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 خذا ثِ قشة هؼٌبٕ

ٖ  اُ اٝو٦الكبر  آًْوب  اهظوبل  ٍ سقوَة  ٍ قوَة  كلوبر ٜ  ٭َفو  هوبل

ٍاٗبر اُ كِ ثِ اكشوبل قَٗت ثِ ٗق٘يًٖ٘شٌي، ثل ي ٙيُ گَفشِ ٍ َإ  . ًا ثو

ز: ٙيُ ث٘بى هوشلف سفَٖ٘ ىٍ هيا، ثِ قَة ا٦ٝالف  ٕا

ٖ  قربة» ثٌب ثَ سفَٖ٘ ًوٖز، ٕ  «اهلل الو ٕ  سٮج٘وَ وز ٍ   هؼوبُ ٕا

ز كِ ثٌيُ ثِ هقبهٖ هٖ ٍٕي كِ هويا ثوِ    هٌ٪ٍَ اُ قَة ثِ هيا آى ٕا

ٍاٗبسٖ كٌي. ىٍ ٕوٌ٘ سَػِ هٖ ِ  ٕوي هيا ثِ َةسق اُ كِ ٍ  ه٘وبى  ثو

ز آهيُ ٖ  هٮٌوب  اٗي ثَ ٙبّيٕ ًِ٘ ٕا َاى  هو ٕ  ٗبفوز.  سو َا هظوبل، اُ   ثو

ز كِ فَهَى: هيإ هشٮبل ٍَٕل هيا  لَوب » :فَهبٗوي  هٖ ًقل ٙيُ ٕا

َِالُ َٓافٙلِ إِلَٖٛ ٗٓشَقَََّةٔ ٭ٓجٕيٕٙ ٗٓ ٖ  لٖٙ هٔوْلٙٞبً ثِبلٌَّ ًَا  أُكٙجٛؤِ  كٓشَّو  أَكٕجٓجٕشُؤِ  فَوئِ

ٕٙ ِٕٔٓوٕٮٓ كٌُْزٔ ٕٙ ثِِٙ، ٍٓثََُٓٞٓٔ ٖٕٗٓو٬ٓٔ الٌَّ ٖ  ثِِٙ، ٍٓٗٓيُٓٔ ٗٔجَُٕٞٙ الٌَّ  ٗٓوج٦ٕٙ٘ٔ  الَّشٙو

ٖ  ٍٓإِىِ أَ٭٦َٕٕ٘شُِٔ ٕٓأَلٌَٖٙ ثِْٓب ٍإِىْ ٕوشَٮٓبًًَٙ ، 1، ع 1385)ىٗلووٖ،  « أَ٭ٌْٓسُؤِ  ٕا

ويى ًوبُّوبٕ ًبفلوِ ٍ هٖوشلجٖ ىٍ     ؛ (91ٛ  ًَا َاٍُ ثٌيٓ هي ثب ه ّو

گوَىى سوب هلجوَة هوي ٙوَى، ٍ      ٖ ثِ هي ًِىٗك هو ، ٍَٝر اهالٛ

ٙوَم سوب ثوِ ٍٕو٘لٔ هوي       هي گَٗ ٍا هٖ ،َّگبُ هلجَة هي گٚز

َٙم سب  سب ثِ ٍٕ٘لٔ هي ثجٌ٘ي، ٍ ىٕز ٍا هَٖٙم  ٍ ؿٚن ٍا هٖ ،ثٌَٚى

ؼوبم ىّوي   ٍا ًا َ  .ثِ ٍٕ٘لٔ هي كبٍ  ٕ  اگو َاّوي   ؿ٘وِ ثوِ ٍا   ،اُ هوي ثو

 .ىّن ىّن ٍ اگَ ثِ هي دٌبُ آٍٍى، دٌبّ٘ هٖ هٖ

ِ  كي فٖ ه٦لت اٗي اگَؿِ :گفز ثبٗي ً٪َ اٗي ىٍثبٍٓ  ه٦لوت  ًفٖو

ز، ٝل٘لٖ وز؛  سأهول  ػبٕ ثبٙي، ّو٘ي قَة هٮٌبٕاٌٗكِ  ىٍ ٕا  ٕا

َا ٖ    هؼبُٕ هٮٌبٕ ُٗ وشفبىُ هو ِ  ٙوَى  ىٍ ػوبٖٗ ٕا ٕ   كو  كوبٍثَى هٮٌوب

ٔ »اىثب،  ا٦ٝالف ثِ ٍ ًجبٙي، كق٘قٖ ىٍ آًؼب هٌبٕت ِ  قٌَٗو إ  «ٝوبٍف

 ٖز.ً٘ اىهَ ًٚبى ىّي هٮٌبٕ كق٘قٖ كِ ثبٙي ىٍ كبٍ

َإ كِ ىٗگَٕ سقََٗ ي، كَىُ هيا ثِ قَة هٮٌبٕ ث ز اٗي ًا ِ  ٕا  كو

وز، اثشويا       ٖوبى اُ ٦ًفوِ هلو  ٙويُ ٕا ٕ  ؿَى ًا اٍُٗ  كون  هَػوَى

 ٍٕ٘ي، ؿَى ٌّوَُ  ٕي سكل٘ف  ثِ آًكِ كشٖ دٔ اُ. َٙى هلَٖة هٖ

ز، ىٍ ٖ كٖت ًكَىُ ٕا َاٍ   هقبم سَٗي دبٗ٘ي كوبالر ؿٌيًا ىاٍى؛  ّوب قو

ٖ  ًٍوي هشٮوبل  هيا كِ هقبم ىٍكبلٖ وز:  ثلٌوي  ًْبٗوز  ثو ّوَ الٮلوٖ   » ٕا

َاٗي فبٝلٔ(. 4)ٍَٕٙ: « الٮ٪٘ن ٖوبى  هقبم ث٘ي ثٌبث ًوي  هقوبم  ٍ ًا  هيٍا

ز ًْبٗز ثٖ سب ٝفَ ث٘ي ٖبى، ثَ كوبالر ٍا ً٘وِ   سيٍٗغ ثِ. ٕا ثب ٍٙي ًا

ٖ   ثِ ٭جوبٍر ىٗگوَ،   َٙى. افٍِىُ هٖ ِ   اُ ٝوفَ ىٍٍ هو ٕوَٕ   ٙوَى ٍ ثو

ِاٗ٘ كوبال ًْبٗز د٘٘ هٖ ثٖ ٔ ٍٍى. اف َاّي ٙي كِ فبٝول   ر هَػت ه

ٖبى ثب ز، كوشَ هيا، سكٌَٖٗ ًا ِ   كِ كوبل ه٦ل  ٕا  َٙى ٍ ىًٍش٘ؼِ ثو

َاّي ٙي ًِىٗك هيا  .سَ ه

ز، ه٦لوَة  دٌٖي سٮجَٕ٘ ٭بم اگَؿِ ًِ٘ هٮٌب اٗي َا    ٕا ًٖ٘وز؛ ُٗو

ِاٗ٘ كووبالر  َاّوي ٙوي ٍٕ      ثيٗي هٮٌبٕز كِ اف ٖوبى هَػوت ه ًا

ِ  ثِ هويا  سيٍٗغ ثِ َ  ٙوج٘ ٖ  يگوَىى. ؿٌو٘     سو  ٍ ٭جَىٗوز  ٍٍف ثوب  سقَٗجو

الم ثلٌي هٮبٍ  ٍ قَآًٖ ث٘بًبر ثَ كِ سَك٘يٕ ز، ٕوبُگبٍ  كبكن ٕا  ٕا

الهٖ سٮبل٘ن. ًٖ٘ز ٍاػي هٖ ٍا كوبلٖ َّ ٕا ٖبى  ِ  كِ ًا  إ َٙى، ٭٦٘و

ي الْٖ هٖ ٍاق٬. ىًا َاى       ىٍ ٖبى اُ هوَى ؿ٘وِٕ ًوياٍى ٍ ىهوبىم اُ هو ًا

ٖوبى  ٭قل ثَى. الجشِ ؿَى ًٮوز الْٖ ثَُْ هٖ ٕ  قوز كق٘ ًا  اُ ثٖو٘بٍ

َإ سقَٗوت    ٍا ىٍک ًوٖ سَك٘يٕ ثلٌي هٮبٍ  كٌي، ث٘بى اٗي ه٦بلت ثو

ز ٍ ٍاٗبر ىٍ ثِ ًّي، هٌبٕت ٕا  ً٘وِ ؿٌو٘ي   ثٍِگبى كلوبر ٍ آٗبر، ٍ

ٖ . ٍػَى ىاٍى سٚجْ٘بسٖ ٍا        كشو الفوب٧ ً٘وِ قوبىٍ ًٖ٘وشٌي اٗوي كقوبٗ  

َإ ؿِّ٘وبٖٗ هبًٌوي    آى َا الفب٧ ث ز، ث٘بى كٌٌي؛ ُٗ گًَِ كِ ٙبٖٗشِ ٕا

ٌاة، ٍ   سلوٖ، ٕوَُٗ ٍ  ٩لوز، ٌَٖٙ٘ٗ ٍ ىٍٍٕ، ًٍَ ٍ ًِىٗكٖ ٍ ٭و

ٖبى ثِ إٓبٗ٘ ٍاكشٖ ٍ هوَثٖ ثوب آًْوب     كِ ىٍ ًُيگٖ ػَٗبى ىاٍى ٍ ًا

ِ    كٌي، ٬١ٍ ٙيُ آٌٙبٕز ٍ ىٍكٚبى هٖ َإ ؿِّ٘وبٖٗ كوِ ثو ي، ًِ ث  ًا

ًي َالن ٗب هيٍا ز. ٭  غ٘جٖ هَث٣َ ٕا

َاى ثِ الجشِ ًوٖ شجبُ سقََٗ اٗي ٥ٍَكلٖ س َاى   ًٖوز؛ ىا ٍا ٙا َا افو  ُٗو

وشفبىُ اُ ؿٌو٘ي     هش٤َٕ هٖ ٌوي ثوب ٕا ًَا سٚوجْ٘بسٖ ٍٙوي كٌٌوي ٍ ثوَ      س

ِاٌٗي.  كوبالر هَى ث٘ف

شفبىُ ثب ٍاٗبر اُ ٕا َاى ثوِ هٮٌوبٕ     ثٍِگبى، هٖ كلوبر ٍ آٗبر، ٍ سو

ِ  هٮٌوب  اٗي ىٕز ٗبفز؛ اگَؿِ هيا ثِ قَة سَٕ اُ سَ ٍ ل٦٘ف ىق٘   ً٘و

شٮبٍُ اُ  ًٖ٘ز. هبلٖ آى اهظبل ٍ هؼبُ ٍ ٕا

ًي هٖ ًَا ٕٓأَلَكٓ ٭ٙجٓبىٕٙ ٭ٌِّٖٓ فَئًِِّٖ قََِٗوتٗ » فَهبٗي: هيٍا )ثقوَُ:  « ٍٓإِ

ثِ ثٌيگبًن ثگَ كوِ هوي ًِىٗكٚوبى ّٖوشن. ىٍ ػوبٖٗ ىٗگوَ       (؛ 186

ب اُ ٍگ (؛ هو 16) : « ًٍَٓلٕيُ أَقََْةٔ إِلَِٕ٘ٙ هٙيْ كٓجٕولِ الٍَِْٓٗويٙ  »فَهبٗي:  هٖ

ٖبى ًِىٗك  سَٗن. گَىى ثِ ًا

ي آٗبر، ٖز ػٖوبًٖ قَة ىٍ ٗا ٖ  الفوب٧  ثب اگَؿِ .ً٘ ِ  ػٖووبً  ٍا ثو

بٍُ ز، ٙا ىٗكٖ ػٖوبًٖ ثوِ هويا هفْوَم     ػٖن هيا ٙيُ ٕا ٖز ٍ ًِ ً٘

بًبٖس ٌْب ٘ث ى. ٗا ز ًيٍا بى ٕا ىٗك كق٘قز ِث ٍا كِ ٍٍف اًٖ ٖ  َس ًِ كٌوي.   هو

ز كِ هالک ٕ، سٮ٘و٘ي   ّبٕ هكبى ٍ ػٖوبًٖ ّبٕ ثبٗي ىاًٖ  كٌٌويٓ  هوبى

بى ثٮي ٍ قَة جز ِث اًٖ ٖو  هيا ًٖ ي هوكوي  . زً٘ َٗا وبث وز  ٌث  ػٖون  ٕا

بى ُا ً٪َ هكبًٖ ز ىٍ اًٖ ٗي ٖد وي،   َس وبى   هكوبى ثٙب ِ  ٍلوٖ اًٖ  هويا  ثو

ىٗك ي؛ ًِ ز ُا ً٪َ هكبًٖ هوكي كِ ؿٌبى ثٙب ٔ   ىٍ ٕا وي هبًو  هلٖل هبًٌ

ٍٖل ىٍ٭٘ي هيا ي،  وي  ىٍٍ هويا  كوبل اُ  ثٙب ًَوبگَى    . ثٙب كشوٖ كوبالر گ
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ي ؿبقٖ بى هبًٌ وبٍٕ ٗب اًٖ ٕ، ٘ث ٖ  ٕالهز ٍ ٗب الغَ  ُٙوشٖ ىٍ  ٗوب  ُٗجوبٗ

جز ِث هيا ٍ قَة ى؛ ثلكِ ثٮي ٍا ًٖ ي ىهبلشٖ ًيٍا ًَِ ٗا ثٔٮويّب،   ٗوب  قَة گ

٣ ََث وبى  ىل ِث ه وز  اًٖ وجز ىاىُ       .ٕا ٍا كوِ ثوِ ىل ًٖ اگوَ ؿِّ٘وبٖٗ 

شگٖ ٍ سٮل  ٗا ٗكٖ هلجز ٍ ىل َٙى، كِ ٭ويُ هٖ هب٥َ ٍ ىٗگوَٕ   ٖث

گوُب هٮٌوبٕ سقوَة ثوِ هويا          وز، ىٍ ً٪وَ ثگ٘وَٗن، ًآ ٌبهز ٕا ٭لن ٍ ٙ

وبى ثوِ     َٙى؛ ثيٗي هٮٌب كوِ گوُب هلجوز ٍ ىل    َس هٖ ٍٍٙي وشگٖ اًٖ ٖث

ع هٖ َاهوَٗ كٌوي. كشوٖ     گَ٘ى كِ َّگِ ًوٖ كٖٖ ؿٌبى ٍا ٍا ف ي ٍا  ًَا س

بًٖ َاهَٙ٘ كٌي، ِث ٕآ ٖوز ٍ ىٍ     اگَ سٞو٘ن ّن ثگَ٘ى كِ ف ٙويًٖ ً٘

ٕ ًوٖ يٍا َاة ٍ ٘ث َاهَٗ كٌي. ه ٍا ف ي ٍا  ًَا  س

ٖبى ؿٌبى ثب هيا د٘ ثِ ّو٘ي وشِ ثبٙوي كوِ    ٕبى، اگَ ىل ًا ًَي ىٙا

ٍا لل٪ِ ي ٍا  ًَا َاهَٗ كٌي، ًِ ًش ٖ  إ ف ٙوَى،   سٌْب اُ ٗبى هيا هٖشِ ًوو

ٍا ٗبى كٌي، ث٘ٚشَ لٌر هٖ  ثَى. ثلكِ َّؿِ ث٘ٚشَ ٍا 

ٍا ثْشوَ ىٍک    ّ٘وز  ؿٌ٘ي ىلٖ، ٝفبر هيا ٍ ٙئَى هَث٣َ ثِ اَل

َٙى. اگَ ؿٌ٘ي ٙي، ىل كوِ ثوب    كٌي ٍ ىًٍش٘ؼِ هٮَفش٘ افٍِى هٖ هٖ

ًي هشٮبل ث٘ٚشَ اٍسجب٣ د٘يا هٖػٌ ٍٍف ّن ز، ثب هيٍا  كٌي. ٔ ٕا

ًي هشٮبل قوَة   َاٗي َّؿِ دًَ٘ي ىل ثب هيا ث٘ٚشَ َٙى، ثِ هيٍا ثٌبث

       ٍ ٍا ىً٘وبٕ دٖوز هوبىٕ  وز. إٍٓ، اگوَ ىلوٖ   ث٘ٚشَٕ د٘يا كوَىُ ٕا

َ  ّبٕ ؿٚن ػلَُ َاُ ٍ فَٗجٌيٓ آى دَ ًكَىُ ثبٙي ٍ ؿِٕ٘ غ٘و اُ هويا   ً

وووشِ ثبٙوووي  ؛ 123، ٛ 1380طوووبًٖ، )ٙوووْ٘ي  ىٍ آى ػوووبٕ ًيٙا

ٍالوشألْ٘ي،  َاّووي (، 191، ٛ 1386ٝووي َاٍ ه هلجووز هوويا ىٍ آى قوو

ٖوبى  ىل ىٍ هويا  هلجوز  گَفز ٍ اگَ ٕ  ًا گَفوز، هلوت هويا     ػوب

ِ    هٖ لٌر هيا ٗبى اُ َٙى؛ ٍ هلت هيا هٖ  ثَى، اُ هٌبػوبر ثوب ٍا هٖوش

 .گَىى افٍِى هٖ هيا ثِ ٍا َٙى ٍ هٮَفز ًوٖ

ًا   بى ؿٌوبى ثوِ  ػِ اًٖ ز َس وٖ هٮ٦وَ     هوكي ٕا ر ٍ ٝوفبر اْل

ُ هوَى     َٙى ٍ ػَل َا٘ٗ ٩بَّ ٙوَى كوِ ُا ٖ ث ّبٖٗ ُا ػالل ٍ ػوبل اْل

ٌوبى      كوِ ثٮ٢وٖ اى٭وب كوَىُ     هَى َٙى؛ ؿٌوبى  ٖث َاقو٬ آـً هوٖ ه وي َث ًا

ز كِ گوَٖٗ هَىٙوبى    ٖ هٮ٦َ  ٙيُ ٕا ًار هقيٓ اْل ػْٚبى ِث  َس

َاهَٗ كَىُ ٍثوبٍٓ    ٍا ف َاالر ى ي قج٘ول اكو ي. ٗا ٔ   ًا ج٘وب، ائوو  ٍ ا٥ْوبٍ  ًا

يگبى ثٮ٢ٖ ٘بٍ ًقل ٝبلق ٌث وز.  هيا ٖث ٍثوبٍٓ    ٙيُ ٕا ِ، ى ًَو  هلو٠ ًو

وبى  كِ كٌٌي هٖ ًقل  اهَ٘هؤهٌبى ٭ٖل ِ  اٚٗ وو وشبى، ىٍ  ىٍ ٙوت  ً٘  ًوٖل

ٖ  َّٗ ٭جبىر، ُا كبل َ  ٍ ٍفوز  هو ٍا ىٍ آى كبلوز     اگو وبى  كٖوٖ اٚٗ

ب كَى ُا ىٗي، سٍَٞ هٖ هٖ ٖ،   ٍفشِ ىً٘ و ز )هؼٖل ، ٛ 41 ، ع 1411ٕا

َاالر (. ى1ٍ، ف 11 ِ  هؼشجٖ كٖي هبما اك وز  آهويُ  ً٘ ِ  ٕا ٖ  كو  ٍقشو

بى ىٗك اٚٗ بى هٖ هٖ هٖؼي ًِ ُٗي ٙيًي، ثيًٚ  ٙوبى  ًٍگ ُا ؿْوَُ  ٍ َل

ٍ.ک: اثي هٖ ٗي ) ٕ، 1405َْٙآَٙة،  َد ٍ ٖبَث  (.1368 ؛ فشبل ً٘

ز ٍاى، كوِ ىٍ ٥وَل       ؿٌ٘ي كِ ثيْٖٗ ٕا َا كوبالسٖ اُ اٗوي ثٍِگو

ي، َّگِ  ٭وَ هجبٍكٚبى كشٖ ٗك هكٍَُ ّن هَسكت ًٚيُ ٭لوز    ثًِا

ز. ٌاة الْٖ ٗب َٙ  ثِ ثْٚز ًجَىُ ٕا  سَٓ اُ ٭

ج٘ب ٍ هٮَٞه َاست هوَٞٛ ًا ًٖ٘ز ٍ ّوَ ثٌويٓ    ىبالجشِ اٗي ه

َاسجٖ ًِىٗك َٙى ٍ ؿٌ٘ي  هولٖٞ هٖ َافل ثِ ؿٌ٘ي ه ؼبم ً ي ثب ًا ًَا س

ٍا َِالُ الَ» سؼَثِ كٌي: كبالر هٮٌَٕ  ٓٗ  ٕ َٓافٙولِ  إِلَوٖٛ  ٗٓشَقَوََّةٔ  ٭ٓجٕويٙ  ثِبلٌَّ

ٍ اٗي ًِىٗكوٖ ثوِ ػوبٖٗ    (، 91، ٛ 1، ع 1385)ىٗلوٖ، « ...بًهٔوْلٙٞ

ِ  ألٕشغَقيّ» فَهبٗي: ٍٕي كِ هٖ هٖ ٖ  ٭قلو ٖ  فو ِ  ٍألقوَهيّ  هٮَفشو  لو

 كشوبً(؛ 41، قٖوز ىٍم، ٛ 3، ع 1365)ف٠٘ كبٙبًٖ، « ٭قلِ هقبم

 ًٌٚ٘ن. هٖ ٍا ٭قل ػبٕ ٍ كٌن هٖ هٮَفشن ىٍ غَ  ٍا ٍا ٭قل

َاٗي ىٍثبٍٓ سفَٖ٘ ٖ  قَة ٝل٘ق ثٌبث ٖ     الْو  ثبٗوي گفوز كوِ ٙوك

ٖبى ًٖ٘ز ز هَػَىٕ ًا ٖ  كَكوز  سوالٗ،  ثب كِ هوشبٍ ٕا وشكوبل  ٕا

ِ  ٍٕوي  هٖ كق٘قشٖ ثِ ىًٍْبٗز ٍ ىّي هٖ ٕبهبى ٍا هَٗ٘ ِ  كو  آى ثو

ٖ  ٍ گٌَٗي، هٖ الْٖ قَة ٍ ًْبٖٗ كوبل ٖ  سَىٗوي  ثو  ٍ كَكوز  ثوب  ٍقشو

ِ  الُم ٙوٌبهز  د٘٘ اُ كِ ٍٕي هٖ ّي  آى ثِ هَٗ٘ سالٗ  آى ثو

شِ ّي   ًق٘ ٌٙبهز ٍ سالٗ اهش٘بٍ، ٭بهل ِٕ ٍػَى دٔ. ٙيثب ىٙا

بٕٖ  كووبل  اٗوي  ٍ ىاًٍوي  هويا  قوَة  ٍ ًْبٖٗ كوبل ثِ ٍٕ٘يى ىٍ ٕا

ٖبًٖ كوبلسَٗي  ٭بلٖ كِ ًْبٖٗ ز ًا  ٍٍكبًٖ ٍ هٮٌَٕ ٕبكز ثِ ٍ ٕا

ٖبى ٍػَى ز إ هَسجِ گَىى، هٖ هَث٣َ ًا ٔ  آى، ىٍ كِ ٍػَى اُ ٕا  ّوو

شٮياىّب ٕ  ًاسٖ، ّبٕ قبثل٘ز ٍ ٕا ٖ  ٍ هٮٌوَ ٖوبً ٜ  ًا َ  ثوب  ٙوو  ٍ ٕو٘

ٖ  سوبم  فٮل٘ز ثِ هَىٗ كَكز اهش٘بٍٕ ُ  ٍٕوٌي؛  هو َا  كَكوز  آى هو

ج٘ب اُ ثٮ٢ٖ هبًٌي ثبٙي، إٓب ثَ  ٍ ٬َٕٗ ل٘بٕ ٍ ًا  ًوٖوش٘ي  اُ كِ هيا ٍا

َ  ثووِ ٙو٫ٍَ  كبلجيٙوبى،  ىٍ ٍٍف ٙوويى ىه٘ويُ  لل٪وبر   سكووبهلٖ ٕو٘

يک ىٍ ٍ كَىًي هٖ  ِكو  ؿٌبى ٙيًي؛ هٖ ًبٗل ثٍِگٖ كوبالر ثِ ُهبًٖ ًا

َاٍُ  ىٍ هوَٗن   ثي ٭ٖٖ٘  الْكٙشَوبةٓ  ءٓاسَوبسٖٙٓ  ٭ٓجٕوئاهللِ  إًِّوِٖ » :فَهوَى  گْو

 ىاى كشوبة  هوي  ثِ كِ ّٖشن هيا ثٌيٓ هي(؛ 30)هَٗن: « ...ًَج٘٘بً ٍٓػٓٮٓلٌَٖٙ

َا ٍ َاٍ د٘بهجَ ه َُا ىاى؛ ق َ  هبًٌوي  كٌوي ثبٙوي،   ٗب هش٤َٕ كَكشٖ ه  ٕوبٗ

 (.254، فٞل ًْن، ٛ 1380)ٍ.ک: هٞجبف ِٗىٕ،  هؤهٌبى

 هشاتت هحجت ٍ قشة ثِ خذا

َسجؤ     ى. ه ٍٖس ىٍا ٙووبٍ ٍ هشفوب َاست َد ز ٍ ه قَة ُا هفبّ٘ن هٚكك ٕا

ِ آى  دبٗ٘ي قَة، ثب ٗبى ٍ ًكَ هيا كبٝل هٖ ٗي هقبم قَة ً٘ َٙى ٍ ثبالَس

ػِ ِث هيا، ٌٙبهز ٍا ٍ ىٍک ػالل ٍ ػوب٘ل  بى ىٍ َس ز كِ ٍٍف اًٖ ٕا
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ُ ٗب َّ ي ًوب َٗا بث ِ ِث غَ  َٙى. ٌث ٖ ك ؼبم هٖ ٭جبىس َثز ًا َٙى، ِث  قٞي ق

ًٍيُ ُا ا٭وبل َٕء فَىٕ ٍ ٌكِ ثبُىا ِ   ٣َٙ ٗا َسجو وي، ه ٕا ُا  اػشوب٭ٖ ثٙب

ز، اهب اىًٖ ٖ ٕا َسجٔ آى هلَٖة هٖ قَة اْل ٌكوِ   ه َٕا ٗا بى ث َٙى. اًٖ

ي كيٗض قيٕٖ َٙى كِ الٕشغَقيّ ٭قِل فٖ هٮَفشٖ )٭ق٘ل  هٞيا  ٗا

يىٍ هٮَفز هي غَ  َٙى(، ثبٗي ثب ّوز ثلٌي سال ٍَٝر،  ٗ كٌي. ىٍ ٗا

َثز ٙوَٚ٘ٗ ُا ٭جبىر طقل٘ي ثبالَس هٖ ٭ٖل  ضربة»ٍٍى:  كشٖ ٗك ١

؛ 579، ٛ 1366)ٝويٍ ،  « الظقلو٘ي  عبةاة  َٗم الوٌوي  اف٢ول هوي    

ٓ،  اثي ٍ ٖ، 60، ٛ ٥1358ٍب  (.91، ٛ 1376؛ كل

      ،ٗ ُ َا ٍا وز؛ ُٗو ٍسجوب٣ ىل ثوب هيٕا ِاى ا ي هالک قَة، ه٘و َٗا بث ٌث

بى ثوِ  ػالل فق٤ ُا آ ٭٪وز، ػوبل ٍ ُ هٮَفز اًٖ يُا ز. َّ ًا ىِ هيٕا

ٚشَ هٖ ي، هلجز ٍا ِث هيا ّن ٘ث ٚشَ ثٙب وي    هيا ٘ث ًٍش٘ؼِ آطوبٍ ٗا َٙى؛ ى

ِ ىٍ ٍػَى ٍ كَكب٘س ٩بَّ هٖ بى هٖ هٮَفز ٍ هلجز ً٘ وي   َٙى. اًٖ ًَا س

ٕوي كوِ سووبم ّٖوشٖ ىٍ هقبثول هويا،        ِث ّوـَى اهبم ٭ٖل ػبٖٗ َث

ي؛ ِث شِ ثٙب ُٖٙ ًيٙا َا٘ٗ ّ٘ؾ ٍا وِك ٥ٍَٕ ث ٖ  ِ ٍقشٖ ً٘ ّوَٗ   ٙت ثو

ِ  ٕلوبى فبٍٕٖ افشي،  َث ُه٘ي هٖ ٖ    ٙوشبثبى ثو آٗوي ٍ ثوِ    ٕوَٕ هبًوِ هو

َا وشبى     ٭َٟ هٖ  ك٢َر ُّ ٍا ىٍٗبة! ىٗويم كوِ ىٍ ًوٖل كٌي: ٭ٖل 

ز؛ ٍ ك٢َر هٖ َّٗ افشبىُ ٖث ٍلوٖ   فَهبٗي: َس ٗوك ثوبٍ ىٗويُ    ٕا  ،ٕ ا

 ،ٖ ز )هؼٖل ي كبٍ ّو٘ٚٔ ٭ٖل ٕا  (. ثوب 1، ف 11، ٛ 41 ، ع 1411ٗا

ٍُّبٕ كَؿكٖ ّوـَى  ز ِث ٍآ ٍٕا ٝب ، آٗب ٍ ي ٍا  هٙوٛوب  ٥َٕ٘وٍَ   ٍٓلَلٕنِ»ٗا

ِ: « ْٗٓٚشََْٔىَ ٍاقٮ ِ:  « ٍٓكٍَٔٗ ٭ٙ٘يٌ كَأَهٕظوبلِ اللؤؤْلُوؤِ الْوٓكٌُْوَىِ   »( ٗب 21) ٍاقٮو (

ٌيُ كَى؟ ٗب كشٖ اهبم كٖو٘ي 23و22 َٕا ٙوفب٭ز     ( ٖث ٗوب    ٍا فقو٤ ثو

ٍَى آهي ُٗ ٘ث ز ٍ ٍا ٍا ثو٘٘ ُا   ًؼبر ُا ػٌْن ىٍٕز ىٙا ى ُا ػْوٌن 

ٌٖ٘ ثب اهبم كٖ٘ي ىٍٕشٖ ٍ ّن ًٚ !ز؟ يٙا  ٌد

 قشة ػبلٖ هشاتت ّبٕ ًـبًِ

 هوو٘الى ٙووت: فَهووَى هووٖ سجَٗووِٕ ػٮفووَٕ هلووويسقٖ هَكووَم

َالوؤهٌ٘ي ثبٙكَّٖ ثَدوب كوَىُ ثَىًوي ٍ     ، ىٍ ًؼف ٥الة ػٚي اه٘

َاٖٗ ثب ٌَٖٙ٘ٗ ٍ َٙثز سب ث٘بى ل٦٘فوِ ٍ   ٍٕ٘لِ ثِ َّ َّكٔ إ )دٌٗ

َاهبر ائوًِِ٘ ه ِار ٍ ك ز هَػوت ثْؼوز ٍ ٕوٍٍَ    ٮؼ ( ٕٮٖ ىٙا

َاّن كٌي. ٗكٖ ٍا ف َاى  بٍُ ثِ اُ ىٗگ  إ كوِ ىٍ  ًٍٍُبهِ دبٍُ ٥الة ثب ٙا

َاٍ ىاى   ُى ٭كٔ آى ٍا هٍَى ه٦بة قو ُٗجبٖٗ ؿبح ٙيُ ثَى، ٕبَٗٗي 

شٖ ىٍ كِ ثِ َاٗشوبى    ًٌٖٚ٘ ثب اٗي ً٪َ ٙوب، آٗب لٌر ّن ٍٕا هبًن ُٗجوب ث

ز، ٗ هَٙبٌٗيسَ  هَكوَم ؟! ب ىٗيى ٗك لل٪ِ ػوبل ك٢َر ٭لٖٕا

وز.   كٔ ّ٘ؾ: گفز هٖ آقبٕ ػٮفَٕ اهوب هوي ًبگْوبى     دبٕووٖ ًيٙا

ِ  اُ ثغ٢ن سَك٘ي ٍ ثوب كوبلشٖ گَٗوبى     قويٍ  ٍفوشن. آى  ث٘وٍَى  آى ػلٖو

َاثن ثَى. گَٖٗشن كِ ثٖ َاة، ٗوك لل٪وِ      ىٍ كبل ٙيم ٍ ه كو٘ي هو

َالوؤهٌ٘ي َاة آًقويٍ  هٚبّيُ كَىم. ٍا اه٘ َاٗن  اٗي ه ثوو٘   ٌرلو  ثو

 .ًٚيُ ثَى ًٞ٘جن لٌسٖ ؿٌ٘ي ٭وَم ىٍ ٥َل كِ ثَى

َإ ٕؤال دبٕنسٌْب  ًِ اٗٚبى ٖ  ثَى، ثلكِ هٮلَم هَىٗ ث و ًَا  ٍ ًگ

ٍاكشٖ َا كِ ٗا اُ اٗي ثَى ًب َاى ؿ ِ  ّون  ثوب  ٍا ىٍ ثبٗي اٗي ىٗگ  هقبٖٗو

ٖبى اٗؼوبى  آى اٌٗؼبٕز كِ سب .كٌٌي  ٕ   هلجز ىٍ ًا  اٗوي  ًٚوَى، هٮٌوب

 ٌي.ك ىٍک ًوٖ ٍا كبٍّب

ٖبى سب هَىٕ لٌر يک هيا هلجز ًا  كبالر اُ سٍَٕٞ  ٍا ًـٚي، ًا

ل٘بٕ ًار هقيٓ اكويٗز  ٍا وز   هيا ًٖجز ثِ  َاّوي ىٙا ّوَٗ   اُ. ًو

ُٗويى اهَ٘هؤهٌبى ٍفشي ٖ  ًٍوگ  ٍ ، َل  ٌّگوبم  كٖوي  اهوبم  دَٗويگ

ِ  هٖؼي ٍ ثِ ٙيى ًِىٗك ٕ  گَٗو ١ٍوَ،   ٌّگوبم  ٝوبى   اهوبم  ّوب

َاست ّبٕ ًٚبًِ ز قَة ٭بلٖ ه َإ ؿٌو٘ي  . ٕا  ًٖ٘وز  قَثوٖ، الُم  ثو

ٖبى ِ  هٚوبّي  ٗب كٮجِ هبًٔ ىٍ كشوبً ًا ٖ    هٚوَف َاى   ثبٙوي؛ ثلكوِ هو سو

ّوـَى إِٓ٘، ىٍ هبًٔ فَ٭وَى ًُويگٖ كوَى، اهوب اُ ؿٌوبى هٮَفشوٖ       

ّوبٕ ثْٚوشٖ اُ هويا، كوَ       ػبٕ سقب١بٕ ًٮوز ثَهٍَىاٍ ثَى كِ ثِ

ٖ  ثٕٓ٘شبً ٭ٌْٙيٓکٓ لٖٙ اثٕيِ ٍٓةِّ» ى٘ل اٗي ثبٙي: (؛ 11َٗن: )سلو « الْجٓنَّةة   فٙو

َاٗن ثٌب كي.  ًِىٗك إ ىٍ ثْٚز هبًِ هياٗب،  هَىر ث
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قن، هؤٕٖؤ آهَُٙوٖ ٍ    ،ثِسَٕخَدسبصٕ، 1380هٞجبف ِٗىٕ، هلويسقٖ، 
 .دٍّْٖٚ اهبم هوٌٖ٘
اعظیه  ريض، 1368ًٖ٘بثٍَٕ، هلويثي فشبل،  ٖ.اًل ١  ، قن، َٙٗف اَل




