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 ؟ييالقع قوثو اي دبعت ،دوهش تداهش رابتعا كالم

 
نايبرع رغصا   

 يمالسا دازآ هاگشناد نارهت تاقيقحت و مولع دحاو يمالسا قوقح و هقف هورگ رايداتسا

 )3/8/1394 :بيوصت خيرات  -  24/5/1394: تفايرد خيرات(
 

  هديكچ
 زا هك يتيفشاك ؛دوشيم قالطا دشاب هتشاد عقاو زا تيفشاك هك يليلد ره هب يهقف عبانم رد هراما     

 ربتعم نظ ةدافا ظاحل هب نآ تيجح شريذپ اًعون هكلب ،تسين مات و يعطق نييلوصا و اهقف رظنم
 ربتعم ةلدا زا يكي ناونعهب هقف رد و هعوضوم نيناوق رد هك زين) هنيب (دوهش تداهش. تسا
 يوس زا هك دوشيم هتخانش ياهراما ناونعهب اهقف تارابع رد ،تسا حرطم مكح و اوعد تابثا
 ظاحل هب هك ،نظ ةدافا ظاحل هب هن ار هنيب نييلوصا و اهقف رتشيب لاحنيعرد ،هتفاي رابتعا عراش
 دييأت رهم ظاحل هب ار نآ زا لصاح نظ و دنناديم ربتعم ،)دبعت (عراش يوس زا يشخبرابتعا
 ميمتت و يليزنت ملع ،يعرش ملع ،يداع و يفرع ملع ،يدبعت ملع ليبق زا يريباعت اب ،عراش
 ريباعت اب فلتخم نيناوق رد ،تيرثكا رظن زا يوريپ هب مه راذگنوناق .دنرامشيم ربتعم ،فشك
 بوصم يمالسا تازاجم نوناق 175 ةدام رد حيرصت هب و »يعرش تداهش «و »يعرش ةنيب«

 ار هنيب رابتعا هاگتساخ ،رگيد يخرب ،هورگ نيا رانك رد. دراد هراشا نآ ندوب يدبعت هب ش1392
 هچنآ اذل ،هديسر عراش ذيفنت و دييأت هب ييالقع قوثو ةدافا ظاحل هب هك دننكيم ناونع القع يانب
 عقاو زا نآ تيفشاك بجوم هك تسا يقوثو و يوق نظ ،دوشيم هنيب تيجح ثعاب هك
 دهاوخ نآ رابتعا تيمامت بجوم عراش ذيفنت هكارچ ،دشاب صقان تيفشاك نيا هچرگا ؛ددرگيم
 رد هلمجزا ،تسا نآ ماكحا و راثآ و هنيب رابتعا طيارش رد ريثأت ،لوق ود نيا فالتخا ةجيتن. دوب
 رد دوهش لوق رابتعا ،دوهش تداهش ةماقا زا سپ يضاق رب مكح رودص ندوبن اي ندوب بجاو
 ديكأت ،راتخم لوق و شهوژپ ةجيتن... . و) ندوب رفن ود (دوهش رد ددع رابتعا ،تداهش زا عوجر
 دوهش تداهش هب عراش يشخبرابتعا كالم ناونعهب ييالقع قوثو و يوق نظ تيعوضوم هب
 رثا بترت ،هنيب ود ضراعت ،يبتر رابتعا نوچ يثحابم رد زين دبعت هب نالئاق دوخ هك تسا) هنيب(
 عماجم لوبق دروم لوق نيا. دناهدرك ناعذا نآ هب...) و دوهش ندوب رثكاو لدعا (تاحجرم رد
  .تسا مكاحم و يقوقح

  
  يديلك ناگژاو

  .قوثو ،نظ ،يعرش تداهش ،رابتعا ،يعرش ةنيب ،هنيب ،هراما      
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  همدقم. 1
 »هنيب «ناونع اب نآ رابتعا هك تسا دوهش تداهش ،مكح و يواعد رد تابثا ةلدا نيرتمهم زا يكي
 زا ار هنيب رابتعا اًقفتم هكنيا نيعرد اهنآ. تسا هدش يسررب و ثحب اهقف لاوقا و يهقف عبانم رد
 هدوب صاخ نظ ةرمز رد رگا يتح –دنناديمن نونظ رابتعا ةرياد زا رتارف ،اعدم تابثا ناكما رظن
 زا ار يشخبرابتعا نيا هكنيا هب هجوت اب و -دشاب هدش ربتعم يعطق ليلد اب نييلوصا ةتفگ هب هك
 يخرب. دناهتفرگشيپرد نآ رابتعا و تيجح هب تبسن يتوافتم ياهدركيور ،دنناديم عراش يوس
 ناونعهب ار نآ رگيد يخرب و دنراد حيرصت) دوهش تداهش (هنيب رابتعا ندوب ضحم يدبعت هب
 اي و »يدبعت ملع «اي »يداع اي يفرع ملع «نوچمه يياههژاو اب اي و ملع نيشناج ياهراما
 ناونع همكحم يضاق يوس زا مكح و يواعد رد عابتالابجاو اي و عابتا لباق ، ...و »يليزنت«
  .دننكيم

 نآ رابتعا ينابم ثحب ،تابثا ةلدا رياس نايم رد تداهش هاگياج و رابتعا ةجرد زا رظنفرص
 رد. تسا تاضق و نانادقوقح هجوت دروم) عراش زا ضحم دبعت اي قوثو داجيا و يروآنظ(
 و) لداع دهاش ود (دوهش تاراهظا ندوبن اي ندوب حيحص ثحب ،عراش زا ضحم دبعت هب لوق
 ببس ناونعهب هنيب لوبق هب زين همكحم يضاق. دوب دهاوخن حرطم يضاق يارب نانيمطا لوصح
 زج و دوب دهاوخن عقاو زا تداهش تيفشاك و ييامنعقاو لابند هب ،هدوب فلكم ينوناق و يعرش
 نوناق 175 ةدام رد راذگنوناق هك هنوگنآ ؛دربب لاؤس ريز ار نآ رابتعا دناوتيمن حرج دراوم رد
 و يروآنظ رگا هك يلاحرد. تسا هدرك ديكأت نآ هب ش1392 بوصم يمالسا تازاجم
 ياهراما ناونعهب نآ هب همكحم يضاق و عرش هاگن ،دشاب دوهش تداهش رابتعا كالم ييامنعقاو
 و دريگيم رارق يضاق لوبق دروم ،عقاو زا نآ تيفشاك ليلد هب هك تسا عقاو هب قيرط هك تسا
 نييآ نوناق 474 ةدام رد هك هنوگنآ ؛دباييم حرط لحم ،بوچراچ نيمه رد زين نآ رابتعا
 نآ رد يتيفشاك هك يتروصرد يضاق اذل. تسا هدش هراشا نآ هب ش1318 بوصم يندم يسرداد
 اهنآ تداهش شريذپ زا دناوتيم ،ديامنن لصاح دوهش راتفگ تحص هب قوثو اي دنكن هظحالم
  . دشاب يرگيد ليلد لابند هب ،هدرك يراددوخ

 ديابن ،دشاب عراش زا دبعت هب اًفرص هنيب رابتعا رگا هك تسا نيا هلاقم نيا يسررب زا فده
 ياهرايعم هك يلاحرد ؛دشاب هتشاد نآ رابتعا رد يريثأت ييالقع قوثو داجيا و عقاو زا تيفشاك
 تداهش (هنيب تيفشاك و ييامنعقاو هب رظان ميقتسمريغ اي ميقتسم روطهب اًبلاغ اهقف ةدافتسا دروم
 عانقا يگدننكنييعت زين ديدج قوقح دركيور نينچمه .دبعت مزاول هب مازتلا ات تسا) دوهش
 كيره ليالد و فلتخم تايرظن يسررب هب اذل ،تسا تداهش رابتعا طانم ناونعهب يضاق نادجو
 .ددرگيم نييبت ليالد اب زين بختنم رظن ،هدش هتخادرپ

  



  
 267                                                              ؟ييا وثوق عقالي، تعبد مالك اعتبار شهادت شهود 

  نييلوصا و اهقف حالطصا رد هراما تيهام. 2
 اب فدارتم ار نآ »هراما «فيرعت رد) 13ص ،2ج، ق1408 ،رفظم( دوخ لوصا باتك رد رفظم موحرم
 يارب يتمالع و »يعرش تلع «اب فدارتم ار هراما يلازغ. دناديم »قيرط «و »ليلد «،»تجح«
 ار نآ سدقم عرش هكلب ،دشاب مكح بوجو ليلد دناوتيمن هسفنيف هك دناديم يعرش ماكحا
 تسا نكمم ،هدش هتفگ هجيتنرد. )305ص ،ق1417،يلازغ( تسا هداد رارق يعرش مكح يارب يتمالع
 جراخ ندوب هراما زا ار هراما ،تيعضو نيا و دوشن تباث مكح نكيل ،دشاب دوجوم هراما يهاگ
 تلع يانعم هب هراما رگا هك يلاحرد ؛)142ص ،3ج ،ق1402،يدمآلا ؛247ص ، 5 ج،1412،يزارلا( دنكيمن
 . دشيم تباث زين مكح اًموزل نآ ندوب اب ،دشاب يلقع

  
   تاراما يادؤم ندوب ينظ. 3
 ؛116: ماعنا( هللامالك زا يتايآ رد هكلب ،تسا رابتعايب سدقم عراش رظن زا اهنتهن نظ وه امب نظ

 هب هكنيا نمض ؛تسا هدش شنزرس زين هدننكيوريپ و يهن نآ زا يوريپ) 28: مجن ؛36 :سنوي
 رد هك نونظ نيا زا يخرب هب فصونيااب .تسا هدش ديكأت قح هب يبايتسد رد نآ يريثأتيب
 ،2ج ،ق1408 ،رفظم( تسا هدش هداد رثا بيترت ،هديدرگ ريبعت صاخ نظ هب نآ زا نييلوصا حالطصا

 هك هدوب صاخ نظ زا يقادصم نآ زا لصاح نظ ،دشاب ربتعم عرش رظن زا هك ياهراما اذل. )26ص
 يوريپ زا هدننكيهن تايآ مومع رب يصيصخت رما نيا و هدش دييأت عراش دوخ يوس زا نآ رابتعا
  .تسا نظ

 ،)23ص ،1ج ،1346 ،يدهلاملع( دنكيم نظ ةدافا هك تسا يزيچ »هراما «،نييلوصا حالطصا رد
. دنراد رظنقافتا هيماما و تنس لها نييلوصا لوق نيا رد. تسا عطق ديفم هك ملع فالخرب
 نونظ يخرب هب لمع اما ،دنناديم ملع باب دادسنا ار نظ هب لمع ليلد زين دادسنا هب نالئاق
 يوس زا رابتعا لعج ظاحل هب هك دادسنا تهج هب هن ار هنيب تداهش زا لصاح نظ دننام صاخ
 .دنرادنپيم زياج عراش

  
  هراما اب ليلد ةطبار. 4
 هراما. تسا هدش داي »ليلد «ناونعهب يهقف عبانم رد زين و ييازج و يندم نيناوق رد تداهش زا
 رد و هدش هدروآ ليلد رامش رد -نآ يادؤم ندوب ينظ رد رظن قافتا فصو اب -  اهقف نايب رد زين
  . )136ص ،1ج ،ق1406 ،ردص( تسا هديدرگ قالطا »ينظ ليلد «نآ هب ،هلدا يدنبميسقت

 و دنكيم نظ ةدافا هك تهج نآ زا ار هراما ،تارابع ششوپ رد اي حيرصت هب رگيد يخرب
 ره هب اهنآ رظن زا ليلد هكلب ،دنناديمن ليلد ةرمز رد ،تسا ملع زا رخأتم يبتر رظن زا نظ
 ،يرگسع( دنك نظ ةدافا دناوتيم رثكادح هراما اما. دوشيم قالطا ،دشاب ملع هب هدنناسر هك يزيچ
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 اب هك تسا يزيچ ،ليلد: دراديم راهظا هراما و ليلد نايم كيكفت اب يزار رخف. )232ص ،ق1412
 ،5ج و 88ص ،1ج ،ق1412 ،يزار( تسا نظ هب نومنهر طقف هراما اما ،ديسر ملع هب ناوتيم نآ

  . )250ص
 هب هراما هكارچ ،دنربيم راكهب ار ليلد ظفل هراما يارب اًزاجم نييلوصا تسا دقتعم يلازغ

 توافتم فلتخم طيارش و دارفا دزن رد نآ يروآنظ هكلب ،دنكيمن زين نظ ةدافا يتح دوخ تاذ
 قيرط و هراما اب فدارتم ار ليلد ،تجح ثحبم رد رفظم موحرم. )362ص ،ق1417 ،يلازغ( تسا
 دوبن رد هكارچ ،دنناديم لصا و هراما زا معا ار ليلد يخرب هتبلا. )132ص ،2ج ،ق1408 ،رفظم( دناديم
  .)314ص ،4ج ،ق1395 ،يلمآ( دنريگ رارق ليلد ناونعهب دنناوتيم لوصا ،تاراما

 ار هراما يندم نوناق 1321 ةدام. تسا يعرش ليلد زا لزان ةبترم راذگنوناق فيرعت رد هراما
 هتخانش يرما رب ليلد يضاق رظن رد اي نوناق مكح هب هك دنكيم ريبعت يلاوحا و عاضوا هب
  .دوشيم

 كي رد ناشيادؤم ندوب ينظ ظاحل هب هراما و ليلد نييلوصا حالطصا رد هك تسا نآ رهاظ
 . دراد قابطنا يياضق ةراما كالم اب هك دنجنگيم فيرعت

  
  تاراما رابتعا ليلد. 5
 ،دشاب هداد رابتعا نآ هب عراش ،هدوب رابتعا دقاف هسفنيف هك ينظ ،هتفگشيپ بلاطم هب هجوت اب
 يتابثا تيلباق ،ماكحا و يواعد رد يعرش ربتعم ةراما ناونعهب هك دوب دهاوخ ياهراما يادؤم
 ريباعت اب و هدركن قالطا نظ ياهراما نينچ يادؤم هب نييلوصا و اهقف زا يخرب اذل. تفاي دهاوخ
 : دناهدرك داي نآ زا ريز حرش هب ،دشاب نآ يتابثا رابتعا رب ديكأت هك يفلتخم

  
   يدبعت و يعرش رابتعا. 1. 5
 ملع يارب تباث مكح لعج ينعي ؛دناهدرك ريبعت يدبعت ملع هب ار تاراما يادؤم اهقف يخرب

 يوس زا لعج (يدبعت ملع ناونع زا دوصقم يقارع رظن هب. )152ص ،2ج ،ق1404 ،ميكح نسحم(
 ،2ج ،1361 ،يقارع( تسا عقاو راثآ بيترت يارب هكلب ،تسين هقلعتم مكح تابثا يارب )عراش

 ينعي ؛دوشيم رجنم يدبعت ملع هب عراش يوس زا تاراما رابتعا لعج دناهتفگ يخرب. )172و11ص
 تروص هب ار عقاو ييوگ ،هدش بوسحم ملاع ،رابتعا ملاع رد ،دوش مئاق وا دزن هراما هك يسك
 ندرب نيبزا ،تاراما رد يشخبرابتعا ينعم اذل .تسا هدرك تيؤر) ينادجو هن يدبعت (يملع
  .)348ص ،5ج ،1368 ،ييوخ( تسا عراش يوس زا فالخ لامتحا يدبعت

 ،ق1404 ،قودص( هدش هتفگ زين يعرش ملع ،هنيب و هراما زا لصاح قوثو هب ،اهقف تارابع رد

 دننام ،دوشيم لصاح يعرش ربتعم ليلد زا يعرش ملع هك تسانعم نآ هب نيا و )87ص ،3ج
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 تسا نكمم هچرگا ؛دوشيم قباس مكح ياقب رب يعرش ملع بجوم قباس نيقي هك باحصتسا
 و يداع ملع« ناونع اب نآ زا نينچمه. )457ص ،يزارلا يقتدمحم( دشابن يقاب قباس مكح ،عقاورد
 دنوخآ( »فشك ميمتت «اي) 533ص ،2ج ،ق1408 ،ميكح( »يليزنت ملع« ،)289ص ،ق1410 ،يئوخ( »يفرع
 يعرش مكح يانبم ار يداع ملع هنوگ نيا يناث ديهش. تسا هدش هدرب مان )277ص ،ق1409 ،يناسارخ
  . )342ص ،11ج ،ق1413 ،يلماعلا( دناديم

 نييآ (نيناوق رد. دراد ديكأت هنيب يدبعت و يعرش رابتعا هب اًريخا هژيوهب زين راذگنوناق
 تازاجم نوناق 213 ات 175 داوم رد و هدش هراشا »يعرش ةنيب« ةژاو هب) يرفيك و يندم يسرداد
 دجاو تداهش دوصقم هك هدش هدافتسا »يعرش تداهش «ناونع زا ،ش1392 بوصم يمالسا
 اب نوناق مكح هب نآ شزرا و رابتعا هك تسا يياضق ةراما لداعم تداهش ربارب رد طيارش
  .تسا سرداد

  
  يلقع رابتعا. 2. 5
 هب دنتسم ار نآ رگيد يخرب ،دنناديم عراش لعج هب طقف ار تاراما رابتعا هك يياهنآ رانك رد
 رظن هب ناوتيم اتسار نيا رد. تسا هدرك اضما ار نآ عراش هك ييانب ؛دننكيم ناونع القع يانب
 دناديم سدقم عراش دييأت هب فوقوم ار ييالقع تاراما هب اكتا زاوج هك درك هراشا ينيمخ ماما
  . )132ص ،1376 ،ينيمخ( تسا مزال هيضق رد عراش تفلاخم مدع لقاال هكنيا هب دراد ديكأت و

 ار فشك ميمتت باب زا رابتعا اي ندوب يليزنت) 100ص (هالصلايف للخلا باتك رد ناشيا
 يانب زا طقف ار نآ رابتعا و دننكيم دادملق ليلد نودب ياعدا ار ود ره ،هدرك در تاراما يارب
  . دوشيم ذيفنت اهنآ يوس زا عطق و ملع دوبن ماگنه هب هك دنناديم القع

 ،… و فشك ميمتت اي يليزنت ملع ،يعرش ملع نوچ يريباعت هب ضرعت اب ينيمخ يفطصم
 رب ينبم يليلد ،عرش رد: تسا هتشاد راهظا و در ار عراش يوس زا تاراما رابتعا ندوب يلعج
 دروم رد هن ،دروخيمن مشچهب زين يتياور يتح. درادن دوجو عراش يوس زا تاراما رابتعا لعج
 نيا مامت هك يلاحرد ؛هريغ و فالخ لامتحا ندرب نيبزا اي فشك ميمتت هن و رابتعا لعج لصا
 رد يريثأت و تسا هدش يشان هنيمز نيا رد عراش توكس زا هك تسا يرعش تاباطخ ظافلا
 139ص 6ج ،1376 ،ينيمخ يفطصم( تسا القع ذيفنت زا دافتسم طقف تاراما رابتعا هكلب ،درادن هجيتن

  . )140و
 عراش ار رابتعا نيا: ديامرفيم و دناديم لقع مكح هب ار تاراما تيجح يراصنا مظعا خيش

 قوقح عييضت زا يريگولج ليلد هب تاراما رابتعا يدايز دراوم رد هژيوهب ،هدرك دييأت زين سدقم
 هك يياجرد (نانز تداهش قلطم رابتعا ،يمذ تداهش رابتعا ،نيملسم قوس رابتعا دننام ؛تسا
 موحرم. )74ص ،ق1415 ،يراصنا() هماسق (يعدم دنگوس رابتعا و )دنرادن تداهش ناكما نادرم
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 ياضما هب هك دناديم القع يانب زا ار اهنآ رابتعا و تيقيرط باب زا اًمامت ار تاراما زين يئوخ
 .)47ص ،ق1410 ،يئوخ( تسا هديسر سدقم عراش

  
  هراما كي ناونعهب دوهش تداهش رابتعا كالم. 6
 عراش لعج هب ار نآ رابتعا اهقف بلاغ هك تسا ربتعم ةراما زا يقادصم هنيب ،تشذگ هچنآ ربانب
 يارب هك يياهنآ هچ و دننكيم ناونع ببس تاراما رياس دننام ار هنيب هك يياهنآ هچ ؛دنناديم
 ،تسين نظ ةدافا هب) نيلدع تداهش (هنيب رابتعا :ديامرفيم يمق يازريم. دنالئاق تيقيرط نآ
 لها زا هژيوهب ،اهقف زا يخرب هچرگا ؛)303ص ،5ج، ق1417 ،يمق( تسا عراش زا ضحم دبعت هكلب
  . دنراد رظن فالتخا لوق نيا ينابم رد ،)138ص ،12ج ،همادق نبا( تنس

 طيارش دقاف دارفا تداهش زا رگا: ديامرفيم و تسا هنيب يدبعت رابتعا هب لئاق يمق يازريم
 هب هنيب رابتعا هكارچ ؛تشاد دهاوخن يرابتعا ،دوش لصاح هنيب تداهش هب تبسن يرتيوق نظ
 نارگيد لاوقا رد ريبعت نيا. )303ص ،5ج ،ق1417 ،يمق( تسا ضحم دبعت هكلب ،تسين نظ لوصح
  .)78ص ،2ج ،ق1412 ،لوا ديهش ؛421ص ،2ج ،ق1420 ،يئابطابط( دراد دوجو زين

 تسا رابتعا ياراد تاعوضوم مامت رد هك دناهدرك ريبعت »يعرش تجح «هب ار هنيب يخرب
 ار هنيب رگيد يخرب. )416ص 1ج ،ق1412 ،لوا ديهش ؛209ص ،ق1410 ،يئوخ ؛216ص ،10ج ،ق1416 ،يليبدرا(
 اب نآ زا )473ص ،لوصالا نيناوق( يمق يازريم. تسا دبعت لصاح هك دنناديم »يعرش ملع «ديفم
 ةدافا مدع فصو اب لداع دهاش ود تداهش رابتعا ليلد نايب ردو هدرك داي »ملع نيشناج «ناونع
  .دراد رابتعا ،تسا ملع نيشناج اًعرش هنيب نوچ: ديوگيم ،ملع

 يقح هب لداع دهاش ود رگا هك دنكيم لقن ،ينوكس زا يتياور هب هراشا اب يسوط خيش
 ضقن ار دوخ مكح يضاق ،دندرگرب دوخ تداهش زا سپس ،دوش ارجا مكح و دنهدب تداهش
 قدص اما. تسا ربتعم و يعطق ،عراش يوس زا ،هدرك رداص يضاق هك يمكح نوچ ،دنكيمن
 مكح دناوتيمن تسا لمتحم شبذك هك يزيچ و هدوبن يعطق ،تداهش زا عوجر رد دوهش راتفگ
  .)321ص ،6ج ،1417،يسوط( دنك ضقن ،تسا هديشخب رابتعا نآ هب عراش هك ار يعطق

 و قدص لامتحا نامه هكارچ ؛دراد هراشا دوهش تداهش رابتعا ندوب يدبعت هب لوق نيا
 رگم ؛تسا روصتم زين تداهش يادا ماگنه هب ،دش حرطم تداهش زا عوجر ماگنه رد هك يبذك
 رد عراش يوس زا رابتعا لعج: دوش هتفگ )348ص ،5ج ،1368 ،يئوخ( اهقف يخرب دننامه هكنيا
 نيبزا ار فالخ لامتحا ،)عيرشت ملاع رد (هدش رجنم يدبعت ملع هب تداهش يادا ةلحرم
  .درادن دوجو عراش يوس زا يلعج نينچ ،عوجر ةلحرم رد هك يلاحرد ؛دربيم

 -دشاب هديشخب مات رابتعا نآ هب عراش رگا يتح –ار هنيب تيراما اهقف رتشيب لاحنيعرد
 امب ةنيب يارب اذل ؛تسا نآ زا تيفشاك و عقاوهب نظ انامه هك دنناديمن نآ يادؤم اب طابترايب
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 هنيب رابتعا هك يياهنآ بلغا .دنشاب هتشاد دبعت هب رظن اًفرص هكنيا هن ،دنالئاق تيقيرط هنيب وه
 دندقتعم هك يياهنآ هچ ؛دننكيم هاگن هراما كي ناونعهب نآ هب ،دنناديم عراش هب بوسنم ار
 يانب زا هتفرگرب ار نآ رابتعا هك يياهنآ اي دنباييم رابتعا عراش يوس زا لعج هب اًفرص تاراما
  .دنكيم اديپ يعرش تيجح و دسريم عراش ذيفنتو دييأت هب هك دنناديم القع

 نآ يارب و دننكيم يفرعم يتاذ رابتعا دقاف الًوصا ار هنيب رگيد يضعب ،لوق ود نيا رانك رد
 ديس. )423ص ،ق1415 ،يرئاح( دنناديم ربتعم مكح و اضق يارب اًفرص ينعي ؛دنالئاق يياضق رابتعا
 هب دامتعا ،دوش لصاح هنيب فالخرب يصخش نظ هك يتروصرد: دراديم راهظا ينيمخ يفطصم
  . )67ص ،2ج ،1376 ،ينيمخ( تسين هتسياش) يصخش نظ هب لمع (طوحا كرت ،هدوب لكشم هنيب

 عرش مكاحم هب عجار نوناق يكي دروم ود رد اما ،تسا هدماين يندم نوناق رد هنيب ةژاو
 هب دشيم ليكشت نيدهتجم روضح اب و يعرش دراوم هب يگديسر يارب هك ش1310 بوصم
 ةحيال رد يرگيد و تسين نكمم هنيب ةماقا اب زج نآ هب يگديسر هك دنكيم هراشا يياوعد
 ةنيب طيارش هب ش1337 بوصم يرفيك يسرداد ةماننييآ نوناق داوم زا يتمسق حالصا ينوناق
 ةنيب «ةژاو ،يرفيك و يندم يسرداد نييآ نيناوق رد ،بالقنا زا سپ اما ،هدش هراشا يعرش
 دوصقم هك هدش ركذ »يعرش تداهش «ش1392 بوصم يمالسا تازاجم نوناق رد و »يعرش
 ،تداهش يارب »يعرش «ديق ندروآ اب ييوگ و تسا طيارش دجاو تداهش نامه راذگنوناق
 .تسا هدرك كيكفت يياضق ةراما دح رد تداهش زا ينوناق و يعرش ليلد ناونعهب ار تداهش

  
  ليلد شريذپ طانم ،ييالقع قوثو. 1. 6
 و هدوبن تابثا ةلدا زا ييالقع راظتنا ،عقاو زا يعطق تيفشاك ،تفايرد ناوتيم هتشذگ ثحابم زا

 ،ق1415( يراصنا خيش هك هنوگنامه اريز ،تسا هدركن رما نيا هب طونم ار نآ رابتعا زين عرش

 هب مكح و ليلد رابتعا ةطانا ،دناهدش روآداي )648ص ،2ج ،ق1417 ،ياهغارم( رگيد يخرب و )74ص
  .دوشيم قوقح لاطبا و ماكحا ليطعت بجوم ،عطق و ملع لوصح

 ار لقع اي عرش زا يدييأت ،هدوبن يفاك عانقا و نانيمطا لوصح يارب زين نظ قلطم ،ييوسزا
 .تسا نكمم زين نآ ساسا رب) تاعفارت باب رد (مكح رودص هكنيا نمض ؛درادن دوخ هارمههب
 كسمت و انتعا لباق ينظ اذل ؛دروآيم مهارف ار صاخشا قوقح عييضت تابجوم ،وسرگيدزا
 نآ ساسا رب القع و دشابن هجوت لباق نآ رد فالخ لامتحا اًعون ،هدوب يوق رايسب هك تسا
  . دوشيم ريبعت » ملع هب مخĤتم نظ «اي »ييالقع قوثو «هب ،نظ عون نيا زا. دننك لمع

 ،رگيدفرطزا ،هتسنادن يفاك ار قلطم نظ ،فرطكيزا ،يهقف باوبا زا يرايسب رد اهقف
 رب لمع و تابثا يارب ار نانيمطا و قوثو لوصح هكلب ،دنناديمن طرش زين ار نيقي لوصح
  .)193ص ،4ج ،ق1420 ،يراصنا( دننكيم دادملق يفاك نآ يانبم
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 رد زج هتبلا (دوشيم يقلت نآ رابتعا كالم ،هلدا رد ييامنعقاو ،دهديم ناشن لاوقا نيا
 دننام ،دشاب عقاو فشك زا ريغ يزيچ راذگنوناق و عراش دوصقم ،صن روطهب هك يدراوم
 دهاوخ يراكنا لباقريغ ةجيتن ،دشاب عطق و ملع لصاح ييامنعقاو نيا رگا). دودح ثحبم
 قوقح عييضت ثعاب طرش نيا ،دراوم بلغا رد ملع هب يبايتسد يراوشد ظاحل هب يلو ،تشاد
 نآ هب زين القع و دراد هك يتيقيرط ظاحل هب »ييالقع قوثو «اذل. دوب دهاوخ اضق يليطعت و مدرم
  . دوش هتخانش ربتعم ،تسا هدشن تابثا نآ فالخ هك يمادام دناوتيم ،دنهديم رثا بيترت

 ؛دناهتسناد رابتعا كالم ار ييالقع قوثو اًعون هك درك طابنتسا ناوتيم زين اهقف تارابع زا
 رفاك و قساف لوق هب لمع يدراوم رد يخرب هك يدح ات دناهدركن حيرصت نآ هب يضعب هچرگا
  .)16ص ،ق1423 ،يراوزبس( دناهدرمش زياج ،ناشراتفگ تحص هب قوثو تروص رد ار

 نايزوتاك( دزاس عناق ار يضاق نادجو دناوتب دياب تداهش ،ديدج قوقح رد تسا هدش هتفگ
 نوناق 424 ةدام دسريم رظنهب و تسا يياضق ةراما اب فدارتم لوق نيا رد تداهش. )13 ،1392

 رظنهب ار يهاوگ ريثأت و شزرا ةجرد صيخشت هك – زين ش1318 بوصم يندم يسرداد نييآ
 ،لداع دهاش ود تداهش رابتعا كالم هك دباييم حرط لحم انعم نيا رد -هدرك طونم هاگداد
 ةراما رد هك هنوگنآ ،راذگنوناق و عراش زا فرص دبعت هن ،دشاب ييالقع قوثو و القع يانب
  .تسا حرطم زين ينوناق

 دوهش تداهش هلمجزا تابثا ةلدا هب يشخبرابتعا رد القع يانب هاگيلجت هك يقوقح عماجم
 هتفگ ،ورنيازا ؛دنكيمن بلس يضاق زا ار دوهش تداهش ريثأت و نازيم صيخشت رايتخا ،تسا
 تردق و دناهدرپس سرداد هب ار دهاش ةتفگ يياهن يبايشزرا ،ديدج قوقح رد تسا هدش
 ناهاوگ تداهش دناوتيم يضاق هجيتنرد ،ينوناق هن ،تسا يوهام ةلئسم تداهش يگدننكتابثا
 .)76ص ،1392 ،نايزوتاك( دنك در اي دريذپب ار

  
  راذگنوناق رظن زا تداهش رابتعا كالم. 2. 6
 داي تاعوضوم رد تابثا ليلد ناونعهب تداهش زا ش1307 بوصم يندم نوناق رد راذگنوناق
 بوصم نيناوق رگيد رد تسا هدركن هدافتسا يهاوگ اي هاوگ ةژاو زا اما ،)1258 ةدام (هدرك
 رظن دوصقم يحالطصا تداهش هكنيا نودب ؛دراد هراشا يهاوگ و هاوگ هب تائاضتقا بسح
 طوبرم ماكحا و ثحابم يندم نوناق سكعرب ش1318 بوصم يندم يسرداد نييآ نوناق. دشاب
 دودح نوناق (نيناوق يخرب رد و هدومن نايب يهاوگ و هاوگ ةژاو اب اًمامت ار دوهش و تداهش هب
 يسرداد نييآ نوناق ، ش1361 بوصم يمالسا تازاجم نوناق ،ش1361 بوصم صاصق و
 و يمومع ياههاگداد يسرداد نييآ نوناق ،ش1378 بوصم بالقنا و يمومع ياههاگداد
 ،يندم ماكحا يارجا نوناق ،هداوناخ زا تيامح نوناق ، ش1379 بوصم يندم روما رد بالقنا
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 ره) ش1392 بوصم يمالسا تازاجم نوناق و ش1392 بوصم يرفيك يسرداد نييآ نوناق
 راكهب ترابع كي رد يتح و ينعم كي هب »هاوگ «و »دهاش «اي »يهاوگ «و »تداهش «ةژاو ود
  .تسا هتفر

 هدرب راكهب ينعم كي رد ار هژاو ود نيا راذگنوناق هك دراذگيمن يقاب يديدرت تارابع نيا
 نامه هب مه يهاوگ ،هدوب يعرش طيارش دجاو ريغ تداهش ،تداهش زا دوصقم هك اجره و
 هتفر راكهب ينعم نآ رد زين يهاوگ ةژاو ،هدوب يعرش ةنيب رابتعا نايب فده هك يياجرد و ينعم
  . تسا

 ،يهاوگ و تداهش زا راذگنوناق دوصقم هك تفرگ هجيتن ناوتيم هتفگشيپ تارابع زا
 دروم هك هنوگنآ - هنيب راثآ و طيارش مامت اًموزل ات هدوبن هنيب يانعم هب ،يعرش تداهش هژيوهب
 ناونع يعرش تداهش ار هنيب راذگنوناق هكنيا هب هجوت اب و دشاب بترتم نآ رب -تساهقف ديكأت
 نوناق 424 ةدام رد ورنيازا .تسا هنيب زا ريغ يهاوگ اب فدارتم تداهش تفگ ناوتيم ،هدرك
 رد حيرصت هب ار تداهش ريثأت ةجرد و رابتعا يبايشزرا ،ش1318 بوصم يندم يسرداد نييآ
 ش1392 بوصم يمالسا تازاجم نوناق 176 ةدام رد هك يلاحرد ؛تسا هتشاذگ يضاق رايتخا

 ةراما دودح رد نآ شزرا و ريثأت نازيم ،دشابن يعرش طيارش دجاو تداهش هك يتروصرد اًفرص
 نيا ،تسا هنيب فدارتم هك يعرش تداهش رد هنرگو ؛تسا هدش راذگاو يضاق رظن هب يياضق
  .تسا هدش بلس يضاق زا نوناق نامه 175 ةدام حيرصتهب و اهقف تيرثكا رظن هب رايتخا

 يعرش ةنيب زا يشان ار تداهش رابتعا هك تسا قبطنم يدبعت رابتعا هب لوق اب دركيور نيا 
 كيكفت مه اعدم دهاش .ديامنيم دادملق يضاق نادجو عانقا و يروآقوثو ظاحل هب هن و ندوب
 دراوم رد هك تسا ريخا ياهلاس رد هژيوهب راذگنوناق يوس زا »يعرش تداهش «زا تداهش
 188 ات 176 داوم (هدروآ تداهش زا سپ ار »يعرش «ديق هراومه) هنيب (يحالطصا تداهش
 و رارقا (ةلدا يمالسا تازاجم نوناق 162 ةدام رد و) ش1392 بوصم يمالسا تازاجم نوناق
 هتسناد ربتعم ناونع نيا اب و »يياضق هراما «دح رد ار ينوناق و يعرش طيارش دقاف) تداهش
  .تسا

 رثأتم ،دريگيم تروص نانادقوقح يخرب يوس زا هك تداهش زا هنيب كيكفت دسريم رظنهب
 ريسفت ييالقع قوثو و يدبعت بلاق ود رد ار تداهش رابتعا ات تسا راذگنوناق شيارگ نيا زا
 طيارش عامتجا تروص رد هك دراد يتداهش رد روهظ هنيب: تسا هدش هتفگ اتسار نيا رد. دننك
 رابتعا هك يلاحرد ؛دنك مكح نآ دافم فالخرب دناوتيمن سرداد و دوشيم ليمحت يضاق رب نآ
 نيا رد تداهش. )13ص ،1392 ،نايزوتاك( دزاس عناق ار وا نادجو دياب و تسا يضاق رظن هب تداهش
 بوصم يندم يسرداد نييآ نوناق 424 ةدام دسريم رظنهب و تسا يياضق ةراما اب فدارتم لوق

 القع يانب ،لداع دهاش ود تداهش رابتعا كالم هكنيا رگم ؛دجنگيم ينعم نيا رد زين ش1318
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 زين ينوناق ةراما رد هك هنوگنآ راذگنوناق و عراش زا فرص دبعت هن ،دشاب ييالقع قوثو و
 .تسا حرطم

  
  لوق ود فالتخا ةجيتن .7
 ماكحا و راثآ رد زين و رابتعا ققحت طيارش رد يياهتوافت »ييامنعقاو و دبعت «لوق ود فالتخا
 :دوشيم هراشا اهنآ نيرتمهم هب هك دراد هنيب

  
  يضاق يوس زا دوهش تداهش لوبق بوجو مدع اي بوجو رد. 1. 7
 رد ايآ هك دوشيم حرطم شسرپ نيا ،هدش لعج عراش يوس زا تداهش رابتعا دش هتفگ يتقو
 نآ ساسا رب مكح رودص و لوبق هب يضاق ،طيارش دجاو دوهش يوس زا تداهش يادا تروص
 لمع نآ هب ،تداهش ةماقا زا سپ دناوتيم يضاق ،عراش يشخبرابتعا دوجواب اي ؟تسا فلكم
   ؟ديوج لسوت يرگيد ليالد هب اي دنكن

 هراشا دوهش تداهش عامتسا زا سپ يضاق رب مكح بوجو هب اهقف زا يخرب تارابع رد 
 ار بوجو نيا ،دوهش تداهش يادا زا سپ يضاق رب مكح بوجو رد يسوط خيش. تسا هدش
 رب نظ لوصح زا سپ: ديامرفيم و دناديم ندوب »هنيب «ليلد هب هك نظ لوصح ليلد هب هن
 مكح نآ ساسا رب تسا بجاو يضاق رب و دنكيم اديپ تيعوضوم اهنآ تداهش ،دوهش تلادع
  .)76ص ،1ج ،ات يب ،يسوط( دوش لصاح زين نآ ضيقن هب نظ هچرگا ؛دهد

 رثكا هب ار مكح رودص هجيتنرد و يضاق يوس زا نيلدع تداهش لوبق بوجو يقارن ققحم
 ،نيرخأتم زا يخرب و جارّب نبا يضاق زجهب: ديامرفيم ،هداد تبسن نيرخأتم هژيوهب هيماما ياهقف
 نيا. )274ص ،ق1408 ،يقارن( دناهدرك عامجا لقن اهنآ زا يخرب يتح و دنتسه بوجو هب لئاق هيقب
 هلصاح قوثو ،لوق نيا رد هكارچ ،دباييم حرط لحم يدبعت رابتعا و تيببس هب لوق رد بوجو
 ،تيقيرط هب لوق رد هك يلاحرد ؛درادن يضاق يوس زا نآ لوبق و تداهش رابتعا رد يريثأت
 يضاق يارب يقوثو دوهش تداهش زا هك يياجرد اذل. تسا تداهش زا لصاح قوثو ،لوبق كالم
  . دوب دهاوخن تداهش لوبق هب فلكم يو ،دشاب نآ فالخرب ينئارق اي دوشن لصاح

 هك يتروصرد اًفرص ش1392 بوصم يمالسا تازاجم نوناق 176 ةدام رد ناريا راذگنوناق
 رظن هب ار نآ در اي لوبق هجيتن رد و نآ شزرا و ريثأت نازيم ،دشابن يعرش طيارش دجاو تداهش
 حيرصت هب ار رايتخا نيا ،تسا هنيب فدارتم هك يعرش تداهش رد هنرگو ،هدرك طونم يضاق
 نآ يعرش تداهش«: تسا هدمآ نينچ 175 ةدام رد. تسا هدرك بلس يضاق زا نوناق نامه
. »دشابن اي دشاب ملع ديفم هكنيا زا معا تسا هتسناد تيجح ياراد و ربتعم ار نآ عراش هك تسا
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 هدرك بلس سرداد زا ار يعرش تداهش رابتعا و ريثأت نازيم صيخشت ناكما ينوناق مكح نيا
 . تسا

  
  تداهش زا عوجر رد. 2. 7
 نيب رد ،مكح يانبم تداهش رابتعا رد نآ ريثأت يگنوگچ و تداهش زا دوهش عوجر ثحبم رد
 يتروصرد. تسا تداهش رابتعا ينابم هب اهنآ هاگديد زا يشان هك دراد دوجو رظن فالتخا اهقف
 هدش رداص مكح هك يماگنه اما ،دنتسه تداهش در هب لئاق اًقفتم ،دشاب هدشن رداص يأر هك
 زا عوجر ماگنه هب و) يندم روما رد (دشاب نيع هب موكحم رگا: ديامرفيم يسوط خيش ،دشاب
  . )336ص ،ات يب ،يسوط( ددرگيمرب هيلعموكحم هب ،دشاب دوجوم تداهش

 ار لوق نيمه مه يبلح حالص وبا و جارب نبا و هزمح نبا دننام يياهقف زا رهاوج بحاص
 مكح نارگيد دننام هنرگو ؛دراد تداهش رابتعا هب نانآ يدبعتريغ هاگن زا تياكح هك دنكيم لقن

  . )222ص ،41ج ،1365 ،يفجن( دنتسناديم ضقن لباقريغ و يعرش ليلد هب ربتعم ار هرداص
 ،يلح( ددرگيمن درتسم زين هبموكحم نيع و دوشيمن ضقن مكح دراديم راهظا يلح ققحم
 هبموكحم نيع دنكيمن يقرف ،ديامرفيم لوق نيا دييأت اب رهاوج بحاص. )131ص ،4ج ،ق1409

 ضقن لاحرهرد ؛)هلحم يف هلها نع ردص (دراد يعرش دنتسم مكح نوچ ،هن اي دشاب يقاب
. )223ص ،41ج ،1365،يفجن( دوب دهاوخن ارجا لباق ،أرد ةدعاق ظاحل هب هك دودح رد رگم دوشيمن
 رد يسوط خيش زا و هداد تبسن امدق هكلب نيرخأتم مومع و اهقف روهشم هب ار لوق نيا ناشيا
 . دراد تداهش) يدبعت (يعرش رابتعا رب راعشا هك تسا هدرك لقن مه طوسبملا رد شرگيد لوق

  
  دوهش رد تيروكذ و ددع رابتعا. 3. 7
. تساهنآ تيروكذ و دوهش دادعت تيصوصخ و نيعت ثحب ،لوق ود توافت راثآ زا رگيد يكي
 هتخانش ،مكح بوجو و توبث ببس ناونعهب »درم دهاش ود «،يدبعت و يعرش رابتعا هب لوق رد
 يناث ديهش. درادن نآ رابتعا رد يريثأت ،تداهش زا لصاح نظ ،دش نايب هك هنوگنامه و هدش
 چيه دوهش دادعت شيازفا اذل ،دنكيم تيافك تاعوضوم تابثا يارب دهاش ود: دراد هديقع
 ،هدوب هنيب رابتعا بلس ثعاب رفن ود زا دوهش دادعت شهاك هك هنوگنامه. تشاد دهاوخن يريثأت
 نيا. )139ص ،3ج ،ق1410،يلماعلا( دنك داجيا دهاش ود تداهش هب تبسن يرتشيب قوثو رگا يتح
 رگا اريز ،درادن نآ ندوب قيرط و دوهش تداهش زا لصاح نظ رادقم رابتعا هب يرظن بلطم
 اي و راهچ زا رتمك دهاش ود تداهش رد نظ لوصح ،دشاب تداهش زا لصاح نظ ،رابتعا رايعم
  .دشاب رتمك دياب زين نآ رابتعا ةجرد ،هدوب رتشيب
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 تسا قوثو داجيا و ندوب قيرط نامه رابتعا كالم ،هنيب تيقيرط و تيراما هب لوق رد اما
 بجوم ،دوش رجنم ييالقع قوثو هب رگا دوهش دادعت شيازفا اذل ؛تسا يعرش رابتعا يانبم هك
 يخرب ليلد هب ار رايعم نيا ،هنيب تيقيرط هب نالئاق هتبلا. دوب دهاوخ تداهش رابتعا شيازفا
 لوبق اب هچرگا ؛دناهدادن يرست رفن ود زا رتمك هب دوهش دادعت شهاك تهج رد صوصن
 ،تشاد دهاوخن يتيعوضوم دوهش ددع سفن ،رايعم ناونعهب هلصاح »قوثو «شريذپ و ،تيقيرط
 داجيا لوبق لباق قوثو ،وسكيزا هك دوهش ددع يعون و يفرع فقس هك درك اعدا ناوتيم هكلب
 دشاب مه لوبق دروم فك ،رگيديوسزا و ،دسرب لقادح هب ناشراتفگ تحص مدع لامتحا ،هدرك
  .تسا »ود «ددع نامه ،دنكن جرح راچد ار قح بحاص اهنآ رتشيب دادعت طارتشا ات

 دوهش دادعت هب ،هدشهراشا تابثا ةلدا زا يكي ناونعهب دوهش تداهش هب هك يندم نوناق رد
 دافم داحتا موزل هب هك 1317 ةدام هلمجزا داوم يخرب ياوحف هچرگا ؛تسا هدشن حيرصت
 ؛دوشيمن دحاو دهاش لماش هك يياج ات تسا دوهش رد ددع رگناشن ،دراد راعشا دوهش تداهش
 يندم يسرداد نييآ نوناق 230 ةدام رد ليمكت باب زا و بالقنا زا سپ نيناوق رد ،فصونيااب
  .تسا لداع درم ود ،نآ بلاغ دراوم و هدش ركذ ليصفتهب ش1379 بوصم

 ،دوهش تداهش هلمجزا تابثا ةلدا هب يشخبرابتعا رد القع يانب ياكتا هب يقوقح عماجم
 هدش هتفگ ورنيازا ؛دنهديم سرداد هب ار نآ رابتعا نازيم و دوهش تداهش در اي لوبق رايتخا
 رامش اذل ،دناهدرپس سرداد هب ار دهاش تاراهظا يياهن يبايشزرا ديدج قوقح رد ،تسا
 هب ربتعم دهاش كي يهاوگ زا هاگداد تسا نكمم و درادن يتيمها يبايشزرا نيا رد نادهاش
 ،1392 ،نايزوتاك( دشاب هتشادن ار نآ اب يربارب ناوت زين نادهاش زا يهورگ ياههتفگ هك دسرب ينيقي

 هك تسا يداقتعا نازيم هب هتسب صاخ دراوم رد زج تداهش رابتعا هك ضرف نيا اب هتبلا. )76ص
 رامش ددعت هب ،نانيمطا بيرض ندرب الاب يارب نوناق هاگ ؛دنكيم داجيا سرداد نادجو رد
 دناديم يفاك تابثا يارب ار نت كي تداهش يتخسهب يياضق ةيور و دنكيم مكح نادهاش
 .)14ص ،نامه(

  
  نآ ةلدا و راتخم لوق .8
 تاراما هب يشخبرابتعا زا عراش دوصقم و فده هك تفايرد ناوتيم اهنآ ةلدا و لاوقا يسررب اب
 يمازتلا تلالد هب –تسين روصت لباق عقاو هب يبايتسد و قح قاقحا يارب زج هك –ينظ
 هك تساوعد عطق يارب دوش اعدا هكنآ رگم ؛دشاب رگيد فرط رد قح عييضت نمضتم دناوتيمن
 دنگوس مان هب يرازبا و هيلمع لوصا اب هكلب ،تسين رابتعا لعج و هراما هب يزاين تروص نيا رد
  . دوب دهاوخ لصاح دوصقم نيا
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 ضحم دبعت هب لوق اب تاراما رگيد رانك رد هنيب هب يشخبرابتعا زا عراش دوصقم الّوا ،اذل
 هك يياهيگژيو و طيارش زين و هنيب رابتعا و تيجح ثحب تاعرفتم رد اّيناث. درادن يناوخمه
 رتمك نآ رابتعا ندوب يدبعت هب رظان دنيآرب ،تسا هدش ركذ اهقف تارابع رد هنيب ندوب ربتعم يارب
. تسا هدشداي فده يارب هنيب ندوب قيرط و ييالقع قوثو رب رظن اًعون هكلب ،دروخيم مشچهب
 ةنيب اب هنيب ضراعت مدع و) قلطم روطهب (تاراما ندوب قيرط ليبق زا ،دراوم نيا زا يخرب
 نيرتمهم هب هك دوشيم هديد زين يدبعت رابتعا هب نالئاق لاوقا رد... و يضاق ملع اب و رتيوق
 : دوشيم هراشا اهنآ

  
   هلدا ييامنعقاو .1. 8
 اذل ،دراد يقلعتم اًموزل قيرط نوچ و ،قيرط زا تسا ترابع يوغل فيرعت رد ليلد هدش هتفگ
 :دناهتفگ اهنادقوقح هك هنوگنآ هچ ،ليلد تيمها اريز ،درك ريبعت عقاو هب قيرط ار نآ ناوتيم
 قلعتم ةدننكتابثا «دنراد نييلوصا هك يريبعت اي و) 214ص ،6ج ،1371 ،يماما( »قح ةدنهدشزرا«
 يقوقح فيرعت رد نينچمه. تسا عقاو هب نآ تيقيرط ظاحل هب) 12ص ،2ج ،ق1408 ،رفظم( »دوخ
 و رتهب ار دوخ قلعتم هك دباييم رابتعا و شزرا يليلد) يندم يسرداد نييآ 353 ةدام (زين ليلد
 رد ار يضاق ،هتشاد عقاو زا يرتشيب تيفشاك هك تسا هنوگنيا يليلد و دنك تابثا رتشيب
 عقاو هب تيقيرط هك يلاحرد هنيب يدبعت رابتعا هب ندوب لئاق اذل. دنك عانقا مكح و تواضق
 زا هنيب ،لوق نيا رد هكلب ،ديامنيم لياز ار هنيب شزرا ،هدوب عراش ضرغ ضقن ،دشاب هتشادن
 . دش دهاوخ جراخ قح تبِثم ناونع

  
   يبتر رابتعا. 2. 8
 ،دنكيم داجيا يضاق دزن هك يقوثو و ييامنعقاو رادقم زين و رابتعا ةجرد هب هجوت اب تابثا ةلدا
 انعم نيا هب. دوشيم حرطم اهنآ يبتر رابتعا ثحب و هدوب رتفيعض و رتيوق رگيدكي هب تبسن
 رد يضاق و هدوب ربتعم ،تابثا يارب اهنآ مامت ايآ ،ليلد كي زا شيب دوجو تروص رد هك
 هب لسوت ناكما ،ملع ديفم اي رتيوق ليلد دوجواب هكنيا اي تسا راتخم اهنآ زا كيره هب كسمت
 : تسا حرط لباق رظنم ود زا ثحب نيا ؟درادن دوجو ينظ اي رتفيعض ليلد

  
  القع يانب و لقع رظنم زا. 1. 2. 8
 تابثا ناكما ود ره هك يتروصرد هك تسا نيا رب القع فرع و لقع مكح ،ليلد ود دوجواب
 اي ملع هك يليلد ،يبتر رظن زا ،دنشاب هتشاد رادقم كي هب و تهج كي زا ار يدحاو عوضوم
 ليلد دوبن هب طونم يكي رابتعا رگا هژيوهب ،دوب دهاوخ يرگيد رب مدقم ،دنك داجيا يرتشيب قوثو
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 ملع لوصح ناكما هك يمادام: ديامرفيم يدهلاملع يضترم ديس. نظ و ملع دننام ،دشاب رگيد
  ). 26ص ،1ج ،1346 ،يدهلا ملع( دوب ميهاوخن تاراما رياس و نظ هب لمع هب زاجم ،دشاب

 حرطم يبتر رابتعا ،)دشاب دوجوم ود ره رگا (فيعض نظ هب يوق نظ حيجرت رد نينچمه
 ليلد هب لمع رد يتحلصم ،دشاب يبايتسد لباق رتيوق نظ ديفم و حجار ليلد يتقو اريز ؛تسا
 . رگيد تاهج زا رگم ،دوبدهاوخن رتفيعض و حوجرم

  
   عرش رظنم زا. 2. 2. 8
 اي دشاب يسيسأت ،رابتعا نيا هچ ؛تسا حرطم اوعد تابثا ليالد رد يبتر رابتعا زين عرش رد
 ررقم ار درم دهاش ود ،تيصو رب تداهش يارب هرقب ةروس 282 ةيآ رد لاعتم دنوادخ. يياضما
 ،درم ود دوبن تروص رد و دننك ايحا ار هثرو و يفوتم قح ،ليلد ناونع هب موزللادنع ات هدومرف
 و تسا دافتسم نآ رهاظ زا هك هنوگنآ و هدرك نييعت لدب ناونعهب ار نز ود هارمه هب درم كي
. تسا درم دهاش ود دوبن هب طونم نز ود هارمه هب درم كي تداهش زاوج ،دنراد ديكأت نارسفم
  .)3ثيدح ،242ص ،27ج ،ق1414 ،يلماع رح( تسا هدش ديكأت رما نيا رب زين رابخا رد

 ةطساوهب رگم ،تسين حيحص مكح رودص: ديامرفيم ندوب يبتر رب ديكأت اب يبلح حالصوبا
 دنگوس اي و هنيب تداهش اي هيلعيعدم رارقإ تروصنيا ريغرد و ،يضاق يارب هلصاح ملع
  . )428ص ،ق1403،يبلح( يعدم

 ندوبن (طرش نيا ،تسا هتفريذپ... و ناملسمريغ ،لافطا ،نانز تداهش هك يدراوم مامت رد
 ندوب يبتر ،نياربانب. دسريمن اهنيا هب تبون هنرگو ،دروخيم مشچهب) لماك طيارش اب دهاش
 تيقيرط اب زج رما نيا و تسا رتيوق ليلد ربارب رد فيعض ليلد زا نديشك تسد مزلتسم هلدا
 هسفنيف ،دشاب يدبعت اًفرص هنيب رابتعا رگا هكارچ ؛درادن يناوخمه هلصاح قوثو رادقم و ،ليلد
 رابتعا هب لوق رد هتبلا. دوب دهاوخن حوجرم رتيوق ليلد ربارب رد و تسا ربتعم مكح يارب
 فيعض  هنيب رگا يتح ينعي ؛دوشيمن حرطم فيعض و يوق و رخأت و مدقت ثحب هنيب يدبعت
 .دش دهاوخ راتفرگ ضراعت ماد رد ،هدوب رادروخرب رتيوق هنيب اب يواسم رابتعا زا ،دشاب

  
   يدبعت رابتعا رد ضراعت لوصح مدع. 3. 8
 رد رگيدكي اب يهاگ ،يعرش ماكحا ليالد نينچمه و دنريگيم رارق اوعد دنتسم هك يليالد
 ضراعت. دنوشيم ليلد ود ره طقاست اي و تاحجرم هب عوجر هب رجنم و دنريگيم رارق ضراعت
 ناكما هك ياهنوگهب ؛دنك بيذكت و يفن ار يرگيد ،ليلد ود زا كيره هكنيا زا تسا ترابع
 يليلد ود نيب هاگچيه ضراعت اذل. )186ص ،2ج،ق1408 ،رفظم( دشابن ليلد ود ره يارب رابتعا ضرف
 ود نيب ضراعت لوصح ناكما اريز ،دوشيمن عقاو ،تسا يعطق اهنآ زا يكي اي يعطق ود ره هك
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 يكي هك يتروصرد و )230ص ،ق1404 ،يلح همالع( تسا نيضيقن عمج مزلتسم و لاحم يعطق ليلد
 رد. تشاد دهاوخن هضراعم ناكما يعطق ليلد اب ،هدوب نيعتم يرگيد بذك ،دشاب يعطق اهنآ زا
  .تسا يفتنم ضراعت اذل ،دتفايم رابتعا زا ينظ ليلد زين ينظ و يعطق ليلد ود نيب ضراعت

 لامتحا و دننكيم نظ ةدافا هك دنتسه يليالد مرجال ،دنباييم ضراعت ناكما هك يليالد
 مكح هب انب ،تسا يفتنم اهنآ رد فالخ لامتحا هك يليالد اريز. دراد دوجو اهنآ رد فالخ
  .دش دنهاوخن ضراعم رگيدكي اب هاگچيه ،لقع

 ناعذا نآ تيراما هب اهقف رتشيب هك هنوگنامه –هنيب رابتعا هك تسا نيا رد بلطم رّس 
 نيا هب ؟ود ره اي و عراش زا دبعت و يعرش رابتعا هب اي تسا نآ ندوب ينظ و تيراما هب -دنراد
  ؟تسا نآ زا هلصاح قوثو و تيراما ظاحل هب زين نآ يعرش رابتعا هك وحن

 يوس زا لعج ميمتت ،نيرخأتم يخرب لوق هب و هنيب يعرش رابتعا هب اهقف حيرصت هب هجوت اب
 يفتنم دبعت رد فالخ لامتحا تسا هدش ديكأت هكنيا اي و ،)38ص ، 3ج ،ق1419 ،يدرونجب( عراش
 ليلد ود نايم ايآ ،)7ص ،1369 ،يزيربت يسوم( عطق دننام ددرگيم عقاو ةلزنمهب لزان و دوشيم
 نآ اب يعطق ليلد ود دننام تسا مزال اي ؟دوشيم راتفر ينظ ليلد ود دننام ،دبعت هب هتفايرابتعا
   ؟دوش راتفر

 تبسن هب ،ضراعتم ةنيب ود رد هنيب رابتعا ليلد: دنراديم راهظا )162ص ،1296 ،دهاجم( يخرب
 رابتعا اب لوق نيا. درادن نآ رابتعا رد يريثأت نظ ندوب فيعض اي يوق و دراد تيجح يواسم
 ؟دنتسه هاگديد نيا مزاول هب مزتلم زين اهقف رگيد ايآ اما ،دراد يناوخمه فرص دبعت و يعرش
 لوبق هكارچ ؛تشاد دهاوخن دوجو ضقانتم ليلد ود يعرش رابتعا ناكما ،دشاب هنوگنيا رگا
 تفاي دهاوخن حرط لحم طقاست و ضراعت ،هجيتنرد ،تسيرگيد رابتعا يفن مزلتسم يكي رابتعا
 هنيب ضراعت ثحب رد ،هراما و ينظ ليلد ناونعهب هنيب لوبق اب اهقف رتشيب هك تسا يلاحرد نيا و
 نيا و دنهديم) توافتم ياههاگديد اب هتبلا (طقاست هب مكح ،هتسناد نكمم ار ضراعت اًعون
  . دشاب هدش دييأت عراش يوس زا نآ رابتعا رگا يتح دراد نآ يادؤم ندوب ينظ زا تياكح

 92 بوصم يمالسا تازاجم نوناق 185 ةدام رد لوق نيا زا يوريپ هب زين ناريا راذگنوناق
 ربتعم اهنآ زا كيچيه يعرش تداهش ود نيب ضراعت دوجو تروص رد هكنيا هب دراد ديكأت
  .دوب دهاوخ قفاوم سرداد نادجو عانقا و يروآقوثو كالم اب مكح نيا اذل ،تسين

 ،2ج ،1417 ،يدزي( هدرك يقلت رتيوق لوق ار طقاست اهقف بلغا ،هنيب ود ضراعت تروص رد

 يتروص رد طقاست مدع هب لوق: دناهتشاد راهظا ،هدرمش نيعتم ار طقاست زين يخرب و )114ص
 حرطم طقاست و بذاكت ،لاح نيا رد اريز ،دشاب القع يانب هب يكتم هنيب رابتعا هك تسا لمتحم
 يبذاكت ديابن دناديم هراما ار هنيب هك يهاگديد رد نياربانب. )19ص ،8ج ،1416 ،ميكح( دش دهاوخن
 داجيا يفانت و بذاكت هاگچيه تسا نكمم ينظ ةراما ود نيب هكارچ ؛دوش حرطم هنيب ود نيب
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 ،حجرم دوبن تروص رد و تسيرورض حجرم هب لمع و هدوبن حرطم طقاست ورنيازا ،دوشن
 ار هعرق زين يخرب و )259ص ،25ج ،ق1414 ،يناحور( دنتسه ليلد ود نايم رييخت هب لئاق يخرب يتح
 تسا يلاحرد نيا. )403ص ،3ج ،ق1403 ،مولعلارحب لآ( دنناديم اهنآ زا كيره هب لمع ةدننكصخشم
   .تسا حرطم بذاكت ،دبعت هب ربتعم ليلد ود رد هك

 هب لئاق هنرگو ،تسين ليلد كي ناونعهب هنيب ندوب يعطق رب اهقف رظن كش نودب سپ
 فيرعت نآ رد لخاد ار تداهش ناوتيمن مه يعطق ليلد فيرعت هب هجوت ابو دندشيمن ضراعت
 رتيوق نظ هب نداد رثا بيترت و تاحجرم زين دبعت مزاول هب مازتلا تروص رد يفرطزا. تسناد
 نايب يدزي ديس. دنهديم رثا بيترت تاحجرم هب اهقف بلغا هك يلاحرد ؛دباييمن حرط لحم
 و تيراما و تيقيرط باب زا هكلب ،تسين تيببس باب زا هيلمع لوصا دننام هنيب رابتعا: دراديم
 ،تسا مدقم يرگيد هب ،دشاب حجار ،ضراعم ليلد ود زا يكي رگا سپ. تسا يعون نظ باب زا
 تيقيرط رد هقث ربخ و هنيب نيب يقرف زين ضراعت باب رد هدراو رابخا ياوحف القع يانب هب يتح
 ود ضراعت تروص رد هك تسور نيا زا و) ضاير بحاص ياعدا فالخرب (هدشن لئاق ود نآ
 و ملع لها اي ،دوهش ندوب قدصا ليبق زا يتاحجرم هب) طقاست هب ندادنت نودب (ناوتيم هراما
 . )151 ص ،2ج ،ات يب ،يدزي( درك لمع … و اهنآ ندوب قيقد

  
  هنيب ود ضراعت رد تاحجرم هب لمع. 4. 8
 ةلدا رايعم اب قبطنم هك - ربتعم ةلدا رگيد اب هنيب نايم و هنيب ود رد ضراعت عوقو ناكما هب هجوت اب
 مالعا ربتعمريغ اي ربتعم ار هنيب ،هدرك كسمت تاحجرم هب يفلتخم دراوم رد اهقف - تسا ينظ
 :دوشيم هراشا اهنآ زا يقيداصم هب ريز رد. دناهدرك

  
  رتيوق ةلدا حيجرت. 1. 4. 8
 ، دوش داجيا ضراعت ،رارقا دننام يرتيوق ليلد اب ،ليلد كي ناونعهب هنيب نايم تسا نكمم
 رتشيب رارقا تيفشاك اريز ،تسا هنيب هب رارقا ميدقت رب القع يانب: تسا هدش هتفگ لاحنيارد
 تسا عراش لعج هب و) فشك ميمتت (اهنآ تيفشاك هب زين تاراما عاونا ةمه رابتعا و تسا
  .)38ص ،3ج ،1419 ،يدرونجب(

 تسا مزال تاحجرم هب عوجر ،هنيب ود ضراعت تروص رد هك دنراد حيرصت اهقف يخرب
 حرطم رتيوق هب عوجر ثحب هلدا رد يتقو ،ورنيازا ؛)162ص ،1296 ،دهاجم ؛234ص ،ق1404 ،يمليد(
 هكارچ. تيببس و دبعت هن ،دشاب تيفشاك و تيقيرط اهنآ رد رابتعا لعج تمكح دياب ،تسا
 اب. دننكيم ديكأت نآ رابتعا هب ،دنكن نظ ةدافا رگا يتح ،هنيب تيببس و يدبعت رابتعا هب نالئاق
 زين نييلوصا و اهقف زا رگيد يخرب مالك رد ،ضاير بحاص رب نوزفا هك -)تيببس (لوق نيا
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 و عفارت ماقم رد هريغ و دي ،هنيب دننام يتاراما رابتعا -)463ص ،1363 ،ينايتشآ( دروخيم مشچهب
 اب و هدوب يرگيد بذك مزلتسم يكي قدص ،ضراعت تروص رد و تسا تيببس باب زا ،عازن
 درك دنهاوخ طقاست مه

  
  دوهش ندوب رثكا و لدعا. 2. 4. 8
 و دوشيم هداد حيجرت ،دشاب رگيد ةنيب زا لدعا هك ياهنيب تسا هدش هتفگ هنيب ود ضراعت رد 
 دهاوخ حجرم ،دشاب) رفن ود زا شيب (رتشيب شدادعت هك اههنيب زا مادكره ،يواست تروص رد
 ،)يدبعترابتعا (دنناديم ببس ار هنيب هك يياهنآ يتح ورنيازا. )167ص ،2ج ،ق1410،سيردانبا( دوب
 دننام ،دنشابن لقتسم هنيب ود ةزادنا هب هچرگا (ار دوهش دادعت ندوب رثكا و لدعا دوخ تارابع رد
  .)422ص ،2ج ،ق1420 ،يئابطابط( دنرامشيم لباقم فرط ةنيب هب نآ حيجرت رب يليلد) دهاش 3

 ،هياهن ،يسوط خيش ؛234ص ،ق1408 ،هزمح نبا ؛561ص ،2ج ،ق1406 ،جارب نبا( اهقف زا يرايسب ار لوق نيا 

 تروص رد زين هقف ثحابم رياس رد. دناهدرك رايتخا )234- 278ص ،14ج ،ق1413 ،يناث ديهش ؛329ص
 ،ق1406 ،جارب نبا( تسا دوهش لدعا لوق لوبق هب اًمومع اهقف رظن ،دوهش تداهش اي رابخا ضراعت

 تداهش زا هك يقوثو ةجرد ليلد هب رگم تسين نيا و. )181ص ،2ج ،ق1420 ،يلح همالع ؛87ص ،1ج
 مدقم ندوب لدعا هب ار رتشيب دادعت ،تيحجرا بيترت رظن زا يخرب هتبلا. تسا لصاح لدعا
 همالع( دسريم لدعا حيجرت هب تبون ،دندوب يواسم دادعت رد هك يتروصرد: دناهتفگ و هتشاد
 دادعت ،ندوب لدعا هراشا نودب دينج نبا ).423ص ،2ج ،ق1420 ،يئابطابط ؛367ص ،8ج ،ق1412 ،يلح
 شدوهش هك دناديم يسك هب قلعتم ار ندروخ دنگوس قح و دادملق هنيب حيجرت كالم ار دوهش
  .)317ص ،ق1416 ،يفاكسا( دشاب رتشيب ،دادعت رظن زا

 نيا و هدش عقاو رگيد ةنيب هب هنيب كي حيجرت يارب يليلد ،ندوب رثكا اي لدعا هكنيا هب رظن
 هب لوق رد ناوتيم اًفرص اذل ،دنرادن تداهش تحص هب قوثو شيازفا زج يرثا فاصوا
 . تسناد حرط لباق ار حيجرت هنوگنيا ،تيقيرط و ييامنعقاو

  
  هجيتن. 9
 نيرتمهم ناوتيم هك ياهلدا ساسا رب اهقف هك دراد نيا زا تياكح هتفرگتروص ياهيسررب
 زا دبعت هب و يعرش ار دوهش تداهش رابتعا ،تسناد »هقدص نب هدعسم «تياور نامه ار اهنآ
 نيا رانك رد زين رگيد يخرب. دنالئاق تيقيرط و تيراما نآ يارب اًبلاغ يفرط زا و دنناديم عراش
 هك دراد القع يانب رد هشير رابتعا نيا دندقتعم و دنناديم القع يانب زا ار هنيب رابتعا ،هورگ
 زا دوهش رابخا زا هك يقوثو زج تسين يزيچ نآ كالم و تسا هدرك ذيفنت ار نآ عراش
 ؛تسا عقاو هب يگدنناسر نآ و دراد تيقيرط هنيب اذل. دوشيم لصاح ماكحا و تاعوضوم
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 تروص رد هك هنوگنامه. تشاد دهاوخن رابتعا و شزرا ،دشابن هنيب رد يگژيو نيا رگا هكارچ
 لئاق هنيب سفن رد يتيصوصخ القع يانب هك هتبلا. دوشيم طقاس رابتعا زا اهنآ زا يكي ،ضراعت
 سپ. تسا هدرك اديپ نانآ دزن يشزرا نينچ هك تسا عقاو هب شندوب قيرط رد هكلب ،دوشيمن
  .دوب دهاوخ يقاب دوخ رابتعا هب ،دريگن رارق هشدخ دروم نآ تيقيرط هاگره

 و عراش لعج هب اًفرص ار نآ رابتعا هك - زين هنيب تيببس هب نالئاق هك تسا يروآداي هب مزال
 ةنيب ربارب رد ار ياهنيب ،هدش نآ تيقيرط لوبق زا ريزگان دراوم يخرب رد - دنناديم دبعت باب زا
 هب ،ضراعت ماقم رد ار دوهش رتشيب دادعت اي و دناهدومن رابتعا بلس و دادملق حوجرم رگيد
 و تداهش زا هلصاح قوثو ريثأت زج رما نيا هك تسا حضاورپ. دناهداد حيجرت رتمك دادعت
 ربتعم ياهنيب يتقو هكارچ ؛دشاب هتشاد يليلد دناوتيمن هنيب ندوب قيرط زا يشان رتشيب ييامنعقاو
. دنك طقاس رابتعا زا ار نآ و دوش يقلت رتربتعم دناوتيمن رتيوق ةنيب و دراد دانتسا تيلباق تسا
 رابتعا رد يزيچ نينچ و دوب دهاوخ رتفيعض ةنيب رابتعا بلس ينعم هب رتيوق ةنيب حيجرت اريز
 ةنيب ود دوجو اب اي هنيب ود ضراعت رد تاحجرم هب عوجر هك يلاحرد ؛تسين زياج يدبعت
 ةنيب رابتعا هب اهنآ هاگن زا يشان هك دوشيم هديد اهقف رتشيب لاوقا رد ،وسمهريغ و ضراعتمريغ
  .تسا عراش يوس زا يشخبرابتعا رانك رد نآ زا هلصاح قوثو و ييامنعقاو رادقم اب بسانتم

 مان تابثا ليلد ناونعهب دوهش تداهش زا لاحهبات يندم نوناق نيلوا بيوصت زا راذگنوناق
 سرداد هب شريثأت و رابتعا نازيم يبايزرا رايتخا ضيوفت اب نآ تيقيرط هب شدركيور و هدرب
 هجوت دروم زين نانادقوقح يوس زا رما نيا هك- هدش لئاق توافت هنيب و تداهش نيب و هدوب
 نوناق و يندم يسرداد نييآ نوناق دننام بيوصتهزات نيناوق رد هكنيا ات - تسا هتفرگ رارق
 مان »يعرش تداهش «اي »يعرش ةنيب «ليبق زا ينيوانع اب ار يحالطصا تداهش ،يمالسا تازاجم
 لوق زا تيعبت رگناشن هك هدرك حيرصت نآ ريثأت نازيم و يبايزرا رد يضاق رايتخا دوبن هب و هدرب
 هتبلا (دوهش تداهش نتسناد قيرط رد القع يانب زا يوريپ و ييوسزا ندوب يدبعت و تيببس هب
  .تسا رگيديوسزا) تاضق دانتسا دروم يحالطصاريغ تداهش اي يياضق ةراما ةغبص اب
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  .هزوح نيسردم هعماج تاراشتنا ،مق .هيهقفلا نيوانعلا .)1417 (حاتفلادبعريم ،ياهغارم ينيسح  .18
  .مجنپ  پاچ ،يتريصب هناخباتك ،مق .لوصالا قئاقح .)1408( نسحم ،ميكح .19
  .يشعرم هللا هيآ هناخباتك،مق .يقثولاةورع كسمتسم .)1404( ----------  .20
  .)ع(نينمؤملاريما هناخباتك،ناهفصا. هقفلا يف يفاكلا .)1403( حالصلاوبا ،يبلح .21
  .مود پاچ ،يمالسا رشن .يواتفلا ريرحتل يواحلا رئارسلا .)1410(سيردا نبا دمحا نب روصنم نب دمحم ،يلح.22
  .لوا پاچ ،)ع(قداص ماما هسسؤم ،مق .هعيرشلا ماكحالاريرحت. )1420()يلح همالع(رهطم نب فسوي نب نسح،يلح .23
  .لوا پاچ ،يمالسا رشن .هعيرشلا ماكحا يف هعيشلا فلتخم .)1412( ---------- .24
  .مود پاچ ،لالقتسا تاراشتنا .مارحلاو لالحلا لئاسم يف مالسالا عيارش .)1409( نسحلا نبرفعج مساقلاوبا،يلح .25
  .ثارتلاءايحال تيبلا لآ هسسؤم ،مق .لوصالا هيافك .)1409 (،)دنوخآ(مظاكدمحم ،يناسارخ .26
     .لوا پاچ ،ينيمخ ماما راثآرشنو ميظنت هسسؤم ،نارهت .ديلقتلاو داهتجالا .)1376( هللاحور ،ينيمخ .27
  .ان يب ،هالصلا يف للخلا ). تايب(----------  .28
  .لوا پاچ ،ينيمخ ماما راثآرشنو ميظنت هسسؤم ،نارهت .لوصالا يف تاريرحت .)1376 (يفطصم ،ينيمخ .29
  .موس  پاچ ،يداهلاراد ،مق .ديلقتلاو داهتجالا باتك .)1410( مساقلاوبا ،يئوخ .30
  مود پاچ ،توريب ،تاعوبطملل.لوا پاچ ،هيملع هسسؤم ،مق .هالصلا باتك .)1368( ----------  .31
  . موس پاچ ،باتكلاراد هسسؤم ،مق .قداصلا هقف .)1414( قداصدمحم ،يناحور .32
  لوا پاچ ،يمالسا رشن .ماكحالا  هيافك .)1423( نمؤمدمحم نبرقابدمحم ،يراوزبس .33
  .مود پاچ ،ينانبللا باتكلاراد-  هسردملا  هبتكم ،توريب .لوصالا ملع يف سورد .)1406( رقابدمحم ،ردص .34
 ،هيملع هزوح نيسردم هعماج تاراشتنا ،مق .لئالدلاب عرشلا ماكحا نايب يف لئاسملا ضاير .)1420( يلعديس ،يئابطابط .35

  .لوا پاچ
  .لوا پاچ ،هيملع هزوح نيسردم هعماج تاراشتنا ،مق .يقثولا هورعلا .)1417( مظاكدمحم ،يدزي يئابطابط .36
  .لوا پاچ ،هيملع هزوح نيسردم هعماج تاراشتنا ،مق .فالخلا .)1417 (يلع نب نسح نبدمحم ،يسوط .37
  .يدمحم سدق تاراشتنا .يواتفلاو هقفلادرجم يف هياهنلا ). تايب(  ---------- .38
  .لوا پاچ ،يمالسالاركفلا عمجم ،مق .لوصالا تالاقم .)1361( نيدلاءايض ،يقارع .39
   .لوا پاچ ،هيملع هزوح نيسردم هعماج تاراشتنا ،مق .هيوغللا قورفلا مجعم .)1412( لالهوبا ،يركسع .40
  .نارهت هاگشناد. ةعيرشلا لوصا يلا ةعيرذلا .)1346( يضترمديس،يدهلا ملع .41
   .هيملعلا بتكلاراد توريب .لوصالا ملع يف يفصتسملا .)1417( دمحم نبدمحم نبدمحم ،يلازغ .42
  .ان يب ،هقفلا لوصا يف همكحملا نيناوقلا).  تايب( ،مساقلاوبا ازريم ،يمق .43
  .هيملع هزوح نيسردم هعماج تاراشتنا ،مق .مارحلاو لالحلا لئاسم يف مايالا مئانغ .)1417( ----------  .44
 .لوا پاچ ،هيملع هزوح نيسردم هعماج تاراشتنا ،مق .لوصالادئاوف .)1409( يلعدمحم ،يناسارخ يمظاك .45
  .متفه پاچ ،نازيم يقوقح داينب پاچ ،نارهت .تابثا ليلد و تابثا .)1392 (رصان ،نايزوتاك .46
  .مود پاچ ،)ع(تيبلا لآ هسسوم .لوصالا حيتافم .)1296 (دمحمديس ،دهاجم .47
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  .ان يب .نيدلا ملاعم حرش يف نيدشرتسملا هياده).  تايب( ،يزارلا يقتدمحم .48
  .مجنپ پاچ ،يتريصب هناخباتك ،مق .هقفلا لوصا .)1408( اضردمحم ،رفظم .49
  .مود پاچ ،هيمالسالا بتكلاراد ،نارهت .مالسالا عيارش حرش يف مالكلارهاوج .)1365( نسحدمحم ،يفجن .50
 هناخباتك ،مق .مارحلاو لالحلا لئاسم تامهم و ماكحالادعاوق نايب يف مايالادئاوع .)1408( يدهم دمحم نبدمحا ،يقارن .51
 .موس پاچ ،يتريصب

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


