا  ای  نویناحور  زا  دوش  یم  هتفگ  هک  ییاه  فرح  ییاریذپ  يارب  دنرـضاح  دینک ، یم  هظحالم 
ياهرشق همه  تعامج و  همئا  رب  ناگدنیوگ ، رب  ابطخ و  رب 

95 ص :

.300 ص : ج 20 ، ماما ، هفیحص  - . 1

.415 ص : ج 16 ، ماما ، هفیحص  - . 2
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یمن یلاخ  تسد  اب  هک  ام  مینکب ؟ هچ  ام  هک  دـیتشاد  رذـع  اضر  اضردّـمحم و  نامز  رد  امـش  .تسا  ماـمت  ادـخ ، فرط  زا  یناـحور 
هتفگ دنراذگ  یمن  مه  ار  اه  فرح  .مینزب  فرح  ام  هک  دـنهد  یمن  شوگ  ام  هب  هک  مه  مدرم  .میورب  اهنیا  هناّحلـسم  گنج  هب  میناوت 

، ناگدـنیوگ زورما  تسا ؟ هتفریذـپ  ادـخ  شیپ  تسه ؟ رذـع  نیا  زورما  نـکل  دوـب ، تـقو  نآ  رد  هـک  دوـب  ییاهرذـع  اـهنیا  .دوـشب 
فرط یب  ام  رگید  هدیـسر ، هک  اجنیا  هب  یمالـسا  بالقنا  نیا  هک  اهنآ  زا  تسا  هتفریذـپ  دنتـسه ، هک  اـج  ره  رد  اـملع ، ناگدنـسیون ،

؟(1) میورب رانک  میشاب ،

؛ دوش یم  راد  هکل  یمالسا  يروهمج  دنهد ، ماجنا  اجیب  ياه  تلاخد  رگا  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  تاعامج  همئا 

زا هچ  هعمج و  تاعامج و  همئا  املع و  هقبط  زا  هچ  دنونـش ، یم  ار  نم  يادص  دنتـسه و  روشک  نیا  زا  ياج  ره  رد  هک  ینایاقآ  همه 
انعم نیا  هب  هجوت  دنتـسه ، روما  نیا  يّدـصتم  نویناحور -  زا  دالب -  رد  هک  یناسک  و  دنتـسه -  اـملع  زا  مه  اـهنآ  هک  اـبطخ -  هقبط 

دوخیب و ياه  تلاخد  کی  هتساوخن -  يادخ  رگا -  .تسا  هتـسب  امـش  تسد  هب  یمالـسا  يروهمج  يوربآ  زورما  هک  دنـشاب  هتـشاد 
(2) .دوش یم  راد  هکل  یمالسا  يروهمج  نیا  دیهدب ، ماجنا  تسین ، حیحص  نویناحور  زا  هک  ییاهراک  کی  اجیب ،

؛ تسا بقاعم  درادرب ، مالسا  حلاصم  فالخ  رب  یمالک  مدق و  تعامج ، همئا  رگا 

يادـخ رگا -  تسه ، يراک  کـی  لوغـشم  نییناـحور  زا  یمالـسا  يروهمج  نیا  رد  هک  یناـسک  تعاـمج و  همئا  هعمج و  همئا  رگا 
تمدخ هب  لوغـشم  هک  روما  همه  نایدصتم....تسا  بقاعم  درادرب ، مالـسا  حلاصم  فالخ  رب  یمالک  کی  یمدـق ، کی  هتـساوخن - 

ّتقد لامک  اب  دیاب  دشاب ، ًاهابتشا  ول  دشاب و  راک  رد  یفالخ  کی  هتساوخن -  يادخ  رگا -  دنتسه ،

96 ص :

.327 ص : ج 15 ، ماما ، هفیحص  - . 1

.348 ص : ج 16 ، ماما ، هفیحص  - . 2
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(1) .دوشب عقاو  دیاب  هک  هچنآ  فالخ  رب  دوشب  عقاو  یبلطم  کی  ادابم  هک  دننک  هقادم  دننک و  هظحالم 

؛  دنیامن يراددوخ  دوش  هقرفت  ینارگن و  بجوم  هک  ینخس  ره  زا  دنیامرف  ششوک  تاعامج  هعمج و  همئا 

تاعامج هعمج و  همئا 

هک ینخس  ره  زا  دشاب و  رارقرب  روشک  رد  شمارآ  هک  دنیامرف  ششوک  ناگدنیوگ  ریاس  ربانم و  اه و  هبطخ  رد  یلاعت -  هللا  مهدّیا  - 
(2) .دنیامن يراددوخ  دوش  هقرفت  مدرم و  ینارگن  بجوم 

؛ دینک تحیصن  دینکن ، فیعضت  دوش ، رداص  تسا  مالسا  ای  امش  هقئاذ  فالخ  رب  هک  یبلطم  یتلود  لوئسم  زا  رگا 

یمالـسا تلود  نیرومأم  اـج ، همه  رد  دـنیآ ، یم  تلود  زا  هک  ینیرومأـم  هک ...  دنـشاب  هتـشاد  اـنعم  نیا  هب  هجوت  تاـعامج ...  همئا 
یبلطم کی  دنک ، یم  هابتـشا  ای  درادن  لئاسم  رب  عالطا  تسرد  هکنیا  ثیح  نم  هک  رومأم  کی  زا  هتـساوخن -  يادخ  رگا -  .دنتـسه 

تحیـصن ار  وا  دینکن ، فیعـضت  دینکن ، هلباقم  دوشب ، رداص  وا  زا  تسا ، یمالـسا  لئاسم  فالخ  رب  ای  تسامـش  هقئاذ  فالخ  رب  هک 
(3) .دینک

اه هئطوت  . 2-2

؛ دنروایب رد  هطلس  تحت  ار  اه  ّتلم  دنهاوخ  یم  تعامج  ماما  زا  مدرم  ندرک  ادج  اب  یمالسا  دالب  رد  نارگ  هطلس 

دنراد یمالسا  دالب  ناناملسم و  قرش و  مدرم  زا  هک  ینالوط  ياه  هعلاطم  اب  اهنیا 

97 ص :

.279 ص : ج 16 ، ماما ، هفیحص  - . 1

.202 ص : ج 14 ، ماما ، هفیحص  - . 2

.348 ص : ج 16 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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، دنا هدرک  یسررب  دنا و  هدرک  هعلاطم  دنا و  هدمآ  فلتخم  ياه  لکش  اب  یمالـسا  دالب  نیا  رد  اهنآ  ياه  سانـشراک  و  دنا ، هتـشاد  و 
ماما رهـش ، نآ  ياّلم  يرهـش  ره  رد  .دـنراد  ذوفن  اهنآ  رد  نییناحور  و  دـنکیدزن ، نییناحور  اب  نیملـسم  ياـه  هدوت  هک  دـنتفای  ار  نیا 
هطلـس تحت  دنفاکـشب و  ار  ّتلم  نیا  دـنهاوخب  رگا  سپ  دـنراد ، يونـش  فرح  وا  زا  مدرم  دراد و  طباور  مدرم  اب  رهـش  نآ  تعامج 

(1) .دننک ادج  اهنآ  زا  ار  اهنآ  ادج و  نییناحور  نیا  زا  ار  مدرم  دیاب  دنروایب 

؛ دننک لافغا  املع  هب  تبسن  ار  مدرم  دنیوگب و  ار  تافارحنا  ًامئاد  نافلاخم  دوش  یم  بجوم  تاعامج  همئا  فارحنا 

و تسادخ ؛ ینارون  ماکحا  هب  تنایخ  تسا  مالسا  هب  تنایخ  مینکب ؛ تنایخ  تناما  نیا  هب  هچنانچ  تساهام  تسد  هب  مالـسا ]  ] تناما
ییاهنآ هچ  دنتسه و  تاعامج  هعمج و  همئا  هک  ییاهنآ  هچ  و...روشک  رـساترس  رد  نویناحور  ...تسا  فیعـض  ياه  ّتلم  هب  تنایخ 

فارحنا ...هک  دـننک  هجوت  دنتـسه ، رگید  ياهاج  اه و  نویـسیمک  رد  هک  ییاهنآ  هچ  دنتـسه و  ییاضق  تاماقم  اه و  هاگداد  رد  هک 
ناشدوخ راتفگ  ناشدوخ و  ياه  ملق  اب  دنتسه  نمشد  مالسا  اب  امش و  اب  هک  یصاخشا  هک  دوش  یم  بجوم  امـش  زا  یـضعب  ولو  امش 

هتفگ ًامئاد  امـش  فارحنا  نکل  دوشن ، هتفگ  نآ  زا  هملک  کی  امـش  تادـهاجم  دـننک : گرزب  ار  بلطم  کی  دـننک و  هلمح  امـش  هب 
(2) .دننک لافغا  امش  تادهاجم  زا  ار  مدرم  دوشب ؛ هدناوخ  مدرم  شوگ  هب  دوشب و 

اه یگژیو  اه و  صخاش  .3

قشمرس وگلا و  . 3-1

؛ دنشاب نارگید  قشمرس  هلفان  هضیرف و  ياهزامن  ّتیمک  تیفیک و  رد  تعامج  همئا 

98 ص :

.330 ص : ج 12 ، ماما ، هفیحص  - . 1

.188 ص : ج 14 ، ماما ، هفیحص  - . 2

يربهر مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماما  رظنم  زا  یمالسا  زارط  www.Ghaemiyeh.comدجسم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 110 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_98_2
http://www.ghaemiyeh.com


نارگید قشمرـس  هلفاـن  هضیرف و  ياـهزامن  تـّیمک  تـیفیک و  رد  مالـسلا ) مـهیلع  ) هـمئا فورعم  باحـصا  دـننام  تعاـمج ...  هـمئا 
(1) .دنشاب

؛ دننک یم  ّتیعبت  وا  زا  مدرم  دشاب ، هتشادن  ایند  هب  هجوت  دشاب و  يا  هتسراو  ياقآ  ، تعامج ماما  رگا 

یم وا  زا  تیعبت  مدرم  دشاب ، هتـشاد  ادخ  هب  هجوت  دشاب ، هتـشادن  ایند  هب  هجوت  دـشاب ، يا  هتـسراو  ياقآ  اقآ ، تعامج و  ماما  نیا  رگا 
.تسا (2) نییناحور  هقبط  هدهع  هب  فیلاکت  همه  رب  دیاز  فیلکت  کی  تهج  نیا  زا  .دننک 

؛ دننکن یلوا  كرت  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  یلیخ  تعامج  همئا 

دینک ضرف  رگا  .دننکب  گرزب  ار  فعض  هطقن  نیا  دننکب ، ادیپ  یفعض  هطقن  کی  هک  دنهاوخ  یم  ّتیناحور ، اب  دنفلاخم  هک  ییاهنآ 
همئا زا  یّتح  ای  دهاوخب  تسه ، رگا  ًالثم -  ییارجا -  روما  زا  یکی  لّفکتم  هک  یسک  زا  ای  تسه  اضق  لّفکتم  هک  یـسک  کی  زا  هک 

یم شگرزب  ار  نیا  دـننادب ، تسه ، یلوا  كرت  اـی  تسا  فـالخ  اـهنآ  لاـیخ  هب  هک  يزیچ  کـی  تقو  کـی  رگا  تعاـمج  هعمج و 
انعم نیا  دیاب  نایاقآ  .دنهدب  تسد  زا  ار  ناشدوخ  هجو  هفیاط  نیا  هک  دنراد  هک  يدصقم  نیمه  يور  دـننز ، یم  نآ  هب  نماد  دـننک ،

، ناوج ياملع  ضعب  زا  ناوج ، ياه  هبلط  ضعب  زا  اه ، ناوج  ًـالثم -  ضعب -  زا  هتـساوخن -  يادـخ  هک -  دـننکب  هجوت  یلیخ  مه  ار 
تـسد بابـسا  هک  دوشن  ادیپ  نیا ، تسا  عرـش  فالخ  رب  هتـساوخن -  يادـخ  تسا و -  قاذـم  فالخ  رب  هک  يزیچ  کی  تقو  کی 

(3) .دشاب مارآ  روشک  نیا  دنراذگن  دنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ  يارب  دوشب 

99 ص :

.1378 / 06 / 18 زامن رانیمس  نیمهن  هب  مایپ  - . 1
.250 ص : ج 11 ، ماما ، هفیحص  - . 2
.379 ص : ج 15 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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زوسلد یبرم  . 3-2

؛ دننک تیبرت  ار  دنراد  هک  یعاعش  مه  دوخ و  مه  دیاب  هکنیا  نآ  تسا و  تعامج  همئا  رب  ینیع  بجاو  کی 

بوجو روط  هب  یهلا  فیلکت  کی  اهنت ؛ امـش  هن  اهنت ؛ ِياقآ  هن  اـهنت ؛ ِنم  هن  .تساـم  زا  کـی  ره  رب  ًاـنّیعم  گرزب  یهلا  فیلکت  کـی 
ام اب  هک  یناسک  ظفح  و  میراذگن ؛ فالخ  مدق  تقو  کی  هک  نامدوخ ؛ ظفح  نآ  تسا و  نییناحور  اه و  هبلط  ام  دارفا  همه  رب  ینیع 

يرادـقم نامه  هب  تسا  رهـش  کی  ياقآ  ینعی  ار ، تیعمج  نآ  تسا  تعامج  ماما  یکی  شدوخ ؛ هزادـنا  هب  سک  ره  .دـنراد  هطبار 
یعّدـم ام  هک  یناـمز  نیا  رد  میفظوم  نـآلا  اـم  همه  .دراد  ساـمت  هک  ییاـهنآ  اـب  تسا ، هسردـم  يوت  تسا و  هبلط  یکی  .تسه  هک 

هک تقو  نیا  رد  رگا  .دشاب  یمالـسا  میژر  کی  یناسنا ، میژر  کی  یناحور ، میژر  کی  دـشابن و  میژر  نآ  میهاوخ  یم  هک  میتسه 
یفرعم دیاب  اهام  مه  ار  مالسا  راک ، يور  میروایب  ار  مالسا  میهاوخ  یم  میا و  هتـشاذگ  رانک  ار  میژر  نآ  ام  هک  میراد  ار  اعّدا  نیا  ام 

هک دید  یلئاسم  کی  دنیبب ، دیابن  هک  دـید  يزیچ  کی  ام  زا  ّتلم  هتـساوخن  يادـخ  ینامز ، زا  عطقم  وچمه  کی  رد  رگا  مینکب ، شا 
نیا .تسا  هدروخ  تسکـش  مالـسا  ّتیناـحور ، تسکـش  اـب  .دروخب  تسکـش  ّتیناـحور  هک  دوش  یم  نیا  بابـسا  نیا  دـشاب ، دـیابن 

(1) .مینکب تیبرت  میراد  هک  یعاعش  مه  ار و  نامدوخ  صخش  مه  دیاب  مادک  ره  و  تسام ، همه  رب  هک  تسا  یفیلکت 

؛ دننک تیبرت  ار  ناراکاطخ  هنسح ، هظعوم  اب  هراظن و  روما  نایدصتم  ماظن و  هب  تمحر  هدید  اب  تاعامج  همئا 

نایدصتم یمالـسا و  يروهمج  هب  تفوطع  تمحر و  هدید  اب  هک  مراد  اضاقت  تاعامج  هعمج و  همئا  نأشلا و  میظع  ياملع  مومع  زا 
، هنسح هظعوم  داشرا و  اب  دننک و  هراظن  روما 

100 ص :

.24 ص : ج 10 ، ماما ، هفیحص  - . 1
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رد هنسح  هظعوم  ریثأت  .تسا و  دنوادخ  يایلوا  ماظع و  يایبنا  هویش  نیا  هک  دنیامرف  تسار  ار  اه  یجک  دننک و  تیبرت  ار  ناراکاطخ 
دروایب و نایصع  سوفن  زا  یـضعب  رد  وجبیع  ياه  نابز  اه و  ملق  تسا  نکمم  و  ییوگدب ، ییوجبیع و  زا  تسا  رتدایز  رایـسب  سوفن 
اب هک  دـننادب  مالعا  تارـضح  دـیاب  .دوش  داسفا  بجوم  حالـصا ، ياج  هب  دراذـگ و  اج  هب  دـب  یفنم و  رثا  وکین  تبثم و  رثا  ياـج  هب 

هتفرگ ماجنا  زیزع  ّتلم  کمک  هب  نایّدـصتم و  تسد  هب  روشک  رد  هک  یتبثم  کین و  راـثآ  روما  نایّدـصتم  رد  اـطخ  هابتـشا و  دوجو 
ّتنـس تمحر و  هدـید  اب  دـتفا و  راک  هب  نانآ  داشرا  هب  اه  نابز  اه و  ملق  مامت  هچناـنچ  و  اـهاطخ ، تاهابتـشا و  زا  تسا  رتشیب  رایـسب 

(1) .دوش یم  عفترم  اه  هصیقن  حالصا و  روما  نامحر ، دنوادخ  دییأت  اب  يدوزب  دوش ، راتفر  نانآ  اب  مالسلا ) مهیلع  ) ءایبنا

راکرپ شالترپ و  . 3-3

؛ دنادب دوخ  راک  لحم  ًاعقاو  ار  دجسم  یناحور ، ینعی  يزامن  شیپ 

عاضوا دورب ؛ اـج  نآ  هب  نارگید ، زا  لـبق  یتح  تقو ، زا  لـبق  دـنادب ؛ شدوخ  راـک  لـحم  ًاـعقاو  ار  دجـسم  مدآ  ینعی  يزاـمن ، شیپ 
.دنک (2) فرطرب  تسه ، دجسم  يرهاظ  عضو  رد  یتالاکشا  رگا  دنیبب ؛ ار  دجسم 

؛ دشاب ءاملا » یف  کمسلاک  ، » دش دجسم  دراو  یتقو  دنادب و  دوخ  هرادا  هاگیاج و  ، هناخ ار  دجسم  دیاب  زامن  شیپ 

دیاب ءاملا » یف  کمسلاک  ، » دش دجـسم  دراو  یتقو  دنادب ؛ دوخ  هرادا  دوخ و  هاگیاج  دوخ ، هناخ  ار  دجـسم  دیاب  دجـسم ، زامن  شیپ 
یبهذم تاسلج  .تسا  تسرد  نیا  دشاب ؛ هتشادن  دجسم  زا  نتفر  نوریب  يارب  يا  هلجع  تسوا و  ياج  اجنیا  هک  دنک  ساسحا  دشاب ؛

101 ص :

.217 ص : ج 14 ، ماما ، هفیحص  - . 1
.یگدـنیامن رتاـفد  نالوئـسم  روشک و  ياـه  هاگـشناد  رد  هیقف  یلو  ناگدـنیامن  يزکرم  ياروش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 2
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هنیمز نیا  رد  ام  هک  یناوارف  تایفرع  یبهذـم و  تاـسلج  دـعب ، هجرد  رد  مه  دـعب  دجـسم ، لوا  هجرد  رد  هتبلا  .تسا  روط  نیمه  مه 
(1) .مینادب ردق  دیاب  ار  نیا  تسام و  هفیظو  نیلوا  نیا  .میراد  هللادمحب 

؛ دننک غیلب  تدهاجم  لوبقم  ِزامن  طیارش  لیصحت  رد  تعامج  همئا 

همئا  (2) .دـننک غیلب  تدـهاجم  لوبقم  ِزاـمن  طیارـش  لیـصحت  رد  دـننارگید ، يادـتقم  دوـخ  لـمع ، رد  هک  یناـسک  تعاـمج و  همئا 
رد دوب ، هتفرگ  رارق  نوگانوگ  تاغیلبت  مجاهت  يرهم و  یب  دروم  ام  روشک  رد  بالقنا  زا  شیپ  لاـس  اـه  هد  هک  ار  زاـمن  تعاـمج ... 

(3) .دننک یناگمه  هتسیاش  یتیفیک 

ارگ ناوج  یمدرم و  . 3-4

؛ دهد نیکست  ار  مدرم  لکشم  دهدب و  ار  ناش  هلئسم  باوج  دریگب ، مرگ  مدرم  اب  ینعی  دشاب ؛ یمدرم  دیاب  زامن  شیپ 

یم یقالخا  شوخ  مدرم  اـب  دـنریگ ؛ یم  مرگ  مدرم  اـب  تسا : یمدرم  ياـهزامن  شیپ  هب  قلعتم  اـه  تعاـمج  زاـمن  نیرت  مرگ  هشیمه 
يرامیب و یسک  رگا  تقو  کی  دنهد ؛ یم  ار  ناش  هلئـسم  باوج  دنهد ، یمن  ناشن  یقلخدب  دنهد ؛ یمن  ناشن  یگلـصوح  یب  دننک ؛

(4) .دنهد یم  نیکست  ار  لکشم  نآ  قالخا  اب  دنناوتن ، لوپ  اب  رگا  دشاب ، هتشاد  یلکشم 

؛ دهد رارق  مدرم  تاعجارم  ضرعم  رد  دنک و  هضرع  مدرم  رب  ار  دوخ  دیاب  زامن  شیپ 

یم هک  ییاج  نآ  ات  دنیآ ، یم  هک  يدارفا  کی  کی  اب  دنیایب ؛ هک  دنامب  مدرم  رظتنم  دیامن ؛ نهپ  ار  شا  هداجـس  دـیاب ]  ... ] زامن شپ 
اهنآ زا  دنکب ؛ تبحم  اهنآ  هب  دریگب ؛ سامت  دناوت ،

102 ص :

نویناحور 17/08/1385. اب  رادید  - . 1
.1378 / 06 / 18 زامن رانیمس  نیمهن  هب  مایپ  - . 2
.1378 / 06 / 18 زامن رانیمس  نیمهن  هب  مایپ  - . 3
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یتامدخ ياهراک  يوداپ  هک  نیا  هن  دنک ، فرطرب  تسا ، رّـسیم  شیارب  هک  يّدح  نآ  رد  دنراد ، یلکـشم  رگا  دیامن ؛ یـسرپ  لاوحا 
، دننکب هعجارم  وا  هب  مدرم  دنیشنب ، اج  نآ  رد  تسا -  طلغ  ًاعطق  هک  دراد  دوجو  ییاهزیچ  نینچ  دجاسم ، زا  یضعب  رد  دوشب -  مدرم 
هلئـسم و مدرم  يارب  درک ، مامت  هک  ار  زامن  دهدب ؛ رارق  مدرم  تاعجارم  ضرعم  رد  دنک ، هضرع  مدرم  رب  ار  شدوخ  دـننکب ، لد  درد 

.دنکب فرص  اج  نیا  رد  ار  شدوخ  تقو  زا  یتعاس  روط ، نیا  ینعی  دورب ؛ نوریب  دوش ، دنلب  دنزب و  یفرح  دیوگب ، يریسفت 

شیپ نینچ  هیاـس  رد  .تسا  فطاوع  هدـننک  بلج  تکرب و  اـب  رثؤـم و  دـیفم و  یلیخ  درف  کـی  يزاـمن ، شیپ  روـط  نیا  نم ، رظن  هب 
هب دننک  یمن  مه  تقو  هک  یناسک  یتح  دنراد ؛ دمآو  تفر  راکورـس و  شدجـسم  اب  هک  یناسک  نآ  هب  وا  یتقو  هک  تسا  يا  يزامن 

دیاب راک  نالف  هک  دـنک  هراشا  تسا ، یبوخ  ياقآ  هچ  اقآ ، نیا  هک  دـنا  هدینـش  نارگید  زا  دـنناد و  یم  رودارود  اـما  دـنورب ، دجـسم 
ماجنا وا  هتفگ  رظن و  قبط  راک  نآ  دراد ؛ مزال  هماـن  شخب  هن  دـهاوخ و  یم  ینوناـق  تردـق  هن  دـهاوخ ، یم  هجدوب  هن  دریگب ، ماـجنا 

(1) .تفرگ دهاوخ 

؛ دشاب هناردارب  هناردپ و  راتفر  دیاب  مدرم  اب  تعامج  همئا  راتفر 

ناشدوخ نیب  .دشاب  هناردپ  راتفر  ناشراتفر  دیاب  مدرم  اب  اهنیا  دنشاب ، هتـشاد  يردپ  تمـس  دیاب  مدرم  اب  تعامج ...  همئا  هعمج ، همئا 
(2) .دشاب يردارب  راتفر  راتفر ، دنشاب ، ردارب 

؛ دشاب طبترم  ناناوج  مدرم و  اب  هداشگ و  شیوربا  دیاب  زامن  شیپ 

یم ما ؛ هدرک  يزامن  شیپ  اه  لاس  مدوخ  هدنب  .دشاب  هداشگ  دناوت  یم  هک  نامیوربا  اما  تسین ؛ هداشگ  ام  تسد  يدنوخآ ، ناونع  هب 
ارهز ترضح  تاحیبست  .متـسشن  یم  مدرم  هب  ور  متـشگ  یمرب  دش ، یم  مامت  زامن  یتقو  .دنک  راتفر  مدرم  اب  دیاب  هنوگچ  ناسنا  مناد 

ار

103 ص :
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یم راد  شیر  دـمآ ، یم  يرازاب  دـمآ ، یم  ّفلزم  دـمآ ، یم  ناوج  .تسا  زاـب  هار  دـندید  یم  دـندمآ و  یم  دارفا  متفگ ، یم  هک  مه 
مدید زامن ، متفر  زور  کی  .دوب  هدش  دم  لتیب  ياه  ناوج  نایم  رد  هنوراو  ياه  نیتسوپ  ندیشوپ  نامز ، نآ  .دمآ  یم  شیر  یب  دمآ ،

نساحم دارفا  بوخ و  ياه  يرازاب  نینّیدتم و  رانک  لوا  فص  هدمآ و  هدز ، نغور  ار  شیاهوم  هک  دمالآ  ياه  ناوج  نیمه  زا  یکی 
.دنزب ار  شفرح  دیایب  مداد  هزاجا  ینعی  مداد ؛ هاگن  ِخساپ  وا  هب  متسشن و  .دراد  یفرح  نم  اب  ناوج  نیا  مدرک  ساسحا  .هتـسشن  دیفس 

یم نایاقآ  نیا  تفگ : .هیقب  لثم  مه  امش  دراد ؟ یلاکشا  هچ  هن ، متفگ  دراد ؟ لاکـشا  منیـشنب ، لوا  فص  نم  اقآ ! تفگ  دمآ و  ولج 
نیا زا  رگید  ناوج ، نیا  .دشِک  یمن  اپ  دجـسم  نیا  زا  رگید  ناوج ، نیا  دـنیوگ ! یم  دوخیب  نایاقآ  نیا  متفگ : .دراد  لاکـشا  دـنیوگ 

شرفن دون  ًالقا  رفن ، دص  نایم  رد  متفر ، یم  دجـسم  یتقو  هدنب  .دندنک  یمن  لد  ام  زا  دوب ؛ مه  روط  نیمه  .دـنک  یمن  لد  زامن  شیپ 
(1) .مدوب مدرم  اب  اما  يویند ؛ هیام  کی  هن  يونعم ، ِینانچنآ  هیام  کی  هن  متشادن ؛ یصاخ  زیچ  چیه  هدنب  .دندوب  اه  ناوج 

؛ دنشاب هتشاد  يا  هدننز  رهاظ  رگا  یتح  دیشاب ؛ اه  ناوج  ياریذپ  ارادم ، شوخ و  يور  اب 

هک هّیبن ،» نم  هّنـس  و  : » دومرف .ارادم  اب  تحامـس ، اب  دیـشاب ؛ اریذپ  مه  شوخ  يور  اب  .دیـشاب  اه  ناوج  ياریذـپ  تعامج ] همئا  امـش  ]
ییاه نیمه  زا  یـضعب  .دشاب  هتـشاد  دشاب ؛ هتـشاد  يا  هدننز  رهاظ  تسا  نکمم  .دینک  ارادم  ساّنلا ؛» هارادـم   » زا تسا  ترابع  ًارهاظ 

، دیدرک فیرعت  اهنآ  زا  نوبیرت  نیا  رد  نالا  نایاقآ -  هیقب  مه  زاون ، نامهم  ياقآ  بانج  مه  امـش -  دـندوب و  زورما  ِلابقتـسا  رد  هک 
راک هچ  الاح  .دزیر  یم  دراد  شمـشچ  زا  مه  کشا  باجحدب ؛» مناخ   » دنیوگ یم  اهنآ  هب  یلومعم  فرع  رد  هک  دـندوب  ییاه  مناخ 

نیا هب  هتخابلد  ناج ، تسا ؛ ههبج  نیا  هب  قلعتم  لد ، هن ، تسا ؟ قح  تسا ؟ تحلصم  دینک ؟ شدر  مینک ؟

104 ص :

.1383 / 10 یماظتنا 23 / يورین  یسایس  یتدیقع ، نالوئسم  رادید  رد  تانایب  - . 1

يربهر مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماما  رظنم  زا  یمالسا  زارط  www.Ghaemiyeh.comدجسم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 116 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_104_1
http://www.ghaemiyeh.com


یمن تسا ؛ نطاب  ریقح  نیا  ياه  صقن  تسا ، رهاظ  وا  صقن  مرادن ؟ صقن  نم  رگم  .دراد  یـصقن  کی  وا  .تساه  نامرآ  فادـها و 
اب .دراد  صقن  کی  مه  وا  میراد ، صقن  کی  مه  ام  یتسه »؟ ییامن  یم  هک  نانچ  وت  ایآ  متسه /  ییوگ  هچنآ  ره  اخیـش  اتفگ   » .دننیب

(1) .ترفن داجیا  اب  هن  شوخ ، نابز  اب  رکنم  زا  یهن  دنک ؛ یم  مه  رکنم  زا  یهن  ناسنا  هتبلا  .دینک  دروخرب  هیحور  نیا  اب  هاگن و  نیا 

؛ دنریگ راک  هب  ار  ناوج  يالضف  دوخ  رانک  رد  ناناوج ، اب  طابترا  يارب  نس ، تلوهک  تروص  رد  تعامج  ناماما 

هژیو هب  نارازگزامن  يارب  ار  ییاـمنهار  سنا و  هطبار و  هفیظو  دـنناوت  یمن  هریغ  تلوهک و  رثا  رب  دوخ  رگا  تعاـمج  مرتحم  ناـماما 
(2) .دنزاس کیرش  دوخ  اب  راک  رد  ار  نانآ  دنریگ و  راک  هب  ار  طاشنرپ  ناوج و  يالضف  دوخ  رانک  رد  دننک ، مهارف  ناناوج 

یبالقنا ریصب و  . 3-5

؛ دشاب هتشاد  یسایس  ملاس  يامن  بطق  یسایس ، لیلحت  تردق  یسایس ، یهاگآ  ینعی  دشاب ؛ یسایس  دیاب  زامن  شیپ 

زامن شیپ  تسا ، سّردـم  تسا ، یناحور  دنتـسین ؛ مه  یـسایس  راک  ریگرد  هک  ینویناـحور  ـالاح  نویناـحور -  مییوگ  یم  اـم  هکنیا 
لیلحت تردـق  ینعی  تسا ؛ یـساسا  هتکن  نآ  نیا ، هچ ؟ ینعی  دنـشاب ، یـسایس  تسا -  یناحور  نوئـش  زا  ینأش  کی  لوغـشم  تسا ،

یم طوبرم  ّتیناحور  همه  هب  نیا  و  منک ، یم  ضرع  مه  امش  هب  میوگ ، یم  اه  هبلط  اهوجشناد و  هب  هشیمه  نم  .دشاب  هتشاد  یـسایس 
نآ ای  نیا  ندش  تسد  تلآ  هبعلم و  يانعم  هب  هن  یسایس ؛ ياه  حانج  اهدناب و  رد  دورو  يانعم  هب  هن  اهتنم  دیشاب ؛ یـسایس  دیاب  دوش :

بزح

105 ص :

.19/07/1391، یلامش ناسارخ  نویناحور  املع و  رادید  رد  - . 1
.1380 / 06 / 15 زامن يرسارس  سالجا  هب  مایپ  - . 2
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، یـسایس لیلحت  تردـق  یـسایس ، یهاگآ  يانعم  هب  هکلب  تسین ؛ رظن  دروم  ًاقلطم  نیا  يا ؛ هفرح  نازاب  تسایـس  ای  یـسایس ، هورگ  ای 
راک تسرد  ام  يامن  بطق  مینک ؛ یم  هابتـشا  اه  هبلط  ام  یهاگ  .دـهدب  ناشن  تسرد  ار  تهج  هک  یـسایس  ملاس  يامن  بطق  نتـشاد 

، هن دیایب ؛ دوجو  هب  هبـش  کی  دوخ و  يدوخ  هب  هک  تسین  يزیچ  نیا ، .دـهد  یمن  ناشن  تسرد  ار  یـسایس  یبای  تهج  دـنک و  یمن 
ایند یسایس  ثداوح  دینادب و  ار  روشک  یسایس  ثداوح  دیوش ، انشآ  یسایس  لئاسم  اب  دیاب  دراد ؛ مزال  تسایس  راک  رد  تلواُزم  نیا 

هعماج روشک و  راک  چـیه  هب  نتخادـنا ، نییاپ  ار  دوخ  رـس  نتـسشن ، يا  هشوگ  کی  .دـنراد  زاین  اه  نیا  هب  زورما  اـه  هبلط  .دـینادب  ار 
مدرم عجرم  ام  .دنک  یم  رود  نایرج  زا  ار  ناسنا  نتـشادن ، ربخ  يدب  ای  بوخ  قافتا  يدماشیپ ، يا ، هثداح  چیه  زا  نتـشادن و  يراک 

نمـشد بولطم  هک  يزیچ  کی  ای  میهدـب ، ناـشن  طـلغ  تمـالع  کـی  هدرکن  يادـخ  رگا  میمدرم و  هعجارم  دروم  ینعی  میتسه ؛ مه 
اب طابترا  میراد ، اهام  زورما  هک  یمهم  هفیظو  کی  نیاربانب ، .دـنک  یم  دراو  تراسخ  ردـقچ  دـینیبب  دوشب ، يراج  اـم  ناـبز  رب  تسا 

(1) .تسین هعیش  یناحور  راک  تسین و  تسرد  تسایس  زا  يریگ  هرانک  .تسا  تسایس 

؛ دننک میقتسم  ار  نارگید  دنناوتب  ات  دنشاب  میقتسم  دیاب  تعامج  همئا 

، تسا هفیظو  نیرتگرزب  هک  ار  نامدوخ  هفیظو  دیاب  ام  نیاربانب ، .ار  نارگید  دننک  میقتسم  دنناوتب  ات  دنشاب  میقتسم  دیاب  تعامج  همئا 
هب ام  تسا ؛ قح  ام  بلطم  هک  تسین  راک  رد  یلاکشا  .قح  بلطم  نیا  رد  میشاب  میقتـسم  تسا ، قح  نامبلطم  هکنیا  زا  دعب  و  مینادب ،
قح امـش  سپ  دیداتـسیا ، یهاشنهاش  میژر  لباقم  رد  امـش  دوب و  لـطاب  یهاـشنهاش  میژر  میتسه ؛ لـطاب  لـباقم  رد  اـم  میتسه ؛ قح 
نیب ام  .دیسرب  ییاهن  يزوریپ  هب  دیناوت  یمن  دشابن ، راک  رد  تماقتسا  ات  .دهاوخ  یم  تماقتـسا  دیا ؛ هداتـسیا  لطاب  لباقم  رد  دیتسه ؛

؛ میتسکش ار  يّدس  کی  ام  .میدش  زوریپ  دصرددص  ام  هک  تسین  روط  نیا  .نآلا  میتسه  هار 

106 ص :

.1385 / 08 نویناحور 17 / اب  رادید  - . 1
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نیا ار ؛ دس  نیا  تسکش  مدرم  نامیا  میتسین ؛ يزیچ  اهام  تسکش ؛ نآرق  تسکـش ؛ مالـسا  تسکـش ؛ ّتلم  تردق  دیتسکـش ؛ اهامش 
امش هاگشناد  تسا ، هتفـشآ  هاگـشناد  طقف  هن  .تسا  هتفـشآ  زیچ  همه  هک  دیدید  دیدش ، دراو  هک  یتقو  دس  تشپ  دش ، هتـسکش  دس 

میوگب دیاب  میتسه  ینامدوخ  نوچ  مدرک  ضرع  .تسا -  هتفشآ  مه  نامیاه  بارحم  تسا ؛ هتفشآ  مه  نامیاهربنم  تسا ؛ هتفشآ  مه 
تکرش اه  یگتفشآ  نیا  یگدنزاس  رد  همه  دیاب  میدید و  هتفشآ  ام  ار  زیچ  همه  دس  نیا  تشپ  .تسا  هتفـشآ  مه  نامیملع  عماجم  - 

ار اه  یگتفشآ  نیا  هک  دیهاوخب  امش  رگا  .دش  دهاوخن  هک  تسا  يرما  کی  نتشاذگ  یعمج  کی  ای  نتـشاذگ  یکی  هدهع  هب  .مینک 
(1) .دوش یمن  دیراذگب ، ماظع  عجارم  ًالثم  هدهع  هب  دیراذگب ، تلود  هدهع  هب 

؛ دناد یم  بالقنا  مداخ  ار  دوخ  یناحور ، نیا  دننادب  همه  هک  دنک  راتفر  يا  هنوگ  هب  دجسم  لها  یناحور 

، رس هب  هماّمع  ره  یناحور و  ره  زورما  .درادن  یطبر  نم  هب  تفگ  دوش  یمن  .تسیچ  هفیظو  هک  دیمهف  دوب و  رایشوه  راّمع  لثم  دیاب 
یکی .دـناوت  یم  روطره  سکره  دـنک ؛ عافد  نآرق  تیمکاـح  مالـسا و  تموکح  زا  تسا  فظوم  ساـبل ، نیا  هب  سّبلت  ياـضتقم  هب 

زا یتواضق  ریغ  ای  یتواضق  تسپ  یکی  دور ؛ یم  ربنم  هب  دراد ، ییاـیوگ  ناـبز  یکی  دور ؛ یم  ههبج  هب  دریگ و  یم  تسد  هب  ریـشمش 
یلاکـشا تسا  بارحم  لها  دجـسم و  لها  اما  دنکب ، دـناوت  یمن  ار  اهراک  نیا  یکی  دـهد ؛ یم  ماجنا  ار  نآ  دـیآ ، یمرب  شا  هدـهع 

(2) .تسا راختفا  بالقنا ، نیا  هب  تمدخ  .تسا  راختفا  نیا ، .دناد  یم  بالقنا  نیا  مداخ  ار  دوخ  یناحور ، نیا  هک  دننادب  همه  درادن 

107 ص :

.479 ص : ج 9 ، ماما ، هفیحص  - . 1
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؛ تسا بالقنا  دربشیپ  تهج  رد  تمدخ  بالقنا و  اب  یماگمه  تاعامج  همئا  فیلکت 

اب یماگمه  اهنآ ] فیلکت  دـننادب   ... ] دنلوغـشم ربنم  ای  تاعامج ،  تماما  ای  هعمج ، تماـما  اـی  سیردـت ، هب  اهرهـش  رد  هک  یناـیاقآ 
(1) .تسا بالقنا  دربشیپ  تهج  رد  تمدخ  بالقنا و 

؛ دننک دزشوگ  مدرم  هب  هدرک  بالقنا  نیا  هک  ییاهراک  ناشدجاسم  رد  نایاقآ 

هدرک بالقنا  نیا  هک  ییاهراک  دـننکب و  یگدیـسر  لـئاسم  نیا  هب  ناـشیاه  هبطخ  رد  ناشدـجاسم ، رد  ناـشربانم ، رد  دـیاب  ناـیاقآ 
هدـش هچ  الاح  ات  هک  دـننک  دزـشوگ  دـننک و  ادـیپ  عالطا  ار  شثحب  کی  يا  هعمج  دـینک -  ضرف  ره -  رد  .مدرم  هب  دـننک  دزـشوگ 

زیچ چیه  دینیبب ؛ اهاتسور  نیا  رد  امش  .ار  روشک  دندرک  یم  تراغ  دندرک و  یم  تنطلس  اهنیا  هک  یلاس  هاجنپ  تدم  لوط  رد  تسا ؛
یم شراـک  کـی  ار  اـجنآ  دـننک ، روـبع  اـجنآ  زا  دنتـساوخ  یم  ترـضح ! یلعا  هـک  ییاـهاج  یــضعب  هـلب ، .یمک  زیچ  کـی  دوـبن ،

(2) .دندرک

؛ دوش هتفگ  مدرم  هب  یعقاو  لئاسم  دوش و  دزشوگ  مدرم  هب  تسا  بالقنا  همزال  هک  یلئاسم  دجاسم  رد 

و دـننیبب ، مدرم  تسا ، هدـش  هک  یلئاسم  دـییوگب  دـجاسم  رد  امـش  دوش ، یم  هک  یلخاد  تاغیلبت  نیا  تسه ، لخاد  رد  هک  یتاـغیلبت 
(3) .دوشب هچ  دننکب ، هچ  هک  منکب -  ضرع  یه  دنزیرن -  ار  مدرم  هک  دوشب  دزشوگ  مدرم  هب  تسا  بالقنا  کی  همزال  هک  یلئاسم 

؛ دنشاب تکلمم  عاضوا  بقارم  لاح  نیع  رد  دننک و  ظفح  مکحم  ار  ّتلم  تاداشرا  تعامج  همئا 

ياه هظعوم  ار و  ناشدوخ  ربانم  دـیاب  مه  ّتلم  يابطخ  .دـننک و  ظفح  ار  ّتلم  داشرا  ار و  ناـشدوخ  دـجاسم  مکحم  تعاـمج  همئا 
نیع رد  .دننک و  ظفح  ار  ناشدوخ  داشرا  ار و  ناشدوخ 

108 ص :
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(1) .دنشاب ناشدوخ  تکلمم  عاضوا  بقارم  لاح 

؛ دشاب رضاح  یسایس  روما  يارب  دوشن و  درسلد  دوخ  تعامج  زا  تعامج  ماما 

نیا .تسا  رت  ماـمت  اـملع  رب  تجح  .روما  نیا  هب  دـنرومأم  رتـشیب  اـملع  نکل  تسا ، بجاو  شیارب  شدوـخ  ضرِع  ظـفح  ینمؤـم  ره 
و شربنم ، زا  ربنم  لها  شتعامج ، زا  تعامج  ماما  دوشن  درسلد  .درامشب  مرتحم  ار  شدوخ  لغش  یـسک  ره  دیاب  هک  تساهام  هفیظو 
هک ییاهزیچ  نآ  دـننک  ظفح  دـیاب  اهنیا  .دـنراد  ناشدوخ  هک  یلئاسم  زا  دالب  ياملع  ناشتیعجرم ، زا  عجارم  هک -  منک  یم  ضرع  - 

(2) .یسایس روما  يارب  دنشاب  رضاح  تسا و  ناشدوخ  لام 

؛  دننک حالصا  ار  دوخ  طیحم  روما ، نیلوئسم  مدرم و  اب  مهافت  اب  تعامج  همئا 

رگید ادـخ  ینعی ، دالب ؛ ياملع  همه  تعامج و  همئا  همه  هعمج ، همئا  همه  تسه ؛ اهام  همه  شود  هب  یگرزب  تیلوئـسم  کـی  نـآلا 
هملک کی  مینک ، هلباقم  میناوت  یمن  ام  هک  هزینرس  اب  بوخ  هک  میتشاد  رذع  نیا  زا  شیپ  لاس  دنچ  رد  ام  رگا  .تسا  هتشادرب  ار  رذع 
مامت اهام  رب  ار  تّجح  ادـخ  ینعی ، تسا ؛ هدـش  عطقنم  اهرذـع  مامت  رگید  زورما  .دوب  رذـع  کی  بوخ ، اـهنیا  تسا ، سبح  مییوگب 

، ناتدوخ طیحم  رد  مادکره  هک  دـیراد  ییاناوت  امـش  همه  نآلا  .میتسناوت  یمن  نوچ  میدرکن  ام  هک  مییوگب  میناوت  یمن  .تسا  هدرک 
(3) .ار لئاسم  دینک  حالصا  دیناوت  یم  روما  نیلوئسم  اب  مهافت  مدرم و  اب  مهافت  اب  و  ناتدوخ ، حالصا  هب  .دینک  حالصا  ار  طیحم  نآ 

؛ دننکن هحماسم  دننک و  ظفح  ار  روشک  لالقتسا  حلاصم و  هک  دنراد  تیلوئسم  راشقا  رگید  دننامه  تعامج  همئا 

109 ص :

.13 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 1
.14 ص : ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 2

.484 ص : ج 15 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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ار و ناتدوخ  لالقتـسا  دینک  ظفح  ار و  روشک  حلاصم  دینک  ظفح  ار و  مالـسا  تیثیح  دینک  ظفح  هکنیا  يارب  دـیراد  تردـق  زورما 
اهنآ دیهدن و  يأر  دیورن و  رگا  .یلاعت  كرابت و  يادخ  شیپ  دـیتسه  لوئـسم  دـینک ، هحماسم  رگا  .ار  ناتدوخ  يدازآ  دـینک  ظفح 
هدهع هب  شتیلوئسم  دنورب ، هتـساوخن  يادخ  اهنآ  ار ، ناریا  عاضوا  دننزب  مه  هب  سلجم و  رد  دنوشب  دراو  هکنیا  هب  دنراد  ّتیدج  هک 
راّجت .دنلوئـسم  ابطخ  دنلوئـسم ، تعامج  همئا  .دنلوئـسم  املع  .دنلوئـسم  عجارم  .دـنراد  تاـقبط  همه  تیلوئـسم  .ًامیقتـسم  تساـمش 

ياهرشق مامت  .دنلوئسم  همه  .دنلوئسم  اهرگراک  .دنلوئسم  هینید  مولع  باّلط  .دنلوئسم  اه  یهاگشناد  .دنلوئسم  ناناگرزاب  .دنلوئـسم 
مالـسا اب  فلاخم  دـندوب ، یمالـسا  يروهمج  اب  فلاخم  الاح  ات  لوا  زا  هک  ییاهنآ  هک  تسا  يزور  زورما  .دنلوئـسم  زورما  تکلمم 

رانک نینمؤم  رگا  .دننک  یم  تاغیلبت  دنراد  دنا و  هداتفا  اپ  تسد و  هب  اهنآ  دـندید ، یم  ناشدوخ  دـصاقم  فلاخم  ار  مالـسا  دـندوب ،
هک یصاخشا  رانک  دنتفر  هک  هطورشم  ردص  لثم  دننک ، هضبق  دنیایب و  اهنیا  دنورب و  رانک  دنتسه  مالـسا  هب  دّهعتم  هک  ییاهنآ  دنورب ،

(1) .دیدید همه  هک  دندناشک  اجنآ  هب  ار  مالسا  .دندوبن  مالسا  هب  دّهعتم  هک  ییاهنآ  ار  هطورشم  دندرک  هضبق  و  دندوب ، دّهعتم 

؛ دنشاب یمالسا  تضهن  هب  دنم  هقالع  دقتعم و  هک  دنیامن  توعد  ار  یناگدنیوگ  مرتحم  تعامج  همئا 

مرتحم تعامج  همئا  تارضح 

ار مدرم  يرگنشور  لیـصا  یفده  اب  یمالـسا و  تضهن  هب  دنم  هقالع  دقتعم و  هک  دنیامن  توعد  ار  یناگدنیوگ  مهتاکرب -  تماد  - 
(2) .دنهد رارق  دوخ  همانرب  سأر  رد  ار  نیملسم  حلاصم  مالسا و  هار  رد  يراکادف  و  دنریگ ...  هدهع  رب 

110 ص :

.182 ص : ج 12 ، ماما ، هفیحص  - . 1
.434 ص : ج 3 ، ماما ، هفیحص  - . 2

يربهر مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماما  رظنم  زا  یمالسا  زارط  www.Ghaemiyeh.comدجسم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 122 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_110_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16096/AKS BARNAMEH/#content_note_110_2
http://www.ghaemiyeh.com


هدنهد تریصب  شخب و  تفرعم  . 3-6

؛ دیامن نشور  ار  اهلد  همئا  بقانم  رکذ  اب  دنک و  زاب  ار  راکفا  نید  قیاقح  رکذ  اب  تعامج ، ماما 

اب .دـینک  زاب  ار  راکفا  دـینزب و  فرح  مدرم  اب  زامن ، هدـعو  کی  يزور  هنابـش  ره  رد  لقاال  ای  زامن ، هدـعو  ره  رد  تعامج ...  تماما 
(1) .دوش یم  نشور  اه  لد  دینک ؛ نشور  ار  اه  لد  مالسلا ) مهیلع  ) همئا بقانم  نید و  قیاقح  رکذ 

؛ دنهد شزومآ  باّذج  نیون و  لکش  هب  ار  زامن  حور  موهفم و  همجرت و  تاعامج ، همئا 

(2) .دنناجنگب دوخ  ياه  همانرب  رد  باذج ، نیون و  لکش  هب  ار  زامن  حور  موهفم و  همجرت و  شزومآ  تاعامج ... ، مرتحم  همئا 

؛ دننامهفب تسرد  مدرم  هب  ار  ادهشلا  دیس  ترضح  مایق  هک  تسا  نیا  تعامج  همئا  فیلکت 

دراد و راک  رـس و  مدرم  اب  هک  سک  ره  تعامج و  هعمج و  همئا  ای  دنرب ، یم  فیرـشت  ربنم  هک  ییابطخ  هچ  نویناحور ، همه  فیلکت 
يارب مایق  هک  دننامهفب  تسرد  مدرم  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلا دیس  ترضح  مایق  تیعـضو  هک  تسا  نیا  دنک ، یم  تبحـص  اهنآ  اب 

(3) .دیسر دهاوخن  رخآ  هب  هک  دیسر  رخآ  هب  مایق  نآ  یبیاصم  هچ  لّمحت  اب  دش و  مایق  يا  هّدع  هچ  اب  دوب و  هچ  دوب ، یچ 

؛ دننک شالت  نادیهش  رالاس  يرادازع  مسارم  هب  ندیشخب  اوتحم  يارب  ناکما  دحرس  ات  تاعامج  مرتحم  همئا 

111 ص :

.19/07/1391، یلامش ناسارخ  نویناحور  املع و  رادید  رد  - . 1
زامن 07/07/1376. سالجا  هب  مایپ  - . 2

.55 ص : ج 17 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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نتـشادهگن مرگ  تعاـمج و  هعمج و  ياـهزامن  رد  روضح  دـجاسم و  ندرک  ُرپ  هب  ار  ناـناوج -  صوصخ  هب  مدرم -  همه  بناـجنیا 
دیاب مسارم  ریاعش و  نیا  یقیقح  نومضم  حور و  هتبلا  .منک  یم  هیصوت  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  نادیهش  رالاس  يرادازع  مسارم 

هتسیاش روط  هب 

ات زین  یبهذم  ناگدـنیوگ  تاعامج و  هعمج و  مرتحم  همئا  تارـضح  .دـشاب  مکاح  نآ  رب  يریگارف  هجوت و  تیونعم و  دوش و  ظفح 
مرگ ار  افـص  تیونعم و  ياـه  نوناـک  نیا  دـننک و  شـالت  مسارم  نیا  هب  ندیـشخب  اوتحم  ندرک و  راـبُرپ  يارب  دـیاب  ناـکما  دـحرس 

(1) .دنرادهگن

؛ دنهد هجوت  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  هب  ار  مدرم  دنیوگب و  ّتلم  هب  ار  لئاسم  تاعامج  همئا 

دنهدب هجوت  .دـنیوگب  ّتلم  هب  ار  لئاسم  هک  تسا  نیا  ناشفیلکت  هکنیا  هب  دـننک  هجوت  ناش  همه  تاعمُج  همئا  تاعامج و  همئا  دـیاب 
بوخ رایسب  اه  هعمج  روشک  رساترس  رد  زورما  هللا  دمحب  هک  هعمج  همئا  ًاصوصخ ، یعامتجا ، لئاسم  هب  یـسایس ، لئاسم  هب  ار  مدرم 

دیاب هک  تسا  یلئاـسم  لـئاسم ، نیا  .لـئاسم  هب  عجار  دـننادن  ینغ  ار  ناـشدوخ  مدرم  .دـننک  هجوت  زاـب  رتشیب  دـیاب  مه  مدرم  تسا و 
(2) .دننک لمع  دننک و  شوگ  دنورب و 

؛ دننک توعد  هنحص  رد  روضح  هب  ار  مدرم  تاعامج ، همئا 

(3) .هنحص رد  روضح  هب  دننک  توعد  ار  مدرم  نیغلبم ، تاعامج ، هعمج و  همئا  دالب ، ياملع 

؛ دینک توعد  دننک  تماقتسا  دنشاب و  ماظن  لئاسم  لابند  هکنیا  حالص و  هب  ار  مدرم 

، دجاسم رد  مه  ناتدوخ  دیراد و  هگن  مدرم  تسد  اب  ار  مالسا  و  دنراد ، هگن  زهجم  ار  مدرم 

112 ص :

.1368 / 04 ینیمخ 23 / ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملهچ  نایاپ  رد  ناریا ، فیرش  ّتلم  هب  مایپ  - . 1
.415 ص : ج 15 ، ماما ، هفیحص  - . 2
.119 ص : ج 17 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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ْنَم َتِْرما َو  امَک  ْمِقَتْـساَف  هک  اهنآ  هب  دـییوگب  و  دنـشاب ، لئاسم  لابند  هکنیا  هب  توعد  و  دـینکب ، حالـص  هب  توعد  ار  مدرم  ربانم  رد 
زا دننارگن  دنراد و  هجوت  ادخ  يایلوا  هک  دینادب  نآلا  .تسا  هدرک  نارگن  ار  ملسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمغیپ هک  ینآ  َکَعَم ، َبات 

(1) .دنک یتسس  هتساوخن  يادخ  تقو  کی  تسا  هتفر  هک  یهار  نیا  زا  ام  ّتلم  نیا  هتساوخن ، يادخ  هکنیا 

؛ تسا دجسم  ماما  هدهع  هب  يدجسم  ره  لها  تماقتسا  دینک ؛ توعد  تماقتسا  هب  ار  مدرم 

کی .دراد  مزال  تماقتسا  هدش ، لصاح  تضهن  کی  .َتِْرمُأ  اَمَک  ْمِقَتْساَف  ِباطخ  ینعی  تسا ؛ نویناحور  امش  اب  ّتلم  تماقتـسا  نآلا 
مه دنتسه  امش  اب  هک  یصاخشا  همه  و  دیراد ؛ شهگن  دیاب  تسا ، مزال  وا  لباقم  رد  تماقتسا  هدرک ، ادیپ  ققحت  یمالـسا  يروهمج 

ار ناشتماقتسا  دیاب  ار  دجسم  لها  دیتعامج ، ماما  .ار  دجسم  لها  دیدجـسم ، لها  .دینک  ظفح  ار  ناشتماقتـسا  هک  تسامـش  هدهع  هب 
.تساهامش تسد  هب  مدرم  روما  مامز  دیتسه ، اج  ره  رد  دیتسه و  هچ  ره  .دینکب  ظفح  دیاب  ار  نیعمتسم  دیتسه ، بیطخ  .دینک  ظفح 

.دنا هتشاذگ  نم  هدهع  هب  مه  ار  تّما  تماقتـسا  هکنیا  يارب  دوه ؛ هروس  درک  مریپ  .دوه  هروس  یْنتَبَّیَـش  هک  دیامرف  یم  مرکا  ربمغیپ  و 
هب يا  هدنونـش  ره  تماقتـسا  .تسا  دجـسم  ماما  هدـهع  هب  يدجـسم  ره  لها  يدجـسم و  ره  تماقتـسا  .تسا  یگرزب  زیچ  کـی  نیا 

(2) .دننک میقتسم  دنناوتب  ات  دنشاب  میقتسم  دیاب  اه  هدنیوگ  .تسا  هدنیوگ  هدهع 

؛ تسا زیچ  ره  رب  مدقم  ماظن  تحلصم  مالسا  رد  هک  دینک  نشور  ار  هداس  هیضق  نیا  مدرم  يارب 

يارب دیاب  نویزیولت ، ویدار -  و  اه ، همانزور  تاعامج ، هعمج و  مرتحم  همئا  زیزع ، باّلط 

113 ص :

.497 ص : ج 17 ، ماما ، هفیحص  - . 1
.479 ص : ج 9 ، ماما ، هفیحص  - . 2
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نآ عبات  دیاب  همه  و  تسا ، زیچ  ره  رب  مدقم  هک  تسا  یلئاسم  زا  ماظن  تحلصم  مالـسا  رد  هک  دننک  نشور  ار  هداس  هیـضق  نیا  مدرم 
(1) .میشاب

؛ دوش رشتنم  ایند  رد  اهزیچ  همه  تاعامج  همئا  فرط  زا  دیاب 

همئا فرط  زا  اجنیا  زا  هک  مینک ]  نشور   ] اج همه  رد  تعاـمج ، هعمج و  همئا  رد  دـجاسم ، رد  اـه ، هعمج  زاـمن  رد  ار  عضو  اـم  دـیاب 
.دوشب (2) رشتنم  ایند  رد  اهزیچ  همه  دیاب  تاعامج  هعمج و 

نیرفآ تدحو  . 3-7

؛ دننک توعد  تدحو  هب  ار  مدرم  دجاسم  رد  املع 

لیم مه  اـم  .دوش  یم  تسرد  جـیردت  هب  روما  دـنام و  یم  یقاـب  يروهمج  نیا  دـننک ، تدـحو  هب  توعد  ار  مدرم  دـجاسم  رد  اـملع 
توعد ار  مدرم  منک -  یم  ضرع  ناتربانم -  رد  ناتدجاسم ، رد  دیاب  مه  امـش   (3) .دوش ارجا  دص  رد  دص  مالـسا  ماکحا  هک  میراد 

، اهداب هدرم  نیا  اهداب ، هدـنز  نیا  اهدایرف ، نیا  تاعامتجا ، نیا  هدرک ، ظـفح  ار  مالـسا  هک  تسا  تاـعامتجا  نیا  .دـینکب  عاـمتجا  هب 
(4) .درب شیپ  ار  ام  هک  تساهنیا 

؛ دینک توعد  یگتسبمه  داّحتا و  هب  ار  اهنآ  دننک و  لح  ار  مدرم  لئاسم  تعامج  همئا  نایاقآ 

هب یگتـسب  هب  دینک  توعد  داحتا ، هب  دـینک  توعد  ار  مدرم  مه  متـسه و  اعد  سمتلم  یلیخ  مه  نایاقآ ، هب  عجار  نم  تروص  ره  رد 
دنراد یفالتخا  کی  رگا  .مه  هب  یگتسبمه  مه ،

114 ص :

.335 ص : ج 21 ، ماما ، هفیحص  - . 1
.40 ص : ج 17 ، ماما ، هفیحص  - . 2

.304 ص : ج 19 ، ماما ، هفیحص  - . 3
.536 ص : ج 8 ، ماما ، هفیحص  - 4
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دننکب لح  دـیاب  هعمج  تعامج و  همئا  نایاقآ  تسه ، یکچوک  تافالتخا  ییاج  ره  رد  الاح  تسا  نکمم  .ناـیاقآ  امـش  دـینک  لـح 
(1) .دننک تبحص  مه  اب  دننک ، مهافت  مدرم  اب  دنورب  دیاب  ار ، مدرم  لئاسم 

؛ دشاب یگچراپکی  تدحو و  تمدخ  رد  دیاب  دنریگ  یم  رارق  دجاسم  نوبیرت  تشپ  هک  یناسک  لمع  نابز و 

تدـحو و تمدـخ  رد  ناـشلمع  ناـبز و  دـیاب  اـه ،...  هینیــسح  دـجاسم و  لـثم  دـنریگ ...  یم  رارق  اـه  نوـبیرت  تـشپ  هـک  یناـسک 
هتخیگنارب رگیدکی  اب  هلباقم  رد  ار  مدرم  زا  يا  هّدع  ای  مدرم  هک  دنکب  یتکرح  دـیابن  یناونع  چـیه  هب  سک  چـیه  .دـشاب  یگچراپکی 

(2) .دنک

؛ دنیامرف قیوشت  حلسم  ياوق  یبالقنا و  ياهداهن  اه و  ناگرا  مامت  ّتلم و  زا  ینابیتشپ  هب  ار  مدرم  تاعامج  همئا 

حّلـسم و ياوق  یبالقنا و  ياهداهن  یمالـسا و  يروهمج  ياه  ناگرا  مامت  ّتلم و  زا  ینابیتشپ  رد  ار  مدرم   ... تاـعامج هعمج و  همئا 
(3) .دنیامرف قیوشت  یمدرم 

؛ دییامن دزشوگ  مدرم  هب  ار  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، يرکشل ، يروشک ، روما  مامت  رد  یعاسم  کیرشت  موزل 

هجوتم ار  مدرم  ینویلیم  ياهرـشق  دـنیازفایب و  دوخ  ياهدومنهر  داشرا و  مجح  رب  مرتحم  ياـبطخ  تعاـمج و  همئا  مـالعا و  ياـملع 
موزل یمالـسا  ینویلیم  دـهعتم  ياه  هدوت  هب  و  دـنیامن ، یمالـسا  يروهمج  زا  تسارح  هسدـقم و  ماکحا  مالـسا و  زا  یناـبهگن  قرط 

یگنهرف یعامتجا و  يداصتقا و  يرکشل و  يروشک و  روما  مامت  رد  یعاسم  کیرشت 

115 ص :

.45 ص : ج 15 ، ماما ، هفیحص  - . 1
ینیمخ 14/03/1369. ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  مسارم  رد  ینارنخس  - . 2

.202 ص : ج 14 ، ماما ، هفیحص  - . 3
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روشک داصتقا  هب  کمک  يارب  هک  دننک  هیصوت  نانآ  هب  دنیامن و  دزشوگ  ار 

ياه لوپ  ندرپس  زا  و  دـنیامن ، بانتجا  یلّمجت  یتافیرـشت و  روما  لامعتـسا  ریذـبت و  فارـسا ، زا  تسا -  لئاسم  ّمها  زا  زورما  هک  - 
و دنیامنن ، غیرد  یمالـسا  تلود  هب  کمک  داصتقا و  ياه  خرچ  نداتفا  هار  هب  يارب  یتلود  ياه  کناب  هب  دـشاب  كدـنا  هچ  رگا  دوخ 

تسارح يارب  ندید  تیبرت  میلعت و  نافعضتسم و  جیسب  رد  تکرش  زا  و  دنیامنن ، تلفغ  ناگدز  گنج  گنج و  هب  ندرک  کمک  زا 
(1) .دنشاب اشوک  زیزع  مالسا  زا 

؛ دنشاب قیفر  دنشاب و  هتشادن  فالتخا  هک  دننک  شهاوخ  اهنآ  زا  نویناحور و  رگید  دزن  دنورب  رهش  تعامج  همئا 

تحاران رایسب  تسه ، یناحور  صاخشا  تسه ، صاخشا  ًالثم  زا  یضعب  نیب  یهاگ  هک  مونش  یم  نم  هفلتخم  دالب  رد  هک  یتافالتخا 
، دنتسه یضعب  اب  فلاخم  صاخشا  زا  یضعب  هک  دیدید  دیراد  فیرشت  هک  ییاج  کی  رد  هک  دینک  ضرف  امـش  رگا  تسا ...  هدننک 
رهـش و تعامج  همئا  دوخ  رهـش و  نایاقآ  دوخ  .دـشاب  یتاهابتـشا  کی  تسا  نکمم  دـشاب ؛ یمهافت  ءوس  کی  تسا  نکمم  بوخ ،
اب دنشاب ؛ ردارب  دنشاب ؛ قیفر  دنشاب ؛ هتشادن  فالتخا  هک  دننکب  شهاوخ  نایاقآ  زا  نایاقآ ، شیپ  دنورب  رهش  يابطخ  ربنم و  لها  دوخ 

.دنشاب (2) مه 

؛ دوش راد  هشیر  فالتخا  نیا  دنزادنیب و  فالتخا  مدرم  یناحور و  نیب  يا  هّدع  دنراذگن  تعامج  همئا 

ییاه یلوضف  کی  هطـساو  هب  هک  دش  ادیپ  ییاه  تسد  وچمه  کی  رگا  هک  دنراد  فیرـشت  هک  اج  ره  رد  دـننکب  هجوت  نایاقآ  دوخ 
هکنیا هب  دـننکب  هجوت  اـهنیا  دـنزادنیب و  مدرم  یناـحور و  اـی  دـنزادنیب ، یناـحور  یناـحور و  نیب  فـالتخا  دـنهاوخب  دـننک ، یم  هک 

راک نیا  دنراذگن 

116 ص :

.388 ص : ج 15 ، ماما ، هفیحص  - . 1
.477 ص : ج 9 ، ماما ، هفیحص  - . 2
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زا مه  دوشب ؛ هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یمهم  رایـسب  لـئاسم  زا  نیا  .دوشب  راد  هشیر  دـنراذگن  دـنریگب ؛ ار  شیولج  لّوا  زا  دوشب ،
ساـمت مدرم  اـب  هک  تسا ]   ] تعاـمج همئا  رب  مه  دوـشب و  هداد  هّبنت  مدرم  يارب  دـنناوخ  یم  هبطخ  هعمج  ره  هـک  هـعمج  هـمئا  فرط 

هک یلّوا  ار ، شیولج  الاح  زا  دیاب  .دشاب  هدـش  لصاح  فالتخا  میوشب و  رادـیب  ام  یتقو  کی  ادابم  هکنیا  هب  دـننک ]  ] هجوت و  دـنراد ،
(1) .دنریگب ار  شیولج  دننکب ، دنهاوخ  یم  یلوضف  کی  يراک ، کی  دنهاوخ  یم 

117 ص :

.379 ص : ج 15 ، ماما ، هفیحص  - . 1
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یلیصفت تسرهف 

هراشا

119 ص :
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دجسم هاگیاج  تّیمها و  لوا : لصف 

مالسا ردص  رد  دجسم  تلزنم  . 1

.تسا یمالسا  هعماج  لیکشت  زاغآ  رد  مالسا  ياهراکتبا  نیرتزغمرپ  نیرتابیز و  رامش  رد  دجسم ، مان  هب  یتیوه  ندروآ  دیدپ 

.دندرک یم  ششوک  دجاسم  ندرک  دابآ  يارب  دندرک و  تسرد  دجسم  لوا  تسا  هتفر  اج  ره  مالسا  شترا 

.دنداد یم  ماجنا  دجاسم  ردار  ایند  گرزب  ياهراک  همه  ملسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمغیپ

.دوب گرزب  ياهراک  مهم و  ياه  يریگ  میمصت  همه  زکرم  مالسا ، ردص  رد  دجسم 

.دننک ّتیلاعف  يروشک  روما  رد  دنتساوخ  یم  هک  یناسک  تسد  رد  دوب  يرازبا  دجسم  مالسا  ردص  رد 

یمالسا بالقنا  دجسم و  لباقتم  ریثأت  . 2

بالقنا زا  لبق  رد  دجاسم  تیعضو  . 2-1

121 ص :

يربهر مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماما  رظنم  زا  یمالسا  زارط  www.Ghaemiyeh.comدجسم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


.دننک هضبق  ار  دجاسم  دنهاوخ  یم  دنا و  هتسب  مالسا  يدوبان  هب  رمک  یناملسم ، هب  رهاظت  اب  رامعتسا  لاّمع 

هب ار  مالـسا  ياهرگنـس  ای  دهد و  رارق  فاقوا  یمالـسا  دـض  نامزاس  تراظن  تحت  ار  دـجاسم  هک  هدـش  راک  هب  تسد  يولهپ  میژر 
.دراداو میلست  اوزنا و 

 . دننک یلاخ  اهنآ  نالوج  يارب  ار  نادیم  نینّیدتم  دنرادرب و  دوخ  راک  زا  تسد  اه  يدجسم  هک  دوب  نیا  ناخاضر  لامآ  تیاغ 

.دنزب فرح  هملک  کی  اکیرما  هیلع  دجسم  هشوگ  رد  تشادن  تأرج  یناحور  بالقنا ، زا  لبق 

بالقنا يزوریپ  رد  دجاسم  شقن  . 2-2

.تسا هدرک  تسرد  ار  تضهن  دجاسم 

.دش عورش  دجسم  ینعی  بهذم  هناخ  زا  بالقنا 

.تشاد هدننک  نییعت  شقن  بالقنا  يزوریپ  رد  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  دجاسم 

يزوریپ للع  زا  یکی  توغاط ، نارادـمامز  رارـسا  ياـشفا  تضهن و  یهاـگآ ، يارب  يزکرم  هب  نآ  لیدـبت  دـجاسم و  هب  مدرم  لاـبقا 
.تسا بالقنا 

.دش یم  ماجنا  دجاسم  ِیهلا  ياهرگنس  زا  دش ، يزوریپ  هب  رجنم  هک  تضهن  رد  یمومع  جیسب 

.مینک تسرد  دجسم  ات  میدرک  بالقنا  میدرک ؛ بالقنا  ادخ  يارب  ام 

بالقنا موادت  رد  دجسم  هاگیاج  . 2-3

.تسا هتشاد  هدننک  نییعت  شقن  بالقنا  موادت  رد  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  دجاسم 

.میزاس مورحم  دنک ، یم  هیده  مدرم  ماظن و  روشک و  هب  یمالسا  زارط  دجسم  هک  یمیظع  تاکرب  زا  ار  دوخ  دیابن  ام  زا  کیچیه 

122 ص :
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.تسا هدوب  نید  تهج  رد  مدرم  تکرح  يراد و  نید  هاگیاپ  هشیمه  دجاسم  یمالسا ، بالقنا  راختفاُرپ  خیرات  لحارم  همه  رد 

.داد دهاوخ  تکرب  امش  گرزب  یبالقنا و  تکرح  هب  اریز  دینک ؛ دابآ  ار  دجاسم 

.دینک تشپ  دجاسم  هب  هک  دیشاب  هتشاد  سرت  دیاب  زور  نآ  ؛ دیشاب هتشادن  اه  موتناف  زا  سرت  دشاب ، يوق  دجسم  رگا 

.دش دهاوخ  هتشادرب  نالوئسم  مدرم و  شود  زا  يرایسب  يونعم  يدام و  ياه  هنیزه  دبایب ، هتسیاش  تیفیک  دجسم ، رگا 

.دنریگ یم  ماهلا  نآ  ّتیونعم  زا  دننک و  یم  ینید  شالت  روشک  دجاسم  رد  یناوارف  ياه  ناوج  زورما 

 . دوش یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  دجاسم  رد  ام  ناناوج  ياه  تسد  ناضمر  هام  رد  ّتلم ، نیا  هب  دنوادخ  فطل  رطاخ  هب 

دجسم هاگیاج  ءاقترا  رد  بالقنا  شقن  . 2-4

.تسا رتدابآ  نآ  دجاسم  دشاب ، رتشیب  یهلا  ماکحا  مالسا و  تردق  هچ  ره 

.دنترخآ ایند و  یگتخیمآ  رهظم  نویناحور ، داهن و  كاپ  ناوج  لسن  روضح  اب  ام  دجاسم  دپت و  یم  دجسم  يارب  ام  ياه  لد  زورما 

.تسا هدش  رتشیب  يزاسدجسم  رتهب و  دجاسم  زورما ، ات  بالقنا  لّوا  زا 

.تسا هدرک  ادیپ  تیفیک  هدش و  دایز  دجاسم  رد  روضح  ریخا ، ياه  لاس  نیا  رد  بالقنا  تکرب  هب 

زا ولمم  روشک  رـساترس  دـجاسم  زورما  اما  دـننک ؛ فاکتعا  روشک  دـجاسم  رد  مدرم  بالقنا  زا  لبق  ياه  لاس  رد  هک  میرادـن  دای  هب 
.تسا نیفکتعم 

.دوش یم  فکتعم  زا  ُرپ  هدمع  دجاسم  اهرهش  زا  یلیخ  رد  فاکتعا  ماّیا  رد  هک  تسا  یلاس  دنچ 

123 ص :
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.دنور یم  دجاسم  هب  مدرم  نوگانوگ  قیالس  عاونا  همه  زا  ردق  ياه  بش  رد  ام  ناناوج 

.دنرکذ اعد و  هجوت و  لوغشم  دجاسم  رد  ینید و  زکارم  رد  مدرم  رتشیب  دیع ، لیوحت  تعاس  رد 

یمالسا يرادیب  رد  دجسم  هاگیاج  . 3

.تسا هدش  یگرزب  یمالسا  ياه  تکرح  اه و  تضهن  گرزب و  راثآ  أشنم  ملاع ، فلتخم  طاقن  رد  دجسم ،

.تساه شبنج  نوناک  ناناوج و  هاگیاج  یمالسا ، ياهروشک  دجاسم  یمالسا ، بالقنا  تکرب  هب  زورما 

.دریگ یم  ناوت  ورین و  دجاسم  زا  هزورما  رگید ، ياه  تضهن  یسب  نیطسلف و  تضهن 

.دش عورش  دجاسم  زا  ریازجلا ، لثم  اقیرفآ  لامش  ناملسم  ياهروشک  مدرم  مایق 

.دوب نید  ياملع  دجاسم و  بالقنا  ریازجلا ، بالقنا 

.دندرک عطق  دجاسم  اب  ار  دوخ  هطبار  هک  تفر  تسکش  هب  ور  يزور  نآ  اقیرفآ  لامش  ناملسم  ياهروشک  رد  بالقنا 

دهاوخ داجیا  ینارحب  ياهروشک  رد  مارآ  نما و  طیحم  اضف و  ناگبخن ، نویناحور و  يرکفمه  يراکمه و  دـجاسم و  تیروحم  اـب 
.دننک رادیب  ار  مدرم  هک  تسا  ضرف  یمالسا  کلامم  همه  رد  دجاسم  تعامج  همئا  رب.دش 

ناشن ار  تدحو  رگید  دجاسم  و  ملـسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ) یبّنلا دجـسم  مارحلا ، دجـسم  تعامج  ياهزامن  رد  روضح  اب  جاّجح 
.دنهد

.دننزب دایرف  دجاسم  لفاحم و  رد  سدق  زور  اه  ناملسم 

.دننک دایرف  دنیوگب و  ار  زور  لئاسم  اجنآ  رد  دننک و  رپ  ار  دجاسم  اه  ناملسم 

.تسا هتسباو  نآ  هب  مالسا  ظفح  هک  تسا  يروما  ءزج  ناناملسم ، يوس  زا  دجاسم  ظفح  زورما 
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 . تسا هتفای  شیازفا  يزلام و ...  هیکرت و  ات  ندرا  رصم و  زا  اه  ّتلم  رد  مالسا  رئاعش  دجسم و  هب  شیارگ  نازیم  ریخا  ياه  لاس  رد 

یمالسا زارط  دجسم  زا  نانمشد  هنیک  سرت و  . 4

.دنرگن یم  قیمع  يا  هنیک  ضغب و  اب  دجاسم  هب  ناهج ، فلتخم  طاقن  رد  مالسا  نانمشد 

.دنیامن خلت  ناناملسم  رب  ار  یگدنز  ات  دننک  یم  کیرحت  دجاسم  هیلع  ار  هّدع  کی  مالسا  نانمشد 

.دندرک لیدبت  رابنا  هب  ار  دجاسم  دندش ، ّطلسم  يوروش  ناجیابرذآرب  اه  تسینومک  هک  ینامز 

.دنسرت یم  دجسم  زا  نانمشد  يدایا  نافلاخم و 

.تسا یمالسا  بالقنا  تمظع  داعبا  زا  یکی  اریز  دزرل ؛ یم  نافکتعم  زا  رپ  دجاسم  زا  نمشد 

***

یمالسا زارط  دجسم  یتسیچ  مود : لصف 

تیهام . 1

.دنک یم  کیدزن  یمالسا  زارط  هب  ار  هعماج  درف و  دجسم ،

.تسا هعماج  درف و  یگتسویپ  ترخآ و  ایند و  یگتخیمآ  رهظم  دجسم ،

.دنک یم  لصو  یهلا  تردق  ضیف و  لازیال  عبنم  هب  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  ییاج  نامسآ و  نیمز و  طابترا  دجسم ،

یعامتجا یگدنز  ناماس  اب  شیاین  زامن و  رکِذ و  یگتخیمآ  مهرد  زا  يرهظم  دجسم ،

125 ص :
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.تسا

.تسا یمالسا  دجسم  هتسویپ  مهب  ياه  هناگود  تسایس ، هاگیاپ  تدابع و  هاگیاج  مدرم و  اب  رشح  تولج  ادخ و  اب  سنا  تولخ 

.دزاس یم  هزیگنارپ  طاشنرپ و  ار  یگدنز  دبلاک  دجسم ، حور 

.دنشخب یم  تیونعم  مدرم  هب  هک  دنتسه  يزکارم  دجاسم 

.تسا تیاده  هیکزت و  تیونعم ، ياه  هاگیاپ  دجاسم 

.تسا قالخا  تیونعم و  نید ، هاگیاپ  نیرت  یلصا  دجاسم 

.تسا یهلا  تیاده  تمحر و  طبهم  دجسم 

.تسا مالسا  هقف  تقیقح و  طسب  زکارم  دجاسم ،

.تسا مالسا  داتس  زکرم  دجسم 

.دنتسه مالسا  بالقنا و  ياه  هاگیاپ  دجاسم ،

.تسا تفرعم  هشیدنا و  تدابع و  رکذ و  نوناک  دجسم ،

.تسا یلم  تماقتسا  يرگنشور و  ینیب و  نشور  تفرعم و  هاگیاپ  دجاسم 

.تسا روز  رز و  نیطایش  ياه  تنطیش  زا  یهاگآ  زکرم  ادخ و  اب  هطبار  هاگیاج  ، تیّرح هاگیاپ  دجاسم 

.تسا نیطایش  لباقم  رد  مالسا  ياهرگنس  دجاسم 

.تسا مالسا  مکحم  ياهژد  دجاسم ،

.تسا برح  لحم  بارحم و  مالسا و  ياهرگنس  دجاسم 

اه صخاش  . 2

قنور رپ  دابآ و  . 2-1

.دراد ییازسب  ریثأت  نوچ  تسا  كالم  دجسم  ندرک  دابآ 

هدید یمالسا  رهش  رد  زامن  هماقا  هب  هجوت  ياه  هناشن  همه  دشاب و  دابآ  دیاب  دجاسم 
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.دوش

.تسا یمهم  رما  نآ  رد  هتسیاش  یناحور  روضح  دجسم و  يانب 

.دوش رت  قنوررپ  رت و  مرگ  زور  هبزور  دجاسم 

.دشاب عکار  دجاس و  رکاذ و  ياه  ناسنا  زا  راشرس  زامن ، تقو  رد  دجاسم 

هتفگ ناذا  وگدنلب  قیرط  زا  گرزب  دـجاسم  ای  دـجاسم  ماب  تشپ  رد  دـیاب  اهرحـس  رد  یّتح  ناذا  تقو  تسا ، مالـسإلا  هبق  اجنیا  رگا 
.دوش

.دوش هماقا  دجاسم  رد  حبص  زامن 

اتسور رهش و  نوناک  زکرم و  . 2-2

.دشاب یلصا  نوناک  زکرم و  دجسم  دیاب  تسا ، یگدنز  ناماس  اج  ره 

.دوش هتخاس  رهش  یقیقح  زکرم  انب و  نیتسخن  ناونع  هب  عماج  دجسم  تخاس ، لاح  رد  ياه  كرهش  اهرهش و  رد 

.داهن انب  روحم  بطق و  نوچمه  ار  دجسم  دیاب  اتسور  رهش و  يانب  رد 

يونعم يرهاظ و  ياه  هیارآ  ياراد  . 2-3

.تسا ناگمه  هفیظو  نآ ، يرهاظ  يونعم و  ياه  هیارآ  هب  نتخادرپ  دجاسم و  نارمع 

.دشاب شخب  مارآ  ابیز و  هزیکاپ ، دیاب  دجسم 

 . تسا بوخ  ياهراک  وزج  دجاسم ، ناشفارطع  یبوررابغ و  يزاس و  كاپ  ریهطت و  فیظنت و 

.دینک طاشن  هزیگنا و  روش و  زا  زیربل  و  هتساریپ ، هزیکاپ و  ناوج ، ياه  لد  نوچمه  ار  دجسم 

.دشاب زیگنا  تبغر  بترم و  هزیکاپ و  دجاسم 

، دربراک یلمع و  هدافتسا  طیحم و  اب  ِبسانت  زاین و  ياضتقا  هب  دیاب  دجاسم  نامتخاس 
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.دنک ادیپ  بسانم  یسدنهم  ياه  لکش 

.دوش عطاس  نآ  زا  افص  سنا و  ّتبحم و  تفرعم و  رون  دشخردب و  نآ  رد  زامن  تاکشم  هک  دشاب  ینوناک  دیاب  دجسم 

یم لد  رب  رگید  ياج  ره  زا  شیب  تسایس  قالخا و  نید و  شزومآ  ددرگ و  یم  نیگآرطع  ینارون و  دجسم  ياضف  زامن ، تکرب  هب 
.دنیشن

تمحز زا  رود  هب  تکرب و  هیام  . 2-4

.ددرگن نارواجم  رازآ  تمحز و  هلیسو  دشاب و  تکرب  ریخ و  هیام  نمأم و  لحم ، ره  رد  دجسم 

.درادن یلاکشا  هرجنح  اب  هتبلا  ؛ دوشن هدافتسا  وگدنلب  زا  حبص ، ناذا  يارب  اهرحس ، رد 

.دنیوگن ناذا  وگدنلب  اب  دجاسم  همه  رحس ، ماگنه  رد 

.دوش نکفا  نینط  زاونلد  شوخ و  توص  اب  ناذا ، گناب  اهنت 

مدرم اب  مکحتسم  طباور  ياراد  . 2-5

رارقرب و ناگدیدمغ  اب  دـنبای و  یم  تسد  یـشزرو  يرنه و  یعامتجا ، یملع ، ياه  ّتیقفوم  هب  هک  یناسک  اب  ار  دوخ  هطبار  دجـسم 
.دنک مکحتسم 

.دنوش قیوشت  مدرم  مشچ  ربارب  رد  دجسم و  رد  لحم ، ره  رد  زاتمم  هتسجرب و  نازومآ  شناد 

.دنک مکحتسم  رارقرب و  دنوش ، یم  دلوتم  هک  ینادازون  یتح  دننک و  یم  جاودزا  هک  یناناوج  اب  ار  دوخ  هطبار  دجسم 

.دوش هدنز  مدرم  اب  يونعم  تاطابترا  ات  دنهدب  يراطفا  ناضمر ، هام  رد  دجاسم 

.تسا نادنمتسم  ارقف و  اب  یکیدزن  يارب  بوخ  رایسب  یتنس  دجاسم ، رد  هیاریپ  یب  هداس و  ياه  نداد  يراطفا 

128 ص :

يربهر مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماما  رظنم  زا  یمالسا  زارط  www.Ghaemiyeh.comدجسم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


ناناوج يارب  باذج  یناکم  . 2-6

.دوش عمتجم  اه  ناوج  زا  دیاب  دجاسم  دنورب ؛ دجاسم  هب  اه  هداتفا  راک  زا  اهدرمریپ و  طقف  دیابن 

.دنک قاتشم  بوذجم و  ار  ناناوج  كاپ  ياه  لد  دجاسم ، يانما  ناریدم و  نایلوتم ، تبحم  همزمز 

.دنوش دجسم  بوذجم  درم ، نز و  ناناوج و  اه ، هچب  ات  دینک  تسرد  هبذاج  دجسم ، يارب 

تاکرب راثآ و  . 3

يدابع درکراک  . 3-1

.دینک رازگرب  تعامج  هب  دجسم و  رد  ار  نآ  ، زامن نتفای  تیفیک  يارب 

.دزاس یمرت  نیشن  لد  رت و  هوبنا  ار  یهلا  تمحر  ِشِراب  نانمؤم ، تعامج  اب  دجسم و  رد  ِزامن 

.دراد دوجو  رکفت  هلمج  زا  تادابع  عاونا  دجسم  رد  تسین ؛ زامن  يارب  طقف  دجسم 

.دیرمشب منتغم  ار  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  زا  هدراو  هیعدا  اب  سنا  نآرق و  اب  سنا  توالت و  دجاسم ، رد 

یعامتجا یسایس  درکراک  . 3-2

.تسا یسایس  یعامتجا -  رما  کی  دننک ، لح  ار  دوخ  تالکشم  دنوش و  عمتجم  دجاسم  رد  دلب  کی  لها  هکنیا 

.دوب هزور  زامن و  ِيدابع  لئاسم  زا  رتشیب  یعامتجا  یسایس  لئاسم  ملسو ،) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمغیپ دجسم  رد 

.تسا مالسا  یسایس  ماکحا  غیلبت  یسایس و  عامتجا  زکرم  دجسم 

.دش یم  يزیر  حرط  یسایس  لئاسم  اجنآ  زا  دوب و  تسایس  زکرم  مالسا  ردص  رد  دجسم 
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.دوب یسایس  لئاسم  يارجا  مهم و  ياهراک  حرط  رازبا  دجسم  هک  ددرگرب  هرابود  اوتحم  نیا  میراودیما 

.دوش یم  حرطم  درب  یم  شیپ  هب  ار  مالسا  هک  يروما  همه  دنوش و  یم  عمتجم  مدرم  دجسم ، رد 

.دشاب تسایس  زکرم  دجاسم  ات  دوش  ریبدت 

.دنک یم  داجیا  ار  اهنآ  نیب  یگنهامه  مدرم و  هجوت  دجاسم ،

علطم نیفعـضتسم  دوخ و  لاوحا  زا  دنزادرپب و  تعامج  زامن  ییاپرب  هب  ات  دننک  یم  عامتجا  دـجاسم  رد  هبترم  دـنچ  يزور  نیملـسم 
.دنوش

.دننوناک دجاسم  دوش ، یم  حرطم  مدرم  یسایس  جیسب  تکرح و  هاگره  هک  تسا  دجاسم  تاکرب  زا  نیا 

.دوب روما  دقع  لح و  ّلحم  دجسم ، هک  یتقو  نآ  هب  ددرگرب  ام  دجاسم  مه  الاح  میراودیما 

.تسا نیملسم  روما  قتف  قتر و  يارب  یهاگیاپ  دجسم 

 . دنشاب یم  نیملسم  حلاصم  نایب  لکشت و  نادیم  نیرتبسانم  اهرگنس و  نیرتهب  دجاسم 

یغیلبت درکراک  . 3-3

.دیرامشب منتغم  ار  دجسم  غیلبت  میظع  هاگیاپ 

.دیهد رارق  هیمالسا  تکرح  مالسا و  غیلبت  يارب  یلحم  ار  دجاسم 

.درادن لیدب  دجسم  رد  ام  یتّنس  غیلبت 

یتیبرت یشزومآ  درکراک  . 3-4

.دشاب یمالسا  حیحص  ياه  تیبرت  زکرم  دیاب  دجاسم 
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.تسا حور  هیفصت  لمأت و  رکفت و  زکرم  تسا ؛ هاگشناد  هسردم و  دجسم ،

.دشاب قالخا  شرورپ  هظعوم و  نوناک  یسایس و  یعامتجا و  فراعم  ِربنم  ثیدح و  ریسفت و  ِسَردَم  دجاسم ،

.دشاب دجاسم  رد  شیاهدُعب  همه  رد  انعم و  مامت  هب  میلعت  تیبرت و  كرابم ، هام  رد 

.تسا داهج  کی  نداد ، دای  مدرم  هب  ار  داوس  ملع و  تشاد ، مشچ  نودب  دجاسم و  رد  يزومآ  داوس  سالک  لیکشت 

.درک رادیب  اهنآ  مایم  رد  ار  تیونعم  حور  داد و  مدرم  هب  یشخب  یهاگآ  دیاب  مینک ؛ راذنا  ار  مدرم  دیاب  ربانم ، دجاسم و  رد 

.دوش وگزاب  نآ  لئاسم  نوچمه  زامن  فراعم  اهراب  دجاسم  ياه  ینارنخس  رد 

یماظن یتازرابم و  درکراک  . 5-3

 . داتفا یم  هار  اهردلق  رافک و  اب  گنج  يارب  شترا  دش و  یم  داجیا  هزرابم  هیحور  نآ  رد  هک  دوب  یلحم  مالسا  ردص  رد  اهدجسم 

یم حرطم  مدرم  یماظن  جیـسب  تکرح و  هاگره.تسا  هدوب  یمالـسا  ياـه  تکرح  شبنج و  زکرم  هشیمه  مالـسا  ردـص  رد  دجـسم 
.دننوناک دجاسم  دوش ،

***

یمالسا زارط  دجسم  یگنوگچ  موس : لصف 

یسانش بیسآ  .1

تافآ . 1-1

.دوب دجسم  هرادا  يارب  ام  مایق  مینک ؛ هچ  میهاوخ  یم  دجسم  رگید  میدش ، زوریپ  هک  الاح  دننک  لایخ  يا  هّدع  هک  دشابن  روط  نیا 

.میهدن رارق  ییانتعا  یب  دروم  مینادب و  ار  دجاسم  ردق 
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.تسین تحلصم  قح و  ياضتقم  بالقنا  زا  لبق  هب  تبسن  یّمک  یفیک و  تفا  اب  دجاسم  هرادا 

 . تسا فعض  طاقن  نیمومأم ، اب  هطبار  هب  تعامج  ماما  نتخادرپن  دجاسم و  یگزیکاپ  هب  نتخادرپن  اتسور ، رهش و  رد  دجسم  دوبمک 

.مینامب لفاغ  دنک ، یم  دیدهت  ار  هعماج  دجاسم ، یئاسران  فعض و  ای  دجسم  دوبمک  زا  هک  يرطخ  زا  دیابن  ام  زا  کیچیه 

.دیور یمن  دجسم  هب  دینک و  یمن  اهر  ار  رازاب  رهظ  تقو  ارچ 

!؟ دوش یمن  رارقرب  یتعامج  زامن  تسین و  زاب  يدجسم  نادنچ  ناذا ، لوا  رد  حبص  زامن  يارب  مونشب  دیاب  هدنب  ارچ 

.درادن یتانیئزت  ياه  هرانم  یفارشا و  دجاسم  هب  يزاین  مالسا  ربمایپ 

.دوش يریگولج  ییاکیرما  مالسا  دجاسم  ياه  نامتخاس  قرب  قرز و  زا  ًادیدش 

.دوشن لیدبت  يزاس  لوپ  هاگتسد  کی  هب  هک  دوش  تبقارم  اهتنم  درادن ، بیع  مدرم  زا  دجسم  نتفرگ  لوپ 

.تسا اوران  يراک  بش ، رد  هژیو  هب  هدنهدرازآ  ياهادص  شخپ 

تاعزانم و زا  ندـنام  رود  دـنمزاین  نآ ، یغیلبت  یمیلعت و  یبـالقنا ، ، يونعم ياـه  هبنج  گـنهامه  تیوقت  دـجاسم و  تسادـق  ظـفح 
.تسا یلخاد  تاشقانم 

.دنیآ یم  نوریب  دنناوخ و  یم  زامن  تعکر  دنچ  طقف  دجسم  رد  دنک  لایخ  یسک  تساطخ 

.دوش عقاو  نعط  دروم  دنک  تبحص  نیملسم  عامتجا  دروم  رد  دهاوخب  یتعامج  ماما  رگا  هک  دشابن  روط  نیا 

.مینک یم  شبارخ  مینک ، حالصا  ار  نآ  میتسناوتن  دش و  رارِض  دجسم  يدجسم  رگا 

.دشاب هیملع  هزوح  دیاب  هفسلف  زکرم  دننک ؛ یم  سیردت  هفسلف  دجاسم  رد  یخرب  هک  تسا  تراسخ  نیا 
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.تسا ناملسم  ياه  ّتلم  مالسا و  نانمشد  دصاقم  هب  کمک  ّتنس  لها  دجاسم  هب  نایعیش  ضّرعت 

.درک ادیپ  زورب  نید  ّتیناحور و  دض  دجسم و  دض  ناونع  هب  برغ  رد  یئاسیلک  دض  شیارگ  نامه  تیطورشم ، رد 

عناوم . 1-2

.دننک یلاخ  مک  مک  ار  اهدجسم  دنهاوخ  یم  هک  تسا  هئطوت  کی  نیا 

.دننک هلمح  اهرگنس ، نیا  ندرک  یلاخ  زا  دعب  دننک و  یلاخ  ار  اهدجسم  دننک  یم  شالت  نانمشد 

.دوش یلاخ  دجاسم  ات  دننزب  رانک  ار  دجسم  یناحور  دنهاوخ  یم  نانمشد 

.دنتسه امش  ياه  نمشد  دجاسم ، زا  دننک  رود  ار  امش  دنشکب و  هشقن  دنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ 

.دنریگب امش  تسد  زا  ار  ملظ  دض  رب  مایق  ِجییهت  لحم  یمالسا و  ياهرگنس  نیا  دجاسم ، دنهاوخ  یم 

.دنتشاد ار  یمالسا  تموکح  هب  هبرض  دصق  يزاس  دجسم  قیرط  زا  نانمشد  مالسا  ردص  رد 

.دننک یم  جرخ  لوپ  رارض  دجسم  نتخاس  يارب  یمالسا ، تدحو  هب  ندز  هبرض  روظنم  هب  نانمشد 

یسانش فیلکت  .2

ناناوج مدرم و  . 2-1

.دنیامن ظفح  ار  دجاسم  ّتلم ،

.دنشخب قنور  تعامج  ياهزامن  رد  روضح  اب  ار  دجاسم  مدرم ،

.دیراد هگن  زّهجم  مرگ و  رتشیب  هچ  ره  ار  اهنآ  دینادب و  ار  دجاسم  ردق 
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.دننک اپرب  رت  هوکشاب  رتشیب و  هچ  ره  دجاسم  رد  ار  دوخ  تاعامتجا  فیرش  ّتلم 

.منک یم  هیصوت  ناناوج  هب  ار  تعامج  زامن  دجاسم و  رد  روضح 

.دنرامشب منتغم  ار  تقو  لوا  زامن  دجاسم و  رد  روضح  ناناوج 

ظفح ار  هطبار  نیا  دـندرک ، ینارون  یهلا  تبحم  اب  ار  ناـشیاه  لد  دـندمآ و  مه  درگ  دـجاسم  رد  ردـق  ياـه  بش  هک  ییاـه  ناوج 
.دننک

.دیرامشب مهم  مرتحم و  ار  دجاسم  رد  تعامج  همئا 

.دوش هدرمش  یناگمه  یمدرم و  يراک  دجسم ، هب  تمدخ 

.دوش یم  هداد  دجاسم  رد  ناشن  مان و  یب  ياهراطفا  مدرم ، راکتبا  هب  دنیب  یم  هک  درب  یم  تّذل  ردقچ  ناسنا 

ماظن ياهداهن  نیلوئسم و  . 2-2

.تسا دجاسم  هب  نتخادرپ  دننک ، هّجوت  نآ  هب  نیلوئسم  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  دیاب  ًامتح  هک  ییاهزیچ  زا 

.دوش مامتها  یلیخ  دجاسم  هب  دیاب 

.دنهد يرای  ار  تعامج  ناماما  دیاب  اج  همه  رد  دجاسم  روما  هب  یگدیسر  زکارم 

موـلع شرورپ و  شزوـمآ و  ناریدـم  هماـنرب  قوـف  ياـه  ّتیلاـعف  تاراـبتعا  لّوا  فـیدر  رد  يزادرپدجـسم ، يزاسدجــسم و  مـهس 
.دریگرارق

.تسا ام  ناناوجون  ناناوج و  نانمؤم و  يرورض  زاین  دجسم ، هب  ناسآ  یسرتسد 

.دوش انب  دجسم  دنیآ  یم  درگ  نآ  رد  مدرم  هک  ییاهاج  یمومع و  ياهانب  همه  رد 

.دوش هتخاس  یفاک  ردق  هب  دجسم  ینابایب  ياه  هداج  رد 

دشاب هتشاد  دوجو  هدامآ  زاب و  دجسم  تعاس ، راهچ  تسیب و  رد  هار ، رس  ياهرهش  رد 

یم دجـسم  هب  هدیـشک و  تسد  هنازور  راک  زا  هک  یهوبنا  ياه  هورگ  لاح و  روش و  رپ  تعامج  فص  نارازه  يرنه ، ياـه  تخاـس 
.دنهد ناشن  ار  دنور 

134 ص :

يربهر مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماما  رظنم  زا  یمالسا  زارط  www.Ghaemiyeh.comدجسم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


.دینک لاعف  رجف  ههد  رد  ار  دجاسم 

دجسم ماما  ناّیلوتم و  . 2-3

میهاوخ یم  هچ  غیلبت  سلاجم  دجاسم و  هب  نداد  تفرـشیپ  ندیـشخب و  لوحت  يارب  هک  مینکب  نامدوخ  زا  دـیاب  هک  تسا  یلاؤس  نیا 
؟ مینکب

.دنوش هرادا  بوخ  ات  دیآ ؛ دوجو  هب  دجاسم  يارب  یمظن  یناحور ، نالوئسم  املع و  يوس  زا  دیاب 

.دننک يزیر  همانرب  دجاسم  يارب  تاعامج  همئا  نویناحور و 

دیدج یتاغیلبت  لیاسو  زا  دـناوت  یم  تسناد  تحلـصم  تعامج  ماما  رگا  هتبلا  داد ؛ همادا  رتهب  ياوتحم  اب  ار  هتـشذگ  هویـش  ناوت  یم 
.دنک هدافتسا  مه 

.دنک ادیپ  تافانم  نیفکتعم  تولخ  اب  هک  دشابن  يروج  یبنج  ياه  همانرب  دنشاب  بقارم  دجاسم  نیلوئسم 

.دننک ظفح  رگنس  رد  ار  مدرم  دنراد ، هک  ییاهرگنس  نآ  اب  تاعامج  همئا  املع و 

.دننک رت  لاّعف  دنراد و  هگن  مکحم  ار  دجاسم  تاعامج ، همئا 

ددرگ رارقرب  يا  هتسیاش  هدش و  فیرعت  دنویپ  يراکمه و  یشزومآ  زکارم  دجسم و  نایم  لحم ، ره  رد 

.دننک رثؤم  ار  دجاسم  يرنه  یگنهرف -  ياه  نوناک  جیسب ، يراکمه  اب  دجسم  یناحور 

جیسب تمواقم  يورین  . 2-4

.دیراد هگن  دجسم  ار  دجاسم  دینکن و  اهر  ار  دجاسم 

.دینک تکرش  نآ  تاغیلبت  دجسم و  ینید  مسارم  رد  دیناوخب و  دجسم  رد  تعامج  هب  ار  زامن 
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.دینک رتشیب  ار  تیمیمص  نیا  دیشاب و  یمیمص  دجسم ، ناگدننک  تدابع  تعامج و  ماما  اب 

.دینک ظفح  ار  دجسم  ًاکرتشم  تعامج  ماما  امش و 

.دزاس دیما  زا  زیربل  وپ و  هدنیآ  طاشنرپ ، هدنز ، ار  دجسم  طیحم  دیاب  یجیسب  ياه  هیحور  روضح 

نویناحور هیملع و  ياه  هزوح  . 2-5

.دنیامن هدامآ  دجسم  رد  هناقشاع  هنالوئسم و  هنادنمدرخ و  تیریدم  يارب  ار  نایناحور  هیملع ، ياه  هزوح 

.دنهد يرای  ار  تعامج  ناماما  دیاب  اج  همه  رد  هیملع  ياه  هزوح 

.دنرمشب گرزب  يا  هفیظو  ار  دجسم  تماما  الضف ، ینید و  ياملع 

.دنزادرپب دوش ، یمن  هماقا  تعامج  زامن  اهنآ  رد  هک  يدجاسم  يونعم  نارمع  هب  الضف  ینید و  ياملع  تسا  هتسیاش 

.دنرمشب گرزب  يا  هفیظو  ار  دجسم  رد  تماما  دنلوغشم ، یتلود  ِنوگانوگ  ياهشخب  رد  هک  ییالضف 

.دننک دابآ  ار  دجاسم  دنورب و  دوخ  ياهرهش  هب  دنا  هتفر  مق  هب  ملع  يریگارف  يارب  هک  ییالضف 

نایهاگشناد هاگشناد و  . 2-6

.دیزاسب دجسم  دیربب و  الاب  ار  مالسا  مچرپ  هاگشناد  رد 

.دینک رپ  ار  دجاسم  دیورب  میوگب  اه  یهاگشناد  امش  هب  منک و  ادا  دیاب  ار  مفیلکت  نم 

.دیورب مه  دجسم  دیشاب و  یهاگشناد  هک  درادن  تافانم 

.دشاب افص  نما و  هاگیاج  سرادم ، اه و  هاگشناد  ِدجسم 
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***

یمالسا زارط  تعامج  ماما  مراهچ : لصف 

هاگیاج تلزنم و  .1

.تسا یشالترپ  تیلاعفرپ و  رثؤم ، بوخ ، راک  مدقتعم ؛  یلیخ  يزامن ، شیپ  ّتنس  هب 

دوخ لامآ  هب  رگلواپچ  بناجا  دوش ، دراو  اـهنآ  تیعقوم  رد  یللخ  رگا  ما ؛ هدومن  ار  تعاـمج  همئا  مـالعا و  ياـملع  شرافـس  ًارارک 
.دیسر دنهاوخ 

.تسا دجسم  تایح  هیام  حور و  دجسم ، رد  زوسلد  سانشراک و  دنمدرخ ، راگزیهرپ ، یناحور 

.دراد هجوت  تعامج  ماما  هب  مدرم  شوه  همه  شوگ و  مشچ و 

.تسا هدش  هدرپس  دیتسه ، یلوا  صخاش و  هک  تاعامج  همئا  امش  هب  مالسا  زورما 

.تسا تناما  نویناحور  رگید  تعامج و  همئا  تسد  رد  مالسا  زورما 

.دنتسه ّتلم  ردپ  تعامج  هعمج و  همئا 

.تساه هعمج  تعامج و  همئا  نیمه  دنک  یم  عمتجم  ار  مدرم  هچنآ 

.تسا دجسم  یناحور  شود  رب  دجسم  يونعم  ییاوتحم و  تیریدم 

اه شلاچ  اه و  بیسآ  . 2

تافآ . 2-1

.میورب رانکو  میشاب  فرط  یب  ام  رگید  هدیسر و  اجنیا  هب  یمالسا  بالقنا  دنیوگب ، هک  تسین  شریذپ  لباق  تاعامج  همئا  زا 

.تسا مظن  فالخ  نیا  دنورب ، يرگید  هار  و  دننک ، شومارف  ار  تساهنآ  هب  لوحم  هک  یفیاظو  تعامج  همئا  رگا 

تیناحور و هب  مدرم  نامیا  دننک ، یهاتوک  دوخ  یصخش  لمع  رد  تاعامج  همئا  رگا 
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.دش دهاوخ  تسس  مالسا 

.تسا هدش  فیعض  دجسم  يزامن  شیپ  هفیظو  ماجنا  دجسم و  رد  یناحور  روضح  هنافسأتم 

.تسا بقاعم  درادرب ، مالسا  حلاصم  فالخ  رب  یمالک  مدق و  تعامج ، همئا  رگا 

.دننزن تسا  یمالسا  يروهمج  لاح  هب  رضم  هک  ییاهزیچ  ناشراتفگ  رد  رادرک و  رد  راتفر ، رد  هک  دننک  هجوت  تاعامج  همئا 

.دوش یم  راد  هکل  یمالسا  يروهمج  دیهد ، ماجنا  اج  یب  دوخیب و  ياه  تلاخد  رگا  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  تاعامج  همئا 

.دنیامن يراددوخ  دوش  هقرفت  ینارگن و  بجوم  هک  ینخس  ره  زا  دنیامرف  ششوک  تاعامج  هعمج و  همئا 

هکلب دـینکن ؛ فیعـضت  ار  وا  دوش ، رداـص  یتلود  لوئـسم  يوس  زا  تسا ، یمالـسا  لـئاسم  اـی  امـش  هقئاذ  فـالخ  رب  هک  یبـلطم  رگا 
.دینک تحیصن 

.دیآ دوجو  هب  فالتخا  دجسم ، جیسب  یناحور و  نیب  دیابن 

.دننکن عازن  تسا  تیناسفن  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  کی  رس  رب  تاعامج  همئا 

.دنک راتفر  ورشیپ  ورسپ و  یهن و  رما و  اب  دشاب و  یهدنامرف  دیابن  دجسم  یناحور  شنم 

.مفلاخم دنتسه ، مه  دجسم  زامن  شیپ  هک  یلاح  رد  دنوش ، یم  راک  لوغشم  يا  هرادا  کی  رد  هک  ینویناحور  اب 

اه هئطوت  . 2-2

.دنروایب رد  هطلس  تحت  ار  اه  ّتلم  دنهاوخ  یم  رهش  نآ  تعامج  ماما  زا  مدرم  ندرک  ادج  اب  یمالسا  دالب  رد  نارگ  هطلس 

لافغا املع  تادـهاجم  زا  ار  مدرم  دـنیوگب و  ار  تافارحنا  ًاـمئاد  ناـفلاخم  دوش  یم  بجوم  نویناـحور  رگید  هعمج و  همئا  فارحنا 
.دننک
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اه یگژیو  اه و  صخاش  .3

قشمرس وگلا و  . 3-1

.دنشاب نارگید  قشمرس  هلفان  هضیرف و  ياهزامن  ّتیمک  تیفیک و  رد  تعامج  همئا 

.دننک یم  تیعبت  وا  زا  مدرم  دشاب ، هتشادن  ایند  هب  هجوت  دشاب و  يا  هتسراو  ياقآ  ، تعامج ماما  رگا 

.دننکن یلوا  كرت  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  یلیخ  تعامج  همئا 

زوسلد یبرم  . 3-2

.مینک تیبرت  میراد  هک  یعاعش  مه  ار و  نامدوخ  مه  دیاب  هکنیا  نآ  تسا و  تعامج  همئا  همه  رب  ینیع  بجاو  کی 

ار ناراکاطخ  هنـسح ، هظعوم  اب  دننک و  هراظن  روما  نایدصتم  یمالـسا و  يروهمج  هب  تمحر  هدـید  اب  مراد  اضاقت  تاعامج  همئا  زا 
.دننک تیبرت 

راکرپ شالترپ و  . 3-3

.دنادب دوخ  راک  لحم  ًاعقاو  ار  دجسم  یناحور ، ینعی  يزامن  شیپ 

.دشاب ءاملا » یف  کمسلاک  ، » دش دجسم  دراو  یتقو  دنادب و  دوخ  هرادا  هاگیاج و  هناخ ، ار  دجسم  دیاب  زامن  شیپ 

.دننک غیلب  تدهاجم  لوبقم  ِزامن  طیارش  لیصحت  رد  تعامج  همئا 

ارگ ناوج  یمدرم و  . 3-4

نیکست ار  مدرم  لکشم  دهدب و  ار  ناش  هلئسم  باوج  ، دنک یقالخا  شوخ  دریگب و  مرگ  مدرم  اب  ینعی  دشاب ؛ یمدرم  دیاب  زامن  شیپ 
.دهد

139 ص :

يربهر مظعم  ماقم  ینیمخ و  ماما  رظنم  زا  یمالسا  زارط  www.Ghaemiyeh.comدجسم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


.دهد رارق  مدرم  تاعجارم  ضرعم  رد  دنک و  هضرع  مدرم  رب  ار  دوخ  دیاب  زامن  شیپ 

.دشاب هناردارب  هناردپ و  راتفر  دیاب  مدرم  اب  تعامج  همئا  راتفر 

.دشاب طبترم  ناناوج  مدرم و  اب  هداشگ و  شیوربا  دیاب  زامن  شیپ 

.دنشاب هتشاد  يا  هدننز  رهاظ  رگا  یتح  دیشاب ؛ اه  ناوج  ياریذپ  ارادم ، شوخ و  يور  اب 

.دنریگ راک  هب  ار  طاشنرپ  ناوج و  يالضف  دوخ  رانک  رد  ناناوج ، اب  طابترا  يارب  نس ، تلوهک  تروص  رد  تعامج  ناماما 

یبالقنا ریصب و  . 3-5

.دشاب هتشاد  یسایس  ملاس  يامن  بطق  یسایس ، لیلحت  تردق  یسایس ، یهاگآ  ینعی  دشاب ؛ یسایس  دیاب  زامن  شیپ 

.دننک میقتسم  ار  نارگید  دنناوتب  ات  دنشاب  میقتسم  دیاب  تعامج  همئا 

.دناد یم  بالقنا  مداخ  ار  دوخ  یناحور ، نیا  دننادب  همه  هک  دنک  راتفر  يا  هنوگ  هب  بارحم  لها  دجسم و  لها  یناحور 

.تسا بالقنا  دربشیپ  تهج  رد  تمدخ  بالقنا و  اب  یماگمه  تاعامج  همئا  فیلکت 

.دننک دزشوگ  مدرم  هب  هدرک  بالقنا  نیا  هک  ییاهراک  ناشدجاسم  رد  نایاقآ 

.دوش هتفگ  مدرم  هب  یعقاو  لئاسم  دوش و  دزشوگ  مدرم  هب  تسا  بالقنا  همزال  هک  یلئاسم  دجاسم  رد 

.دنشاب تکلمم  عاضوا  بقارم  لاح  نیع  رد  دننک و  ظفح  مکحم  ار  ّتلم  تاداشرا  تعامج  همئا 

.دشاب رضاح  یسایس  روما  يارب  دوشن و  درسلد  دوخ  تعامج  زا  تعامج  ماما 

.دننک حالصا  ار  دوخ  طیحم  روما ، نیلوئسم  مدرم و  اب  مهافت  اب  تعامج  همئا 

.دننکن هحماسم  دننک و  ظفح  ار  روشک  لالقتسا  حلاصم و  هک  دنراد  تیلوئسم  راشقا  رگید  دننامه  تعامج  همئا 
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.دنشاب یمالسا  تضهن  هب  دنم  هقالع  دقتعم و  هک  دنیامن  توعد  ار  یناگدنیوگ  مرتحم  تعامج  همئا 

هدنهد تریصب  شخب و  تفرعم  . 3-6

اه لد  همئا : بقانم  رکذ  اب  دنک و  زاب  ار  راکفا  نید  قیاقح  رکذ  اب  زور ، هنابـش  زا  هدعو  کی  رد  ای  زامن ، هدـعو  ره  رد  تعامج  ماما 
.دیامن نشور  ار 

.دنهد شزومآ  باذج  نیون و  لکش  هب  ار  زامن  حور  موهفم و  همجرت و  تاعامج ، همئا 

.دننامهفب تسرد  مدرم  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلا دیس  ترضح  مایق  هک  تسا  نیا  تعامج  همئا  فیلکت 

شالت مالسلا ) هیلع  ) نادیهـش رالاس  يرادازع  مسارم  هب  ندیـشخب  اوتحم  ندرک و  رابُرپ  يارب  ناکما  دحرـس  ات  تاعامج  مرتحم  همئا 
.دننک

.دنهد هجوت  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  هب  ار  مدرم  دنیوگب و  ّتلم  هب  ار  لئاسم  تاعامج  همئا 

.دننک توعد  هنحص  رد  روضح  هب  ار  مدرم  تاعامج ، همئا 

.دینک توعد  دننک ، تماقتسا  دنشاب و  ماظن  لئاسم  لابند  هکنیا  حالص و  هب  ار  مدرم 

.تسا دجسم  ماما  هدهع  هب  يدجسم  ره  لها  تماقتسا  دینک ؛ توعد  تماقتسا  هب  ار  مدرم 

ره رب  مدقم  هک  تسا  یلئاسم  زا  ماظن  تحلصم  مالـسا  رد  هک  دننک  نشور  ار  هداس  هیـضق  نیا  مدرم  يارب  دیاب  تاعامج  مرتحم  همئا 
.تسا زیچ 

.دوش رشتنم  ایند  رد  اهزیچ  همه  تاعامج  همئا  فرط  زا  دیاب 

نیرفآ تدحو  . 3-7

.دننک توعد  تدحو  هب  ار  مدرم  دجاسم  رد  املع 
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.دینک توعد  یگتسبمه  داحتا و  هب  ار  اهنآ  دننک و  لح  ار  مدرم  لئاسم  تعامج  همئا  نایاقآ 

.دشاب یگچراپکی  تدحو و  تمدخ  رد  دیاب  دنریگ  یم  رارق  دجاسم  نوبیرت  تشپ  هک  یناسک  لمع  نابز و 

قیوشت حّلـسم  ياوـق  یبـالقنا و  ياـهداهن  یمالـسا و  يروـهمج  ياـه  ناـگرا  ماـمت  ّتلم و  زا  یناـبیتشپ  هب  ار  مدرم  تاـعامج  همئا 
.دنیامرف

دزـشوگ مدرم  هب  ار  یگنهرف  یعاـمتجا و  يداـصتقا و  يرکـشل و  يروشک و  روـما  ماـمت  رد  یعاـسم  کیرـشت  موزل  تعاـمج  همئا 
.دنیامن

.دنشاب قیفر  دنشاب و  هتشادن  فالتخا  هک  دننک  شهاوخ  اهنآ  زا  نویناحور و  رگید  دزن  دنورب  رهش  تعامج  همئا 

.دوش راد  هشیر  دنراذگنو  دنریگب  ار  شیولج  لوا  زا  دنزادنیب ؛ فالتخا  مدرم  یناحور و  نیب  يا  هدع  دنراذگن  تعامج  همئا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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