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 ٘ٛع ٔمبِٝ: پظٚٞـ٣

 تا تکِ٘ تر ًقذ رٍاٗات تفس٘رٕ ،تررسٖ تطث٘قٖ جاٗگاُ حضرت سارُ در قرآى ٍ تَرات

  ا/ صٞشٜ ٘ش٤ٕب٣٘،َ  zohrehnarimani92@yahoo.com ىانٚڂب  ٭چ ڇ و ډٮبٍٳ ٹَآن ٽَيڈ ٕشبىيبٍ ځَو  ٹَآن و سٶٖي

َانخؼفش ف٥شٚصٔٙذ٢ ثٙذپ٣ /  قډي، ٽَډبنٚب ، اي ُاى ٕا شبىيبٍ ځَو  ُثبن و اىثيبر ٭َة، ىانٚڂب  آ  ٕا

َ،ص٤ٙت ؿٟؼٛاس٢   ىانٚڂب  ٭چ ڇ و ډٮبٍٳ ٹَآن ٽَيڈ / ٽبٍٙنبٓ اٍٙي ٹَآن و سٶٖي
 20/02/1400ـ پز٤شؽ:  08/10/1399دس٤بفت: 

 چى٥ذٜ

ٙهبىر آيبر ٹَآني ډ ٍى ٍك نز اڅهني ٹنَاٍ ځَٵشن  و كشني ثن         ٽ  ث  ، اُ ػ چ  ُنبني إزٕبٍ  ه َٖ ك٢َر اثَاهيڈ
ىٍ ٽشنت ډٺنيٓ و    ،ٙن ى. ػبيڂنب  اينف ثنبن      ٕوف ځٶشف ثب ٵَٙشڂبن اڅهي ډي  ٽ  ٙبيٖشإز   اي اُ ٽ بڃ ٍٕيي  ىٍػ 

 هنب  ٍوايبر ډشٮيىي ثلض ٙي  إز. ىٍ ٽشبة ډٺيٓ و ٹَآن و ثَهي ٍوايبر إقډي سٶبور ٵبكٚني ىٍ ثينبن ٙوٞنيز   
ِڅز ٕبٍ  ٍا آن ٙ ى. ٽشبة ډٺيٓ ن  ىيي  ډي ثچپن  ثنب ػٮنڄ     ،ٽن  هٖنز ن بينبن ٕنبُى     ځ ن  سنهب نش انٖش  إز ډٺبڇ و ډن
ىاٍ  ٍا هيٙن   ٙوٞيز ٕنبٍ  و اثنَاهيڈ   ،و... آُاٍ ك٢َر اثَاهيڈ ،سنيه يي هبيي ډبنني ٭ج ٍ اُ ډَٞ، كٖبىر و ىإشبن

٘  ٕبهش  إز. ايف نڂَٗ ث  ايٚبن ىٍ ثَهي اُ ٍوا ثنب سپين  ثنَ ٍوٗ    ، يبر إقډي هڈ نٶ ً يبٵش  إز. ىٍ اينف دنْوه
ٽن  ٭ ن ڇ آنهنب ثنب ٹنَآن ىٍ      ٙي  إز يبثي ٍُوايز اٍن  س٦جيٸ س ٍار ثب ٹَآن و ٍوايبر و ثٍَٕي ٕنيي و ډشني ٍوايبر، 

١نٮٴ  ىؿنبٍ  آنهنب    ٽ  ه ن ٙيني اٍُيبثي نيِ اني. إنبى ايف ٍوايبر  سنبٹ٠ ث ى  و ىٍ ٭ ٟ س٦بثٸ ٭ؼيجي ثب س ٍار ىاٙش 
اني. ث ى  ٍػبڃ و اسٞبڃ

 ، ٕني، ٹَآن، س ٍار، إَائيچيبر.ٍوايبر ٕبٍ ، ٞب: و٥ّذٚاطٜ
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 ٔمذٔٝ

َاهيڈ، ٕبٍ  َاهيڈ، نبه ٍ ثف ثش ايڄىهشَ ، ه َٖ اث ٍار ، ىٍاي بن آوٍى اوڅيف ٵَىي ٽ  ث  اث  ډٮَٵني  كٖن ى  ُنني  س 

ز، ه ى ؿ ن ٽ  ٙ ى ډي ُٕا ُاىٗ و ه و ىيين ؿٚڈ نب ٌا (؛15-21:9ديياي٘) نياٍى هڈ ٍا ن   ُائن   ايف آواٍځي  ُډين څ

ُاى و َاهڈ ډپ  ثيبثبن ىٍ ٍا اٗ ؿنيٍوُ  ن   كشني  و ډٖنچ بنبن  ا٭شٺنبىار  و ٍواينبر  ىٍډٖنئچ    اينف  ډشإٕٶبن  .ٽني ډي ٵ

قډي  ډ شبُ سٶبٕيَ ز ٽَى  نٶ ً نيِٕا ٍاس ثب ٹَآن. ىاٍى ٕبٍ  ث  ډشٶبوسي نڂب  ٹَآن ٽ  ىٍكبڅي ؛ٕا ب  ٍا ٕنبٍ   څ٦يٴ، يٙا

َاهيڈ ُني ثَځِيي  و ىٍ ٙ بٍ اهڄ نلبٷ  ډنبىٍ  وي .ٽني ډيډٮَٵي  ثيز ك٢َر اث ٍاي و نجني  ٕا  و ٹنَة  و اٍع ىا

بٓ ډٺبي30ٖو 29 :ًاٍيبر؛ 73-71: ه ى) واالٕز ػبيڂبهي ٍار ثن      (. ىٍ ايف دْوه٘ ډب ثَ آنيڈ سب ثَ ٕا ٹَآن و سن 

ٍار ٽن     ثذَىاُيڈ ٹَآني سَٚيق و واٽبوي ػبيڂب  و ډپبنز ايف ثبن ي  َائيچي ډشنإطَ اُ سن  و دٔ اُ آن ث  نٺي ٍوايبر ٕا

ٍا  يبٵش يډنبث٬ سٶٖيَي و ٍواث   ك٢نَر   ،ثينز دينبډجَ ثنٍِٿ اڅهني     اهش بڇ وٍُيڈ و ثييف ٕجت ٕبكز اهڄ ني،ا ي ډب 

َاهيڈ َا ٕبُيڈ. ٍا اُ آڅ ىځي اث ٍايف ثبٍ  ثن   هبي ٍٵشبٍي و نٶٖبني ډج ـن ن  ه ُ سٶبٕنيَ  ٥ن ٍ ډن ٍىي ىٍ ثَهني ا    ى

َاهيڈ   ةىٍثنبٍ ه ـننيف  . نيا ٙي ثَهي اُ ٍوايبر نٺي و اٍُيبثي ، ا٥ِٕضاٖ ډل يكٖنيف  ٹچنڈ   ثن  اي  ډٺبڅن   هبننيان اثن

َاهيڈ و ػبيڂب  آنهنب ىٍ ٹنَآن و    ٽ  ىٍ آن ث انشٚبٍ يبٵش   ٔؼشفت اد٤بٖ  ىٍ نَٚي ٥بهَي ٥ ٍٽچي ث  ثٍَٕي هبنيان اث

ز. ٙي  ٭هييف دَىاهش   َاهيڈ  »  ىٍ ډٺبڅ ا٭٪ڈ ٵَػبډينڈ هبه ـنيف ٕا ىٍ  «ىٍ ٹنَآن و ٍواينبر   ٕبٍ  ه ٖنَ اثن

هنبي   ثن  ثلنض   اډب ؛ث  ثٍَٕي ثَهي ٍوايبر ثب ٍويپَى س٦بثٸ ثب ٹَآن دَىاهش  حذ٤ث ٔؽبِؼبت تبس٤خ٣ لشآٖ ٚ  نَٚي

َائيچي ث ىن  ٍار و نيِ نٺي ٕا ز. اُ ايف آنهب س٦جيٺي آن ثب س  ش  ٕا ٽبٍهنبي ډٚنبث    ثنب   اينف ډٺبڅن   كيض، اهش بډي نيٙا

َاٹبسي  شٶبى  اُ ډنبث٬ ٽشبثوبن ن  . ٍوٗ انؼبڇ دْوه٘ ىٍ ايف سلٺيٸ س ٝيٶيىاٍىاٵش ز.سلچيچي و ثب ٕا  اي ٕا

 . ػبسٜ وٝ ثٛد؟1

ٍاي يب ٕبٍ ىٍ ٽشبة ډٺيٓ اُ  َاهيڈك٢َر ٭ن ان ه اهَ نبسني  ث  ٕب ز ،ٽ  ث  اُىواع او ىٍآډي  اث  :يبى ٙي  ٕا

ٞب٢ اثشاْ، ٘بحٛس، ٞبساٖ. ٞبساٖ پؼش٢ ثب ٘ـبْ ِـٛغ داؿـت.     صبحت ػٝ پؼش ؿذ ثٝ ٘بْ تبسح پغ اص ٞفتبدػب٣ٍِ

٣ دسٌزؿـت.      د٥٘ب آٔذٜ ثٛد ٞبساٖ دس ٕٞبٖ خب٣٤ وٝ ثٝ ٥بٖ( دس ثشاثش چـٕبٖ پـذسؽ دس ػـٗ خـٛ٘ا )٤ؼ٣ٙ اُٚس وّذ٘ا

ش ٘بت٣ٙ خٛد  ّىٝ دختش ٞبسٖٚ ثـٛد ٚ ثـشادسؽ  )ِّٔىٝ( اصدٚاج وشد٘ذ. ِٔ اؽ )ػبسا٢( ٚ ٘بحٛس ثب ثشادسصادٜ اثشاْ ثب خٛٞا

 (.26-11:31)پ٥ذا٤ؾ ٤ىؼب ٘بْ داؿت. ػبسا٢ ٘بصا ثٛد ٚ فشص٘ذ٢ ٘ذاؿت

ز. ٭ن ان ٙي  30  آي 11اوڅيف ثبٍ ىٍ ٕٶَ ديياي٘ ثبة  ٕبٍ ٭ٺيڈ ث ىن  ٍاينغ ىٍ هنبوٍ     ٕا ثَ ٥جٸ ٭َٳ ٭ ن ډي و 

ٍاثي    (Nuzi)ٽ  هڈ ىٍ ډش ن نبُي  ،نِىيټ نز   آډني   (Code of Hammurabi)و هڈ ىٍ ٹن انيف ك ن  )ثَونني،  ٕا

َاهيڈ119، ٛسب ثي ٍا ث  اث ث  ايف اډيي ٽ  ډ څ ى آن ٽنيِ ث  او سٮچٸ ځيَى و او ډبڅټ ډ څن ى ٙن ى.    ،ىاى (، او ٽنيِٗ 

لبٷ ٕبٍ ىٍ ٍوايبر يه ىي،  َا  ثب ٕا وي ىٍ ٽشبة ډٺنيٓ ًٽنَ     نبډ ٙ ى و ٙبيي ثييف ٕجت، نٖت ډٮَٵي ډي ه 

ز و ثيٚشَ ىٍ ٍ اي نبن و ه ٖنَي ډ٦ين٬ و      نٚنبن ډنِڅن    ٽنني. ىٍ ٭هني ػييني ننبڇ او ثن      وايبر اُ او يبى ډينٚي  ٕا

ز ٵَډبن  (.64، ٛسب ثي، )اڅيبى  ثَىاٍ ًٽَ ٙي  ٕا



ي بني و.../ ثشسػ٣ تؽج٥م٣ خب٤ٍبٜ حعشت ػبسٜ دس لشآٖ ٚ تٛسات، ثب تى٥ٝ ثش ٘مذ سٚا٤بت تفؼ٥ش٢    27  ُهَ  َن

ُاى  و هڈ هبڅ  څ ٣ىٍ ثَهي ٍوايبر،  َاىٍ َاهيڈ ةُاى هڈ ث َاىٍ        اث ث ى و ٕنبٍ  و څن ٣ اُ ٥نَٳ ډنبىٍ، هن اهَ و ثن

 (.148، 12ٛعسب،  ثي ؼچٖي،)ډ ث ىني

ٍار ىٍثبٍ ز هبػَ ةىٍ س  َاڇ ثـ »: ًٽَ ٙي  ٕا ٍاي ُن اث َاڇ      ؛ٙي ىاٍ ن ي ٕب ٍا ثن  اثن ٌا ٽنيِ ډَٞي هن ى هنبػَ  څ

َاهيڈ ډني    ؛ىاى سب اُ وي ٝبكت ٵَُني ٙي ٍاي اُ اثن ٍا اُ وي   اډب ثٮي اُ ثبٍىاٍ ٙين و ډٲَوٍ ځٚشف هبػَ، ٕنب ه اهني او 

 (.1-6: 16)ديياي٘  «ىوٍ ٽني...

 ٔبت ٢ٚ دس تٛسات ٚ سٚا٤بتٚ اتٟب . ػبس2ٜ

قډي ٙبهي ډنٺ السي هٖشيڈ ٽ  ٭قو  ثَ ډوبڅٶز ثب آيبر ٹَآن، ٙنجبهز ثٖنيبٍي ثنب ډ٢نبډيف      ىٍ ثَهي ٍوايبر ٕا

ٍار ىا نبى آن ث ٍني س  ٍاويبن و ٕا ٍا  سنب  ډب ىٍ ايف سلَينَ ثنَآنيڈ   ر نيبُډني ثٍَٕي و واٽبوي هٖشني. ٙي و نيِ  ٍواينبر 

ٍا ډٚوٜ ٕبُيڈ. ىٍ ١ ف ايف اٍُيبثي و س٦جيٸٕا  و وػهٽنيڈ نٺڄ و نٺي   اوڅين  و   ث  ىڅيڄ ٭١َ ،َائيچي ث ىن آن 

َآن، ث  ػبيڂب   َآن نيِ ډي ٕبٍ ډهڈ ايف ٍوايبر َث ٹ ٍار ىٍ ايف ُډين  ثيبن ډي ىٍ ٹ ٍا ثب س  َآن  يڈ و سٶبور ٹ ىُا  ٽنيڈ. َد

 دادى سارُ ٍ در هعرض فحشا قرار ًسبت درٍغ خَاّرٕ سارُ با حضرت ابراّ٘ن. 1-2

َاهيڈ   اي ىٍ ډٌډز ك٢َر ٕبٍ  ځ ن  اوڅيف ٍوايشي ٽ  ث  نز  و نيِ ك٢نَر اثن َاي نٖنجز هن اهَي     ،ٕا و ډنبػ

َاىٍي آن ىو  َاهيڈث شبن هؼَر اث ز. ىٕا نبٍ       ٽ  دي٘ ؿنبن ،ٕبٍ و  ٕا ي، ىٍ ٽشنت إٓن بني و   ٙن سنَ نينِ ثنيان ٙا

ٍار و ثَ شبن ىٍ س  ز. نٺڄ ايف ىٕا ز سب  هي اُ ډنبث٬ ٕجت ٙي ٍوايبر ډشٮيىي ثيبن ٙي  ٕا َاهيڈ  ٕا نٖنجز   ثن  اثن

ٍا ث  ٘   ىٍوٯ ىاى  ٙ ى و ايف ٙجه   َاي كٶ٨ ػنبن هن ي َاٍ      ،وػ ى آوٍى ٽ  ديبډجَ هيا ث ثن  ىٍوٯ و ىٍ ډٮنَٟ ُننب ٹن

َاهيڈ   ڄ ثنب ٭ٞن ز  ئايف ډٖبكبڃ آنپ   ؛ٙ ى ىاىن ه َٖ ه ي٘ ډش ٕڄ ډي ٽن   ٽٖني  . نينبٕنبُځبٍ  ك٢نَر اثن

ز ث  ىٍوٯ ډش ٕڄ ٙ ى؛ (85و 84: ٝبٵبر) ٕشبيي ت ٕچيڈ ډيٹچٕجت  ث ٍا  اوهياوني  !! اځَؿن  اينف   ؟ؿڂ ن  ډ پف ٕا

َاهيڈ َا ث  ك٢َر اث ٍار،     ،ٍٕبني ٙوٞيز ايٚبن إٓيت ډيث   ډ ١ ٫ و اٵش  ٕنبٍ  اډب اُآنؼبٽ  ٥جنٸ ٍواينبر و سن 

ٍايف َاهيڈ نيِ ى نشبن   وٽَى  ه پبٍي  ثبٍ  ثب اث َا ىٍ ىٕا ٌا       ٙوٞيز اوڃ و اٝيڄ ايف اٵشن نز، څن هنب ډٮَٵني ٙني  ٕا

َاي ُنبي ډلٞن  )نٮ ً ځ ن  ث  َاي ثبهلل(  اي انڂٚز اسهبڇ ٽٌة و ډ اٵٺز ث ٍاُ      ،نؼبر ػبنث ثن  ٕن ي ايٚنبن نينِ ى

َاي ثٍَٕي ٙجه  ز. ث ٍايف ،ٕا  دَىاُيڈ. ثبٍ  ډي ث  نٺڄ و نٺي ٍوايبر ى

 ًمل طبشٕ. 1-1-2

َاهيڈ و  قډي ٽ  ٍوايز ىٍوٯ اث ز.  تفؼ٥ش ؼجش٢ى ، ٽَٺڄ ٍا ن ٕبٍ اوڅيف ډنج٬ ٕا   ىٍ سٶٖيَ هن ى ًينڄ آين    ٥جَيٕا

ز نٺڄ ٽَى   اث هَيَ اُ  ٝبٵبر ةٕ ٍ 89 َاهيڈ ىٍوٯ نڂٶنز : »ٵَډ ى ٽ  ٍٕ ڃ هيإا ىو  ډڂنَ ىٍ ٕن  ډن ٍى:    ،اث

َاي هيا ث ى ٽ  ځٶز ٌا " :و ػبي ىيڂَ ٽ  ځٶز "بنّي ٕٓٺيڈٌ": ډ ٍىٗ ث ثچپن  ثٍِځٚنبن ٽنَى      "ثٓڄ ٵَٮٓچَ ٔ ٽجيَهٔڈ هن

ز ةٙي! و ىٍوٯ ٕ ډ٘ ىٍثبٍثب  (.89، 1389ٛ )٥جَي، ه َٖٗ ٕبٍ  ث ى ٽ  ځٶز: ايف ه اهَ ډف ٕا
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ز ٽ   َاهيڈ  ،وبف٣ډبنني  ،ىٍ ډنبث٬ اٝچي و ډٮشجَ ٙيٮيٹبثڄ ًٽَ ٕا َاىٍ و ه اهَ ث ىن ك٢َر اثن  ٕنبٍ  و  ث  ث

بٍ  ز ٙا ِ  ،ٙيٮي آډي  هبي ٕنز و ديَو آن ىٍ ثَهي ٽشبة سنهب ىٍ ثَهي اُ ډنبث٬ اهڄ ؛اي نٚي  ٕا  ٽ  ىٍ ايف ډنبث٬ نين

َاك َاىٍ ىيني ث ىن ٝ ش  ث  ه اهَ و ث ز، ز ىٙا َاىٍ واٹٮيٕا ٵَٺَبڃَ څَبثٔيَّ ډِفْ ؤَنْ سَٶْشَلٓ ٔ ٵَٶَشَلٓ ٔ ن ٵَچَ َّنب   »... ؛ ن  ه اهَ و ث

ََاهِيڈٓ ډٓب هٌِٓ ِ   سَبرَةَنَ٪َََ بِڅَى  اڅَّشِي هِيٓ ډٓٮٓټٓ ٹَبڃَ هِيٓ ؤُهْشِي وٓ بِنَّ ٓنب ٭ٓنَنى ؤُهْشَن ٔ ٵِني      ةُالْمَرْأَسَٮٓؼٓتَّ ډِفْ ػٓ ٓبڅِهٓب ن ٵَٺَبڃَ څِةِثٕ

 (.56، 1ٛعٷ، 1405؛ ثَوػَىي، 333-332، 1ٛعٷ، 1404)ٹ ي، « اڅيِّيف

 بشسسٖ سٌذٕ سٍاٗت. 2-1-2

ك بنيب  اث هَيَ   ٽ نبٹڄ اٝچي ايف ٍوايز َ   ٝوَ اُىي ثف ٭جياَڅ   بث، اُ ٝنل ٕنچيڈ ثنف ٵهنيڈ    ةيب اڅيوٕني اُ ٭ٚني

ز ٍٕ ڃ هيا َ  . وي سنهب ډير ٽ ي اُ ٕبڃ(247، 4ٛعسب،  ثيٕٮي،  اثف) ٕا  ؛ٍا ىٍٻ ٽنَى  هبي آهَ ٭ َ دينبډج

َاواني اُ آن ك٢َر نٺڄ ٽني ث  ه يف ىڅيڄ ن ي ٍا اُ   ثيٚنشَ  او . (28ٛسب،  ثي، ٹشيج  اثف) س اني ٍوايبر ٵ اكبىينض هن ى 

ز نٚنيي   ديبډجَ شنبى ايف ه  ٕا ٍا اُ ٝنلبث     و ىٍ ٝ ٍر ٝلز ٕا ٍوايبر ث  وي، ثبيي ځٶز ٽ  او ٍوايبر هن ى 

ز َايف و كشي اُ سبثٮيف ٙنيي  و نٺڄ ٽَى  ٕا َاوان ث  وي، ث . ثنبث شنبى ٍوايبر ٵ ػيّ ػنبي سإډنڄ و    ؿڂ نڂي ٝلز ٕا

ٍا اُ ٝلبث  نٺڄ ٽَى  ثبٙي و ثننب ثنَ ن٪نَ ػ هن ٍ ډلنيطبن اهنڄ       ز، ٕنن  سَىيي ىاٍى. كشي اځَ او سٮياىي اُ ٍوايبس٘ 

َايف ٝنلز ٍواينبر او ُينَ ٕن        ٝلبث  ٭بىڃ ثبٙني و ٍوايشٚبن هڈ ډٺج ڃ ثبٙي، سبثٮنبن اينف    اڃاځ نن  نيٖنشني. ثننبث

 ه اهي ٍٵز.

 بشسسٖ هحتَاٖٗ سٍاٗت. 3-1-2

َاكشبً ثنب آينبر     سَيف ډقٻ دي ٕش  يپي اُ ډهڈ ز. ايف ٍوايز نيِ ٝن هبي نٺي اكبىيض، ٭١َ  و س٦جيٸ آنهب ثب ٹَآن ٕا

َاهيڈ ىاٍى. ىٍ ايننف ٍوايننز، نٖننجز ىٍوٱڂنن يي ثنن  نجنني هننيا   ٹَآننني سنننبٹ٠ ننز ىاى  ٙنني  ك٢ننَر اثنن  ؛ٕا

َاهيڈ ٹَآن ىٍ هياوني  ٽ ىٍكبڅي شڂ  و ديٲ جَي ثٍِٿ ك٢َر اث ٍٕا ( 120:)نلنڄ  ثنَ هنيا   ( و ٵَډنبن 41: )ډَيڈ ٍا 

 ڂ نن  ؿ(. كنبڃ  125:بء)نٖن  ىهي ٝٶز هچيڄ ډي او و ث ( 85-84:)ٝبٵبر ٕشبيي ٹچت ٕچيڈ ډي ٕجت ٍا ث  ه اني. او ډي

ٍا ٹَآن س ان ث  ٵَىي ٽ  ډي َاي  او و ٽنني  ډني  ډٮَٵني  هياة ه اني و ثَځِيي و ديٚ ا ډي اډبڇ او  آيننيځبن نٚنبن    ٍا ثن

َاٍ ٝيٷ َاهي ي ٽ  ث  ځٶش ؟ىاى ىٍوٯ نٖجز ٽٌة و ،ىهي ډي ٹ َاي ه ڂبن  ةٕا  ٹَآن  اث زكٖن  ث  .ٕا

 . تطابِ ًمل تَسات ٍ سٍاٗت طبش4-1-2ٕ

َائيچييپي اُ  سٚبث  ډٶه ډي ٍوايز ثب ډش ن و ډنٺ الر ډٺيٓ اهڄ ٽشبة و ډوبڅٶز آن ثب ٹنَآن   ،نٚبنڂبن ٍوايبر ٕا

ز. ايف كپڈ ثَ ٍوايز  َاهيڈيبىٙي ٕا ز. ىٍ ٕٶَ سپ يف، هَوع اث ٍا ثب ه َٖٗ  ، نيِ ٝبىٷ ٕا ُاى   ٕنب َاىٍ ٗا  و ثن

ز ث  څ ٣ ز: .سٶٞيڄ ثيبن ٙي  ٕا  َاهيڈ نِىينټ ثن  وٍوى ډٞنَ ٙني، ثن  ُن هن ى      ؿن ن اثن  .»... ىٍ ايف نٺڄ آډي  ٕا

ٍاي ځٶز: اينټ ډي ٍا ثجينني، ځ يني ايف ُوػ .ىانڈ ٽ  س  ُن نيپ ډن٪َي هٖشي ٕب  ؛اوٕنز   ه بنب ؿ ن اهڄ ډَٞ س  



ي بني و.../ ثشسػ٣ تؽج٥م٣ خب٤ٍبٜ حعشت ػبسٜ دس لشآٖ ٚ تٛسات، ثب تى٥ٝ ثش ٘مذ سٚا٤بت تفؼ٥ش٢    29  ُهَ  َن

َا ثپٚني و  ٍا دٔ ډ َاي ډنف هيَينز ٙن ى و ػنبنڈ       ُني  نڂب  ىاٍني. دٔ ثڂ  س  ه اهَ ډف هٖشي سب ث س   هب٥َ س  ثن

َاٍ»(. ه يف ػَيبن ىوثبٍ  ىٍ َُٕډيف 17سب11: 12)ديياي٘ «ث بنيٕجت س  ُني   ث  َاٍ   ډچپن   اثني و ثَه ٍى ثنب  « ػ سپن

 (.124، 1366ٛ)يٮٺ ثي،  ځِيني ٍا ث  ه َٖي ه ى ثَډي ٕبٍ ، ډچپ  اثيٙ ى و  ډي

ز ٥جَينٺڄ   ثب ډٺبيٖ ٍار آډي  ٕا ، َي٥جن ه ثي دي ثَى ٽ  ٍيٚ  و هبٕنشڂب  ٍواينز    س ان ث  ډي ،و آنـ  ىٍ س 

ز ٍار ٕا ٍار اننٔ و اڅٶنز     ٙي  ، يه ىي ډٖچ بناث هَيَ هڈ  ٥جَيآن، نبٹڄ ٍوايز  ثَاٵِون  .س  ز ٽ  ثب سن  اي ٕا

َائيچي نبډيين ٍوايز ٍا ىٍ ٕا ز. ايف ٙ اهي ډب  ش  ٕا  ىهي. هَؿ  ثيٚشَ ډيى ډي ،ىيَين  ىٙا

 حسادت ٍ بذخَٖٗ سارُ. 2-2

ثلنض كٖنبىر ٙنييي    انني ٽن     ، ٍواينبسي اني ى ٽَاسهبڇ واٍى  ٕبٍ ىوڇ ٍوايبسي ٽ  ث  ٕبكز ډٺيٓ ك٢َر   ىٕش

ز ٽن   ٍوايز ٙي  اي  ځ ن  . ٙير ايف كٖبىر ث اني ٍا ډ٦َف ن  ى  و ٵَُنيٗ ك٢َر ٕا ب٭يڄ هبػَايٚبن ث   ٕا

َاهيڈ ٍانين  ٕجت آواٍځي ډبىٍ و ٥ٶڄ ٙي  و اث هبي ډپ  ىٍ ډپبني ثنيون آة   و ٥ٶچ٘ ث  ثيبثبن هبػٍَا ډؼج ٍ ث  

ٌا و ز ى  ٽَ ٱ ٍا  ةو كشي اػبُٕا َاهيڈث  ډپض و ىٍنڀ نِى آنبن  ٍاينف   ن ي اث ثنبٍ  ؿهنبٍ ٍواينز ىٍ ډننبث٬      ىهني. ى

ٍا نٺڄ و نٺي  ٙيٮي وػ ى ىاٍى ٽ  ډب ىٍ اينؼب ث   .ٽنيڈ ډيسٶپيټ آنهب 

 دسباسٓ حسادت ٍ بذخَٖٗ ساسُسٍاٗات چْاسگاًِ . 1-2-2

ز اډبڇ ٝبىٷىٍ سٶٖيَ ٹ ي ث  نٺڄ اُ اوڃ: ٍوايز  ٵَُننيي هن ى،    ٕبٍ  دٔ اُ والىر ٕا ب٭يڄ و ثني ....»: آډي  ٕا

َاهيڈ     و ثن   يانيوهڂيف ٙ اًٙييي  ٷ،1404)ٹ ني،  « ن ن ى  ٍا نينِ اننيوهڂيف و اًينز ډني     ػهنز اينف ډٖنئچ ، اثن

 (.60، 1ٛع

َاهيڈ [اثي  ىوڇ:ٍوايز   ٭جياهلل ثياثف ٕ يي ٭ف هٚبڇ ٭ف  ٭ف اڅن٢َ ]ثف هبٙڈ اث

ٓ٥ ُ  ؿبْ ٔٙضَ داؿت. آٖ ١دس ثبد٤ اثشٞا سا ثـضاد، ػـبسٜ ثؼـ٥بس غٍٕـ٥ٗ ٌــت ٚ چـٖٛ        ٌبٜ وٝ ٞبخش اػـٕبػ٥

ٓ٥ ٥ٓ داد ٚ غٕٙبوؾ ٣ٔ ػجت ٞبخش آصاس ٣ٔ سا ثٝ فشص٘ذ٢ ٘ذاؿت، ٕٞٛاسٜ اثشٞا ٘ضد خـذا ؿـىب٤ت    ػبخت. اثشٞا

ش ثب ٕٞبٖ ود٣ ٢ٚ ثؼبص٢، اص  ٠د٘ذ ١ٔٙضِ خذاٚ٘ذ ثٝ اٚ ٚح٣ وشد وٝ صٖ ثٝ .وشد ؿـ٢ٛ ٚ   ٔٙذ ٣ٔ اٚ ثٟشٜوح اػت؛ ٌا

٣ ؿىؼت. آٖ ٣ ساػتؾ و٣ٙ، اٚ سا خٛٞا ش ثخٛٞا ٥ٓ ٌا ٚ ٔبدسؽ سا اص ؿـبْ   دػتٛس داد وٝ اػٕبػ٥ُ ٌبٜ ثٝ اثشٞا

ٓ٥ ا٢ وٝ دس صٔـ٥ٗ   ودب ثجشْ؟ فشٔٛد: ثٝ حشْ ٔٗ ٚ دس أبٖ ٔٗ وٝ ا٥ِٚٗ ثمؼٝ !پشػ٥ذ: پشٚسدٌبسا ث٥شٖٚ ثجشد. اثشٞا

ُ  ،اص آٖخّك وشدْ، ػشص٥ٔٗ ٔىٝ اػت. پغ   خذا٢ تؼب٣ِ خجشئ٥ُ سا ثب ثشاق ثشا٤ـبٖ ٘بصَ وشد ٚ ٞبخش ٚ اػـٕبػ٥

ٓ٥ ٥ٓ ٚ سا ثش آٖ ػٛاس ٕ٘ٛد ٚ اثشٞا ٚٞٛا٣٤ وٝ دس آٖ دسخت ٚ ٘خّؼـتبٖ ٚ   آة خٛؽ ١اص ٞش ٘مؽ ثٝ ساٜ افتبد. اثشٞا

ٚ خجشئ٥ـُ   پشػ٥ذ: آٖ ٔىبٖ ٕٞـ٥ٗ خبػـت؟ آٖ ٔىـبٖ ٕٞـ٥ٗ خبػـت؟      ٌزؿت، اص خجشئ٥ُ ٣ٔ وـتضاس٢ ثٛد، ٣ٔ

٥ٓ ؛ٌفت: ٘ٝ، پ٥ؾ ثشٚ، پ٥ؾ ثشٚ ٣ٔ ـ   ٚ اػٕبػ٥ُ ٞبخش، تب ثٝ ػشص٥ٔٗ ٔىٝ سػ٥ذ٘ذ. اثشٞا  ١سا دس ٔح٣ّ وـٝ خب٘

چٖٛ ثب ػبسٜ پ٥ٕبٖ ثؼتٝ ثٛد وٝ خٛد پ٥بدٜ ٘ـٛد تب ٘ضد اٚ ثـبصٌشدد. دس آٖ ٔحـُ    ؛خذا دس آٖ ػبختٝ ؿذ، پ٥بدٜ وشد

ـذاخت تـب دس ص٤ـش ػـب٤      ١س٢ٚ ؿـبخ  ،ا٢ سا وٝ ٕٞشاٜ داؿت ٞبخش پبسچٝ .دسخت٣ ثٛد  آٖ پٙـبٜ ٥ٌـشد...   ١دسخـت ٘ا

 (.60ف ،ٕٞبٖ)



30                             ،َ1400چٟبسْ، پب٥٤ض  ؿٕبسٜدٚاصدٞٓ،  ػب 

اث اڅلٖف ډل ي ثف ٭ َ ثف ٭چي ثف ٭جياهلل ثَٞي ٭ف اث ٭جياهلل ډل ي ثف ٭جياهلل ثف ؤك ي ثنف ػجچن     ٕ ڇ:ٍوايز 

١ب  اثين  َ ٭نف  ډ ٕي ثنف ػٮٶن   اثي ٭ف  وا٭٨ ٭ف اث اڅٺبٕڈ ٭جياهلل ثف اك ي ثف ٭بډَ ٥بئي ٭ف ٭چي ثف ډ ٕي اَڅ

 :اڅلٖيف ثف ٭چي  ثيا٭چي ثف اڅلٖيف ٭ف   ثياډل ي ثف ٭چي ٭ف   ثياػٮٶَ ثف ډل ي ٭ف 

ٓ   ٣ٔ !دس ٔؼدذ خبٔغ وٛفٝ ثٛد وٝ ٔشد٢ اص د٤بس ؿبْ ٘ضدؽ آٔذ ٚ ٌفت: ا٢ ا٥ٔشٔإٔٙبٖ ؼبِت ػ٣ّ ثٗ اث٣ خـٛٞا

ُ  »فشٔٛد:  .وشد اَإػ ،اَٚ ص٣٘ وٝ خفط ؿذ ٠چ٥ض٢ ثپشػٓ.... ٚ اص أبْ دسثبس ٠اص تٛ دسثبس  اٚ ٞبخش ٔـبدس اػـٕبػ٥

دأـٙؾ اص ػمـت وــ٥ذٜ     ١ٚ اص ٘خؼت٥ٗ ص٣٘ وٝ د٘جبِ «ثٛد وٝ ػبسٜ خٛاسؽ وشد تب ثٝ ػٌٛٙذؽ ػُٕ وشدٜ ثبؿذ

؛ 595-593، ف2، ج1380، صـذٚق ) ٌش٤خت... آٖ ٍٞٙبْ وٝ اص ػبسٜ ٣ٔ ]چٙبٖ ؿذ[ٞبخش »فشٔٛد:  .ؿذ، پشػ٥ذ

 (.300، ف13تب، ج ؼجش٢، ث٣

ن٦ي ٭نف     ة٭ي هبٍڇ:ؿٍوايز  ډف اٝلبثنب ٭ف اك ي ثف ډل ي ٭ف ٭چي ثف اڅلپڈ ٭ف ؤثبن األك َ ٭ف ډل ني اڅ ٕا

َاهيڈ: »اث ٭جياهلل  ةنِى هياي سٮبڅي اُ ثيه يي ٕبٍ  ٙپبيز ٽَى. هياوني ثَ او وكي ٽَى ٽن  ُن ه بننني ىنني    اث

ز و ډٖشٺيڈ ٽني، ډي ٍٕا ٍا  ز؛ اځَ ثو اهي آن   ةدنٔ ىٍثنبٍ   ؛ثنَي  ي، اُ آن ثهَ  ډني ٙپني و اځَ ٍهبي٘ ٽن ٽغ ٕا

 (.13، 5ٛعٷ، 1389ٽچيني، ) «ٕبٍ  ٙپيجب ثبٗ

 بشسسٖ سٌذٕ سٍاٗات چْاسگاًِ. 2-2-2

ِان ٝنلز و    هٚز ىٍ ايف ٍوايبر ؿهبٍځبن   ا٭شجنبٍ   ٍاوي وػ ى ىاٍى ٽ  ثٍَٕي ٙوٞيز و ٍوايز آنهب ثن  ٵهنڈ ډين

 ىهي. كييض ٽ ټ ٙبيبني ډي

َاٍ ىاٍى. وي نبڇ وي ايز اوڃ ىٍ ٕني ٍو بيابراهینقوی:علی .1 ٍاويبن ثٍِٿ و ډ طٸ ٹ ز ٽن  ُډنبن    ٙيٮ اُ  ٕا

ز و اډبڇ كٖف ٭ٖڂَي اډبڇ هبىي  ،( و ثٖيبٍي اُ ثٍِځنبن 495-494، 1382ٛ)١ يَي،  ٍا ىٍٻ ٽَى  ٕا
ٍا سٞنييٸ  260، ٛٷ1424)نؼبٙني،   نؼبٙني ( و 317ٛ، 1عٷ، 1413هن يي،  ) هن يي اهلل  ؿ ن آيز ( وي 

ز. ثَ ٹَآن تفؼ٥ش ل٣ٕيز ىٍ اني. ايف ٍوا ٽَى  يپني اُ  دْوهبن د ٙيي  نيٖنز ٽن     دْوهبن و كييض نٺڄ ٙي  ٕا
ٍاويبن ثٮي اُ  ډهڈ ز ٽ  اُ  َاهيڈ  ثنف  ٭چيسَيف ډ ١ ٭بر ډ ٍى ثلض ىٍ ايف سٶٖيَ، وػ ى اكبىيظي ٕا ينب ثنب ىو    اثن

٦  اُ ديٍ  َاهيڈ ثف ٭چيوٕا ز ٍوايز ٙي  اث َاهيڈ ثف ٭چيٽ   ىٍكبڅي ؛ٕا ٖز ډٖنشٺي بً اُ دنيٍٗ ٍواينز    س ان ډي اث
ٍا ٽني. اُه يف ٘ ىٍثبٍة ځ نبځ ني  يٍو آ نز    ن يٖني  و ٝبكت اٝچي سٶٖيَ ىٍ ډيبن ىانن ُان ٭١َن  ٙني  ٕا . وٍ
َاهيڈ ثف ٭چي ،ٕ  نٶَثيف څٴ ايف ٽشبة اډىٍثبٍة  ،اٵِون ثَ آن كنبسڈ   ثنف  ٭چني  و ډل ي ثف اث اڅٶ٢ڄ ٭جبٓ ٹ ي، اث

ز ٹِويني َان) اهشقٳ ٕا « ٹينڄ » ( و ٍوايز ډٌٽ ٍ نيِ ثنب ٵٮنڄ ډؼهن ڃ   302ٛ ،4عٷ، 1403ي، آٹب ثٍِٿ سه
ٍا ؿ  ٽٖبني سٚپيڄ ىاى  ز و ډٮچ ڇ نيٖز ٽ  نبٹڄ اوڃ ايف ٍوايز ٽيٖز و ٕني او سب ډٮٞ ڇ   ؟نيا ًٽَ ٙي  ٕا

 و انشٖبة آن ث  ډٮٞ ڇ ډٮچ ڇ نيٖز.نج ى  ٍوايز اوڃ ث  ىاليڄ ٵ ٷ ډلڄ ا٭ش بى  ًتیجه:

 ،اډب ىٍ اينف ٍواينز   ؛كٖف ډلٖ ة ٙ ى س اني ډيايف ٙوٜ ك٢ ٍ ىڅيڄ  ث ٍوايز ىوڇ ٕني  هاشن:بيابراهین .2

َاهيڈ ز. اُآنؼبٽ  ٕ يي  ن٢َثفاُ  هبٙڈ ثف اث ٦  ٍوايز نٺڄ ٽَى  ٕا ٍان اډبڇ ٽنب٩ڈ ٕ يي  ن٢َثفثيون وٕا  اُ يب
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ز ٽن    ،(345، ٛٷ٥1415 ٕي، ؛ 427ٛ، ٷ1424)نؼبٙي،  ٍوى ٙ بٍ ډي ث  َاهيڈ ثٮيي ٕا ٍاوي  ڈهبٙن  ثنف  اثن
ٍا ىيي  و ثياډبڇ ػ اى ٦  نٺڄ  ، او  ُاينف ٽَى  ثبٙني وٕا  ٍو اكش نبالً ىٍ ٕنني اٵشنبىځي و انٺ٦نب٭ي وػن ى ىاٍى      ؛ ا

 (.100، 1387ٛ)سهبډي و ٵَػبډي، 

ز و ن ي ًتیجه: َاٍ ځيَى. ٍوايز ىوڇ ډَٕڄ ٕا شنبى ٹ  س اني ډ ٍى ٕا

َاٍ ىاٍى،   اي بياحودبيخالدبيجبلهٍاعظ:عبداهللابَعبداهللهحودبي .3 ٍاوي ٽ  ىٍ ٕني ٍوايز ٕن ڇ ٹن ف 

ز. ىٍ ٽشت ٍػبڅي اهڄ ننبڇ   ثنف ػجچن    ډل يثف ٭جنياهلل نبڇ  ٕنز نيِ اُ ډليطي ث  ىٍ ٽشت ٍػبڅي ٙيٮ  ډه ڄ ٕا
شبىان كييض ٙنيي  340ٕبڃ اني ٽ  ٹجڄ اُ  ثَى  ز ٷ واٍى ىډٚٸ ٙي  و اُ ثَهي ٕا و ثَهي نينِ اُ او كنييض   ٕا

انني ٽن  ثن  ثٍَٕني      ځٶشن   ػجچ  اثفٍوايبر  ةىٍثبٍه ـنيف (. 17، 3ٛٷ، ع1417، )ه٦يت ثٲياىي اني نٺڄ ٽَى 
ٍاوي و سإٕي ځَٵشف اُ اهنڄ ٽشنبة ٙنبڇ   605، 3ٛ، عٷ1382)ًهجي،  ىٹيٸ نيبُ ىاٍى اډنَي   ،(. ىډٚٺي ث ىن 

ز ٽ  ىٍ ثٍَٕي ٍوار و ډَوّ َاٍ ځينَى و ن ني  ٕا نش      يبر آنهب ثبيي ډ ٍى س ػ  ٹ ٍا ډن ٍى ٕا  نبىسن ان ؿننيف ٍوايشني 
َاٍ ىاى.  ٹ

ىٍ اينف ٍواينز،    ،ٍوايز ٕن ڇ ځٶشن  ٙني    ةاٵِون ثَ آنـ  ىٍثبٍ بيعبداهللبصری:ابَالحسيهحودبيعلی .4

َاٍ ىاٍى اث اڅلٖف ثَٞي نز      ؛اُ او ثبٍهب نٺڄ ٽَى  ٙين ٝيوٷٽ   ٹ )ػنبثچٺي   اډنب ىٍ ٽشنت ٍػنبڅي ډؼهن ڃ ٕا
ٍا  .(190، 1ٛٷ، ع1410ثَوػَىي،  ٽني و ث  اهٌ كنييض اُ او ىٍ   ًٽَ ډي و٭ َوي ىٍ ٕنيي ىيڂَ نبڇ ديٍٗ 

بٍ  ىاٍى ايقٷ )ډن٦ٺ  ٍاءاڅنهَ نِىيټ ٕ َٹني( ٙا  (.168، 2ٛٷ، ع1404)ٝيوٷ،  اي ىٍ ډبو

ز.ا ٍوايبن ٱيَډٮٞ ڇ ٕني ٍوايز ٕ ڇ، ډؼه ڃ يب ډه ڄ  ه  ًتیجه:  ني و ٍوايز ١ٮيٴ ٕا

ز  بنٍاويوي يپي اُ  ٍاسطی:هحود .5 ٌاة   ٍا ىيي  ٍػبڅي ني ٽ  ويو ٍوايز ؿهبٍڇ ٕا ٍا ٽن ىٍوٱڂن  و   ،انني، او 

، 3ٷ، ع1408ػنجنڄ،   ؛ اثنف 273، 1ٛٷ، ع1399ډٮيف،  )اثف ٕبُى، س ٝيٴ ٽَى  ٽٖي ٽ  اُ ه ى اكبىيظي ثَډي
ُينبثي ٽنَى        299ٛ ٍا وانهنبى  و ډشنَوٻ و ٱيَٹبثنڄ دنٌيَٗ ٍا ٍاوي  ٷ، 1396 )نٖنبئي، انني   ( و اكبىيض اينف 
 (.49، 4ٛعٷ، 1418 ،٭ٺيچي ؛233ٛ

ٍاوي ډنلَٞ ىٍ  ور:اباىاح .6 نز ٽن  ىٍ ٽشنت     ٭ظ بن اك َ ثف اثبننبڇ ايف  ٍاوي ٍوايز ؿهبٍڇ ٕا ز. وي نيِ  ٕا

َ وي  ٽٚي(. 59ٛسب،  ثي؛ ٥ ٕي، 13ٛٷ، 1424)نؼبٙي،  ٍػبڅي س طيٸ َٝيق نياٍى ٍان ػن ان    ةٍا ىٍ ُډن ينب
 :ٽنني  ي(. ٽٚني نٺنڄ ډن   637، 2ٛعٷ، 1404)ٽٚني،   ثنَى  و ىٍ ٙ بٍ اٝلبة اػ نب٫ ننبڇ ډني    اډبڇ ٝبىٷ

ز« نبووٕي »  اُ ديَوان ٵَٹ ٭ظ بن ثف اثبن ٍا  اي اُ ٙيٮ  ٽ  اډنبڇ ٝنبىٷ   ٵَٹ  ؛(640ٛ ،2)ه بن، ع ث ى  ٕا
شني ُني  و ډهيي ډ ٭ ى ډي ٍاوي ىٍ اهجنبٍ      (. ث 305ٷ، 1414ٛ)ډٶيي،  دنيٙا ٙهبىر ٍػنبڅي ن، سوٞنٜ اينف 

ز َان، انٖبة و سبٍين و نيِ ٕيَ و ډٲبُي ٕا  (.59ٛ، سب ثي؛ ٥ ٕي، 13ٛ ٷ،1424)نؼبٙي،  ٙب٭

ٍاوي ٍوايز ؿهبٍڇ وي  حکن:بيعلی .7 ز. ىيڂَ  ثنَى و   ډني ننبڇ  « كپڈ انجبٍي ثف ٭چي»وي ثب ٭ن ان اُ  ٽٚيٕا

ِان نٖت او ث  هبنيان  :ن يٖي ډي ِايي ٽ  وي ٙنبځَى   ډيه ـنيف ٍٕي.  ډي ىاٍ ُثيَ ه نز   ٭ ينَ   اثني  اثنف اٵ و ٕا
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نز   ثپينَ   اثنف و  ٵ٢نبڃ  اثنف  بنني ٍا ىيي  و ه ثٖيبٍي اُ اٝلبة اډبڇ ٝبىٷ ، 2عٷ، 1404)ٽٚني،   ثن ى  ٕا
ٕذٔ ٥َيٸ هن ى ثن  اينف     ؛ثَى ٽ  نبثينبٕز نبڇ ډي« ُيجَ اث اڅلٖف نوٮي ثف كپڈ ثف ٭چي» اُ نؼبٙي .(840ٛ

ٍا ًٽَ ډي ځ يي ٽن  طٺن  و    ډي« كپڈ ٽ ٵي ثف ٭چي» ةىٍثبٍ ٙين ٥ ٕي .(273ٛٷ، 1424)نؼبٙي،  ٽني ٍاوي 
ز ػچيڄ ز151ٛسب،  ثي٥ ٕي، ) اڅٺيٍ ٕا ٍاوي يبىٙني  ىٍ   ،(. آنـ  ډٖچڈ ٕا ينټ   نؼبٙني و  سخـبَ وــ٣  ىو 

ٍا س طيٸ نپَى  ٍا ث   ٽٚياني و  نٶَني ٽ  هيؾ يټ اُ ايف ىو ٍػبڅي وي  َ  اثنف و  ٵ٢بڃ اثفنيِ وػ  ٙجبهز او   ثپين
ز يب ٽظَر ىيياٍ ثب ا آيب ايف ٙجبهز ث  ٽ  ځ يي ٽني و ن ي يبىآوٍي ن ي ينب   ٝلبة اډبڇ ٝبىٷڅلب٧ وطبٹز ٕا
ثنف   كٖنف  ثف ٭چي)يب  ثف ٵ٢بڃ ٭چي ثف كٖفو  ثپيَ ثف ٭جياهللٍٕي  ن٪َ ډي ٽ  ث  ٵ٢بڃ اثفو  ثپيَ اثفٵٖبى ډٌهت. 

 (.173و 97ٛ ،سب ثي؛ ٥ ٕي، 258و 35ٛٷ، 1424)نؼبٙي،  نيا ډٌهت ( ثبٙني، ه ڂي ٵ٦ليثف ٵ٢بڃ ٭چي

ٍاوي ٍوايز ؿهبٍڇ  احودبيهحود: .8 ٍاوي ډل ي اك يثفىيڂَ  ز ٽ  ثيف ىو   كپنڈ  ثنف  ٭چني اُ ٽ  هَ ىو  اي ٕا

ز.  ،ٍوايز ىاٍني شبى ډپشت ٹڈ و اُ ؿهَ  اك يثف ډل يثف ٭يٖيډٚشَٻ ٕا هبي ثَػٖش  و ٵٺي  ايف ډپشنت   ٕا
ز ٷ( ثيان ٕجت ٽ  ىٍ اهنٌ كنييض و   274ڇ) اك يثف ډل يثف هبڅي ثَٹي( و 81ٛٷ، 1424)نؼبٙي،  ث ى  ٕا

شبى ىٹز ن ي زٹ ،ٽَى انشوبة ٕا آنپن  اُ  ثنب  نينِ   نؼبٙني  .(39، ٛٷ1422ٱ٢نبئَي،   )اثنف  يف و ٥ٮف ٙي  ٕا
ٍا س طيٸ يب ډيف ن ي هبي وي نبڇ ډي ٽشبة  (.76ٛ ،ٷ1424)نؼبٙي،  ٽني ثَى، او 

ز ٕني ٍوايز ؿهبٍڇ ث  ًتیجه: ٌاة، ١ٮيٴ ٕا ٍاوي ٽ  (.312، 19ٛ، عٷ1413ه يي، ) ٕجت ك٢ ٍ 

 بشسسٖ هتٌٖ سٍاٗات. 3-2-2

ز ٽن    ٕنيي و ثب ؿٚڈ اٵِون ثَ ثٍَٕي پبڃ ٕا نبى، ډ٢  ن ايف ٍوايبر اُ ػهبر ثٖيبٍي ډلڄ ٙا د ٙي اُ ١ٮٴ ٕا

 دَىاُيڈ. ډب ىٍ ايف ډٺبڃ ث  ثٍَٕي آنهب ډي

 تعاسض با لشآىالف( 

َاكز      ٕنبٍ  ديبډجَ اوڅي اڅٮِڇ س ٤ٕ  ىنىٍ ٍوايز اوڃ و ىوڇ اُ آٍُ نز و ٝن ُاٍ  ىاٍى ثنَ اينپن    ٕنوف ٍٵشن  ٕا اينف آ

َاهيڈاي ث  ځ ن  ث  ز ٽ  ك٢َر اث ز. ث ٙي  ډيانيوهڂيف  ى  ٕا اځنَ  ٽن   ٍٕي  ن٪َ ډي و ث  هياوني ٙپبيز ثَى  ٕا

َا اُ ٝلز ثَه ٍىاٍ ث ى ٽن  ډ ػجنبر    و څن ٣  ىٍ ٽنبٍ ُنبن ن ف( 10)آي  سلَيڈ  ةهياوني ىٍ ٕ ٍ كش بً ،ايف ډبػ

ُاٍ  َاهڈ آوٍىنيايٚبن آ َاهيڈ    پ  څن ٣ ويْ  آن ٽَى. ث  هڈ يبى ډي ٕبٍ اُ ك٢َر  ،ٍا ٵ  ٕنبٍ  و  و ه ٖنَٗ  ثنب اثن

َان، ث آٍُىن ث   اڅٮِڇ نٖجز و آٍُىن ديبډجَ اوڅي ني٭َٞ ث ى هڈ َاست وٹبكنز ثيٚنشَي    ىيڂَ ديبډج اُ اينف ٭نيڇ    .ىاٍىډ

شنجب٣ ٽَى  يبىٽَى ٹَآن ډي ُاٍ ث   ٹ٢ي ،و ٕا ب٭يڄ هبػَىٍ ثلض هؼَر ٽ  س ان ٕا نز  ٽچي ډنشٶني   آ و هَځنِ  ٕا

ٍا  ن ي  ډنشٖت ن  ى. ٕبٍ ث  س ان آن 

َاهبي ايٚنبن ٕنٮي    ٕبٍ اُ ٕ ي ىيڂَ، ډشف ايف ٍوايبر ثب ٙوٞيز ه ى ك٢َر  شبن و ډبػ ٽ  ٹَآن ثب ًٽَ ىٕا

ز. ىٍ ٹَآن ٙبهي نِوڃ ډقئپ  ثَ  ،ثَ ٙنبٕبنين آن ىاٍى  يپنييڂَيڈ  ٝلجز ٙنين ايٚنبن ثنب    و هڈ ٕبٍ ىٍ س٢بى ٕا

ز ٽ   ٕبٍ . (71.)ه ى: ٍا اهنڄ  ٍا ثنَ او  نز نِوڃ ٍك ز و ثَٽبر اڅهني  ىٍ ٹَآن ډهياوني ٽٖي ٕا نش  و او  ٌٙا ثينز   ځ
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َاهيڈ زډٮَٵي  ك٢َر اث ز  (73.)ه ى: ٽَى  ٕا هَ ديبډجَ سب ُډنبني ٽن  ثنب ايٚنبن ٕننويز      ٽ  هبن اىة ډجَهف ٕا

ش  ثبٙني َ      ډني  ٙن بٍ  ثينز ثن    اهنڄ ػِء  ،ډٮن ي و ٍٵشبٍي ىٙا  ،ه ٖنبني و ٕننويز   ةآينني و ثنب هنبٍع ٙنين اُ ىاين

. كٖنبىر وٍُينين، آن هنڈ    (45.)هن ى:  ٙن ني  ثيز نجي هيا ډلٖ ة ن ي و ىيڂَ اهڄٙ ني  ډيډٮَٵي  « ء٭ ڄ ٕ»

ُاى و ډبىٍ ثي اي ځ ن  ث  دنب  ثبٙي، هَځنِ ثنب ډٮيبٍهنبي     ٽ  ٕجت واٍى ٙين ٕشڈِ آواٍځي، سٚنڂي و ځَٕنڂي ثَ يټ ن 

ز ايف ٕشڈثيز نجي هيا ٕبُځبٍ نيٖز و ا٥ب٭ز نجي هيا ثَ ٵَډبن و ه  ٍٵشبٍي اهڄ و  ٍىه ى ػبي انپبٍ ثٖنيبٍ ىا  ،ٕا

َان ٭٪يڈ ز.  هَځِ ثب ډن٘ اوڅيبي اڅهي و ديبډج ٍا ځٶش  ٕا إن ٕبُځبٍ نيٖز و ٹَآن دي ٕش  هقٳ آن  ىٍ اينف  اڅجش  اٚڅ

انشٖنبة ځنبهنبن و اٵٮنبڅي ثٖنيبٍ ډنٌډ ڇ      ډٮشٺنييڈ  ثچپن   ٽننيڈ؛  ٍا يټ ډٮٞ ڇ ډٮَٵي  ٕبٍ ډٺبڃ ثَ آن نيٖشيڈ ٽ  

َاهڈ ٙ ىآٍُىن ه ـ ن  نز   ،ديبډجَ هيا و ډبىٍ و ٥ٶچي ٽ  ډ ػجبر ٕشڈ هڈ ث  آنهب ٵ ىٍ كني  و ځنبهي ثٔ ٙني٬ ٕا

َان اڅهي ٽ  ډشٞٴ ث  ويْځي اهڄ  ني، نيٖز.ا ثيز هبنيان ديبډج

ز ثيبنكٖبىر ډٖئچ   ،ىٍ ٍوايز ٽ  ځٶزثش ان س ػي  اُ ثبة ٙبيي  اينپ  انٖبن اُ ىيين نٮ نز ٽٖني    .نٚي  ٕا

شف ه ى نب ز كَٖر ثبٙي ؛ٍاكز ٙ ى، كٖبىر نيٖزو نيٙا نز ٽن  اُ   . ثچپ  ډ پف ٕا ايف س ػي  سب ُډبني دٌيَٵش  ٕا

َاهيڈٽَيٮني انيوهڂيف  ،ثو٘ ىوڇ ٍوايز  .ثذ ٙيڈؿٚڈ  ىن و آٍُىن ك٢َر اث

 ًطاًگاى اسشائ٘ل٘ات دس سٍاٗات چْاسگاًِب( 

شي اُ يټ ٍوايز ډ ٹ ٳ  ز:  ٭جبٓ اثف٩بهَ ٍوايز ٕ ڇ ثَىٙا ٍا ىٍ ثنيف     ]ٍٕنڈ [ٽ   اوڃ ٽٖي»ٕا ٽٚنبنين ىاډنف 

ٍا ٵَو هٚنز سنب ٍى دنبي٘ اُ     ډي ٕبٍ ث ى. هنڂبډي ٽ  اُ  وػ ى آوٍى، ډبىٍ ٕا ب٭يڄ ُنبن ٭َة ث  ځَيوز، ىاډن٘ 

 (.300، 13ٛعسب،  ثي)٥جَي،  «ثيف ثَوى

ٍار ٽ  ډوبڅٴ ٹَآن هٖشني، ډٚبثهز و ه ٖبني ىاٍ ةٙي ايف ٍوايبر اُ ٕ  وػ  ثب ډ٢بډيف سلَيٴ نني. اوڅنيف   س 

ُار ځَوهي ث   ىٍ ډٺ څ ،سٚبث  ز ٽ  ىٍ ثَهي ٍوايبر ىيڂنَ نينِ وػن ى ىاٍى    ډٶه ڇ ډؼب  ٕجت ځنب  يټ ٵَى هبٛ ٕا

َاي ن  نن    (.381، 1ٛ، ع1384 )ډؼچٖي،  (512و 493، ٛ 2ع، 1380، ٝنيوٷ ) ٭ٺ ثنز ځننب  كن ا    «كني٠ » ،ثن

ز ٽ  ايف ډن٦ٸ و سٶپَ ثب ٹَآن ٕبُځ( 290، 1ٛ، عه بن) ٕبٍ يب  هنيؾ  ٽن   ٽني  بٍي نياٍى. ٹَآن ثبٍهب سإٽيي ډيٕا

ٍا ثَ ىوٗ ن ي ُار و ٽيٶَ ځنبهڂبٍ َٙيټ نيٖز ٽٚي و ثي ٽٔ ځنب  ىيڂَي  اډنب ډن٦نٸ    ؛(164 :)انٮنبڇ  ځنب  ىٍ ډؼب

َان، ث  ٍار نل  ٙڂٶز سل ڄ ٭ٺ ثز ځنب  ىيڂ ز. ىٍ س  ٍار ه بهنڀ ٕا ُار   ،آوٍي ثب س  َاي    كن ا ډؼنب ُاي نبن ثن ىٍى 

ز: ٍا ُيبى ډي آن» س بڇ ُنبن ٕا ُاي بن س   ُاييي. ډٚنشبٷ   ځب  هياوني ث  ُن ٵَډ ى: ىٍى  ٽنڈ و س  ثب ىٍى ٵَُنيان ه اهي 

ز سٶٞيڄ ٍوايبر اينف ډ ١ن ٫    (. ىٍ ډجلض ثٮيي ث 16: 3)ديياي٘ «ٙ هَر ه اهي ث ى و او ثَ س  سٖچ٤ ه اهي ىٙا

 ى.ٽٍَا ثٍَٕي ه اهيڈ 

َائيچي ىٍ ايف ٍوايبر، ٭چز هؼَر ن ب٭يڄ  هنبػَ  وػ  ىيڂَ ٕا نز       و ٕا ٍار آډني  ٕا نز. ىٍ سن   :ثن  ډپن  ٕا

ٍا اًيز ډي يټ» لبٷ  َاهيڈ ځٶز: اينف ٽنينِ    ٍوُ ٕبٍ  ډش ػ  ٙي ٽ  ٕا ب٭يڄ، دَٖ هبػَ ډَٞي، ٕا ٽني. دٔ ث  اث
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ٍا اُ هبن  ثيَون ٽف نلبٷ     ؛و دَٖٗ  َا ٕا ب٭يڄ ثنب دٖنَ ډنف ٕا ٘ ) «واٍص سن  نو اهني ثن ى    ،ُي  .(11-9: 21دينياي

ٍار ٍى آنـ  ثَهقٳ َائيچيِ ٍوايبر و ىٍ س  ز يبٵش  نٶ ً نيِ ډب ٕا  سٺب١نبي  نن   ٙي، واٍى ٕا ب٭يڄ و هبػَ ثَ آنـ  ،ٕا

َاي هياوني ىٕش ٍ ٽ  كٖبىر، َٕ اُ ٕبٍ  ٥جنٸ ٕنيبٷ آينبر     ،اٵِون ثَ آن .ث ى ك٢َس٘  ثبڅٲ هبي كپ ز سلٺٸ ث

لبٷ، ٕا ب٭يڄو  هبػَٹَآن، هنڂبڇ هؼَر  نلبٷ ثٚنبٍر   ةډنْى  ډش څي نٚي  ث ى و دٔ اُ آن ٕا نز   ٕا  ىاى  ٙني  ٕا

ٍار و ٍواينبر     ،اٵِون ثَ آن (.288ٛ ،1عٷ، 1390)٥جب٥جبئي،  َاُ سن  َائيچي ثب ىيڂَ ٵن ٍار و ٍوايبر ٕا َاُ اُ س  ايف ٵ

ُا ٍا نب ز )ديياي٘:نيا ى ٽَډٮَٵي ٕبٍ  ي يٽ  ٭چز هؼَر   (.15-9: 21، ىٍ سٮبٍٟ ٕا

َائيچي ثن ىن اينف ٍواينبر    َاي كٖنبىر و ثنيه يي     ٙنجبهز آن   ،وػ  ىيڂَ ٕا نز.    ٕنبٍ  ثنب ډنبػ ٍار ٕا ىٍ سن 

َاهيڈ   ،ٕبٍ ثيهچٺي و كٖبىر  ،ٽ  دي٘ اُ ايف هڈ آډي ځ ن  ه بن نبه بهننڀ   ٕنبٍ  و  ثب ٹَآن و ٙإن ك٢نَر اثن

ز.  ٍار و سإٽيي ثَ آن ىٍ آيبر ډشٮنيى، ډني  اٵِون ٕا َائيچي ثن ىن اينف    ثنَ  س انني   ثَ ايف، وػ ى ه يف ډ٦چت ىٍ س  ن ٕا

 (.10و  9: 21ٌاٍى )دييايٍ٘وايبر ٝل  ثڂ

 ّإ سارُ هجازات ٔگاً رٍاٗات پٌج. 3-2

ُار ٕبٍ ٕ ڇ ٍوايبر ىٍ ډٌډز و ډنٺٞز ك٢َر   ىٕش ز ٽ  ث  ډؼنب ٌاة   ، ٍوايبسي ٕا هنبي ىنين ي ؿن ن     هنب و ٭ن

لبٷكي٠ ُنبن، ًثق  ُاىځبن ث  ىڅيڄ ځنبهبن   و هشن ٕا ُاٍ ىاىن   ث  ،ٕبٍ ديبډجَ نبٍ  ٙني    ،هنبػَ ويْ  كٖنبىر و آ  ٙا

ز. ىٍ ز ٽ  ىٍ اينؼب ث  ًٽَ و ثٍَٕي آنهب ډيدنغ ثبٍ   ايف ٕا  دَىاُيڈ. ٍوايز آډي  ٕا

ثنف   ثنف اڅلپنڈ   ٭نف ٭چني   ٭ف ٕٮيثف ٭جياهلل ٭ف اك يثف ډل يثف ٭يٖني  ]ثف ثبث ي  ٭چي[ ثيا رٍایتاٍل: .1

َان ديبډجَ: »ػٮٶَ ػ يچ  ٭ف اثي ثيا َا  ؛ٙن ني  كبئ٠ ن ني ن   ٽ  ىٍوى هيا ثَ آنهب ثبىن   ىهش ُار    ُين كني٠ ډؼنب
ز و   (.290، 1ٛع، 1380 )ٝيوٷ، «اوڅيف ٽٖي ث ى ٽ  كبئ٠ ٙي ٕبٍ ٕا

َاهيڈ ٭چي رٍایتدٍم: .2 ثنف   ٭جيوي ٭ڈ ثف ډل ي  ك يثف ډل ي و اڅلٖيف٭ف ا ثي  و ډل يثف يلييا ٭ف ثف اث

 اډبڇ ٝنبىٷ  اُ اډبڇ ثبٹَ واث ثٞيَ  :ثٞيَ ثي٭ف اثف ٭ظ بن  ثبن٭ف ا نَٞ ثيااك يثف ډل ي ثف ٭ف ٭بډَ ػ يٮبً 
 اني: ځٶش ث  او ٙنيي ٽ  

ٓ٥ ٛ    چٖٛ سٚص تش٤ٚٝ ؿذ، خجشئ٥ُ ثٝ اثشٞا ٚ چـٖٛ   ؛سٚ ا٤ـٗ سٚص سا تش٤ٚـٝ ٘ب٥ٔذ٘ـذ    اصآٖ .ٌفـت: اص آة ػـ٥شاة ؿـ

ٓ٥ ٥ٓ اثشٞا ثٝ ٔـبدس پؼـش    ثشا٢ ٔـؼشاِحشاْ ثشخبػت، خذاٚ٘ذ ثٝ اٚ دػتٛس داد وٝ پؼشؽ سا لشثب٣٘ وٙذ. اثشٞا

ٚ ثٝ پؼش ٌفت: پؼشوٓ االؽ ٚ چبلٛ سا ث٥بٚس تب ثشا٢ خـذا   ؛خذا ثشٚ ٚ پؼش سا دس خب٘ٝ ٍ٘ٝ داس ١ٌفت: تٛ ثٝ ص٤بست خب٘

تب پـغ اص لشثـب٣٘ وـشدٖ،     :خٛاػت؟ ٌفت ٌفتٓ: ثشا٢ چٝ االؽ ٚ چبلٛ سا ٣ٔ اثٛثص٥ش٤ٌٛذ: ثٝ  ٣ٔاثبٖ  .لشثب٣٘ دٞٓ

 أـبْ ثـبلش   . ٚ ؼٙبثٓ سا ٔحىـٓ وـٗ...  پؼش سا ثش س٢ٚ االؽ حُٕ ٚ دفٗ وٙذ... پؼش ٌفت: پذس! صٛستٓ سا ثپٛؿبٖ 

ٓ٥ ذاخت فشٔٛد: اثشٞا چبلٛ سا ثشٌشفت ٚ ثـش حّـك پؼـش لـشاس      ؛اٚ سا ثش ص٥ٔٗ خٛاثب٘ذ ؛پبالٖ االؽ سا ثش س٢ٚ پؼش ٘ا

ثّىـٝ ؿـ٥ؽبٖ تـٛ دس سا دس     ؛داسد پشٚسدٌبست تٛ سا اص ا٤ٗ لشثـب٣٘ ثـبص٣ٔ   ؛.. ٌفت: ٘ٝ.فشٔٛد: پ٥شٔشد٢ خّٛ آٔذ ٚ .داد

ٓ   ٤ٌٛذ: ؿ٥ٙذْ أـبْ ثـبلش   ٣ٔ اثٛثص٥ش٤ٗ وبس دػتٛس دادٜ اػت... خٛاة ثٝ ا ٥ ٚػـؽ٣   ٠دس خٕـش  فشٔـٛد: اثـشٞا

 پؼشؽ سا ثش ص٥ٔٗ خٛاثب٘ذ ٚ چبلٛ سا ثشٌشفت ٚ ثش حّك پؼش ٌزاؿت... تب آ٘ىـٝ اص ػـٕت چـس ٔؼـدذ اِخف٥ـف     



ي بني و.../ ثشسػ٣ تؽج٥م٣ خب٤ٍبٜ حعشت ػبسٜ دس لشآٖ ٚ تٛسات، ثب تى٥ٝ ثش ٘مذ سٚا٤بت تفؼ٥ش٢    35  ُهَ  َن

٥ُِٓ لَذ صَذَّلَتَ اِشُّؤ٤ب: »٘ذا آٔذ ٥ٓ؛ ٤ب أثشٞا ٚ پؼـش اص ص٤ـش    ؛(105 :صبفبت« )مت ثخـ٥ذ٢سؤ٤ب٢ خٛد سا حم٥ !ا٢ اثشٞا

ٓ٥ ٓ  ١وـ٥ذٜ ؿذ ٚ خجشئ٥ُ لٛچ٣ سا اص ػٕت لّ دػت اثشٞا ٥ لـشاس داد. آٖ پ٥شٔـشد    ثج٥ش آٚسد ٚ ص٤ش دػت اثـشٞا

دؿت ا٤ؼتبدٜ ثٛد. پ٥شٔشد ثٝ اٚ ٌفـت:   ١ٍ٘ش٤ؼت ٚ دس ٥ٔب٘ خذا ٣ٔ ١پ٥ّذ ٥٘ض خبسج ؿذ تب ثٝ پ٥شصٖ سػ٥ذ وٝ ثٝ خب٘

ٓ٥ ٓ     .ذْ وٝ پؼشؽ سا خٛاثب٘ذٜ ٚ چبلٛ ثشٌشفتٝ تب اٚ سا لشثـب٣٘ وٙـذ  سا د٤ اثشٞا ٥  پ٥ـشصٖ ٌفـت: ٞشٌـض اص اثـشٞا

دبْ داد ٘ذ٤ذٜ تش ٟٔشثبٖ پؼـشؽ چ٥ـض٢ ٘ـبصَ     ٠ٚحـت وشد وٝ ٔجبدا دسثـبس  ،اْ. ٍٞٙب٣ٔ وٝ پ٥شصٖ ٔٙبػىؾ سا ٘ا

ٔـشا ثـجخؾ    !٤ٌٛذ: خـذا٤ب  د ٚ ٣ٔدٚ ث٥ٙٓ وٝ دػت ثش ػش ٟ٘بدٜ، ؿتبثبٖ دس ٚاد٢ ٣ٔ ؿذٜ ثبؿذ. ٣٤ٌٛ آٖ صٖ سا ٣ٔ

ػٕت پؼشؽ سفـت ٚ چـٖٛ اثـش     ثٝ ،اص ٔبخشا خجشداس ؿذ ػبسٜفشٔٛد: ٍٞٙب٣ٔ وٝ  .ثذ وشدْ وٝ ثب ٔبدس اػٕبػ٥ُ

ٜ خشاؽ چبلٛ ثش ٌشدٖ اٚ د٤ذ، صاس٢ وشد ٚ ثؼ٥بس ٘ب٥ِذ ٚ اص ٕٞب٘دب ث٥ٕـبس٢    وـٝ ثـذاٖ دسٌزؿـت، آغـبص ؿـذ      ػـبس

 (.207، ف4ج ق،1389 )و٣ٙ٥ّ،

 :ٕٓ ِٮزٔ اثب٭جياهلل ثيا٭ف ٵ٢ڄ ثف  َم:رٍایتس .3

ٓ٥ ذ ؿذ ٚح٣ وشد وٝ ثٝ خذا ثٝ اثشٞا ٥ٓ .صٚد٢ صبحت فشص٘ذ٢ خٛٞا ػـبسٜ   .ا٤ٗ ٔؽّـت سا ٌفـت   ػبسٜثٝ  اثشٞا

٥ٓ فشص٘ذ ٣ٔ ،پشػ٥ذ: ٔٗ وٝ پ٥شص٣٘ ٞؼتٓ ِٚـ٣ ثـٝ    ؛آٚسد صٚد٢ فشص٘ذ٢ ٣ٔ ٚح٣ فشػتبد: اٚ ثٝ آٚسْ؟ خذا ثش اثشٞا

ٙـذ ؿـذ. فشٔـٛد: ٍٞٙـب٣ٔ وـٝ ػـزاة ثـ٥ٗ          د٥ُِ ٘پز٤شفتٗ ػخٗ ٔٗ، فشص٘ذاٖ ػبسٜ چٟبسصذ ػبَ ػـزاة خٛٞا

اػـشائ٥ُ سا   اػشائ٥ُ ؼٛال٣٘ ؿذ، آ٘بٖ چُٟ ثبٔذاداٖ ٘ب٥ِذ٘ذ ٚ ٌش٤ؼتٙذ تب خذا ثٝ ٔٛػ٣ ٚ ٞبسٖٚ ٚح٣ وشد، ث٣ٙ ث٣ٙ

 ٤ٌٛـذ: أـبْ صـبدق    ٚ ثذ٤ٗ تشت٥ت خذاٚ٘ذ صذ ٚ ٞفتبد ػبَ اص ػزاة آ٘بٖ وبػت. سا٢ٚ ٔـ٣  ؛اص فشػٖٛ ثشٞب٘ٙذ

ش چ٥ٙٗ ػُٕ ٘ى٥ٙذ ؛ؿب٤ذ خذاٚ٘ذ ٌـب٤ـ٣ دس وبس ٔب حبصُ وٙذ .فشٔٛد: ؿٕب ٥٘ض چ٥ٙٗ و٥ٙذ فشج ٚ ٌــب٤ؾ   ،وٝ ٌا

ذ داد )  (.154، ف2جق، 1380ػ٥بؿى، دس پب٤بٖ ٕٞبٖ صٔب٣٘ وٝ ٔمشس ؿذٜ، س٢ٚ خٛٞا

اك نيثف ډل نيثف ٭يٖني و     ثف ػٮٶَ اڅل ينَي ٭نف   ثف اڅ ش ٽڄ ٭ف ٭جياهلل ډل يثف ډ ٕي رٍایتچهارم: .4
 :٭جياهلل ثف ډلج ة ٭ف ډل يثف ٹِ٭  ٭ف اثي اڅو٦بة ػي ٮبً ٭ف اڅلٖف ثياډل يثف اڅلٖيف ثي 

ٕٞـشاٜ ثٙـذ ٘ـب  دس سٚص ٞفـتٓ      ٌبٜ ثٝ پٛػت ختٙٝ ]سػٓ چ٥ٙٗ ثٛد وٝ[ـ   وٝ دسٚد خذا ثش آ٘بٖ ثبدـ   دس ث٥ٗ پ٥بٔجشاٖ

٥ٓافتبد. ٍٞٙب٣ٔ وٝ ٞبخش اػٕبػ٥ُ سا ثشا٢ اثش ٣ٔ ثـب ٞـبخش    ،وٙٙـذ  وٝ ثب و٥ٙضاٖ سفتبس ٣ٔ د٥٘ب آٚسد، ػبسٜ چٙبٖ ثٝ ٞا

٥٘ـض اص   ٌش٤ؼت ٚ ثش اٚ ػخت آٔذ. اػٕبػ٥ُ ]اص ا٤ٗ سفتبسٞب[ آ٥ٔض داؿت. أبْ فشٔٛد: پغ ٞبخش سفتبس٢ ػشص٘ؾ

٥ٓ ١ٌش٤ ـ    ،سا د٤ذ ٚلت٣ اػٕبػ٥ُ ٞبخش ٌش٤ؼت. أبْ فشٔٛد: پغ اثشٞا وٙـ٣؟   ٣اص اٚ پشػ٥ذ: ثشا٢ چـٝ ٌش٤ـٝ ٔ

ٓ  .ٌش٤ٓ ٔبدسْ ٣ٔ ١وٙذ ٚ ٔٗ اص ٌش٤ ٌفت: ػبسٜ ٔبدسْ سا چ٥ٙٗ ٚ چٙبٖ تحم٥ش ٣ٔ ٥ ثشخبػـت ثـٝ ٔحـشاة     اثـشٞا

ٚ٘ذ ا٤ـٗ   .ا٤ٗ س٘ح ٚ ػزاة سا اص ٞبخش دٚس وٙذتب ٕ٘بصؽ سفت ٚ ثب خذا ساص ٚ ٥٘بص وشد ٚ اص اٚ خٛاػت  أبْ فشٔٛد: خذا

 ؛سٚص ٞفتٓ ثٙذ ٘ب  اػحبق افتـبد  ،د٥٘ب آٚسد ب٣ٔ وٝ ػبسٜ اػحبق سا ثٝٞب سا اص ٞبخش دٚس وشد. ٍٞٙ ٞب ٚ ت٥ٞٛٗ ػشص٘ؾ

٥ٓ أب پٛػت ختٙٝ ٚحـ٣ وـشد: ا٤ـٗ ٚالؼـٝ      ٌبٜ ٥٘فتبد. أبْ فشٔٛد: ػبسٜ اص ا٤ٗ ٔبخشا صاس٢ وشد... خذاٚ٘ذ ثٝ اثشٞا

، دس ٞـ٥  ٤ـه اص   خٛسْ ثؼذ اص آ٘ىٝ ػبسٜ ٞبخش سا خٛاس وشد ثذاٖ ػجت اػت وٝ ػبسٜ ثٝ ٞبخش ت٥ٞٛٗ وشد. لؼٓ ٣ٔ

ذاصْ ٚ تٛ اوٖٙٛ اػحبق سا ثب آٞٗ ختٙٝ وٗ ٚ داغ٣ آٞٗ سا ثش اٚ ثچـبٖ. فشص٘ذاٖ پ٥بٔجشاٖ آٖ سا ٣ٕ٘  ٘ا

ٓ٥  ،2ج، 1380صـذٚق،  اػحبق سا ثب آٞٗ ختٙٝ وشد ٚ ثؼذ اص آٖ ػٙت ختٙٝ ث٥ٗ ٔشدْ خـبس٢ ؿـذ )   فشٔٛد: اثشٞا

 .(505ف

َان نيِ ثب ٕني ه ى سب  ٍا نٺنڄ ٽنَى    اينف   ډلجن ة  ثف كٖفىيڂ ٽچينني،  ؛ 300، 2ٛعٷ، 1419)ثَٹني،   انني  ٍواينز 

 (.35، 6ٛعٷ، 1389
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َاهيڈ ٭ف  ٭ف ٭چي ]٭چي ثف ثبث ي [ثي ا رٍایتپٌجن: .5 َاهيڈ ثف هبٙڈ[ثي  اثف اث ٭ ينَ   ثني ا٭ف ډل ني ثنف    ]اث

َا ث  !هيايب»ٕبٍ  ٽ    ځٶش»: ٭جياهلل ثياثف ٭ بٍ ٭ف  معبوية٭ف  ٕنجت   ثن  « و٘هب٥َ آنـ  ثب هبػَ ٽَىڇ، ثج ډ
ُايف ٍا هٶ٠ ٽَى  ث ى و ا  (.506، 2ٛع، 1380 )ٝيوٷ، «ػبٍي ٙي ]هشن [ٍو ٕنز  آن ث ى ٽ  هبػَ 

 گاًِ بشسسٖ سٌذٕ سٍاٗات پٌج. 1-3-2

َا اُ ډٺبيٖن       سٌدرٍایتاٍل: نز؛ ُين ٍاوي ايف ٍواينز اُ ډٮٞن ڇ، سٞنليٴ ٍم ىاى  ٕا ٽچينني،  ) ٕننيهب   ىٍ نبڇ 

و  كپنڈ  ثنف  ٭چني ثنيف  « ٭نف »  آيي ٽن  ٽچ ن   ( ؿنيف ثَډي447، 7ٛع ؛82، 5ٛ؛ ع324و 112، 2ٛعٷ، 1389

ز« ثف»ث   ػ يچ  اثي  (.291ٛ ،7عٷ، ٥1415 ٕي، ) سٞليٴ ٙي  ٕا

 ( و ٥جنٸ ٹن څي آهنڂنَي   88ٛٷ، 1422ٱ٢بئَي،  )اثف ٵَوٙي ٽ  ث  ثَى  ٝبڅق ثف اث ػ يچ  ډٶ٢ڄ ابَجویله:

نش ،   90ٷ، 1419ٛ؛ ثَٹي، 252ٛ، سب ثي)٥ ٕي،  نشٲبڃ ىٙا نز   ١نٮيٴ، ىٍوٱڂن  و كنييض   ( ٙا )نؼبٙني،   ٕنبُ ٕا

ٍا ىٍ ٙ بٍ اٝلبة اډبڇ ٝبىٷ128ٛٷ، 1424  اني؛ اځَؿ  ځٶش  ٙي  ٽ  وي ىٍ ٭ٞنَ اډنبڇ ١ٍنب    نبڇ ثَى  (. او 

ز آيني ٽن  وي    ؿنيف ثَډي اث ػ يچ ايف ٕني ثب ٕني ىيڂَ ٍوايبر   (. اُ ډٺبي307ٖٷ، 1415ٛ)٥جَي،  ىٍځٌٙش  ٕا

٦  اُ ايٚبن ٍوايز نٺڄ ډيٍا ډق اډبڇ اث ػٮٶَ ثبٹَ َا ه يٚ  ثب ؿني وٕا ز؛ ُي ُاينف  ؛ٽنني  ٹبر نپَى  ٕا ن٪نَ   ٍو ثن   ا

نز   ىٍ ايف ٕني نيِ ثيف وي و اډبڇ ثبٹَٽ  ٍٕي  ډي ٍاويبني اٵشنبى  ٕا  هن يي (. 119ٛٷ، 1424)نؼبٙني،   ٍاوي يب 

ز ٽ   نز   اډبڇ ثبٹَ ٝبڅق ثف ډٶ٢ڄنيِ ثَ آن ٕا ( و ىٍ ٍواينبر ٽشنت   313، 19ٛعٷ، 1413)هن يي،   ٍا نييني  ٕا

 (.311)ه بن، ٛ ٍوايشي نياٍى اُ اډبڇ ثبٹَ ډٶ٢ڄاٍثٮ  نيِ 

ز ،ىٍ نشيؼ  ٍاوي ډشهڈ ث  ٽٌة، ٕجت ١ٮٴ ٙييي ٕني ٍوايز اوڃ ٕا  (.312ٛ ه بن،) ځٖٖشڂي و وػ ى 

زاث ثٞيَ   ىٍ ايف ٕني نيِ ٽني سٌدرٍایتدٍم: ٍاوي ډٚشَٻ ٕا َاى    څيض :ثيف ؿني   يثف ثوشنَي اث ثٞنيَ ډن

ز يي يليي( و 321ٛٷ، 1424 )نؼبٙي، ٽ  اُ ن٪َ ٍػبڅي ډؼه ڃ ٕا نز     ثف ٹبٕڈ اث ثٞيَ ٕا  ٽن  س طينٸ ٙني  ٕا

َاىي(. ٙنبٕبيي 441)ه بن، ٛ يياُ  اث ثٞيَ ډ َا    إٓبني اډپبن ث  اث ثٞيَ ٕا اُ هنَ ىوي آنهنب    اثنبن دٌيَ نيٖنز؛ ُين

 ٍوايز ىاٍى.

ز و نبڇ او سنهب ىٍ ٕ  ٭بډَبن  عبةوية َاهيڈ  ةٕني ٽبٵي ًٽَ ٙي  ٽ  هنَ ٕن  ٍواينز ىٍثنبٍ     نيِ ډه ڄ ٕا ، اثن

ز )  و ثنبي هبن ٕا ب٭يڄ ٌا ىٍ ٕني ايف ٍوايز205و 201، 4ٛعٷ، 1389ٽچيني، ٽٮج  ٕا  اځنَ اثشنياي ٕنني    ،(. څ

ٍاويبن ثٮي اُ ٝبكت ٽشبة(  ىٍ ن٪نَ ځَٵشن  ٙن ى، ٝنليق      نَٞ اثي اثفاُ  ډل ي اك يثفاُ  يليي ډل يثف)اوڅيف 

َاهيڈ ٭چيو اځَ ٥َيٸ ه اهي ث ى  َاهيڈ ٕجت ك٢ن ٍ   ثَځِيي  ٙ ى، ث  ثف اث ٙن ى و ٥َينٸ    ، كٖنف ډني  ثنف هبٙنڈ   اثن

ٍاوي ث  ،٭جيوي اُ  ثف ډل ي كٖيف ز. ،ىڅيڄ ډه ڄ ث ىن   ١ٮيٴ ٕا

ٍاوينبن ٕنني   سٌدرٍایتسَم: ٍاوي اوڃ  ثن   ،اوڅيف ١ٮٴ ٕني ٕ ڇ، انٺ٦ب٫ و اٵشبىځي ٽبډڄ  اُ ډٮٞن ڇ   ،ػنِ 

ز. اٵِون ثَ آنپ   ٍاوي اوڃٕا نز و ٍواينبسي    ٹََّ  ثف اثي ٵ٢ڄيٮني  ،ه بن   ٽن  او اُ اډنبڇ ٝنبىٷ   ٍا نيِ ١ٮيٴ ٕا



ي بني و.../ ثشسػ٣ تؽج٥م٣ خب٤ٍبٜ حعشت ػبسٜ دس لشآٖ ٚ تٛسات، ثب تى٥ٝ ثش ٘مذ سٚا٤بت تفؼ٥ش٢    37  ُهَ  َن

ز نٺڄ ٽَى  څنڈ  »ځ يي:  ډي ٵ٢ڄ ةىٍثبٍ نؼبٙي .(84، ٛٷ1422ٱ٢بئَي،  )اثف اني ، ١ٮيٴ و ٕٖز اٍُيبثي ٽَى ٕا

ٌاٻ ُاينف  ٙهَي ىٍ آًٍثب« ٕهني» ىٍ اٝڄ ٽ ٵي ث ى و ٕذٔ ٕبٽف ٵ٢ڄ .(308)ه بن، ٛ «يپف ث  ٍو يؼبن ٙني؛ ا

ز. « ٕهنيي»ث   (. ٙبيي ثنييف  91ٛٷ، 1419)ثَٹي،  وي ث  اٍډنٖشبن نيِ ٽ ؽ ٽَىٽ  اني  ځٶش ه ـنيف ډٚه ٍ ٕا

ٍا ٍواينز ىٍ ٽشنت اٍثٮن  ىاٍى     25 ٹَ  ثف اثي ٵ٢ڄ(. 269ٛٷ، ٥1415 ٕي، ) اني هڈ څٺت ىاى « چيٖيٶس» ػهز او 

ٍا ىٍ ثون٘ آننبن    299، 14ٛعٷ، 1413)ه يي،  ٕزٍاوي او ثف ٕبثٸ سٶچيٖي َٙيٴآنهب   ٽ  ىٍ ه  (. ٙنين وي 

ٍائ  ډني  فٟشػت( و ىٍ 436)ه بن، ٛ آوٍى هڈ ډي ،ٍوايز نياٍني ٽ  اُ ائ   َاي ٽشبة او ٥َيٺي ا ٙنبيبن   .ٽنني  ث

ز ٽ    (.199)ه بن، ٛ اني ٍوايز س ٝيٴ ٽَى  ٍا ١ٮيٴ و آٙٶش  ثف ٕبثٸ َٙيٴًٽَ ٕا

ٍا اُ اٝنلبة    ل يثف ٹِ٭ ډ ،ىٍ ايف ٕني سٌدرٍایتچهارم: ز و سنهنب او  ٍاوي ډؼه ڃ ٕا َاٍ ىاٍى ٽ  ايف  ٹ

ز 69، 2ٛعٷ، 1419)ثَٹي،  اني ثَٙ َى  اډبڇ ٝبىٷ ډشٶنَى   ډل نيثف ٹِ٭ن   ايف ٍوايز ثنَ  ٽ  (. ٙبيبن ًٽَ ٕا

ز و نيِ سنهب  ٍا اُ  ثف ډلج ة كٖفٕا ز. ډل يثف ٹِ٭ آن  ِاٍٗ ٽَى  ٕا نشبى    ثنف ډش ٽنڄ   ډل يثف ډ ٕي ځ نينِ ٕا

ز.  ٝيوٷ ٍا ىٍ ځَو  آنبن ٽ  اُ ائ   ٙين ٥ ٕيو ډؼه ڃ ٕا (. 437، ٛه نبن ) ٽنني  ٍوايز نياٍني، ًٽَ ډني  او 

َاٍ ىاٍى و نينِ س طينٸ او اُ ٕن ي ثَهني        84ٽ  ىٍ اثشياي  ،اُ او ٝيوٷػهز ٍوايز ُيبى  ث  ه يي ٥َيٸ ډٚنيو  ٹن

ٍا طٺ  ډي َان، وي  ٍاوي ډؼهن ڃ،    ي اينف ٍواينز نينِ ثن     ٕنن  ،(. ىٍ نشيؼ 105ٛٷ، 1413)ه يي،  ىاني ډشإه ػهنز 

 ٙ ى. ١ٮيٴ ٙ َى  ډي

ٍان اډبډين  ه انني  و    ٍا طٺ  و اُ ننبڇ  ډٮبوي  ثف ٭ بٍثف اثي معبوية، نؼبٙيىٍ ايف ٕني نيِ  پٌجن:رٍایتسٌد آو

ز ٽن   411)ه بن، ٛ ٽني ٕنز ډٮَٵي ډي ٍا اُ ثٍِځبن اهڄ ٭ بٍديٍٗ  اڅٮٺنڄ   ٍا ١نٮيٴ  ډٮبوين  ، ٭ٺيٺني (. نٺڄ ٕا

نش اٍ نيٖنز  س ز ٽ  وي ىٍ ن٪َ ٙيٮ  ډٖشٺيڈ و ٕا ٙنين  (. 237، 19ٛعٷ، 1413)هن يي،    ٝيٴ ٽَى  و اٵِوى  ٕا

ز ٽ   ه ييٽني. اڅجش   اُ او يبى ن ي ثمبت  نيِ ىٍ ٍٕبڅ ډٶيي شجب  ٽَى  و ث  ډٶييثَ آن ٕا اُ  ثنف ٭ نبٍ   معبويوة ػبي  ٙا

ز ډٮبويف ثف وهت ٷ، 1424)نؼبٙني،   ه ى س طينٸ ٙني    ډٮبويف ثف وهت  اډب ثب س ػ  ث  اينپ ؛)ه بن( يبى ٽَى  ٕا

ز ٽ   ،(412ٛ ٍا ىٍ ُډَ ٙين ډٶييثٮيي ٕا  ثبٙي. ثف ٭ بٍ معبويةطٺبر آوٍى  و ډن٪ ٍٗ  ةنبڇ وي 

 بشسسسٖ هحتَاٖٗ سٍاٗات. 2-3-2

ز ٽ  ىٍ ايف ډٺبڃ ث  نٺي آنهب ډجبىٍر  ډشف ٍوايبر دنغ  .وٍُيڈ ډيځبن  نيِ اُ وػ   ځ نبځ ن ٹبثڄ نٺي ٕا

 هعاسضت با لشآىالف( 

 َي. ىٍ ٹَآن ثبٍهب ثن ندي٘ اُ ايف نيِ آډي ٽ  ٍوايبر اوڃ، ىوڇ، ؿهبٍڇ و دنؼڈ اُ ػهشي ثب نّٜ َٙيٴ ٹَآن سٮبٍٟ ىاٍ

نز. هياونني ثن    إسل ڄ ٭ٺ ثز ځنب  هَ ٽٔ س ٤ٕ ه يٚشف س َاكز ثينبن ډني    ٽيي ٙي  ٕا ىاٍى ٽن  هنيؾ ٽنٔ     ٝن

ٍا ث  ىوٗ ثپٚي ن ي َاء: س اني ثبٍ ځنب  ىيڂَي  ز، نٖڄ . (15.)ٕا ثن   ٽ  ىٍ ُډبن ثٚنبٍر   ٕبٍ كبڃ ؿڂ ن  ډ پف ٕا

لبٷ ٌاة ىاى  ٙن ني ينب س نبڇ ُننبن دنٔ اُ        ةو٭ي ٕبٍ ىڅيڄ كٖبىر  ث  ،ثَىني َٕ ډي ، ىٍ ٭يڇ ډل٠ ث ٕا  ٕنبٍ  ٭ن
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نبٍ  ٙني  و ُا كني٠         ،ٕجت كٖبىر او ث  كي٠ ډجشق ځَىني؟! ىٍ ٍوايز اوڃ ث  َان انجينب ٙا نين ىهشن ث  كني٠ ٚن

ٍا ٽيٶنَ ثَهني ُا ُننبن          ث ز. ىٍ ثَهي ٍوايبر، ٭قو  ثنَ ٭ٺ ثنز كن ا و ٕنبٍ ، آن  ُار ُنبن يبى ٙي  ٕا ٭ن ان ډؼب

َاي آنپ  ُنبن اُ ډينبن   وآډي ډي اني ٽ  ىٍ ډؼبٔڅ ډَىان ثٖيبٍ ٍٵز هڈ ىانٖش  ن فك٢َر ٭َٞ  هڈ ٽَىني و هيا ث

ٍا ث  ايف ٭ َ اډنب   ؛(290ٛ ،1ع، 1380ٝيوٷ، ) ٌاة ځَٵشبٍ ٽَىډَىان هبٍع ٙ ني، هَ ډب  ىٍ ٍوُهبي هبٛ آنبن   ثن

بٓ دبٍ  ز ثَهقٳ آنـ  ىٍ ٍوايز اوڃ آډي  ،اي اُ ٍوايبر ٕا َان كني٠       ايف ،ٕا َان دينبډج ٥ ٍ نيٖز ٽن  س نبڇ ىهشن

 (.91ٛ، سب ثي٭بډچي، كَ ) ثچپ  سنهب ثَهي اُ آنبن اُ ايف اډشيبُ ثَه ٍىاٍني ؛نجينني

لبٷىن ٽَثب ٩بهَ ٹَآن، ډٮَٵي اُ ىيڂَ وػ   سٮبٍٟ ايف ٍوايبر  نز ٽن  ىٍ ٍواينز ىوڇ       ث  ٕا ٭نن ان ًثنيق ٕا

َاكز ىاٍى. ايف ىٍ ز ٽ  ځ  ثيان ٝ َاكز ثنَ آن ىاٍى ٽن  ًثنيق     يكبڅي ٕا ن ب٭يڄ ي ٹَآن ٝن نز  ٕا نلبٷ نن    ،ٕا  ٕا

 .(231ٛ، 7عٷ، 1390 )٥جب٥جبئي،

لبٷىٍ هنڂبڇ ثٚبٍر  ٕبٍ ىٍ ٍوايز ٕ ڇ نيِ اُ ٭ٞيبن  ٌاة ٹ ڇ ثني ٕا ٕجت ايف ځننب  هجنَ ىاى     َائيڄ ث ٕا و ٭

ز َاػٮ  ث  ٹَآن ث  ؛ٕا زٍوٙني  اډب ثب ډ بٍ  ډي ٽ  دييٕا ٍا ډنٌډ ڇ     ٕيبٷ آيبر ث  سٮؼت ٕبٍ  ٙا ٽنني و ٙنڂٶشي وي 

َاي وي و هبنيان٘ ى٭ب ډني  ؛ٙ بٍى ن ي َا ٵَٙشڂبن ىٍ دبٕن ا٭ؼبة او، ث َاي       ُي ٍا ثن ٽننني و ٍك نز و ثَٽنبر هنيا 

َاهيڈ اهڄ  ؛اڅْجٓيٕنزِ بِنَّن ٔ كٓ ينيٌ ډٓؼينيٌ     ٹبڅُ ا ؤَسَٮٕؼٓجيفَ ډِفْ ؤَډَِٕ اڅچَّ ِ ٍٓكٕ ٓزٔ اڅچَّ ِ وٓ ثََٓٽبسُ ٔ ٭ٓچَنيٕپُڈٕ ؤَهٕنڄَ  »ي؛ ٥چجن ډي ثيز اث

اي  ځ نبن او ٕنش ى    ثنبى. ثني   ]ٍٕنبڅز [ٽني؟ ٍك ز هيا و ثَٽبر او ثَ ٙ ب هبننيان   ځٶشني: آيب اُ ٽبٍ هيا سٮؼت ډي

ز.  ثٍِځ اٍ ٕا

َاهيڈث  ثيبن ٹَآن، ك لبٷنيِ هنڂبڇ ثٚبٍر  شي اث   ٭ٓچني   ٹبڃَ ؤَ ثَّٓٚنَْسُ ٔ ني » آيي: ، ىٍ ٽهنٖبڅي ث  ٙڂٶز ډيٕا

ُونَ نز     ؛ ؤَنْ ډَّٖٓنِيٓ اڅْپِجَُٓ ٵَجِڈٓ سُجَِّٓٚ َا ٍٕنيي  ٕا َا دينَي ٵن ىهيني؟ ثن  ؿن  ثٚنبٍر      ثٚنبٍسڈ ډني   ،ځٶز: آيب ثب اينپ  ډن

َاهيڈ تواٽن٘ سٮؼث  (. هياوني ىٍ دبٕن 54:)كؼَ« ىهيي؟ ډي ٍا نهي ډي آډيِ اث ٽنني سنب اُ نباډينيان نجبٙني و ىٍ      او 

ٍا ث   آي َ  ٽني ٙير نپ ه٘ ډي ثٮي نيِ يإٓ و نباډييي  َاهيڈ نن    ،(56-55: )كؼن ٍا. نن ٫ ثينبن و ىڅينڄ     ٕنبٍ  و  اثن

َاهيڈ نز و ثني   ٕبٍ ه بنني  ٙڂٶشي ك٢َر اث نز ٽن  سنهنب ثن       ٕا َائيڄ  ، ثنني ٕنبٍ  ىڅينڄ سٮؼنت    ډن٦ٺني ٕا ن  ٕا

ٌاة ٙ   ني.٭

٥ن ٍ ك٢ن ٍي و    سَٞيق ٹَآن، ډقئپ  ث  ٙ ى. ث  وػ  ىيڂَ سٮبٍٟ ايف ٍوايبر ثب ٹَآن، ىٍ ٍوايز ٕ ڇ آٙپبٍ ډي

َاهيڈٍوىٍٍو، ث   لبٷس څي  ٕبٍ و  اث ًاٍيبر72:)ه ى ٍا ثٚبٍر ىاىني ٕا ٭نن ان ينټ ډلنيص ثنب      ه ى ثن   ٕبٍ (. و 51:؛ 

٦ ځ  ډيو اڅهي ث  ځٶز  ډقئپ َاهيڈثٚبٍر،   دَىاُى و وٕا ز.ن  ٽ  ىٍ ٍوايز آډي  ؿنبنن  اث  نج ى  ٕا

 ٖ با تَساتّٗوسَب( 

ز ٽ  ايف ٍوايبر اٵِون ثَ ډوبڅٶز ثب ٹنَآن و سٮنبٍٟ ثنب يپنييڂَ، ٍيٚن  ىٍ اٵپنبٍ يهن ىي         ىاٍى و واٹ٬ اډَ آن ٕا

ز. اُ ډن٪َ نبآٙنبيبن ثن  ٭چنڈ و ىانن٘، كني٠ ػنِ ٍننغ و      ىٍثبٍة ثَهبٕش  اُ نبآځبهي   دچينيي  ٕبهش بن ثين ُن ٕا



ي بني و.../ ثشسػ٣ تؽج٥م٣ خب٤ٍبٜ حعشت ػبسٜ دس لشآٖ ٚ تٛسات، ثب تى٥ٝ ثش ٘مذ سٚا٤بت تفؼ٥ش٢    39  ُهَ  َن

ز ٽ  وػ ى آن ىٍ ؿَه ٍٙي ػٖ ي و ٍوكي ُننبن و ثنبٍىاٍي     ؿيِ ىيڂَي نيٖز؛ اډب اُ ن٪َ ٭چ ي اډَي ٥جيٮي ٕا

ز و نج ى آن ٭يت و ٽبٕشي ٙ َى  ډي بٕبً ډٮَٵي  ايٚبن ١َوٍي ٕا ىن اډ ٍ ٭نبىي و ٵيِي څن ّي ُننبن و    ٽَٙ ى. ٕا

ٌاة ځٌٙشڂبن، اُ ويْځي َان ځنب  و ٭ ٍا ډَىان ث  ػج ز ر هبي س  كني٠ و هشنن  اُ آن    ةن  نن  ىٍثنبٍ  اُ ثنبة  ٽن   ٕا

شٶبى   ٍار ډيٙي   ٕا ٌاة ځننب  ينټ نٶنَ اُ      ،آينني  ډني ٙن بٍ   اډ ٍ ٥جيٮي ٽ  ه ڂي ډ هجز اڅهني ثن    ،ٽني. ىٍ س  ٭ن

ز. هَؿنني اينف    ؛ٙ ى ځٌٙشڂبن ډٮَٵي ډي ٍا  يبٵش  ٕا َائيچي ډب نيِ  دنٌيَي  اطَو اڅجش  ايف سٶپَ ىٍ ثَهي اُ ٍوايبر ٕا

َاي      هبيي ٹبثڄ ډقك٪  ىٍ آن يبٵز ډي ثب ډشف ٭هي ٭شيٸ ډن٦جٸ نيٖز، اډب ٙجبهز ٽبډقً ٍار ىو ثنبٍ ډنبػ ٙن ى. سن 

ٍا ثبُځ  ډي هبػَٽ ؽ اػجبٍي   ٽني. و ٭چز آن 

لبٷىٍ ٍوايز ىوڇ ث  ًثيق ث ىن  َاهيڈ ٕا َاي االٯ و دبالن و ؿڂ نڂي آډين اث ِ  و ډبػ نبٍ    ئو ىيڂنَ ػ ينبر ٙا

ز ٽ  ٙجبهز ٙڂَٵ ٍار ىٍ نٺڄ ػِئيبر ىاٍىٙي  ٕا َاهيڈ ٝنجق ُوى ثَهبٕنز و ډٺنياٍي هينِڇ ػهنز      »: ي ثب س  اث

نش ...     .آس٘ ٹَثبني سهي  ن  ى ٍا ثَىٙا َان٘  نلبٷ و ىو نٶنَ اُ نن ٽ ٍا دبالن ٽَى و دَٖٗ ٕا ٘  «االٯ ه ى  : 22)دينياي

َاكز ىاٍى4ن3 ز ٽ  نٜ َٙيٴ ٹَآن ث  ًثيق ث ىن ك٢َر ٕا ب٭يڄ ٝ  (.112-102ر: )ٝبٵب (. ايف ىٍ كبڅي ٕا

َٗا ؿنبٹ  ثنَ ځنَىن     اُ ىيڂَ ويْځي َائيچي ث ىن ايف ٍوايز، ث ىن ػبي ه نلبٷ  هبي ٕا و دٚني بن ٙنين٘   ٕا

َاُ اُ ٍوايز نيِ ث  هبػَٕشڈ ثَ  ةىٍثبٍ ز ٽ  ايف ٵ نز. ىٍ         ٕا ٍار ه بهننڀ ٕا َائيچي و سن  ن ٥ ٍ ٽبډنڄ ثنب ٍواينبر ٕا

ز: ٍار آډي  ٕا ٍا ا» س  َاهيڈ  ز اث َاهيڈ ػن اة   ډيسي ځٌٙز و هيا ه ٕا َاهيڈ! اثن ٍا نيا ىاى: اي اث ډشلبن ٽني. دٔ او 

ٍا ٽ  ثٖيبٍ ىوٕش٘ ډي ،ىاى: ثچي هياونيا! هيا ٵَډ ى: يڂبن  دَٖر لبٷ  نش ، ثن  ٕنَُډيف ډ ٍينب      ،ىاٍي يٮني ٕا ثَىٙا

ٍا ثَ يپي اُ ٽ    (.3-1: 22)ديياي٘« ...هبيي ٽ  ث  س  نٚبن ه اهڈ ىاى ثَو و ىٍ آنؼب وي 

ٌاة آنهب ث  ٕبٍ   ٵَُنيان ىٍ ٍوايز ٕ ڇ ث نز   ډيبن آډي ٕوف ث  ٕبٍ ٕجت ٙڂٶشي  و ٭ ز. ايف ىٍ كنبڅي ٕا   ٕا

بٕبً َاي انجيبي اڅهي ث  ،ىٍ ٵَهنڀ ٹَآن ٽ  ٕا ٍا اُ   ،ويْ  ث انني. سٮنبثيَي ؿن ن     دنيٍ و انجينب ثَٙن َى    آنِ سياوڇ نٖنڄ 

َاهيڈ آڃ» ز «اث ٍار و ډيٚننب     ٕبٍ آن ث   نٖڄ و انشٖبة ،اډب ىٍ ٍوايز ٕ ڇ ؛ثيبنڂَ ايف كٺيٺز ٕا ډ اٵٸ ٵَهننڀ سن 

ز ٽ  نٖت اُ نبكي َاٍ ىاٍى. و ديٍ ىٍ اوڅ يزيبثي  ډيډبىٍ انشٺبڃ   و يه ىيز ٕا  هبي ثٮي ٹ

ٍاردنؼڈ و ؿهبٍڇ ٍوايبر ٽ  ٍٕي  ن٪َ ډي ث  زنيا نيِ ثَځَٵش  اُ س  ز ٭هني ډنف   » :. ىٍ ٭هي ٭شيٸ آډي  ٕا ايف ٕا

ز ىٍ ډيبن ډف و  ٍا    ثٮي اُ س  هَ ًٽ ٍي اُ ٙ ب ډوش ن ٙ ى و ځٌٙز ٹچٶ .ٙ ب و ًٍيز س ٽ  نڂب  ه اهيي ىٙا هن ى 

ٍا ثَٽز ه اهڈ ىاى و دَٖي نينِ اُ وي   ]ٕبٍ [ډوش ن ٕبُيي سب نٚبن آن ٭هيي ثبٙي ٽ  ىٍ ډيبن ډف و ٙ بٕز. او 

ڇ و دننؼڈ ىاٍى. اُ  ډٚبثهز ثٖيبٍي ثب نٺڄ ٍوايبر ؿهنبٍ ٭جبٍر (. ايف 16و 12، 17:11)ديياي٘  «ث  س  ه اهڈ ثوٚيي

ٍار، ٕنجت آٙنٶشڂي و        يآيي ٽ  اهٌ ٙٶبهي اهجبٍ انجيب ايف ډشف ثَډي ځٌٙش  اُ اهڄ ٽشبة و ن  ٍػن ٫ ثن  ننٜ سن 

ز. ث  ىٍهڈ َان و س څني    اي ځ ن  آډيوشڂي ىٍ ايف اهجبٍ ٙي  ٕا نلبٷ ٽ  اډَ ث  هشن  ٽَىن دٖن ډنَسج٤ ثنب يپنييڂَ     ،ٕا

ُار و ٽيٶنَ كٖنبىر و سننيه يي ينټ ُن سٞن ٍ      ٕوشي و ډٚٺز هشنن  ٽن   ،ٵَٟ ٙي  و ثييف ٝ ٍر  َىن، ډؼنب

ز.  ٙي  ٕا
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بٍ  ډي ػ اى ٭چي شبن ةٽني ٽ  اهڄ اهجبٍ ىٍثبٍ ث  ايف نپش  ثبٍهب ٙا َان ځٌٙش ، ثنب   ىٕا اطَدنٌيَي  هبي اٹ اڇ و ديبډج

ٍا هچ٤ ٽَى  ٍا ثبُ ځٶش  و ډٮ  الً آنهب  َاي اني.  اُ ٽشبة ډٺيٓ ډ٦بڅجي  ٍا( ه ٖنَ    ٹن٦ن ٍ  نٖنجز   ،اهجبٍ ،ډظبڃث )ٹن٦ن 

َاهيڈ َاهڈ ثفٍا  ىوڇ اث َاهڈ اني ٽن    ىانني و اُ ايف نپش  ٱبٵڄ ث ى  ډي اٵ َاهيڈ   اٵن نز  هن ى اثن  ٷ،1413)٭چني،   ٕا

 (.448، 1ٛع

 اسشائ٘ل با تفس٘ش سش گشداًٖ بٌٖ عصش تحشٗف حم٘مت غ٘بت ٍلٖج( 

ز ٽ  ثڂ يي ديٚينيبن ٵَٹ ٌاثي ىؿنبٍ      ِ ډبننني ثنني  نين  ،يٮني ٙيٮ  ،نبػي   ٩بهَ ٍوايز ٕ ڇ ثَ آن ٕا َائيڄ ثن  ٭ن ن ٕا

ٍاهپبٍ ٹ ڇ ثني اني و اډبڇ ٝبىٷ ځٚش  ٍا ث  آنهب ديٚنهبى ډي ه بن  َائيڄ  ٌاة ٍهبيي يبثني. ىٍكنبڅي  ٕا ٽن    ىهي سب اُ ٭

ٌاة٭َٞ ٱيجز وڅي ز ٽ  هياوني ث  س بڇ ډٖش٢ٮٶبن ٍوي ُډيف و ه  ةثچپ  و٭ي ،، ن  ٭ انجينبي    كٸ اڅهي ٕا

ز ٽ  اډيي سلٺٸ آن ىٍ آيني  ډي ُ ٕنزاڅهي ىاى  و يپي ا ٕجت ځننب    ٍوى و هَځِ ايف ٱيجز ث  هبي كش ي هياوني ٕا

 ٭ي  هبٝي ىٍ ځٌٙش  نيٖز.

 ٥ٌش٢ ٘ت٥دٝ

شبن ك٢َر   ډٺبيٖ .1 ٽنني ٽن  ٹنَآن     ډٚنوٜ ډني  يبىٙني   ىٍ ٭هي ٹييڈ و ډشف ٹَآن ٽَيڈ و ٍوايبر  ٕبٍ ىٕا

ز ٥ ٍ ٽچي ىٍٝيى ايؼبى يټ ه٤ ٵپَي ثَ ډل ٍ هيايز ث  ٍا   ؛و سَثيز ث ى  ٕا وڅي ٽشت سبٍيوي ٽ  ثٚنَ آن 

ِاٍٗ ػِئينبر سپين    ى  ٽَهبي إٓ بني ٽ  ىٕز ثَٚ ىٍ آن ىهبڅز  سلَيَ ىٍآوٍى  يب ٽشبة  ث  ٍٙش ز، ثَ ځ ٕا

 اني. ٽَى 

نقډي     ىيني  ډني   ٕنبٍ  ىٍ ٽشبة ډٺيٓ و ٹَآن، سٶبور ٵبكٚي ىٍ ثيبن ٙوٞنيز   .2  ٙن ى. ثَهني اُ ٍواينبر ٕا

َائيچي( نيِ ثب ٍار )ٕا ٍاني ٹَآني ه ڂبڇ ث ى  ،سإٕي اُ س   اني. ىٍ سوَيت ايف ثبن ي ن 

ٍا هڈ ٕبٍ ٹَآن اُ  .3 نز و اُ او ىٍ     ث  نيپي يبى ن  ى  و اُ وي سؼچيڄ ٽَى  و او  ٽقڇ ثب ډقئپ  ډٮَٵني ن ن ى  ٕا

َاهيڈ نجي ٙ بٍ اهڄ  .ٽني ډيسؼچيڄ  ثيز اث

ٍار و  .4 قډي، نُ  ىٍ س  َاهيڈ    كٖ ى ُني ثيه  و ٕبٍ ٍوايز ٕا نز   ٽ  ٭بډنڄ ىٍوٱڂن يي اثن ډٮَٵني   ،ثن ى  ٕا

ٌاة ؿهبٍٝيٕبڅ ٕبٍ هب  . ىٍ ايف نٺڄٙ ى ډي َائيڄ، كني٠ ُننبن و هشنن    ثني  ٭بډڄ و ىڅيڄ ٭ و ىٍى ډنَىان    ٕا

ز.  ٽٚيين آنبن ډٮَٵي ٙي  ٕا

ٍار و ٭هي ٭شيٸ ىاٍى. ايف ٍوايبر اٵِون ثَ ډٮب١ٍز ثب نٜ و ٩بهَ ٹَآن، ٙجبهشي ٙڂَٳ .5  ثب ډش ن س 

نبى آنهب نيِ اٵ .6 ٍاويبن١ٮيٴ، آٵبسي ؿ ن ث  ِون ثَ ډشف ايف ٍوايبر، ٕا و انٺ٦نب٫، إٍنبڃ    ،ډه ڄ و ډؼه ڃ ث ىن 

زو سٞليٴ ىٍ ٕني   .ىؿبٍ ٕا
  



ي بني و.../ ثشسػ٣ تؽج٥م٣ خب٤ٍبٜ حعشت ػبسٜ دس لشآٖ ٚ تٛسات، ثب تى٥ٝ ثش ٘مذ سٚا٤بت تفؼ٥ش٢    41  ُهَ  َن

 ٔٙبثغ

 .ٝبىٍ ىاٍ ثيَور، ،اِىجش٢ اِؽجمبتسب،  ثي ډل ي، ٕٮي، اثف

 االٕقډي . مكتبةډل  ىثف ٭جبٓ، ٍيبٟ، اهلل ثف  ٽ ٙ٘ وٝي ث ، 3ع، اِشخبَ ةمعز اِؼُّ ٚ ٷ، 1408ػنجڄ، اك ي،  اثف

ي، اك يثف كٖيف،  اثف َ إقډي.ٽ ٙ٘ ډل ي١ٍب كٖيني ػقڅي، ٹ ، ث سخبَٷ، 1422ٱ٢بَئ  ڈ، ٚن

 .العلمية اڅپشت ىاٍ ثيَور، ،اِحذ٤ث ٔختّف تأ٤ُٚسب،  ثي ډٖچڈ، ثف ٭جياهلل ، ٹشيج اثف

 نب.  اك يكٖف، ثيَور، ثيٽ ٙ٘ ٭جياهلل ث ، 1عاڅيوٍي(،  برواية) ٔؼ٥ٗ تبس٤خ اثٗٷ، 1399ډٮيف، يليي،  اثف

 نب. ثيَور، ىاٍ ٝبىٍ، ثي، 5ع، ِؼبٖ اِؼشةٷ، 1405ډن٪ ٍ، ډل يثف ډپَڇ،  اثف

ٍٿ  األ١ اء. ىاٍ ،، ثيَورا٣ِ تصب٥٘ف اِـ٥ؼٝ الذريعةٷ، 1403ډل يډلٖف،  سهَاني، آٹبِث

ٹي، اك يثف ډل يثف هبڅي،   ٹڈ، ډپشت ٍٙي.وڇ، ؽ ىٽ ٙ٘ ػ اى ٹي ډي،  ، ث سخبَٷ، 1419َث

وػَىى، ٕيي ، سهنَان،   ثلَاڅٮچن ڇ  و كٖيف ثلَاڅٮچ ڇډل يٝبىٷ  قيٞلس و لٺٸ، س1ع، الزجالسةاِفٛائذ ٷ، 1405،  ډهيى ثلَاڅٮچ ڇ َث

بىٷ مكتبة  . اٞڅ

وني، ٭چي،  اهيڈ ىٍ ٍوايبر و س اٍين يه ىي» ،1387َث  .127-115ٛ، 37-36ٗ، پظ٣ٞٚ تبس٤خ، «ډٖيلي و إقڇن  ُنبن اَث

بىار اهيڈ ىٍ ٹَآن و ٍواينبر  »، 1387ٵَػبډي، و ا٭٪ڈ  سهبډي، ٵب٥   اٖڅ ، ٝنليٶ  ډجنيف،   ػّـْٛ لـشآٖ ٚ حـذ٤ث   ، «ٕبٍ  ه َٖ اَث

ٗ43 ،93-123. 

وػَىي، ٭چي  اهلل ډَ٭ٚي نؼٶي. ٽشبثوبن  آيز، ٽ ٙ٘ ډهيي ٍػبيي، ٹڈ ث ، 1ع، ؼشائف إِمبَٷ، 1410اٝٲَ،  ػبثچٺي َث

 .االٕقډي  المكتبة ډنٚ ٍارؽ ٙٚڈ،  ،اِـ٥ؼٝ ٚػبئُ، سب ثي كٖف، ډل يثف ٭بډچي، كَ

 .ثيَور، ىاٍ ٝبىٍؽ ٕ ڇ، ٽ ٙ٘ ډ٦ٞٶي ٭جياڅٺبىٍ ٭٦ب،  ث ، 3ع، تبس٤خ ثغذادٷ، 1417ه٦يت ثٲياىي، اك يثف ٭چي، 

 .، نؼٴ اَٙٳ، ىاٍاالٕقډي ٔدٕغ اِشخبَ اِحذ٤ث ٚ تفص٥ُ ؼجمبت اِشٚاٜٷ، 1413ه يي، اث اڅٺبٕڈ، 

 .ٽ ٙ٘ ٭چي ډل ي ثؼبوي، ثيَور، ىاٍ ٝبىٍ ث ، 3ع، ٥ٔضاٖ االػتذاَٷ، 1382ًهجي، ډل ي، 

 .ډنيفاډ، ٹڈ ،ډل يػ اى ًهني سهَاني  سَػ ، ػُّ اِـشا٤غ، 1380 ،ٹ ي ثف ثبث ي  ٝيوٷ، اث ػٮٶَ ډل يثف ٭چي

 .ٽ ٙ٘ كٖيف ا٭چ ي، ثيَور، ىاٍٝبىٍ ث ، 2ع، ػ٥ٖٛ اخجبس اِشظبٷ، 1404 ننننن ،

 .ٹڈ، ىٵشَ انشٚبٍار إقډيؽ ىوڇ، ٱٶبٍي، اٽجَ  ٭چي ، ډلٺٸال٤حعشٜ اِفم٥ٝٔٗ  ٷ، 1413 ننننن ،

ت تفص٣ّ٥ ؿٙبػ٣ وتبة، ١1382 يَي، ډل ي١ٍب،   ٕٖ  آډ ُٙي دْوهٚي ډٌاهت إقډي.اٹڈ، ډ ،اػال٣ٔ ٔزٞا

 .اال٭چ ي څچ ٦ج ٭بر، ثيَور مؤسسة، ا٥ِٕضاٖ ف٣ تفؼ٥ش اِمشآٖٷ، 1390ٕيي ډل يكٖيف، ٥جب٥جبئي، 

ٓ.ليٞس، تشخٕٝ تفؼ٥ش ؼجش٢، 1389ډل يثف ػَيَ، ٥جَي،   ق كجيت يٲ بيي، سهَان، س 

ٍ. ، ث خبٔغ اِج٥بٖ ػٗ تأ٤ُٚ اِمشآٖسب،  ثي ننننن ،  ٽ ٙ٘ ػ يڄ ٭٦بٍ ٝيٹي، ثيَور، ىاٍٝبى

 ٹڈ، اك ي. ،ٽ ٙ٘ ٭جبىاهلل سهَاني و ٭چي اك ي نبٝق ث  ،اِغ٥جٝٷ، 1411، ثف ٭چي ثف كٖف اث ػٮٶَ ډل ي٥ ٕي، 

 .اڅنَٚ االٕقډي مؤسسة، ػ اى ٹي ډي اٝٶهبني، ٹڈ ډلٺٸ، سخبَ اِؽٛػ٣ٷ، 1415 ن ،نننن

 .اڅ َس٢ ي  و ډ٦جٮشهب المكتبةنؼٴ اَٙٳ، ، ډل يٝبىٷ ثلَاڅٮچ ڇ ٸيلٺس، فٟشػتسب،  ثي ننننن ،

 .ايبڇ ،، سَػ   ډل ي ٕذهَي، ٹڈس٘دٟب٢ صٞشا، 1390 ٭بډچي، ٕييػٮٶَ ډَس٢ي،

 .العلمية اڅپشت ىاٍ ثيَور، ،اِىج٥ش اِعؼفبء ،ٷ1418، ٭ َو ډل يثف ٭ٺيچي،



42                             ،َ1400چٟبسْ، پب٥٤ض  ؿٕبسٜدٚاصدٞٓ،  ػب 

 ثٲياى، ىاٍاڅٺَآن.، 1ع، إِفصُ ف٣ تبس٤خ اِؼشة لجُ االػالْٷ، 1413٭چي، ػ اى، 

 .المطبعة العلميةٍٕ څى ډلقسى، سهَان،  ٕييهبٙڈ قيٞلس، تفؼ٥ش اِؼ٥بؿ٣ٷ، 1380٭يبٙى، ډل يثف ډٖٮ ى، 

اهيڈ ٹ ى، ٭چى ى، ٥يّت ق يٞلس و ٸيلٺ، س1ع ،تفؼ٥ش اِم٣ٕٷ، 1404،  ثف اَث  .ٹڈ، ىاٍ اڅپشبةؽ ٕ ڇ، ډ ٕ ى ػِاَئ

 ډٞن٦ٶ ى، و كٖنف   ٥ ٕنى ډل يثف كٖف  قيٞلو س ٸيلٺ، س اِشخبَ معز ة اِىـ٣ ـ اخت٥بس  سخبَ، ٷ1409٭ َ،  ډل يثف ٽٚى،

َ ډإٖ ، ډٚهي ڂب  ٚن  ډٚهي. ىاٚن

 .سهَان، ىاٍاڅپشت االٕقډي ؽ ؿهبٍڇ، ه نيي، اٽجَ ٱٶبٍي و ډل ي آ ٸ ٭چييلٺس، وبف٣، 1389ٽچيني، ډل يثف يٮٺ ة، 

َ ٭چ ي  إقډي . ،سهَان، 12ع، ثحبساال٘ٛاسسب،  ثيډؼچٖي، ډل يثبٹَ،   ٚن

 .َٕوٍ ٹڈ، ،اِمّٛة حساة، 1384 ،ننننن 

 ثيَور، االٕقډي .ؽ ٕ ڇ، ٽ ٙ٘ ٕييډيَ٭چي َٙيٶي،  ، ث المختارةاِفصَٛ ٷ، 1414ډٶيي، ډل يثف ډل ي، 

 .، ٹڈ، إقډيي ډ ٕى ٙجيَي ُنؼبنيٕيٸ يلٺس، سخبَ ٘دبؿ٣ٷ، 1424، ك يثف ٭چيابٓ اڅٮجّ ثيانؼبٙي، 

بئي، ك فا ٖن اهيڈا ډل  ى ٸيلٺس ،ٚإِتشٚوٖٛ اِعؼفبءٷ، 1396 هَإبني، ٭چي ثف ٙٮيت ك يثفا ث ٭جياَڅ  .اڅ ٭ي ىاٍكچت، ُايي،  َث

اهيڈ آيشي، تبس٤خ ٤ؼمٛث٣، 1366وا١ق،  يٮٺ ثي، اثف  سهَان، ٭چ ي و ٵَهنڂي.دنؼڈ،  ؽ، سَػ   ډل ياَث

 
 
 


