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*  (3)اٍصاف ضيعياى ٍالعي در ٍصاياي اهام هحوذبالر
 

 اهلل عالٔٝ ٔحٕذتم٣ ٔلجبح آ٤ت

 چى٘دُ

ٜ  اػت ثش والْ أبْ ٔحٕذثبلشا٤ٗ ٔمبِٝ ؿشح٣  ٥ٌـش٢ اص سإٞٙـب٣٤    ثٝ ربثشثٗ ٤ض٤ذ رعف٣، دس ثبة اٚكبف ؿ٥ع٥بٖ ٚالع٣. ثٟـش

عمُ دس ػشوـ٣ ٞٛا ٚ ٞٛع، ٤ى٣ اص اٚكبف ؿب٤ؼتٝ ؿ٥ع٥بٖ اػت. ثشاػبع ٔجب٣٘ ٔؼّٓ د٣ٙ٤، ا٘ؼبٖ دؿـٕٗ دسٚ٘ـ٣ داسد. دٚ   

ثٝ كعٛد ٚ وٕبَ داسد ٚ د٤ٍش٢، ٥ُٔ ثٝ ٘ضَٚ ٚ ػمٛط. ٌـشا٤ؾ ٘ـٛ     داسد وٝ ٤ى٣ ٥ُٔ ٚرٛدٞب دس ا٘ؼبٖ  دػتٝ تٕب٤الت ٚ ٌشا٤ؾ

ؿٛد. دس ٔمبثُ، ثٝ تٕب٤الت٣ وٝ ٥ٔـُ ثـٝ    ٌفتٝ ٣ٔ« تٕب٤الت ٘فغ»دْٚ، ٔـتشن ٥ٔبٖ ا٘ؼبٖ ٚ ٕٞٝ ح٥ٛا٘بت اػت ٚ ثٝ ٔزٕٛ  آٖ 

ثب٤ذ دس ٥ٔذاٖ ٔجبسصٜ ٔشالـت ثـٛد ٘فـغ     تعب٣ِ ٚ تمشة ثٝ خذا ٚ وٕبَ داس٘ذ، عمُ ٤ٌٛٙذ. ا٤ٗ ٞش دٚ، ٕٞٛاسٜ دس حبَ ٔجبسصٜ ٞؼتٙذ.

  غبف٥ٍّش ٚ ٔغّٛثٕبٖ ٘ىٙذ.

ثشا٢ ر٥ٌّٛش٢ اص پ٥ش٢ٚ اص ٞٛا٢ ٘فغ، پ٥ش٢ٚ اص عمُ ضشٚس٢ اػت. الصْ اػت ثٝ احىـبْ عمـُ ث٥ٙذ٤ــ٥ٓ، آٟ٘ـب سا ث٥ـبٔٛص٤ٓ ٚ      

ٜ تٟٙب٣٤ لض آٔبد٣ٌ الصْ سا ثشا٢ ٔمبثّٝ ثب تٕب٤الت ٘فغ وؼت و٥ٙٓ. صٔب٣٘ وٝ عمُ ٘تٛا٘ذ ثٝ ٥ٌـش٢ اص   بٚت وٙذ، ثب٤ذ افضٖٚ ثش ثٟـش

وبس٥ٌش٢ عّٓ، عّٕت سا خبِق وٗ. پب٤جٙذ٢ ثٝ د٤ـٗ ٚ عمـُ ٚ    فشٔب٤ٙذ: ثشا٢ ثٝ ٣ٔ آٖ، ثٝ احىبْ ؿش  ٥٘ض ٔشارعٝ ٕ٘ٛد. أبْ ثبلش

 سفت اص پ٥ش٢ٚ اص ٞٛا٢ ٘فغ اػت. ؿش  ٚ احىبْ ؿش٤عت، ساٜ ثشٖٚ

 ٣لن ٍ ٣ول. ٣قل، هجبكمُ ثب ًفي، كاثِٜ  ًفي، ّب: ول٘دٍاشُ
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ٕتٙلَُْبؿٙ ال٤ْٙلْنِ،  غَلَبٓةِ، ٍٓقٙفٕ ٣ٌْٙـٓ  ال٤ْٓقْلِ مٔجٓبسٓفَةَ الْهٓوٓى بِذٓلَبلَةٍِٓتََٓ َّ » الَْْٓٓى ثًِب

ٕتَجٕ ِ ؽَبلْٙٓ الْأ٣َٕوٓبلِ لَٕٙ٘ٓمِ الْزٓنَاءٍٙ ٓ َا «ًا ٌوبٖٗ ٣قل ام ًلكِٖ ّ ؛ ٍ ثب كّا

ٌووبٖٗ ام        ٛلوت كّا َا ٍ ّوَى ثوب  ٍ َّى ثپلّ٘ن ٍ ٌّگبم ص٘لگوٖ ّو

 ،َ بًِ كا ثلٕا كٍم رنا ًگِ ؿًا ت؛ ٍ كبكّبٕ ؽبٔل  ؿاك. ثبم اٌٗ

فلهَؿًوـ: هوؤهي ؿك اٗوي     ٗنٗـ ر٤فٖ ثي ربثلِ ث گفت٘ن اهبم ثبقل

ٖ      ٣بلن ؿك عبل كُِتٖ وت؛ گوبّٖ لبلوت هو ُوَؿ ٍ   گلفتي ثب ًفي ًا

 َُؿ. مًـ ٍ گبُ ً٘ن ًفي ثل ٍا لبلت هٖ ًفي كا ثل مه٘ي هٖ

 آهبدگٖ ثرإ هجبرزُ ثب ًفط
اٗي پلًَ هٜولط   ،آٗـ گلفتي ثب ًفي ثِ ه٘بى هٖ ٍقتٖ ثغج كِتٖ

ؿك اٗي هجبكمُ كوتل ُكٌت ثؾَكٗن ٗوب آوالً   َُؿ كِ صِ كٌ٘ن تب  هٖ

هغلَة ًَِٗن؟ ُبٗـ ع٘ل  ثلإ پبًؼ ثِ ّوو٘ي پلًوَ هقوـك ؿك    

فلهبٌٗـ: ثلإ اٌٗكِ عولٔ ًبگْوبًٖ ًفوي لبفلگ٘لتوبى     اؿاهٔ ثغج هٖ

ٖ    ّبٕ ٣قل ثْلُ ثجلٗـ. آلٖ ًكٌـ، ام كاٌّوبٖٗ گ٘ول   تولٗي ٌّول كِوت

 َ ـام علٗف كا پو٘ ت كِ ٤ًٖ كٌـ اق ٖ كٌوـ ٍ فّوي ٍا كا   ثٌ٘و  اٗي ًا

ـ كفتبك كِتٖ ًَا ثٌ٘وٖ   گ٘ل كا پَ٘ هٌغلف ٍ لبفلگ٘ل كٌـ. اگل علٗف ًت

  ٖ َاّـ ؽَكؿ. ّلصوِ كِوت وتبؿتل ثبُوـ، كفتوبك      كٌـ، ُكٌت ؽ گ٘ول ًا

ت، ٍ ٛلف هقبثل ًوٖ ٍا ثلإ علٗف پَُ٘ـُ آٌٗـُ ـ ثوب صوِ    تل ًا ؿًا

َاّـ ُـ؛ اتفبقبً كفتبك ثب ًفي ً٘ن اٗي َارِ ؽ ت فٌٖ ه  .گًَِ ًا

 ػمل ٍ   ٍاوبٍٕ هفبّ٘ن ًفط
َإ ًفٌبًٖ ٍ هبًٌـ آًْب ؿك هَق٤٘وت  ّوبٕ   آٜالعب  ًفي، ٣قل، ّ

ؿك كِٗوِ  گًَبگَى، ه٤بًٖ هتفبٍتٖ ؿاكًوـ. ه٤ٌوبٕ ٣لفوٖ اٗوي ت٤وبث٘ل      

  ٖ ٍاٖٗ ؿاكؿ كِ ثب ه٤ٌوبٕ آوٜالع ُوبى ؿك ٣لوَم    ت٤ج٘لا  قلآًٖ ٍ ك

ت ٍ ؿق٘قبً ثب آٜالعب  قلآًٖ ٗكٌبى ً٘ ٌت. الجتوِ  ٣قلٖ هتفبٍ  ًا

وت ٍ صٌوـٗي       ٍاهٓ ٣قول هِوتلل لف٠وٖ ًا ؿك ؽَؿ ٣لَم ٣قلٖ ّن 

آٜالط ؿاكؿ كِ اكتجبٙ كٌٍُٖ ث٘ي آًْب ًٌ٘ت: هَروَؿ هزولؿ توبم،    

إ كوِ   كٌـ، قَُ إ كِ ق٘بٗبٕ ثـْٖٗ كا ؿكل هٖ هـكِل كل٘ب ، قَُ

   ٖ وتٌتبد هو زبم،    ق٘بٗبٕ ٠ًلٕ كا ام ق٘بٗبٕ ثوـْٖٗ ًا كٌوـ، ٍ ًولًا

وت ٍ ؽ٘ول    إ كِ ؿك اعكو  قَُ ُول كا تِوؾْ٘   ٍ  بم ٣ولوٖ عوبكن ًا

ٍاهٓ ٣قول ؿك ٣لوَم ٣قلوٖ ثبٗوـ      ٌّگبم ثِ ،ؿّـ. ثٌبثلاٗي هٖ كبكگ٘لٕ 

ٍاهٓ ًفوي ً٘ون كون     وت.  ـام ه٤ٌب ه٠ٌَك ًا ٍثوَ٘    ؿق٘قبً ه٤لَم كٌ٘ن ك

وت؛   اٗي ت؛ ًفي ؿك آٜالط فلٌفٖ تقلٗجبً ثب كٍط هتلاؿف ًا گًَِ ًا

ّلعبل  ٜالط ؽبٖٓ ؿاكؿ. ثِاٌٗكِ ؽَؿ كٍط ّن ؿك ٣لَم ٣قلٖ آ گَ

كِ اٗي آوٜالعب  ؿك ه٤ٌوبٕ    آٜالعب  ًجبٗـ ؽلٚ ًَُـ. ٌّگبهٖ

ٍاٗوب  ٍ قولائي كوالم        كبك هٖ ٣لفٖ ثِ كًٍـ، ثب هلار٤وِ ثوِ آٗوب  ٍ ك

َاى ثِ هٖ َاكؿ ًجبٗـ آوٜالعب    ت ه٤ٌبٕ هقَٔؿ ؿًت ٗبفت. ؿك اٗي ه

ٌت.  ٣لفٖ كا ثب آٜالعب  ٣لَم ٣قلٖ ٗكٖ ؿًا

ًفي ؿك هقبثل ٗكـٗگلًوـ؛ اهوب ؿك فلٌوفِ     ٍ   ْ ٣قل ؿك ٣لن اؽال

ٖ   ٍ  تقبثل ٍ ؿكگ٘لٕ ٣قل  ٍ  گولفتي ٣قول    ًفي هٜلط ًٌ٘وت. كِوت

     ِ ت كِ ؿك هغوبٍكا  ٣لفوٖ ّون ثو كوبك   ًفي آٜالعٖ اؽالقٖ ًا

ٌوبى ثوب ًفٌوَ صٌ٘وت؟ آٗوب       كٍؿ. عبل ه٠ٌَك ام كُِتٖ هٖ گلفتي ًا

  َ ت ٍ ؿك اٌٗزوب ؿٍ هَرو ؿ ؿاكٗون: ٗكوٖ   ًفي هَرَؿٕ ل٘ل ام هي ًا

ٌبى؟ آٗب هي هَروَؿٕ ٌّوتن كوِ ّوَٗتٖ ؿاكم ٍ      ًفي ٍ ؿٗگلٕ ًا

وت؟ آٗوب    ـاگبًِ ؿاكؿ كِ ؿك ثـى هي ربٕ گلفتِ ًا ًفي ّن َّٗتٖ ر

ت كِ ثب هي هٖ ًفي، ث٘گبًِ رٌگـ؟ هوي، صوِ كٌوٖ ٌّوتن؟      إ ًا

ٛلجـ ٍ ؿك اٌٗزب ثِ ّووبى   گَٖٗ ثِ اٗي ًؤاال  هزبلٖ ؿٗگل هٖ پبًؼ

 كٌ٘ن. اؽالقٖ اكتفب هٖ آٜالعب  ٣لفٖ ٍ

وبهجل   ًٍٖ ؿاكؿ. ٘پ بى ؿُوٌٖ ؿك ت كِ اًٌ ب ، كٍُي ًا ٍٗا بى ك ثلًا

الم ـ:  گلاهٖ ًا « أ٣ـى ٣ـٍ٘ل ًفٌٔوك التوٖ ثو٘ي رٌٓجٓ٘وك    »فلهَؿً

 ،ُ ووبى 338، ّ 220، ّ 1382)پبٌٗووـ كووِ ؿك ٍرووَؿ اًٌ ٗوو٘ظ ًآ (. َت

ًَٖ ٌّت كِ هٖ گلاَٗ ًَبگ وب كا ثوِ ؿٍ ؿًوتِ     ّب ٍ توبٗال  گ َاى آًْ ت

ل گلاَٗ ٍٖل تقٌ٘ن كلؿ: ؿًتٔ ٍا ُبى ِث ٓو٤َؿ   ّبٖٗ ٌّتٌـ كِ ه٘ل ا

وت كوِ    ٍ ثبالكفتي ِث ت؛ ٍ ؿًتٔ ؿٍم ُبهل توبٗالٖت ًا ًَٕ كوبل ًا

ٍٖل َ  ُبى ِث ًنٍل، ًقَٙ ٍ پبٗ٘ي ه٘ل ا ت. گولٗا ّوبٕ ؿًوتٔ    كفتي ًا

ب  هِتلل ًَا بى ٍ ّؤ ع٘ ي اًٌ ي تووبٗال     ؿٍم ٘ث ت. ِث هزو١َ ٗا ًا

ٖ ٗب ِث آى ثؾَ ا جت ؿاؿُ هو ي توبٗال  ِث آى ًٌ ُوَؿ،   م ٍرَؿ هب كِ ٗا

ـ. ؿك هقبثل، گلاَٗ ًفي گفتِ ـ ٣ِ  ثوِ عق٘قوت ٍ    ًا ّبٕ ؿٗگلٕ هبًٌ

ي ؿاكًوـ گولاَٗ     ـ. كٌبًٖ كِ ٓفبٕ ثوٛب كوبل، توبٗال  هت٤بٖل ٌّتٌ

ـا كا ؿك ؿكٍى ؽَؿ ؿكل هٖ ـ. ِث پـٗـُ تقلة ِث ؽ ٕا كوِ ؿك هقبثول    كٌٌ

ت ٍ ًا َاًٖ ًا ٖ توبٗال  ع٘ ٖ، تلقٖ ٍ قلة الو اهلل ؿ٣وَ    ٌبى كا ِث ت٤بل

ـ، ٣قل هٖ هٖ ـ. ثغج هجبكمٓ ٣قل  كٌ وبى     ٍ  گٌَٗ ًفوي ؿك اؽوال  ثلًا

ت.  ّو٘ي ؿٍ ه٤ٌب ُكل گلفتِ ًا

 ٗػگرفتي اًعبى ثب ًفط خَ هؼٌبٕ وُؽتٖ
ت ثب اٗي آٜالط اؽالقٖ كووٖ تفوبٍ     ٍاٗت آهـُ ًا الجتِ آًضِ ؿك ك

وت كوِ ثوب ًفٌوَ      كا ت« هي»ؿاكؿ. ع٘ل  ؿك اٌٗزب  َٔٗل كولؿُ ًا

كٌوـ ٍ ًوؾٌٖ ام هجوبكمٓ ٣قول ثوب ًفوي ًٌ٘وت. اِٗوبى          هجبكمُ هٖ
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گلفتي ثب ًفي ٌّتٖ ٍ ثلإ پ٘ولٍمٕ ثول    گٌَٗـ تَ ؿك عبل كِتٖ هٖ

تفبؿُ كٌٖ؛ پوي اٗوي هجوبكمُ ًوِ      ،ًِـى گ٘ل ٍا ٍ لبفل ثبٗـ ام ٣قل ًا

َاّبٕ ًفٌبًٖ؛ 2گ٘لًـُ؛  تٔو٘ن« هيِ. »1ٛلف ؿاكؿ:  ل كوِ  . ٣ق3. ّ

 ثبٗـ ام آى ثلإ للجِ ثل ًفي ٗبكٕ گلفت.

ي ت٤ج٘لّوب ٣ووالً ٗوك     م ٣قٖل هلر٢ ّؤ ٗا ٜالط ٣َل ُبٗـ ؿك ٓا

َا ٍ هلاتت  ٍاعـ ؽَؿ ق كِ ّلكي ؿك ٍرَؿ  ٗ٘ظ ًآ ـ. َت لٍٕ ؽبّ ثُب ً٘

ًَبگَى ٍرَؿٕ َا ٍ هلاتت گ رِ ِث ق ّوبٕ   ٍا ًوبم  هؾتلفٖ ؿاكؿ كِ ثب َت

ٍٖت ِث  ي ؽَؿ هٖ هتفب لٍ گ٘لؿ. گبّٖ ٘ث ي ً٘ ـا      ٗا و ّوب ت٤وبكٕ ٍ ت٘وبؿ ٘پ

ٖ       هٖ وٜالعبً هو وي ٓوَك  ٓا گوَٗ٘ن ؿٍ قوَُ ؿك عوبل     ُوَؿ كوِ ؿك ٗا

ـ.     گلفتي ٌّتٌـ ٍ ّلٗك هٖ كِتٖ ت ؽوَؿ كا ا٣ووبل كٌو ًَا ـ ؽ َّا ؽ

ي ًفي بى ٍ   تقبثل ٘ث ي اًٌ ٌزب كػ هٍٖ  ٣قل ٍ ٘ث ي  ًفي ؿك ٗا بثلٗا ؿّـ؛ ٌث

ت ٜالعب  ؿقت كلؿ تب ُا ـ.ثبٗـ ؿك ه٤ٌب ٍ كبكثلؿ ٓا ّ  جبّٖ كػ ـً

و٘ن ًفوي لوبفلگ٘ل ٍ     ِث ـاى هجبكمُ ثبٗـ هلاقت ثُب ي ه٘ ّلعبل ؿك ٗا

بى فٌوَى ٍ هْوبك    ـ. ًفيِ اًٌ َثوبى ًكٌ ّوبٕ ؽوَؿ كا ثوِ ًووبَٗ      هغل

ي،    ًوٖ وبثلٗا لٍم ُوَؿ. ٌث َاـً ٍا كا لبفلگ٘ل كٌـ ٍ ثل ٍا ٘پ بى ثت گقاكؿ تب اًٌ

َاكُ ؽَؿ كا ثلٕا هجبكمُ ثب ًفي آهبؿُ  بى ثبٗـ ّو ـ. ًفي هوب كا ثوِ   اًٌ كٌ

 ٖ ٍاهو ٛلوت       اكٗبٕ توبٗالَت  ٌكوِ ؿك ّللغ٠وِ صوِ ص٘ونٕ  ؿاكؿ ٍ ٗا

تِ هٖ ًَا ـاكؿ، ثلكِ ؽ ً ِ روِ ثوِ ا٣ووبل ٍ     كٌـ قب٣ـُ ٍ ٗبٜث ّبَٗ ثب َت

وت    ولاف ٍ ٍٗو٤٘ت مٌٗ ٖ  كفتبك هب، ك٘ف٘ت هغ٘ٚ ٛا هوبى فول     ُوٌبؽت

ت ف٤ول ٍ   هٖ ـ، المم ًا ٖ٘ل ؽبّ اعٌبى كٌ بى ه ٌكِ اًٌ ـ. ثلٕا ٗا كٌ

ف٤ ًَا بى ّن ؿق٘قبً ٘پ ـ. ثلٕا ؽَؿ اًٌ ـًَ كػ ؿّ ٖ  بالٖت ؿك ث ٌو پوقٗل   ٘ث

ٌت كِ لغ٠ِ ي ٕا ؿٗگل صِ هٖ ً٘ ـ. امٗا َّا وت،     ؽ ٍٗا كٍ هٜوبث  ت٤ج٘ول ك

ت ٍ و   ت٤ج٘ل كبك ًفي هزبمفِ ٍ ِث ثلؽالف اعكبم ٣قلوٖ   ؿٗگل، گنافٖ ًا

ِ َ  كِ ّوِِ٘ ٗبٜث ــً و ٘پ ٌٖ هٌ پقٗلؿ. ٣قل ثلٕا ّول هَٗو١َ    ًوٖ  ٘ث

ـاك ُوَؿ، ثوِ       عكوٖ ؿ ي ؿٍ عكون ٣قلوٖ ت٘وبؿ پـٗو اكؿ؛ عتٖ ٍقتٖ ٘ث

 پلؿامؿ. قٍ٘ب  ٍ ٓـٍك عكن هٖ

 ٗبرٕ جعتي از ػمل ٍ ػلن در هجبرزُ ثب ًفط
ًت، ثولإ   ٌبى ٍ پ٘لٍمٕ ثل ٍا عبل كِ ًفي ؿكٓـؿ لبفلگ٘لكلؿى ًا

رلوَگ٘لٕ ام ُكٌوت ؿك ثلاثول اعٌبًووب  ٍ تووبٗال  ًفٌوبًٖ صووِ      

ـِٗ٘ـ؟ ٗگ كاّكبكٕ هٖ َاى ًا وت هوب كا ؿك      بًِ پـٗوـُ ت إ كوِ قوبؿك ًا

ـاكؿ، ً٘لٍٕ  هقبثل ًفي، اٗوي كٌـ ٍ تبعـٍؿٕ ام لبفلگ٘لٕ ؿك اهبى ث

ت؛ ّلصٌـ صگًَگٖ ثِ  ٣قل كبكگ٘لٕ هٌبًتِ آى ً٘ن هغل پلًَ  ًا

٘ن كِ ٣قل كا هٖ ـًا ت. ثبٗـ ث ت ثِ اعكبم  ًا َاى تقَٗت كلؿ. المم ًا ت

تفبؿُ ام آًْب كا ؿك هقبثول  ٣قل ثٌ٘ـِٗ٘ن؛ آًْب كا ث٘بهَمٗن؛ ٍ آهبؿ گٖ ًا

ٌبى ّوؤ للٗونُ   ت كِ ًا ّوبٕ   توبٗال  ًفي كٌت كٌ٘ن. كٍُي ًا

ت؛ اهب هٖ ـ عـى ثنًوـ كوِ ًفٌوَ گوبُ      ؽَؿ كا تزلثِ ًكلؿُ ًا ًَا ت

ـا هٖ وت.     اه٘بل قـكتوٌـٕ پ٘ َاك ًا كٌـ كِ هقبٍهت ؿك ثلاثل آًْوب ؿُو

وتف    ٗلٍك  ؿاكؿ ؿك ثلاثل اٗي هَق٤٘ت بؿُ كٌو٘ن.  ّب ام ً٘ولٍٕ ٣قول ًا

ت.  اٗي ؿًتَكٕ كلٖ ثلإ لبفلگ٘لًِـى ؿك هقبثل ًفي ًا

ت ام پَ٘ ؿكثبكٓ ؽَثٖ ّوب هٜبل٤وِ    ّب ٍ ثـٕ ثٌبثلاٗي ٗلٍكٕ ًا

ّب ٗب ؿكهبى آًْب كا فلاگ٘ولٗن.   كٌ٘ن ٍ كاّكبك پِ٘گ٘لٕ ام اكتكبة ثـٕ

  ِ َإ ًفٌبًٖ فلاگ٘ولٕ ٍ ثو َا٣وـ كلوٖ ٍ     ثلإ هقبثلِ ثب ّ كوبكگ٘لٕ ق

ٖ  ٣قل ؿك قب٣ـُ ،. هخالًاّو٘ت ؿاكؿ آَل ٣بم ٣قلٖ گَٗوـ   إ كلٖ هو

ٖ   علكت ام لجٔ ؿّوـ؛ پوي ثولإ     پلتگبُ اعتوبل ًقَٙ كا افناَٗ هو

ٌبى ثبٗـ ثولإ   ،هبًـى ام ؽٜل ًقَٙ اٗوي ثبٗـ ام هلم فبٓلِ گلفت. ًا

آلوَؿ   ّوبٕ گٌوبُ   ّوب ٍ هَق٤٘وت   پِ٘گ٘لٕ ام اكتكبة گٌبُ، ام لغنُوگبُ 

كِ عتٖ ام ثلؽٖ كبكّوبٕ ل٘ول عولام پلّ٘ون      إ گًَِ فبٓلِ ثگ٘لؿ؛ ثِ

لو٘ي ًگوبُ ام ؿٗوـگبُ فقْ٘وبى       ؿُ ًَِؿ. ثل فولٕ، ٍا كٌـ تب ثِ گٌبُ آَل

علام ًٌ٘ت؛ ٍلٖ ثبٗـ تَرِ كلؿ كِ ٗلٍكتٖ ّن ثلإ اٗي ًو١َ ًگوبُ   

ل ثب٣ج مًـُ ًٌ٘ت. صِ ٌوبى     ثٌب ّو٘ي ًگبُ ٍا ُوـى ّوَى ؿك ؿل ًا

گ٘نٓ اكتكبة گٌبّبًٖ ثنكگ كا ث٘ـ اك كٌوـ؛ پوي ثولإ اٌٗكوِ     َُؿ ٍ ًا

وت ام ّوو٘ي ًگوبُ        ل ثِ اٗي هلعلِ هٌزول ًِوَؿ، ُبٌٗوتِ ًا ًگبُ ٍا

ت. تفبؿُ ام عكن ٣قل ّو٘ي ًا  عالل ً٘ن صِن ثپَُ٘ن. ه٤ٌبٕ ًا

ٍاق٤وبً      اهب ٓٙلف عكن كلِٖ ٣قل ّوِِ٘ كبكًوبم ًٌ٘وت. گوبّٖ 

ٌبى ًوٖ زبم ؿّـ ٗب ؽ٘ل ًا ـ كبك ه٤ٌٖ٘ كا ثبٗـ ًا ـ  . ؿًا و ـًا  هبًٌـ اٌٗكوِ ً

وت    ٍاروت ًا ت ٗب علام، ٗب عتٖ گبّٖ ؿك اٌٗكِ كبكٕ  كبكٕ هجبط ًا

٘ـ ل٘جوت  كِ هٖ گًَِ كٌـ. ّوبى ٗب علام ُك هٖ كولؿى ؿك ثلؽوٖ    ؿًا

تخٌبّب علام ًٌ٘ت ٍ صِ ٍارت ثبُـ. كٌٖ كا ؿك ٠ًل ثگ٘لٗـ كِ  ًا ثٌب 

ٍاد ؿكثبكٓ ّوٌول آٌٗوـُ   ٍا تغق٘و ، ٍ ثوب كٌوٖ هِوَك       ثلإ امؿ

ـ كِ ٗكٖ ام ٛلف٘ي ٓوالع٘ت  كٌـ. اگل هِبٍك هٖ هٖ ّوبٕ المم كا   ؿًا

ـاكؿ، ثبٗـ عق٘قت كا ث٘بى كٌـ ٍ ل٘جت وت.     ً ٍاروت ًا كلؿى ؿك اٌٗزوب 

وتي   امهٌكل هتَقف ثل ل٘جت گبّٖ ً٘ن ًْٖ ت؛ هخالً اگل ثبمؿُا كلؿى ًا

كٌٖ ام گٌبُ، هتَقف ثل ث٘بى ٣٘ت ٍا پِت ًلٍ ثبُـ، گفتي ٣٘وت  

ت كِ  ـاكؿ؛ مٗلا فلٕ اٗي ًا كبلٖ ً فقٚ ثب اٗي َُُ٘ ٍ ثوب ُوٌ٘ـى   ُا

ـ آى كا آوالط   َُؿ ٍ هٖ ٍا هٖ ٣٘ت ؽَؿ ام ؿٗگلاى هتَرِ ثـٕ ًَا ت

٘ن    ـًا ٍارت ٍ علام هِتجِ َُؿ. هوخالً ًو ت اهل ث٘ي  كٌـ. گبُ هوكي ًا

وت ٗوب       ـا  علهوت ل٘جوت ًا ت، هٔو آٗب ه٣ََٖٗ كِ پَ٘ آهـُ ًا
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تخٌبًت ٍ ل٘جت ت. تقِ٘ ً٘ن اٗي ًا ٍارت ًا وت. گو   كلؿى  بّٖ گًَِ ًا

ٌبى ًوٖ لٖ پبٗجٌـ ثبُـ. ًا ٍاق٤بً تقِ٘ كٌـ ٗب ثِ عكن ٍا ـ ثبٗـ   ؿًا

َاـً ِث مهبًٖ كِ ٣قل ًوٖ ـ، ثبٗوـ ٣والٍُ      ت ثول   تٌْبٖٗ ق٘وٍب  كٌو

ب  هَٗو١َ   ن هلار٤ِ كلؿ تب رن٘ئ تفبؿُ ام عكن ٣قل، ِث عكن ُل١ ً٘ ًا

ت ٗب عولام، عوـٍؿ ٍروَة ٗوب      ٍارت ًا ي كبك  ن ٗا ـاً٘ م َُؿ؛ ثبٗـ ث ه٤َل

وي   علهت  ٍ...؟ امٗا وت  ـام ًا كٍ  آى صٌ٘ت، ك٘ف٘ت ٍ ارنا ٍ ُلٍَٛ كو

ـ:  ع٘ل  هٖ ٕتٙلَُْبؿٙ ال٤ْٙلْونِ غَلَبٓةِ قٙفٕ ٣ٌْٙـٓ »فلهبٌٗ اگول ًفوي    .«الَْْٓٓى ثًِب

  ،ٕ وَ ٌكِ ِث گٌُب هجتال ًِ ٖ٘ل كا ثل َت تغو٘ل كلؿ، ثلٕا ٗا لبلت ُـ ٍ ه

ت ٗوب عول   تٔ ًفي ربٗن ًا ًَا ي ؽ ـاًٖ اكٗبٕ ٗا ام؟ اكٗوبٕ  ثبٗـ ؿق٘قبً ث

وتفبؿُ ام آة   ٍاًٖ ام قج٘ول ًا ٌت. اهَك هجبط فلا ٖ٘ل علام ً٘ َٕا   ّل ه ٍّو

ٍ... ٍروَؿ ؿاكًوـ     ؽَة، گلؿٍ ٍ تفلٗظ، قـم مؿى ؿك پبكل ٗب كٌبك ؿكٗوب 

َاف  َٕا ًفي ه ٖ   كِ ثب ّ ب لوق  هو بى ام آًْ ثولؿ؛ پوي ل٘ول ام     اـً ٍ اًٌ

ن ًا ِث لٍٕ ٣قل ٍ تقَٗت آى ثبٗـ ام ٣لن ُل١ ً٘ تفبؿُ كولؿ ٍ  كبكگ٘لٕ ً٘

َاكؿ عالل  ٤َٓؿ كا ٌُبؽت.ٍ  علام ٗب ًقٍَٙ  ه

 ػول ٍ   راثطٔ ػلن
ِ٘ي فلهَؿـً كِ ام ٣لون عبٗول  ثولٕا     ؿك ًفبكٍ اهبم ثبقل ّبٕ ٘پ

تفبؿُ كي، ٍ ثلٕا ِث كبكگ٘لٕ ٣لون، ٣ولوت كا ؽوبْل كوي.      ؿف٢ ُل ًا

   ٖ ٔ ٣لن ثب ٣ول ثوِ ه٘وبى هو ٌزب ًؾي ام كاٜث ـ. امٗوك   ٗا ًوَ ثولٕا    آٗو

ولُ ثولؿ، ٍ ام ًوَٕ ؿٗگوول        ً ُكٌوت  ؾوَكؿى ام ًفوي ثبٗوـ ام ٣لون ْث

ت؛ اهب ٣ول ؽبْل صوِ ًقِوٖ    ِث كبكگ٘لٕ ٣لن ؿك گلٍ ٣ول ؽبْل ًا

بكُ هٖ ٘بك هْن ُا ٖٓل ٌث ٌزب ِث ا كٌٌوـ كوِ ّلصٌوـ     ؿاكؿ؟ ع٘ل  ؿك ٗا

وبكُ  ربثل ل، ع٘ل  ِث ُا ت. ِث ّو٘ي ؿ٘ل تِ ًا ـُا بمٕ ً ٗ٘ظ ً٘ ٕا  ِث َت

ٌـُ كلؿُ ٗ٘ ٌث ـ، هب ِث َت ت كِ هوب  ًا ي ًا بم ؿاكٗن. عق٘قت ٗا ظ ٍ ُلط ً٘

و٘ت ًوٖ آى ت ِث ؿٗي ٍ ه٤بكف ؿٌٖٗ ّا تِ ًا ًَِ كِ ُبٌٗ ؿّ٘ن ٍ ثوِ   گ

ٌت٘ن؛ صِ الهٖ آگُب ً٘ ٌكوِ     ٗلٍك  ؿٗي ٍ ٣ول ِث اعكبم ًا كًوـ ثوِ ٗا

 عق٘قتٙ ٣ولِ ؽبْل ٍ ؿٍك ام ُبئجِ كا ؿكًت ؿكل كٌ٘ن.

 ي ٍ اخالقٗراثطٔ د
ُ ٌُ٘ـُ ِ هٖ گب ن ك بى ؿٗي: »گٌَٗـ ٗا ـاكؿ اًٌ ً ٖ ـ. ّو٘ي ٗلٍكت كِ  ؿاك ثُب

ت ـ كبفٖ ًا َٖث ثُب ت؛ ٤ٌٖٗ «. فلؿٙ ؽ ه٠ٌَك ام ؽَة، ٣لف اؽالقٖ ًا

بى ثبٗـ ؽٍَ وت  اًٌ ـ. صٌو٘ي       اؽال ، كًا و َ، ؿكًوتكبك ٍ هْلثوبى ثُب گو

بى  ت. ثلًا َٖث ًا بى ُلٗف ٍ ؽ ـ، اًٌ تِ ثُب ـُا ُؾٖٔ اگل ؿٗي ّن ً

َٖث بى ؽ ت كٌٖ اًٌ ي تفكل، هوكي ًا ٍٖل ؿٗي ٗا ـ،  ـ، ٗوب    ثُب و ؿاك ًجُب

ت كٌٖ ؿٗي ـ. عوبل    هوكي ًا و تِ ثُب ٕ ؿُا ٍٖل ُؾٔ٘ت ـث ـ،  ؿاك ثُب

ي پلًَ هٜلط هٖ ؟ ٗا جتٖ ثبّن ؿاكـً  َُؿ كِ ؿٗي ٍ اؽال  صِ ًٌ

ؾبٓوٖ كٍُوي كٌو٘ن.         ثبٗـ ه٤ٌوبٕ ؿٗوي كا ام ؿٗوـگبُ صٌو٘ي ُا

وتي،          ؿٗي گِوتل ثوِ ؿًوت ؿُا وـى، ًا ًَا ؿاكٕ ثوِ ا٣تقوبؿ آًْوب ًوبمؽ

ن كٍِٗبفتي ؿك عَ٘كٗ ٖ ٍ اهَكٕ اماٗي هلًا ًَا ت ٍ ؽوَثٖ   ؽ قج٘ل ًا

ووت ؿك ٠ًوول آًْووب ثْوولُ گووَٖٗ،  هٌووـٕ ام ف٘ووبٗل اؽالقووٖ هبًٌووـ كًا

بى اٗوي تفٌو٘ل ام    ؿكًتكبكٕ، هْلثبًٖ، ؽٍَ ت. ثلًا اؽالقٖ ٍ... ًا

ت ًت٘زوِ گلفتوِ ُوَؿ كوِ ؿٗوي ام اؽوال         ؿٗي ٍ اؽال  هوكي ًا

ت. كاثٜٔ اؽال  ثب ؿٗي ام هٌوبئ  ـًا وت كوِ ؿك     ر ل ثٌو٘بك هْووٖ ًا

ت. ثِ ا٣تقبؿ ثلؽٖ، اؽوال    هغبفل ًٜظ ثبالٕ فلٌفٖ ؿً٘ب هٜلط ًا

تي اؽال  ً٘كَ ثـٍى ا٣تقبؿا  ؿٌٖٗ  ثب ؿٗي اكتجبٙ هٌتق٘ن ؿاكؿ ٍ ؿُا

هوكووي ًٌ٘ووت. ؿك هقبثوول، ثلؽووٖ ا٣تقووبؿ ؿاكًووـ اؽووال  ًووكَالك   

ٌبى هٖ اهكبى ت؛ ٤ٌٖٗ ًا وتِ ثبُوـ      پقٗل ًا ـ اؽوال  ؽوَثٖ ؿُا ًَا ٍ ت

 عبل آالً ثِ ؿٗي پبٗجٌـ ًجبُـ. ؿك٣٘ي

وت ٍ   ؿاكثَؿى ٍ ؽَة تَٔك ثٌ٘بكٕ ام هلؿم ام ؿٗي تجبُ ًا ثَؿى ُا

زوبم ؿق٘و        كوتل، ؿٗي تي ا٣تقوبؿا  ؿٌٗوٖ هغكون، ًا ؿاكٕ كا ثِ ؿُا

    ٖ كٌٌوـ. تٔوَك ٣ووَهٖ ام     ٣جبؿا  ٍ ك٣بٗت اعكوبم ُول٣ٖ ه٤ٌوب هو

ت كِ اؽال  ٣وَهٖ ؽوَة ثبُوـ ٍ ؿٗوي    ؽَة ؿاكثوَؿى   ثَؿى اٗي ًا

هت ثل هٌبئل ٣جبؿٕ ام قج٘ل ًوبم، كٍمُ ثِ ـٍا وت.     ه٤ٌبٕ ه َافول ًا ً ٍ

ٍاقو٢ ؿك  كٕ ٓغ٘ظ ٍ هٜبث  ثب  ِ    اٗوي  ثلإ ؿٍا ٓوَك    مهٌ٘وِ ثبٗوـ ثو

هبًٌـ اكتجبٙ ٣قبٗـ ٍ اؽال ،  ّبٕ گًَبگَى ؿٗي و   ثٌ٘بؿٕ ؿكثبكٓ ثؾَ

ٍ ثوِ   و ٍ اكتجبٙ آًْب ثب ٗكوـٗگل تأهول كولؿ،    اكتجبٙ اؽال  ٍ فقِ، ٍ...

َاى فقٚ ثِ ثؾِوٖ ام ؿٗوي    پبًؼ اٗي پلًَ ؿًت ٗبفت كِ آٗب هٖ ت

َ    هلتنم ثَؿ ٍ ثؾَ ّوبٕ   ّبٕ ؿٗگل كا ًپقٗلفت ٗب اٌٗكوِ ّوؤ ثؾو

 ؿٗي ثب ٗكـٗگل پًَ٘ـٕ ٍح٘  ؿاكًـ؟

ولاى، ٍٟوبٗف ارتووب٣ٖ ٍ       والهٖ ؿك ٗا قوالة ًا لٍمٕ ًا َ ام ٘پ ٘پ

ف ؿٌٖٗ تلقٖ ًوٖ ٖ رنٍ تكب٘ل ٌلوبى ٍٟ ًً٘ب ٘فٔ ُول٣ٖ ٍ  ُـ؛ ٤ٌٖٗ ه

ت كِ ؿك ٣لِٓ ؿٌٖٗ ؽَؿ ًوٖ وٖ هِوبككت    ؿاًٌ ّبٕ ارتوب٣ٖ ٍ ًً٘ب

ـ ٍ گوبى ًوٖ تِ ثُب ـ، ِث تكل٘وف   ف٤بل ؿُا ّ زبم ـً ي كبك كا ًا كلؿ اگل ٗا

ت. ع٘ل  اهبم  ُ، ٍ گٌبّكبك ٍ فًب  ًا  ؽوٌٖ٘ ُل٣ٖ ؽَؿ ٣ول ًكلؿ

ُ ي فلٌّگ ٍ  كا ثبٗـ مـً ت. ٍا ٗا ي ثؾَ ٠٣٘ن ام ؿٗي ؿاًٌ فْن كٌٌـٓ ٗا

زوبؿ كولؿ كوِ ُوؾْ ؿٗوي       الم كا ؿك ه٘بى هولؿم ٗا ؿاك،  ٣وَهٖ ام ًا

وب،   ٣الٍُ  ن ؿاكؿ كِ تلل آًْ ٍارت ارتوب٣ٖ ً٘ ٕ، ٍٟبٗف  ف فلؿ ثل تكب٘ل

ـاؿ هٖ ٍارت قلو ُ، تلل  ـ تلل ًوبم ٍ كٍم  َُؿ. ّوبًٌ
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ت پلًو٘ـُ ُوَؿ    زبم ٣ول ٓبلظ هوكي ًا ؿك ثلاثل ًفبكٍ ثِ ًا

وت؟     َإ ًفوي ثوـ ًا ٌوبى     كِ آالً صلا ّ وكبلٖ ؿاكؿ كوِ ًا صوِ ُا

ت ٍ صِ َاّـ لقإ لقٗقٕ كا كِ ُل٣بً عالل ًا ثٌب هف٘ـ ّن ثبُـ  ثؾ

َاكُ ثوـ      گًَِ ًٌ٘ت كِ پبًؼ ه٘ل كٌـ؟ اٗي َإ ًفوي ّوو ؿاؿى ثِ ّو

َاّٖ   َاَّ ؿل؛ ٍ صِ كٌٖ گفتِ ّل ؿلؾو َإ ًفي ٤ٌٖٗ ؽ ثبُـ. ّ

َافقوت ثوب آى ثولإ      وت ٍ ه َإ ًفي ثـ ًا ت؟ اٗي آل كِ ّ ثـ ًا

ٌ َإ ًفٌوَ        بى ٗلك ؿاكؿ ٍ اماٗوي ًا ٌوبى ثبٗوـ ّوِ٘وِ ثوب ّو كٍ ًا

ـاكؿ.  هؾبلفت كٌـ، كل٘ت ً

ت كِ صِ كٌٖ گفتِ هب ثبٗوـ   ثلإ ثلؽٖ اٗي پلًَ ّب هٜلط ًا

زبم ؿّ٘ن؟ اگول ا٣ووبل هوب ؽوبلْ      ـا ًا ّلكبكٕ كا ؽبلٔبًِ ٍ ثلإ ؽ

ٌبى ثِ فق٘لٕ كوك كٌوـ، هؾوبكد ؿكهوبى     ًجبُـ صِ هٖ َُؿ؟ اگل ًا

ثِ ٣ْوـُ ثگ٘ولؿ، هـكًوِ ٍ ث٘وبكًوتبى ثٌوبمؿ ٍ ؽالٓوِ        ث٘وبكٕ كا

زبم ؿّوـ ٍ ؿك٣و٘ي   كبكّبٕ ٣بم وتِ ثبُوـ      الوٌف٤ِ ًا عوبل ؿًٍوت ؿُا

  ِ ّلعوبل ؽوـهبتٖ ٣ووَهٖ     ؿٗگلاى ٍا كا ثٌِبًٌـ صِ ٣٘جوٖ ؿاكؿ؟ ثو

زبم هٖ ٖ   َُؿ كِ هلؿم ثِ ًا وتفبؿُ هو كٌٌوـ. صوِ    َٛك كاٗگبى ام آًْب ًا

كوي ًفْووـ صوِ     ـا ثبُـ ٍ ّو٘ش لنٍهٖ ؿاكؿ كِ عتوبً ؽبلْ ثلإ ؽ

ت؟ زبم ؿاؿُ ًا  كٌٖ صٌ٘ي كبكّبٕ ؽ٘لٕ ًا

 ٖ كًوـ؛ اهوب كوتول ثوِ آًْوب       صٌ٘ي هٌبئلٖ ؽ٘لٖ ًبؿُ ثِ ٠ًل هو

وت. صٌو٘ي ٛولم تفكولٕ عكبٗوت ام اٗوي        ؿاكؿ كوِ    پلؿاؽتِ ُوـُ ًا

پوقٗل   ّبٕ ث٘گبًِ ٍ كفلآه٘ن آًو٘ت  فلٌّگ هب ثل احل ثلؽَكؿ ثب فلٌّگ

الم ٍ للة ت. فلٌّگ ًا ت؛ پ٘ولٍٕ   اٗي ؿك ًا مهٌِ٘ كبهالً هتفبٍ  ًا

الهٖ ثب تَرِ ثوِ ت٤ج٘ول قولآى ؿك عكون      َإ ًفي ؿك فلٌّگ ًا ام ّ

ت: ٔ ٍٓ» ُلل ًا َُا ٔ ٣ٓلى أَفَلَإَٔٗتٓ هٓيِ اتَّؾَقَ إِلِْٓٔ ّٓ ٔ اللَِّ ؽَوتَنٓ   ٣ٙلْنٍ ٍٓ  أََٗلَِّ

ِ  فَوٓ غِشبوٓةًثٓٔٓلُِٙ   ر٤ٓٓلَ ٣ٓلى قَلْجِِٙ ٍٓ ًٓو٤ِٕٙٙ ٍٓ  ٣ٓلى « يْ ْٕٗٓـِٗٙ هٙيْ ث٤ٕٓوـٙ اللَّو

ًـ هت٤بل ؿكثبكٓ َْٗؿ هٖ(. 23)ربحِ٘:  ـٍا فَكُلَّوب روبءٓكُنٕ   أَ» فلهبٗـ: ً٘ن ؽ

ٕتَكْجٓلْتُنٕ فَفَلٗقبً كَقَّثٕتُنٕ ٍٓ  كًَٓٔلٌ ثِوب ال تََْٕى « فَلٗقوبً تَقْتُلُوَى   أًَْفٌُٔكُنٔ ًا

َإ ًفي ا صٌ٘ي آٗبتٖ ًِبى هٖ(. 87)ثقلُ:  الم ؿٌّـ كِ ّ م ه٠ٌل ًا

ت ٍ ثبٗـ ام آى پلّ٘ن كلؿ.  ثٌ٘بك ؽٜلًبل ًا

آٌّتِ ه٘بى ًٌول رـٗوـ    ام ٛلف ؿٗگل، فلٌّگ هتفبٍتٖ آٌّتِ

َإ ًفي كا كون  ت كِ قجظ ّ ٖ   ؿك عبل گٌتلٍ ًا ُووبكؿ.   كًوگ هو

َاة اهلثِ ٖ   ُبٗـ ُوب ّن ؿك ر امهٌكول، ٣جوبكاتٖ هبًٌوـ     ه٤ولٍف ٍ ًْو

َاّـ ؿلن هٖ» گًَِ ت٤وبث٘ل   ٌُ٘ـُ ثبُ٘ـ. اٗي ، ٍ... كا«ؿًٍت ؿاكم»، «ؽ

ت كِ ؿك قبلت فو٘لن ٍ ًولگلهٖ ثوِ     ثلآهـُ ام فلٌّگ ّبٕ للثٖ ًا

َُؿ. احلپوقٗلٕ ام فلٌّوگ لولة ثوِ روبٖٗ       ّب آهَمٍ ؿاؿُ هٖ ثضِ

ـاعبفٞ، ّن كن ت كِ عتٖ ت٤ج٘ل ؽ كن ام فلٌّگ هب عوقف   كً٘ـُ ًا

ـا ا   كِ عتٖ هبككٌٌ٘ت َُؿ؛ ؿكعبلٖ هٖ ٣تقوبؿ  ّب ً٘ن، كِ آالً ثوِ ؽو

     ٖ وتفبؿُ هو ـاك ًا گْو ـًا تٌـ، گبُ ام ٣جوبكاتٖ هبًٌوـ ؽ ـُا كلؿًوـ. اٗوي    ً

وت   ّبٕ كفلآه٘ن ام ٍٗوگٖ گلاَٗ ت كِ هـ٣ٖ ًا ّبٕ ؿٍكٓ هـكى ًا

وبى اگول     ٌبى ثبٗـ ثِ ؿًجبل عقَ  ؽَؿ ثبُـ، ًِ تكبل٘ف. ثل اٗوي ًا ًا

ٌبى ؿك ؿٍكاى هبقجل هـكً٘تِ ؿك رٌت ٍرَٕ تكل٘ف ٍ ٍٟ٘فٔ ؽوَؿ   ًا

ًـ ثبُـ. ثَؿ، عبل ث ـٍا اٗوي فلٌّوگ       بٗـ ثِ ؿًجبل هٜبلجٔ ع  ؽَؿ ام ؽ

ؿاكاى ّن ًلاٗت كولؿُ، ٍ كوتول    ّب ٍ ؿٗي كن ثِ فلٌّگ هٌلوبى كن

وت، ثلكوِ ه٤ووَالً       زوبم تكل٘وف ًا كٌٖ ثِ ؿًجبل كٌت ٌُبؽت ٍ ًا

 َُؿ. ُبى هٖ ّوت افلاؿ ٓٓلف اكٗبٕ للاٗن ٛج٤ٖ٘

ِ  ثلٛلف وت.  ّو  ُـى اٗي هِكال  ؿك گلٍ تج٘٘ي كِٗو بٕ آى ًا

وت؟ لوق  صٌ٘وت؟     ـام ًا اٌٗكِ هي صِ ٌّتن؟ مًـگٖ عق٘قٖ هي ك

َاث٘ـى، ٍ اكٗوبٕ ً٘بمّوبٕ ٛج٤٘وٖ ٍ هوبؿٕ      آٗب لق  فقٚ ؽَكؿى، ؽ

ت؟ آٗب ثزن مًـگٖ ؿًَٕ٘، مًـگٖ ؿٗگلٕ ؿك كبك ًٌ٘ت؟ آٗب لقاٗوق   ًا

ـاكؿ؟  ؿٗگلٕ ٍرَؿ ً

َٕ ّن ل٘ول ام لوق  ؽوَكؿى،     گٖ ؿً٘ ت كِ ؿك ّو٘ي مـً ثبٗـ ؿاًٌ

ُؽ َاًٖ هبـً ٍ... لقاٖت ٍرَؿ ؿاكؿ. كٌبًٖ كِ ؿك ث٤ٔـ ع٘ ـى،  ـ، لق  كا  َا٘ث ًا

و٘توٖ   هٌغٔل ؿك ُكن ٍ َُْ  هٖ ب ّا ٍـً ثلٕا آًْ ـا ت ؽ ًَا ـ ٍ ؽ ؿاًٌ

وب لوق     ـاكؿ؛ اهب كٌبًٖ ّن ٌّتٌـ كِ ؿك ّوو٘ي ؿً٘ ّوبٕ ؿٗگولٕ كا    ً

و     صِ٘ـُ ق ٣بلن كا روو٢ كٌٌوـ ثوب ٗا ــً اگل ّؤ لقٗا ٤بًِ ه٤تق ي اـً ٍ قٛب

ٌْب ؿك٣٘ي لق  ٌت. ٗا ً٘ ِ ب  ّب قبثل هقبٌٗ گٖ ؿً٘ عبل ا٣تقبؿ ؿاكـً ّؤ مـً

 ِ ـ صِن ثو ٖٓل اؽلٍٕ هبًٌ گٖ ا وت ٍ مًوـگٖ    ّون  ؿك هقبثل مـً مؿى ًا

ٖٓل ث٤ـ ام هلگ ُل١ٍ هٖ ًٍوٖ   ا ل ؿك بؿ ِث ي ا٣تقبؿا  ؿك ًْ َُؿ. اگل ٗا

ٖ٘ل ام هٌبئل ؽَؿِث ـ. ِث ؽَؿ عل هٖ َُؿ، ؽ ًَ وتٖ صقوـك مًوـگٖ     ُ كًا

گٖ عق بى ثلٕا آثبؿكلؿى مـً ك ؿاكٗن؟ اگل توبم ّوت اًٌ ٕ كا ثٍب ٖ اؽلٍ ٘ق

ـ، ًوٖ َٕ ٓلف َُؿ ٍ آى كا ّـف قلاك ؿّ ٕ ؽَؿ  ؿً٘ َاـً ِث ع٘ب  اـث ت

َٕ كا ثلٛلف هٖ ٖ ٍ عبٗل ؿً٘ ـٗا بمّبٕ اثت ـ، ثلكِ تٌْب ً٘ ٌـِٗ كٌوـ ٍ   ٘ث

ـ:  هٖ كٓثِّٖ لَأَرِـٓىَّ ؽَٕ٘لاً هٌْْٙوب    إِلىلَئٙيْ كٔؿٙؿٕ ٔ ٍ ٓ السَّبعٓةَ قبئِمٓةًهب أَُٟيُّ ٍ ٓ»گَٗ

وت ٍ فولؿا    36كْف: « هٌْٔقَلَجب ت كِ اهلٍم كٍم ٣وول ًا وبى ؿُا (. ثبٗـ ٗا

وت كوِ        وَٕ ًا ٌت، ثلكوِ هغٔوَل مًوـگٖ ؿً٘ ؿٗگل فلٓت ٣ول ً٘

ٖ  َٓك  پبٗبى ِث ت هو وت كوِ اكمٍ     ًبپقٗل ؿك آؽل  ثلؿُا زًب ُوَؿ؛ ًآ

ي تلقٖ ؿكثبكٓ فبٗـٓ  ا٣وبل هِؾْ هٖ ضوِ گوبّٖ ؿك   َُؿ. ٗا ؿٗي ام ًآ

ـ ؿٗي گفتِ هٖ َٗا بى ف ٘بك ٣بٖل هقبم ٘ث ت. گُب هٖ َُؿ، ٌث گٌَٗـ ؿٗي  تل ًا

ت. ّلصٌوـ   ب هف٘ـ ًا ـاف فلؿٕ ٍ ارتوب٣ٖ ؿك ّو٘ي ؿً٘ ِجلؿ ّا ثلٕا ٘پ
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كي فبٗـُ ت، ٘ل ت ؿكًت ًا ي ثلؿُا ب ؿاكؿ،  ٗا گٖ ؿً٘ ٕا كِ ؿٗي ثلٕا مـً

ت كِ هخالً لقاؽَكؿى ثل كوتل ام فبٗـُ ول  ٕا ًا ٕا تقَٗت فك ؿاكؿ. ٓا

ول، اهوبم ثوبقل    ت، ِث ّو٘ي ؿ٘ل گٖ اؽلٍٕ ًا ٙ ِث مـً  فبٗـٓ ؿٗي هلَث

ـ:  هٖ ٕتَجٕ ِ ؽَبلْٙٓ الْأ٣َٕوٓبلِ لَٕٙ٘ٓمِ الْزٓنَاء»فلهبٌٗ  .«ًٍٓا

وت؛ اهوب     كلؿى ثِ آىْ اهكبى گفت٘ن اؿإ ُكلِ ٣لن ثب ٣ول پوقٗل ًا

زبم َُؿ كِ ثلإ كٍم ق گًَِ اٗي ٣ول ثبٗـ ثِ ٘بهت هف٘وـ ثبُوـ؟   إ ًا

تج ِ»ُبٗـ ه٠ٌَك ام كلؤ  اٗي ثبُـ كِ ث٤ٖ٘ ا٣وبل ؽ٘ل ّلصٌوـ  « ًا

زبم هٖ ٖ   ؿك ٟلف ؽَؿٍ ؿكًت ًا ـاً ثبٛول هو گولؿؿ.   َُؿ، احل آى ث٤

ًـ هت٤بل ؿك قلآى كلٗن هٖ ـٍا َا  » فلهبٗـ: ؽ َا ال تُجٕٜٙلُو ٗب أَْٜٗٓب الَّقٗيَ آهٌُٓ

ٍٓالْوأَفى   وبى، احوول كوووك   ثوولاٗي(. 264: )ثقوولُ« ٓٓوـٓقبتٙكُنٕ ثِووبلْوٓيَ  ًا

      ٖ ُوَؿ.   ؽبلٔبًِ ٍ پٌْبًٖ ثِ ٗت٘ن ثوب هٌوت ٍ افٗوت ث٤وـٕ ثبٛول هو

ـاً   كِ ام اٗي آِٗ ثلهٖ  گًَِ ّوبى ت احل ٣ول ٓبلغٖ ث٤و آٗـ، هوكي ًا

 ثب كبك ؿٗگلٕ ام ث٘ي ثلٍؿ.

ثبٗـ ثكَُ٘ن ا٣وبل ٓبلظ كا عفٞ كٌو٘ن توب ثوب گٌبّوبى      ،ثٌبثلاٗي

ِ گبُ ٣َ. ؿٗگل ثبٛل ًًَِـ إ  اهلٖ احل ٗك ٣ول كبك ؽَة كا ؿك لغ٠و

ـاؿ كِ ثب٣ج هٖ ثبٛل هٖ ٌوبى    كٌٌـ؛ هبًٌـ اكت َُؿ ٗك ٣ول ا٣ووبل ًا

ٍٓهٓيْ ٗٓلْتَـٙؿٕ هٌْٙكُنٕ ٣ٓيْ ؿٌٗٙوِٙ فَ٘ٓؤوتٕ ٍّٓٔوَٓ كوبفٙلٌ فَأٍُلئٙوكٓ      »رود: ثل ثبؿ 

ام ُووب كوِ   ٍ كٌبًى (؛ 217)ثقلُ: « الْأخِزَة وٓعٓجَِٜتٕ أ٣َٕوبلُْٔنٕ فٖٙ الـًْٜ٘ب 

ام ؿٗي ؽَؿ ثلگلؿًـ ٍ ؿك عبل كفل ثو٘لًـ، آًبى كلؿاكّبِٗبى ؿك ؿً٘وب  

قوـك   پي هٌئلٔ عجٚ ٍ تكف٘ل ؿك ٣لن كوالم آى . َُؿ ٍ آؽل  تجبُ هى

     ِ إ  اّو٘ت ؿاكؿ كِ عتٖ اگل كٌٖ ؿك ًوٜظ ًجوَ  ثبُوـ، ثوب لغ٠و

ٍٓإِلَوى  ٍٓلَقَوـٕ أٍُعٙوٖٓ إِلَٕ٘وكٓ    » َُؿ: ٍكمٗـى، ّؤ ا٣وبَل تجبُ هٖ ُلل

الَّووقٗيَ هٙوويْ قَجٕلٙووكٓ لَووئٙيْ أَُْوولَكْتٓ لَ٘ٓغٕووجَٜٓيَّ ٣ٓوٓلُووكٓ ٍٓلَتَكُووًََيَّ هٙوويَ  

 (.65)مهل:  «الْؾبًٙلٗي

ل ثبٗوـ      ًت٘زِ آًكِ ٍقتٖ هٖ زوبم ؿّو٘ن، ٍا َاّ٘ن كبك ؽ٘ولٕ ًا ؽ

ـا كا ؿك پوٖ       وت ٍ كٗوبٗت ؽو تِ ثبُ٘ن كِ اٗي كبك ؽوَة ًا ٣لن ؿُا

ًزبم ؿّ٘ن ٍ هلاقت ثبُ٘ن ثب ا٣ووبل  ؿاكؿ، ًپي آى كا ثب ً٘ت ؽبلْ ا

 ًبُبٌٗت ث٤ـٕ آى كا تجبُ ًكٌ٘ن.

 هٌجغ ........................................................................................... 
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