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 «عهذ عتیق»و  «قزآن»بزرسی تطبیقی داستان طالوت در 

قډي واكي ٽَع ىانٚيبٍ ٭چ ڇ ٹَآن و كييض،/  آضا ٛؼ٘ت٦ پ٨طػ٦ٔ زّ  delara.nemati@kiau.ac.ir ىانٚڂب  آُاى ٕا

 28/09/1397ـ پص٧طـ:  17/05/1397زض٧بكت: 

 چ٨ٌسٟ

سنَ اينف ىو ډنشف.     اثِاٍي إز ثنَاي ٙننبهز ىٹينٸ    ػ٢س ػت٨نو  هطآٙٓ ىٍ ىو ډشف ډٺي٘ ٥بڅ رثٍَٕي س٦جيٺي ىإشبن 
هبي ٕنبهشبٍي و سٮچي ني    ىٍ ىو ډشف، ثَه ٍىاٍي اُ ٹيإز، ډ ١ ٭بر ډٚشَٻ و سٶبوردٌيَي ايف ىإشبن  ډقٻ س٦جيٸ

 ايف ىو ډشف إز.
ٰ ثبة و  23ىٍ  ػ٢س ػت٨ن  و ىٍ ثٺَ ةآي  اُ ٕ ٍ 6ىٍ  ًط٧ٖ هطآٙإز ٽ  ىٍ  ٥بڅ رىاډن  ايف س٦جيٸ ىإشبن  َ   ثنبڅ  ثن

هب و س بيِهنبي ىو ډنشف اُ ىو وػن      ٞبي ٙجبهزډ٦َف ٙي  إز. إشٺ «ٕ  ئيڄ»ىٍ ٽشبة اوڃ  ػ٢س ػت٨نٵٺَ  اُ  654
ٽبٍٍٵش  ىٍ ىو ډشف، ن٪ينَ نلن ة    هبي اىثي ث  ٶ ٕبهشبٍ اىثي و ن٪بڇ ٵپَي ډنيٍع ىٍ ىإشبن انؼبڇ يبٵش  إز. ثَهي اُ ډإڅّ

چي ىإشبن و ث دَىاُي ٙوٞي ز، ػٲَاٵيبي ىإشبن و نل ة ٙوٞيثيبن نؼبڇ  ٽبٍځيَي ٙي   ز ٝا ثون٘ ثنب    هبي ثيبني اٖن
، ٕنبهشبٍ اىثني ډنٖنؼڈ و    ؼن  ينش ىٍثٍَٕني ٙني  ٽن     س٦جيٺني  ٝن ٍر   ثن  هنبي ډٮَٵشني و سَثيشني،     هيٳ سِايي دينبڇ 

س٦جينٸ ن٪نبڇ    ىٍو ٍا آٙنپبٍ ٕنبهش     ٹنَآن ي ډٮَٵشي ٵَاُډبني ىإشبن ٥بڅ ر هب بڇيدو  اڅڂ ٕبُدَىاُي ىٹيٸ و  زٙوٞي
نچي و ٵَ٭ني ىإنشبن ىٕنز يبٵشن  و     ډشف، ث  ډٚشَٽبسي ىٍ ډ٢بډيف  ٵپَي و ډجبني ىيني ډنيٍع ىٍ ىو آطنبٍ ډٮَٵشني    ٝا

الُډن    :سن ان ځٶنز   ډني  ،ٍو فياسَ يبٵش  إز. اُ  سَ و ٝليق سَ، ىٹيٸ ىإشبن ٥بڅ ر ىٍ ٹَآن ٍا ىٍ ك ُة هياٙنبٕي ٭ يٸ
ڈ نٖجز ث  ٭هي ٭شيٸ ايف إز ٽن  ٹنَآن ٽنَيڈ كنبوي سٮنبڅي      ٹَآنډن٦ٺيِِِِِ ثَسَيِِ ِٕبهشبٍي و ډلش ايي ىإشبن ٥بڅ ر 

 إز. نپَى وكيبني ثيون سلَيٴ إز و ىٍ نٺڄ و ثيبن ډ ١ ٭بر ډٚشَٽ٘ ثب ٽشبة ډٺيٓ، اُ ايف ٽشبة اٹشجبٓ 

 ، ثٍَٕي س٦جيٺي، ٹَآن، ٭هي ٭شيٸ.ڃئ ىإشبن ٥بڅ ر، ٙب  ١ب: ٨ًٔسٝاغٟ
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 ٗوس٠ٗ

َاي ٙنبهز ډٚشَٽبر و ډٶشَٹبر ىو ډشف نيٖز شبن ىٍ ىو ډشف، هيٵي ث نز   ثچپ ،ثٍَٕي س٦جيٺي يټ ىٕا ِاٍي ٕا   اثن

َاي ٙنبهز آن ىو ِ  ي ىو ډنشف ډٺني٘  َيدٌ ٸيس٦جډشف. ډقٻ  ث ٍا، ثني٘ اُ هَؿين ىو سٮينيف   آن «ثن ىن ٓ ډٺني٘ » ،ٓ 

هبي اكش بڅي ىٍ سٮنبڅيڈ و   سٶبور»و  «هبي ٕبهشبٍي سٶبور» ،«ډنيي اُ ډ ١ ٭بر ډٚشَٻ ثهَ »دٔ اُ آن،  .ٽني ډي

ٍا ٹبثڄ ډٺبيٖ  و س٦جيٸ ډي ، ډقٻ«ډٶبهيڈ ز ٽ  ىو ډشف   ٭نن ان  ثن   ػ٢س ػت٨ـن و  ًط٧ٖ هطإٓٙبُى.  هبي ىيڂَي ٕا

قڇ و يه ىيزىو ډشف ډٺي٘ نشف    ،كنبڃ  و ىٍ٭نيف  ډنينني  ، ٽن  اُ ډ ١ن ٭بر ډٚنشَٻ ثهنَ     ٓ ىٍ آييف ٕا ١ن ف ىٙا

 ٹبثچيز س٦جيٸ و ډٺبيٖ  ىاٍني.ي، هبيي نيِ ىٍ ثَهي اُ سٮبڅيڈ و ډٶبهيڈ ه ى ىاٍن هبي ٕبهشبٍي، سٶبور سٶبور

َاي ٙنبهز ىٹيٸ ِاٍي ث ز. سٮييف ډ ١ن ٭ي واكني  ځ نبځ ن سَ هَيټ اُ ايف ىو ډشف اُ ػهبر  ايف ډٺبيٖ  اث  ،ٕا

َاهڈ ډي ٍا ٵ ز، اډپبن ډٺبيٖ  ىٹيٸ و ٙنبهز ىو ډشف  شبني هبٛ ٽ  ىٍ هَ ىو ډشف ډ٦َف ٙي  ٕا اُ  ،ٕنبُى  ن٪يَ ىٕا

َاهڈ ډي ٽ  اډپبن وٹ ٳ ثَ ؿيٖشيايف ن٪َ  ٍا ٵ َاسَ اُ ىٕشيبثي ث   ، ه ىٕبُى ډشف  هنبي   و اهنشقٳ  هب ٙجبهزځبډي ٵ

ز. ٵبيي شبن ٥بڅ ر )ٙب ة٩بهَي ډ ػ ى ىٍ ىو ډشف ٕا نز ٽن     ػ٢س ػت٨نو  هطآٙڃ( ىٍ ئ اٝچي ىٍ ډٺبيٖ  ىٕا ايف ٕا

شبن ىٍ ىو ډشف، ډي هب و سٶبور س٦جيٸ ٙجبهز ي هَيټ اُ اينف ىو  س اني ث  سٚويٜ ٦ٕق ٽيٶ هبي ډ ػ ى ىٍ ايف ىٕا

شبني واكي ډنؼَ  ډشف ىٍ ٙ نجن ىن ٹنَآن ينب اٹشجنبٓ      ځ ي ډنبٹٚبسي ن٪يَ وكينبني  و دبٕنٙ ى نٺڄ ىٕا اُ ٽشنت   هـطآ

بٓ إٓ بني ديٚيف ثبٙي. ثَ  اُ: نيهبي ايف سلٺيٸ ٭جبٍس ٵ١َي  ،ايف ٕا

ز. ډٞ ن اُ ډشني وكيبني و ډلش اي هبٛ، ډنيي اُ ٕبهشبٍ و ثهَ څلب٧  ٹَآن ٽَيڈ اُ. 1  سلَيٴ ٕا

ز. ػت٨ن ػ٢س ثيبن ډ ١ ٭بر ډٚشَٻ ثب ٽشت ديٚيف ن٪يَ ٹَآن ٽَيڈ ىٍ .2  اُ آن ٽشت اٹشجبٓ نپَى  ٕا

شٺٞبي ډ اٍى سٚبث  و س بيِ ٩بهَي و ثٮ٢بً دنهبن ډ ػ ى ىٍ اينف ىو ډنشف    آنـ  ىٍ ايف سلٺيٸ دي ځيَي ٙي ، ٕا

شبن و ٭ج ٍ اُ ډ اٍى ٩بهَي و ىٕز ٓ سنَ هنَ ينټ اُ ىو ډنشف ډٺني٘      ي ث  ٙنبهز ىٹينٸ يبث ىٍ ىاډن  س٦جيٸ يټ ىٕا

ز. نوٖشيف ك ُ ش بڃ ثَ ثَهي اُ ډشف اُ اىثي ىو ٕبهشبٍ ثٍَٕي، ةٕا ز. ٶ څّإډ كيض ٙا  هبي اىثي ٕا

 ١ب٥ ازث٦ زاؾتبٙ زض زٝ ٗتٚ ثطذ٦ ٗؤٓل٠

ٍا اُ     هبيي ا٥نقٷ ډني   ٙي    ث  ډؼ  ٭ «اىثيبر نڂبٍٗ»يب  «ٕبهشبٍ اىثي» ثَهن ٍىاٍ  اٍُٗ اىثني  ٙن ى ٽن  ډنشف 

ٍار، ثهَ  ٶ . ډإڅّٕبُى ډي  و ډننيي اُ ٭نبٝنَ سٞن يَځَ ه ـن ن سٚنجي       هبيي ه ـ ن ځِين٘ هيٵ ني ٽچ بر و ٭جب

شٮبٍ ،  ٍاي  دَىاُي، ثهَ  ز، ٙوٞيوځ  ځٶزي، شڂَيٍوإا هنبي اىثني و ٝننب٭بر ثينبني و ثنييٮي، كنٌٳ و        ځيَي اُ آ

َاٍ و سأٽيي هبي ډهڈ ٕبهشبٍ اىثي يټ ډنشف   ٶ ثَهي اُ ډإڅّ ُ ٭نَٞ ن بيٚي،ډنيي ا و ثهَ  ،ايؼبُ، س٦ يڄ و ا٥نبة، سپ

شٶبى  ٙي ، سنهب ډإڅّ ػ٢س ػت٨نث  اينپ  ىٍ ايف ثٍَٕي، اُ سَػ   ٹييڈ   س ػ. ثب ٍوني ث  ٙ بٍ ډي   س ػن  هبيي ډ ٍى ٶ ٕا

َاٍ ځَٵش  ٽ  ىٍ سَػ   ډشف  ز و ثييفَيځ يدنيِ ٹبثڄ  ػ٢س ػت٨نو س٦جيٸ ٹ اىثني ډٮ٦ن ٳ ثن     هبي  ٶ ډإڅٍّوي،  ي ٕا

ز.ډشف اٝچي ثٍَٕي   نٚي  ٕا



ت زض    9 « ػ٢س ػت٨ن»ٝ « هطآٙ»ثطضؾ٦ تُج٨و٦ زاؾتبٙ َبٞٓ
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شبن»ډن٪ ٍ اُ  (اڅٴ َاٵيبي ىٕا نشبن        «ػٲ نز. ىٕا نشبن ىٍ آن ٍم ىاى  ٕا َاهنبي ىٕا نز ٽن  ډبػ ُډبن و ډپبني ٕا

نز. اُ آن  ډ  ثٺَٕ ٍة ډجبٍٽ   251-246آيبر   ىٍ ډؼ  ٭ ،ىٍ ٹَآن ٽَيڈ ٥بڅ رٽ سب   ايؼنبُ  »ٽن    ٍو ٦َف ٙني  ٕا

شبن ٽ سب  نينِ ػچن     يپي اُ ٍوٗ «ثچيٰ ز، ىٍ ايف ىٕا هنبي ډشٮنيىي اُ    هبي ثيبني ډهڈ و دَثٖبډي ىٍ ٹَآن ٽَيڈ ٕا

زډٚه ى ايؼبُ  نز ػ٢س ػت٨نػ چ  ىٍ  ٓ و اُ آنٽ  ٍوٗ ثيبني ٱبڅت ىٍ ٽشبة ډٺي٘ ىٍكبڅي ،ٕا  .، س٦ يڄ و ا٥نبة ٕا

شبن  ډي ،ٍو فياُا  شبن  ٍا ػ٢س ػت٨نو  هطآٙىٍ   ر٥بڅس ان سٶبور ٕبهشبٍ اىثي ىٕا َاٵيبي ىٕا  ي ن  ى.َيځ يدىٍ ډ ٍى ػٲ

شبن  هطآٙ ًط٧ٖ نشبن،    ىاىن ث  ديبڇ س ػ٘ ٕجت  ث  ٥بڅ رىٍ ثيبن ىٕا َاكز  ثن  هبي اٝنچي ىٕا ُډنبن و ډپنبن    ،ٝن

ٍا ثيبن نپَى  ز ډٚوٞي  شبن، ث  دي نني ًهنني ډوب٥نت ثنب      ٽ ٍو  آن اُ، اډب ٕا َاٵيبي ىٕا بٕبً ا٥ق٫ اػ بڅي اُ ػٲ ٕا

شبن و  ٍانني ٽن     ،هبٛ يٝ ٍسي هيٵ ني و ثب سٮبثيَ ث  هطآٙ ًط٧ٍٖٕبني،  ي ًهني او ډيى ډيَٕبُيسٞ ىٕا سنهب ث  ىو

شبن ىٍ آن ػَيبن ىاٍى بٍ  ،ىٕا ٍا   ٽَى  ٙا ز سب ډوب٥ت ډليوىة سٺَيجي ُډنبن و ډپنبن  ٕن ٍة   246آين   ىٍيبثني. ىٍ   ٕا

شبن، ثب ًٽَ ٭جبٍر  يفيٮني آي  آٱبُ ،ثٺَ  نشبن ډَثن ٣ ثن  ثَهن      ډٮچ ڇ ډي« ډٔ ٕٓى ثٓٮٕيٙ ډٙفْ»ىٕا اي اُ  ٽني ٽ  ايف ىٕا

ز. ايف ډٺ٬٦ ُډبني ثب ٭جبٍر  ُډبن دٔ اُ ك٢َر ډ ٕي  «اڅچَّن ٙ  ٕٓجِيڄِ ٵٙي نُٺَبسٙڄْ ډٓچٙپبً څَنَب اثٕٮٓضْ څَهٔڈٔ څٙنَجِيٍّ ٹَبڅُ ا ئًِْ»ٕا

نز ٽن  ثنني    ډٮچ ڇ ډي ،سَ ٙي  ىٹيٸ َا ډَث ٣ ث  ُډبني ٕا َائيڄ دنٔ اُ    ٙ ى ٽ  ايف ډبػ ن واٍى  يډ ٕن ك٢نَر  ٕا

ز. ثب ٭جبٍر هب ٕبڃٓ ٙي  و َُٕډيف ډٺي٘ ٙ ى ٽن    ډٮچ ڇ ډي« أَثٕنَبئٙنَب وٓ ىٙيٓبٍِنَب ډٙفْ أُهَِْػٕنَب ٹَيٕ وٓ»يي ثَ آنبن ځٌٙش  ٕا

َائيڄ  ىٍ ايف ډٺ٬٦ ُډبني، ثني ٘ ٕا ٍا اُ ىٕنز ىاى  هنبيي اُ ٕنَُډيف ډٺني٘    ډٲچ ة ىٙ نبن ه ى ٙي  و ثون انني.   ٓ 

ز دبىٙب   ٍان»ثيبنڂَ دبيبن ٭َٞ « ډٓچٙپبً څَنَب اثٕٮٓضْ»ه ـنيف ىٍه ٕا ٍان دبىٙبهي ىٍ ثني «ىاو نز.    و آٱبُ ىو َائيڄ ٕا ن ٕا

بٓ شبن َُٕډيف ډٺي٘ ډي ،ثَ ايف ٕا نش   ،ٓس ان اػ بالً ٵه يي ٽ  ډپبن ىٕا ٕنبڃ دنٔ اُ    450ٹَينت  بن و ُډنبن ىٕا

ز ك٢َر ډ ٕي َائيڄ  ( و اوڅيف دبىٙب  ثني177، 2ٛ، ع1362)٥بڅٺبني،  ٕا  نبڇ ىاٍى.« ٥بڅ ر»ٕا

شبن سٮييف اوڅيف دبىٙب  ثني ػ٢س ػت٨نىٍ  (ة َائيڄ، ىٍ ٽشبة اوڃ  ىٕا ډ٦نَف   31-8هبي  و ىٍ ثبة «ٕ  ئيڄ»ٕا

َايف ډي ز. ثنبث شبن ىٍ  :س ان ځٶز ٙي  ٕا َا ثب ا٥نبة  ٢س ػت٨نػ٥َف ايف ىٕا ز و ىٍ ډوب٥ت ه  ٍا    ،ٕا اينف انش٪نبٍ 

شبن ثب ىٹز و سٶٞيڄ ډ٦َف ٙ ايؼبى ډي َاٵيبي ُډبني و ډپبني ىٕا  ي  ثبٙي.ٽني ٽ  ػٲ

ٍان  ٕ  ئيڄاُ س څي  «ٕ  ئيڄ»ٽشبة اوڃ  ٍان ثنني  350آهَيف ىاوٍ اُ ىو َائيڄ )ٕنچي بني اٍىٕنشبني،     ٕبڅ  ىاو ن ٕا

 8ٍا ىٍ ثنبة   ٕن  ئيڄ ڄ ؿڂ نڂي س څي، ٍٙي و ىاوٍي او، سٺب١نبي دبىٙنب  اُ   ډٶٞ٘ بنيث ثبو  ٙي  آٱبُ( 94، 1382ٛ

ز نز اُ  ٵٺَ ، و 188يٮني ىٍ هقڃ  ؛ډ٦َف ٽَى  ٕا ٍا سٮييف ٽَى  ٽ  ٭جبٍر ٕا شبن   :ډليوىة سٺَيجي ُډبن وٹ ٫ ىٕا

ٍان دبىٙبهي. ايف ٽشبة نبڇ اوڅيف دبىٙب  ثني ٍان و آٱبُ ىو ٍا  دبيبن ٭َٞ ىاو َائيڄ  َان ٹن ڇ و  ٕا ز ٕ ٽ  ىٍ دي ىٍه ٕا

ز «ڃئ ٙب»، ٙينجي، ث  دبىٙبهي ډنٞ ة  ٕ  ئيڄسٮييف  سن ان   ډني  ،ٍو فين ا(. اُ 17-15: 9 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ نبډيي  ٕا

ٍار څٶ٪ني و سٮَينت،   س٦ن ٘  ػ چن   اُث  ٭چڄ ځ نبځ ن يټ نٶَني و هَ ىو  ػ٢س ػت٨ن ڃئ ٙبو  هطآٙ ٥بڅ رٵه يي ٽ  

ز. ٥بڅ رث   ،ىٍ ٭َثي ڃئ نبڇ ٙب  سٲييَ يبٵش  ٕا
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شبن ىٍ  َار  ،س ان ځٶز ډي ػ٢س ػت٨نآنـ  ىٍثبٍة نل ة ثبُځ يي ىٕا ز ٽ  كؼڈ وٕيٮي اُ ٵٺ نشبن  ايف ٕا ايف ىٕا

ز وػ ى ثبو ىاٍى، ٝجٲ  سبٍيوي  ٍا سجييف نپَى  ٕا شبن  َا   ؛ايف، ُډبن ىٹيٸ ىٕا ٜ  ٥ن ٍ  ثن  اډب ډپبن آٱبُ ډنبػ  ،ډٚنو

ز ث  نبڇ  زث ى  ٓ ىٍ َُٕډيف ډٺي٘   ئيڄٕٽ  ډلڄ ٕپ نز « ٍاډ »ٙهَي ٕا  (.4: 8، )اوڃ ٕ  ئيڄ ٕا

 ی دٍ هتي  ّا یپزداس . شخصیت2

َاٍ ډني   شبن ٹن ز ٽ  ىٍ ډل ٍ و ډَٽِ ىٕا شبن، ٵَىي ٕا   س ػن ٽنني   ځينَى و ن يٖنني  ٕنٮي ډني     ٙوٞيز اٝچي ىٕا

ٍا ث  او ػچت ٽني شبن انشٞبة اوڅيف دبىٙب  176، 1377ٛ)ډيَٝبىٹي،  ه انني   َائيڄ، ايف دبىٙب  ثني(. ىٍ ىٕا ٽن    ،ٕا

نز ٽن  ىٍ هنقڃ ٝنلن      ، ٙوٞيىاٍىنبڇ ٙبئ ڃ و ىٍ ٭هي ٭شيٸ  ٥بڅ ر ٹَآنىٍ  نشبن ٕا هنب و وٹنبي٬،    ز اٝچي ىٕا

ز:ه ويْځي ٍا ثَوُ ىاى  ٕا  بي ٙوٞيشي ه ى 

شبن  (اڅٴ ٍاث٦  ډينبن ٙوٞني  ، ثيبنڂَ ىييځب  هطآٙىٍ  ٥بڅ رىٕا نز.   ايف ٽشبة ىٍثبٍة  َ ز و ٭ چپنَى ٕا اينف   ثن

بٓ وبٛ، نل ة ٭ چپَى  ، ډٮيبٍ ه ة يب ثيٕا ز.هبي واٹ٬ ى بر و آُډبي٘ئىٍ اثشق آنهبث ىن ٙا  ٍ ثٖشَ ُنيځي ٕا

( 247ثٺنَ : ) «اڅْؼِٖٕنڈِ  وٓ اڅْٮٙچْڈِ ٵٙي بَسْطَةً ُٓاىٓ ٔ وٓ ٭ٓچَيٕپُڈٕ ا٦َٕٝٶَب ٔ اڅچَّ ٓ ئِنَّ»ىٍ آي   ٥بڅ رهبي ثبٍُ ٙوٞيشي  ويْځي

ز.  ز ٥بڅ رډ٦َف ٙي  ٕا نز   اُ نيَوي ػٖ بني ه ثي نيِ ثهَ  وٽبٍىان  ،ثَځِيية ويْ  هياوني ٕا َايف،  ډنني ٕا . ثننبث

ٍا اُ ٍوي ٭چڈ و هَى ٍهجَي ٽَى  ډي پَٽٚي و ػهبى  ٍهجنَي و  ډٖنئ څيز  ىٍ هنڂبډن  نجنَى و انؼنبڇ     ،س اني اډ ٍ ٚڅ

شٶبى  ٽني.  ٵَډبن ي ٽنبين  اُ ٙنؼب٭ز و اٹشنياٍ    س انن  ډني  «س ان ػٖن ي »ىهي ن٪بډي، اُ س ان ػٖ ي ډنبٕت ه ى ٕا

ُاٍ نيِ ثبٙي.  ىٍ٭ ڄ  نز   ٥نبڅ ر هبي  ويْځيڄ ډإډنبن  و دبي َىي اُ ىيڂَ ، ثبوٍ ٹچجي، س ٽڄ و س ٕ٘كِڇٝلن  ٽبٍ ٕا

ز. 249ٽ  ىٍ آي    ډ٦َف ٙي  ٕا

شبن ه ييا ډي ٥بڅ رز وػ  ثبٍُ ىيڂَ ٙوٞي َاٍ ىاى   ؛ٙ ى ىٍ ډ ١ٮي ىيڂَ اُ ىٕا ٍا ډوب٥ت ٹن  ىٍ ،آنؼب ٽ  ٹ ڇ 

َاٽنني ٍا آُډ ن اڅهي، ةډٺبڇ اػ َاٍ ډييىٍ ډٮَٟ اثشق آنبن   َٙنَِةٓ  ٵَ ٓنفْ  ثِنَهٓنٍَ  ډٔجٕشَچٙنيپُڈٕ  اڅچَّ ٓ ئِنَّ ٹَبڃَ»ىهي:  ي ٕوز ٹ

نجني   ٕن  ئيڄ ىٍ ايف ه٦بةِِِِ او، ىو اكش بڃ وػ ى ىاٍى: يب او ثب  .(249ثٺَ :) «ډٙنِّي ٵَاِنَّ ٔ ي٦ْٓٮٓ ٕ ٔ څَڈٕ ډٓفْ وٓ ډٙنِّي ٵَچَئٕٓ ډٙنْ ٔ

پَ، سٖچيڈ اډَ نج ي  َاى ٚڅ َاهي ٽَى  و ىٍ اډَ ځِين٘ اٵ ز ٕ  ئيڄه  ډني اُ اڅهبډنبر ٍث٘نبني    و يب اينپ  ه ى ثهَ  ،ٕا

ز نز:     اڅ ٹن ٫  تين ٹَ ياثنشق ( ٽن  اُ  66، 2ٛ، ع1366)ٽبٙبني،  ٕا  «ثِنَهٓنٍَ  ډٔجٕشَچٙنيپُڈٕ  اڅچَّن ٓ  ئِنَّ»اڅهني هجنَ ىاى  ٕا

 (.249ثٺَ :)

ز ٽ  او ٝبكت اي بن ٥بڅ رويْځي ىيڂَ ٙوٞيشي  ز يايف ٕا ن ٕا نپَٗ    ،ٍو فيااُ  .ٍٕا ىٍ هنڂبڇ ډ اػهن  ٚڅ

َا  ډإډنن   ،ن، او ىٍ ډٺبڇ ٍهجَ و ٵَډبنية ٕذب بو ٱچج  سَٓ و نباډييي ىٍ ډإډن ػبڅ رثب ٕذب   َ  بث  ه ن  ،ن ثَػٖنش  ىيڂن

ٍا ىٍ  ،ٕذب  ډٚٲ ڃ ٙي ث  ثوٚي  ث  ٍوكي  نز:   هب ىڃاډيي ث  نَٞر اڅهي   أَنَّهٔنڈٕ  يٓ٪ُنُّن نَ  اڅَّنٌٙيفَ  ٹَنبڃَ »ُني  ٽَى  ٕا

بٍ  ث  يٺيف ايف ځَو  ثَػٖش  و ىٍ ٍأٓ آنبن  .(249ثٺَ :) «اڅچَّ ٙ ډٔقَٹُ  ِاي اڅهني و   ىاٍى  ٥بڅ رايف ٭جبٍر ٙا ٽ  ث  ػن

و اځنَ ثن     ،ٙن ى  ٕنز و ثن  دينَوُي هنشڈ ډني     ن ثبوٍډنيني و يٺيف ىاٍني ٽ  ايف ډؼبهي  ثن  كنٸ ا  بٍٕشڂبٍي ډإډن



ت زض    11 « ػ٢س ػت٨ن»ٝ « هطآٙ»ثطضؾ٦ تُج٨و٦ زاؾتبٙ َبٞٓ

، 1378ت، )٥ي٘ن  ډ ٹٴ كٖبة و ٹيبډز ه اهني ځَىيني  ىٍڄ ٙ ني، ډٚ  ڃ ٵي ١بر و ډظ ثبر هيا يٙين هڈ نب ٽٚش 

 (.511، 2ٛع

شٺبډز، وػ  ىيڂَي اُ ٙوٞياي بن ث  نَٞر اڅهي و ٝج  ز ٽ  ىٍ اٍٙبىار او نٖنجز ثن     ٥بڅ رز ٍي و ٕا ٕا

 ډٓن٬ٓ  اڅچَّن ٔ  وٓ اڅچَّن ٙ  ثِاًِْنِ کَثِيرَةً فِئَةً غَلَبَتْ قَلِيلَةٍ فِئَةٍ ډٙفْ ٽَڈٕ»ځ يي:  ډي آنهبه٦بة ث   ىٍنؼب ٽ  آ ؛ځَىى ٕذبه٘ ٭يبن ډي

 دَىاُى: ث  ىوډ٦چت ډهڈ ډي ،ىٍكٺيٺزايف ثو٘ . (249)ثٺَ :«  اڅَّٞبثَِِيفَ

َاى و اىوار نيٖز، ديَوُي ىٍ ځنَو   نز و اٍ نوٖز آنپ  ديَوُي ىٍ ځَو ٽظَر اٵ اڅهني و سلٺنٸ ينبٍي     ةاىه ٕا

ز اوٕز. َاډيٍوي،  . ثييفىوڇ اينپ  ٝجَ ٭بډڄ ػچت نَٞر اڅهي ٕا ٍا ث  ٝجَ ٵ ىٍ ايف هن ان٘، وػن    ه اني و  ٕذب  

ٍا  هنيا:  س ٕ٘ :ٕز اُا ځَىى ٽ  ٭جبٍر ز او ٭يبن ډيىيڂَي اُ ٙوٞي ز طجبر ٹيڇ ىٍ  ڄ ډإډنبن  ث  هياوني و ىٍه ٕا

َاً ٭ٓچَيٕنَب َِٯْأَٵْ ٍٓثَّنَب ٹَبڅُ ا»  (.250)ثٺَ :«  اڅْپَبٵَِٙيفَ اڅْٺَ ٕڇِ ٭ٓچَى انَْْٞٔنَب وٓ أَٹْيٓاډٓنَب طَجِّزٕ وٓ ٝٓجٕ

شبن    ٍٕي و ثقٵبٝچ  ىٍ اىاډن  ث  دبيبن ډي« اڅچَّ ٙ ثِاًِْنِ ٵَهَِٓډٔ هٔڈٕ»و ثب ٭جبٍر  251ىٍ ٕ ٍة ثٺَ  ىٍ آي   ٥بڅ رىٕا

 ډٙ َّنب  ٭ٓچَّ ٓن ٔ  وٓ الْحِکْمَةةَ  وٓ اڅْ ٔچْنټٓ  اڅچَّن ٔ  آسَنب ٔ  وٓ ػٓنبڅُ رٓ  ىٓاؤىٔ ٹَشَنڄَ  وٓ …: »آوٍى ډيډيبن  ث ٕوف  اُ ىاوى ،ايف ٭جبٍر

بٓ ثَ( ٽ  251ثٺَ :) «…يَٓٚبءٔ ز ٕا  :آن، ىو ٵَٟ ډلش ڄ ٕا

 .ٍٕي ث  ٙهبىر ډي ،ىٍ ٽٚبٽ٘ ػهبى ٥بڅ ر .اوڃ

َاثَ اډَ اڅهي سٖچيڈ ث ى  ،دٔ اُ ديَوُي .ىوڇ ٍا ثن  ،ىٍ ث ٵبٝنچ  ُډنبني ينب ثنيون ٵبٝنچ  ُډنبني اُ آن        بدبىٙبهي 

 ٽنبډقً ډ٦ين٬ اډنَ هياونني    و يٺنيف   ډإډني اهڄ ٥بڅ رىو ٵَٟ،  ٽ  ىٍ هَ ،ٽني ډنشٺڄ ډي ػنڀ، ث  ك٢َر ىاوى

ز و ډ٦بډ٬ ٙوٞي نياٍى.  ٕا

ز. او ٵَُني ػ٢س ػت٨نىٍ  ڃئ ٙب (ة ډن٪نَ و  ٗ و ٵنَىي هن    ثنينبډيف اُ ٕنج٤   ٹئ، ثب سٶٞيڄ ډٮَٵي ٙي  ٕا

ٍاي ( 2: 9 ،انياڇ )اوڃ ٕ  ئيڄ (. اُ څلب٧ ػٖ ي و ٩بهَي، ه 511ٗٛ، 1377)ډٖشَهبٽٔ،  نؼيت ث ى ٹنيي  و ىا

َاى ٹ ڇ ثني ثچني َائيڄ ث ى سَ اُ ه   اٵ بٓ 23: 10 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ ٕا َا  ئ ٙب ػ٢س ػت٨ن(. ثَ ٕا ڃ ثَځِيية هياوني ث ى؛ ُين

ٍا ډٖق»... اډَ ٽَى:  ٕ  ئيڄهياوني ث   َائيڄ، ٍئنئ ثبٙني...    او  ن دنٔ   .(16: 9 ،)اوڃ ٕن  ئيڄ  «ن ب سب ثَ ٹ ڇ ډف ٕا

ٍا سيهيف ٽَى ٕ  ئيڄ َار1: 10 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ او  بٓ ايف ٵٺ ثن ى   ثَځِيية هياونني   ڃئ ٙبٽ  ٙ ى  ډيډٮچ ڇ  ،(. ثَ ٕا

ز ز دبىٙب  اُ ٕ ي ډٚبينىاٍىاډب ايف ثَځِييځي ډٶه ډي هبٛ  ؛ٕا َا ىٍه ٕا َائيڄ،   ثني  ؛ ُي ن ٍا نبهٚنن ى   ٕا هياونني 

ٍا ث  ځٶنز: آواُ   ٕن  ئيڄ و هياوني ثن   »ي ن  ى: ډٮنبي سَٻ دبىٙبهي هياوني اُ ٕ ي آنبن سچٺّ ٕبهز و نٞت دبىٙب  

َايٚبن دبىٙبهي نن بيڈ َا سَٻ ٽَىني سب ث َا ٽ  ... ډ ٍا ىٍ هَؿ  ث  س  ځٶشني ثٚن ؛ ُي  ىٍو  ،(7: 8 ،)اوڃ ٕن  ئيڄ  «ٹ ڇ 

٘  زكؼٙب ، ثب آنبن اس بڇ و دي٘ اُ سٮييف دبى اىاډ  ٍا ث  ډَىڇ دني ي يځن   ٽَى و ثَهي اُ ا٭ بڃ نبٙبيٖز دبىٙب  آيني  

َاي ډنبٵ٬ ٙوٞي ه ى ػ چ  اُٽَى؛  شٶبى  ه اهي ٽَى )اوڃ ٕ  ئيڄ ،اينپ  دبىٙب  آيني  ث  (.18-10: 8، اُ ٹ ڇ ٕا

َايف َا ډي ،ثنبث ش  و سنهب ث ز ٹ ڇ، ډلٺنٸ ٙني    س ان ځٶز: ايف ثَځِييځي ػنج  ٽبډقً ډظجز نيٙا ي اػبثز ىٍه ٕا

ز.  ز:  قيسَٞنجي ثَ ايف ډ٦چت  ٕ  ئيڄٕا و كنبڃ آنپن     ،ث  ډف ځٶشيي: ...دبىٙبهي ثَ ډب ٕچ٦نز ن بيني »... ٽَى  ٕا
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ز ٹ ڇ ځنب   ،(12: 12 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ «يه   هياي ٙ ب، دبىٙب  ٙ ب ث ى نز:  ث  ٙ بٍ آډي  و ايف ىٍه ٕا و س نبډي  »ٕا

َاي هن ى دبىٙنبهي ٥چجينييڈ         ،... ثنَ س نبډي ځنبهنبن هن ى     ځٶشنني:  ٕ  ئيڄٹ ڇ ث   ٍا اٵنِوىيڈ ٽن  ثن  «اينف ثنيي 

 (.19: 12، )اوڃ ٕ  ئيڄ

ز: ي ډٮَٵي ٙي  ٽ  هڈ اُ نج ر ثهَ ا ځ ن  ث  ڃئ ٙبز اُ ٕ ي ىيڂَ، ٙوٞي ڃ> ئ و ٍوف هيا ثَس  =ٙنب » ډني ٕا

ڃ ه اهي ٙي... و ٍوف هنيا ثنَ او ډٖنش څي    ڂَ ډشجي٘ر ه اهي ن  ى و ث  ډَى ىي> نج ٖ٘ش څي ٙي ، ثب ايٚبن =ځَو  انجيبډ

َاډيف هياونني  نج ٘ ډنيي اُ ٭يف ثهَ  هڈ ىٍ و (12-6: 10 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ «ٽَى... ر ډيٙي ، ىٍ ډيبن ايٚبن نج ٘ ر، اُ ٵ

ٍا ن٦چجينيڇ... و      ځٶز: ... ٙبئ ڃ ...» :ٽني َٕديـي ډي  ځٶنز: اك ٺبنن    ٙنبئ ڃ ثن    ٕن  ئيڄ ډنف ١ٍنبډنيي هياونني 

ز، ثؼب نيبوٍى ٭ ڄ  (. ىٍ اىاډن   14-11: 13 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ «اي... ن  ىي و اډَي ٽ  يه   هيايز ث  س  اډَ ٵَډ ى  ٕا

َا َ  ٙنبئ ڃ وٹشي َٕديـي ىيڂَي اُ  ،ډبػ  ٍاُى و ٵَډنبن هياونني ډجنني ثنَ نبث ىٕنبهشف س نبڇ ډبي چنټ ىٙن ف          ٕن

َا    ٙنبئ ڃ  بن ٙنيڇ ٽن    دٚني »ځٶنز:   ،نبُڃ ٙي  ٕ  ئيڄىٹز انؼبڇ نياى، ٽقڇ هياوني ثَ  ث   ٍا دبىٙنب  ٕنبهشڈ؛ ُين

ٍا اُ ٕنچ٦نز ٍى ن ن ى      ځٶز: ؿ ن ٕ  ئيڄ... و  ٍوي ډف ثَځٚش  اُ دي ٍا سَٻ ٽنَىي، او نينِ سن    «ٽ  ٽقڇ هياوني 

 (.23-3: 15، )اوڃ ٕ  ئيڄ

َائيڄ   دبىٙنب  ثنني   ٭نن ان  ثن  ٍا  ىاوىك٢َر يبٵز ٽ  هياوني  وٹشي ٩ه ٍ سبڇ ٙبئ ڃز وػ  ډنٶي ٙوٞي ن ٕا

ٍا ډ٦٢َة ډني  ٙبئ ڃو ٍوف هياوني اُ »انشوبة ن  ى:   ،)اوڃ ٕن  ئيڄ  «ٕنبهز  ىوٍ ٙي و ٍوف ثي اُ ػبنت هياوني او 

او ىٍ  زين ډلج ث( و اُ 9:18 ،)اوڃ ٕن  ئيڄ  ٍا ثن  ىڃ ځَٵنز   ىاوىكٖبىر وٍُيي و ٽينن    ٙبئ ڃ ،ٍو فيااُ  .(14 :16

َٓا ث ى ٍا اُ ىٍثٍوي،  ثييف .ه ٌاٍ سَ فييدببٍ ه ى ثيَون ٽَى و ډٺبڇ او  َاي  12:18 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ ىن  ي ث  او واځ ( و ثن

ٹٞني   ،( سب آنؼب ٽ  ثب ٵَٕشبىن او ث  ػنڀ ٵچٖن٦ينيبن 30-12: 18 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ نبث ىي او نٺٚ  ٽٚيي و س ٥ئ  ٽَى

َاي ٽٚشف   (. س ٥ئ19 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ ػبن٘ ٽَى ػ٢ـس  ىٍ  ڄيسٶٞن  ثن  و ي ډوشچنٴ  هنب  ٙپڄث   ىاوىك٢َر او ث

ز ٙي   بنيث هس٧ٖ َاكز  ث ( و ىوٍي او اُ هيا و ىٙ ني هيا ثب او 23-20هبي ثبة ،)اوڃ ٕ  ئيڄ ٕا ثينبن ځَىيني     ٝن

ز نز       ... ځٶنز:  ٕن  ئيڄ  هيا اُ ډف ىوٍ ٙي ... ځٶز: ... ٙبئ ڃ »... ٕا  «هنيا اُ سن  ىوٍ ٙني ، ىٙن نز ځَىيني  ٕا

 (.18-15: 28، )اوڃ ٕ  ئيڄ

َانؼبڇ ٽبٍ  «ٕ  ئيڄاوڃ »ٽشبة  ز: او ىٍ نجَى ثنب ٵچٖن٦ينيبن    ٙبئ ڃٕ و  هن ٍى  ٙپٖنز ٍا ؿنيف ثيبن ٽَى  ٕا

ِاٍٗ ٽشبة 4-1: 31 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ ه ىٽٚي ٽَى بٓ ځ اُ كٺيٺنز   ٙنبئ ڃ ، ػ٢س ػت٨ـن ىٍ  «اوڃ ٕ  ئيڄ»(. ثَ ٕا

ٍا  كٸ و  طجبر ،ن٪يَ كِڇ، ٝجَ ،ڄ اهقٹيياي بن و ٭چڈ و اُ ٵ٢ب ثهنَ    ثين ي  ه ىه اهي ػب ث ن ي  هياه اهٹيڇ ىٍ 

ًاډٺبثڄ، ث ى و ىٍ  نز ي ثهَ  ه ىه اه٭ياڅشي و  ي، ډپَ و هي٭ ، ثيس ُ ن يٽن٪يَ كٖبىر،  ،ڄ اهقٹيياُ ٍ ، ثچپن   ىٙا

ٍا س ٝيٴ ٽَى ، هجبطز نٶٔ ثَ ٥جن٬ او ډٖنش څي ځَىيني   ډٺي٘ ٽ  ٹبډ ٓ ٽشبة ځ ن  آن و اُ ٕچٖنچ  انٖنبني     ٓ او 

 (.512ٛ، 1377)ډٖشَهبٽٔ،  ث ى هبٍع ٙي ، ه ي ثهبيڈ ځَٵش 
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 بخش با ّذف تشایذ پیام ّای اًسجام . استفادُ اس شی3َُ

َاٍ» (اڅٴ ز ٽ  ٹَآن ٽَيڈ هب ٕجټيپي اُ  «سپ شٶبى  ډپٍَّ اُ آن ي ثيبني ٕا ٘  ٕا َاٍ سأٽيني ثني ز. سپ اُ  ٽَى  ٕا

ٍا نٚبن ډي ِاٍ    ي هبٝي ثيهي.ٖشڂثَػف، س اني ث  يټ آډ ُة ىيني ډٮي٘ ډي ىهي و كي٘ ډٮ  ڃ ثَ يټ ځ

َاٍ،  ٍا ث  ډ ١ ٫ ډه ي ىٍ ٽڄ ٕن ٍ  )ډينَ،     س ػځب  سپ اي اُ آينبر   ( و ينب ىٍ ډؼ  ٭ن   62، 1387ٛډوب٥ت 

شبن  ةٕ ٍ ىٍ ،ډظقً ؛ٽني ؿنيٕيبٷ ػچت ډي -243 ىٍ آن ػنبي ځَٵشن  )آينبر    ٥بڅ رثٺَ  و ىٍ ډؼ  ٭  آيبسي ٽ  ىٕا

ز« سَََ څَڈٕ.أَ»( ٕ  ثبٍ ٭جبٍر 258 َاٍ ٙي  ٕا نز ٽن  ډنَٿ      ،ٽن  ډ ١ن ٫ اٝنچي آن    243  نوٖز ىٍ آي ؛سپ اينف ٕا

ز.ث  ٍا ډ٦َف ډي ،ىٕز هيٕا َاي ٹ ډي  َاي سجييف آن، ډبػ و ٕنذٔ ُنني  ٙنيني:     نني ٽني ٽ  ث  ٵَډبن اڅهي ډَى و ث

ٙيفَ ئِڅَى سَََ أَڅَڈٕ» ٭جنبٍر   .(243:)ثٺنَ   «…أَكٕيٓبهٔڈٕ طُڈَّ ډٔ سُ ا  ٔاڅچَّ څَهٔڈٔ ٵَٺَبڃَ ،اڅْ ٓ ٕرٙ كٌٍَٓٓ أُڅُ ٳٗ هٔڈٕ وٓ ىٙيٓبٍِهٙڈٕ ډٙفْ هَََػٔ ا اڅٌَّ

َا واٹٮبً ث  وٹ ٫ دي ٕنش  و اينف سٮجينَ ىٍ ډٺنبڇ سٮؼنت اُ      آن ىٍ اثشياي ايف آي ، كپبيز اُ « سَََ څَڈٕ.أَ» ىاٍى ٽ  ايف ډبػ

َا ث  ز وٹ ٫ آن ډبػ  (.290، 1ٛ، عٷ1407)ُډوَٚي،  ٽبٍٍٵش  ٕا

شبن « سَََ څَڈٕ.أَ»٭جبٍر  ز نيِ ث  246  و ىٍ آي ٥بڅ رىٍ آٱبُ ىٕا ََائٙيڄَ ثٓنٙي ډٙفْ اڅْ ٓچَاِ ئِڅَى سَََ څَڈٕ.أَ» :ٽبٍٍٵش  ٕا  ډٙنفْ  ئِٕٕ

ٍا ث  كٺبيٸ   س ػايف ٭جبٍر «. …ډٔ ٕٓى ثٓٮٕيٙ َاي ثنني  آډ ُ ٭جَرډوب٥ت  َائيڄ ػچنت ډني    ي اُ سبٍين دَډنبػ ن  ٽنني  ٕا

نشب   177، 2ٛ، ع1362)٥بڅٺبني،  نز ( و ه يف ثيبنڂَ واٹٮني ثن ىن ىٕا نز ٽن     258  ډ ١ن٬ ٕن ڇ ىٍ آين    .ن ٕا ٕا

ٙي ئِڅَى سَََ څَڈٕ.أَ»ٵَډبيي:  ډي ََاهٙيڈٓ كٓبعَّ اڅٌَّ َاي اكشؼبع« …ٍٓثِّ ٙ ٵٙي ئِثٕ َاهيڈ    و ډبػ ىٍ ىٍثنبٍ ن نَوى و    هنبي ك٢نَر اثن

ز. ايف ٕ  آي  اُ ٍا ډ٦َف ٽَى  ٕا ثنب ٹب٭نية ٽچني     ،هٖنشني « سَنََ  څَڈٕ.أَ»ٽ  ډٚش ڄ ثَ ٭جبٍر ، ٕ  ٕيبٷ اطجبر س كيي 

ٙيفَ وٓڅٙيُّ اڅچَّ ٔ» نز  ډ٦َف ٙني   257  ٽ  ىٍ آي« …اڅنُّ ٍِ ئِڅَى اڅ٪ُّچُ ٓبرٙ ډٙفَ ئوَِْػٔهٔڈٕ آډٓنُ ا اڅٌَّ ډنِڅن    و ثن  ىاٍى ، اٍسجنب٣  ٕا

ز ډٞبىيٸ ايف ٹب٭ي  ٽچي  َاٍ  ،كٺيٺز و ىٍٕا ىاىن ثن     س ػن  ،ثٺنَ   ةٕ ٍ 258-243ىٍ ډؼ  ٭  آيبر « سَََ څَڈٕ.أَ»سپ

ز.ه ٹب٭ية ٽچي و ثب ًٽَ ن  ن  ايف  بي واٹٮي اُ هيايز اڅهي ٕا

شبن  ډيٍوي،  ثييف ز ٽ  اُ انٖنؼبڇ ثَهن ٍىاٍ ثن ى  و     ٥بڅ رس ان ځٶز: ىٕا َاٍ ځَٵش  ٕا ٍاي ىٍ ىٍون ثبٵشي ٹ ىا

ز. اٍسجب٣ ډٶه ډي  نشبن    ، ىٍ آهَيف آيٍو فيااُ ٕا َاي سأٽيني ثنَ واٹٮني     ٥نبڅ ر ډَث ٣ ث  ىٕا َاهنب و   و ثن  ثن ىن ډبػ

َا ث ىن ديبڇ كٸ . (252)ثٺنَ : «  اڅْ َْٕٔٓچٙيفَ څَ ٙفَ ئِنَّټٓ وٓ ثِبڅْلٓٸِّ ٭ٓچَيٕټٓ نَشْچُ هٓب اڅچَّ ٙ آيٓبرٔ سٙچْټٓ»ٵَډبيي:  ډي ،هبي آن ٕ  ډبػ

شبن  اُ ٕ ي ىيڂَ، ايف آي  ث  ډنِڅ  دي َاي ىٕا ٍار  ٥بڅ رن ٙز ث ز و ثقٵبٝچ  ثٮي اُ ٭جب  څنَّنبٓٓ ا اڅچَّ ٙ الَىٓٵ٬ْٔ څَ ٕ وٓ»ٕا

ز، واٹ٬ ٙي  و ىٍكٺيٺنز 251ثٺَ :«)…اڅْإٍَٟٔٔ څَٶَٖٓيٓرٙ ثِجٓٮ٠ٍٕ ثٓٮ٢َٕهٔڈٕ شبن ٕا اينف   ،( ٽ  ثيبنڂَ ٱَٟ و ديبڇ اٝچي ىٕا

ٍا سأٽيي  ٍا اُ ي زهبي ٙوٞي آٵَيني و نٺ٘ٽني  ډيديبڇ  شبن  َ   ،ز هياونني سلز ډٚي٘ ،ٕ  ټهبي ىٕا  ،و اُ ٕن ي ىيڂن

ز انٖبن ډٮَډشأطَ اُ ډٚي٘ َ   ٵي ډيز و ه ٕا ٵني، اڅڂ هنبي ډظجنز و ډنٶني اُ ٙوٞنيز اٝنچي و       ٽنني و ىٍ اينف ډٮ

ٍائ  ډي ٙوٞيز شبن ا  ٽني. هبي ٵَ٭ي ىٕا

شبن ثب وػ ى  «اوڃ ٕ  ئيڄ»ىٍ ٽشبة  (ة هنبي   هبيي ٽ  ىٍ اڅٺنبي دينبڇ   و ٙي   هب ، ثبٵزٙبئ ڃثيبن سٶٞيچي ىٕا

ش  ثبٙي ډٚبهي  ن ي ِاييي ىٙا شبن سأطيَ س ثن    ،ىٍ هٶنز ثنبة اوڃ   «اوڃ ٕن  ئيڄ »ٙن ى. ٽشنبة    هيايشي اكش بڅي ىٕا
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َاهنبي ډَثن ٣ ثن       ،( ثب سٶٞنيڄ 31سب آهَيف ثبة ٽشبة ) 8دَىاهش  و اُ ثبة   نجي ٕ  ئيڄنڂبٍي ُنيځي  سبٍين ثن  ډبػ

ِاٍٗ س ٙبئ ڃ نز  ث  ٕجټ ځ ِاٍٗ سبٍيوي ك اىص، ٝجٲ  ٱبڅت ډشف ٕا ز. ىٍ ايف ثيبن سٶٞيچي، ځ بٍيوي دَىاهش  ٕا

ٙن ى.   ني ډٚبهي  ن ني ٽ ييثبُس څٍا سٺ يز و  هب ٽَى  و آن ديبڇ يب ديبڇس څيي ي ثيبني هبٝي ٽ  ديبڇ هيايشي هب ٕجټو 

شبن ٥ الني ٵبٹي ٙي   ث  َاٍ يب س  هبي انٖؼبڇ ٭جبٍر ىيڂَ، ايف ىٕا نز ٽن  ډَٽنِ طٺنڄ      ثو٘ و سپ َٽِ ثَ ٭جنبٍسي ٕا

َاٍ ځيَى شبن ٹ شبن ثب ٭٦ٴ اي ٽ   ځ ن  ث  ،ىٕا هبي ډشٮنيىي   ديبڇ ،هبي هيايشي ٙي  ث  آن، كبوي ديبڇ  س ػك اىص ىٕا

ٍا نيِ ثيٚشَ ډ ٍى سأٽيي و ٽ ييثبُس څٍا  َاٍ ىهي.  س ػني و ديبڇ اٝچي   ٹ

 ٛظبٕ كٌط٥ ٝ ٗجب٦ٛ ز٦ٜ٧ ٜٗسضد زض زاؾتبٙ زض زٝ ٗتٚ

 آق( زض هطآٙ

ٍا ډي شبن ډ٢بډيف ډشٮيىي ىاٍى ٽ  ايف ډ٢بډيف  س ان ث  يټ ډ٢  ن اٝچي و ؿني ډ٢ن  ن ٵَ٭ني سٺٖنيڈ     ايف ىٕا

نشبن ينټ ٹنبن ن اڅهني             نني. ډ٢ن  ن اٝنچي ىٕا نشبن ىٍا ٍاث٦  نِىيپي ثنب ډ٢ن  ن اٝنچي ىٕا ٽَى ٽ  ه ڂي آنهب 

ز ُډبن  :ٙ  ڃ ٕا

 خیز ةٍ غلب ع شزاًَى ایجاد تعادل اس طزیك دف. هضوَى اصلی: ل1

ٍا ډي ،ىٍ ٹَآن ٽَيڈ شبن ٕبىځ ث س ان  ايف ډ٢  ن   ي ن  ى:َيځ يدي ىٍ ايف ىٕا

َاى، ػ ب٭بر و  نز   هب اډ٘زهَ ن ٫ سياٵ٬ ډيبن هيَ و َّٙ، كٸ و ثب٥ڄ، اٵ  ډ ػت كيبر و ايؼبى سٮبىڃ ىٍ ػبډٮن  ٕا

 څَٶَٖٓنيٓرٙ  ثِنجٓٮ٠ٍٕ  ثٓٮ٢َٕنهٔڈٕ  اڅنَّنبٓٓ  اڅچَّن ٙ  ٵْن٬ٔ ىٓ الَ څَن ٕ  وٓ»ىٍ ٭جنبٍر   «ىٵ٬ و ٱچج »(. ٹبن ن 311، 1ٛسب، ع )ه٦يت، ثي

ز. ىٍ ٭جبٍر اثشيا251ثٺَ :) «اڅْإٍَٟٔٔ ز:  ،ي ايف آي ي( ډ٦َف ٙي  ٕا ٕنذب    .(251ثٺَ :« )اڅچَّ ٙ ثِاًِْنِ ٵَهَِٓډٔ هٔڈٕ»آډي  ٕا

ٍا ٙپٖنز ىاى و ثنَ     ٥بڅ ر َاي٦ي نباډييٽننني      ٱبڅنت ځٚنز، ىٍكنبڅي    آنهنب ىٙن نبن  نز و ثنب   ٽن  ىٍ ٙن َاٍ ىٙا  ٹن

پَيبن ثي ،سٮياى ٕذبهيبن انيٻ َاٍ ځَٵش  ث ىني ىٍ ډٺبثڄ ٚڅ ٍا ىٵن٬ ٽنَى    .ٙ بٍ ٹ و اُ ٵٖنبى ُډنيف    اډب هياوني ىٙن ف 

 ػچ ځيَي ن  ى.

شبن و ىٍ ايف آي ،  ز:ډٚوٜ ىٍ  ٥ ٍ ث ىٵ٬ و ٱچج  ىٍ ايف ىٕا  ؿني ډَكچ  سلٺٸ يبٵش  ٕا

نز؛       ،ىٍ ايف ٭جبٍر .(251ثٺَ :) «ػٓبڅُ رٓ ىٓاؤىٔ ٹَشَڄَ وٓ اڅچَّ ٙ ثِاًِْنِ ٵَهَِٓډٔ هٔڈٕ» َا  ډَكچ  ىٵن٬ ٙنَّ ډ٦نَف ٙني  ٕا ُين

نشف ٵَډبننية    بٙپٖز ٕذبهي ٭٪يڈ س ٤ٕ ځَو  انيٽي اُ ډإډن  ىاوىك٢نَر  ٕنذب  س ٕن٤    آنن و اُ ډينبن ثَىٙا

َائيڄ و ٱچج  آنهبٕز ٽ  ىٍ ٭جبٍر  ٥چيٮ  ا٭٦بي ٵ٢چي ٭٪يڈ ث  ثني  ډٙ َّنب  ٭ٓچَّ ٓن ٔ  وٓ الْحِکْمَةةَ  وٓ چْنټٓ اڅْ ٔ اڅچَّ ٔ آسَب ٔ وٓ»ٕا

ز. ايف ٭جبٍر ىالڅز ډي251ثٺَ :) «يَٓٚبءٔ َ   ثنيثَ اينپ  ٽني  ( ثيبن ٙي  ٕا َائيڄ ثن ن ثن    ىاوىك٢نَر  دبىٙنبهي   ٕا

زىٍ ايف ٭جبٍر، نج ٘« حکمة»(. ډن٪ ٍ اُ 264، 3ٛٷ، ع1418)ثي٢بوي،  اسٶبٷ ن٪َ ٍٕييني ، 1360)٥جَٕني،   ر ٕا
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( نينِ  20:)ٛ «…الْحِکْمَةةَ  آسَيٕنَنب ٔ  وٓ ډٔچْپَن ٔ  َٙنيٓىٕنَب  وٓ»ىٍ آين    ىاوىك٢َر ر ؿنبن ٽ  ث  ډٺبڇ نج ٘ آن ؛(96، 3ٛع

ز ٍاُي،  سَٞيق ٙي  ٕا  (.126، 8ٛٷ، ع1415؛ آڅ ٕي، 263، 16ٛٷ، ع1408)

شبن  :س ان ځٶز دٔ ډي ز «ىٵ٬ و ٱچج »، ثيبن ٹبن ن ٥بڅ رډ٢  ن اٝچي ىٕا اي  و اينپ  هَ ىٵٮي ثنب ٱچجن    ،ٕا

ز و ىٍ ايف ٕنّز اڅهي، ٵ٢ڄ هياوني ډشؼچّ  ،ىٍ انشهبي آين  و ثٮني اُ ٥نَف اينف ٹنبن ن      ،ٍو ځَىى. اُ ايف ي ډيٹَيف ٕا

بٍ  ډيٕبن،  ثييف( و 251ثٺَ :) «اڅْٮٓبڅَ ٙيفَ ٭ٓچَى ًُوٵ٢َْڄٍ اڅچَّ ٓ پٙفَّڅ وٓ»ٵَډبيي:  ډي نز    ث  ٵ٢ڄ اڅهي ٙا ٽني ٽ  ٭جنبٍر ٕا

َاٱي، ثي ىٵ٬ اهڄ َّٙ س ٤ٕ اهڄ ٝقف و هيَ :ُا َائيڄ  ( ٽ  ىٍهٞ ٛ ثني82، 15ٛسب، ع )ډ ن اينف ىٵن٬ وٱچجن      ،ٕا

پَ  :ٕز اُا ٭جبٍر ٦  ػهبى  ث  ػبڅ رىٵ٬ ٚڅ و سلٺنٸ ٵ٢نڄ اڅهني ىٍ ٹبڅنت      ىاوىك٢َر و ٙؼب٭ز  ٥بڅ روٕا

َائيڄ ٽن  ډٞنياٹي    ډيبن ثنيو ٩ه ٍ كپ ډز ډٺشيٍ ىيني ىٍ  ىاوىك٢َر نج ر و كپ ډز ث   ه ِډبنا٭٦بي  ٕا

ز.اُ ٱچج  كٸ و  ٍاىة هياوني ىٍ ٭بڅڈ ٕا  كپ ډز ا

 . هضاهیي فزعی:  2

شبن ٭جبٍسني اُ:ثَهي اُ ډ٢بډي  ف ٵَ٭ي ايف ىٕا

 انبايستۀ مؤمنهاي  ويژگي. يکم

ٍا     هنبي سوبٝن ي ايؼنبى    ن ىٍ ٝلن ببٓ ډإډنس ان نٺ٘ كٖ٘ ، ډي«ىٵ٬ و ٱچج »ثنبثَ ٹبن ن  ٙني  ىٍ ٥ن ڃ سنبٍين 

شنجب٣  بٓ ثَ .ىٽَٕا شبن  ٕا شبن سَٕيڈ ډي  س ػو ثب  ٥بڅ رىٕا ٽن  ه بننب و١نٮيز     ،ٙن ى  ث  و١ٮيشي ٽ  ىٍ ايف ىٕا

ز، ډي ىٵن٬ و  »ٍا سجييف ن  ى ٽن  ىٍ سلٺنٸ ٹنبن ن    ډإډنبن ثبيٖش  هبي  ويْځيس ان ثَهي اُ  ىٙ اٍ ػنڀ و ػهبى ٕا

 هب ٭جبٍسني اُ: ويْځيثَهي اُ ايف  و ايؼبى سٮبىڃ ىٍ ػبډٮ  ډإطَني. «ٱچج 

 بری از فرمانده ارادۀ قوی و روحیۀ فرمان (الف

ٍاىة ٹ ي و ٍوكي  ٵَډبن ثهَ  ٍا ډني   ثَي اُ ٵَډبني  ىٍ ډ ٹٮيز ډنيي اُ ا  249سن ان اُ آين     هبي ىٙ اٍ ػنڀ و ػهنبى 

ث  ٕذبهيبن ه ى ځ ٙنِى   ٥بڅ ر؛ آُډ ىٍا ثب نهَ آة  ٥بڅ رآنؼب ٽ  هياوني ٕذبهيبن هٖش  و سٚن   ؛ٵه ييٕ ٍة ثٺَ  

 ډٙنْن ٔ  ََِٙةٓ ٵَ ٓفْ ثِنَهٍَٓ ډٔجٕشَچٙيپُڈٕ اڅچَّ ٓ ئِنَّ ٹَبڃَ ثِبڅْؼٔنُ ىٙ ٥َبڅُ رٔ ٵَٞٓڄَ ٵَچَ َّب»ٽ  هَ ٽٔ اُ آة نهَ ثن ٙي، اُ او نيٖز: ٽَى 

ډنَ ٵَډبنني  ډ ػنت هنَوع هنب٥ي اُ ځنَو        ٽ  ډوبڅٶز ثب اىاٍى ىالڅز ثَ ايف « ډٙنِّي ٵَچَئٕٓ»٭جبٍر . «...ډٙنِّي ٵَچَئٕٓ

ٍان ډي ٍا         ،ٍو اُ اينف  .(317، 1ٛسب، ع )ډبوٍىي، ثي ځَىى يب َاى هنب٥ي ٙبيٖنشڂي ك٢ن ٍ ىٍ ډينيان ىٙن ٍا ػهنبى  اٵن

ز نز     .نو اهني ىٙا ٍا ه اهني ىٙا )نن وي ػنبوي،    اډب ٽٖي ٽ  اُ آن نهَ نن ٙي ٙبيٖشڂي ك٢ ٍ ىٍ ډينيان ػننڀ 

َا ىٍ هنڂبڇ90، 1ٛٷ، ع1417 شٺبډز و دنبي َىي ثن ى     ٕوشي و ٝلن  (؛ ُي ٍاىة ٹ ي و ٕا ٍاي ا هبي ىٙ اٍ اثشق، ىا

ٍا  و س ان ٵَډبن ٍا ىا ز.و ايف يپي اُ ٭ اډڄ ډإطَ ىٍ سلٺٸ ٱچج  ه اهي ث ى، ثَي اُ ٵَډبني    ٕا
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 صبر و استقامت (ب

ن ىٍ ډٞبٳ ثب ٕنذب   بثَ او١ب٫ ٕوز و ىٙ اٍ ځَو  ډإډن( 249ثٺَ :) «ػٔنُ ىٙ ٙ وٓ ثِؼٓبڅُ رٓ اڅْيٓ ٕڇٓ څَنَب الَطَبقَةَ ٹَبڅُ ا»ر ٍ٭جب

 ٽَنڈٕ » :ٙن ى  يٺيف ػبٍي ډني  ز اڅهي ثَ ُثبن اهڄٽني. ىٍ دبٕن ث  ايف ځَو ، يټ ٹب٭ية ٽچي و ٕنّ ىالڅز ډي ػبڅ ر

نبٓ اينف     .(249ثٺنَ : ) «اڅَّٞبثَِِيفَ ډ٬ٓٓ اڅچَّ ٔ وٓ اڅچَّ ٙ ثِاًِْنِ کَثِيرَةً فِئَةً غَلَبَتْ قَلِيلَةٍ فِئَةٍ ډٙفْ دينَوُي اُ ػبننت    ،ٹب٭ني  ثنَ ٕا

َاي سلٺٸ ديَوُي، ٝجَ و دبيياٍي ىٍ ػنڀ و ډٞب ز و ٣َٙ الُڇ ث َا ايف ٝنجَ   ت و ٕوشييهيٕا ز؛ ُي هبي آن ٕا

شٺبډز، ډٮي٘ َا  و ٕا ٍا ث  ه  ٍا ينبٍي ډني   بو هياوني ډإډنن « اڅَّٞبثَِِيفَ ډ٬ٓٓ اڅچَّ ٔ»ىاٍى ز هياوني  )كن ي،   ٍٕنبني  ن ٝنج ٍ 

 (.578، 1ٛع ٷ،1424

َاوانني آالر و         ، ىٵ٬ َّٙ و ٱچج«ىٵ٬ و ٱچج »س ان ځٶز: ٥جٸ ٹبن ن  دٔ ډي هينَ، ډنن ٣ ثن  ٽظنَر سٮنياى و ٵ

ز شٺبډز و ٝجَ ٍُډنيځبن ٕا َاي٤       ؛اىوار ػنڂي نيٖز، ثچپ  واثٖش  ث  ٍوكي  ٕا نشٺبډز ىٍ ٙن َا اينف ٝنجَ و ٕا ُين

 أييي، كٶ٨ و نَٞر اڅهي ه اهي ٙي.ډ ػت س ،ىٙ اٍ

 تعادل میان تقدير و تدبیر. دوم

شبن ډ٦َف ډي ٍا ډٮني٘   يپي اُ ډٖبئچي ٽ  ىٍ ايف ىٕا بٕبً هياوني ثَنبډ  هٖنشي  ز ٽ  ٕا وڅني   ،ٽنني  ف ډني ٙ ى ايف ٕا

ٍا نيِ  انٖبن، سٮنبىڅي   ډيبن ٹ٢بي اڅهي و اهشيبٍ ،٭جبٍر ىيڂَ ىاني. ث  ډ ٩ٴ ث  اٹياڇ ډنبٕت ډي ،ىانٖش ډٖئ ڃ انٖبن 

ز. اُ  َاٍ ٕا  (.184، 1387ٛ )ډيَ، يبى ٽَى« سيثيَ»و « سٺييَ»س ان ثب ىوسٮجيَ  ايف سٮبىڃ، ډيډنبٕت ثَٹ

نز؛    ( ث 251ثٺَ :) «اڅْإٍَٟٔٔ څَٶَٖٓيٓرٙ ثِجٓٮ٠ٍٕ ثٓٮ٢َٕهٔڈٕ اڅنَّبٓٓ اڅچَّ ٙ الَىٓٵ٬ْٔ څَ ٕ وٓ»ر ٍ٭جب َا  ه ثي ثيبنڂَ ايف سٮنبىڃ ٕا ُين

ز ث ن   آن ةډٮنبي ډ٦چٸ و ځٖشَى ىٍن   ىٵ٬ َّٙ و ٱچج  هيَ ٽ  ايف ىٵن٬، واثٖنش     ىٍكبڅي ،هياوني نٖجز ىاى  ٙي  ٕا

زبث  ن ٫ ٭ چپَى ډإډن َا دي٘ اُ ايف، ٱَثبڃ ؛ن ډٮَٵي ٙي  ٕا ٜ  بٙين ډإډن ُي َاي   آنهنب سنَيف   ن و ځنِين٘ هنبڅ ثن

ىهني   ف اډَ نٚبن ډي( ډ٦َف ٙي و اي249ثٺَ :) «...ثِنَهٍَٓ ډٔجٕشَچٙيپُڈٕ اڅچَّ ٓ ئِنَّ ٹَبڃَ... »ك٢ ٍ ىٍ ډٞبٳ كٸ و ثب٥ڄ ىٍ آي  

ٍاىة ٹ ي ىٍ ٵَډبن ٽ  ثهَ  ىاٍى، يپني اُ ډٞنبىيٸ   ٭ نڄ  ن ٭ي كپبيز اُ اهقٛ ىٍ  ثَي اُ ٵَډبني ، ٽ  ث  ډنيي اُ ا

ز. ث  ُاٍ   بىٵ٬ َّٙ اُ ػبنت هياوني و سلٺٸ سٺييَ اڅهي ډن ٣ ثن  سنيثيَ ډإډنن    ،٭جبٍر ىيڂَ سيثيَ ٕا ن ىٍ ٝنلن  ٽنبٍ

ز ز. و يپي اُ ايف سياثيَ، ٵَډبن ،ٕا  ثَي ٕا

ٍاىة ٹ ي»و  «اهقٛ»اي ه ـ ن  ثبيٖش هبي  ويْځيثَي ٽ  كبٽي اُ  ٭قو  ثَ ٵَډبن ز، ٭جنبٍر   «ا  ٹَنبڅُ ا »ٕا

َاً ٭ٓچَيٕنَب أَٵَِْٯْ ٍٓثَّنَب َاي٤ ىٙ اٍ،  ،( ثَىثبٍي250ثٺَ :) «أَٹْيٓاډٓنَب طَجِّزٕ وٓ ٝٓجٕ ٍا نينِ    ډٺبثچ  ثب نيَويو دبي َىي ىٍ ٙ هبي ٙنَّ 

ز. اُ َ ډٮَٵي ډيسيثيَي ىيڂ  ىٍسٺنييَ اڅهني    :س ان ځٶنز  ډي ،ٍو ايف ٽني ٽ  ايف ه ى كبٝڄ دنبهنيځي ث  هياوني ٕا

َا ىٍ دني اينف      كيض ىٵ٬ َّٙ، ډن ٣ ث  سيثيَ انٖبن اُ  نز؛ ُين شٺبډز و ثَىثبٍي كبٝڄ اُ اسپب و اڅشؼب ث  هياونني ٕا ٕا
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شٺبډز و ٵَډبن ز ٽ  ٭جبٍر  اڅشؼب و آن ٝجَ و ٕا ز ( آډي  251ثٺَ :) «اڅچَّ ٙ ثِاًِْنِ  هٔڈٕٵَهَِٓډٔ»ثَي ٕا ىاٍى  ډني و ثيبن ٕا

ٍا ىٵ٬ ٽَىبٽ  ډإډن ٍا ٙپٖز ىاى و نيَو نين ث  اًن هياوني، َّٙ  ٱچج  يبٵشني و كبٝڄ ايف ىٵن٬ و   آنهبو ثَ  نيهبي َّٙ 

َاهڈ  (.251ثٺَ :) «اڅْ ٔچْټٓ اڅچَّ ٔ وٓآسَب ٔ: »ث ىن بٙين ُډين  كپ ډز ډإډن ٱچج  ٵ

 ت ابتال و پاداشسنّ. سوم

بٓ ثَ ز ٕا هبي هن ى ثن     څيزئ هب ىٍ ايف ٭َٝ  و ىٍ ؿبٍؿ ة ډٖ سب انٖبن ،سٮبڅيڈ ٹَآن، كيبر انٖبن ٭َٝ  اثشق ٕا

ٙي»٦ٕق ثَسَي اُ كيبر اٍسٺب يبثني:  ٕن٦ق   (. اٍسٺنب ثن   2:)ډچټ «...٭ٓ ٓقً أَكٕٖٓفُ أَيُّپُڈٕ څٙيٓجٕچُ ٓٽُڈٕ الْحَيَبةَ وٓ اڅْ ٓ ٕرٓ هَچَٸَ اڅٌَّ

ز و ٭ ڄ ثَسَ كيبر ډن ٣ ث  اكٖف ث ىن  نشبن     ىٍ ځَوي ډ ٵٺيز ىٍ آُډبي٘ ايفانٖبن ٕا نز. ىٍ ىٕا هبي اڅهني ٕا

ز ثهَ  ،نيِ ثلض اثشق و اهشجبٍ انٖبن و ىٍ دي آن ٥بڅ ر پَ سٚن   ؛ډنيي اُ دبىٗا ډ٦َف ٙي  ٕا  ٥نبڅ ر آنؼب ٽ  ٚڅ

( ث  دنبىٗا  249ثٺَ :) «ډٙنِّي ٵَاِنَّ ٔ ي٦ْٓٮٓ ٕ ٔ څَڈٕ ډٓفْ وٓ»ايف اډشلبن  ٙيني و ځَو  ديَوُ ىٍآُډ ى  ث  نيبٙبډيين اُ آة نهَ 

ٷ، 1412؛ ٙنجَ٘،  123، 1ٛٷ، ع1410اهلل )ٽبٙنبني،   ډبنين ىٍ ډينبن كنِة   ثبٹي :ه ى ىٕز يبٵشني ٽ  ٭جبٍر ث ى اُ

َاي  ياثشق ػبڅ ر(. ٍويبٍويي ثب ٕذب  انج   77، 1ٛع ٽ  ىٍ اينف اډشلنبن ثنب اڅشؼنب ثن  هياونني و        آنهبىيڂَي ث ى ث

ز ٝجَ و طجبر َاً  ٭ٓچَيٕنَنب  أَٵْنَِٯْ  ٍٓثَّنَنب  ٹَبڅُ ا»  ٕ ٹيڇ و ديَوُي اُ يټ ىٍه ٕا  اڅْٺَن ٕڇِ  ٭ٓچَنى  انْٞٔنَْنَب  وٓ أَٹْنيٓاډٓنَب  طَجِّنزٕ  وٓ ٝٓنجٕ

 ،( ث  دنبىٗا هن ى ٍٕنييني   251ثٺَ :) «ڈٕٵَهَِٓډٔ هٔ»ىٍ ػنڀ اُ ٕ ي ىيڂَ  ډإطَ( و اٹياڇ و ٭ ڄ 250 )ثٺَ :« اڅْپَبٵَِٙيفَ

َاٍي كپ ډز ىينني ډٺشنيٍ س ٕن٤ ك٢نَر ىاوى     :ٽ  ٭جبٍر ث ى اُ  وٓ اڅْ ٔچْنټٓ  اڅچَّن ٔ  آسَنب ٔ  وٓ: »ٙپٖز ىٙ ف و ثَٹ

ٍا ډلٺٸ ٕبهز.اي ى ( ٽ  ه ى ډَكچ 251ثٺَ :) «يَٓٚبءٔ ډٙ َّب ٭ٓچَّ ٓ ٔ وٓ الْحِکْمَةَ  يڂَ اُ كيبر انٖبن 

سَيف دبىٗا آنبن ډٚبٍٽز ىٍ ثَنبډ  اڅهني و سلٺنٸ سٺنييَ اڅهني ىٍ ىٵن٬       س ان ؿنيف ځٶز: ډهڈ ډي ،ىٍ كٺيٺز

بٓ شبن ثَ ػنج  هبٝي اُ دبىٗا :س ان ځٶز ډي ،ٵٖبى و و٬١ ٝقف ىٍ ٍوي ُډيف ث ى. ثَ ايف ٕا هنبي اڅهني    ايف ىٕا

ز اُ اينپ  هَ آُډ ن و اثشق  آنسأٽيي ىاٍى و  ن دنبىٗا دينَوُي ىٍ اثنشقي ٕن٦ق     هنَ ٕن٦ق، ه نب    ىٍي ي٭جبٍر ٕا

ز و ثييف نز ٽن  ثن  ډإډنن       ثٍِٿ ،آن٥َف اڅهي و ٽ ټ ث  سلٺٸ  ىٍډٚبٍٽز ٕبن،  ديٚيف ٕا ني ٕا  بنسنَيف دبىٙا

 ٙ ى. ٭٦ب ډي

بٓ ٽ  اٍسجنب٣  هبيي  هبي اڅهي ىٍ ٭بڅڈ ىٍٽبٍني؛ ٕنّز زٕنّ ىٍ ن٪بڇ ٵپَي ٹَآن ٽَيڈ، :س ان ځٶز ډي ،ثَ ايف ٕا

ٍا ث  سٮبىڃ ډيىاٍني چي ثب يپييڂَ سٮبډڄ س ىٍس  و سياه و هياوني ثَنبډن  ٭نبڅڈ    ،ٍٕبنني. ىٍ ايف ن٪بڇ ٵپَي و ن٪بڇ ٭بڅڈ 

ٍا نيِ ډ ٩ٴ ث  اٹياڇ ډن ،ٽني ف ډيٍا ډٮي٘ هبي اڅهي ىٵ٬ ٙنَّ ثَهني اُ    زسَيف ٕنّ ىاني. يپي اُ ډهڈ بٕت ډياډب انٖبن 

ز ىٍ ځنَو  ٙين ايف ٕننّ  ىاٍني. ٭ چي ٝقف ځبڇ ثَډيٕز ٽ  ثَ ٕجيڄ هيَ و هب انٖبنس ٤ٕ ځَو  ىيڂَي اُ  هب انٖبن

ز ٽ  سلٺٸ ٕنّ َان »ثب ٭ن ان س ان اُ آن  ډيز ىيڂَي ٕا ٭جنبٍر ىيڂنَ،    ينبى ٽنَى. ثن     «ډٮي٘ز هياوني ثب ځَو  ٝنبث

َاهڈ ډي ٸ ث  اهقٷ ٽَي  سوچّ ٍا ٵ شٺبډز ثَ كٸ، ډ ػجبر ػچت ډٮي٘ز و نَٞر اڅهي  آوٍى ٽن    اي ه ـ ن ٝجَ و ٕا

سٮبىڃ ډينبن سٺنييَ اڅهني و سنيثيَ     »ز س ان ٕنّ ډي ،ػب ٙ ى. اُ ه يف ز ىٵ٬ َّٙ و ٱچج  هيَ ډيسلٺٸ ٕنّه ى ډ ػت 
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شي ٽ  ىٍ ١ ف آن، انٖنبن  ٕنّ ؛ٍا ىٍدي ىاٍى «دبىٗا»ز ز ديٚيف ىانٖز ٽ  ه ى ٕنّٕنّ ٍا كبٝڄ ػ ٬ ىو «انٖبن

  ٙنين ىٍ ثَنبډن   نٮ نبر ډلٖن ٓ، ٕنهيڈ    ډنيي اُ ٙ ى و دبىٗا او ٭قو  ثَ ثهَ  ٭بډڄ ث  هيَ، ډٖشلٸ دبىٗا ډي

ز َار اڅهي ٕا ٍا ثن  ٕن٦ق ثنبالسَي ُا          ،اڅهي و سلٺٸ سٺيي نبن، او  سٺنبي ٩َٵينز وػن ىي اٖن ٽ  ه ى ٭قو  ثنَ ٍا

ٝنلن  سٶپنَ، اي نبن، اډشلنبن، سٞن يڈ، ٭ نڄ        ،ٝلن  كيبر هَ ٵنَى ٕبن،  ثييفٽني.  هبي اڅهي ډنشٺڄ ډي آُډبي٘

َ        و اٍسٺب ث  ٦ٕق ثبال ،اكٖف، دبىٗا نبن ثيٚنشَيف سنأطي نز. ىٍ اينف ن٪نبڇ ٵپنَي، اٖن ٍا ىٍ  سَي ُا ٽيٶيز كينبر ٕا

 ٕٮبىر يب ٙٺبور ه ى ىاٍى.

 زض ػ٢س ػت٨ن (ة

ٜ  ٥ن ٍ   ثن ځيَي ٽَى.  ٍا دي «ىٵ٬ َّٙ و ٱچج  هيَ»ز س ان ٕنّ و ىٍ ٽشبة اوڃ ٕ  ئيڄ نيِ ډي ػ٢س ػت٨نىٍ   ،ډٚنو

شبن  ،ىٍ ثبة ىوڇ اُ ايف ٽشبة ز، ىٍ ى٭بي  ٙبئ ڃٽ  ډٺيډ  وٍوى ث  ىٕا ز: ٕ  ئيڄ نجيډبىٍ  كنّبٕا  ؿنيف آډي  ٕا

ت ٧بكتٜـس>...  ت ثؿـت٠ قـس =اكتبزُـبٙ هـّٞ    ٓـع٧سٛس، ً٘ط آٛبٙ ث٠ هّٞ ً٘بٙ رجّبضاٙ ضا قٌؿت٠ اؾت ٝ آٛب٦ٛ ٠ً ٦ٗ ...

س... پب٥ ًٜس ٝ ثٜٔس ٦ٗ ذساٝٛس پؿت ٦ٗ اٗب قط٧طاٙ زض ظٔ٘ـت ذـبٗٞـ    .زاضز ١ب٥ ٗوسّؾ٨ٚ ذٞز ضا ٗحلِٞ ٦ٗ ُطزٛا

٨ـس =ثطُع٧ـس٣ ذـٞز ضا      ذٞا١ٜس قس... ٝ ث٠ پبزقبٟ ذٞز هّٞ ت ذٞا١س ثرك٨س ٝ قبخ ٗؿ٨ح ذٞز ضا ثٜٔـس ذٞا١ـس ُطزٛا

س>( پ٨طٝظ ٦ٗ  (.10-4: 2، )اّٝ ؾ٘ٞئ٨ْ ُطزٛا

َار ٭چز س څي  ٍا ثيبن ډينجي و نج ٘ ٕ  ئيڄايف ٵٺ َا ٽني؛  ر او  ٍا  ٵٖبى ٭يچي نجيٵَُنيان ُي َاي هياونني    ث   ٍٵش  و ثن

َاډي ٹب ُا ډش څّ ٕ  ئيڄٍوي،  . ثييف(12: 2 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ ڄ نج ىنييو اكپبڇ او اكش ٭يچني  ي ٙي سنب ػبنٚنيف   اُ ډبىٍي نب

َا ىٍآوٍى.  ،ٙي  نجي ٍا ث  اػ ٍا ثبٍ ىيڂَ ث    ٽٖي ث ى ٽ  ثني ٕ  ئيڄاكپبڇ و اواډَ اڅهي  َائيڄ  َاه انني و  ٕ ي ٕا هيا ٵ

ٍا ث ىڃ ٍان   ثني٭چز، ه يف  (. ث 4-2: 7 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ ب اي بن آٙنب ٕبهزهبي آنبن  َائيڄ س انٖنشني ىٍ ىو ٕن  ئيڄ  ٕا

ٍا  ،دَٕز ٱبڅت آډي  ثَ ىٙ نبن ثز نجي ٭جنبٍر ىيڂنَ،    ثن   .(13-9: 7 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ ه ى ثجيننيثب ؿٚڈ نَٞر اڅهي 

٦  ډٮي٘ ىٵ٬ َّٙ ىٙ نبن و ٱچج  كٸ ث  َائيڄ ثن   ٽ  ٭چز آن هڈ ثبُځٚز ثنيز اڅهي و نَٞر او ډلٺٸ ځٚز وٕا  ٕا

 اي بن و انؼبڇ ٭ ڄ ډإډنبن  ث ى.

شبن  نز، هنڂنبډي ٽن      ڃئ ٙبايف ٕنف اڅهي ىٍ ىٕا ىٍ اوڅيف ديَوُي او ثَ ىٙ ف نيِ ن  ى يبٵش  و ډ٦َف ٙي  ٕا

َائيڄ ځ ٗ ث  ٵَډبن دبىٙب  ه ى ث ىني و ثز ثني ٍا ٙپٖز ىاىني،  ٕا َاه ڃئ ٙبٽ   ٕ  ئيڄدَٕشبن  ٽنَى،   ي ډني ٍا ه 

ٍا ډٮي٘ز اڅهي و نَٞر او ىانٖش   ؿنيف ځٶز: ،آن 

ط اظ ذساٝٛس تطؾ٨سٟ، اٝ ضا ػجبزت ٛ٘ب٨٧س ٝ هّٞ اٝ ضا ثك٧ٜٞس ٝ اظ كطٗبٙ ذساٝٛس ػه٨بٙ ٛٞضظ٧س ٝ ١ـٖ قـ٘ب ٝ ١ـٖ     ُا

ٞث٦ پـ٨ف    ض٥ٝ ٛ٘ب٨٧س، ذـٞة =١٘ـ٠ چ٨ـع ثـ٠     ٢٧ٟٞ ذسا٥ ذٞز ضا پ٦ٝ ١ٖ ًٜس،  پبزقب٦١ ٠ً ثط ق٘ب ؾُٜٔت ٦ٗ ذـ

ط... اظ كطٗبٙ ذساٝٛس ػه٨بٙ ٝضظ٧س، آٙ ؛ضٝز> ٦ٗ ٠ً ثط يس پسضاٙ ق٘ب ثـٞز، ثـ٠ يـس     ُبٟ زؾت ذساٝٛس چٜبٙ ٝ اٗب ُا

 .(15-14: 12 ،)اّٝ ؾ٘ٞئ٨ْ ق٘ب ٨ٛع ذٞا١س ثٞز =ق٘ب ضا ٗخْ ارسازتبٙ ٗزبظات ذٞا١س ًطز>(

َار َا ثَهني اُ       كٺيٺز سٮبىڃ ډيبن سيثيَ )ن ٫ ٭ چپنَى انٖنبن( و سٺنييَ اڅهني     ىٍ ،ىٍ ايف ٵٺ نينِ ډ٦نَف ٙني ؛ ُين

نشٺبډز    ،نبثبيٖش  ډإډنهبي  ويْځي َاډيف اڅهني و ٕا َاثَ ٵ ٍا  اُ ػ چ  سٺ ا و سٖچيڈ ىٍ ث ٭ اډنڄ و   ٭نن ان  ثن  كنٸ،  ىٍ 
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َا  ز؛ ٙين ډٮي٘ز اڅهي و نَٞر هياوني ډٮَٵي  ډ ػجبر ه  ٽن  ٕنَديـي اُ ٵَډنبن هياونني      ځ نن   ه بنځَىيي  ٕا

ُار ه اهي ٙي شبن ځ ن   آن ؛ډ ػت ٭يڇ ډٮي٘ز اڅهي و سلٺٸ ډؼب زډٚه ى  ڃئ ٙبٽ  ىٍ ىٕا ىٍ ډ ا١نٮي اُ اينف    ،ٕا

شبن نبٵَډبني  نز   ي نبسبنو ٵَُنيٗ  ڃئ ٙبىٕا  ،)اوڃ ٕن  ئيڄ  ، و ىٍ دي آن ٭يڇ ډٮي٘ز هياوني ثب آنبن ډ٦نَف ٙني  ٕا

 (.15و  14هبي  ثبة

شبنىٍ ااڅجش   َا  ڄ ىاٍى؛ اُ آن ٵَډبن ػنبي سأډ٘ن   ڃئ ٙبٵَډبن هياوني و نل ة نبٵَډبني  ،يف ىٕا اُ ٥نَٳ   ڃئ ٙنب ُين

َا  ډَى و ُن و ٥ٶنڄ ٙنيَه اٍ  و... ٹشنڄ     اػبعيبثي ٽ  ىٍ ػنڀ ثب ٵچ٦ٖينيبن،  هياوني ٵَډبن ډي ٍا ث  ه  دبىٙب  آنبن 

ٍا ډَسپت ٙي:  .(3: 15 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ ٭بڇ ٽني ٍا ثبڅپنڄ ننبث ى     څنيپف هنَ ؿينِ هن اٍ و ثني     »او ايف ٹشڄ ٭بڇ  ٹي نز 

ٍا ث  اػبع( اډب 9: 15 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ «ٕبهشني َا  ثهشَيف ځ ٕٶنيان و ځبوهنب،  دبىٙب  ٵچ٦ٖينيبن  ٍانني   ه   اُ ىڇ سينٰ نڂٌ

ٍا ډٌډ٘ ٕ  ئيڄٍوي،  . ثييف(21-20: 15 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ ٍا نبٵَډبني اُ هياوني سچٺّاو  َا   دٔ»ى: ن  ي ز ٽَى و ٽبٍ او  ؿن

ٍا نٚنييي نز      ؟ٹ ڃ هياوني  ٍا ٽن  ىٍ ن٪نَ هياونني ثني ٕا )اوڃ  «٭ نڄ ن ن ىي   ،ثچپ  ثَ ٱني ز هؼ ڇ آوٍى ، آنـ  

ُار ٙي و اُ دبىٙبهي هچ٬  (. اُ ايف19: 15 ،ٕ  ئيڄ ٍا      : »...ځَىيني ٍو، اُ ػبنت هياوني ډؼب ؿن ن ٽن  ٽنقڇ هياونني 

ٍا اُ ٕچ٦نز ٍى ن  ى  (.23: 15 ،ٕ  ئيڄ)اوڃ  «سَٻ ٽَىي، او نيِ س  

ُار  نز:      ػ٢س ػت٨نػب هشڈ نٚي،  ث  ه يف ڃئ ٙبډؼب ٍا ؿننيف ثينبن ٽنَى  ٕا ُار ىيڂَ او  ٍوف هياونني اُ  »ډؼب

ٍا ډ٦٢َة ډي ڃئ ٙب  :س ان ځٶنز  ډي ،ٍو اُ ايف .(14: 16 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ «ٕبهز ىوٍ ٙي و ٍوف ثي اُ ػبنت هياوني او 

شٕنّ ُار ىٍ ايف ىٕا ز.نيِ بن ز اثشق و دبىٗا يب ډؼب  ډ٦َف ٙي  ٕا

 آحبض ٗؼطكت٦ زاؾتبٙ زض زٝ ٗتٚ 

شبن ىٍ ىو ډشف ډٺي٘ هنبيي ه ـن ن    سن ان ىٍ كن ُ    ٍا ثن  اػ نبڃ ډني    ػ٢س ػت٨نو  هطآٙٓ ثَهي اُ آطبٍ ډٮَٵشي ىٕا

نبٕي، نج ٘ نبٕني       ٕبهز ر و كبٽڈ ىيني ډ٦َف هيٙا نشبن ىٍ ثنبة هيٙا  ٽ  ايف ډٺبڅ  سنهب ثن  آطنبٍ ډٮَٵشني اينف ىٕا

بٍ    ٽني: ډيٙا

شبن  (اڅٴ ٍار َٝيلي ث  ٥بڅ رىٍ ىٕا نز   ٹَآن، ٭جب ٍا ث  ه ثي ډٮَٵي ٽنَى  ٕا اُ آن  ؛ٽبٍ ٍٵش  ٽ  هياي ٹَآن 

ز. ايف ٭جبٍر ىٍ انشهبي ٭جنبٍر  ( 246)ثٺَ :« ثِبڅ٪َّبڅٙ ٙيفَ ٭ٓچٙيڈٗ اڅچَّ ٔ وٓ »...ػ چ  ٭جبٍر   اڅْٺٙشَنبڃُ  ٭ٓچَنيٕهِڈٔ  ٽُشٙنتٓ  ٵَچَ َّنب »ٕا

ز. ث 246ثٺَ :) «ډٙنْهٔڈٕ ٹَچٙيقً ئاِلَّ سَ ٓڅَّ ٕا ىهني ٽن  آن    نٚنبن ډني   ،ىٍ اثشياي ايف ٭جنبٍر « ٵبء»ٽبٍٍٵشف كَٳ  ( آډي  ٕا

ز ٽ  اُ ٹ ڇ دَٕيي:  ٕ  ئيڄ نجينشيؼ  ځٶشبٍ  ( و ٹن ڇ  246ثٺنَ : ) «سُٺَنبسٙچُ ا  أاَلَّ اڅْٺٙشَبڃُ ٭ٓچَيٕپُڈٔ ٽُشٙتٓ ئِنْ ٭ٖٓٓيٕشُڈٕ هٓڄْ»ٕا

بٓ .«...نُٺَبسٙڄَ أاَلَّ څَنَب ډٓب وٓ»ځٶشني: ىٍ ػ اة  ٽني ثَ اينپن  دَٕن٘    ىالڅز ډي «ثِبڅ٪َّبڅٙ ٙيفَ ٭ٓچٙيڈٗ اڅچَّ ٔ وٓ»ػ چ   ،ثَ ايف ٕا

ٙ ى ٽ  هياوني اُ نبٵَډبني آننبن اُ دبىٙنب  ىٍ اډنَ ػهنبى، هجنَ       اُ ٹ ڇ، نبٙي اُ وكي هياوني ث ى و ډٮچ ڇ ډي ٕ  ئيڄ

ز  (.432، 2ٛ، ع1360)٥جب٥جبيي،  ىاى  ٕا

٬ٙٗ اڅچَّ ٔ وٓ يَٓٚبءٔ ډٓفْ ډٔچْپَ ٔ ئإْسٙي اڅچَّ ٔ وٓ»بٍر ٭ج ( ىٍ انشهبي ډنبٹٚ  و نبٵَډنبني ٹن ڇ اُ دنٌيَٗ    247)ثٺَ :« ٭ٓچٙيڈٗ وٕٓا

ز. ىيڂَ اينپن    آنٽني ٽ  ډٔچټ سنهب اُ  ، ثَ ايف ډ٦چت ىالڅز ډي٥بڅ ردبىٙبهي  ډٔچنټ و اٵب١ن    ا٭٦نبي  هياوني ٕا
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َا ػ چ   ٝ ٍر ن ياڅهي ثيون كپ ز و ٍ٭بيز ډٞبڅق   وٓ اڅْٮٙچْنڈِ  ٵٙني  بَسْةطَةً  ُٓاىٓ ٔ وٓ ٭ٓچَنيٕپُڈٕ  ا٦َٕٝٶَب ٔ اڅچَّ ٓ ئِنَّ»ځيَى؛ ُي

َاي ايف ډٮنبٕز« اڅْؼِٖٕڈِ ٬ٙٗ اڅچَّ ٔ وٓ»و ٭جبٍر  ،سٮچيچي ث نز؛    «٭ٓچٙيڈٗ وٕٓا س ١يق ىٹيٺي ثَ ډبڅپيز ډ٦چٸ و ٭چڈ اڅهني ٕا

َا ٽچ    ٬ٙٗ»ُي شٮبٍ  اُ ٱنب« وٕٓا ز ٽيٕا ٍا ىاٍى و هنيا هَؿن  ثو اهني و   ي ٕا هنَ ٹنيٍ      ځنؼبي٘ هَ ثٌڃ و ثوٚٚي 

ٍا نبس ان ن ي ثو اهي ثٌڃ ډي ٽنني   هڈ ىالڅز ډني  «٭ٓچٙيڈٗ»( ٽچ   437، 1ٛ، ع1360يي، )٥جب٥جب ٕبُى ٽني و ايف او 

ز ٽ  اُ ٍوي ٭چڈِ طبثز و ٱيَٹبثڄ ه٦ب َٕ  اهني  ه دٔ هنياي ٕنجلبن هَؿن  ډني     .ُني ډي ثَ اينپ  ٵٮڄ او ٵٮچي ٕا

ٍاي ډٞچلز واٹٮي ثبٙي. ډڂَ آنپ  آن ،ٽني ثيون اينپ  ؿيِي ډبنٮ٘ ٙ ى و ٽبٍي ن ي ،ٽني ډي  ٽبٍ، ىا

ٍا ډ٦نَف  ب( والينز اڅهني ثنَ ډإډنن    248ثٺنَ : ) «ٍٓثِّپُڈٕ ډٙفْ سَکِينَةٌ ٵٙي ٙ اڅشَّبثٔ رٔ يٓأْسٙيٓپُڈٔ أَنْ ډٔچْپٙ ٙ آيَةَ ئِنَّ»٭جبٍر  ن 

َا  ؛ٽني ډي ٍا  ډي ىٍُي َاٍ و آ  وٹز ډٺش٢ي و هنڂبډي ٽ  ثني  دبي ىٍ  نشٺ ٍا ثب ٕا ٍاډن٘ نٶنٔ، سأييني و    نهي، هياوني او 

 ٽني. سٺ يز ډي

ٍا سجييف ډي249ثٺَ :) «...ثِنَهٍَٓ ډٔجٕشَچٙيپُڈٕ اڅچَّ ٓ ئِنَّ»٭جبٍر  َاوانني      ( كپ ز هياوني  َا اينف آُډنبي٘ ثَٽنبر ٵ ٽني؛ ُي

ٍا ٙنبٕبيي ٽَى. ىيڂنَ اينپن    اٵَ ٥بڅ رنوٖز آنپ   :ثبٍ آوٍى ث  ٍاىة ٕذب  ه ى  َاى   ٥نبڅ ر اى ډ٦ي٬ و س ان ني و ثبا و اٵن

َاى ديَوُ ىٍ اډشلبن نهنَ، ډش ػن  ٙنيني     آنسلز اډَ او واليز هياوني و ن٪بٍر  ٍا ىٍيبٵشني. ىيڂَ اينپ  اٵ ث  آنِِِ اڅهي 

پَ هيا هنبٍع ډني  ٵَډبن نجَني ه بنني ځَو  نبډ ٵٸ ىٍ اډش ٥بڅ رٽ  اځَ ىٍ ثلج ك  ػنڀ اُ  و  ،ٙن ني  لبن نهَ، اُ ٚڅ

پَ هيا ډلٖ ة ډي  (.442، 2ٛ، ع1360)٥جب٥جبيي،  ٙ ني اځَ ډٺبوډز ٽَى  اُ ٥بڅ ر ديَوي ن بيني ٚڅ

هياونني ثنب   ( نلن ة سٮبډنڄ   249)ثٺنَ : « اڅَّٞنبثَِِيفَ  ډ٬ٓٓ اڅچَّ ٔ وٓ اڅچَّ ٙ ثِاًِْنِ کَثِيرَةً فِئَةً غَلَبَتْ قَلِيلَةٍ فِئَةٍ ډٙفْ ٽَڈٕ»٭جبٍر 

ٍا ث  ن بي٘ ډي ٌاٍى انٖبن  شٺبډز ثَ ډٖيَ كٸ و ٝجَٽَىن ثَ ىٙ اٍي ؛ځ هنبي اينف ډٖنيَ، ډ ػنت      ثييف نل  ٽ  ٕا

ٍا ډٚ  ڃ كبڃ ډإډن َاهي هياوني ٙي ، نَٞر اڅهي  َاسنَ اُ ه ن  ډن اُيف و      ٽني. ث  ن ډيبه  ٭جبٍر ىيڂَ، هياونني ٵ

ز ٽ   ٭ اډڄ ىٍ ٭بڅڈ ٭ ڄ ډي ِاني ٕا نبٓ آن ٽني و اي بن ډي ٍا ، ډلبٕنجبر ٩نبهَي، ٭نبىي و ډنبى    هياوني ثَ ٕا ي 

َاني،  ُني ثَهڈ ډي َاهي هياوني ثب ځنَو  ډإډنن  175، 4ٛ، ع1365)ٝبىٹي سه ن وٹشني ثن  ډنٞن  ٩هن ٍ     ب(. ايف ه 

ٍا نينِ اُ هنيا ىانٖنش     ،ي ث  نهبيز ثَٕي. طبنيبًيهب و ٙيا ٕوشي ،ٍٕي ٽ  اوالً ډي اُ او ٥چنت   ،ډإډنيف ٝجَ و طجبر ٹيڇ 

َاً ٭ٓچَيٕنَب أَٵَِْٯْ ٍٓثَّنَب ٹَبڅُ ا ػٔنُ ىٙ ٙ وٓ څٙؼٓبڅُ رٓ ثََُٓٔوا څَ َّب وٓ»ني: ٽن نز:    250ثٺَ :) «...وٓ ٝٓجٕ ٍاي ٵ٢نڄ و اكٖنبن ٕا ( و هياوني ىا

َاي ىٵ٬ ٵٖبى و نؼبر ه   ډَىڇ، ډإډن .(251ثٺَ :) «اڅْٮٓبڅَ ٙيفَ ٭ٓچَى ًُوٵ٢َْڄٍ اڅچَّ ٓ پٙفَّڅ وٓ» ٍابهياوني كپيڈ ث بٍ ثَ ٽٶّن  ن 

ُډينن    ،( و اُ اينف ٥َينٸ  152، 1ٛٷ، ع1418 )ثي٢بوي، ىهي سب ُډيف اُ څ ص هَځ ن  ٵٖبىي دبٻ ٙ ى نَٞر ډي

َاهڈ ډي ٍا ٵ  ٕبُى. ٍٙي و سٮبڅي ه   ثنيځبن ه ى 

شبن  (ة زػ٢س ػت٨ن ڃئ ٙبىٍ ىٕا ٍا١ي ٕا ز سٮييف دبىٙب  نب ٍا ثنَ هنَوع    ،، هياوني اُ ىٍه ٕا ز  و ايف ىٍه ٕا

َايٚبن دبىٙبهي نن بيڈ »...ٽني:  ٹ ڇ اُ دبىٙبهي ه ى ك ڄ ډي َا سَٻ ٽَىني سب ث ( و ثنب وػن ى   7: 8 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ «ډ

ٍا اػبثنز ٽنَى     21-9: 8 ،)اوڃ ٕن  ئيڄ  هب و ٭ چپَى ډنٶي دبىٙب  آينني   ٭چڈ ث  ويْځي ٍا ثن    ڃئ ٙنب  ،( ٹن ڇ هن ى 

( 23-20: 10و  17-15: 9 ،اُ ٕ ي هياوني )اوڃ ٕن  ئيڄ  ڃئ ٙبنل ة انشوبة و ډٮَٵي  اُ .ٽني دبىٙبهي ډنٞ ة ډي
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ٍا ډي َاسني ٽن  ثَنبٵَډنبني       و نيِ اٙهجبٍ اُ ٭ چپَى آينية او، ٭چڈ هياوني  نبٓ ٵٺ اُ هياونني   ڃئ ٙنب س ان ىٍيبٵز. ثنَ ٕا

اُ دبىٙنبهي اينف نجن ى ٽن       ڃ ئٙنب ( ٭چز هچ٬ 27-1: 15 ،( و )اوڃ ٕ  ئيڄ14-8: 13 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ ٽني ىالڅز ډي

ٍا ٹشڄ ٭بڇ نپَى  ث ى ڃئ ٙب ، ثچپن   (3: 15 ،)اوڃ ٕن  ئيڄ  ٥جٸ ٵَډبن هيا، ډَى و ُن و ٥ٶڄ و ٙيَه اٍة ٵچ٦ٖينيبن 

ش آن ش٘ ٭چ ٌٙا ٍا ُني  ځ َاي ٹَثبني ،ث ى ٽ  او دبىٙب ٙ ىٙ نبن  ٍا ث ثبٍځب  يه   ثن  ٱني نز   ىٍ ٽَىن  ؿيِهبي ډَٱ ة 

هنب و هنَ ؿينِ هن ة ىٍينٰ       هنب و ثنَ    ٍا و ثهشَيف ځ ٕٶنيان و ځبوان و دَواٍي اػبعو ٹ ڇ،  ڃئ ٙبو اډب »ځَٵش  ث ى: 

شني  ٍا ثبڅپڄ نبث ى ٕبهشني ٍا هقٻ ٕبُني، څيپف هَؿيِ ه اٍ و ثي آنهبن  ى ، نو ٕا (. ثنب  9: 15 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ «ٹي ز 

َا اُ دني  ؛ٍا دبىٙب  ٕبهشڈ ڃئ بٙدٚي بن ٙيڇ ٽ  »نبُڃ ٙي و ځٶز:  ٕ  ئيڄٽقڇ هياوني ثَ ايف، وػ ى  ٍوي ډنف   ُي

ز َا ثؼب نيبوٍى  ٕا ز. ڃئ ٙبانييٚي  ځ ئي هيا اُ كِڇ ؛(11: 15 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ «ثَځٚش ، ٽقڇ ډ  نبهَٕني ٕا

َار، هياوني اُ انشوبة  بٓ ايف ٵٺ ٓ ايف دٚي بني كشي ىٍ سَػ   سٶٖيَي ٽشنبة ډٺني٘   !دٚي بن ٙي ڃئ ٙبثَ ٕا

ز و ن ي ٍا ثَ ډٮنبيي ىيڂَ ك ڄ و سأويڄ ن ن ى. ٭نقو  ثنَ     نيِ ډ٦َف ٙي  ٕا نشبن ثنَ ٹن ڇ     آن، س ان آن  ىٍ اينف ىٕا

َائيڄ و هياي ثني ثني َائيڄ سأٽيي ٙي  و ىٙ نبن ايف ٹ ڇ، ه اٍ و ثي ٕا : 15 ،)اوڃ ٕن  ئيڄ  انني  ٹي ز س ٝيٴ ٙي  ٕا

َائيڄ ثَ ٹشڄ ٭بڇ ُن  هياي ثنيٕجت ه يف  ( و ث 9 زٕا نز   ىٍكنبڅي . اينف  و ٥ٶڄ و ٙيَه اٍة آنبن ٵَډبن ىاى  ٕا ٕا

بٕبً ػهبى  نز  ٥بڅ رٽ  ٹَآن ٽَيڈ ٕا (. هياونني ىٍ  251:)ثٺنَ   ٍا ٵ٢ڄ هياوني ثَ ه   ٕبٽنبن ُډيف ډٮَٵي ٽَى  ٕا

شبن  ىاوىك٢نَر  ٍا ىٍ يبٵشف و ډٖنق   ٕ  ئيڄډ٦َف ٙي  و  «اوڃ ٕ  ئيڄ»اُ ٽشبة  16ثبٍ ىيڂَ ىٍ ثبة  ،ايف ىٕا

شبن 31سب  16اُ ثبة اډب (. 13-1: 16 ،)اوڃ ٕ  ئيڄ ٽني ٍاهن بيي ډي سن ان   يبثني و ډني   اىاډ  ډني  و ىاوى ڃئ ٙب، ىٕا

شبن، ك٢ ٍ ډٖشٺيڈ نياٍى. ډٺبيٖ :ځٶز ثيبنڂَ ايف ډ٦چنت   ،ٹَآن ايف ډ٦بڅت ثب ډ٦بڅت ډٚبث  ىٍ  هيا ىٍ اىاډ  ايف ىٕا

ز ٽ  هياوني  نز و اهش نبڇ و     هب انٖبنو دَوٍٗ ه    ه اهبن ٱچج  كٸ و سَثيز ، هطإٓٙا سن ػهي  ىٍ ډٖيَ كنٸ ٕا

 ويْ  ث  ٹ ڇ و ډچشي هبٛ نياٍى.

 ٛوْ زاؾتبٙ زض زٝ ٗتٚق٣ٞ٨ ٓٞاظٕ ُٜٗو٦ 

َا  ىاٍى.  ٭بي وكيبنيز يټ ډشف، څ اُډي ث اى ش بڃ ثَ ديبڇ»ه  َاسنبٍيوي   هنبي هنيايشي ىٍ ٹبڅنت    ٙا يپني اُ   «هنبيي ٵ

ز. ث  هبي يټ ډشف وكيبني سَيف ويْځي ډهڈ َاسبٍيوي ث ىن ينټ دينبڇ، ١نَوٍر ىاٍى     ن٪َ ډي ػبوىان ٕا َاي ٵ ٍٕي ث

ٍا ٽ  آن ديبڇ ىٍ ٹبڅت ٍا  يټ  ٙ ى ٽ  اُ ئهبيي ا هنبي   ث  ډ ١ ٫ و ديبڇ اٝچي و نيِ دينبڇ  سبڇ ٥ ٍ  ثٕ ، ًهف ډوب٥ت 

ٍا  ،ٵَ٭ي ډشف ډش ػ  ٕبُى َاي ايف ډٖئچ ، كٌٳ ُوا و ثهشَيف  ني و دَهينِ اُ  يٽبٍ ث هنبي   ا٥ننبة و س٦ ينڄ   ي و ك ٙا

ز. اُ ٕ ي ىيڂَ، ث يٵب ثي ٍار و ػ نقر و   ،هبي ثيبني ډنبٕت ٽبٍځيَي ٙي   ي  ٕا اُ ػ چ  ٽبٍثَى هيٵ ني اڅٶب٧، ٭جب

ِايي و نينِ الين    ٽ  ديبڇاي  ځ ن  ث  هبي ډَسج٤، اي اُ ديبڇ ىٍ ٙجپ  آنهبىهي ٙية  ؿين٘ ٕبُډبن هنبي ډٮننبيي    هبي ډش

ٍا اڅٺب  ٍائ َه و ىٍ ثٽني ډشٮيى  ش  ثبٙي، يپني ىيڂنَ اُ    ثيٚشَيف ديبڇ  هبي ُډبني ډوشچٴ ٹبثچيز ا ٍا ىٙا َاسبٍيوي  هبي ٵ

ز.ُثبٍاهجَىهبي   ني ىٍ يټ ډشف وكيبني ػبوىان ٕا
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شبن   س ػثب  ٙ ډنشف   ( ىٍ ىوڃئ ٙب) ٥بڅ رث  ډٺبيٖ  ىٕا ٖ  و  هـطآ الُډن  ډن٦ٺني    :سن ان ځٶنز   ډني  ػ٢ـس هـس٧

نز  و دبىٙبهي ٽ  هياوني انشوبة ٽَى  ٭ن ان ث  ٥بڅ راُ  هطآٙٙوٞيشي ٽ   ثن    ،ډٮَٵي هياونيي ٭چيڈ و كپيڈ ٕا

ٍا ىٍ ىٵن٬ ٙنَّ و ٱچجن  كنٸ ايٶنب       ثبٙي اٹش٢بي ٵ٢ڄ و اكٖبن٘ ثَ ه   ثنيځبن، ځِين٘ ٵَىي  ٽ  ثيٚشَيف نٺن٘ 

شبن ډٮَٵي ډي ن بيي. ث  ډي ٍاي  ِيني  ٍوى ٽ  ثَځ ٽني ؿنيف انش٪بٍ ډي ٭جبٍر ىيڂَ، اُ هيايي ٽ  ٹَآن ىٍ ايف ىٕا ٗا ىا

يٮنني ٭چنڈ،    ،هبي يټ ٵَډبني  و كبٽڈ ىينني  سَيف ويْځي اهقٹي ث ى  و اُ ډهڈ و ڄ ډشٮيى اي بنييٙوٞيشي ثب ٵ٢ب

ز ٽ  الُډ  ډن٦ٺي ٙوٞيشي ٽ   ډٮَٵني   ڃئ ٙنب اُ  ػ٢س ػت٨ـن ٹيٍر و ٙؼب٭ز نيِ ثَه ٍىاٍ ثبٙي. ايف ىٍكبڅي ٕا

شبن نيِ سجييف ٙي. ؿنبن ٽ  ىٍ ډٺبيٖ  آن ؛ٽني، ؿنيف هيايي نيٖز ډي  سٶٞيچي ايف ىٕا

شبن ځٶز: س ان  ډي ،ٍو اُ ايف ډؼ  ٭نبً ٙن٘ آين  اُ آينبر     آن، ث  كؼنڈ ثٖنيبٍ ٽنڈ    ثب س ػ   ٹَآنىٍ  ٥بڅ رىٕا

َاي ثٚنَيز     يهبي هبي ډٮنبيي، اڅڂ هب و ديبڇ الي  ،ثٺَ ٕ ٍة  251ن246 َاسنبٍيوي ثن اُ ٕنبهشبٍ اىثني و   ىاٍى و اينف  ٵ

ز. ىٍ ډٺبثڄ، آنىهي ٙي  و هيٵ ني  ډلش ايي ٕبُډبن نشبن    ه ييٕا  ػ٢ـس ػت٨ـن  ىٍ  ڃئ ٙنب ډشف ثٖيبٍ سٶٞنيچي ىٕا

ٵبٹي ٕبهشبٍ اىثي ډنإطَ ىٍ  ن   ٵٺَ  )آي ( 654( و ثبڅٰ ثَ 31-8هبي  ثبة )ثبة 23ىٍ ن   ٍٱڈ ځٖشَىځي و وٕٮز آن ٭چي

َاي ثٚ انشٺبڃ الي  َاسبٍيوي اُ يټ كبٽڈ ىيني ث ز.هبي ډٮنبيي و ٵبٹي اڅڂ يي ٵ ىٍثنبٍة هنياي   آن، ٭قو  ثنَ   َيز ٕا

شبن ډي  آن هيا، ډشٞٴ ث  وٝٴ كپ ز نيٖز. س ان ځٶز ٽ  ډٮَٵي ٙي  ىٍ ايف ىٕا

بٓ ٍا ډي ىو ،ثَ ايف ٕا نشبن ىٍ ىو   ٭ن ان ث س ان  ډ٦چت   ډنشف، ىٍ اٍسجنب٣ ثنب ٹنَآن ٽنَيڈ      څ اُڇ ډن٦ٺي نٺنڄ ىٕا

 :ٕبهزډ٦َف 

ز و اُ  ز ٽ  ٙن  ڃ ُډنبني، ډپنبني و     ډٚش ڄ ثَ ديبڇ ،ٍو ايفنوٖز آنپ  ٹَآن كبوي سٮبڅيڈ وكيبني ٕا هبيي ٕا

َاىي ىاٍى.  اٵ

بٓ  اي ثي ٓ، ٙجه ىيڂَ اينپ  ډنبٹٚ  و ٙجه  اٹشجبٓ ٹٜٞ ٹَآني اُ ٽشبة ډٺي٘ َا   ٕا نز؛ ُين نشبن   ٕا اينف ىٕا

نشبن   َاسَ اُ ىٕا ٖ  ػ٢سٹَآني اُ څلب٧ ٕجټ، اىثيبر نڂبٍٗ، ډلش ا و ډ٢بډيف و آطبٍ ډٮَٵشي ٭ يٸ، ىٍ ٦ٕلي ٵ  هـس٧

َاٍ  ٍا ث  ٍوي ډوب٥ت ه ى ډي ا٭قو اٵٺي ىاٍى ٹ  ځٚبيي. اُ سٮبڅيڈ و ډٶبهيڈ اڅهي 

 ٛتب٧ذ

شبن  ي ٩نبهَي  هنب  سٶنبور هب و  ، هيٳ ثَٙ َىن ٙجبهزػ٢س ػت٨نو  هطآٙىٍ  ڃ(ئ )ٙب ٥بڅ رىٍ ثٍَٕي س٦جيٺي ىٕا

ٍا  ،ډ ػ ى ىٍ ايف ىوډشف نيٖز َاي  ز ث ِاٍي ٕا  :ٕنز اُ ا ٳ ډٺبيٖن  ٽن  ٭جنبٍر   ينبٵشف ثن  هني    ثچپ  ايف ډٺبيٖ  اث

شبن ىٍ ىو سَ ىو ٙنبهز ىٹيٸ ن٪نبڇ  »و  «ٕبهشبٍ اىثني »ٓ اُ ىو وػ  ډشف ډٺي٘ ډشف. ىٍ ايف ثٍَٕي س٦جيٺي، يټ ىٕا

ٍا ثن ى،     ،هبي اىثي ٶ ثَهي اُ ډإڅّ هبسن ،. اُ ن٪َ ٕبهشبٍ اىثيٙيډٺبيٖ   «ٵپَي ٍا ىا ٽ  ٹبثچيز س٦جيٸ ىٍ اينف ىوډنشف 

َاٍ ځَٵز. ډ٦ ق ن٪َ  َاي٤ و ډ ٹٮيز ٍو اُ آنٹ َاهنبي ينټ       ٽ  آځبهي نٖجز ث  ٙ هبي ُډنبني و ډپنبني ٍهنياى ډبػ

نز     َاٍ ٕبهشف اٍسجب٣ ٵپَي و ٹچجني ډوب٥نت ډنإطَ ٕا شبن، ىٍ ثَٹ َ   ،ىٕا ا٥ننبة و س٦ ينڄ ىٍ اينف     ،و اُ ٕن ي ىيڂن

شبن ډي هبي اٝچي و ديبڇ ا٥ق٭بر ډ ػت ٭يڇ س َٽِ ډوب٥ت ثَ ٍوي ديبڇ ٙ ى، ثهشنَيف   هبي ډنيٍع و ٱيَآٙپبٍ ىٕا
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شبن ث  َا  ثب ثيبن َٝيق ديبڇ ٍوٗ ىٍ نٺڄ ىٕا شبن ه  َاٵيبي ىٕا نشبن    ٽبٍثَىن ايؼبُ ىٍ ثيبنِِِ ػٲ نز،  هبي اٝنچي ىٕا ٕا

َاٍ ځَٵش  و ديبڇډٮ  اي ٽ  ىٍ يټ ٙجپ ځ ن  ث  ِا نبيي ٹ ٍا ث  ًهف ډوب٥ت ډنشٺڄ ٕبُى.هبي س  ييي 

هنبي ډظجنز    ز اڅڂن يي ٽن  اُ ويْځني   ثَ ٙوٞي هبي سَثيشي و هيايشي، ډن٪ ٍ انشٺبڃ ثهين  ديبڇ اُ ٕ ي ىيڂَ، ث 

َاهب ثينبن   ا٭شٺبىي و اهقٹي ثبٍُ ثهَ  ز، س َٽِ ٙي  و ٭ چپَى اڅڂ ٕبُ او ىٍ ثلج ك  ډبػ ؿننبن   آن ؛ٙن ى  ډني ډني ٕا

شبن  س َٽنِ ثنَ   و ٙوٞيشي ٽبډقً ډظجز و اڅڂ ٕز  ٥بڅ رځَىى ٽ   ډيىٍ ٹَآن ډٚبهي   ٥بڅ رٽ  ىٍ ٙي ة نٺڄ ىٕا

َاي ن ٫ انٖنبن   هبي ا٭شٺبىي و اي بني و اهقٹي او، اڅڂ يي ُډبن ويْځي َاٍځنَٵشف ډنشف   ٍوى ٙن بٍ ډني   ثن  ٙ  ڃ ث . ٹ

شبن  شٶبى  اُ ٙي ٽ  ثب  ،ىٍ ثبٵشي ډنٖؼڈ ٥بڅ رٽ سب  كبوي ىٕا َاٍ، ٕيبٷ ةٕا ٍا ىٍ      سپ نشبن  هبي ٹجنڄ و ثٮني اينف ىٕا

شبن و اُ ىيڂَ ٕيبٷ ُني، ډ ػت انشٺبڃ ديبڇ   ث  يپييڂَ دي ني ډيثٺَ ةىٍون ٕ ٍ ِاييي اُ ايف ىٕا هبي ډَسج٤ ثنب   هبي س

شبن ډي  ٙ ى. ايف ىٕا

ز ٽ   ٍاهجَى ايف ىٍكبڅي ٕا َاي سأٽيي هَؿ  ثيٚشَ و انشٺبڃ هَايف  نشبن ثن      سنَ دينبڇ   ؿ  ٽبډڄٽبٍآډي ث هنبي ىٕا

ِاٍٗ سبٍيوي سٶٞيچي و ډشٚنپّ  ،ٙ ى ډٚبهي  ن ي ػ٢س ػت٨نډوب٥ت، ىٍ  شبن ىٍ ايف ٽشبة ث  ځ ڄ اُ و نل ة نٺڄ ىٕا

ي شبن نيِ نيٖز، ډنلَٞ ډي ٽ  ىٍ هيډز انشٺبڃ ديبڇ ،ػِئيبر و ك ٙا َاكز   هبي ډٮَٵشي ىٕا ٙ ى. اُ ٕ ي ىيڂَ، ٝن

هنبي   هنبي ٝنَيق ثنب ٝنلن      هبي ډٮَٵشي و سٮچيڈ ٕنف اڅهي ىٍ هٖشي و ډَسج٤ ٕبهشف ايف ديبڇ ىٍ ثيبن ديبڇ هطآٙ

شبن  ٍا ىٍثبٍة هياوني، انٖنبن و ٕننف    سَيف ثيبن ډ پف، ثيٚشَيف ديبڇ ، ىٍ ٽ سب ٥بڅ رځِين٘ ٙي  اُ ىٕا هبي ډٮَٵشي 

ٍا ىٍ سٮبډڄ ،ٕبُى اڅهي ىٍ هٖشي، ث  ډوب٥ت ډنشٺڄ ډي ثنب هياونني و هٖنشي و ډنإطَسَيف ٭بډنڄ ىٍ سٮينيف        و انٖبن 

ز ٽ  ىٍ  َٕن ٙز ه ى و ػهبن ثَٚي ډٮَٵي ډي ٍا ىٍ الثن  ثَهي اُ ايف ديبڇ ػ٢س ػت٨نٽني. ايف ىٍكبڅي ٕا الي   هب 

ِاٍٗ َار ډشٮيى و دَكؼڈ اُ ځ َاهب، ثبىٹزٙ ىٍ سٶلٜ ډيسبٍيوي ډٶٞ٘  ٵٺ َاكز ىٍ    ڄ ډبػ س ان ٍىيبثي ن  ى ٽن  اُ ٝن

ز ثهَ   بڇ ثيثيبنِِ دي نٺٞني ىٍثنبٍة    و ىٍ ٽنبٍ س٦ يڄ و سٶٞيڄ ىٍ ػِئيبر ٱي١ََوٍي، آطنبٍ ډٮَٵشني ٽبډنڄ و ثني    ٕا

ٍا ډنشٺڄ ن ي نشبن    ر و ػِڇ ډيثب ٹ ٘ ،ٍو اُ ايف ٕبُى. هياوني و انٖبن  س ان ځٶز ٽ  الُډ  ډن٦ٺي ٽيٶيز نٺڄ اينف ىٕا

ز ٽ  ډشف ثب ايف سٶبور و س بيِ ىٍ ٕبهشبٍ و ډلش ا، اي ىٍ ايف ىو كبوي سٮنبڅيڈ وكينبني و ډٞن ن اُ     هطآٙ ًط٧ٖف ٕا

ز و اكش بڃ اٹشجبٓ ٹَآن ث  ز. ػ٢س ػت٨نډشني وكيبني اُ ٽشت ديٚيف ن٪يَ   ډظبث سلَيٴ ٕا  ٽبډقً ډنشٶي ٕا
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قڇ.االؾبؼ ك٦ آتلؿ٨طٷ، 1414ك ي، ٕٮيي،   ، ٹبهَ ، ىاٍاٖڅ

 ، ثيَور، ىاٍاڅٶپَ اڅٮَثي.آتلؿ٨ط آوطآ٦ٛ ٓٔوطآٙسب،  اڅپَيڈ، ثيه٦يت، ٭جي
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