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 چکيده

ام آٙ رب ٠ً اٌٛبٙ ٗٞرٞؿ٥ ارت٘بػ٦ اًت مٛـ٦ُ ر٘ؼ٦ ثلا٥ اٝ ٗلٝكت ؿاكؿ ثلا٥ ا٧ٌٜه٠  

مٛـ٦ُ ر٘ؼ٦ ثتٞاٛـ اكلاؿ كا ث٠ ًؼبؿت ثلًبٛـ ٝرٞؿ ٛظهٖ ؿك ربٗؼه٠ ممٕ اًهتر ثلههلاك٥     

ٗالى ١ب ٝ ٗٞام٧ٚ پق٧لكت٠ ُـ٣ ربٗؼ٠ ٠ً ١٘بٙ ١ٜزبك١هب ١ٌهتٜـر ٗه٦    ٛظٖ ؿك ُلٝ ػْ٘ ث٠ 

 ثبُـ. اٗب ٗؼ٘ٞمً ًٌب٦ٛ ١ٌتٜـ ٠ً ا٧ٚ ١ٜزبك١ب كا ٛبؿ٧ـٟ ُلكت٠ ٝ ١ٜزبك٦ٌُٜ ٦ٗ ًٜٜـ.

ام ِٛبٟ اٗبٕ ػ٦ٔ )ػ٠٨ٔ آٌالٕ( ١ٜزبك٦ٌُٜ ١ب ٦ٗ تٞاٛـ ػٞاْٗ كلؿ٥ ٝ ارت٘بػ٦ م٧هبؿ٥  

ٜظل ع٘لت ؿك ا٧ٚ ُٛٞتبك ٗٞكؿ تغو٨ن هلاك ُلكته٠ر  ؿاُت٠ ثبُـ. ٦ٌ٧ ام ػٞا٦ٔٗ ٠ً ام ٗ

كول اهتٔبؿ٥ ٝ ٛـاك٥ اًت. اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( ٗه٦ كلٗب٧ٜهـ: ٗهٚ ام كوهل ثهل ُه٘ب ِٛهلاٖٛ ٝ        

ا تغت تأح٨ل هلاك ٗه٦  مٛـ٦ُ اٌٛبٙ ك قِٛلا٦ٛ ام آٙ ر٢ت اًت ٠ً كول رٜج٠ ١ب٥ ٗؾتٔ

ٝهت٦ ثبٝك١ب٥ كهلؿ ٗهٞكؿ   اكٌبك ٝ ثبك١ٝب٥ كلؿ كا ٗتأحل ٝ ت٘ؼ٨ق ٦ٗ ًٜـ.  ؿ١ـ. ث٠ ٧ٝوٟ

ُي ٝ تلؿ٧ـ هلاك ُلكتر ًٜتلّ ؿك٦ٛٝ ٠ً ػبْٗ ث٨ٌبك ٦٘٢ٗ ؿك ثلاثل اٛغلاكبت اًهت ام  

 ث٨ٚ ٦ٗ كٝؿ ٝ اكلاؿ ث٠ كاعت٦ ؿًت ث٠ اٛغلاف ٦ٗ مٜٛـ.

٠٨ ١ب ٝ كاٟ ًبك١ب٦٧ كا ث٠ اكهلاؿ ٝ عبً٘هبٙ   ٓٞر تٓقا ع٘لت ثلا٥ ام ث٨ٚ ثلؿٙ ا٧ٚ ػبْٗ

ٛجوهبت٦ ٝ ثهبم آٗهـٙ     ْ ث٠ آٙ كلا٨ٗٚ ثبػج ًٖ ُـٙ كبٓه٤ٔ ربٗؼ٠ اكائ٠ ٦ٗ ؿ١ٜـ ٠ً ػ٘

 ًٜظ مٛـ٦ُ ٦ٗ ُٞؿ ٝ ٛت٨ز٤ آٙ ١ٜزبكٜٗـ ُـٙ اكلاؿ ٝ ث٠ ًؼبؿت ك٨ًـٙ آ٢ٛبًت.

 اٛغلافر ١ٜزبكر ربٗؼ٠ پق٧ل٥ر كول کليد واژه ها:
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 مقدمه

ام آٙ رب٦٧ ٠ً اٌٛبٙ ٗٞرٞؿ٥ ارت٘بػ٦ اًتر مٛـ٦ُ ر٘ؼ٦ ثلا٥ اٝ ٗلٝكت ؿاكؿ. ثه٠  

ؼٜب ٠ًر اكلاؿ ربٗؼ٠ ثلا٥ ُقكاٙ مٛـ٦ُر ثب ١٘ـ٧ِل ث٠ تِل٧ي ٌٗبػ٦ ٝ ًهَٜ ٗه٦   ا٧ٚ ٗ

 پلؿامٛـ.

اٗب ت٨ٌِْ ربٗؼ٤ اٌٛب٦ٛ ٝ مٛـ٦ُ ر٘ؼ٦ر ٨ٛبم ث٠ آّٞ ٝ ٗٞاث٦ٜ ؿاكؿ ٠ً ثتٞاٛهـ اكهلاؿ   

ٛبٗتزبٛي كا ؿٝك ١ٖ ر٘غ ًٜـر ٓقا آؿاةر كًٕٞر ثبٝك١ب ٝ ثٜٞك ٦ًٔ كل١َٜ ٗتٌلْ ا٧هٚ  

٨٘١ٚ ر٢تر تؼبٗالت ارت٘بػ٦ ثل اًبى ٗهٞاثٚ ٝ ١ٜزبك١هب ُهٌْ    اٗل ؽ٨ٜل اًت. ث٠ 

جلؿ ا١هـاف  ِه ٦ٗ ٨ُلؿ ٝ ٛٞػ٦ ٛظٖ ؿك ربٗؼ٠ عبًٖ ٦ٗ ُٞؿ. ًه٠ ٝرهٞؿ ٛظهٖ ثهلا٥ پ٨    

 مٛـ٦ُ كلؿ٥ ٝ ر٘ؼ٦ ؽ٦ٔ٨ ممٕ اًت.

ثٜبثلا٧ٚ ١ل ربٗؼ٠ ا٥ تهالٍ ؿاكؿ ًه٠ اكهلاؿ ؽهٞؿ كا ثهب ٗهٞام٧ٚ ارت٘هبػ٦ ٗوجهّٞ ًه٠          

 ٦ٗ ُٞٛـر ٦ٛ كلا٧ٜـ ربٗؼ٠ پق٧ل٥ر آُٜب ًٜـ.١ٜزبك١ب٥ ارت٘بػ٦ ٛب٨ٗـٟ 

اٗب ٝاهؼ٨ت اٌٛبكٛبپق٧ل ا٠ٌٜ٧ر ١٘ٞاكٟ ؿك رٞاٗغ اكلاؿ٥ ١ٌتٜـ ٠ً ٜٗبثن اٛتظبكات ربٗؼه٠  

 ػْ٘ ٦٘ٛ ًٜٜـ ٝ هٞا٨ٛٚ ربٗؼ٠ كا ٛبؿ٧ـٟ ُلكت٠ ٝ ١ٜزبك٦ٌُٜ ٦ٗ ًٜٜـ.

ٜزبك٦ٌُٜ كا ْٗ ا٧ٚ ١ام ؿ٧لثبم اٛـ٧ِٜ٘ـاٙ عٞمٟ ١ب٥ ٗؾتٔق ًؼ٦ ًلؿٟ اٛـ ك٠ِ٧ ٝ ػب

ًلاؽ اكلاؿ ككتٜـ ٝ كهلؿ كا ػبٗهْ اٛغهلاف ٗؼلكه٦      ا٥ ػـٟ ؿك رٞاٗغ پ٨ـا ًٜٜـ. ام ا٧ٚ كٝ

 ًلؿٛـ ٝ ُل٦١ٝ ربٗؼ٠ ٝ ًبؽتبك١ب٥ آٙ كا ؿك اٛغلاف اكلاؿ ربٗؼ٠ ٗؤحل ؿاٌٛت٠ اٛـ.

ا٧ههٚ ُٛٞههتبك تههالٍ ؿاكؿ كوههل كا ًهه٠ ٧ٌهه٦ ام ػٞاٗههْ ٗههٞحل ثههل اٛغلاكههبت ارت٘ههبػ٦ ٝ 

ؿ١ـ. ًئٞاّ ا٦ٔٓ ت ام ٛظل اٗبٕ ػ٦ٔ )ػ٠٨ٔ آٌالٕ( ٗٞكؿ ثلك٦ً هلاك ١ٜزبك٦ٌُٜ ١ب اً

 ثلك٦ً تأح٨ل كول ثل اٛغلاف ام ؿ٧ـُبٟ اٗبٕ ػ٦ٔ )ػ٠٨ٔ آٌالٕ( اًت.ؿك ا٧ٚ ٗوب٠ٓ 

 توضيح واژگان

 انحزاف: 

ٗز٘ٞػه٠ ا٥ ام ككتبك١هب٥ كهلؿ٥ ٧هب ر٘ؼه٦ ًه٠ ؿك اكتجهبٙ ثهب         »اٛغلافر ػجبكتٌهت ام  

اكمٍ ١ب٥ اػهالٕ ُهـٟ ٝ ٧هب ٗهٞكؿ تٞره٠ اػ٘هب٥ ٧هي ُهلٟٝ         اٛتظبكتر ١ٜزبك١ب ٝ ٧ب 
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ٛب١ٌ٘بم تٔو٦ ٦ٗ ُٞؿ ٝ ثل احل ثلٝم ا٧ٚ ككتبك١ب تَٜ ١ب ٝ ٧ب ت٘بؿ١ب٦٧ ثه٠ ٝرهٞؿ ٗه٦    

آ٧ـ ٠ً ٜٗزل ث٠ ِٛلٍ ١ب٥ ًلمَٛ آ٨ٗن ٦ٗ ُلؿؿ ٝ ػٌي آؼْ٘ ١ب٦٧ ٛظ٨هل ٗزهبماتر   

 1.«٧ب عت٦ اػـإ كا ث٠ ١٘لاٟ ؿاكؿ ٛلؿر اٛنٝا ٝ

 هنجار

ُٛهلٕ  »ك ٦ٌ٧ ام ٗلب٨١ٖ ٗلًن٥ ٝ ١ٌت٠ ا٥ ربٗؼه٠ ُٜبًه٦ اًهت. ًه٠ ٗؼهبؿّ ٝاهٟ      ١ٜزب»

(Norm »)2.«ؿك مثبٙ مت٨ٚ اًت 

٦ٌ٧ ام ػٜبٓل كل١َٜ ؿك ١ل ربٗؼ٠ ا٥ر اكمٍ ١ب ١ٌتٜـ ٠ً اكلاؿ ربٗؼ٠ ثب٧ـ ثهل اًهبى   

اكمٍ ١ب٥ آٙ ربٗؼ٠ ككتبك ًٜٜـ ٦ٓٝ اكمٍ ١ب تب ؿك ربٗؼ٠ ث٠ ٓٞكت ٗٔ٘هٞى ٝ ػ٨ٜه٦   

اكلاؿ ٦٘ٛ تٞاٜٛهـ ككتهبك ؽهٞؿ كا ثهب آٙ تٜج٨هن ؿاؿٟ ٝ ثهل اًهبى آٙ ػ٘هْ ًٜٜهـر          ٛجبُٜـ 

 3.«١ٜزبك١ب ؿك عو٨وت ١٘بٙ ٌُْ ػ٦ٜ٨ ُـٟ ٝ تز٦ٔ ثؾَ اكمٍ ١ب ١ٌتٜـ»

 ث٠ تؼج٨ل ؿ٧ِل ١ٜزبك١بر ٗو٨بى ٝ هبٓج٦ ثلا٥ ككتبك١ب٥ اكلاؿ ربٗؼ٠ ١ٌتٜـ.

 (Socilizationجامعه پذيزي )

٠ً ٦ٛ آٙ ١ٜزبك١بر ٢ٗبكت ١بر ا٨ِٛنٟ ١بر ٛلم تٔوه٦ ١هب ٝ   ربٗؼ٠ پق٧ل٥ كلا٧ٜـ٥ اًت »

ككتبك١ب٥ كلؿ ٌُْ ٦ٗ ٨ُلؿر تهب ا٧لهب٥ ٛوهَ ًٜه٦ٛٞ ٧هب آته٦ اٝر ؿك ربٗؼه٠ ٜٗبًهت ٝ         

 4.«ٜٗٔٞة ُٜبؽت٠ ُٞؿ

 عوامل مؤثز بز انحزاف اس ديدگاه امام علي )ع(

جهبت ٝ  ١٘بٜٛٞك ٠ً ُقُت ًزل٥ٝ ٝ اٛغلاف ٧ي ث٨٘بك٥ ارت٘بػ٦ اًت ٠ً ٦ٗ تٞاٛـ ح

ما  ٛظٖ رٞاٗغ كا ث٠ ١ٖ ثنٛـر ؿك پ٨ـا٧َ اٛغلاكبت ارت٘بػ٦ ٝ ككتبك١ب٥ ٛبث٢ٜزبك ٝ آ٨ًت

                                                 

 .13ر ّ 1386. ٜٗٞص٢ل ٗغ٦ٌٜر ربٗؼ٠ ُٜب٦ً اٛغلاكبت ارت٘بػ٦؛ س اّٝر ٢ٛٞك٥ر ت٢لاٙر  1

 .177ر ّ ٦1385 ربٗؼ٠ر ُلًت ٢ًب٦ٗ اٛتِبكر ت٢لاٙر . كلاٗلم كك٨غ پٞكر آٛبتٞٗ 2

 .81ر ّ 1387. ُ٘ي اهلل ٗل٧ز٦ر ًبكثلؿ ربٗؼ٠ ُٜب٦ً ؿك تج٨ٔؾر صبح اّٝر تپَر هٖ  3

. پل٧ٝن اٛٔبك٥ كاؿر ٨ًبٍٝ ُب٧بٙر ٗل٧ٖ ٛهبؿك٥؛ آٗهٞمٍ ؿكى ٜٗبٓؼهبت ارت٘هبػ٦ر س اّٝر اٛتِهبكات ٓهغل٦ر        4

 .16ر ّ 1381
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ػٞاْٗ ٗتؼـؿ٥ كا ٦ٗ تٞاٙ ٛبٕ ثلؿ ٠ً آ٢ٛب كا ؿك تو٨ٌٖ ثٜـ٥ ث٠ ٓهٞكت م٧هل ٗهٜظٖ ٗه٦     

.ٖ٨ًٜ 

 عوامل: 

 كلؿ٥:   ه1

 آق( رٌ٘ب٦ٛ )اٝكُب٦ٌ٘٨ٛ(ر ٝٗؼ٨ت ظب١ل٥ ٝ ه٨بك٠ر هٛت٨ي ٝ...

 ٗبٜٛـ اؽتالمت ُؾ٨ٔت٦ ة( كٝا٦ٛ؛

 ٗغ٦ٜ٨: ه2

 آق( ٗغ٨ٚ رـلاك٨ب٦٧ ٝ ٛج٨ؼ٦

 ة( ٗغ٨ٚ اٌٛب٦ٛ )ربٗؼ٠(:

 ػٞاْٗ ٨ًب٦ً .1

 ػٞاْٗ كل٦ِٜ١ .2

 ػٞاْٗ ارت٘بػ٦ .3

 ػٞاْٗ اهتٔبؿ٥ : كول .4

 عامل اقتصادي: 

ث٠ ػو٨ـ٣ ث٨ٌبك٥ ام ٗغوو٨ٚ ؿك ١ل ربٗؼ٠ ا٥ ٌُْ ت٨ٓٞـ ٝ ًبمٗبٙ ١ب٥ اهتٔهبؿ٥ ٢ٗهٖ   

ل پـ٧ـٟ ١ب٥ ارت٘بػ٦ اًت ٝ ٛظبٕ اهتٔبؿ٥ ١ل ربٗؼ٠ ٗب٨١هت ٝ  تل٧ٚ ػبْٗ ٗؤحل ثل ًب٧

 ٌُْ ًب٧ل ٢ٛبؿ١ب كا ؿك ربٗؼ٠ تؼ٨٨ٚ ٦ٗ ًٜـ.

٦ٗ ؿا٨ٖٛ ٠ً اكالٛٞٙ ؿك ر٢٘ٞك٧ت ثلا٥ آ٠ٌٛ ث٠ ١ـف ارت٘بػ٦ ؽٞؿ ٠ً ًهبؽتٚ ٗـ٧ٜه٠   

 كب٠ٔٗ اًتر ثلًـر ٛظبٕ اهتٔبؿ٥ ٝ ارت٘بػ٦ ؽب٦ٓ كا پ٢ِٜ٨بؿ ًلؿٟ اًت.

ٝكتل٧ٚ اكلاؿ٥ ١ٌهتٜـ ًه٠ ؿك ؿٝكاٙ ١هب٥ اؽ٨هل ثه٠ تهأح٨ل ػٞاٗهْ        ٗبكًي ٝ اِٛٔي ٗؼل

رجهل  »اهتٔبؿ٥ ؿك ربٗؼ٠ تٞر٠ ؽب٦ٓ ؿاُت٠ اٛـ. ٝ عت٦ كٌٔل٤ ٨ًب٦ً ؽٞؿ كا ثل ٗجٜب٥ 

ًب٧ل ٢ٛبؿ١ب ٝ ٛظبٕ ١ب٥ ارت٘بػ٦ « م٧ل ثٜب٥»ثٜب ًلؿٟ اٛـ. آ٢ٛب ٛظبٕ اهتٔبؿ٥ كا « اهتٔبؿ٥

 .اًت اٙ ٗٞكؿ اٛتوبؿ ٝاهغ ُـ٦ٟٗ ؿاٜٛـ آجت٠ اكٌبك آ٢ٛب ام ٛلف ؿ٧ِل
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ـ   ه  ٦ٌُ ٨ٌٛت ٠ً ُلا٧ٚ اهتٔبؿ٥ مٛـ٦ُ اكلاؿ ربٗؼ٠ رٜجه٠   ه  ١٘بٜٛٞك ٠ً ؽٞا١هـ آٗه

 ثه٠ ٧ٝهوٟ   كا ٗتأحل ٦ٗ ًٜـ اٗبر ا٧ٚ ثـاٙ ٗؼٜب ٨ٌٛت ٠ً ًب٧ل ٢ٛبؿ١ب ١ٝب٥ ٗؾتٔق مٛـ٦ُ 

 اكاؿ٣ اٌٛبٙ ث٦ تأح٨ل اًت.

 فقز

ٞاٛـ م٠ٜ٨ٗ ٝ ثٌتل ٜٗبًج٦ ثلا٥ پ٨ـا٧َ كول ام ر٠ٔ٘ ػٞاْٗ اهتٔبؿ٥ ٦٘٢ٗ اًت ٠ً ٦ٗ ت

كول ٝ اعت٨بد ث٠ ١ل ػٔت٦ ًه٠  »ث٨ٌبك٥ ام اٛغلاكبت ارت٘بػ٦ ثبُـ ث٠ تؼج٨ل ٨٢ُـ ٢ٜٗل٥ 

 1«.ثبُـ ؽٞؿٍ ٦ٌ٧ ام ٗٞرجبت ُٜبٟ )اٛغلاف( اًت

ثل اًبى آٗٞمٟ ١ب٥ ؿ٧ٚ اًالٕر ٗؾٔٞٓبً ًؾٜبٙ اٗبٕ ػ٦ٔ )ع(ر كول رٜج٠ ١ب٥ ٗؾتٔهق  

ؿك ا٧هٚ ٗوبٓه٠ ثه٠ ٗل٢هٕٞ كوهلر آحهبك ٝ ػٞاٗهْ         تأح٨ل هلاك ٦ٗ ؿ١ـ. مٛـ٦ُ اٌٛبٙ كا تغت

 ثٞرٞؿ آٝكٛـ٣ آٙ اُبكٟ ٦ٗ ٨ًٜٖ.

 . ٗل٢ٕٞ ُٜب٦ً كول1

ًئٞاّ ٦٘٢ٗ ٠ً ٜٗلط ٦ٗ ُٞؿ ا٠ٌٜ٧ ٜٗظٞك ام كول ص٨ٌت؟ ٝ ثه٠ صه٠ ًٌه٦ كو٨هل ٗه٦      

 ٧ُٜٞـ؟

ٓهلكبً   ؿك ٗتٞٙ ؿ٦ٜ٧ كول ؿاكا٥ ٗؼب٦ٛ ٗتؼـؿ٥ اًت. ثه٠ ُٞٛه٠ ا٥ ًه٠ ثه٨ٚ ا٧هٚ ٗؼهب٦ٛ      

 اُتلات ٓلظ٦ ثلهلاك اًت.

كول٥ ٠ً ؿك ا٧ٚ ٗوب٠ٓ ٗٞكؿ ٛظل اًتر آٙ ص٨ن٥ اًت ٠ً ؿك ٗوبثْ ؿٜه٦ ٝ تهٞاِٛل٥ ثه٠    

ًبك ٦ٗ كٝؿر ٛـاك٥ ؿك ثلاثل ؿاكا٦٧ ٠ً ؿك آ٧بت ٝ كٝا٧بت ام آٙ ثب تؼبث٨ل٥ ١٘ضٞٙ ًهٞ   

 ٝ ثـ٥ر ثال ٝ ثـثؾت٦ ٝ اٗل٥ ثـتلام ٗلٍ ام آٙ ٧بؿ ُـٟ اًت.

٨ٛن ثلا٥ كول ؿك ٜٗبثغ ؿ٦ٜ٧ ث٠ ًبك ككت٠ر ٗبٜٛـ كول كل٦ِٜ١ر كول ٛل٦ٌر كوهل   ٗؼب٦ٛ ؿ٧ِل٥

 2ٗؼ٥ٜٞ ٝ كول ؿ٦ٜ٧ ٠ً آ٢ٛب ٗٞكؿ ٛظل ٨ٌٛت.

ٗل٢هٕٞ اهتٔهبؿ٥ كوهل    « آلوهلُ كؾهل٥  »ث٠ ػٜٞاٙ ٠ٛٞ٘ٛ ا٠ٌٜ٧ پ٨بٗجل اًالٕ )ّ( كلٗٞؿٛـ: 

لاٙ ثهلا٥ ؿكهغ   ٜٗظٞك ٨ٌٛتر ُٝل٠ٛ ٛـاك٥ ص٠ اكتؾبك٥ ؿاكؿ ٠ً اٌٛبٙ ثؾٞا١ـ پ٨َ ؿ٧ِ

                                                 

 .746ر ّ 23ر س ٠1388 آحبكر صبح ص٢بكٕر اٛتِبكات ٓـكار ت٢لاٙر . ٗلت٦٘ ٢ٜٗل٥ر ٗز٘ٞػ 1

 .71 -71ر ّ 1381. ٨ًـ ١بؿ٥ ع٦ٜ٨ٌر پـ٧ـٟ ُٜب٦ً كول ٝ تًٞؼ٠ر ؿكتل تج٨ٔـبت اًال٦ٗ )ثًٞتبٙ ًتبة هٖ(ر  2
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اعت٨برَ ُلؿٙ ؽٖ ًٜـ ٝ ُلٜٗـ٣ مٙ ٝ ثض٠ اٍ ُٞؿ ٝ ًلاٗت ٝ ػهنت اٝ ؽـُه٠ ؿاك   

كول ٛلهي ٝ كٝط اًهت ٝ عهب٦ً ام     رٜٗظٞك رُٞؿ ث٠ٌٔ ث٠ ٛظل ث٨ٌبك٥ ام ٓبعت ٛظلاٙ

اٌٛبٙ ١ب ؿك ٗوبثْ فات اهـى ا٦٢ٓ ٠ً ؿٜه٦ ثبٓهقات ٝ ٜٗٔهن      ا٧ٚ ٝاهؼ٨ت اًت ٠ً ٤٘١

 ٗغتبد ك٨ٖ ٝ ٜٓق ا٦٢ٓ ١ٌتٜـ. ٝرٞؿُبٙر ٓغظ٤ك ١ل ٓغظ٠ اًتر ك٦ ٛل٠ٌ كو٨لٛـ ٝ ؿ

ٗل٢ٕٞ كول ٧ي ٗل٢ٕٞ اٗبك٦ اًت ٝ ؿك ٗوب٠ٌ٧ ثب ٗل٢هٕٞ حهلٝت ٝ ؿٜه٦ هبثهْ تؼل٧هق      

اًت. كو٨ل ٦ًٌ اًت ٠ً ًٜظ مٛـ٦ُ اٍ ثب ًٜظ مٛـ٦ُ حلٝتٜ٘هـاٙ اؽهتالف م٧هبؿ٥    

 : اًت ا٧ٚ ٛٞك تؼل٧ق ًلؿٟ كو٨ل كا ؿاكؿ. ٨٢ُـ ٓـك

٠ً ام صٜبٙ ًٜظ مٛـ٦ُ ٠ً ٝٗغ ػ٦ٗٞ٘ ربٗؼ٠ ٝ ٌٗ٘ٔت ا٧زبة ٦ٗ كو٨ل ٦ًٌ اًت »

ًٜـ ٝ ثلؽٞكؿاك ثٞؿٙ ام آٙر ثلا٥ تأ٨ٗٚ عبربت ٗلٝك٥ ٝ ؿ٨ل ٗلٝك٥ر ٨ٌٗل ٝ ٗوـٝك 

اًتر ثلؽٞكؿاك ٛجبُـ. ث٠ ػجبكت ؿ٧ِل كو٨ل ٦ًٌ اًت ٠ً مٛـ٦ُ اٍ ثب ًهٜظ مٛهـ٦ُ   

ٓق ١هٖ ههلاك ؿاكٛهـ. ثه٦ ٨ٛهبم      حلٝتٜ٘ـاٙر اؽتالف م٧بؿ٥ ؿاُت٠ ثبُـ ٝ ؿك ؿٝ هٜت ٗؾب

٦ًٌ اًت ٠ً ص٨ٜٚ ٛجٞؿٟ ٝ هـكت ؿاكؿ تب اعت٨بربت ٗلٝك٥ ٝ ؿ٨لٗلٝك٥ ؽه٧َٞ كا  

١ِٜلت٦ ؿك ؿًهتلى ثبُهـ ٧هب      ث٠ تٜبًت حلٝت ٌٗ٘ٔتر تأ٨ٗٚ ٛ٘ب٧ـر ؽٞاٟ آ٠ٌٛ ًلٗب٤٧

٠ٛ.»1 

 ُلت٠ اٛـ ٠ً؛ ؿك مٛـ٦ُ اٍ ً٘جٞؿ ٗؼ٨ِهت ؿاكؿ ٛه٠ ا٧ٌٜه٠ آهالً     كو٨ل ث٠ ٦ًٌ كو٢ب  ١ٖ

 ٗب٦ٓ ٛـاُت٠ ثبُـ. ٧ب ا٠ٌٜ٧ ُلت٠ اٛـ: ٦ًٌ ٠ً ٗؾبكد ًبّ ؽٞؿ كا ٛـاكؿ.

كو٨ل ٦ًٌ اًت ٠ً ً٘جٞؿ ٗؼ٨ِت ؿاكؿ ٝ ٨ٌٌٗٚ ٦ًٌ اًت ٠ً ث٦ صبكٟ اًت ٝ ١ه٨ش  »

 2«.ٛـاكؿ

ـ »٧ب ا٠ٌٜ٧  ]ٝ  كو٨ل ٦ًٌ اًت ٠ً ٗؤ٠ٛ ٝ ١ن٠ٜ٧ مٛـ٦ُ ًبَٓ كا ٛـاُت٠ ثبُـ ٝ ؿك تغـ٧ه

ثب٧ـ ث٠ ػلف ٗلارؼ٠ ُٞؿ ٝ ٛظل ػلف ؿك ا٧ٚ ر٢هت ثه٠    رًبّ ٝ ٗوـاك آٙ تؼل٧ق[ ٗؤ٤ٛ

 3«.اؽتالف مٗبٙ ١ب ٝ ٌٗبٙ ١ب٥ اُؾبّ ٗؾتٔق ٦ٗ ُٞؿ

                                                 

ر ٓهْ  2ر د 1357. ٗغ٘ـ ثبهل ٓـكر ا هتٔبؿ ٗبر صبح ؿٕٝ تلر٠٘: ػجـ آؼ٦ٔ اًپ٢جـ٥ر اٛتِبكات اًال٦ٗر ت٢هلاٙ   1

336- 337. 

 .51ر ّ 2. ٗغ٘ـ تو٦ ث٢زتر ربٗغ آٌ٘بئْر صبح اّٝر هٖر د  2

 .419ر ّ 1. ٗغ٘ـ اثلا٨١ٖ رٜبت٦ ُب١لٝؿ٥ر ٜٗبثغ ارت٢بؿ ام ؿ٧ـُبٟ ٗقا١ت اًال٦ٗ د  3
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ٝ  1«؛ هجل )ٗلؿٙ( ٨ٌٛهٞتل ام كوهل اًهت   آوجلُ ؽ٨لٌ ٗٚ آلول»اٗبٕ  ػ٦ٔ )ع( ٨ٛن ٦ٗ كلٗب٧ٜـ: 

ُهت ٗه٦   كول اهتٔبؿ٥ ثلؿا ا٧ٚ ًؾٜب٠ًٙ ام  رٗلٍ ثنكُتل اًت كول 2«جلًْاأل ٗٞتٔ آلولُ»

 ُٞؿ ٝ ٠ٛ ًب٧ل ٗؼب٦ٛ كول.

 . آحبك كول ثل كلؿ ٝ ربٗؼ٠ ام ِٛبٟ اٗبٕ ػ٦ٔ )ع(2

اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( كول ٝ ٛـاك٥ ػبٗهْ ٢ٗ٘ه٦ ؿك پ٨هـا٧َ ٝ ُهٌْ       ٙ رب٦٧ ٠ً ؿك اٛـ٤ِ٧ام آ

 كلؿ ٝ ربٗؼ٠ ٗٞكؿ ثلك٦ً هلاك ٦ٗ ؿ٨١ٖ.٨ل٥ اٛغلاف اًتر تأح٨لات آٙ كا ثل ُ

 . آحبك كلؿ٥ كول1ه 2

 ٦ٗ تٞاٙ ث٠ ٗٞاكؿ م٧ل اُبكٟ ًلؿ:ـ٦ُ كلؿ٥ر ؿك عٞمٟ مٛ

 ػو٨ـت٦ ٝ . كاث٠ٜ كول ثب اٛغلاف كٌل٥ 1ه 1ه 2

عـاهْ ٗؼبٍ مٛـ٦ُ ؽٞؿ ٛبتٞاٙ اًت ث٠ اٜٗلاة ٝ پل٧ِهب٦ٛ كٌهل    تأ٨ٗٚ اٌٛب٦ٛ ٠ً ام

 ل ٦٘ٛ ثبُـ.٨ٖ٘ ٨ُل٥ ؿكًت ثلا٥ اٝ اٌٗبٙ پق٧ٓقا تٔ .ؿصبك ٦ٗ ُٞؿ

ًلل ؿاٌٛت٠ ٝ ًبكل ٦ًٌ اًت آّٞ كٌهل٥   ث٠ نؿ٧ي٠ً كول كا ٛ آٗـٟتؼج٨ل٥ ؿك كٝا٧بت 

 ٝ ػو٨ـت٦ اًالٕ كا ٛبؿ٧ـٟ ٦ٗ ٨ُلؿ.

ثؾَ م٧بؿ٥ ام مٛـ٦ُ كو٨لاٙ ثب ًبك١ب٥ ًؾت ٝ ٛبهت كلًب ًپل٥ ٦ٗ ُٞؿر ًبك١هب٦٧  

٠ً رٌٖ ٝ ربٙ آٛبٙ كا كلًٞؿٟ ٝ ٛبثٞؿ ٦ٗ ًٜـ. اكلاؿ كو٨ل ت٘بٕ اٛله٥ كٌهل٥ ٝ تٞاٛهب٦٧   

اؽتٚ صلػ ١ب٥ ٜٓب٧ؼ٦ ث٠ ًبك ٦ٗ ٨ُلٛـ ٠ً اًخل ًٞؿ آٙ ثه٠  ؽٞؿ كا ؿك ر٢ت ث٠ ًبك اٛـ

ر٨ت ٓبعجبٙ حلٝت ٦ٗ كٝؿ. ؿك ٛت٨ز٠ ٦ًٌ ٠ً ت٘بٕ ٝهت ؽٞؿ كا ٓلف ًهبك ٝ تهالٍ   

ٝ ٨ًل ًلؿٙ ٌُٖ ؽٞؿ ٝ مٙ ٝ ثض٠ اٍ ٦ٗ ًٜـ ؿ٧ِل٥ ٝهت٦ ثلا٥ تغ٨ْٔ ػٖٔر ؿاٛهَ  

ام كوهلا٥ ثهب ا٧٘هبٙ     ٝ تو٧ٞت ثبٝك١ب ٝ اػتوبؿاتَ ثبه٦ ٦٘ٛ ٗبٛـ ٌٗ٘ٚ اًت ثلا٥ ثلؽ٦

ا٧ٚ ًؤاّ ٜٗلط ُٞؿ ٠ً صلا ثب٧ـ ٠ِ٨٘١ ؿك ٌِٗالت ث٠ ًل ثجلٛـ ؿك عب٦ٓ ٠ً اكلاؿ ثه٦  

 197ٝ  196ا٧٘بٙ م٧بؿ٥ ؿك ٛبم ٝ ٛؼ٘ت مٛـ٦ُ ٦ٗ ًٜٜـ. ُج٠٨ ُأٙ ٛن٦ٓٝ ٠ً ثلا٥ آ٧بت 

ًٞكٟ آّ ػ٘لاٙ ث٨بٙ ُـٟ. ًئٞا٦ٓ ٠ً ثلا٥ ٗلؿٕ ػٔل كًّٞ اهلل )ّ( پ٨َ آٗهـ تول٧جهبً   

تٞاٙ ُلت ٠ً ٧ي ًئٞاّ ١ِ٘ب٦ٛ اًت ٠ً ثلا٥ اكلاؿ ١ل مٗب٦ٛ ٜٗلط ٦ٗ ُٞؿ. ٝ آٙ  ٦ٗ
                                                 

 .21ّ ر ٦ٜ٨ًٔ8ر د .  1

 .655. ٢ٛذ آجالؿ٠ر ّ  2
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ٗلك٠ ٝ پلٛبم ٝ ٛؼ٢ت ُلؿٙ ًِبٙر ٛـ٨هبٙ ُهلاٙ ٝ كلاػٜه٠ كا ثهب     آٛبٙ ؿبٓجبً مٛـ٦ُ  را٠ٌٜ٧

صلا ٧هي ػهـٟ ثهب     مٛـ٦ُ پل ِٗوت ر٘ؼ٦ ام اكلاؿ ثب ا٧٘بٙ ٗوب٠ٌ٧ ٦ٗ ًٜٜـ ٝ ٦ٗ ٧ُٜٞـ

 رؾت٦ ث٠ ًل ٦ٗ ثلٛـ ٦ٓٝ ػـٟ ا٥ ثهب ١٘ه٤ آٓهٞؿ٦ُ ٝ اٛغهلاف    ؿاُتٚ ا٧٘بٙ ٝ توٞا ؿك ً

مٛـ٦ُ ٗلك٠ ؿاكٛـ. ا٧ٚ ًئٞاّ ثلا٥ اكهلاؿ ٗه٦ تٞاٛهـ ِٜٗهأ ُهي ٝ تلؿ٧هـ١ب٥ كلاٝاٛه٦        

 1ُلؿؿ.

ث٠ ٨٘١ٚ ر٢ت اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( ٦ٗ كلٗب٧ـ ٦ٌ٧ ام پ٨بٗـ١ب٥ ٛبُٞاك كول ثلا٥ كو٨ل ٗؼق ؿك 

 ٧و٨ٚ اًت.

«

.»2 

ق ؿك ٗهؼ  ٠ً ٦ٌ٧ ام آ٢ٛهب  پ٨بٗـ ثلا٥ اٝ ؽٞا١ـ ؿاُتر٦ًٌ ٠ً ث٠ كول ٗجتال ُٞؿ ص٢بك 

 .  ٧و٨ٚ اًت

ٌهل٥ ٝ  ٧و٨ٚر ١٘بٙ اػتوبؿ ربم٦ٗ اًت ٠ً اٌٛبٙ كا ؿك ثلاثهل ثٌه٨بك٥ ام ٓـهنٍ ١هب٥ ك    

كلؿ ث٠ ػـآت ؽهـا   ٦ ا٧ٚ اػتوبؿ ربمٕ ؿصبك تنٓنّ ُـرػ٦ٔ٘ ٨ٛٞٔٗت ٦ٗ ثؾِـ اٗب ٝهت

ٗٞمٍ ممٕ كا ١ٖ ٛـ٧ـٟ ٠ً ثتٞاٛـ ٌٗبئْ كا ثلا٥ ؽهٞؿ تغ٨ٔهْ ًٜهـ    صٞٙ آُي ٦ٗ ًٜـ 

زه٠ كٝاثهٚ ٛبًهبٖٓ اهتٔهبؿ٥ر     ا٠ٌٜ٧ كول كولا ٝ ؿاكا٦٧ حلٝتٜ٘ـاٙ ًبك ؽـا ٨ٌٛت ث٠ٌٔ ٛت٨

 تر ٠ً آؿٕ ١ب ثٞرٞؿ آٝكؿٟ اٛـ.ارت٘بػ٦ اً ٨ًب٦ً ٝ

٠ً ١ل ص٠ اػتوبؿات ٝ ثبٝك١ب٥ كلؿ ٗؼ٨ق تل ثِٞؿ ًٜتلّ ؿ٨لكًه٦٘  ٦ٗ ؿا٨ٖٛ  ام ٛلك٦

ٝ ؿك٦ٛٝ ٠ً ػبْٗ ث٨ٌبك ثبمؿاكٛـٟ ا٥ ؿك ثلاثل ًزل٥ٝ ١ب اًت ؿ٧ِل ؽهٞة ػ٘هْ ٛ٘ه٦    

 ًٜـ.

                                                 

 .292ر ّ 3ر د 1387ت اٗبٕ ػ٦ٔ اثٚ اث٨ٜبٓتر . ٛبٓل ٌٗبكٕ ٨ُلام٥ر پ٨بٕ اٗبٕ ا٨ٗلآ٘ؤ٨ٜٗٚ )ع(ر اٛتِبكا 1

 .48ر ّ 69. ثغبك د  2
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 كول

 

 ٗؼق ؿك ٧و٨ٚ

 

 ُي ؿك ػـآت ؽـا

 

 ًب١َ ًٜتلّ ؿ٨ل ك٦ً٘ )ؿك٦ٛٝ(

 

 ٛغلافا

 

»٧ب ؿك ًؾٚ ؿ٧ِل٥ ع٘لت ٦ٗ كلٗب٧ٜـ: 

م٧هلا كوهل    ام آٙ ث٠ ؽـا پٜبٟ ثجهل  ٗٚ ام كول ثل تٞ ٦ٗ تلًٖ ٕكلمٛـ 1«

 م٠ٜ٨ٗ ًبم اٛغلاف اًت. بٙ ؿ٧ٚ اًت. ٝ ٛؤبٙ ؿ٧ٚٗب٠٧ ٛؤ

 كاث٠ٜ كول ٝ ر٢ْ. 2ه 2ه 2

ٌُْ ٨ُل٥ ثبٝك١ب٥ ٓغ٨ظ ٝ ؿكًت ٨ٛبمٜٗـ ًٞاؿ ٝ آٗٞمٍ ممٕ اًهت ؿك عهب٦ٓ ًه٠    

ث٨ٌبك٥ ام كولا ام ثـًت آٝكؿٙ ا٧ٚ ٛؼ٘ت ٗغلٕٝ ١ٌتٜـ. ثلا٥ كُـ كٌل ٝ اٛـ٠ِ٧ ثب٧هـ  

ث٨ٌبك٥ ام ت٨٢ٌالت كلا١ٖ ُٞؿ ؿك ؿ٨ل ا٧ٚ ٓٞكتر اٌٛبٙ ُلكتهبك ر٢هْ ٝ ٛهبؿا٦ٛ ٗه٦     

«  ًت. ٓقا ع٘لت ػ٦ٔ )ع( كلٗٞؿٛهـ: ابٙ ث٨ٌبك٥ ام ٓـنٍ ١ب٥ اٌُٛٞؿ ٠ً ػبْٗ 

صٞٙ كاٟ ؿكًت ٝ ١ٜزبك كا ثب صلاؽ ؿاٛهَ ٝ آُهب٦١    2.«؛ كول٥ ٗبٜٛـ ر٢ْ ٨ٌٛت

 ٦ٗ تٞاٙ ؿ٧ـ.

ُي اُل كلؿ ٜٗغلف ٝ ًزلٝر ٌٛجت ث٠ تٞاٙ ٝ اًتؼـاؿ١ب٥ ؽٞؿ ؿك كاٟ ك٨ًـٙ ث٠ ثـٝٙ 

 ٛغلاف هلاك ٦٘ٛ ؿ١ـ.ًلاٗت اٌٛب٦ٛ آُٜب ثبُـ ؽٞؿ كا ث٠ كاعت٦ ؿك ٗؼلٕ ا

                                                 

 .531. ٢ٛذ آجالؿ٠ر ّ  1

 .41ر ّ 12. ًٝبئْ ا٨ِٓؼ٠ر د  2
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اٗهبٕ ػٔه٦ )ع(ر ٧ٌه٦ ام ٝظهب٧ق ٢ٗهٖ       ممٕ اًهت.  آٗٞمٍ اكلاؿ ربٗؼه٠  ث٠ ٨٘١ٚ ر٢ت

ػ٦ٔ امٗبٕ اٙ ٧ؼٔهٖ  »آٙ رب ٠ً ٦ٗ كلٗب٧ـ  .عب٨ً٘ت كا تًٞؼ٠ آٗٞمٍ ٝ پلٝكٍ ٦ٗ ؿاٛـ

اكهلاؿ ربٗؼه٠ تغهت    ا١ْ ٝم٧ت٠ عـٝؿ امًالٕ ٝ ام٧٘بٙ؛ ثهل عهبًٖ اًهال٦ٗ اًهت ًه٠      

ًه٨لٟ ػ٘ٔه٦ آٙ ع٘هلت ٨ٛهن      ًه٠  1.«ؿًتٞكات اًالٕ ٝ ا٧٘بٙ آُٜب ًبمؿعب٨ً٘تَ كا ثب 

 ٨٘١ٚ ٜٗٔت كا ِٛبٙ ٦ٗ ؿ١ـ.

١ِٜب٦ٗ ٠ً ػ٦ٔ )ع( ٛ٘بم ٓجظ ث٠ رب ٦ٗ آٝكؿر ؿك عبّ تؼو٨ت «  اٗبٕ ثبهل )ع( ٦ٗ كلٗب٧ـ:

ٛ٘بم ثٞؿ تب ؽٞك٨ُـ ٛٔٞع ٦ٗ ًلؿر ثؼـ هِل١ب٥ ٗؾتٔق ربٗؼ٠ ؿٝك اٝ ر٘غ ٗه٦ ُهـٛـ   

 2«.ؿ٧ٚ ُٜب٦ً ٝهلآٙ ٦ٗ آٗٞؽت ٝ ع٘لت ث٠ آٛبٙ

                                                 

 .34ؿلك آغٌٖر ّ .  1

ٗغ٘ـ ٗغ٘ـ٥ ك٥ ٢ُل٥ر ٨ًبًت ٛب٠ٗ اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( تلر٠٘: ٗغ٘ـ ٢ٗل٧ن٥ر صهبح اّٝر اٛتِهبكات ؿاكآغهـ٧جر    .  2

 .231ر ّ 1379هٖر 
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 . كول ٝ ٛؤبٙ ػوْ.3ه 1ه 2

ا٧ٚ عو٨وت ؿك ث٨ٌبك٥ ام ٗتٞٙ ؿ٦ٜ٧ آٗـٟ اًت ٝ ؿك ربٗؼ٠ ٨ٛن ٦ٗ تٞاٙ ِٗب١ـٟ ًلؿ ٠ً 

ػوْ ٝ اٛـ٠ِ٧ ٝ هـكت ؿكى آؿٕ ١ب٥ كو٨ل ث٠ ؽبٛل ٗؼق آٗٞم٦ُ ٝ اكتجبٙ ًٖ آ٢ٛب ثهب  

 ـ ٦٘ٛ ًٜـ. ؿ٨ْٓ ا٧ٚ ٗـػب ا٠ٌٜ٧ اكلاؿاكلاؿ ربٗؼ٠ ٝ ًَٜ ١ب٥ ارت٘بػ٦ر ث٠ هـك ًبك٦ كُ

م٧بؿ٥ ١ٌتٜـ ٠ً ٗهٞكؿ ًهٞ  اًهتلبؿٟ اكهلاؿ ٝ ثبٛهـ١ب٥ تج٢ٌهبك ثهلا٥ كًه٨ـٙ ثه٠           كو٨ل

 ٗوبٓـُبٙ هلاك ٦ٗ ٨ُلٛـ.

ٗه٦ ُهٞؿ.   « آٜؤبٙ ك٦ ػؤه٠ ٛؤبٙ ؿك ػوْ؛ »ٓقا ع٘لت ػ٦ٔ )ع( كلٗٞؿٛـ: كول ثبػج 

١٘بٛب كول ؿ٧ٚ اٌٛبٙ كا ٛبهْ ٝ « »١٘ض٨ٜٚ كلٗٞؿٛـ 

 ػوْ كا ًلُلؿاٙ ٦ٗ ًٜـ.

 . كول ٝ اٛغلاف اؽاله4٦ه 1ه 2

ػٔ٘ب  ػٖٔ اؽالم ث٠ ٛٞك ٗجٌٞٙ ؿك ًٔ٘بت ؽٞؿ ٌٛجت ث٠ اٛغلاكبت اؽاله٦ تهقًل ؿاؿٟ  

ٝ... اًهتلبؿٟ ًهلؿٟ اٛهـ ٗبٜٛهـ     « ُٜب١هبٙ ًج٨هلٟ  »ٝ « كفائهْ اؽالهه٦  »اٛـ ٝ ام ًٔ٘بت٦ ٛظ٨ل 

 ٝ ًٞ  ظٚر ت٢٘ت مؿٙ ث٠ ؿ٧ِلاٙ ٝ...ثـُ٘ب٦ٛ 

 ؿك ا٧ٚ ثبكٟ ٦ٗ كلٗب٧ٜـ: ع٘لت ػ٦ٔ )ع(

 كول ٝ ٛـاك٥ اؽالم كا كبًـ ٝ مُت ٦ٗ ًٜـ.« آلول ٧ٔلٌـ امؽالم»

 1.«اؽالم كا مُت ٦ٗ ًٜـتِٜـًت٦ « آؼٌٔل ٨ِ٧ٚ امؽالم»ٝ ٨٘١ٜٜٞك كلٗٞؿٛـ: 

 ت٨ٗٞظ ٜٗٔت:  

ٝ مم٤ٗ ٌٗٔه٠ ُهـٙ ٨ٛهن تٌهلاك ػ٘هْ       اًت« ٠ٌٔٗ ُـٙ»ًٌت ك٘بئْ اؽاله٦ ؿك ُلٝ 

ٓبٓظ ٝ ٨ٛي اًت ؿك عب٦ٓ ٠ً ثلا٥ كو٨ل ث٠ ؽبٛل ُهلا٧ٚ ًهبك٥ ٝ مٛهـ٦ُ اٍ اٌٗهبٙ     

تٌلاك ػْ٘ ٓبٓظ ًٖ اًت ١٘بٜٛٞك ٠ً ثلؽ٦ ربٗؼ٠ ُٜبًبٙ ٗؼتوـ ١ٌتٜـ ًه٠ ؿك ٗغٔه٠   

 .٠ ٦ٗ ُلؿؿ١ب٥ كو٨ل٨ِٛٚ ث٠ ػٌي ٓلبت كف٠ٔ٧ ٝ ٛبپٌٜـ ٌٗٔ

                                                 

 .365  ر 1366ّػجـ آٞاعـ ثٚ ٗغ٘ـ ت٦٘٨٘ آٗـ٥ر ؿلك آغٌٖ ٝ ؿك آٌٖٔر اٛتِبكات ؿكتل تج٨ٔـبتر هٖ .  1
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ك٘ٚ ػـٕ هٞت٠ متَُٖٔ اٌٛبٛبً ٧ٜٔت هٞت٠ »عٌٚ )ع( كلٗٞؿٛـ: ٓقا ع٘لت ث٠ كلمٛـٍ اٗبٕ 

ًخل ؽٜب٧بٟ؛ كلمٛـٕ اٌٛب٦ٛ كا ٠ً ؿٛجبّ ٛبٙ ُت اًت )ث٠ ؽبٛل ًبك١ب٧َ( ًلمَٛ ٌٛهٚ  

     1.«م٧لا ٦ًٌ ٠ً ٛبٕ ُت ٛـاكؿ ٓـنٍ ١ب٧َ م٧بؿ اًت

 . آحبك كول ثل ربٗؼ2٠ه 2

 . كول ٝ ًلهت1ه 2ه 2

ت٘بػ٦ اًتر آجت٠ ؿك ًٜٞط ٗؾتٔق ربٗؼ٠ ص٢لٟ ١هب٥  ًلهت ام ثنكُتل٧ٚ اٛغلاكبت ار

ٗتلبٝت٦ ؿاكؿ ا٧ٚ پـ٧ـٟ ؿك ٨ٗبٙ آغبة هـكت ٝ حلٝت ثه٠ ُه٦ٌٔ ٝ ؿك ٨ٗهبٙ كوهلا ثه٠      

٦ٌُٔ ؿ٧ِل ثلٝم پ٨ـا ٦ٗ ًٜـ. ٗخالً ؿمؿ٥ ١ب٥ ًالٙ ٓبعجبٙ هـكت ٝ حلٝت ام اٌٗبٛبت 

ٝ... آ٢ٛبًهت ٗبٜٛهـ    تغت اؽت٨بكُبٙ ٛب٦ُ ام ١ٞا ٝ ١ٞىر ٛ٘غر ٗبّ ؿًٝت٦ر ؿ٨ٛهبمؿ٦ُ 

 ؿمؿ١ب٦٧ ٠ً ام ثبٛي ١ب ٓٞكت ٦ٗ ٨ُلؿ ٧ب ًلهت ١ب٥ ٗب٨ٓبت٦.

اٗب ث٨ٌبك٥ ام ًلهت ١ب ام كولر كالًت ٝ ٛـاك٥ اًت. ٝ عت٦ ثٌه٨بك٥ ام ًهلهت ١هب٦٧    

ٌٛهج٦ ثهٞؿٙ ٗؼٜهب٥ كوهل هبثهْ      ث٠ ٠ً ؿكؿًتِبٟ ١ب٥ ؿٝٓت٦ اٛزبٕ ٦ٗ ُٞؿ ُب٧ـ ثب تٞر٠ 

ك ربٗؼ٠ ؿكٓـ م٧بؿ٥ كو٨ل ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُـر ًلهتر تٞر٠٨ ثبُـ. ٛج٨ؼ٦ اًت ٠ً اُل ؿ

 ر٨ت ثل٥ر ٨ًق هبپ٦ر ثبد ٨ُل٥ ٨ُٞع پ٨ـا ؽٞا١ـ ًلؿ.

تٞر٠ ؿك ٨ًلٟ اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( ٨ٛن كاث٠ٜ ث٨ٚ ًلهت ٝ كول كا كُٝٚ ٗه٦ ًٜهـ. ثهلا٥ ٗخهبّ     

رهٞا٦ٛ كا ًه٠ ؿمؿ٥ ًهلؿٟ ثهٞؿ     »ؿكثبك٣ ارلا٥ اعٌبٕ ام ٥ًٞ ع٘لت كٝا٧ت ُـٟ ٠ً: 

ثؼـ صٜـ كٝم اٝ كا ٠ِٛ ؿاُت ٝ كلٗٞؿ ام ث٨ت آ٘بّ اٝ كا تهأ٨ٗٚ   ركا هٜغ ًلؿاِِٛتبٙ اٝ 

ام آٙ رب ٠ً ع٘لت ثؼـ ام ارلا٥ عـ اٝ كا ام ث٨ت آ٘بّ تأ٨ٗٚ ًلؿ ٗؼٔهٕٞ ٗه٦    2.«ًٜٜـ

 ُٞؿ ػٔت ًلهت اٝر كول ٝ ٛـاك٥ ثٞؿٟ ٝ ٠ٛ ًب٧ل ػْٔ.

 . كول ٝ كٌبؿ اؿاك2٥ه 2ه 2

                                                 
 15ر ّ ١13ه مر د  1418. ٨ٗلما ع٨ٌٚ ٛٞك٥ر ٌٗتـكى آًٞبئْر ٗؤ٤ًٌ آّ آج٨تر هٖر  1

 

 .123ر ّ 1381. ٗغ٘ـ ؿُت٦ر اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( ٌٝٗبئْ ه٘ب٦٧ر ت٢لاٙر ًبمٗبٙ تغو٨وبت ٨ٛل٥ٝ ٗوبٝٗت ث٨ٌذر  2
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ك٠ِ٧ ؿك كول ؿاكؿ. ع٘لت ػٔه٦ )ع( ؿك ٛبٗه٤ ؽهٞؿ ثه٠     كٌبؿ اؿاك٥ ؿك ث٨ٌبك٥ ام ٗٞاكؿ 

»ل اٛتؾبة ًلؿٟ ثٞؿ ٦ٗ ٧ٌٜٞٛـ: ٗبٓي اُتل مٗب٦ٛ ٠ً اٝ كا ث٠ كلٗبٛـاك٥ ٗٔ

   

وٞم ًبك٦ ؿك آالط ؽه٧َٞ ث٨ِهتل ٗه٦    كٝم٥ كلاٝاٙ ثل آٛبٙ اكما٦ٛ ؿاكر ٠ً ثب ُلكتٚ ع

ًُٜٞـر ٝ ثب ث٦ ٨ٛبم٥ ؿًت ث٠ اٗٞاّ ث٨ت آ٘بّ ٦٘ٛ مٜٛـ ٝ ات٘بٕ عزت٦ اًهت ثهل آٛهبٙ    

 1«.اُل كلٗبٛت كا ٛپق٧لٛـ ٧ب ؿك اٗبٛت تٞ ؽ٨بٛت ًٜٜـ

پي ام اٛتؾبة هب٦ٗر آٛوـك ث٠ اٝ ثجؾَ ًه٠ ٨ٛبم١هب٥ اٝ   »ٝ ؿك ٗٞكؿ ه٘بت ٦ٗ كلٗب٧ٜـ: 

 2«.لؿٕ ٨ٛبمٜٗـ ٛجبُـثلٛلف ُلؿؿ ٝ ث٠ ٗ

 . كول ٝ ٗٞهؼ٨ت ارت٘بػ3٦ه 2ه 2

ام ر٠ٔ٘ آحبك كول ؿك ػل٠ٓ ارت٘بع ا٠ٌٜ٧ر ٗٞهؼ٨ت آؿٕ ١ب كا ٗتنٓنّ ٦ٗ ًٜـ ٝ اكهلاؿ كو٨هل   

 ام رب٧ِبٟ ممٕ ثلؽٞكؿاك ٨ٌٛتٜـ.

ؿك ا٧ٚ ٗٞكؿ ث٨ٌبك ُلبف ٝ ٧ُٞب٥ ا٧ٚ عو٨وت اًت ٠ً كو٨لر عو٨هل   ًؾٚ اٗبٕ ػ٦ٔ )ع(

٧ب ث٦ٜ آلو٨لُ عو٨لٌ م٧ٌ٘غ ًال٠ٗ ٝ م٧ؼلف ٗوب٠ٔٗ ٓٞ ًبٙ آلو٨ل ٓبؿهبً ٠ٌّٛٞ٘٧ ًبفثبً »اًت 

ٝ ٓٞ ًبٙ ما١ـاً ٠ٌّٛٞ٘٧ رب١الً؛ كلمٛـٕر كو٨ل عو٨ل اًت ٦ًٌ ٍُٞ ث٠ ًؾَٜ كلا ٛ٘ه٦  

٨ٌٛتٜـر اُل كو٨ل ٓبؿم ثبُـ اٝ كا ؿكٝؿِٞ ٦ٗ ٛبٜٗهـ ٝ   ؿ١ـ ٝ ثلا٥ ٗوبَٗ اكم٦ُ هبئْ

 3اُل م١ـ پ٠ِ٨ ًٜـ رب١َٔ ٦ٗ ٛبٜٗـ.

كو٨هل ؿك ٝٛهٚ ؽهٞؿ ؿل٧هت اًهت. ا٧هٚ ًٔ٘هبت         4«.آ٘وْ ؿل٧تٌ كه٦ ثٔـته٠  »٧ب كلٗٞؿ: 

ٞهؼ٨ت اكلاؿ ٠ًٗ كول رب٧ِبٟ كو٨ل كا ؿك ربٗؼ٠ تج٨٨ٚ ٦ٗ ًٜـ ٝ ؽجل ٦ٗ ؿ١ـ  ٚا٨ٗلآ٘ؤ٨ٜٗ

 )م٧ٔؼلف ٗوب٠ٗ(. اٛـامؿكا ث٠ ٗؾبٛلٟ ٦ٗ 

 ممٕ تغ٨ْٔ ربٗؼ٠ ُٜبؽت٦ ٗٞٗهٞع ا٧هٚ اًهت ًه٠ ١لُهبٟ كهلؿ ام ٗٞهؼ٨هت ارت٘هبػ٦        

. م٧لا ؽٞؿ ٗٞهؼ٨ت ٝ پب٧ِبٟ ارت٘هبػ٦  ٦ٗ ؿ١ـث٠ اٛغلاف  تٚ ثلؽٞكؿاك ٛجبُـر ث٠ كاعت٦

                                                 

 .579ر ّ  . ٢ٛذ آجالؿ٠ر  1

 .576. ١٘بٙر ّ  2

 .47ر ّ 69. ٗغ٘ـثبهل ٗز٦ٌٔر ثغبك امٛٞاكر د  3

 .١211ه مر ّ  1414عٌٚ ثٚ ُؼج٠ علا٦ٛر تغق آؼوّٞر اٛتِبكات؛ ربٗؼ٠ ٗـك٨ًٚر هٖر .  4
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عته٦ ؿك  اكلاؿ ٦٘ٛ ؽٞا١ٜـ ث٠ كااكلاؿ اًت ٠ً ػبْٗ ثبمؿاكٛـٟ ا٥ ؿك ثلاثل اٛغلاف اًت. 

ؼ٠ ٗٞهؼ٨تِبٙ ؽلاة ُٞؿ ٝ اكلاؿ كو٨ل رب٧ِب٦١ ٛـاكٛـ ٠ً تلى ام ؿًت ؿاؿٙ آٙ كا ربٗ

 ؿاُت٠ ثبُٜـ.

 . كول ٝ كٝاثٚ ٝآـ4ٚ٧. 2. 2

صلا ا٨ٗلآ٘ؤ٨ٜٗٚ )ع( ث٠ كلمٛـٍ كلٗٞؿر ٗٚ ام كول ثل ُ٘ب ٦ٗ تلًٖر ُب٧ـ ث٠ ا٧هٚ ؿ٨ٓهْ   

آٙ رٜج٠ ١بر ًٖ ُهـٙ   ام رٜج٠ ١ب٥ مٛـ٦ُ كا ٗتأحل ٦ٗ ًٜـ. ٦ٌ٧ اماًت ٠ً كول ث٨ٌبك٥ 

پـك ثب كلمٛـاٙ اًت. ٝهت٦ ٝآـ٧ٚ ت٘بٕ ٝهت ؽٞؿ كا ؿك ث٨هلٝٙ ام  ث٠ ٧ٝوٟ كٝاثٚ ٝآـ٧ٚ 

ث٠ ٨ٛبم كٝع٦ ٝ ػبٛل٦ آ٢ٛب پبًهؼ  ٜٗنّ ٓلف تأ٨ٗٚ ٗؼبٍ ٝ ٌٗبئْ ٗبؿ٥ كلمٛـاٙ ًٜٜـ 

٦ ممٕ ؿاؿٟ ٛؾٞا١ـ ُـ ٠ً ا٧ٚ ؽٞؿ م٠ٜ٨ٗ اٛغلاف كلمٛـاٙ ٝ اػ٘ب٥ ؽبٛٞاؿٟ كا كلا١ٖ ٗه 

 ثٜٞك ٦ًٔ آحبك كول كا ؿك ػل٠ٓ كلؿ٥ ٝ ارت٘بػ٦ ٦ٗ تٞاٙ ث٠ ا٧ٚ ٌُْ ِٛبٙ ؿاؿ   .ًٜـ

 

 ٗـّ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

اٗب ًؤاّ ؿ٦ٗٝ ٠ً ؿك ا٧ٚ ٗوب٠ٓ ٜٗلط ٦ٗ ُٞؿ ا٠ٌٜ٧؛ ػٞاْٗ ثٞرٞؿ آٝكٛـ٣ كوهل ام ِٛهبٟ   

 اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( ص٨ٌت.

 ػٞاْٗ ث٠ ٝرٞؿ آٝكٛـٟ كول ام ٜٗظل اٗبٕ ػ٦ٔ )ع(

 . ػٞاْٗ كلؿ1٥

 كول

 اٛغلاف كٌل٥

 ٛؤبٙ ػوْ

 ُي ٝ تلؿ٧ـ

 اٛغلاف اؽاله٦

 رهه٢ْ

 ًلهت

 بػ٦ٗٞهؼ٨ت ارت٘

 كٌبؿ اؿاك٥
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ث٠ ٛظل ٦ٗ كًٜـ اُبكٟ ٦ٗ ٨ًٜٖ ٝ ُل٠ٛ ػٞاٗهْ ؿ٧ِهل٥ ١هٖ     ث٠ ػٞا٦ٔٗ ٠ً ٢ٗ٘تل كا٧ٜزبؿ

 ؽٞا١ـ ثٞؿ.

 . تٜج٦ٔ ٝ تٚ ث٠ ًبك ٛـاؿ1ٙه 1

اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( تٜج٦ٔ كا ث٠ ُـت ٗٞكؿ ٗقٗت ٝ ١ٌَٞٛ هلاك ؿاؿٟ اٛـ  ك١جلاٙ ؿ٦ٜ٧ ث٠ ٧ٝوٟ

٠ٓ كا  ؽٞؿُبٙ ٨ٛن ا٧ٚ ٌٗأٜـ ٝ ٨ًلٟ ػ٦ٔ٘ ؼ٠ كا ث٠ ًبك ٝ تالٍ ت٧ِٞن ٦ٗ ًٜٝ اكلاؿ ربٗ

كٝم٥ ؿك ٗـ٠ٜ٧ ُل٦ًِٜ ُـ٧ـ ثل ٗٚ ػبكٕ ُـر ؿك اٛلاف ٗـ٠ٜ٧ ؿٛجبّ »ِٛبٙ ٦ٗ ؿ١ـ 

آة ث٨بٝكؿ ٝ ُْ ؿكًت  ٝ ٦ٗ ؽٞا١ـ ًبك ثٞؿٕ م٦ٛ كا ؿ٧ـٕ ٠ً ٗوـاك٥ ًٔٞػ ر٘غ ًلؿٟ

ًٜـ. ثب اٝ هلاك ُقاُتٖ ثلا٧َ آة ث٨بٝكٕ ٝ ؿك اما٥ ١ل ظلف آة ٧ي ؿا٠ٛ ؽلٗب ؿك٧بكت 

ؽلٗهب ام آٙ ؽهبٖٛ   ٜٖ. ُبٛنؿٟ ظلف آة آٝكؿٕ تب ا٠ٌٜ٧ ؿًهتبٖٛ تهبّٝ مؿ. ُهبٛنؿٟ ؿاٛه٠     ً

 1«.ـٗت پ٨ـ٘جل ٝ ثب ١ٖ ؽلٗب ؽٞكؿ٧ُٖلكتٖ ككتٖ ؽ

 ع٘لت ٦ٗ كلٗب٧ٜـ:

ٗجـٕٞ ؿاكٕ ٦ًٌ كا ٠ً ٌٛجت ث٠ ًبك ع٨بت ٗبؿ٥ اٍ تٜجْ ٝ ث٦ اػتٜب اًتر م٧لا ٦ًٌ »

 2«.كؿ آؽلتَ تٜجْ تل ٝ ث٦ اػتٜبتل اًت٠ً ٌٛجت ث٠ مٛـ٦ُ ؿ٨ٛب٧َ ص٨ٜٚ اًتر ؿك ٗٞ

 ؽ٨بٛت ؿك اٗبٛت. 2ه 1

 اًت.٦ٌ٧ ام ػٞا٦ٔٗ ٠ً ُب٦١ ثبػج ٦ٗ ُٞؿ ٦ًٌ ث٠ كول ٗجتال ُٞؿ ؽ٨بٛت ؿك اٗبٛت 

 3«.آك٤ األٗب٠ٛ آؾ٨ب٠ٛ»اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( ٦ٗ كلٗب٧ـ: 

ؿ ت٨ٗٞظ ا٠ٌٜ٧ر ٦ًٌ ٠ً ث٠ ١ل ؿ٦ٔ٨ٓ ؿك اٗبٛت ١ب٥ ٗلؿٕ ؽ٨بٛت ٦ٗ ًٜهـر ربٗؼه٠ اػت٘هب   

ٗهلؿٕ عبٗهل ٛ٘ه٦ ُهٞٛـ      ٝ ؽٞؿ كا ٠ً ٢ٗ٘تل٧ٚ ًلٗب٤٧ ارت٘بػ٦ اًت ام اٝ ثل٦ٗ ؿاكؿ

  ًبك١ب٥ ؽٞؿ كا ث٠ اٝ ثٌپبكٛـ. ث٠ ٨٘١ٚ ر٢ت كًّٞ ؽـا )ّ( كلٗٞؿٛـ:

                                                 

 .176 -175ْٓ   ر1رد 1364ػ٦ٔ ثٚ ػ٦ٌ٨ اكث٦ٔر ًِق آـ٠٘ ك٦ ٗؼلك٠ امئ٠٘ر ِٛل اؿة آغٞمٟ هٖر .  1

 1421. ٗغ٘ـ ٗغ٘ـ٥ ك٥ ٢ُل٥ر ًٗٞٞػ٤ امٗبٕ ػ٦ٔ ثٚ اث٨ٜبٓت ك٦ آٌتبة ٝ ٤ًٜ ٝ آتهبك٧ؼر ههٖر ؿاك آغهـ٧جر     2

 .169ر ّ ١4ه. مر د 

 .251ر ّ . ؿلك آغٌٖ 3
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ام ٗهب ٨ٌٛهت   « ٨ٓي ّٜٗب ٗٚ اؽٔق ثبألٗب٤ٛ ٝ امٗب٤ٛ تزٔت آلمم ٝ آؾ٨ب٤ٛ تزٔهت آلوهل  »

ٙ ثبػهج ٗه٦ ُهٞؿ كٝم٥ اٌٛهبٙ م٧هبؿ ُهٞؿ ٝ       ٦ًٌ ٠ً ؿك اٗبٛت ؽ٨بٛت ًٜـر ا٨ٗٚ ثٞؿ

 1«.ؽ٨بٛت ؿك اٗبٛتر اٌٛبٙ كا كو٨ل ٦ٗ ًٜـ

 . اًلاف ٝ تجق٧ل3ه 1

ث٠ ٗؼٜب٥ ٗٔلف ًلؿٙ ث٢٨ٞؿٟ ٝ ١ـك ؿاؿٙ حلٝت. اُل ٗب٦ٓ ٧ب ث٠ ٛٞك ٦ًٔ ُه٦ ا٥ كا ؿك  

رب٦٧ ٠ً رب٧َ ٨ٌٛت ٓلف ٨ًٜٖ ٦ٗ ُهٞؿ اًهلاف ًه٠ ؽهٞؿ ع٘هلت آٙ كا تؼل٧هق       

تجهق٧ل ٝ اًهلافٌ؛ ثؾِه٨ـٙ ٗهبّ ثه٠ ًٌه٦ ًه٠        ٜب  آ٘بّ ك٦ ؿ٨ل عو٠ّ اٙ اػ»كلٗٞؿٟ اٛـ؛ 

 2«.ٌٗتغن ٨ٌٛت ؽٞؿ ٠ُٛٞ ا٥ ام اًلاف اًت

إّٙ »پي اًلاف ٦ٗ تٞاٛـ م٠ٜ٨ٗ كول كا كلا١ٖ ًٜـ ١٘بٜٛٞك ٠ً اٗبٕ ٓبؿم )ع( كلٗٞؿٛـ ثهب  

اًلاف ٝ م٧بؿٟ ك٥ٝ ٗٞرت كول ٗه٦ ُهٞؿ   « آٌلف ٧ٞكث آلول ٝ إّٙ آؤـ ٧ٞكث آـ٦ٜ

 3«.٠ٛ ك٥ٝ ؿك ٗٔلف ٗب٠٧ ث٦ ٨ٛبم٥ اًت٨ٗب ٝ

 . ػٞاْٗ ارت٘بػ٦ كول2

٨ًب٦ً عبًٖ ثهل ٗهلؿٕ    ث٠ ٛظبٕ ارت٘بػ٦ ٝ ر٠ً ٜٗزل ث٠ كول ٦ٗ ُٞؿ ا٥ ػٞاْٗ ارت٘بػ٦

 ٗلثٞٙ ٦ٗ ُٞؿ.

 ه ٛظبٕ آماؿ اهتٔبؿ٥

ٛظب٦ٗ ٠ً ؿٝٓت ؿك آٙ ٨١ش ؿؽبٓت٦ ٌٜٛـ ٦ٗ تٞاٛـ م٠ٜ٨ٗ ًبم كول ؿك ربٗؼ٠ ثبُـ م٧لا ؿك 

ٚ ٛظب٦ٗ اكلاؿ ثل اًبى ٛلغ ُؾ٦ٔ ث٠ كؼب٨ٓت ٗه٦ پلؿامٛهـ. اكهلاؿ ام آٙ رهب٦٧ ًه٠      ص٨ٜ

ؿكٛـ٦ُ ٦ٗ ُقاكٛـ. ا٧ٜزبًهت ًه٠ عب٨ً٘هت     ٌٗبثو٠ ثب ١ٖ ٗبٛؼ٦ ًل كاٟ ؽٞؿ ٦٘ٛ ث٨ٜـر

ظٔهٕٞ ؿكهبع ًٜهـ. ًه٠ ا٨ٗلآ٘هؤ٨ٜٗٚ )ع( ٧ٌه٦ ام ؿم٧هْ        ثب٧ـ ؿؽبٓت ًٜهـ ٝ ام عوهٞم ٗ  

 عٌٞٗت ٓبٓظ كا ٨٘١ٚ ٌٗأ٠ٓ ٦ٗ ؿاٛـ.

 تلاط ٗٚ كبرل؛ٝ ٧ؤؽق ث٠ ٓٔ٘ؼ٨ق ٗٚ آو٥ٞ عت٦ ٧ٌتل٧ظ ثلٌ ٝ ٧ٌٔ»

                                                 

 .133ّ  ر5د  ر1365ر ؿاكآٌتت امًال٠٨ٗر ت٢لاٙر صبح ص٢بكٕر ٦ٜ٨ًٔر آٌبك٦ .  1

 .241ر ّ 126ؽٜج٠ ر . ٢ٛذ آجالؿ٠ 2

 .53ّ  ر4د  ر. ٦ٜ٨ًٔر 3
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تًٞٚ عٌٞٗت ٓبٓظ عن ٗؼ٨لبٙ ام مٝكٜٗـاٙ ُلكت٠ ٦ٗ ُهٞؿ ٝ ام ؿًهت ثهـًبكاٙ ؿك    

 1.«ككبٟ ؽٞا١ٜـ ثٞؿ

ـ  ؿٝٓت»ؿك ٛب٤ٗ ٗؼلٝف اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( ث٠ ٗبٓي اُتل آٗـٟر  ًهبك ًٜهـ ًه٠ ه٨٘هت ١هب       ثب٧ه

اعتٌبك ٝ ُلاٛلل٦ُٝ ٝ... كا ث٨ِلؿ م٧لا ٗهلك ػ٘ه٦ٗٞ كا   ػبؿم٠ٛ ثبُـ ٝ ٨٘١ٜٜٞك ر٥ٞٔ 

 2«.ث٠ ؿٛجبّ ؿاكؿ

 . ٗبّ اٛـٝم٥ عبً٘ب1ٙه 2

١٘بٜٛٞك ٠ً ػـٕ ؿؽبٓت ؿٝٓت ٜٗزل ث٠ كول ٦ٗ ُٞؿ ؿؽبٓت ث٨َ ام عـ ٝ ًٞ اًهتلبؿ٣  

 عبً٘بٙ ١ٖ ٦ٗ تٞاٛـ ثٌتل كول كا كلا١ٖ ًٜـ.

٠ ّ كا ع٨هق ٝ ٨ٗهْ ًهلؿٟ ٝ ثه    اُل ٌٗئ٨ٓٞٚ ؿٛجبّ ٜٗبكغ ُؾ٦ٔ ؽٞؿ ثبُٜـر ث٨هت آ٘هب  

ثبػهج ُهٌبف    ٠ً ؿ١ٜـ ٛظ٨ل آٛض٠ ؿك مٗبٙ ؽ٨ٔل٤ ًٕٞ كػ ؿاؿ ؿًٝتبٙ ٝ اهلثب٥ ؽٞؿ ٦ٗ

 ٛجوبت٦ ٝ كو٨ل ُـٙ ثؾ٦ِ ام ربٗؼ٠ ٦ٗ ُٞؿ.

١٘هت  ٗلؿٕ مٗب٦ٛ تِٜـًت ٝ كو٨ل ٦ٗ ُٞٛـ ٠ً »اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( ث٠ ٗبٓي اُتل ٦ٗ كلٗب٧ٜـ 

كول عبًٖ ُٞؿ ًِبٝكماٙ ٦٘ٛ تٞاٜٛـ ًِهبٝكم٥  ... ٝهت٦ ٝا٨ٓبٙر ٠٘١ ُلؿآٝك٥ ٗبّ ثبُـ

ثه٠   م٨ٗٚ ث٠ ًجت تِٜـًت٦ ًِبٝكماٙرًٜٜـ ؿك ٛت٨ز٠ م٨ٗٚ ٧ٝلاٙ ٦ٗ ُٞؿر ١٘بٛب ٧ٝلا٦ٛ 

اًت ٠ً ث٠ آ٧ٜـ٣ عٌٞٗتِبٙ اػتوهبؿ ٛـاكٛهـ ٝ ام    ٦ر٢ت ؿبكت اٗٞاّ ام ٛلف مٗبٗـاكاٛ

 3«.تبك٧ؼ ُقُتِبٙ ػجلت ٦٘ٛ ٨ُلٛـ

 ت٘بػ٦. تجؼ٨ٖ ٝ ٛجٞؿ ػـآت ار2ه 2

بُـ تجؼ٨ٖ ٝ ثه٦  ٦ٌ٧ ؿ٧ِل ام ػٞا٦ٔٗ ٠ً ام ٛظل اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( ٦ٗ تٞاٛـ م٠ٜ٨ٗ ًبم كول ث

ٝ    كٌٔل ام ٛظل اٗبٕ )ع( ػـآت٦ اًت. ـ تأ٨ًه  ٠ ت٨ٌِْ عٌٞٗهت ثلههلاك٥ ػهـآت اًهت 

ْ    ر ككتبك ؽٞؿ ع٘لتٜٗٔتُب١ـ ا٧ٚ  كلاٝا٦ٛ ثل ػـآت عبً٘بٙ ؿاكؿ  ثهب ثهلاؿكٍ ػو٨ه

 ًلؿ.  ث٠ اٝ ٛنؿ٧ي كا آ١ٚ ُـاؽت٠ ع٘لت ٦ٗ ؽٞاًت٠ً ام اٝ ٢ًٖ ث٨ِتل  اًت

 ع٘لت ؿك ت٘بٕ ػل٠ٓ ١ب ث٠ ػـآت تٞر٠ ؿاكؿ.

                                                 

 .92ر ّ 41. ٢ٛذ آجالؿ٠ر ؽٜج٠  1

 .263ر ّ 2. ٗغ٘ـ ثٚ ٧ؼوٞة ٦ٜ٨ًٔر ًبك٦ر تلر٠٘ ٨ًـ رٞاؿ ٜٗٔل٥ٞر د  2

 .579ّ  ر53ٛب٠ٗ . ٢ٛذ آجالؿ٠ر  3
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 ػـآت ؿك تٞم٧غ حلٝت ٦ٔٗ ٝ ؿكآٗـ ػ٦ٗٞ٘ ربٗؼ٠ -1

 تٞم٧غ ػبؿم٤ٛ هـكت -2

 .ارلا٥ ػبؿم٤ٛ هبٛٞٙ -3

 ًٞ  ٗـ٧ل٧ت ؿك اؿاك٣ اٗٞك ًِٞك. 3ه 2 -4

ثهـ٥ ٝ ًهٞ  ٗهـ٧ل٧ت ٨ًٔهـ كوهل       ؛ًٞ  آتـث٨ل ٗلتهبط آلوهل  »ب٧ٜـ: اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( ٦ٗ كلٗ

 1«.اًت

اُل تـث٨ل ربٗؼ٠ ث٠ ؿًت اكلاؿ ؿ٨ل ٗتؾْٔ ٝ ٛبا١ْ ثبُـر ١ل صٜهـ ًه٠ هٔهـ آهالط     

ؿاُت٠ ثبُٜـر صٞٙ تؾْٔ ٝ تٞاٛب٦٧ ممٕ كا ٛـاكٛـ كٌبؿ ا٧زبؿ ٦ٗ ًٜـ. پ٨بٗجل اًالٕ ٦ٗ 

 2«.ٗٓٚ ػْ٘ ػ٦ٔ ؿ٨ل ػٖٔ ًبٙ ٗب ٧لٌـ اًخل ٗ٘ب ٧ٔٔظ»كلٗب٧ٜـ: 

٠ ٓالع٨ت ٗـ٧ل٧ت ربٗؼ٠ كا ٛـاكٛـ ١ٖ ؽٞؿ كا ث٠ مع٘ت ٗه٦ اٛـامٛهـ ٝ ١هٖ    ًٌب٦ٛ ً

 ثلا٥ ٗٔت ٌِٗالت كلاٝا٦ٛ ث٠ ٝرٞؿ ٦ٗ آٝكٛـ.

 . كا١ٌبك١ب٥ اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( ثلا٥ كول مؿا٦٧ ام ربٗؼ3٠

كا١ٌبك١ب٦٧ كا ؿك هبٓت ت٠٨ٓٞ ١ب٥ اؽاله٦ ثه٠ كوهلا ٝ   ع٘لت ثلا٥ كولمؿا٦٧ ام ربٗؼ٠ 

ٞم٣ كههلؿ٥ ٝ ًههبمٗب٦ٛ اكائهه٠ ٜهه٨ٚ ثلٛبٗهه٤ اهتٔههبؿ٥ كا ؿك عههحلٝتٜ٘ههـاٙ ربٗؼهه٠ ٝ ١٘ض

 اٛـ. كلٗٞؿٟ

 ا٥. كا١ٌبك١ب٥ ت1٠٨ٓٞه 3

 . ت٠٨ٓٞ ثب اؿ٨ٜب1ه 1ه 3

عٌٚ تٞاٗغ امؿ٨ٜب  ٓٔلوهلا  ٛٔجهبً   ٗب أ». تٞاٗغ ٝ كلٝت٦ٜ ؿك ثلاثل ٌٗتٜ٘ـاٙ: 1ه 1 ه1ه 3

ًلؿٙ ارهل ٝ حهٞاث٦    ٓ٘ب ػٜـ اهلل؛ ص٠ ؽٍٞ اًت كلٝت٦ٜ تٞاِٛلاٙ ثلا٥ كولا  ثلا٥ ٛٔت

 3«.٠ً ٛنؿ ؽـاٝٛـ ٗتؼبّ اًت

 . ًپبًِقاك٥ ٝ ٌُل ٛؼ٘ت2ه 1ه 1ه 3

 1«.»ػ٦ٔ )ع( ٦ٗ كلٗب٧ٜـ:  اٗبٕ

                                                 

 .354ّ  . ؿلك آغٌٖر 1

 .44ر ّ 1ر د ٦ٜ٨ًٔ.  2

 .726ر ّ 416ر عٌ٘ت . ٢ٛذ آجالؿ٠ 3
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م٧ٜت ٝ م٧جب٦٧ ؿاكا٦٧ ث٠ ٌُلُقاك٥ اًت. اٗب ٦ٗ ؿا٨ٖٛ ًه٠ ُهٌل ًهلؿٙ كوهٚ ثهب مثهبٙ       

٘ت اًت ٝ ٧ٌه٦ ام  ٨ٌٛت ٝ ٌُل ١ل ٛؼ٘ت٦ ام ٛؼ٘ت ١ب٥ ؽـاٝٛـر ٗتٜبًت ثب ١٘بٙ ٛؼ

ٌُل ػ٦ٔ٘ر اٛلبم ًلؿٙ ٝ ً٘ي ث٠ ٌٗتٜ٘ـاٙ ربٗؼ٠ اًتر ٠ً ثب ا٧هٚ ًهبك ١هٖ     ٗٔبؿ٧ن

تأ٨ٗٚ ٦ٗ ُهٞؿ م٧هلا ٝهته٦    ٌُبف ٛجوبت٦ ًٖ ٦ٗ ُٞؿ ٝ ١ٖ ا٨ٜٗت ربٗؼ٠ ٝ حلٝتٜ٘ـاٙ 

اؿ٨ٜب ث٠ كولا ً٘ي ًٜٜـ ام كول ث٨لٝٙ آٗـٟ ٝ ًلاؽ ًلهت ٝ ٛب١ٜزبك٥ ١ب٥ ؿ٧ِل ٠ً ٗه٦  

 ؿ٨ٜب كا ث٠ ٗؾبٛلٟ اٛـامؿ ٦٘ٛ كٝٛـ.تٞاٛـ ا٨ٜٗت ا

 . ت٠٨ٓٞ ث٠ كولا2ه 1ه 3

 . هٜبػت1ه 2ه 1ه 3

تٞٓه٠٨  كا٦ٗ ثٞؿٙ ث٠ ؿاُت٠ ١ب٥ ؽٞؿ ٝ ٛ٘غ ٛـاُتٚ ث٠ آٛض٠ ؿك ؿًت ؿ٧ِلاٙ اًت ام 

ث٨ٌبك ٢ٖٗ اًال٦ٗ اًت. ٓقا اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( ٦ٗ كلٗب٧ـ: هٜبػت ًهلٗب٠٧ ا٥ اًهت ًه٠     ١ب٥

 2«.٧ٜلـٗبّ م آوٜبع»ت٘بٕ ٦٘ٛ ُٞؿر 

 . ػلت ٝ پبًـا2٦ٜٗه 2ه 1ه 3

ٛـاك٥ آثل٥ٝ ؽٞؿ كا ٛل٧نؿ ٝ ػنّت ٛلي ؽٞؿ كا ؽـُه٠ ؿاك  ا٠ٌٜ٧ اٌٛبٙ ث٠ ؽبٛل كول ٝ 

 3«.آؼلبف م٤ٜ٧ آلول» ٌٜٛـ ام ٌٗبئْ ث٨ٌبك ٢ٖٗ ؿك ِٛبٟ ؿ٦ٜ٧ اًت

 . كا١ٌبك١ب٥ ثلٛب٠ٗ ا2٥ه 3

لا٥ ًٖ ُـٙ كول ؿك ربٗؼه٠ر  ثب تٞر٠ ث٠ ٜٗبٓت ُقُت٠ ٦ٗ تٞاٙ ٛظلات اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( كا ث

 ر ث٠ ٓٞكت م٧ل ر٘غ ثٜـ٥ ًلؿ.اًت ٠ً ػبْٗ ث٨ٌبك ٦٘٢ٗ ؿك اٛغلاف اكلاؿ

 . ٝظب٧ق كلؿ1٥ه 2ه 3

. اكلاؿ كا ث٠ ًبك ٝ تالٍ ت٧ِٞن ٝ ام ث٨ٌبك٥ ٝ تٜج٦ٔ ٦٢ٛ ٦ٗ ًٜهـ. ٝ ؿك ا٧هٚ   1ه 1ه 2  ه3

ٝك٥ ؿاٛه٠ ٗه٦   م٠ٜ٨ٗ ٗٞكص٠ كا ٗخبّ ٦ٗ مٛـ ٠ً ص٠ِٛٞ ثلا٥ اٗل ٗؼبٍ ؽهٞؿ ثه٠ ر٘هغ آ   

 پلؿامؿ.

 ؿكًت ١ن٠ٜ٧ ًلؿٙ )ػـٕ اًلاف ٝ تجق٧ل( .2ه 1ه 2ه 3

                                                                                                                                               

 .638ر ّ 68ر عٌ٘ت ٙ. ١٘ب 1

 .636ر ّ 57. ٢ٛذ آجالؿ٠ر عٌ٘ت  2

 .638ر ّ 68ر عٌ٘ت . ١٘بٙ 3
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 . تٜظ٨ٖ ؽبٛٞاؿٟ؛ تؼـاؿ ٛبٛؾٞك ٝ ػبئ٠ٔ ٗتٜبًت ثب ؿكآٗـ ثبُـ.2ه 1ه 2ه 3

٦ً٘ ٛبٙ ؽٞك ٝ ػبئ٠ٔ ٧ٌه٦ ام  « ه٤ُّٔ آؼ٨بّ اعـٔ ا٨ٌٓبك٧ٚ»ع٘لت ؿكا٧ٚ ثبكٟ ٦ٗ كلٗب٧ٜـ: 

 1ؿٝ آًب٧َ ٝ كاعت٦ اٌٛبٙ اًت.

٦ًٌ ٠ً ػبئ٠ٔ ٝ ٛبٙ ؽٞك اٝ م٧بؿ اًت ثلا٥ تأ٨ٗٚ ٗؼبٍ آ٢ٛب ٌٗ٘ٚ اًهت ثه٠ ١هل    م٧لا 

ًبك٥ ؿًت ثنٛـ ٠ً ا٧ٚ ؽٞؿ م٠ٜ٨ٗ اٛغلاف كا كلا١ٖ ًٜـ. ١ٖ اٛغلاف ٛهبٙ آٝك كا ٝ ١هٖ   

ٗبٜٛهـ  ؽبٛٞاؿٟ ١ٖ ٝهت٦ ٨ظ آٙ ُقُت اٗب ٛبٙ ؽٞك ٝ اػ٘ب٥ ٛبٙ ؽٞك كا. ٛبٙ آٝك ٠ً تٞٗ

٦ٗ ُٞٛـ ٝ ثؼـاً ام ربٗؼه٠ ؿك هبٓهت ٛب١ٜزهبك٥ ارت٘هبػ٦     ؿ٧ِلاٙ تأ٨ٗٚ ِٛٞٛـ ػٔوـٟ ا٥ 

 اٛتوبٕ ٦ٗ ٨ُلٛـ.

 . ٝظب٧ق ؿٝٓت ثلا٥ كولمؿا2٦٧ه 2ه 3

 . تٞم٧غ ػبؿم٠ٛ حلٝت ٝ كلٓت ١ب1ه 2ه 2ه 3

 . ٗلاهجت ٝ ٛظبكت ؿه٨ن ثل ًبكُناكاٙ ٝ ٗـ٧لاٙ ؿٝٓت2.٦ه 2ه 2ه 3

 2. ٛظبكت ثل ثبماك ٝ ًٜتلّ ه٨٘ت ١ب.3ه 2ه 2ه 3

ٝ ػ٘هلاٙ   ٙ ثب ثلٛب٤ٗ آٙ ؿك كاٟ پ٨ِهلكت . ؿك٧بكت ٓغ٨ظ ٗب٨ٓبت ٝ ؽلد ًلؿ4 ه2ه 2ه 3

 ثالؿ.

 . ػ٘لاٙ ٝ آثبؿ٥ ٢ُل ٠ً ٜٗزل ث٠ اُتـبّ ما٦٧ ٦ٗ ُٞؿ.5ه 2ه 2ه 3

 ٛت٨ز٠ ٨ُل٥

ًؤاّ ا٦ٔٓ ا٧ٚ ٗوب٠ٓر ثلك٦ً آحبك كول ثل اٛغلاكبت ارت٘بػ٦ ام ؿ٧ـُبٟ اٗبٕ ػ٦ٔ )ع( ثٞؿ. 

ث٠ رب ٗبٛـٟ ام ع٘لت ؿك ًتبة ٢ٛذ آجالؿ٠ر ؿلك آغٌٖ  پي ام ثلك٦ً ًؾٜبٙ ٝ ًٔ٘بت

ٝ ًب٧ل ٗتٞٙ كٝا٦٧ر ؿكثبك٣ كول ٝ تأح٨ل آٙ ثل ككتبك ٝ ًلؿاك اكلاؿ ربٗؼ٠ ٛتب٧ذ م٧ل ثـًهت  

 آٗـ.

. ع٘لت كول كا ػبْٗ ث٨ٌبك ٦٘٢ٗ ؿك اٛغلاف اكلاؿ ربٗؼ٠ ٦ٗ ؿاٛـ. ام ر٠ٔ٘ ا٧ٌٜه٠ ثه٠   1

ػ٨ٔي آلول كبًتؼق ثبهلل؛ ٗٚ ام كول ٝ ٛـاك٥ ثهل  ا٦ٛ اؽبف »كلمٛـٍ ٗغ٘ـ عٜل٠٨ كلٗٞؿ: 

                                                 

 .658 ؛ 141ّٓجالؿ٠ر عٌ٘ت . ٢ٛذ ا 1

 .53. ٢ٛذ آجالؿ٠ر ٛب٠ٗ  2
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اظ٢بك تلى ام ٛلف اٗبٕ ٗؼٕٔٞ ٠ً ا١ْ ؿٔٞ ٨ٌٛهت ؿ٨ٓهْ   «. تٞ ٦ٗ تلًٖ ث٠ ؽـا پٜبٟ ثجل

 ٢ٖ ثٞؿٙ ا٧ٚ ػبْٗ ؿك اٛغلاف اًت.ثل ٗ

٥ مٛـ٦ُ كلؿ٥ر كو٨ل ٝهت٦ ث٠ مٛـ٦ُ اؿ٨ٜب ِٛبٟ ٦ٗ ًٜـ صٞٙ آٗهٞمٍ ممٕ كا   . ؿك عٞم2

٦ كا پ٨ـا ٌٛلؿٟر ا٧ٚ تلبٝت ١ب كا ث٠ ؽـا ٌٛجت ؿاؿٟ ؿك ٛت٨ز٠ اػتوهبؿ  ٛـ٧ـٟ ٝ ٗؼلكت ًبك

٥ آٙر ام ث٨ٚ ككتٚ ًٜتلّ ؿك٦ٛٝ اًهت. ؿك عهب٦ٓ ًه٠     ٝ ثبٝك اٝ ًٌت ٦ٗ ُٞؿ ٠ً ٛت٨ز٠

ًٜتلّ ؿك٦ٛٝر ا١لٕ ث٨ٌبك ه٥ٞ ثلا٥ علظ اكلاؿ ؿك ثلاثل اٛغلاكهبت ؿك ؽٔهٞت ٝ رٔهٞت    

 اًت.

ارت٘بػ٦ ممٕ ثلؽٞكؿاك ٨ٌٛتٜـ. ٓقا ٦٘ٛ تٞاٜٛهـ ام   . ؿك ػل٠ٓ ارت٘بػ٦ كولا ام ٗٞهؼ٨ت3

ـ   عوٞم ؽٞؿ ؿكبع ًٜٜـ ٝ ١٘ٞاكٟ ٗٞكؿ ظٖٔ  كو٨هل  ». اٗهبٕ )ع( كلٗٞؿٛهـ:   ٝاههغ ٗه٦ ُهٞٛ

١٘ٞاكٟ ؿك ربٗؼ٠ عو٨ل اًت ٦ًٌ علف اٝ كا ٍُٞ ٦٘ٛ ؿ١ـ. اُل علف كاًت ثنٛـ اٝ 

 «.كا ؿكٝؿِٞ ٦ٗ ؿاٜٛـ

اؿٟ اًخل ثن١ٌبكاٙ ام ؽبٛٞاؿٟ ١ب٥ ًهٖ ؿكآٗهـ   . ١٘بٜٛٞك ٠ً تغو٨وبت ٨ٗـا٦ٛ ١ٖ ِٛبٙ ؿ4

١ٌتٜـ. ث٠ ؿ٨ْٓ ِٗـ٤ٔ م٧بؿ ٝآـ٧ٚ ثلا٥ تأ٨ٗٚ ٗؼبٍ كلمٛـاٙر ٌٗبئْ ػهبٛل٦ ٝ كٝعه٦   

آ٢ٛب ٗٞكؿ ؿلٔت ٝاهغ ُـٟ ٠ً ثض٠ ١ب ثلا٥ رجلاٙ ا٧هٚ ٛو٨ٔه٠ ؿك ربٗؼه٠ ؿك ؿإ ُه٨بؿاٙ     

كا ٗتهقًل ٗه٦   ُلكتبك ٦ٗ ُٞٛـ. ث٠ ٨٘١ٚ ر٢ت ع٘لت ػ٦ٔ )ع( ثغج تٜظه٨ٖ ؽهبٛٞاؿٟ   

 ُٞٛـ.

. ع٘لت ػٔت كول كا ١ٖ كلؿ٥ ٝ ١ٖ ًبؽتبك٥ ٦ٗ ؿاٜٛـ. ٓقا ث٠ اكلاؿ ؿًتٞك ثه٠ ًهبك ٝ   5

 اُتـبّ ٦ٗ ؿ١ٜـ.تالٍ ٝ ث٠ عب٨ً٘ت ؿًتٞك ث٠ ػ٘لاٙ ٝ آثبؿ٥ ٢ُل١ب ٝ ا٧زبؿ 

   پ٢ِٜ٨بؿات اٗبٕ ػ٦ٔ )ع(

 ربٗؼ٠ث٠ اكلاؿ 

 پل٨١ن ام تٜج٦ٔ ٝ ث٦ ًبك٥ ٝ تٚ ث٠ ًبك ؿاؿٙ .1

 اًلاف ؿك مٛـ٦ُپل٨١ن ام  .2

 اك ثٞؿٙ ٝ رٔت اػت٘بؿ ػ٦ٗٞ٘ ٌٛجت ث٠ ؽٞؿاٗبٛت ؿ .3

 ث٠ عب٨ً٘ت



 21 

ػ٘لاٙ ٝ آثبؿ٥ ٢ُل١ب ٝ ا٧زبؿ اُتـبّ ٠ً اًتلبؿٟ ام ٨ٛل١ٝب٥ اٌٛب٦ٛ كا ثه٠ ؿٛجهبّ    .1

 ؿاكؿ ٝ ام ١ـك ككتٚ ًلٗب٠٧ ١ب٥ اٌٛب٦ٛ ر٨ُٞٔل٥ ٦ٗ ًٜـ.

لؿٕ آحبك آٙ كا ؿك ربٗؼه٠  اؽق ٗب٨ٓبت ثب ثلٛب٠ٗ ثبُـر ظبٓ٘ب٠ٛ ٝ ث٦ ثلٛب٠ٗ ٛجبُـ ٝ ٗ .2

 ثج٨ٜٜـ.

 .اًتلبؿٟ ام ٗـ٧لاٙ ٗتؾْٔ ٝ تٞاٛب ث٠ ٧ٝوٟ ؿك ثلٛب٠ٗ ك٧ن٥ ١ب٥ اهتٔبؿ٥ .3

 ٛظبكت ؿه٨ن ٝ رـ٥ تًٞٚ اكلاؿ ٓبٓظ ثل ػٌ٘ٔلؿ ًبكُناكاٙ ٝ ثبماك. .4

تأ٨ٗٚ ٗؼبٍ ممٕ ثلا٥ ًبكٜٗـاٙ ؿٝٓتر ثلا٥ ر٨ُٞٔل٥ ام ؽ٨بٛت آ٢ٛب ٌٛهجت ثه٠    .5

 ث٨ت آ٘بّ.



 22 

 منابع

    1364ر ػ٦ٔ ثٚ ػ٦ٌ٨؛ ًِق آـ٠٘ ك٦ ٗؼلكت٠ امئ٠٘ ر  ِٛل اؿة آغٞمٟ  ر  هٖر اكث٦ٔ .1

اٛٔبك٥ كاؿرپل٧ٝن ر ُب٧بٙر ٨ًبٍٝر ٛبؿك٥ ر ٗل٧ٖ؛ آٗٞمٍ ؿكى ٜٗبٓؼبت ارت٘بػ٦ ر صبح   .2

 . 1381اّٝ ؛ اٛتِبكات ٓغل٦؛ 

 .51ر ّ 2ث٢زت ٗغ٘ـ تو٦ ر ربٗغ آٌ٘بئْر صبح اّٝر هٖر د  .3

 .419ر ّ 1ُب١لٝؿ٥ر ٜٗبثغ ارت٢بؿ ام ؿ٧ـُبٟ ٗقا١ت اًال٦ٗ د  رٜبت٦ ٗغ٘ـ اثلا٨١ٖ .4

ر ؿكتل تج٨ٔـبت اًال٦ٗ )ثًٞتبٙ ًتبة هٖ(ر «ُٜب٦ً كول ٝ تًٞؼ٠ پـ٧ـٟ: »٨ًـ١بؿ٥ ع٦ٜ٨ٌر .5

  ٢ِٗ1381ـر 

 ؛ًبمٗبٙ تغو٨وبت ٨ٛهل٥ٝ ٗوبٝٗهت ثٌه٨ذ    ؛ت٢لاٙ ؛اٗبٕ ػ٦ٔ ٝ ٌٗبئْ ه٘بئ٦ ؛ٗغ٘ـ  رؿُت٦ .6

1381 

  1378 ٦ ٧ب آُلت٦ِ ارت٘بػ٦ رت٢لاٙ ر ًلٍٝ ركك٨غ پٞكر كلاٗلم؛ آٛٞٗ .7

ر ٗغ٘ـ ثبهل؛اهتٔبؿ ٗب ؛ صبح ؿٕٝ؛ تلر٠٘ :ػجـآؼ٦ٔ اًپ٢جـ٥ ؛ اٛتِبكات اًال٦ٗ ر ٓـك .8

  1357ت٢لاٙ ر

ػجـآٞاعـ ثٚ ٗغ٘ـ ت٦٘٨٘ آٗـ٥ر ؿلك آغٌٖ ٝؿكك آٌٔهٖر اٛتِهبكات ؿكتهل تج٨ٔـهبت ر ههٖ       .9

1366ٍ.ٟ 

؛ هٖ ؛ ؿكتلِٛل ا٢ٓبؿ٥؛ 11تلر٠٘: ٗغ٘ـ ؿُت٦؛ س ػ٦ٔ ثٚ اث٦ ٛبٓت )ع(؛ ٢ٛذ آجالؿ٠ ؛ .11

1379 

  1365ر صبح ص٢بكٕ ؛ ؿاك آٌتت اإلًال٤٨ٗر ت٢لاٙ ؛  آٌبك٦ ر٦ٜ٨ًٔ .11

 صبح كبْٗر هلٗب ت٦ًٔٞ ؿالٗؼجبى:تلر٠٘ ر ُٜب٦ً ربٗؼ٠ رٗجب٦ٛ ثلٝى ًٞئٚر .12

  1383 ر پبٛنؿ١ٖرً٘ت

ألئ٤٘ األ٢ٛبك؛ ث٨لٝت ؛ ٓجٜبٙ رٛجغ ٗز٦ٌٔ ر٨ُؼ ٗغ٘ـ ثبهل ؛ ثغبكامٛٞاك آزبٗؼ٤ ٓـكك أؽجبك ا .13

 ١زل٥ ه٘ل٥ 1413حب٦ٛ ؛ 

  1386ر ٢ٛٞك٥ اّٝر صبح ارت٘بػ٦؛ اٛغلاكبت ُٜب٦ً ربٗؼ٠ ٜٗٞص٢لر ٗغ٦ٌٜر .14

ٗغ٘ـ٥ ك٥ ٢ُل٥ ر ٗغ٘ـ؛ ٨ًبًت ٛب٠ٗ اٗبٕ ػ٦ٔ )ع(ر تلر٠٘ : ٗغ٘ـ ٢ٗل٧ن٥ر صبح اّٝ   .15

  1379ر هٖ ر اٛتِبكات ؿاكآغـ٧ج ر
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اإلٗبٕ ػٔه٦ ثهٚ اثه٦ ٛبٓهت كه٦ آٌتهبة ًٝه٤ٜ ٝآتهبك٧ؼ؛هٖ         ؛ًٗٞٞػ٤  ٢ُل٥ رك٥ ٗغ٘ـ٥ .16

 ٟ م1421رؿاكآغـ٧ج ر

 1387 رتپَر اّٝ؛هٖ رس تج٨ٔؾ ؿك ُٜب٦ً ربٗؼ٠ اهلل؛ًبكثلؿ ُ٘ي ر ٗل٧ز٦ .17

 1388ر ت٢لاٙ ر ٓـكا ص٢بكٕر صبح  آحبكر ٗز٘ٞػ٠ ٗلت٦٘؛ ٢ٜٗل٥ .18

ٚ  ٔه٦ ػ اٗبٕ اٛتِبكات ؛(ع)ا٨ٗلآ٘ؤ٨ٜٗٚ اٗبٕ پ٨بٕ ٛبٓل؛ ؛ ٨ُلام٥ ٌٗبكٕ .19 ٖ  ر(ع) اث٨ٜبٓهت  ثه  هه

1387   

 ه٘ل٥ ١زل1418٥ هٖ ر آج٨ت آّ ٗؤ٠ًٌ آًٞبئْر ؛ٌٗتـكى ع٨ٌٚ ٨ٗلما ٛٞك٥ .21

 


