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  چكيذُ

قٙبذت ذسا، ضٚح ٕٞٝ قٙبذتٟبي زيٍط ٚ ٔمسٔٝ ايٕبٖ ٚ ُٖٕ اؾت ٚ ٔزٕٖٛٝ ي قٙبذت ٞبي زيٍط 

ثٗس ايٕبٖ ٘يع اؾبؾي ثسٖٚ ايٗ ٖٙهط ٔحٛضي ٚ اؾبؾي، اضظـ ذٛز ضا اظ زؾت ٔي زٞٙس. چٙب٘چٝ زض 

 تطيٗ انُ اٖتمبزي وٝ ثبيس ثٝ آٖ ايٕبٖ زاقت ايٕبٖ ثٝ ذساؾت. 
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 تبييي: 

آٟ٘ب ٚ ضؾيسٖ ثٝ اظ آ٘زب وٝ ذساٚ٘س رٟبٖ ٚ ٔٛرٛزات زض اٖ ضا ثطاي ٞسف ذبل آفطيسٜ ٚ ثطاي تىبُٔ 

ٞسف ثط٘بٔٝ ٚ اٍِٛيي ٔٙٓٓ لطاض ازٜ ٚ ضاٜ ضا ثٝ َٛض ٚايح ٘كبٖ زازٜ ٕٞطاٜ ثب ضإٞٙب ٚ ٘مكٝ تب ٕٞٝ چيع 

 ثطاي ٚاحس ثبقٙس. 

يىي اظ اضوبٖ ٚ ثٙيبٖ ٞبي ايٗ ٞسف ٚ ثط٘بٔٝ قٙبذت تٛحيس )ذٛز ذساٚ٘س( ٚ ٔطاتت ٚ الؿبٔي وٝ تٛحيس 

 آٖ اؾت وٝ ٔتهف قسٖ ثٝ آٖ وٕه لبثُ تٛرٟي ثٝ ا٘ؿبٖ ٔي وٙس.  زض پي زاضز ٚ آحبض ٚ ثطوبت ٚيػٜ

تٛحيس ثٝ ٖٙٛاٖ ٟٕٔتطيٗ انُ، اظ انَٛ زيٗ اؾالْ ٚ تٕبْ ازثيبٖ اثطاٞيٕي قٕطزٜ ٔي قٛز. تٛحيس زض 

ِغت ثٝ ٔٗٙبي يىي زا٘ؿتٗ ٚ زض انُالح يٍب٘ٝ زاقتٗ ٚ يىتب قٕطزٖ حك تٗبِي اؾت وٝ ثٝ تٛحيس 

سي ٔي قٛز. تٛحيس ٘ٓطي اظ ؾٙد اٖتمبز لجّي، ٚ تٛحيس ّٖٕي اظ ؾٙد اٖتمبز ٘ٓطي ٚ ّٖٕي زؾتٝ ثٙ

 ٕٞطاٜ ثب ُٖٕ اؾت. 

تٛحيس ّٖٕي ثٝ ٔطاتجي ٕٞچٖٛ تٛحيس زض ٖجبزت، تٛحيس زض اَبٖت، تٛحيس زض اؾتٗب٘ت، تٛحيس زض تٛوُ 

ٖطفب ٞؿتٙس  ٚ تٛحيس زض ٔحجت تمؿيٓ ٔي قٛز. ضاٜ ذساقٙبؾي اظ ايٗ َطيك وبض ٞط وؿي ٘يؿت ٚ تٟٙب

وٝ ايٗ ضاٜ ضا ثٝ ٔٗٙبي ٚالٗي َي ٔي وٙٙس. أب ٞط ا٘ؿب٘ي ثٝ ٔيعاٖ قٙبذتي وٝ اظ ذساٚ٘س زاضز ٔي تٛا٘س 

 زض ا٘زبْ ايٗ ضاٜ لسْ ثٍصاضز. 

زض ايٗ تحميك ٔطاتجي اظ ٔطاتت تٛحيس ّٖٕي ثٝ َٛض ٔرتهط ثيبٖ ٔي قٛز. ٚ ضاٞىبضٞبيي ٘يع زض ايٗ 

 بي قٙبذت ذساٚ٘س اظ َطيك تٛحيس ّٖٕي قٙبذتٝ قٛز. ظٔيٙٝ اضائٝ ٔي قٛز تب ضاٟٞ
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 ضزٍرت: 

اٌط ٞط فطزي زض ظ٘سٌي ذٛزـ قٙبذت زاقتٝ ثبقس وٝ اظ وزب آٔسٜ ٚ ثٝ وزب ٔي ضٚز ٚ چٝ وؿي اٚ ضا ثٝ 

ٚرٛز آٚضزٜ لُٗب قٙبذت اٚ ثبٖج ٔي قٛز وٝ زض تٕبْ اثٗبز ظ٘سٌي ٔٛفك ثبقس ٚ اٚ ضا ثٝ وٕبَ ٚالٗي 

ب٘س ٚ اٌط فطزي قٙبذتي اظ ذساٚ٘س ٘ساقتٝ ثبقس لُٗب ٕ٘ي تٛا٘س ثٝ وٕبَ ثطؾس ٚ ٞٓ زض ز٘يب ٚ آذطت ثطؾ

رعء افطازي اؾت وٝ ٘ٝ تٟٙب ذسا ضا قٙبذتٝ ثّىٝ ذٛز ضا ثٝ فطأٛقي ؾپطزٜ ِصا چٙيٗ فطزي ٕ٘ي تٛا٘س 

ٌي چٙبٖ ٘بأيس ٚ ثعضٌي ذساٚ٘س ضا ثٝ ٔٗٙبي قبيؿتٝ ا٘زبْ زٞس. فطز اظ يه قىؿت ٚ تّري زض ظ٘س

ؾطذٛضزٜ ٔي قٛز وٝ ثٝ ثيٕبضي ٚ افؿطزٌي ٚ حتي زٚض قسٖ اظ ٔجسا ٚ ٔٗبز ٔجتال ٔي قٛز ظيطا وٝ 

قٙبذت وبفي ٘ساقتٝ اظ ذساٖٚ ٚ ٔطاتت ٚرٛزي ٚ زض ٌطز آٖ ُٖٕ ٚ اٖتمبزـ ٘يع ؾؿت ٚ ٘بٔٛظٖٚ اؾت 

 ز. وٝ ثب ٞط تٍّٙطي ٚ ٞط آظٔبيكي ذٛز ضا ٔي ثبظز ٚ ضٚ ثٝ قطن ٔي آٚض

زض نٛضتي وٝ اٌط قٙبذت ٖٕيك ثبقس پي آٖ ُٖٕ ٚ اٖتمبز ٔحىٓ ٚ لّت ٚ ٖعٔي ضاؾد زض پيٕٛزٖ ٔؿيط 

ثٙسٌي تب ضؾيسٖ ثٝ شات پبن ذساٚ٘س ٚ ٔاللبت ثب اٚ قٍفت آٚض ٔي قٛز وٝ ايٗ ٕٞٝ چيع ز٘يب ضا ٘يع ثطاي 

 فطز تحت اِكٗبٔ لطاض ٔي زٞس. 
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  ّذف

تٛا٘ف ٔي تٛا٘س قٙبذتي اظ ذساٚ٘س زاقتٝ ثبقس تب ايٗ قٙبذت زض ظ٘سٌي فطزي ٚ ٞط وؿي ثٝ ٔيعاٖ 

ارتٕبٖي پيبزٜ قٛز. ٚلتي وٝ فطز ثبالتطيٗ ٔطتجٝ قٙبذت اظ ذساٚ٘س ثطؾس لُٗب تٛحيس ٚ ٔطاتت آٖ ضا 

پصيطفتٝ ٚ زض ٕٞٝ ي ِحٓبت ظ٘سٌي ذٛز ربضي ٔي ؾبظز. اظ آ٘زب وٝ ثب لجَٛ تٛحيس ٕٞٝ ي أٛضـ ثٝ 

ذسا ٔي زا٘س ٚ تؿّيٓ ٔحى اؾت ثٙسٜ اي ٔي قٛز ثٝ ٔٗٙبي ٚالٗي ٖجس ثٛزٖ. ثٝ تجٕ آٖ ربٔٗٝ  زؾت

اي تٛحيسي زض پيف زاضز وٝ التهبزيف، التهبز تٛحيسي، ٘ٓبْ ٚ اضتف تٛحيسي، ؾيبؾت تٛحيسي زض 

آٖ حبوٓ اؾت يٗٙي ٕٞٝ چيع ٚ ٕٞٝ وؽ ضً٘ ٚ ثٛي ذسايي زاضز ٚ ٔحٛض ذساؾت ٚ حَٛ ٔحٛض ربٔٗٝ 

 ٚ ٖٛأُ ٔطثٌٛ ثٝ آٖ زض ٘تيزٝ ٕٞٝ چيع ضاثُٝ اي ٔؿتميٓ ثيٗ ذسا ٚ زيٍطي اؾت. 

 ذسا ٚ وبض ٚ ذسا ٚ ذب٘ٛازٜ ٚ ربٔٗٝ ٚ ثؽ.  –ذسا ٚ زضؼ  –ذسا ٚ فطز 
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 پيطيٌِ تاريخي 

اٚ الظْ ظٔب٘ي وٝ آزْ پب ثٝ ٖطنٝ ي ٚرٛز ٌصاقت ضؾيسٖ ثٝ وٕبَ وٝ ٕٞبٖ ثٙسٌي ُّٔك ذساؾت ثطاي 

ثٛز ٚ ايٗ ثٙسٌي ٔؿتّعْ قٙبذت ذسا ثٛزٜ اؾت ٚ ثٝ تجٕ ايٗ قٙبذت اظ ذساٚ٘س ٚ ايٕبٖ ٚي ثٝ ٔؿئّٝ 

تٛحيس ثٝ َٛض ٖبْ ٚ ربٕٔ ُٖٕ اٚ ٕ٘ٛزاض ٔي ٌطزز. ايٗ أط حتي زض َجك آيٝ لطآٖ زض ٔٛضز اثّيؽ ٞٓ 

ثٝ ٖٙٛاٖ ذبِك ذٛيف لجَٛ  ثيبٍ٘ط اؾت وٝ ٔطاتجي اٚ تٛحيس ضا لجَٛ زاقتٝ ٚ زض يه ؾرٗ ذساٚ٘س ضا

 زاقتٝ وٝ اثّيؽ ثٝ ذبِميت اهلل ٔٗتمس ثٛز، ظيطا ٔٛلٗي وٝ ذسا ثٝ اٚ فطٔٛز: چطا ثٝ آزْ وٕه ٘ىطزي؟ 

ٌفت: ٔطا اظ آتف آفطيسي ٚ اٚ ضا اظ ٌُ آفطيسي. ٕٞچٙيٗ ثٝ ٚرٛز ذساٚ٘س ٔٗتمس اؾت، ٞٓ تٛحيس زض 

ٝ ٔٗبز زاضز. أب وٕجٛز اثّيؽ وٝ ثبٖج رٟٕٙي قسٖ اٚ شات ٚ ذبِميت ٚ ضثٛثيت ضا پصيطفتٝ ٚ ٞٓ اٖتمبز ث

  1قس زض ضثٛثيت تكطيٗي ٚ اَبٖت ثي چٖٛ ٚ چطا اظ ذساٚ٘س اؾت.

چٙب٘ىٝ زض ٕٞٝ ي أت ٞبي ثٗس اظ ظٔبٖ حًطت آزْ تب ظٔبٖ پيبٔجط اؾالْ )ل( ٘يع ضإٞٙبيب٘ي ثٛزٜ ا٘س 

جبيس رع اهلل پطؾتف قٛز. قبٞس ثط ايٗ ؾرٗ وٝ ايٗ انُ اٖتمبزي ضا ثطاي ٔطزْ ٔٗطفي ٚ ٟ٘بزيٙٝ ؟ وٝ ٘

زض حميمت، زض »آيٝ لطآٖ اؾت وٝ ٔي فطٔبيس: ِٚمس ثّخٙب في وُ أٝ ضؾٛال اٖ اٖجسٚاهلل ٚ ارتٙجٛا اُِبغٛت 

ٔيبٖ ٞط أتي فطؾتبزٜ اي ثطاٍ٘يرتٓ )تب ثٍٛيس( ضا ثپطؾتيس ٚ اظ َبغٛت )فطيجٍط( ثپطٞيعيس؛ يٗٙي پطؾتف 

 غٛت ؾط ِٛحٝ زٖٛت ٕٞٝ ا٘جيبؾت. اهلل  ٚ ارتٙبة اظ َب

اظ  124حًطت اثطاٞيٓ اظ رّٕٝ وؿب٘ي ثٛز وٝ لٟطٔبٖ ثٛزٖ اٚ زض تٛحيس ؾط ِٛحٝ ٚ  اٍِٛؾت َجك آيٝ 

  2ؾٛضٜ ي ثمطٜ ٚي ٕٞٛاضٜ تؿّيٓ ذسا ثٛز؛ زض ٕٞٝ ي ٔطاتت تٛحيس پيكىؿٛت ٔحؿٛة ٔي قٛز.

 اٍِٛٞبي تٛحيسي ٘بْ ثطزٜ ٔي قٛز.ظٖ فطٖٖٛ ٘يع اظ 

ْ ٘يع زض انُ  زٖٛت ثٝ تٛحيس ثب ازيبٖ آؾٕب٘ي لجّي ٕٞؿبٖ اؾت؛ آٔٛظٜ ٞبي تٛحيسي اؾالْ وٝ زض اؾال

 لطآٖ ٚ ضٚايبت ٔٗهٛٔبٖ تجّٛض يبفتٝ اؾت، ثيبٍ٘ط انُ اؾبؾي تٛحيس ٚ الؿبْ ٚ ٔطاتت آٖ اؾت. 

يٗ ٘يؿت وٝ ثٝ ٔٗ لُ إ٘ب يٛحي اِي إ٘ب اِٟىٓ اِٝ ٚاحس فُٟ ا٘تٓ ٔؿّٕٖٛ ; ثٍٛ رع ا»ثب تٛرٝ ثٝ آيٝ: 

 ا٘جيبء. 118ٚحي ٔي قٛز وٝ ذساي قٕب ذساي يٍب٘ٝ اؾت. پؽ آيب تؿّيٓ )حك( ٔي قٛيس؟ آيٝ 

 ٚ أيطإِٛٔٙبٖ، ّٖي )ٔ( ٘يع زض ٔمبْ فّؿفٝ ثٗخت پيبٔجطاٖ فطٔٛز٘س: 

اِيٟٓ ا٘جيبئٝ  ِٕب ثسَ اوخط ذّمٝ، ٖٟساهلل اِيٟٓ فجّٟٛا حمٝ ٚ اترصٚا اال٘ساز ٔٗٝ .... فجٗج فيٟٓ ضؾّٝ ٚ اتطا

ِيؿتبزٚٞٓ ٔيخبق فُطتٝ. ٍٞٙبٔي وٝ اوخط آفطيسٌبٖ )ٔطزْ( پيٕبٖ ذسا ضا ثب ايكبٖ ضا تغييط زاز٘س، پؽ 

حك اٚ ضا ٘كٙبذتٙس ٚ ثب اٚ قطيىب٘ي ٌطفتٙس. ذساٚ٘س زض ثيبٖ آ٘بٖ فطؾتبزٌب٘ف ضا ثطاٍ٘يرت تب حك ٔيخبق 

 )ٟ٘ذ اِجالغٝ، ذُجٝ اَٚ(  3فُطت ضا ازا وٙٙس.

                                                           
1
  51ؾيس احٕس فميٟي، ذساقٙبؾي، لٓ، ا٘تكبضات ٔٛؾؿٝ آٔٛظـ ٚ پػٚٞف، أبْ ذٕيٙي )ضٜ(، ل  - 

2
 81ٔحؽ لطائتي، انَٛ ٖمبئس تٛحيس، تٟطاٖ، ٔطوع فطٍٞٙي، زضؾٟبيي اظ لطآٖ، ل  - 

3
 71ٔحٕس ؾٗيسي ٟٔط، والْ اؾالٔي رّس اَٚ، لٓ، وتبة َٝ، ل  - 
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 ِ پژٍّص: پيطيٌ

ثحج تٛحيس اظ ٔجبحج انَٛ اٖتمبزي اؾت وٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٚ اُٞ لّٓ وتبثٟبيي ٘يع ٍ٘بقتٝ 

 ا٘س زض ايٗ تحميك اظ تٗسازي اظ ايٗ وتبة ٞب اؾتفبزٜ قسٜ وٝ ثٝ َٛض اذتهبض ٘بْ ثطزٜ ٔي قٛز. 

ي اظ رّٕٝ تٛحيس زض ٖجبزت انَٛ اٖتمبزات اظ حبد قيد انغط لبئٕي ايٗ وتبة قبُٔ ٔؿبئُ اٖتمبز -1

 ٔجبحج ٔطثٌٛ ثٝ تٛحيس ٚ نفبت ذساٚ٘س ٚ ٔؿئّٝ ٘جٛت ٚ أبٔت اؾت. 

اظ ٔحٕس ضي قٟطي اؾت وٝ ٘ٛيؿٙسٜ زض ايٗ وتبة اظ ٔؿبئُ  2زٚٔيٗ وتبة ثٟتطيٗ ضاٜ قٙبذت ذسا د 

 . اٖتمبزي، ؾرٗ ٌفتٝ ٚ ُٔبِجي پيطأٖٛ ٔٗٙبي ٖجبزت، ٘مف ٖجبزت ثٝ ضقتٝ تحطيط آٚضزٜ اؾت

ؾٛٔيٗ وتبة وٝ زض ايٗ تحميك اظ آٖ اؾتفبزٜ قسٜ وتبة ٔكىبت اظ آيت اهلل ٔحٕس تٗي ٔهجبح يعزي 

 اؾت ايٗ قرم ثعضٌٛاض ثٝ ٔؿبئُ ذساقٙبؾي، رٟبٖ قٙبؾي، ا٘ؿبٖ قٙبؾي ٚ ٔطي پطزاذتٝ اؾت. 

ذساٚ٘س  ٔجحج ذساقٙبؾي زض وتبثي اظ رٙبة ؾيس احٕس فميٟي ٍ٘بقتٝ قسٜ وٝ زض اثتسا پيطأٖٛ قٙبذت

 ؾرٗ ٌفتٝ ٚ زض ازأٝ اظ ضاٟٞبي قٙبذت، تٛحيس ٚ الؿبْ آٖ ثٝ َٛض وبُٔ ثحج قسٜ اؾت. 

 ٚ ٔجبحج ٔطثٛ ثٝ آٖ اظ رّٕٝ ذساقٙبؾي ٚ الؿبْ تٛحيس ٚ... تسٚيٗ ٌطزيسٜ اؾت. 

زض ايٗ وتبثٟبيي  وٝ زض ايٙزب ٘بْ ثطزٜ قسٜ ثٟتطيٗ ٚ ربٕٔ تطيٗ وتبة اظ آيت اهلل ٔحٕس تمي ٔهجبح 

عزي اؾت وٝ ٔجحج تٛحيس ٚ ذساقٙبؾي ضا ثٝ َٛض ٖٕيك ٚ وبضثطزي ثطضؾي وطزٜ اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ ي

ايٙىٝ زض ايٗ تحميك اظ ٔٙبثٕ ٔٛضز تٛرٟي اؾتفبزٜ قسٜ ٔعيتف ثط ايٗ اؾت وٝ زض حيُٝ ذساقٙبؾي اظ 

ضاٞىبضي وٝ َطيك تٛحيس ٖجبزي ٚ تٛحيس زض تٛوُ ثٝ ٔطتجٝ اي ثطؾس وٝ زض پي آٖ ُٖٕ ثٝ آٟ٘ب ٚ َجك 

 اضائٝ قسٜ حمي ازا ٌطزز ٚ اؾالْ ٘بة ٔٗطفي ٌطزز. 
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 سَاالت 

 ؾٛاَ انّي: ضاٟٞبي احجبت قٙبذت ذسا اظ َطيك تحيس ّٖٕي چٍٛ٘ٝ اؾت؟ 

 ؾٛاالت فطٖي 

 تٛحيس زض ٖجبزت چيؿت؟  -1

 تٛحيس زض اَبٖت ثٝ چٝ ٔٗٙبؾت؟  -2

 تٛحيس زض اؾتٗب٘ت چٍٛ٘ٝ اؾت؟  -3

 ض تٛوُ چيؿت؟ تٛحيس ز -4

  تٛحيس زض ٔجحج چٍٛ٘ٝ اؾت؟ -5
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 هفَْم ضٌاسي 

انُ ٚاحس يسَ ّٖي اال٘فطاز. ٔٗ شِه اِٛحسٜ ٚ ٞط ٚاحس لجيّٝ، ٚ « اِٛاٚ ٚالء ٚ زاَ»تٛحيس: اظ ضيكٝ ي 

 1ِميت اِمْٛ ٔٛحس ٔٛحس، ٚ ِميتٝ ٚحسٜ، ٚاليًبف اال٘ي لِٟٛٓ: تؿجيح ٚحسٜ، ضٖييط ٚحسٜ.

 غَي: ل

تٛحيس ٔهسض ثبة تفٗيُ اظ ضيكٝ ٚحس اؾت. يىي اظ ٔٗٙبي ثبة تفٗيُ وؿي يب چيعي ضا زاضاي ٚ ٔٗٙي 

 اؾت. « زا٘ؿتٗ

ٔٗٙبي انُالحي تٛحيس، ٖجبضت اؾت اظ اٖتمبز لُٗي ثٝ ٚحسا٘يت ٚ يىتبيي ذساٚ٘س زض شات نفبت ٚ 

 2افٗبَ ذٛيف ٚ ُٖٕ وطزٖ ثطاؾبؼ ايٗ اٖتمبز.

 

  هعٌاي تَحيذ عولي:

اٌط ايٗ اٖتمبز زض ضفتبض ٚ اٖٕبَ آزٔي ثطٚظ پيسا وٙس تٛحيس ّٖٕي ٔي قٛز. ثٙبثطايٗ ٔمهٛز اظ تٛحيس 

ّٖٕي، ضفتبض ٔٛحسا٘ٝ اؾت. يٗٙي آزٔي زض ثطذٛضز ثب ذساٚ٘س ٔتٗبَ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ضفتبض وٙس وٝ ٔمتًبي 

 3اٖتمبز ٚ ا٘سيكٝ تٛحيسي اؾت.

تٗبِي ؾعاٚاض پطؾتف ٘يؿت، ظيطا اٚ زض ذبِميت ٚ تسثيط  تٛحيس ٖجبزي: ثٝ ايٗ ٔٗٙبؾت وٝ وؿي رع حك

  4يىتبيي ثي ٕٞتبؾت.

تٛحيس زض اَبٖت يٗٙي تٟٙب اَبٖت اظ ذساٚ٘س ثٝ نٛضت ٔؿتمُ ٚ شاتي ٚارت اؾت ٚ زيٍطاٖ ثٝ اشٖ ٚ 

 5قب٘يت اَبٖت پصيطي ضا پيسا ٔي وٙٙس.فطٔبٖ اِٟي 

 6تٟٙب اظ ذساٚ٘س َّت ٘يبظ وٙس. تٛحيس زض اؾتٗب٘ت: يٗٙي ا٘ؿبٖ زض ٕٞٝ ي أٛض ظ٘سٌي

 7تٛحيس زض تٛوُ: وٕه ذٛاؾتٗ اظ ذساٚ٘س ّٔىٝ ي ا٘ؿبٖ ٌطزز.

 8تٛحيس زض ٔحجت: ا٘ؿبٖ ٖكك ٚ ٖاللٝ ثٝ ذساٚ٘س زض ٕٞٝ وبضٞبيف ثٛضظز.

 9ٖجبزت: زض ِغت ثٝ ٔٗٙبي اْٟبضٟ٘بيت ذًٛٔ اؾت.

                                                           
1
 ثي اِحؿيٗ احٕس ثٗ فبضؼ ثٗ ظوطيب ٔٗزٓ ٔمبييؽ اِّغٝ، ٔحُ ، وتبة ،   ؾبَ،  رّس،   نفحٝ، ال - 

2
 .67، ل 1، د1391( )ذساقٙبؾي(، لٓ، وتبة، 1ٔحٕس ؾٗيسي ٟٔط، آٔٛظـ والْ اؾالٔي ) - 

3
 .67ٔحٕس ؾٗيسي، ٟٔط، ٕٞبٖ، ل  - 

4
 .113ٖجساِحؿيٗ ذؿطٚپٙبٜ، والْ ٘ٛيٗ اؾالٔي، ل  - 

5
 113اِحؿيٗ ذؿطٚ پٙبٜ، والْ ٘ٛيٗ اؾالٔي، ٕٞبٖ، ل ٖجس - 

6
 ٔحٕس تمي ٔهجبح يعزي، ٔكىبت.  - 

7
  

8
  

9
 حؿيٗ ثٗ ٔحٕس، ضاغت انفٟب٘ي.  - 
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ُ، زض لطآٖ انال ثٝ وبض ٘طفتٝ اؾت ٚ ثب ٘ىتٝ لبثُ تٛرٝ ايٙؿت وٝ ِفّ تٛحيس ٚ ٔكتمبت آٖ، اظ ثبة تفٗي

 1ٖجبضت ٞبي زيٍطي أسٜ اؾت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، 1391، 1، ٔحٕس ؾٗيسي، ٟٔط، آٔٛظـ والْ اؾالٔي، ذساقٙبؾي، لٓ، وتبة، رّس 43، ل 1388ؾيس احٕس فميٟي، ذساقٙبؾي، لٓ، وتبة،  - 

 .67ل 



11 
 

 

 
 ارسش ٍ اّويت ضٌاخت خذاًٍذ  :فصل دٍم
 * هفَْم ضٌاخت 

 * ضزٍرت ضٌاخت 

 * ابشار ضٌاخت 

 * هٌابع ضٌاخت 
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 ٍ اّويت ضٌاخت خذاًٍذ: ارسش 

 ٘يبظ ٖبزي.  -3٘يبظ ارتٕبٖي.  -2٘يبظ قرهي.  -1٘يبظ زاضز:  ٘ٛٔ 3ٔفْٟٛ قٙبذت: ٞط ا٘ؿب٘ي  -

 ٘يبظ قرهي: ٔخُ غصا، پٛقبن، ٔؿه ٚ ٕٞؿط. 

٘يبظ ارتٕبٖي، أٛضي اؾت وٝ ا٘ؿبٖ چٖٛ زض ربٔٗٝ ي ظ٘سٌي ٔي وٙس ثٝ آٟ٘ب ٘يبظ زاضز ٚ ٔب٘ٙس لبٖ٘ٛ، 

 ٔمطضات ٚ ضٞجط. 

ؾٛاالت ٔتٗسزي زضثبضٜ ي ذٛز ٚ ٞؿتي زاضز ٚ  ٘يبظٖبِي: ٘يبظ ا٘ؿبٖ ثٝ قٙبذت ٚ ٔٗطفت اؾت وٝ ثكط

ٔي ذٛاٞس ذيّي چيعٞب ضا ثكٙبؾس ٚ ثسا٘س ٚ زضثبضٜ آٟ٘ب اَالٖبتي زاقتٝ ثبقس. ٔخال قٙبذت ٞؿتي ٚ ٔجسا 

آٖ. قٙبذت ٞسف ٞؿتي ٚ ٔمهس ٚ پبيبٖ آٖ، قٙبذت ضاٜ ظ٘سٌي ٚ قٙبذت حك ٚ ثبَُ، اظ ٕٞٝ ٘يبظٞب ٚ 

 1ذٛاؾتٝ ٞبي ا٘ؿب٘ي اؾت.

يه ٔٛرٛز، ثط حؿت قيء ٔٛضز قٙبذت، ثٝ زٚ نٛضت تحمك ٔي يبثس. قٙبذت قرهي ٚ  قٙبذت

 قٙبذت وّي. 

قٙبذت قرهي زض ٔٛضز ٔحؿٛؾبت، ثٝ ٚؾيّٝ حٛاؼ ٚ زض قىُ ازضان حؿي حبنُ ٔي قٛز ٚ زض غيط 

ٔحؿٛؾبت تٟٙب اظ َطيك ّٖٓ حًٛضي أىبٖ پصيط اؾت. قٙبذت وّي وٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٛرٛزات تّٗك ٔي 

 ٝ ٚؾيّٝ ٔفبٞيٓ ٖمّي حبنُ ٔيكس.ٌيطز، ث

وٝ ثسٖٚ ٚاؾُٝ ٚؾبَت، زض ٔٛضز ذساي ٔتٗبَ ٞٓ زٚ ٘ٛٔ قٙبذت ٔمهٛز اؾت: يىي قٙبذت حًٛضي 

ٔفبٞيٓ شٞٙي تحمك ٔي يبثس ٚ زيٍطي قٙبذت وّي وٝ ثٝ ٚؾيّٝ ٖمُ حبنُ ٔي قٛز ٚ ٔؿتميٕب ثٝ شات  

ثٝ زؾت ٔي آيس ٍٕٞي ٔٗطفت ٞبيي وّي،  اِٟي تّٗك ٕ٘ي ٌيطز. ٔٗطفت ٞبيي وٝ ثٝ ٚؾيّٝ ثطٞبٖ ٖمّي

حهِٛي ٚ ثب ٔفبٞيٓ شٞٙي اؾت، ِٚي اٌط ٔفبٞيٓ قٟٛزي ٚ حًٛضي ثطاي وؿي حبنُ قٛز، ذٛز ّْٔٗٛ 

وٝ زض ثًٗي اظآيبت ٚ ضٚايبت ثٝ آٖ « ضٚيت لّجي«ثٛزٖ ٚ ؾبذت ٔفبٞيٓ شٞٙي قٙبذتٝ ٔي قٛز ٚ قبيس 

 2اقبضٜ قسٜ اؾت، ٕٞيٗ ٔٗطفت قٟٛزي ثبقس.

 

 ت ضٌاخت خذاًٍذ ضزٍر

اظ ٔيبٖ ٔزٕٖٛٝ ثبٚضزاقتٟبيي وٝ قطٌ الظْ ؾٗبزت ا٘ؿبٖ اؾت قٙبذت ٚ اٖتمبز ثٝ ذسا ٔحٛضي تطيٗ 

انُ اؾت. اظ ٕٞيٗ ضٚ ٔي ثيٙيٓ وٝ ا٘جيبي اِٟي ثط ايٗ ٔؿبِٝ تبويس ثؿيبض زاقتٝ ا٘س ٚ آٖ ضا ٔحٛض ٚ 

ٚ ِٕب تٗجسٖٚ ٔٗ زٖٚ اهلل: ٚاي ثط قٕبيبٖ اف ِىٓ »اؾبؼ زٖٛت ذٛيف لطاض زازٜ ا٘س. قٗبض آ٘بٖ ايٗ ثٛز: 

                                                           
1
  9تٛحيس. تٟطاٖ، ٔطوع فطٍٞٙي زضؾٟبيي اظ لطآٖ، ل  1لطائتي، انَٛ ٖمبيس ٔحؿٗ  - 

2
 23ؾيس احٕس فميٟي، ذساقٙبؾي، لٓ، ا٘تكبضات ٔٛؾؿٝ آٔٛظـ ٚ پػٚٞكي أبْ ذيٙي، )ضٜ(، ل  - 
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. ايٗ ؾيطٜ ا٘جيبء ٘كبٖ اظ آٖ زاضز وٝ قٙبذت ذسا ٚ اٖتمبز ثٝ ٔٗبز چٙبٖ 1ٚ آ٘چٝ غيط اظ ذسا ٔي پطؾتيس.

 غيطلبثُ اغٕبو اؾت وٝ آ٘بٖ حبيط ٘جٛزٜ ا٘س ثٝ ٞيچ ٚرٝ زض ٔٛضز ايٗ ٔؿبِٝ وٛتبٜ ثيبيٙس. 

ٕيت قٙبذت ذساٚ٘س ٕٞيٗ ثؽ وٝ لطآٖ ٔزيس زض ثيبٖ ٞسف ضاظ آٖ ٞٓ زض ايٗ اؾت وٝ زض ثبة اٞ

رٗ « جسٖٚٗٚ ٔب ذّمت اِزٗ ٚ اال٘ؽ اال ِي»آفطيٙف رٗ ٚ ا٘ؽ، يٗٙي وّيٝ ٔٛرٛزات ٕٔتبظ، ٔي فطٔبيس: 

ٚ ا٘ؽ ضا ٘يبفطيسْ رع ثطاي ايٗ وٝ ٔطا ٖجبزت وٙٙس. ضٚايبتي وٝ زض شيُ ايٗ آيٝ قطيفٝ ٚاضز قسٜ 

يٗٙي ٔمهٛز آيٝ قطيفٝ ايٗ اؾت وٝ رٗ ٚ ا٘ؽ تٟٙب تفؿيط وطزٜ اؾت؛ « ِٖيٗطفٛ»ضا ثٝ « جسِٖٚٗي»

آفطيسٜ قسٜ ا٘س. ايٗ ثيبٖ قطيف ثساٖ ٔٗٙبؾت وٝ قٙبذت ذساٚ٘س ٔمسٔٝ الظْ « قٙبذت ذسا»ثطاي 

ٖجبزت ذساٚ٘س اؾت؛ ظيطا قٙبذت نحيح ذساٚ٘س ثٝ قٙبذت تٛحيس زض ٚرٛة ٚرٛز، ذالليت، ضثٛثيت 

ا٘زبْ ثٝ حس ٘هبة الظْ تٛحيس يٗيٗ اِٛٞيت ذسا ٔي ا٘زبٔس. اظ ظاٚيٝ اي زيٍط، تىٛيٙي ٚ تكطيٗي ٚ ؾط

 2ٖجبزت ذسا قٙبذت ٖٕيك ٚ وبُٔ ذسا ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز؛ قٙبذتي وٝ ٞسف ٟ٘بيي آفطيٙف ا٘ؿبٖ اؾت.

زض يطٚضت قٙبذت، ٌفتبض ِٔٛٛي ٔتميبٖ ثٝ وٕيُ ثؿيبض لبثُ تٛرٝ اؾت. يب وٕيُ ثب ٔٗ حطوٝ اال ٚا٘ت 

  3تبد فيٟب اِي ٔٗطفٝ ٞيچ حطوتي ٚرٛز ٘ساضز ٍٔط آ٘ىٝ تٛ زض آٖ ثٝ ٔٗطفت ٘يبظ زاضي.ٔح

 

 جايگاُ ضٌاخت: 

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٘ٛٔ ضفتبض ٚ ٌفتبض، اظ رٟبٖ ثيٙي، ٘كبٖ ٔي ٌيطز، ٘ٛٔ رٟبٖ ثيٙي ٘يع اظ قٙبذت، ؾطچكٕٝ 

ت ٔب اظ ذٛز ٚ ٞؿتي اؾت ٔي ٌيطز. يٗٙي ا٘تربة رٟبٖ ثيٙي ثٝ ٘ٛٔ قٙبذت ثؿتٍي زاضز. ٚ ايٗ قٙبذ

 وٝ ثٝ ا٘تربة ٘ٛٔ ذبني اظ رٟبٖ ثيٙي ٔٙزط ٔي قٛز. 

 زض ٘تيزٝ اٖٕبَ ٔب ثطذبؾتٝ اظ رٟبٖ ثيٙي ٔب ٚ رٟبٖ ثيٙي ٔب ثٝ قٙبذت ٔب ٚاثؿتٝ اؾت. 

أتيبظ ا٘ؿبٖ ٘ؿتت ثٝ ؾبيط ٔٛرٛزات، ثطذٛضزاض آٟ٘ب اظ ٕ٘ٗت ثعضي قٙبذت ٚ ٔٗطفت اؾت. زض إٞيت 

ؽ وٝ ذساٚ٘س زض ثؿيبضي اظ آيبت لطآٖ، ا٘ؿبٖ ٞب ضا ثٝ وؿت قٙبذت ٚ ٔٗطفت زٖٛت قٙبذت ٕٞيٗ ث

ٔي وٙس، ٚ وؿب٘ي ضا وٝ اُٞ تفىط ٚ تسثط ٚ تٗمُ ٘يؿتٙس ثٝ قست ٔصٔت ٕ٘ٛزٜ، تٛثيد ٔي وٙس. زض لطآٖ 

ٚ احبزيج ٔؿّٕب٘بٖ ثٝ وؿت ٔٗطفت ثؿيبض تكٛيك قسٜ ا٘س. ٔٗطفت ٘ؿجت ثٝ ذسا، پيبٔجطاٖ،  ائٕٝ، 

 ؿتي، انَٛ ٚ فطٚٔ زيٗ. ٞ

 4زض زٖب ٘يع اظ ذسا ٔي ذٛاٞيٓ وٝ ذٛزـ، پيبٔجطـ، ٚ ِٚيف ضا ثٝ ٔب ثكٙبؾس.

 اثعاض قٙبذت: ذسا ثطاي ضؾيسٖ ثٝ قٙبذت،  اثعاض ٚ ٚؾبيّي ضا زض اذتيبض ا٘ؿبٖ لطاض زازٜ: 

                                                           
1
 67ا٘جيبء  - 

2
  17ضٜ( ل 1ؾيس احٕس فميٟي، ٕٞبٖ، لٓ، ا٘تكبضات ٔٛؾؿٝ آٔٛظـ ٚ پػٚٞكي أبْ  - 

3
  51( تٛحيس، تٟطاٖ، ٔطوع فطٍٞٙي زضؾٟبيي اظ لطآٖ، ل 1ائتي، انَٛ ٔفبذط)ٔحؿٗ لط - 

4
 511( تٛحيس، تٟطاٖ، ٔطوع فطٍٞٙي زضؾٟبيي اظ لطآٖ، ل 1ٔحؿٗ لطائتي، انَٛ ٔفبذط) - 
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قيئب ٚ رُٗ ِىٓ ٚاهلل اذطرىٓ ٔٗ ثُٖٛ أٟبتىٓ التّٕٖٗٛ » حٛاؼ: لطآٖ زض ايٗ ثبضٜ ٔي فطٔبيس:  -1

ٚ ذساٚ٘س قٕب ضا اظ قىٓ ٔبزضا٘تبٖ ثيطٖٚ آٚضز، زض حبِي وٝ ٞيچ چيع ٕ٘ي زا٘ؿتيس ٚ « اِؿٕٕ ٚ االثهبض

 ( 78ثطاي قٕب ٌٛـ، ٚ چكٕٟب ٚ زِٟب لطاض زاز. )٘حُ، 

حٛاؼ پٙزٍب٘ٝ ٘رؿتيٗ اثعاض ٚ ٚؾبيّي ٞؿتٙس وٝ ذساٚ٘س زض اذتيبض ا٘ؿبٖ ٞب لطاض زازٜ اؾت آ٘بٖ ثٝ 

 ايٗ اثعاض ثؿيبضي اظ اقيبء ٚ أٛض اَطاف ذٛز ضا زضن ٔي وٙٙس ٚ ٔي قٙبؾٙس. وٕه 

ٖمُ: ٖمُ، ٕ٘ٗت ثعضي اِٟي ٚ رٟت ثبَٙي ا٘ؿبٖ اؾت. ذساٚ٘س ا٘ؿبٖ ضا ثٝ زاقتٗ چٙيٗ ٕ٘ٗت  -2

اضظقٕٙسي ٔفترط ٌطزا٘يس، تب ثب وٕه ٖمُ ٞٓ ٔحؿٛؾبت ضا ثٝ زضؾتي ثكٙبؾس ٚ ٞٓ لسضت تحّيُ ٚ 

 ا پيسا وٙس. تزعيٝ أٛض ض

ٚحي: ٚحي، ؾطچكٕٝ ثؿيبضي اظ ٔٗبضف اؾت. اظ آ٘زب وٝ ٔٙكب ٚي، ّٖٓ اليتٙبٞي ذساٚ٘س اؾت، ٘بة  -3

 1تطيٗ قٙبذت ٞب اظ ايٗ َطيك ٘هيت ثكط ٌطزيسٜ اؾت.

 ٔٙبثٕ ٚ ضاٜ ٞبي قٙبذت; ذساٚ٘س؛ ٔب ضا ثٝ ُٔبِٗٝ، تسثط ٚ قٙبذت زض أٛضي زٖٛت وطزٜ اؾت. 

٘ٓبْ آفطيٙف ٚ َجيٗيت; آيبت ٔتٗسزي اظ لطآٖ، ٔب ضا ثٝ تسثط زض ٔٛيٖٛبت ٔرتّف ضاٜ اَٚ: ُٔبِٗٝ  -1

َجيٗي زٖٛت ٔي وٗ ز. وٝ ايٗ ٘رؿتيٗ ضاٜ ذسا قٙبؾي اؾت. ثسيٗ ٔٙٓٛض ثبيس ثٝ ٔٛرٛزات ٚ 

ٕ٘ٛزٞبي ٔرتّف رٟبٖ ٍ٘بٜ وطزٜ ٚ ثجيٙيٓ، آيب زض چٟطٜ ي ٔٛرٛزات، آحبض ٖمُ ٚ ذطز ّٖت ٘رؿتيٗ 

 يب آحبض ٘جٛز آٖ؟ زيسٜ ٔي قٛز 

ٞط يه اظ وتت ّْٖٛ َجيٗي ٔب اظ لجيُ فيعيه، قيٕي، ثيِٛٛغي، تكطيح َت، حيٛاٖ قٙبؾي، ٌيبٜ 

ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌيطز، چطا وٝ، ٕٞٝ « وتبة ذساقٙبؾي»قٙبؾي، ٚ ٔب٘ٙس آٟ٘ب ٔيتٛا٘س ثٝ ٖٙٛاٖ يه 

ٚ ُٔٙمي آٟ٘ب رع ثب لجَٛ انُ  اؾطاض ٚ لٛا٘يٗ ٚ ٘ٓبٔبت قٍطف آفطيٙف ثحج ٔي وٙٙس وٝ تفؿيط نحيح

أىبٖ پصيط ٘يؿت ٚ ايٗ ٕٞبٖ ضا ؟ وٝ لطآٖ ٔزيس زض ثيكتط اؾتسالالت تٛحيسي ذٛز « ذساقٙبؾي»

 ثيٟٛزٜ اؾت. 

ٞط وكف تبظٜ «: آِجطت ٚيٙچؿتط»ثٝ ٌفتٝ زا٘كٕٙس ظيؿت قٙبؾي ٔٗبنط ٚ ضئيؽ آوبزٔي ّْٖٛ فّٛضيسا 

ٞب ٔطتجٝ ثط اؾّٛاضي ايٕبٖ ٔب  ٔي افعايس، ٚ ٚؾٛؾٝ ٞبي اي وٝ زض ز٘يبي ّٖٓ ثٝ ٚلٛٔ ٔي پيٛ٘سز نس

ٟ٘ب٘ي ضا وٝ وٓ ٚ ثيف زض ثبَٗ ٔٗتمساٖ ٔب ٚرٛز زاضز اظ ثيٗ ٔي ثطز ٚ ربي آٖ ضا ثٝ افىبض ٖبِي 

 2ذساقٙبؾي ٚ تٛحيس ٔي ثركس.

ضاٜ زْٚ: حسٚث رٟبٖ ٞؿتي، ّٖٓ ثٝ ٔب ٔي ٌٛيس: ا٘طغي ٞبي ٔٛرٛز زض رٟبٖ َجك انُ زْٚ: 

ضٚ ثٝ ذٙخي قسٖ ٚ يىٙٛاذتي پيف ٔي ضٚ٘س، ضٚظي فطا ٔي ضؾس وٝ ٕٞٝ يىؿبٖ ٚ « زيٙبٔيهتطٔٛ»

                                                           
1
ٓ، ا٘تكبضات ٔٛؾؿٝ ؾيس احٕس فميٟي، ذساقٙبؾي، ل -52( تٛحيس، تٟطاٖ، ٔطوع فطٍٞٙي زضؾٟبيي اظ لطآٖ، ل 1ٔحؿٗ لطائتي، انَٛ ٔفبذط) - 

 آٔٛظـ ٚ پطٚضـ أبْ )ضٜ( 
2
، آيت اهلل ٔىبضْ قيطاظي، اؾالْ زض يه ٍ٘بٜ، لٓ، ا٘تكبضات، 53ٔحؿٗ لطائتي، انَٛ ٖمبيس، تٛحيس، تٟطاٖ، ٔطوع فطٍٞٙي زضؾٟبيي اظ لطآٖ، ل  - 

 36أب ْ ّٖي ثٗ اثيُبِت )ٔ( ل 
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ْطٚف ثٟٓ پيٛؾتٝ ي  ٘ٙسذٙخي ٔي قٛ٘س ٚ حبِت ثي تفبٚتي زض ؾطاؾط رٟبٖ پسيساض ٔي ٌطزز؛ زضؾت ٔب

أٝ ٔبِيبت وٝ ثٝ ٍٞٙبْ تفبٚت ؾُٛح، قبٞس حطوت ٚ رٙجف زض آٟ٘ب ٞؿتيٓ، أب ايٗ ٚيٕ ثطاي ٕٞيكٝ از

پيسا ٕ٘ي وٙس؛ ٚ زيط يب ظٚز، ٚلتي وٝ ٕٞٝ ؾُٛح يىؿبٖ قس٘س؛ ٕٞٝ چيع ذبٔٛـ، آضاْ ٚ ثي حطوت 

 ذٛاٞس ٌطزيس. 

َجك ايٗ انُ پيسايف رٟبٖ حتٕب تبضيري زاٖ ٚ اٌطاظِي ثٛز ٔستٟب لجُ ثٝ حبِت يىٙٛاذتي زچبض قسٜ ٚ 

 ٕٞٝ چيع ذٙخي ٚ ٞط حطوتي ذبٔٛـ ٔي قس. 

ٖبُٔ اظ ذبضد، ؾطچكٕٝ ي ثٝ ٞٓ ذٛضزٖ ثي تفبٚتي ٘رؿتيٗ، ٚ ايزبز ٔٛد، زض  پؽ ثبيس اٖتطاف وطز وٝ

ٖبِٓ يىٙٛذت ٔبزٜ ثي ربٖ ٚ ؾپؽ پيسايف ا٘طغي ٞب ٚ ٕ٘ٛزٞبي ٔرتّف رٟبٖ قسٜ اؾت، ٚ ٔبزٜ ي 

تٟٙب ٕ٘ي تٛا٘س ٖبُٔ پيسايف ايٗ رٟبٖ ثبقس. ثّىٝ ثٝ يه ٖبُٔ ٔبفٛق َجيٗي ٘يبظ زاضز وٝ ٔب ٘بٔف ضا 

 . 1ٌصاضيٓ. ايٗ زِيُ ثطاي احجت ٚرٛز ذساٚ٘س اؾتذسا ٔي 

ضاٜ ؾْٛ: تبضيد  ٚ ا٘ؿبٖ: ُٔبِٗٝ تبضيد ٚ آقٙبيي ثب فطاظ ٚ ٘كيت ٞب، قىؿت ٞب ٚ پيطٚظي ٞب، ثؿيبض  -3

 آزٔي ضا نبحت قٙبذت ٚ ٔٗطفت ٔي وٙس. آٔٛظ٘سٜ ثٛزٜ، 

حتي يتجيٗ ِٟٓ ا٘ٝ اِحك( ثٝ ظٚزي يٟٓ ايبتٙب في االفبق ٚ في ا٘فؿٟٓ طؾٙ» ذساٚ٘س زض لطآٖ ٔي فطٔبيس: 

٘كب٘ٝ ٞبي ذٛز ضا زض آفبق زض زضٖٚ ا٘ؿبٖ ٞب ثٝ آ٘بٖ ٘كبٖ ذٛاٞيٓ زاز تب حمب٘يت ذسا ثطاي آٟ٘ب حبثت 

 2قٛز.

٘تيزٝ: ثحج قٙبذت ذساٚ٘س ثٝ َٛض ذالنٝ ايٗ قس وٝ قٙبذت ذساٚ٘س اظ ضاٜ ّٖٓ حهِٛي ٚ زضن 

فبٞيٓ ٚ يب ٔتٗ ٔهساق فطق اؾت ٚ ٞٓ چٙيٗ قٙبذت ٔفبٞيٓ وّي أىبٖ پصيط اؾت، ِٚي ثيٗ زضن ٔ

ذساٚ٘س ثب ّٖٓ حًٛضي ٘يع أىبٖ پصيط اؾت وٝ زض ٚالٕ ٕٞبٖ زضن ٔهسالي ٘ؿجت ثٝ ذساي ٔتٗبَ اؾت، 

ِٚي ايٗ ازضان ثطاي ٞط وؽ ثٝ ا٘ساظٜ ٚرٛز ذٛزـ ٕٔىٗ ٔي قٛز ٚ احبَٝ ثط شات اِٟي ٚ ٔٗطفت وٙٝ ٚ 

  حميمت آٖ ثطاي ٍٕٞب٘ت ٔحبَ اؾت.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .18بيي ثب اؾالْ، تٟطاٖ، ٔطوع فطٍٞٙي، زضؾٟبيي اظ لطآٖ. ل ، ٔحؿٗ لطائتي، آق41ٕٙٞبٖ، اؾالْ زض يه ٍ٘بٜ، ل  - 

2
 .54، تٛحيس، تٟطاٖ، ٔطوع فطٍٞٙي زضؾٟبيي اظ لطآٖ، ل 1ٔحؿٗ لطائتي، انَٛ ٖمبيس - 
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 تَحيذ در عبادت  :فصل سَم
 اّويت تَحيذ عبادي  *

 تَحيذ در عبادت * 

 حقيقت عبادت *

 هصاديق عبادت * 

 يكي اس هصاديق عبادت دليلي بزاي ضٌاخت خذا  *

 تَحيذ عبادي در هياى هسلواًاى * 

 بٌذگي خذا هخالف آسادي اًساًْا * 

 ِ ٍ رفع آى ْضب  *
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 ٍ ًكات آى  ايات تَحيذ عبادي

 اّويت تَحيذ عبادي:  -1

تب آٖ ربؾت وٝ ثطذي اظ زا٘كٕٙساٖ آٖ ضا ثب تٛحيس ّٖٕي يىي زا٘ؿتٝ ا٘س؛ ٌٛيب زض وٙبض تٛحيس ٖجبزي 

 1ٞيچ قبذٝ ٟٔٓ زيٍطي ثطاي تٛحيس ّٖٕي ٚرٛز ٘ساضز.

ايٙىٝ  ثٝ پطؾف ٔٛرٛز ثطتط، ّٖت ضؾبِت ا٘جيبء ٔكرم ٔي قٛز تبثب تٛرٝ ثٝ ٌطايف فُطي آزٔيبٖ 

ا٘ؿبٖ ٔب ضا زض يبفتٗ ٔتّٗك ضاؾتيٗ ٚ قبيؿتٝ پطؾتف يبضي ضؾب٘ٙس ٚ اظ ا٘حطاف ٚ وػ ضٚي ٞبيف ٌطايف 

 2فُطي رٌّٛيطي وٙٙس.

 

 تَحيذ در عبادت:  -2

حؿبؾتطيٗ ثرف تٛحيس، تٛحيس ٖجبزت اؾت وٝ رع ذساٚ٘س ضا ٘پطؾتيٓ ٚ زض ثطاثط غيط اٚ ؾط تؿّيٓ فطٚز 

 ٘يبٚضيٓ. 

ظٔٝ ي تٛحيس شات ٚ نفبت اؾت ظيطا ٚلتي ّْٔٗٛ قس وٝ ٚارت اِٛرٛز تٟٙب ذساؾت ٚ تٛحيس ٖجبزي ال

ٞط چٝ غيط اٚؾت ٕٔىٗ ٚ ٔحتبد ٚ ٘يبظٔٙس اؾت پؽ ٖجبزت ٔرهٛل اٚؾت، اٚ وٕبَ ُّٔك اؾت ٚ غيط 

اظ اٚ وٕبَ ُّٔك ٚرٛز ٘ساضز ٚ ٖجبزت ٞٓ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ وٕبَ اؾت ثٙبثطايٗ ٖجبزت ٔرهٛل ذساٚ٘س 

يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ْٚبيف ا٘جيبء ثٛزٜ وٝ ايٗ  3ط ِٛحٝ زٖٛت پيبٔجطاٖ ٔؿبِٝ تٛحيس زض ٖجبزتاؾت. ؾ

 قٙبذتٝ قسٜ اؾت. 

زٖٛت آزٔيبٖ ثٝ پطؾتف ذساي يىتب ٚ ٘في پطؾتف ٞط ٔٛرٛز زيٍطي ثٛزٜ اؾت ثٝ ٔٗٙبي ايٗ اؾت وٝ 

هلل، ضة يب ٔؿتمُ زض پطؾتف يٗٙي ا٘زبْ ّٖٕي اؾت زض ٔمبثُ يه ٔٛرٛز، ثٝ لهس آٖ وٝ آٖ ٔٛرٛز، ا

ٚ ٔتٛؾُ قسٖ ثٝ غيط، تبحيط ثبقس، پؽ ّٖي ضغٓ آ٘چٝ وٝ ثطذي تهٛض وطزٜ ا٘س، نطف ذًٛٔ ٚ ذكٛٔ 

ٖجبزت ٘يؿت، ظيطا زض غيط ايٗ نٛضت، آ٘زب وٝ حك تٗبِي پيبٔجط ضا ثٝ ذًٛٔ زض ثطاثط ٚٔٛٔٙبٖ ذسا ٔي 

ٖٛت ٔي وٙس ٚ يب شَِٛ ٚ ٘طْ ثٛزٖ ضا اظ ذٛا٘س، يب ؾبيط ا٘ؿبٖ ٞب ضا ثٝ ذًٛٔ زض ٔمبثُ پسض ٚ ٔبزض ز

ٚيػٌي ٞبي ٔٛٔٙبٖ ٔي قٕبضز، تطغيت ثٝ قطوت ٚ ثت پطؾتي ٔحؿٛة ٔي قٛز؛ زض حبِي وٝ چٙيٗ 

 4٘يؿت.

 

 

                                                           
1
 131ٔحٕسؾٗيسي ٟٔط، آٔٛظـ والْ اؾالٔي، ل  - 

2
 .131ٔحٕس ؾٗيس ٟٔط، ٕٞبٖ، ل  - 

3
 44مبزات ل حزٝ االؾالْ حبد قيد انغط لبئٕي، انَٛ اٖت - 

4
 .128ٖجساِحؿيٗ ذؿطٚ پٙبٜ، والْ ٘ٛيٗ اؾالٔي، ل  - - 
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 حقيقت عبادت  -3

آٔسٜ اؾت. ثط ايٗ « اْٟبض تصُِ»ٚ « ذًٛٔ»ثٝ ٔٗٙبي « ٖجبزت»زض پبضٜ اي فطًٞٙ ٞبي ظثبٖ ٖطثي، 

ز ضا زض ٔمبثُ ٔٛرٛز زيٍطي )ٔٗجٛز( ذبيٕ، پؿت ٚ وٛچه لطاضزازٖ ثٝ ٘ٓط اؾبؼ، ٟٔب ٖجبزت يٗٙي ذٛ

ٔي ضؾس وٝ ٔٗٙبي يبز قسٜ، ٖبْ تٛ اظ ٔٗٙبي ٖجبزت )زض ٔهُّح والْ ٚ زيٙي آٖ( اؾت؛ ظيطا ٞط چٙس زض  

ٔٗٙبي ٖجبزت ٖ٘ٛي ذًٛٔ ٚ ذكٛٔ ٚ  وٛچه قٕطزٖ ذٛيؽ ٟ٘فتٝ اؾت، ِٚي ٞط ذًٖٛي ٖجبزت ٚ 

 پطؾف ٘يؿت. 

اظ قٛاٞس ازٖبي فٛق آٖ اؾت وٝ ا٘ؿبٖ، ثٝ حىٓ ٖمُ ّٖٕي ذٛيف ٚ ثطاؾبؼ اِعأبت اذالق  يىي

ٖٕٛٔي، ذٛز ضا ْٔٛف ثٝ فطٚتٙي ٚ ذًٛٔ زض ٔمبثُ افطازي ٔي زا٘س وٝ حمي ثط ٖٟسٜ ي اٚ زاض٘س. ثطاي 

وٝ تٕبْ ا٘ؿبٖ ٔخبَ، فطٚتٙي قبٌطز زض ٔمبثُ اؾتبز ٚ ذًٛٔ فطظ٘س زض ثطاثط ٚاِسيٗ، أطي اذاللي اؾت 

 ٞبي ذطزٔٙس ٚ ٚرساٖ ٞبي ثيساض ثط زضؾتي آٖ نحٝ ٔي ٌصاض٘س. 

ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاضز وبضثطز ٚاغٜ ٖجبزت، ضٚقٗ ٔي قٛز وٝ ٖجبزت آٖ ٌٛ٘ٝ ذًٛٔ ٚ اْٟبض  وٛچىي ٚ شِتي 

ٝ اؾت وٝ ثب يه اٖتمبز ٕٞطاٜ ثبقس، اٖتمبز ثٝ ايٗ ٔٛرٛزي وٝ زض ثطاثط اٚ اْٟبض ذًٛٔ ٔي وٙيٓ، قبيؿت

اِٛٞيت اؾت: چطا وٝ آفطيسٌبض ٞؿتي اؾت، يب زؾت وٓ تسثيط أٛض ٕٞٝ يب ثركي اظ ٖبِٓ ضا ثٝ ٖٟسٜ زاضز 

ٚ ٔي تٛا٘س ٔجسا وبضٞي ذسايي، ٔب٘ٙس احيب )ظ٘سٜ ٌطزا٘سٖ( ٚ أب تٝ )ٔجطا٘سٖ(، ٔغفطت )ثركف ٌٙبٞبٖ(، 

 ضظق )ضٚظي زازٖ( ٚ... ثٝ نٛضت ٔؿتمُ ٚ ثي ٘يبظ اظ ٔٛز غيط ٌطزز. 

ثٝ ٖجبضت زيٍط، حميمت ٖجبزت آٖ اؾت وٝ ا٘ؿبٖ زض ٔمبثُ ٔٛرٛزي وٝ ثطاي آٖ اٚنبف ذسايي لبئُ 

زض ثطاثط ٔٛرٛزي زيٍط ثب اؾت، اْٟبض ثٙسٌي ٚ ذًٛٔ وٙس ٚ ؾط ثٝ آؾتبٖ اٚ ثؿبيس. أب اٌط ذًٛٔ ا٘ؿبٖ 

ٕٞبٖ ٔٗٙبيي ثط آٖ نسق ٕ٘ي وٙس ٚ ايٗ « پطؾتف»ٚ « ٖجبزت»چٙيٗ اٖتمبزي ٕٞطاٜ ٘جبقس، ٖٙٛاٖ 

 1اؾت وٝ ٔحممبٖ ثعضي اؾالٔي ثطاي ٖجبزت ثطقٕطزٜ ا٘س.

احتطاْ ٚ تٛايٕ ٚ ذكٛٔ ٔطاتت ٚ زضربتي زاضز ٚ آذطيٗ زضرٝ ٚ ثبالتطيٗ ٔطحّٝ ي آٖ ٕٞبٖ پطؾتف ٚ 

ٖجٛزيت اؾت، ٚ ايٗ ٔطحّٝ ٔرهٛل ذساٚ٘س اؾت وٝ ٔهساق ضٚقٗ آٖ ٕٞبٖ ؾزسٜ اؾت ٚ ثٝ ٕٞيٗ 

 اٚ٘س ربيع ٘يؿت. زِيُ ؾزسٜ ثطاي غيط ذس

ثسيٟي اؾت وٝ اٌط ا٘ؿبٖ ثٝ ايٗ ٔطحّٝ اظ ٖجٛزيت ثطؾس ٚ زض ٔمبثُ ذساٚ٘س ثٝ ذبن افتبزٜ ٚ ؾزسٜ 

 2ٕ٘بيس ثعضٌتطيٗ ٌبْ ضا زض ٔؿيط اَبٖت ذسا ٚ تىبُٔ ذٛيف ثطزاقتٝ اؾت.

طاثط ذسا ثًٗي تهٛض وطزٜ ا٘س وٝ زض ثيٙف اؾالٔي اْٟبض ٖزع ٚ تصُِ زض ثطاثط ٞيچ ٔٛرٛزي حتي زض ث

پؿٙسيسٜ ٘يؿت؛ ِٚي ايٗ تهٛض ٘بزضؾت اؾت. ا٘ؿبٖ زض ٔمبثُ ذسا ثبالتطيٗ ٔطاتت شِت ضا زاضز ٚ ثبيس ايٗ 

 شِت ضا اْٟبض وٙس. 

                                                           
1
 .132ل  – 131ل  1ٔحٕس ؾٗيسي ٟٔط، آٔٛظـ والْ اؾالٔي د - 

2
 44حزٝ االؾالْ حبد قيد انغط لبئٕي، انَٛ اٖتمبزات، ل  - 
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 1وٕبَ ا٘ؿبٖ زض ايٗ اؾت وٝ زض ٔمبثُ ذسا تصُِ ٚ ذًٛٔ زاقتٝ ثبقس ٚ ٖجبزت، اْٟبض ٕٞيٗ ٖزع اؾت.

 

 ياى هسلواًاى هتَحيذ عبادي در  -4

جبزي ٚ يىتبپطؾتي يىي اظ انَٛ ٔؿّٓ اؾالٔي اؾت وٝ لطآٖ ثبضٞب ٚ ثب نطاحت تٕبْ ثط آٖ تٛحيس ٖ

تبويسٜ وطزٜ اؾت. زض ٞيچ يه اظ َٛايف ٚ فطق اؾالٔي ثب انُ تٛحيس ٖجبزي ٔربِفت ٕ٘ٙٛزٜ اؾت أب زض 

تجٕ آٖ،  ايٗ ٔؿئّٝ ٘ٛٔ زيٍطي اظ اذتالف ٚرٛز زاضز ٚ آٖ اذتالف ٘ٓط زض تٗييٗ ٔهبزيك ٖجبزت ٚ ثٝ

 تٗييٗ ٔهبزيك تٛحيس )ٚ قطن( ٖجبزي اؾت. 

يىي اظ ٟٕٔتطيٗ اذتالفبت زض ايٗ ظٔيٙٝ، اذتالفي اؾت وٝ َطفساضاٖ ٚ ٞبثيت ثب زيٍط ٔؿّٕب٘بٖ زاض٘س. 

ٚٞب ثيبٖ ثطاؾبؼ تفؿيط ٘بزضؾتي اظ حميمت ٖجبزت، ٔٗٙبي ٖجبزت ضا ثؿيبض ٌؿتطزٜ ٌطفتٝ ا٘س، تب آ٘زب وٝ 

ا وٝ زض ٘ٓط ْٖٕٛ ٔؿّٕب٘بٖ ربيع ٚ ثّىٝ ٔؿتحت ٚ پؿٙسيسٜ ثٝ قٕبض ٔي آيس، حطاْ ٚ ثؿيبضي اظ اٖٕبِي ض

 ٔٛرت قطن ٔي زا٘ٙس. 

زيسٌبٜ ٚ ٞبثيبٖ زض ثبة تٛحيس، افعٖٚ ثط آٖ وٝ ثب آيبت ٚ لطآٖ ٚ انَٛ ٔؿّٓ تبضيد نسض اؾالٔي ٘بؾبظٌبض 

ٛزا٘س ؟ ٕٞطاٜ اؾت وٝ فُطت ٞبي اؾت، چٟطٜ اي ٚاغٌٖٛ اظ حميمت اؾالْ اضائٝ ٔي وٙس ٚ چٙساٖ ثب رٕ

 پبن ا٘ؿب٘ي آٖ ضا ثط ٕ٘ي تبثس. 

ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٘ٓط ٚٞبثيبٖ، ٞط ٌٛ٘ٝ تٛؾُ، اؾتٗب٘ت ٚ ٔسزرٛيي ٚ َّت قفبٖت اظ پيبٔجط اؾالْ )ٚ زيٍط 

اِٚيبي اِٟي( ٚ ٘يع ٞط ٌٛ٘ٝ تٗٓيٓ ٚ ثعضٌساقت لجٛض پيبٔجطاٖ ٚ نبِحبٖ، قطن اؾت ٚ وؿي وٝ ثٝ چٙيٗ 

 زؾت ظ٘س، اظ رطٌٝ ٔؿّٕب٘بٖ ذبضد ٚ ربٖ ٚ ؾبَ اٚ ثطاي زيٍطاٖ ٔجبح اؾت.  وبضٞبيي

ثب تٛرٝ ثٝ تٛييحي وٝ زضثبضٜ ي ٔٗٙبي ٖجبزت زازٜ قسٜ، ثُالٖ ٖمبيس ٚٞبثيبٖ ضٚقٗ ٔي قٛز. حميمت 

 ايٗ اؾت وٝ وبضٞبيي اظ لجيُ تٛؾُ ثٝ پيبٔجطاٖ ٚ اِٚيبي اِٟي ٚ اؾتٕساز اظ  اضٚاح آ٘بٖ، ٕٔىٗ اؾت ثط

 يىي اظ ٚرٝ ظيط ا٘زبْ قٛز: 

اَٚ: ا٘ؿبٖ ثب ايٗ  اٖتمبز وٝ فطزي ضا وٝ ثٝ اٚ تٛؾُ رؿتٝ ٚ يب اٚ ضا زض زضٌبٜ ذسا قفيٕ لطاضزازٜ، زض 

ا٘زبْ ايٗ ٌٛ٘ٝ أٛض، ٔؿتمُ ٚ ٔتىي ثٝ ذٛز اؾت، ثٝ چٙيٗ وبضٞبيي زؾت يبثس ثسيٟي اؾت ايٗ اٖٕبَ اٚ 

 ي ضثٛثيت زضثبضٜ يه ٔرّٛق اؾت، قطوت زض ٖجبزت ذٛاٞس ثٛز. ثٝ زِيُ آٖ وٝ ٕٞطاٜ ثب اٖتمبز ثٝ ٖ٘ٛ

ٔي پصيطز وٝ اظ اٚ اؾتٕساز قسٜ، ثٙسٜ ذسا ٚ زض زْٚ: آٖ اؾت وٝ ايٗ اٖٕبَ نطفب ثب ايٗ اؾبؼ نٛضت 

تٕبْ قئٖٛ ذٛز ٚاثؿتٝ ثٝ اٚؾت، ِٚي ثٝ ِحبِ ٔمبْ ثّٙسي وٝ زض ٘عز ذساٚ٘س زاضز، ٔي تٛا٘س ثٝ اشٖ اِٟي 

٘س قفبٖت وٙس يب پبضٜ اي حبربت ضا ثطآٚضزٜ ؾبظز... ثب تٛرٝ ثٝ ٔٗٙبي زليك ٖجبزت، آقىبض زض ٘عز ذساٚ

                                                           
1
 52ؾيس احٕس فميٟي، ذساقٙبؾي، ل  - 
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اؾت وٝ اٖٕبَ ٔٛضز ثحج ثٝ ٞيچ ٚرٝ ثٝ ٔٗٙبي پطؾتف غيط ذسا ٘جٛزٜ، ثّىٝ زض ٖيٗ ٖجبزت ٚ ثٙسٌي 

 1ذساٚ٘س اؾت.

 

 هصاديق عبادت:  -5

ٚ وٗجٝ ٚ ٞٓ چٙيٗ ٍ٘بٜ ثٝ ٖبِٕبٖ ٚ ضٞجطاٖ زيٙي ٍ٘بٜ ٟٔطآٔيع ثٝ پسض ٚ ٔبزض ٖجبزت اؾت. ٍ٘بٜ ثٝ لطآٖ 

 ٖجبزت اؾت. 

اظ ٟٕٔتطيٗ  2زيساض ثٙسٌبٖ ذٛة ذسا ٖجبزت اؾت ٚ اٌط اظ ز٘يب ضفتٝ ا٘س، ظيبضت لجط آٖ ٞب ٖجبزت اؾت.

ارعاي ٖجبزت ٕ٘بظذٛا٘سٖ، ضٚظٜ ٌطفتٗ ٚ لطآٖ ذٛا٘سٖ ٚ ؾبيط ٔؿبيُ ٖجبزي وٝ ثٝ ٔب ثٙسٌبٖ زؾتٛض زازٜ 

 ٕٞچٙيٗ قىط ٕ٘ٗتٟبيي وٝ ذساٚ٘س ثسٖٚ ٞيچ ٔٙتي زض اذتيبض ٔب لطاض زازٜ اؾت. قسٜ اؾت. 

 

 يكي اس هصاديق عبادت ٍ دليلي بزاي ضٌاخت خذا  -6

حؽ قىطٌصاضي، فىط وٙيس قٕب ضا ثٝ يه ٔيٟٕب٘ي آثطٚٔٙسا٘ٝ زٖٛت  وطزٜ ا٘س، ٚ ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ ٚؾبئُ 

قٕب ثٝ اتفبق ثطازض ثعضٌٛاضتبٖ وٝ ٚاؾُٝ ايٗ زٖٛت پصيطايي ثطاي ضاحتي قٕب فطاٞٓ ؾبذتٝ ا٘س، أب چٖٛ 

اؾت، ثٝ ايٗ ٔيٟٕب٘ي ٔي ضٚيس، ٔيعثبٖ ذٛز ضا زضؾت ٕ٘ي قٙبؾيس قه ٘يؿت وٝ ثٝ ٍٞٙبْ ٚضٚز زض ايٗ 

 ٔزّؽ زِپصيط، ٘رؿتيٗ فىط قٕب ايٗ اؾت وٝ ٔيعثبٖ ذٛز ضا ثكٙبؾيس ٚ اظ اٚ تكىط وٙيس. 

آفطيٙف ٍ٘بٜ ٔي وٙيٓ ٚ ا٘ٛأ ٕ٘ٗتٟب٘ي وٝ زض اذتيبض ٔب لطاض ٔب ٘يع ٍٞٙبٔي وٝ ثٝ ايٗ ؾفطٜ ٌؿتطزٜ 

زاضز؛ چكٕبٖ ثيٙب، ٌٛقٟبي قٙٛا، ٚ ٞٛـ وبفي، ٘يطٚٞبي ٔرتّف رؿٕب٘ي ٚ ضٚا٘ي، ا٘ٛأ ٚؾبئُ ظ٘سٌي، 

ٚ ضٚظيٟبيي پبن ٚ پبويعٜ، زض ايٗ ؾفطٜ پٟٙبٚض ٔي ثيٙيٓ، ثي اذتيبض ثٝ ايٗ فىط ٔي افتيٓ وٝ ثركٙسٜ ي 

ٕتٟب ضا ثكٙبؾيٓ؛ ٚ اٌط چٝ ٘يبظ ثٝ تكىط ٔب ٘ساقتٝ ثبقس، زض ثطاثط اٚ قىطٌصاضي ٔي وٙيٓ ٚ تب ايٗ ٕٞٝ ٘ٗ

ايٗ وبض ضا ٘ىٙيٓ، احؿبؼ ٘بضاحتي ٚ وٕجٛز زاضيٓ ٚ ايٗ زِيّي اؾت وٝ ٔب ضا ثٝ ز٘جبَ قٙبؾبئي ذسا ٔي 

 3فطؾتس.

 

 بٌذگي خذا، هخالف آسادي اًساى ّا ًيست  -7

ط ا٘جيبء ٚ ٔصاٞت آؾٕب٘ي، ٔب ضا ثٝ ٖجبزت ذسا زٖٛت ٔي وٙٙس، ايٗ ثب آظازي ٌبٞي تهٛض ٔي قٛز وٝ اٌ

ا٘ؿبٖ ٔربِف اؾت، أب ثبيس تٛرٝ زاقت وٝ ا٘ؿبٖ ثٝ نٛضتي آفطيسٜ قسٜ وٝ  ٕ٘ي تٛا٘س ثسٖٚ ٖكك ٚ 

                                                           
1
 134، ل 1ؾي(، دٔحٕس ؾٗيسي ٟٔط، آٔٛظـ والْ اؾالٔي، )ذساقٙب - 

2
 21ٔحؿٗ لطائتي، اؾالْ قٙبؾي، ثطاي ٘ٛرٛا٘بٖ، ل  - 

3
 .14حًطت آيت اهلل إِٗٓي ٘بنط ٔىبضْ قيطاظي، پٙزبٜ زضؼ، ٖمبئس ثطاي رٛا٘بٖ، ل  - 
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پطؾتف ٚ ا٘ؽ ٚ أيس ظ٘سٌي ؟ ، احؿبؼ ٖاللٝ ٚ پطؾتف زض اٚ ٟ٘فتٝ اؾت ٚ اٌط ايٗ احؿبؼ ثب ضٞجطي 

 ء ٞسايت ٘كٛز اظ پطؾتف ثت ٞب ٚ ارطاْ آؾٕب٘ي ٚ يب پطؾتف ا٘ؿبٖ ٞب ٚ َبغٛت ٞب ؾط زض ٔي آٚضز. ا٘جيب

ا٘حطاف ثٙبثطايٗ، ٖجٛزيت ٚ ظ٘سٌي ذسا يه اقجبٔ ٞبي وبشة ضا ٔي ٌيطز ٚ ٔؿيط غؿك ٚ پطؾتف ضا اظ 

 ٘زبثت ٔي زٞس. 

يٗٙي زض ٕٞٝ ي ا٘ؿبٖ ٞب ٖ٘ٛي  ذالنٝ ايٗ وٝ رٟبٖ ثيٙي اِٟي، ٚ ايٕبٖ ثٝ ذسا ضيكٝ ي فُطي زاضز.

احؿبؼ ٚاثؿتٍي ثٝ لسضتي ثي ٟ٘بيت ٔٛرٛز اؾت، ٌط چٝ ٌبٞي زض تكريم آٖ لسضت ثي ٟ٘بيت وٝ آيب 

 لسضت اِٟي اؾت يب لسضت َجيٗي زچبض ِغعـ ٔي قٛ٘س. 

أب ثٝ ٞط حبَ، انُ احؿبؼ ٚ اثؿتٍي ٞؿت، ثٙبثطايٗ تٛحيس وٝ تٕبْ رٟبٖ ٞؿتي ضا ثٝ لسضتي ثي 

 1ٚ ثب قٗٛض ٚاثؿتٝ ٔي زا٘س، ثب فُطت ا٘ؿب٘ي وٝ ذٛز ضا ٚاثؿتٝ ٔي زا٘س ٕٞبًٞٙ اؾت. ٟ٘بيت

 

 تَحيذ در آيات قزآى ٍ ًكات هزبَط بِ آى:  -9

ٚ ِمس ثٗخٙب في وُ أٝ ضؾٛال اٖ اٖجسٚا ٚاهلل ٚارتٙجٛا اَبغٛت. ٚ ٔب زض ٔيبٖ ٞط أتي ضؾِٛي ضا »آيٝ 

 2س ٚ اظ َغيبٍ٘ط زٚضي وٙيس.ثطاٍ٘يرتيٓ وٝ )ثٍٛيس(: ذسا ضا ثپطؾتي

زض آيٝ: ٚ ٔب اضؾّٙب ٔٗ لجّه ٔٗ ضؾَٛ اال ٘ٛحي اِيٝ ا٘ٝ ٚ ال اِٝ اال ا٘ب ٖجسٖٚ: ٚ پيف اظ تٛ ٞيچ پيبٔجطي 

 3٘فطؾتبزيٓ رع ايٙىٝ ثٝ اٚ ٚحي ٔي وطزيٓ وٝ: ذسايي رع ٔٗ ٘يؿت، پؽ ٔطا ثپطؾتيس.

ٚ ثي تطزيس، اهلل پطٚزٌبض ٔٗ ٚ پطٚزٌبض قٕبؾت، پؽ آيٝ ٚ اٖ اهلل ضثي ٚ ضثىٓ فبٖجسٜٚ ٞصا نطاٌ ٔؿتميٓ. 

 4اٚ ضا ثٙسٌي وٙيس وٝ ضاٜ ضاؾت ٕٞيٗ اؾت.

آيٝ: آِ اٖٟس اِيىٓ يجٙي ءآزْ اٖ ال تٗجسٚا اِكيُٗ ا٘ٝ ِٚىٓ ٖسز ٔجيٗ. ٚ اٖ اٖجسٚ٘ي ٞصا نطاٌ ٔؿتميٓ. 

ٚ زقٕٗ آقىبض قٕبؾت، ٚ ٍٔط ثب قٕب پيٕبٖ ٘جؿتيٓ ايٗ فطظ٘ساٖ آزْ! وٝ ٖجبزت قيُبٖ ٘ىٙيس ٕٞب٘ب ا

 5ايٗ وٝ تٟٙب ٔطا ثٙسٌي وٙيس وٝ ضاٜ ضاؾت ٕٞيٗ اؾت؟

 6آيٝ ٚ اٖجس ضثه حتي يبتيه اِيميٗ. ٚ پطٚضزٌبضت ضا ثٙسٌي وٗ تب ٚلتي تٛ ضا ٔطي فطا ضؾس.

ٕٝ. ٚ آيٝ ٚ ٔب أطٚا اال ِيٗجسٚا اهلل ٔرّهيٗ ِٝ اِسيٗ ٞٙفبء ٚ يميٕٛا اِهّٜٛ ٚ يٛتٛا اِعوبٜ ٚ شِه زيٗ اِمي

آٟ٘ب زؾتٛض ٘ساقتٙس رع ايٙىٝ ذساي يٍب٘ٝ ضا ٔرّهب٘ٝ ٚ حك ٌطايب٘ٝ ثپطؾتٙس ٚ ٕ٘بظ  ثطپب زاض٘س ٚ ظوبت 

 7زٞٙس ٚ ايٗ اؾت زيٗ پبيساض.

                                                           
1
 63، تٛحيس ، ل 1ٔؿحٗ لطائتي، انَٛ ٖمبيس - 

2
 .36اثٛاِفًُ ثٟطاْ پٛض، لطآٖ وطيٓ، ؾٛضٜ ٘حُ، آيٝ  - 

3
 25طاْ پٛض، لطآٖ وطيٓ، ؾٛضٜ ا٘جيبء، آيٝ اثٛاِفًُ ثٟ - 

4
 36ٕٞبٖ، ؾٛضٜ ٔطيٓ، آيٝ  - 

5
 .61ٚ  61ٕٞبٖ، ؾٛضٜ يؽ آيٝ  - 

6
 .99ٕٞبٖ، ؾٛضٜ حزط آيٝ  - 

7
 .5اثٛاِفًُ ثٟطاْ پٛض، لطآٖ وطيٓ، ؾٛضٜ ثيٙٝ، آيٝ - 
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ايٝ يٗجبزي اِصيٗ أٙٛا اٖ اضيي ٚ اؾٗٝ فب٘ي فبٖجسٖٚٚ. ايٗ ثٙسٌبٖ ٔٗ!وٝ ايٕبٖ آٚضزٜ ايس. ٕٞب٘ب ظٔيٗ 

 1طؾتيس )ٚ تّٗيٓ فكبض ٔحيٍ ٘جبقيس.(ٔٗ ٚؾيٕ اؾت؛ پؽ تٟٙب ٔطا ثپ

 ثٗس اظ ثيبٖ آيبت اِٟي، تٛرٝ ثٝ پيبْ ٞبي لطآ٘ي شيُ، يطٚضي اؾت: 

تٛحيس ٖجبزي: انُ ٔؿّٓ ٔيبٖ ٕٞٝ فطق اؾالٔي اؾت. ٞط چٙس ٌطٚٞي اظ اقبٖطٜ ٚ ٔٗتصِٝ زض ثبة  -1

 ت ٘پطزاذتٝ اؾت. تٛحيس نفبتي ٚ افٗبِي ثٝ ثيطاٞٝ ضفتٝ ا٘س، ِٚي زض ايٗ ثبة احسي ثٝ ٔربِف

پطؾتبٖ قطوت زض ٖجبزت، ثٝ زٚ ٘ٛٔ ذفي ٚ رّي تمؿيٓ ٔي قٛز. پطؾتف غيط ذساٚ٘س اظ رب٘ت ثت  -2

قطن آقىط اؾت ٚ ا٘ؿبٖ ضا اظ ٘ٓط والٔي ٔكطن ٔي ؾبظز. قطن ذفي ٖجبزت اؾت اظ تّٕك ٞب، 

ز ا٘ؿبٖ ٞب ضا اظ ٘ٓط چبپّٛؾي ٞب ٚ اؾتٕساز اظ زيٍطاٖ ثسٖٚ تٛرٝ ٚ ٖٙبيت ثٝ حك تٗبِي، ايٗ ّٖٕىط

 اذاللي ٔكطن ٔي ؾبظز، ٘ٝ اظ ٘ٓط والٔي، ِصا  احىبْ فمٟي قطن ثط اٚ ثبض ٕ٘ي قٛز. 

پيبْ انّي تٕبْ ا٘جيبء تٛحيس زض ٖجبزت ٚ ٘في ٞط ٌٛ٘ٝ قطن ثٛزٜ اؾت، اظ ايٗ ضٚ، تٛحيس ٖجبزي انُ  -3

 قطن ٔيبٖ تٕبْ ازيبٖ آؾٕب٘ي قٕطزٜ ٔي قٛز. 

ٛضٜ ٔجبضوٝ يؽ اؾتفبزٜ ٔي قٛز وٝ تٛحيس ٖجبزي يىي اظ أٛض فُطي آزٔيبٖ ثٝ ؾ 61ٚ  61اظ آيبت  -4

قٕبض ٔي ضٚز ٚ ذساٚ٘س يه ٖٟس تىٛيٙي فُطي ثب تٕبْ ا٘ؿبٖ ٞب ا٘زبْ زازٜ اؾت، وٝ قيُبٖ ضا ٖجبزت 

 ٘ىٙٙس. 

يس : تب ٘يع قٕطز ٚ فبيسٜ ٖجبزت ضا ثطاي ا٘ؿبٖ ٔي زا٘س؛ ظيطا ٔي فطٔب« حزط»ؾٛضٜ ٔجبضوٝ  99آيٝ  -5

ضؾيسٖ ثٝ ٔطحّٝ يميٗ ذساٚ٘س ضا ٖجبزت وٗ ايٗ ٔٗٙب ضا ٔي تٛاٖ زٚ  ٌٛ٘ٝ تفؿيط ٕ٘ٛز، ٘رؿت ايٗ وٝ، 

ضا ثٝ ٟ٘بيت ظٔب٘ي ٔٗٙب وٙيٓ، يٗٙي تب ٍٞٙبْ ٔطي، ٖجبزت ذساٚ٘س « حتي يبتيه»يميٗ ضا ثٝ ٔطي ٚ 

 ٚارت اؾت. 

ُ آيي، يٗٙي ٖجبزت، قٕب ضا ثٝ ٔمبْ يميٙي زْٚ ايٗ وٝ ٖجبزت وٗ تب ثٝ ٔطحّٝ يميٗ ٚ قٙبذت يميٙي ٘بي

 ٔي ضؾب٘س. اظ ٔٗٙبي، فبيسٜ ٚ فّؿفٝ ٖجبزت، ثٝ ٚيٛح اؾتفبزٜ ٔي قٛز. 

تبويس ثيكتطي ثط ٖجبزت اِٟي قسٜ اؾت؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ اٌط وؿي ٘تٛا٘س « ٖٙىجٛت»ؾٛضٜ  56زض آيٝ  -6

ٔيٗ ٚؾيٕ، ربيٍبٞي ضا ثطاي ٖجبزت حك زض ُٔٙمٝ ذٛز ثٝ ٖجبزت ذساٚ٘س ثپطزاظز، ثبيس ٞزطت وٙس ٚ زض ظ

 تٗبِي پيسا وٙس. 

 2ٚلتي ذبِميت ٚ ضثٛثيت اِٟي حبثت ٌطزز، پؽ فمٍ اٚؾت وٝ قبيؿتٝ پطؾتف اؾت. -7

 تٛحيس زض ضٚايبت: 

أبْ نبزيك )ٔ(: ٔٗ اَبٔ ضرال٘ي ٔٗهيٝ فمسٜ ٖجسٜ: وؿيىٝ زض ا٘زبْ ٌٙبٞي اَبٖت فطٔبٖ زٌطي وٙس اٚ 

 1ضا پطؾتف ٕ٘ٛزٜ اؾت.

                                                           
1
 .56ٕٞبٖ، ؾٛضٜ ٖٙىجٛت، آيٝ  - 

2
  131، ل 134ٖجساِحؿيٗ ذؿطٚپٙبٜ، والْ ٘ٛيٗ اؾالٔي، ل  - 
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اِحٕسهلل ّٖي ٔب ا٘ٗٓ، ٚ ِٝ اِكىط ّٖي ٔب آِٟ، ٚ اِخٙبء ثٕب لسْ ٔٗ ْٖٕٛ ٘ٗٓ اثتسا ٞب، ٚ تٙجيٟب ّٖي َبٖتٝ، 

ٚ اْٟبضا ِمسضتٝ، ٚ تٗجسا ِجعيتٝ ٚ اٖعاظا يسٖٛتٝ. ذسا ضا ثٝ ذبَط ٕٞٝ ي ٕ٘ٗت ٞبيف، ؾپبؼ ٚ ؾتبيف 

آ٘چٝ آٔٛذتٝ، قىط ٚ ؾپبؼ ٔي ٌٛيٓ. ثٝ ٔي وٙٓ، ٚ ثطاي آ٘چٝ آٔٛذتٝ، قىط ٚ ؾپبؼ ٔي ٌٛيٓ، ٚ ثطاي 

 ٔرّٛلبتف فٟٕب٘س وٝ ثبيس اظ اٚ اَبٖت وٙٙس. 

پطؾتف ذٛز ٚا زاقت ٚ ثب ٖعت ٚ التساض، اٚ ثب ذّمتف لسضت ذٛز ضا آقىبض ٕ٘ٛز، ثٙسٌب٘ف ضا ثٝ 

 2آفطيسٌب٘ف ضا ثٝ ثٙسٌي ذٛز زٖٛت وطز.

ِٝ اال اهلل ٘يٕي اظ ٔيعاٖ ُٖٕ اؾت ٚ ٌفتٗ ال ا»اضظـ ٚاالي تٛحيس: ضؾَٛ ذسا )ل( فطٔٛز: ٌفتٗ وّٕٝ 

 3وّٕٝ اِحٕساهلل آٖ ٔيعاٖ ضا پط ٔي وٙس.

 

 ضبِْ ٍ رفع آى  -8

آيب ٞط ذًٖٛي ٖجبزت اؾت؟ ا٘ؿبٖ فُطتب پطؾتف وٙٙسٜ ٚ ؾتبيف ٌط اؾت چطا وٝ ا٘ؿبٖ ٔٛرٛزي 

يٗ تٗطيف ٚ تٕزيس ٘بلم اؾت ٚ ثب ٔكبٞسٜ ٔٛرٛز وبُٔ تط اظ ذٛز ثٝ ؾتبيف ٚ تٕزيس آٖ ٔي پطزاظز، ا

 .ٔٛرٛز ثطتط اظ ذٛز، اٌط زض حس نطف ؾتبيف ثبقس ذبِي اظ اقىبَ اؾت

أب اٌط ثٝ ٔطحّٝ اي ٖجبزت ثطؾس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ ا٘ؿبٖ ٔٛرٛز زيٍطي وط٘ف ٚ ٖجبزت وٙس ٚ آٖ ضا  

 ٔٗجٛز زض ذساي ذٛيف اذص وٙس وٝ آٖ ٔٙكب ضفٕ ٘يبظٞبي ٚي ٚ ؾعاٚاض پطؾتف ثبقس، ايٗ ٘ٛٔ ٖجبزت

ؾعاٚاض غيط ذساٚ٘س ٘يؿت، ثٝ زيٍط ؾرٗ اِٝ ٚ ٔٗجٛز حميمي ٚ يٍب٘ٝ ذساٚ٘س ٔتٗبَ ٔي ثبقس ٚ ا٘ؿبٖ ثبيس 

 4اظ ٖجبزت غيط حك تٗبِي ٔب٘ٙس َبغٛت ٚ قرهيت ٞبي ربٔٗٝ ٚ زيٙي پطٞيع ٕ٘بيس.

 

 ًتيجِ: 

ايسٜ آَ لطاض تٛحيس ّٖٕي يب تٛحيس زض ٖجبزت يٗٙي تٟٙب ذسا ضا ُٔبٔ ٚ لجّٝ ي ضٚح ٚ رٟت حطوت ٚ 

زازٖ ٚ َطز ٞط ُٔبٔ ٚ رٟت ٚ لجّٝ ٚ ايسٜ آَ زيٍط؛ يٗٙي ثطاي ذسا ذٓ ٚ ضاؾت قسٖ، ثطاي ذسا ليبْ 

وطزٖ، ثطاي ذسا ذسٔت وطزٖ، ثطاي ذسا ظيؿتٗ، ثطاي ذسا ٔطزٖ، ايٗ تٛحيس اثطاٞيٕي تٛحيس ّٖٕي 

چيعي ٘بْط ثط تٛحيس ّٖٕي اؾت  ثيف اظ ٞط« ال اِٝ اال اهلل»اٚؾت، ٕٞٛاضٜ تؿّيٓ ذسا ثٛز. وّٕٝ َيجٝ 

 5يٗٙي رع ذسا قبيؿتٝ پطؾتف ٘يؿت.

 

                                                                                                                                                                                
1
 .3، ثٝ ٘مُ اظ وتبة ٚؾبئُ اقيٗٝ د64٘بنط ٔىبضْ قيطاظي، ذسا ضا چٍٛ٘ٝ ثكٙبؾيٓ. ل  - 

2
 29ٚ ل  33فطيبز ضٚقٗ فبَٕٙي، ذُجٝ حًطت ظٞطا )ؼ(، وتبثٙبٔٝ، ل  - 

3
 337قيد ٔفيس، أب٘ي، ٔتطرٓ: زوتط حميمي، ثركبيكي، ل  - 

4
 278الٔي؛ ل ٔحٕس حؿٗ لسضزاٖ، لطأّىي، پبؾد ثٝ قجٟبت و - 

5
 .44، ل 2ٔطتًي ُٟٔطي، ٔمسٔٝ اي ثط ؟ ثيٙي اؾالٔي  - 
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 تَحيذ در تَكل -1

تٛحيس زض تٛوُ، يىي زيٍط اظ الؿبْ تٛحيس ّٖٕي اؾت ٚ ٔمهٛز آٖ اؾت وٝ ا٘ؿبٖ، تٟٙب ذسا ضا ٘مُٝ 

اتىب ٚ اتىبَ ذٛيف ثسا٘س ٚ ثط لسضت ٞبي ثي ٔٙتٟبي اٚ اٖتٕبز وٙس ٚ اٚ ضا تٟٙب پكتيجبٖ حميمي ذٛز ثٝ 

 ب ٕ٘ٙبيس.قٕبض آٚضز ٚ زض ٔمبثُ اٚ ثٝ ٞيچ ٔٛرٛز زيٍطي اتى

ثب زلت زض ٔٗٙبي تٛوُّ ضٚقٗ ٔي قٛز وٝ احسي رع ذسا قبيؿتٝ اٖتٕبز ا٘ؿبٖ ٘يؿت؛ ظيطا زض ثيٙف 

اؾالٔي، ذساٚ٘س ٔبِه حميمي ٕٞٝ ٞؿتي اؾت ٚ اضازٜ ٚ ٔكيت اٚ زض ٕٞٝ رب ٘فٛش زاضز ٚ لسضت اٚ ثط 

 ٜ اٚ چيطٜ ٕ٘ي قٛز.ٕٞٝ ٔٛرٛزات ؾبيٝ ٌؿتطزٜ اؾت ٚ لسضت ٚ اضازٜ ٞيچ ٔٛرٛزي ثط لسضت ٚ اضاز

ثٝ ايٗ تطتيت، ثبٚضٞبي تٛحيسي اؾالْ، ثٝ ٚيػٜ زض حٛظٜ تٛحيس افٗبِي، ٔجٙبي ٔٗمَٛ قبذٝ زيٍطي اظ  

تٛحيس ّٖٕي، يٗٙي تٛحيس زض تٛوُ ضا فطاٞٓ ٔي آٚضز. ايٗ ٘ىتٝ ضا ٘يع ٘جبيس اظ ٘ٓط زٚض زاقت وٝ تٛوُّ ثط 

 ي ٚ فٗبِيت ٚ ؾّت ٔؿئِٛيت اظ ذٛز ٘يؿت.ذسا ثٝ ٞيچ ٚرٝ ثٝ ٔٗٙبي تطن تالـ ٚ ثط٘بٔٝ ضيع

ثّىٝ ا٘ؿبٖ ٔتٛوُ وؿي اؾت وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ٕٞٝ ي أىب٘بت، ثطاي ٔٛفميت زض أٛض ٚ ضؾيسٖ ثٝ اٞساف  

ٔٛضز ٘ٓط تالـ ٔي وٙس ٚ زض ٕٞبٖ حبَ ثٝ ايٗ حميمت ثبٚض زاضز وٝ ذساٚ٘س، ٔؿجّت االؾجبة اؾت ٚ 

اٚ ثٝ تحمك أطي تّٗك پصيطز، آٖ أط، ٞطچٙس زقٛاض يب غيط ٕٞٝ وبضٞب ثٝ زؾت اٚؾت ٚ اٌط ٔكيّت 

 ٔحتُٕ ثبقس.

لُٗبً ٔحمك ذٛاٞس قس. ثٙبثطايٗ، تٛوُ ثٝ ٔٗٙبي فطاض اظ ٔؿئِٛيت ٚ ؾؿتي ٚ تٗ آؾبيي ٘يؿت؛ ثّىٝ ثٝ  

ٔٗٙبي لجَٛ ٔؿئِٛيت ٚ تالـ ثطاي زؾت يبثي ثٝ ٔمهٛز، ٕٞطاٜ ثب اٖتمبز لّجي ثٝ حبوٕيت اضازٜ ٚ 

. ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ وٝ ٘فٛش اضازٜ ٚ لسضت اٚ زض ٕٞٝ ي وبضٞب ٔبٕ٘ اظ اذتيبض 1اِٟي ثط ٕٞٝ أٛض اؾتذٛاؾت 

 ٔؿئِٛيت ٔب زض ثطاثط وبضٞبيٕبٖ ٘يؿت.

ٚ ذٛاؾتٝ اؾت وٝ ٔب آظاز ثٛزٜ ٚ آظاز ثيٙسيكيٓ ٚ ضاٜ ذٛز ضا ثٝ « آظازي اضازٜ ثٝ ٔب ُٖب وطزٜ » چطاوٝ اٚ  

ا٘تربة وٙيٓ. اٚ ثٝ ٔب ٔحجت وطزٜ ٚ ٕٞٝ ي « آظازا٘ٝ » ٚ رٟبٖ زيٍط  ؾٛي ظ٘سٌي ثٟتط زض ايٗ رٟبٖ

 2ٚؾبيُ الظْ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ايٗ ٞسف ضا زض اذتيبض ٔب لطاض زازٜ اؾت

 

 خذاضٌاسي ٍ تالش ٍ اهيذ -2

ثٝ ٍٞٙبٔي وٝ حٛازث ؾرت ٚ پيچيسٜ زض ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ضخ ٔي زٞس، ٚ زضٞب ْبٞطاً ثٝ ضٚي اٚ ٞط ؾط 

ٚ احؿبؼ يٗف ٚ تٟٙبيي زض ثطاثط ٔكىالت ٔي وٙس : ايٕبٖ ثٝ ذسا ثٝ يبضي اٚ ٔي قتبثس ٚ ثؿتٝ ٔي قٛز 

 ثٝ اٚ ٘يطٚ ٔي زٞس. 

                                                           
 144ٔحٕس ؾٗيسي ٟٔط، آٔٛظـ والْ اؾالٔي ) ذسا قٙبؾي (، نفحٝ  1
 47٘بنط ٔىبضْ قيطاظي، اؾالْ زض يه ٍ٘بٜ، نفحٝ  2
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آٟ٘بيي وٝ ايٕبٖ ثٝ ذسا زاض٘س ذٛز ضا تٟٙب ٚ ٘بتٛاٖ ٕ٘ي ثيٙٙس، ٔأيٛؼ ٕ٘ي قٛ٘س؛ احؿبؼ يٗف ٚ ٘بتٛا٘ي 

ع زض ثطاثط اٚ ؾُٟ ٚ آؾبٖ ٔي ثبقس. ٕ٘ي وٙٙس؛ چٖٛ لسضت ذسا ثبالتط اظ ٕٞٝ ي ٔكىالت اؾت ٚ ٕٞٝ چي

آٟ٘ب أيس ثٝ ُِف ٚ حٕبيت ٚ وٕه پطٚضزٌبض ثٝ ٔجبضظٜ ثب ٔكىالت ثط ٔي ذيع٘س ٚ تٕبْ ٘يطٚٞبي ذٛز ضا 

 ثٝ وبض ٔي ٌيط٘س ٚ ثب ٖكك ٚ أيس ثٝ تالـ ٚ وٛقف ازأٝ ٔي زٞٙس ٚ ثط ؾرتيٟب پيطٚظ ٔي قٛ٘س.

ثط ذسا زاض٘س ٚ ٞطٌع زؾت ثٝ ذٛزوكي ٕ٘ي ظ٘ٙس ظيطا ثٝ ٕٞيٗ زِيُ افطاز ثب ايٕبٖ ٕٞيكٝ تٛوُ  

ذٛزوكي اظ يأؼ ٚ ٘ٛٔيسي وبُٔ ٚ احؿبؼ قىؿت ؾطچكٕٝ ٔي ٌيطز أب افطاز ثب ايٕبٖ ٘ٝ ٘ٛٔيس ٔي 

  1قٛ٘س ٚ ٘ٝ احؿبؼ قىؿت ٔي وٙٙس

 

 تَحيذ ٍ ٍساطت غيز خذا در اهَر -3

وٝ آيب ثٝ ٔمتًبي تٛحيس ٞيچ  ثٗس اظ ٔكرم قسٖ ٔٗٙبي تٛحيس زض تٛوُ ايٗ ؾؤاَ ُٔطح ٔي قٛز

ٔٛرٛز زيٍطي ٞيچ ٌٛ٘ٝ تأحيطي زض ٖبِٓ ٘ساضز ٚ ثٝ ٚيػٜ تأحيطاتي ٞٓ چٖٛ ذّك، تسثيط، ظ٘سٜ وطزٖ 

 ٔطزٌبٖ، قفبٖت، لبٖ٘ٛ ٌصاضي ٚ أخبَ آٖ اذتهبل ثٝ ذساٚ٘س زاضز؟

ا٘زبْ ٔي ٌيطز ٚ ثب ثطضؾي آيبت لطآٖ ّْٔٗٛ ٔي قٛز وٝ ٞطچٝ ٕٞٝ أٛض ثٝ زؾت ٚ اضازٜ ٚ ذٛاؾت اِٟي 

ٕٞٝ فُٗ ذساٚ٘س٘س، ثٝ ٚيػٜ أٛضي ٞٓ چٖٛ ذّك ٚ تسثيط ٚ تكطيٕ ٚ ظ٘سٜ وطزٖ ٚ أخبَ آٖ. ثب ايٗ ٕٞٝ 

 ٕٞيٗ أٛض اظ ثطذي ٔرّٛلبت ٘يع ثٝ اضازٜ ٚ اشٖ اِٟي نبزض ٔي قٛ٘س.

ٕٝ ثٝ زض ٘تيزٝ ٘ؿجت زازٖ آٟ٘ب ثٝ ٔرّٛلبت قطن ٘يؿت ٔكطٌٚ ثٝ ايٗ وٝ تٛرٝ زاقتٝ ثبقيٓ وٝ ٞ 

ذٛاؾت ٚ اشٖ اِٟي اؾت ٚ ٕٔىٗ ٘يؿت ٔرّٛلبت ٔؿتمالً ٚ ثسٖٚ ذٛاؾت ذساٚ٘س ٞيچ ٘ٛٔ فّٗي ٚ اظ 

 رّٕٝ افٗبَ ٔصوٛض ضا ا٘زبْ زٞٙس. 

اظ ؾٛضٜ آَ ٖٕطاٖ اظ ظثبٖ آٖ حًطت ٔي فطٔبيس : َٚ اُحيِي إَِٛتي ثِبِشِٖ اهللِ : ثٝ اشٖ ذسا ......  149زض آيٝ 

٘ٓ. لطآٖ تهطيح ٔي وٙس وٝ حًطت ٖيؿي ) ٔ ( وبضٞبيي اظ ايٗ لجيُ ضا ا٘زبْ ٔطزٌبٖ ضا ظ٘سٜ ٔي ٌطزا

ٔي زاز، زض حبِي وٝ ثٙسٜ اي اظ ثٙسٌبٖ ذسا ثٛز ٚ اظ َطف زيٍط تبويس ٔي وٙس وٝ حًطت ٖيؿي ) ٔ ( 

 ضا ٞط ثبض تىطاض ٔي وٙس.« ثبش٘ي » چٙيٗ وبضٞبيي ضا ثٝ اشٖ ذساٚ٘س ا٘زبْ ٔي زاز ٚ وّٕٝ 

ٔي تٛاٖ فٟٕيس وٝ اٖتمبز ثٝ نسٚض چٙيٗ أٛضي اظ ا٘ؿبٖ يب ٞط ٔرّٛق زيٍطي آٖ ٌبٜ ٔٛرت اظ ايٗ رب  

قطن اؾت وٝ ا٘ؿبٖ آٖ ضا ٔؿتمُ ثسا٘س؛ أب اٌط ذسا ثٝ وؿي ٔخُ حًطت ٖيؿي ) ٔ ( يب ؾبيط ا٘جيبء 

ضا الظْ ثسا٘س لسضتي ثسٞس وٝ زض ٞبِٓ تهطف وٙس ثب تٛحيس ٔٙبفبت ٘ساضز. ٕٞچٙيٗ اٌط ذساٚ٘س اَبٖت ا٘جيب 

يب ثٝ آٟ٘ب حك لبٍ٘ٛ٘صاضي ٚ فطٔبٖ زازٖ ثسٞس زض ايٗ نٛضت ٘ٝ تٟٙب لبٍ٘ٛ٘صاضي ٚ تكطيٕ آٟ٘ب قطن ٘يؿت 

                                                           
 21٘بنط ٔىبضْ قيطاظي، پٙزبٜ زضؼ انَٛ ٖمبيس ثطاي رٛا٘بٖ، نفحٝ  1
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ثّىٝ اَبٖت ٘ىطزٖ اظ آ٘بٖ، ثطاثط ثب اَبٖت ٘ىطزٖ اظ ذساؾت. چٙبٖ وٝ اَبٖت اظ رب٘كيٙبٖ ٔٗهْٛ پيبٔجط 

 1ٞٓ اٌط ثٝ زؾتٛض ذسا ثبقس ٖيٗ تٛحيس اؾت

 

 تَحيذ در تَكل ٍ تَحيذ در استعاًترابطِ  -4

٘تيزٝ تٛحيس افٗبِي، ايٗ اؾت وٝ ا٘ؿبٖ، ٞيچ وؽ ٚ ٞيچ چيعي ضا رع ذساي ٔتٗبَ، ؾعاٚاض پطؾتف 

٘سا٘س؛ ظيطا رع وؿي وٝ ذبق ٚ ضةّ ثٙسٜ ثبقس، ؾعاٚاض ٖجبزت ٘رٛاٞس ثٛز ٚ ثٝ زيٍط ؾرٗ، اِٛٞيت، الظٔٝ 

 ذبِميت ٚ ضثٛثيت اؾت.

تٛحيس ثٝ ٔٗٙبي اذيطـ ايٗ اؾت وٝ اتٕبْ اٖتٕبز ا٘ؿبٖ ثط ذسا ثبقس ٚ زض ٕٞٝ ي  اظ ؾٛي زيٍط، ٘تيزٝ 

وبضٞب ثط اٚ تٛوُّ وٙس ٚ تٟٙب اظ اٚ يبضي ثرٛاٞس ٚ تطؼ ٚ أيسي رع اظ اٚ ٚ ثٝ اٚ ٘ساقتٝ ثبقس، ٚ حتي 

س ٘كٛز؛ ٍٞٙبٔي وٝ اؾجبة ٖبزي ثطاي تأٔيٗ ذٛاؾتٝ ٞب ٚ ٘يبظٔٙسي ٞبيف فطاٞٓ ٘جبقس، ثبظ ٞٓ ٘ب أي

 ظيطا ذسا ٔي تٛا٘س اظ ضاٜ ٞبي غيط ٖبزي ٞٓ ٘يبظ اٚ ضا تأٔيٗ وٙس. 

چٙيٗ ا٘ؿب٘ي تحت ٚاليت ذبل اِٟي لطاض ٔي ٌيطز ٚ اظ آضأف ضٚحي ثي ٘ٓيطي ثطذٛضزاض ٔي قٛز. ايٗ 

زٚ ٘ىتٝ زض آيٝ قطيفٝ وٝ ٞط ٔؿّٕب٘ي ضٚظا٘ٝ زؾت وٓ زٜ ٔطتجٝ آٖ ضا تىطا ٔي وٙس، ٌٙزب٘يسٜ قسٜ 

ايبن ٘ٗجس ٚ ايبن ٘ؿتٗيٗ. وؿي ٔي تٛا٘س ثٝ ٔمبْ تٛحيس زض تٛوُ ثطؾس وٝ اظ ٔطحّٝ ي تٛحيس زض  2اؾت

 اؾتٗب٘ت ؾطثّٙس ثيطٖٚ آٔسٜ ثبقس.

 

 تَحيذ در تَكل در قزآى ٍ ًكات : -5

 3ُ ٔي وٙٙسثٍٛ : ذسا ٔطا ثؽ اؾت. اُٞ تٛوُّ ثط اٚ تٛو« لُُ حَؿجِيَ اهللُ ّٖيٝ يَتََٛوَُُ إُِتََٛوَِّٖٛ » آيٝ 

آيٝ: اهلل  4آيٝ : ٚ تٛوَُ ّٖي اهللِ ٚ وفي ثبهلل ٚويال ; ٚ تٛوُ وٗ ثط ذسا، ٚ ثؽ اؾت ذساٚ٘س وٝ ٚويُ ثبقس

 5ال اِِٝ اِّب ٞٛ ٚ ّٖي اهلل فّيتٛوُ إِؤٖٔٙٛ : ٘يؿت ذسايي ٍٔط اٚ، پؽ ثبيس ٔؤٔٙبٖ ثط ذساٚ٘س تٛوُ وٙٙس

 

 ضبحِ ٍ حل آى در تَحيذ در تَكل : -6

متًبي تٛحيس وبُٔ ايٗ اؾت وٝ ا٘ؿبٖ اظ ٞيچ وؽ رع ذسا يبضي ٘رٛاٞس، پؽ ٘جبيس تٛؾُ ثٝ اٌط ٔ

 اِٚيبي ذسا ٞٓ نحيح ثبقس.

                                                           
 53ٙبؾي، نفحٝ ؾيس احٕس فميٟي، ذساق 1
 168آيت اهلل ٔحٕس تمي ٔهجبح يعزي، ٔكىبت ) آٔٛظـ ٖمبئس (، نفحٝ  2
 38اثٛاِفًُ ثٟطاْ پٛض، لطآٖ وطيٓ، ؾٛضٜ ي ظٔط، آيٝ نفحٝ  3
 3اثٛاِفًُ ثٟطاْ پٛض، لطآٖ وطيٓ، ؾٛضٜ ي احعاة، آيٝ  4
 13اثٛاِفًُ ثٟطاْ پٛض، لطآٖ وطيٓ، ؾٛضٜ ي تمبثٗ، آيٝ  5
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رٛاة ايٗ اؾت وٝ ٔتٛؾُ قسٖ ثٝ اِٚيبي اِٟي اٌط ثٝ ايٗ ٘يت ثبقس وٝ ذسا ايكبٖ ضا ٚؾيّٝ اي ثطاي  

ٝ ٔتٛؾُ ثٝ ايكبٖ قٛ٘س، ٘ٝ تٟٙب ضؾيسٖ ثٝ ضحٕت ٞبي ذٛزـ لطاض زازٜ ٚ ثٝ ٔطزْ ٞٓ زؾتٛض زازٜ و

 ٔٙبفبتي ثب تٛحيس ٘ساضز ثّىٝ اظ قئٖٛ تٛحيس زض ٖجبزت ٚ اَبٖت ذٛاٞس ثٛز، ظيطا ثٝ أط اٚ ا٘زبْ ٔي ٌيطز. 

أب ايٙىٝ چطا ذساي ٔتٗبَ چٙيٗ ٚؾبيّي ضا لطاض زازٜ ٚ چطا ٔطزْ ضا أط ثٝ تٛؾُ ثٝ ايكبٖ وطزٜ اؾت؟ 

حىٕت ٞبيي زاضز ٚ اظ رّٕٝ ي آٖ ٞب ٔي تٛاٖ ايٗ أٛض ضا ثطقٕطز :  پبؾد ايٗ اؾت وٝ ايٗ أط اِٟي،

ٔٗطفي ٔمبْ ٚاالي ثٙسٌبٖ قبيؿتٝ، تكٛيك ثٝ ٖجبزت ٚ اَبٖتي وٝ ٔٛرت ضؾيسٖ آ٘بٖ ثٝ چٙيٗ ٔمبٔي 

قسٜ اؾت، ٚ رٌّٛيطي اظ ايٙىٝ وؿب٘ي ثٝ ٖجبزت ٞبي ذٛزقبٖ ٔغطٚض قٛ٘س ٚ ذٛز ضا زض ٖبِي تطيٗ 

تطيٗ وٕبالت ا٘ؿب٘ي ثپٙساض٘س؛ چٙب٘ىٝ ٔتأؾفب٘ٝ ثطاي وؿب٘ي وٝ اظ ٕ٘ٗت ٚاليت اُٞ ٔمبٔبت ٚ زاضاي ثط

 .1ثيت ) ٔ ( ٚ تٛؾُ ثٝ ايكبٖ ٔحطْٚ ثٛزٜ ا٘س، ضخ زازٜ اؾت

 

 ضبِْ اي ديگز :

انٛالً اؾتٗب٘ت زض ٔٛضزي ُٔطح اؾت وٝ ا٘ؿبٖ زض ٔٛيٖٛي ثٝ ثٗ ثؿت ٚ ٖزع ُّٔك ضؾيسٜ ثبقس ٚ ٔطاز 

ثبضٜ ي ا٘زبْ يب ؾبيط ٖجبزات ٘يؿت؛ ظيطا ٞطوؽ لبزض اؾت ٕ٘بظ ثرٛا٘س ٚ زض نحت اظ آٖ َّت وٕه زض

آٖ زلت ٕ٘بيس ٚ زض ايٗ ٔٛضز ٖزعي ٘يؿت پؽ حتٕبً ثبيس زض ايٙزب ا٘ؿبٖ ثٝ ٔٛضزي وٝ ٚالٗبً اظ اذتيبض اٚ 

 ذبضد اؾت ثطذٛضز وطزٜ ثبقس. حبَ ايٗ ٔٛضز چيؿت؟

ٚ َبٞط ٔي وٙس ٚ زض ؾزسٜ ٌبٜ حبيط ٔي ٌطزز ٚ  ٚيٛحا ثب پبؾد : ا٘ؿبٖ ثب ؾٗي ٚ تالـ تٕبْ، ذٛز ض

ٔي ٌٛيس : پطٚضزٌبضا آ٘چٝ ضا ذٛاؾتٝ ثٛزي ٚ زض تٛاٖ ٔٗ ثٛز آٖ اؾت وٝ تٗ ذٛز ضا تب ايٙزب ثيبٚضْ ٚ 

ذبيٗب٘ٝ زض ؾزسٜ ٌبٜ ضٚ ثٝ لجّٝ وٙٓ ٚ ايٙه رؿٓ ٔٗ زض پيكٍبٜ تٛ ايؿتبزٜ اؾت ِٚي زَ ايٙزب حبيط 

آٖ ٘يؿتٓ ٚ اظ تٛ ذٛاؾتبضْ وٝ زِٓ ضا ٟٔبض ٕ٘بيي ٚ زض ٕ٘بظْ ذبقٕ ٚ حبيطـ  احًبضٝ ٘يؿت ٚ ٔٗ لبزض ث

 2ٌطزا٘ي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 169بح يعزي، ٔكىبت ) انَٛ ٖمبيس (، نفحٝ ٔحٕس تمي ٔهج 1
 35اثٛاِفًُ ثٟطاْ پٛض، ٘ؿيٓ حيبت، نفحٝ  2
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 راّكار:

تٛحيس ثبيس اظ اٖتمبز قطٚٔ قٛز ٚ ثٝ اذالق ٚ ؾّٛن ضفتبضي ٚ ٔٗٙٛي ٔٙتٟي ٌطزز. تٛحيس زض ؾبحت 

 ثيٙف، ٔٙف ٚ وٙف فطزي ٚ ارتٕبٖي ْٟٛض ٔي يبثس. 

ٝ يٍبٍ٘ي ذسا زض شات ٚ نفبت ٚ افٗبَ اٖتمبز زاضز، ثّىٝ ّٔىبت ٘فؿب٘ي ٚ فٗبِيت قرم ٔٛحس، ٘ٝ تٟٙب ث

 ٞبي فطزي ٚ ارتٕبٖي آٖ اظ ؾيبؾي، التهبزي ٚ ارتٕبٖي اٚ ٘يع، تٛحيسي اؾت.

تٛحيسي ثٛزٖ ّٔىبت ٚ فٗبِيت ٞبي ؾيبؾي ٚ ارتٕبٖي، ثٝ ايٗ ٟٔٙبؾت وٝ ٖالٜٚ ثط ايٗ وٝ ثبيس فًبيُ  

بي ؾيبؾي ٚ ارتٕبٖي، ٔب٘ٙس تكىيُ حعة، تِٛيس وبال، ضٚاثٍ ثيٗ إُِّ، تحهيُ، اذاللي ٚ فٗبِيت ٞ

 تسضيؽ ٚ تٟصيت فطز ٔٛحس، ثطاي ضيبي ذسا ٚ زض ضاؾتبي قطيٗت اِٟي ثبقس.

لسضت  ايبفٝثّىٝ ثبيس ثبٚض زاقتٝ ثبقس وٝ ٕٞٝ تٛإ٘ٙسي ٞب ٚ ٔٛفميت ٞب ٚ قىؿت ٞبيف ثٝ اضازٜ ٚ  

حمك يبفتٝ اؾت. چٙيٗ ا٘ؿبٖ ٔٛحسي، ٚلتي زض رًٙ قىؿت ٔي ذٛضز، ضثٛثيت ٚ ٔبِىيت ذساٚ٘س ت

 َّٔٛ ٕ٘ي ٌطزز.

ٚلتي پيطٚظي ْبٞطي ضا ثسؾت ٔي آٚضز، غطّٜ ٕ٘ي قٛز. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ أبْ ذٕيٙي ثٗس اظ فتح ذطٔكٟط  

تٕبْ فٗبِيت ٞبي « ذطٔكٟط ضا ذسا آظاز وطز » قٕؿي فطٔٛز :  1361زض ّٖٕيبت ثيت إِمسؼ زض ؾبَ 

زي ٚ ذب٘ٛازٌي قرم ٔٛحس، ٔزبٞست ٚ ٖجبزت زض ضاٜ ذساؾت. أيس ٚ ٘كبٌ زض ظ٘سٌي اٚ فط

 . 1ٞٛيساؾت

ٖجبزت وٙٙسٜ حميمي تالـ ٔي وٙس ذٛز ضا ثٝ ٔٗجٛز ٚ ٔحجٛثف قجيٝ ؾبظز ٚ اظ ايٗ َطيك پطتٛئي اظ 

 .2ٟٕٔي زاضزنفبت رٕبَ ٚ رالَ ضا زض ٚرٛز ذٛز ٔٙٗىؽ وٙس. ايٗ أٛض زض تطثيت ٚ تىبُٔ ا٘ؿبٖ ٘مف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 135ٖجس اِحؿيٗ ذؿطٚ پٙبٜ، والْ ٘ٛيٗ اؾالٔي، نفحٝ  1
 45حبد قيد انغط لبئٕي، انَٛ اٖتمبزات، نفحٝ  2



29 
 

 هٌابع ٍ هآخذ

 لطآٖ

 آيت اهلل ٔهجبح يعزي، ٔكىبت ٚ آٔٛظـ ٖمبئس -1

 اثٛاِفًُ ثٟطاْ پٛض، ٘ؿيٓ حيبت -2

 ٖجس اِحؿيٗ ذؿطٚ پٙبٜ، والْ ٘ٛيٗ اؾالٔي -3

 حبد قيد انغط لبئٕي، انَٛ اٖتمبزات -4
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