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چكيده 

كه ٔزيغٗ ٍؤاي اى ِب٘يذ .           كه ِٕٞك اكيبْ ٚؽيبٔي، ايّبْ اٍبً ٔغبد ٚ هٍزگبهي اٍذ

اى ٍٛي كيگو ِزىٍّبْ كه ٝٛي ربهيـ، . ايّبْ ٚ كغلغخ فُٙ آْ، اِوي ُِٙ ٚ ٙوٚهي ِي ّٔبيل

ٖ أل اى عٍّٗ ثوفي آْ ها اى ٍٕـ ٦ِوفذ . هٚيىوك٘بي ِزفبٚد ٚ گبٖ ِز٦بهٙي كه ِٛهك آْ اهائٗ ووك

ٚ رٖليك ٥مٍي ٚ كه ِمبثً گوٚ٘ي آْ ها اِوي ٥مً گويي ِي كإٔل، ثوفي آْ ها اى عٌٕ ٥ًّ 

ٖ أل . ر٦ويف ووكٖ ٚ گوٚ٘ي ٔيي ثواي آْ ِب٘يزي اى عٌٕ ا٥زّبك ٚ ٚفبكاهي لبئً ّل 

كه ايٓ ِمبٌٗ كيلگبٖ غياٌي كه ِٛهك ايّبْ ثوهٍي ّلٖ اٍذ كه ايٓ عٙذ ثيْزو آصبه 

والِي ايْبْ ِٛهك ثوهٍي لواه گوفذ اِب ٚي ٕوفًب كه ِٛاهك ٦ِلٚكي ثٗ ايٓ َِبٌٗ پوكافزٗ 

ٗ ٘ب ها ٔيي هّٚٓ وٕيُ ٗ ٘ب، اث٦بك ٔبگفز . اٍذ ٌنا ٦ٍي ّلٖ رب ثب رؾٍيً گفز

          غياٌي ثٗ ٥ٕٛاْ يه ِزىٍُ ا٦ّوي، ؽميمذ ايّبْ ها رٖليك ٚ رٍَيُ لٍجي َٔجذ ثٗ 

ِي كإٔل  (٦ِوفذ)ؽمبيك كيٓ ِي كأل ٚ ثب ِفَولي وٗ ايّبْ ها اى ٍٕـ ٝب٥بد يب رٖليك ِٕٞمي 

ْ عب  وٗ ايّبْ ها . ِقبٌف ثٛكٖ ٚ ثب كاليً ٥مٍي ٚ ٔمٍي ثٗ هك ٢ٔويبد آٔٙب پوكافزٗ اٍذ ٚ اى آ

 (والَ)رٖليك لٍجي ِي كأل ٚ ٔيي ثٗ كٌيً گوايْبد ٥وفبٔي ثواي ر٦ٍيُ ٚ ر٦ٍُ َِبئً ا٥زمبكي 

اّ٘يذ چٕلأي لبيً ٔيَذ ٚ كه ثيْزو ِٛا٤ٙ، آْ ها رغٛيي ّٔي وٕل، ثٗ ٔؾٛي وٗ ايٓ هٚيىوك 

ٚ رٍميِ اى يميٓ يه يميٓ هٚاْ ّٕبٍبٔٗ ثبّل ٔٗ . ثب٥ش ّلٖ رب ايّبْ رمٍيلي ها لبثً لجٛي ثلأل

. يه يميٓ ِٕٞمي

  

ٖ ٘ب ايّبْ، ِؾّل غياٌي، ٥مً ، اهاكٖ، ٦ِوفذ، ِز٦ٍك ايّبْ :    وٍيل ٚاژ

  

 مقدمو- 1

          ايّبْ يىي اى ٥ِٛٙٛبد ُِٙ كه والَ اٍالِي ٚ اى َِبئٍي اٍذ وٗ كه ؽٛىح فٍَفخ 

ل٦ًٞب اٌٚيٓ پوٍْي وٗ ثبيل ثٗ آْ پوكافزٗ ّٛك، ٍؤاي اى چيَزي ٚ . كيٓ ٔيي ِٞوػ ِي ثبّل

كه ايٓ ِٛهك ٢ٔويبد ِقزٍفي ِٞوػ ّلٖ اٍذ وٗ كه يه رؾٍيً وٍي . ِب٘يذ ايّبْ اٍذ

: ِي رٛاْ آٔٙب ها ثٗ ٍٗ هٚيىوك رمَيُ ووك

هٚيىوك فيٍَٛفبٔٗ  (اٌف

٥ٛٔي "ثٗ ثيبْ كليك رو، ايّبْ . ثواٍبً ايٓ هٚيىوك، گٛ٘و ايّبْ اى عٌٕ ٦ِوفذ اٍذ

ٖ ٘ب ٖ ٘ب َ٘زٕل. اٍذ" ا٥زمبك ٔب١و ثٗ گياه . ي٦ٕي اٚاًل، ٥ٛٔي ا٥زمبك اٍذ ٚ صبٔيًب، ِز٦ٍَك آْ گياه

ٖ اي ثٗ ايّبْ ٔبِيل ِٞبثك ايٓ هٚيىوك . ثٕبثوايٓ ِي رٛاْ رٍمي فيٍَٛفبٔٗ اى ايّبْ ها هٚيىوك گياه

اٌجزٗ ايّبْ يب ا٥زمبك ثٗ ". فلاٚٔل ٚعٛك كاهك"ي٦ٕي ا٥زمبك ثٗ ايٓ گياهٖ وٗ " ايّبْ ثٗ فلاٚٔل"

فلاٚٔل ِٕؾٖو ثٗ رٖليك ايٓ گياهٖ ٔيَذ ٚ فوك ِؤِٓ يب ٦ِزمل ثٗ فلاٚٔل، ثٗ َِبئً كيگو 

ٖ أل، ُ٘  ٖ ٘بيي وٗ اى عبٔت فلاٚٔل ٚؽي ّل ُ چْٛ إٛي ا٥زمبكاد كيٕي ٚ ِغ٥ّٛخ گياه ٘

ٖ اي ثٗ . ا٥زمبك ِي ٚهىك . ر٦جيو ِي ّٛك" belief that"اى ايٓ ٣ٛٔ ٔگوُ ي٦ٕي ايّبْ گياه

هٚيىوك ٥بهفبٔٗ  (ة



ثٗ ثيبْ كليك رو، ايّبْ ٥ٛٔي .           ثواٍبً ايٓ هٚيىوك، گٛ٘و ايّبْ ٚهاي ٥مً ٚ ٦ِوفذ اٍذ

اٍذ ٚ ثٕبثوايٓ كه ٍبؽذ اهاكٖ رؾمك " ا٥زّبك" ي٦ٕي اٚاًل، ٥ٛٔي . اٍذ" ا٥زّبك ٔب١و ثو ّقٔ"

ثٕبثوايٓ، ِٞبثك . ِي پنيوك ٔٗ كه ٍبؽذ ٦ِوفذ، ٚ صبٔيًب، ِز٦ٍَك آْ يه ّقٔ اٍذ ٔٗ يه گياهٖ

ايٓ هٚيىوك، ايّبْ ف٦ً اهاكٖ اٍذ؛ ٦ٙٚيذ ٚعٛكي فبٕي اٍذ وٗ رّبِيذ ٚعٛك آكِي ها كه ثو 

ٖ رو اى ٥مً ٚ ٦ِوفذ كٍذ ِي ك٘ل اى ايٓ هٚ ِي رٛاْ . ِي گيوك ٚ ثٕبثوايٓ كه ٍبؽزي گَزوك

ٖ اي ثٗ ايّبْ ٔبِيل " belief in"وٗ اى آْ ثٗ . هٚيىوك ٥بهفبٔٗ اى ايّبْ ها هٚيىوك ٚعٛكي يب غيوگياه

. ر٦جيو ِي ّٛك

ٗ اي ِيبْ كٚ ِٛعٛك ِزْقٔ اٍذ ٚ ِؤِٓ ثب رّبَ           " كه ايٓ هٚيىوك، ا٥زّبك يب رٛوً هاثٞ

. ٚعٛك فٛك، رّبَ ٚعٛك فلاٚٔل ها ِي ٍٝجل ٚ رغوثخ اٚ اى ٍٕـ كهگيوي ٘بي ٚعٛكي اٍذ

٥وفبٔي - هٚيىوك عب٤ِ يب فٍَفي (ط

ٗ اي وٗ            ثواٍبً ايٓ هٚيىوك، ايّبْ ٦ٙٚيذ ٚعٛكي اي پيچيلٖ ٚ چٕل ث٦لي اٍذ؛ ثٗ گٛٔ

اٌجزٗ چٗ ثَب كه ايٓ ٦ٙٚيذ ٚعٛكي، . ّٔي رٛاْ اث٦بك گٛٔبگْٛ آْ ها ثٗ يه ث٦ل فبٓ فوٚوبٍذ

ٗ اي، اِب كه ٥يٓ ؽبي، اث٦بك  ٖ اي كيگو ٔمِ ؽبّي ٖ اي اث٦بك ٔمِ ِؾٛهي كاّزٗ ثبّٕل، ٚ پبه پبه

ث٦ل اٚي، : كه ايٓ هٚيىوك، ايّبْ كٍذ وُ ٍٗ ث٦ل اٍبٍي كاهك. ِقزٍف، الىَ ٚ ٍِيَٚ يىليگؤل

ث٦ل كَٚ، اهاكي اٍذ وٗ كه آْ ر٦ٙل ِؤِٓ ثٗ فلاٚٔل كه اٝب٥ذ ٚي اى .٥مٍي يب ٦ِوفزي اٍذ

ٖ گو ِي ّٛك ٚ ث٦ل ٍَٛ، ٥بٝفي اٍذ ي٦ٕي ايّبْ ٘و چٗ ثبّل، ثب ّٛه . فواِيٓ اٌٙي عٍٛ

(          37-36:، 17ٕٔ). ٥بٝفي ٢٥يّي ّ٘واٖ اٍذ

          آهاء ٚ ٢ٔويبد ِقزٍفي وٗ كه ِٛهك ايّبْ اهائٗ ّلٖ اٍذ ها ِي رٛاْ ثب يه كيل ٚ ٔگوُ 

ٓ  ِمبٌٗ ثٗ ثوهٍي . وٍي ٚ ٕوف ٢ٔو اى عيئيبد، ثب يىي اى الَبَ يبك ّلٖ رٞجيك كاك كه اي

ٗ ايُ ثوهٍي كيلگبٖ اٚ ٔٗ رٕٙب ثٗ ٥ٕٛاْ يه كإّْٔل ثيهگ ٚ  ِب٘يذ ايّبْ اى كيلگبٖ غياٌي پوكافز

ِؤصو كه عٙبْ اٍالَ ؽبيي اّ٘يذ اٍذ ثٍىٗ اى ايٓ ٌؾبٟ لبثً رٛعٗ اٍذ وٗ غياٌي ر٦ٍيُ ٚ ر٦ٍُ 

٥ٍُ والَ ٚ َِبئً ا٥زمبكي ها ثواي ِوكَ عبيي ّٔي كأل ٚ آْ ها رؾويُ ِي وٕل ٚ ٥ٍُ والَ ها ثواي 

كه ِمبثً، آْ چٗ ثيِ اى ٘و ٥بٍِي كه ىِبْ ِب ثواي كيٕلاهي ٚ رؾمك . ايّبْ ِوكَ ِٚو ِي كأل

اٍذ، ٌنا ثوهٍي كيلگبٖ اٚ ِي رٛأل ثو فُٙ  (والَ)ايّبْ ِٛهك رأويل لواه ِي گيوك، ايٓ ٣ٛٔ ر٦بٌيُ 

اى ايٓ هٚ كه ايٓ ِمبٌٗ ٦ٍي ّلٖ . ِب اى ايّبْ ٚ كه ٔزيغٗ اهىيبثي ِب اى هُٚ ِوٍَٛ، ِفيل ثبّل

ٖ ٘بي ِغبيو اى كيلگبٖ  ِب٘يذ ايّبْ، هاثٞخ آْ ثب ٥ٛاٍِي چْٛ ٥ٍُ، اهاكٖ، ٥ًّ ٚ ٔيي هك كيلگب

. غياٌي ِٛهك رؾٍيً ٚ ثوهٍي لواه گيوك

 معناي لغوي ايمان- 2

            كه ٦ِٕبي ٌغٛي ايّبْ افزالفي ٚعٛك ٔلاهك ٚ ِيبْ ِزىٍّيٓ ٚ اً٘ ٌغذ ارفبق ٢ٔو ٚعٛك 

(. 24:، 5ٓ)". ثٗ ٦ِٕبي رٖليك اٍذ" آِ"ايّبْ ِٖله ثبة اف٦بي اى هيْخ . "كاهك

ثٗ ٦ِٕبي ٍىْٛ ٔفٌ ٚ اّٝيٕبْ -"1          ٚ ِفَٙٛ إِيذ ثٗ كٚ ٦ِٕب اى ايّبْ َِزفبك ِي ّٛك 

، ي٦ٕي آهاِِ ٚ اّٝيٕبٔي ٔيىٛ ثو ٔفٌ ٚ هٚاْ "فالٔي ايّبْ كاهك"فبٝو ٚ ٌنا ٚلزي گفزٗ ِي ّٛك 

( 50:، 7ٓ)".ىيوا وٗ ِٛعجبد فٛف ٚ ٔبآهاِي ٚ اٙٞواة فبٝو، كه اٚ ٚعٛك ٔلاهك. ٚي ؽىّفوِبٍذ

ٓ وٗ ايّبْ، أَبْ ها اى رىنيت ٚ ِقبٌفذ َٔجذ : ثٗ ٦ِٕبي ايّٕي اى رىنيت ٚ ِقبٌفذ-"2 ي٦ٕي اي

( 97: ، 6ٓ)". ثٗ ِز٦ٍَك ايّبْ كه اِبْ ِي كاهك

ْ ٝٛه وٗ گفزٗ ِي ّٛك  ..." آِٓ ثبهلل ٚ "          وٍّٗ ايّبْ ُ٘ ثب ؽوف ثبء ِز٦لي ِي ّٛك، ّ٘ب

ْ ٝٛه وٗ گفزٗ ِي ّٛك "الَ"ٚ ُ٘ ثب ؽوف  ِز٦لي ّٛك، ٦ِٕبي  (ثبء)اگو ثب ؽوف ". آِ هلل"، ّ٘ب

لجٛي "ي٦ٕي " ام٥ٓ"ِز٦لي ّٛك ثٗ ٦ِٕبي " الَ"ها كه ثو كاهك ٚ اگو ثب ؽوف " ا٥زواف ِي وُٕ"

ثواي ِضبي كه . ٚ ثٗ ٘و كٚ اٍز٦ّبي كه لوآْ وويُ آِلٖ اٍذ. ، فٛا٘ل ثٛك"ِي وُٕ ٚ ام٥بْ كاهَ

" ٚ ِب أذ ثِّٛٓ ٌٕب"ي٦ٕي ُِٔمُو ٚ ٦َٔزوف ثّب أيٌذ ٚ آيخ  (53/آي ٥ّواْ )" إِب ثّب أيٌذ"آيٗ 



ٚ ٕلق ٌٗ "ي٦ٕي  (٥/26ٕىجٛد" )ٚ آِ ٌٗ ٌٛٛ"ٚ آيخ ". ٚ ِب أذ ثّٖلق ٌٕب"ي٦ٕي  (17/يٍٛف)

ٌٛٛ ."(5ٓ ،:35 )

ِفَٙٛ ٍىٛٔذ ٔفٌ ٚ ٚصٛق ٚ ّٝبٔيٕٗ ها كه ٦ِٕبي ايّبْ اى اثٛىيل ٔمً "فقو هاىي، 

( 23:، 2ٓ، ط4)". ِب ٚصمذ"ي٦ٕي " ِب إِذ اْ اعل ٕؾبثٗ: "ِي وٕل وٗ ٚلزي ِي گٛئيُ

ٓ وٗ "          پٌ ثٗ ٝٛه فالٕٗ ِٞبثك ٦ِٕبي ٌغٛي ايّبْ،  ّقٔ ِؤِٓ ثب رٖليك فٛيِ اى اي

ٍقٓ فالف ٚ ونثي ها ثپنيوك، ايّٓ ِي ّٛك ٚ ُ٘ ايّبْ ثب٥ش ِي ّٛك وٗ ٚي فٛك ّ٘ٛاهٖ اى 

ُ چٕيٓ ايّبْ ٍجت ايغبك آهاِِ ٚ ٍىْٛ  رىنيت ٚ ِقبٌفذ ثب ؽك ِْٖٛ ٚ كه اِبْ ثّبٔل ٚ ٘

( 45:، 1ٓ، ط3)".ٔفٌ كه أَبْ ِي گوكك

 حقيقث ايمان يك حقيقث شزعي اسث- 3

            اى ٔىبري وٗ كه ثؾش ايّبْ لبثً موو اٍذ ٚ ثيٓ ِزىٍّيٓ اٍالِي ا٥ُ اى اّب٥وٖ، 

٦ِزيٌٗ ٚ ّي٦ٗ ِْزون ِي ثبّل، آْ اٍذ وٗ ؽميمذ ايّبْ يه ؽميمذ ّو٥ي اٍذ ي٦ٕي 

ٚ ايٓ ؽميمذ ها ّٔي رٛاْ ثب اٍزلالي ٘بي ٥ٍّي . فلاٚٔل اٍذ وٗ ِي گٛيل ؽميمذ ايّبْ چيَذ

ٗ أل ثفّٕٙل . ٚ يب فٍَفي ثلٍذ آٚهك رالُ ٕبؽت ٢ٔواْ ٔيي كه ايٓ ِٛهك عي ايٓ ٔجٛكٖ وٗ فٛاٍز

فلاٚٔل ايّبْ ها چٗ كأَزٗ اٍذ، آيب آْ ها رٖليك أجيبء كأَزٗ يب ٥ًّ ثٗ ١ٚيفٗ ٚ يب ٦ِوفذ 

. فٍَفي ثٗ ٥بٌُ

          ثٗ ٝٛه کٍی كه فٚبي كيٓ اٍالَ ّ٘چْٛ فٚبي يٙٛكيذ ٚ َِيؾيذ، ايّبْ چييي اٍذ 

وٗ ثٍٛيٍخ ٚؽي اٌٙي اى أَبْ ِٞبٌجٗ ّلٖ اٍذ ٚ ثٗ ايٓ عٙذ ِي ثبيَذ وِّٛ ِقبٝجبْ 

ْ وٗ وفو ُ٘ ّ٘يٓ ٦ٙٚيذ ها كاهك . ٚؽي ايٓ ثبّل وٗ ثفّٕٙل ٢ِٕٛه فلاٚٔل اى ايّبْ چيَذ چٕب

ٚ چييي اٍذ وٗ فلاٚٔل كه ٚؽي فٛك ِقبٝجبْ ها اى آْ رؾنيو ّٔٛكٖ اٍذ پٌ ثبيل فّٙيل وٗ 

ٚ اى ايٓ هٚ ّ٘خ ِزىٍّبْ ثواي رجييٓ ٚ رمويو ٢ٔويخ فٛك كه ثبهح "٢ِٕٛه فلا اى وفو چيَذ؟ 

( 45: ، 16ٓ )".ؽميمذ ايّبْ ٚ وفو ثٗ ٖٔٛٓ وزبة ٚ ٍٕذ اٍزٕبك ِي کٕٕل
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          كه ِٛهك ايّبْ كه ّ٘بْ ٍبٌٙبي اثزلائي اٍالَ كٚ ٍؤاي ُِٙ ِٞوػ ّل، اٚي آْ وٗ كه 

عب٦ِٗ چٗ وَي ثٗ ٥ٕٛاْ ٍَِّبْ ٚ ِؤِٓ ّٕبفزٗ ِي ّٛك وٗ ثلٔجبي آْ ّٕبفذ، اؽىبَ 

ْ چٗ ثٗ  فبٕي ٔيي ثو اٚ ثبه ِي ّل، ايٓ ٍؤاي ٚ پبٍـ آْ ِوثٛٛ ثٗ ؽٛىح فمٗ ِي ّٛك، اِب آ

ِجبؽش والِي ِوثٛٛ اٍذ، ٍؤاي اى ايّبْ ؽميمي اٍذ، ٍؤاي اى ايٓ وٗ چٗ ثبيل ووك رب كه 

غياٌي ثواي هٍيلْ ثٗ پبٍـ ايٓ ٍؤاي، . آفود، اى ٥ناة كٚىؿ فالٕي عَذ ٚ ٚاهك ثْٙذ ّل

: ثٗ ثوهٍي ِب٘يذ ايّبْ ِي پوكاىك ٚ كه رجييٓ آْ، ِؾزّالد ِقزٍفي ها ثليٓ روريت فوٗ ِي وٕل

          ث٦ٚي لبيٍٕل وٗ ايّبْ، ِغوك ٥ملاٌمٍت اٍذ ٚ ث٦ٚي كيگو ايّبْ ها ٥مل اٌمٍت ٚ الواه 

ٓ وٗ عبيگبٖ فوكي وٗ عب٤ِ . ىثبٔي ِي كإٔل ٚ گوٖٚ ٍَٛ ٥ًّ ثبالهوبْ ها ٔيي ثٗ آْ ِي افيايٕل كه اي

ٓ وٗ فوكي کٗ ا٥زمبك . ٘و ٍٗ ِٛهك اٍذ ثْٙذ ِي ثبّل، افزالفي ٔيَذ اِب اؽزّبي كَٚ، اي

لٍجي ٚ الواه ىثبٔي ٚ أغبَ ث٦ٚي ٝب٥بد ها كاّزٗ ثبّل، ٚ كه ٥يٓ ؽبي ِورىت ث٦ٚي گٕب٘بْ 

وجيوٖ ّٛك، چٕيٓ فوكي اى ايّبْ فبهط ّٔي ّٛك ٚ فبٌل في إٌبه ُ٘ ٔيَذ ثٗ ٥جبهد كيگو ٚي 

٥ًّ ثبالهکبْ ها عيء ماري ايّبْ ّٔي كأل ٚ ِز٦وٗ ٢ٔو ٦ِزيٌٗ ِي ّٛك وٗ آٔٙب چٕيٓ فوكي ها اى 

ايّبْ فبهط ِي كإٔل ٚ ٔبَ اٚ ها فبٍك ِي گناهٔل ٚ ؽىُ افوٚي اٚ ها فٍٛك كه آرِ ِي كإٔل وٗ 

ِزَّه ِي ّٛك وٗ  (ٓ)ٚ كه اصجبد ٢ٔو فٛك ثٗ ؽليش پيبِجو. اٌجزٗ ايٓ هأي اى ٢ٔو اٚ، ثبًٝ اٍذ

پٌ چٕيٓ فوكي فبٌل في إٌبه " يقوط ِٓ إٌبه ِٓ وبْ في لٍجٗ ِضمبي مهٖ ِٓ ايّبْ: " فوِٛكٔل

ٓ وٗ ثٗ لٍت ٚ ىثبْ رٖليك وٕل، اِب ثٗ ٥ًّ، فيو، كه ايٓ ِٛهك . ّٔي رٛأل ثبّل اؽزّبي ٍَٛ، اي

ّقٔ ٍِٞمًب ٝب٥بد ٚ ٥جبكاد ها ثغب ّٔي آٚهك اِب اٚ ٔيي ثٕبثو ؽليش ِنوٛه فبٌل في إٌبه ِؾَٛة 



ٓ وٗ ّقٔ، ثٗ لٍت رٖليك وٕل ٚ لجً اى الواه ىثبٔي ٚ ٥ًّ عٛاهؽي، . ّٔي ّٛك اؽزّبي ث٦لي اي

ٚفبد يبثل كه ايٓ ِٛهك ثيٓ ِفَوق افزالف ٢ٔو ٚعٛك كاهك، آٔٙب وٗ الواه ها ّوٛ رّبَ ّلْ ايّبْ 

ُ چٕيٓ  ِي كإٔل، لبيٍٕل وٗ اٚ لجً اى ايّبْ ِوكٖ اٍذ، اِب غياٌي ثٗ اٍزٕبك هٚايذ فٛق اٌنوو ٚ ٘

اْ رِٛٓ ثبهلل ٚ ِالئىزٗ ٚ وزجٗ ٚ هٍٍٗ ٚ : "ؽليضي اى عجوئيً وٗ كه پبٍـ اى ِب٘يذ ايّبْ گفذ

، ٦ِزمل اٍذ وٗ چٕيٓ ّقٖي، لٍجِ ثٗ "ثبٌج٦ش ث٦ل اٌّٛد ٚ ثبٌؾَبة ٚ ثبٌمله فيوٖ ٚ ّوٖ

ايّبْ رٖليك كاهك ٚ كه ؽليش عجوئيً ٔيي عي رٖليك ثٗ ِٛاهك ِنوٛه، ّوٛ كيگوي ثواي ايّبْ موو 

. ْٔلٖ اٍذ، پٌ چگٛٔٗ فبٌل في إٌبه ثبّل

          اؽزّبي پٕغُ، آْ اٍذ وٗ ثب لٍت رٖليك وٕل ٚ ثب ٚعٛك آْ وٗ ٥ّوُ ثٗ ثيبْ ّٙبكريٓ 

وفبف كاكٖ ٚ اى ٚعٛة آْ ٔيي ٤ٍِٞ اٍذ ثبى ّٙبكريٓ ٔگٛيل، كه ايٕغب ٔيي غياٌي رٖليك لٍجي ها 

كه آفويٓ اؽزّبي ٔيي وٗ ٥ىٌ اؽزّبي لجٍي اٍذ، ّقٔ ّٙبكريٓ ها ِي گٛيل . وبفي ِي كأل

اِب لٍجِ ِٖلق ايٓ ٦ِٕب ٔيَذ، وٗ اى ٢ٔو غياٌي چٕيٓ ّقٖي كه ؽىُ آفود، وبفو اٍذ ٚ كه 

، 8).آرِ ِقٍل، گوچٗ كه كٔيب ٍَِّبْ اٍذ ٚ ثو ِب ٚاعت اٍذ وٗ لٍت ٚ ىثبْ اٚ ها يىي ثلأيُ

( 111-110: ٕٔ: 1ط

          ثب رٛعٗ ثٗ ايٓ ِؾزّالد، ثٗ ٚٙٛػ هّٚٓ ِي گوكك وٗ غياٌي ايّبْ ها ٕوف رٖليك لٍجي 

ِي كأل ٚ اى ٢ٔو اٚ رٕٙب ىِبٔي ايّبْ ِؾمك ّلٖ وٗ ؽميمذ آْ كه لٍت عبي گوفزٗ ثبّل، اٌجزٗ 

ّ٘بٕ٘گي ايغبك وٕل، اى ايٓ هٚ  (اً٘ ؽليش)غياٌي رّبيً كاهك ثيٓ ٢ٔو فٛك ٚ ٍٍف ٕبٌؼ 

ِْٙٛه آْ اٍذ وٗ ايْبْ ايّبْ ها ٥جبهد اى ا٥زمبك، لٛي ٚ ٥ًّ ِي كأل ٚ كه عٙذ : ِي گٛيل

ث٦يل ٔيَذ وٗ ٥ًّ اى ايّبْ ِؾَٛة ّٛك، چْٛ ِىًّ : "ّ٘بٕ٘گ ووكْ ايٓ كٚ ٢ٔويٗ ِي گٛيل

، ثٕبثوايٓ گوچٗ ّٔي فٛا٘ل اى ٢ٔو فٛك ٥لٚي وٕل، كه ٥يٓ ؽبي ثٗ ٔؾٛي "ٚ ِزُّ آْ اٍذ

: ِي فٛا٘ل ثيٓ ايٓ كٚ هأي ّ٘بٕ٘گي ايغبك وٕل، كه ٔزيغٗ ِي گٛيل

ْ ٝٛه وٗ ٍو ٚ كٍذ اى آْ أَبْ اٍذ ٚ ٦ٍَِٛ اٍذ وٗ ثب ٔجٛك ٍو، ثو فالف  ّ٘ب

ثٗ ّ٘يٓ روريت ثب ٔجٛك رٖليك لٍجي، ايّبْ اى ثيٓ . ٔجٛك كٍذ، أَبْ ٔبثٛك ِي ّٛك

ُ چْٛ كٍذ ٚ پب ثواي أَبْ  ِي هٚك ٚ ىايً ِي ّٛك، اِب ٍبيو ٝب٥بد ٚ ٥جبكاد، ٘

َ٘زٕل وٗ ثب ٔجٛكّبْ أَبْ اى ثيٓ ّٔي هٚك، ثٕبثوايٓ ثب رون ٍبيو ٝب٥بد فوك ثٗ 

ايّبْ ربَ، ِؤِٓ ؽميمي ّٔي ّٛك، ّ٘بْ ٝٛه وٗ گب٘ي ثٗ فوك ٥بعيي وٗ كٍذ ٚ 

پبيِ ل٤ٞ ّلٖ، ِي گٛيٕل وٗ أَبْ ٔيَذ ثٗ ايٓ ٦ِٕب وٗ وّبٌي وٗ ٚهاي 

( 112:ّ٘بْ، ٓ). ؽميمذ أَبْ اٍذ ها فبلل ِي ثبّل

: ٚ ايٓ ٢ٔو ها ثٗ ٕواؽذ كه ر٦ويف اٚ اى ايّبْ ِي رٛاْ ِالؽ٢ٗ ووك وٗ ِي گٛيل

    االيّبْ ٘ٛاٌزٖليك اٌّؾ٘ ٚ اٌٍَبْ روعّبْ االيّبْ فالثل اْ يىْٛ االيّبْ ِٛعٛكًا 

ثزّبِٗ لجً اٌٍَبْ ؽزي يزوعّٗ اٌٍَبْ ٚ ٘نا ٘ٛ اال١ٙوامالَِزٕل اال ارجب٣ ِٛعت 

( 118: ّ٘بْ، ٓ). االٌفبٟ ٚ ٤ٙٚ اٌٍَبْ اْ االيّبْ ٘ٛ ٥جبهٖ ٥ٓ اٌزٖليك ثبٌمٍت

ثٕبثوايٓ الواه ثٗ ىثبْ كه ٢ٔويخ غياٌي، ٕوفًب ؽىبيزگو ايّبْ اٍذ اِب كه ِب٘يذ آْ، ٔمْي 

. ٔلاهك

اٌجزٗ ثبيل رٛعٗ كاّذ وٗ غياٌي ثيٓ ٥لَ الواه ىثبٔي ٚ أىبه رفبٚد لبيً اٍذ ٚ ِمٖٛك اٚ اى 

ٓ وٗ فوك كه لٍت ايّبْ كاهك اِب ثب كاّزٓ فوٕذ الواه ىثبٔي ّٔي وٕل، ٕوفًب ٍىٛد فوك اٍذ ٔٗ  اي

. عؾل ٚ أىبه اٚ

- وٗ اٌجزٗ اِو ٚاعجي ُ٘ َ٘ذ-ٚي لبيً اٍذ وٗ ايّبْ ثب ٍىٛد ٚ ٥لَ ثيبْ ّٙبكريٓ

٦ٍَِٛ اٍذ وٗ ٢ِٕٛه ٚي اى ٍىٛد، ٥لَ أىبه ٚ عؾل ٌَبٔي اٍذ ٚ . اى لٍت ثيوْٚ ّٔي هٚك

ٓ ٝٛه ٔٗ ٚاعجبد ها ثغب ِي آٚهك ٚ ٔٗ ؽواَ  ِي فٛا٘ل ثگٛيل وَيىٗ ٔٗ الواه ِي وٕل ٚ ٔٗ أىبه، ّ٘ي



فلا ها ؽالي ِي ّّبهك ٚ اى ٘و كٚ ٢ٔو ٍبوذ اٍذ ٚ كه ٥يٓ ؽبي لٍجًب رٖليك كاهك، چٕيٓ فوكي 

. اى ٢ٔو اٚ ِؤِٓ اٍذ ٔٗ وبفو

ْ چٗ ٚي آٚهكٖ اٍذ، ِي كأل ٚ كه ر٦ويف رىنيت  (ٓ)          ٚ كه ِمبثً، وفو ها رىنيت هٍٛي كه آ

ْ چٗ اٚ ِي گٛيل، كه ِمبثً : ِي گٛيل رىنيت ي٦ٕي َٔجذ كه٧ٚ كاكْ ثٗ ّقٖي يب كه٧ٚ أگبّزٓ آ

. رٖليك ثٗ ٦ِٕبي هاٍذ أگبّزٓ چييي ٚ ايّبْ كاّزٓ ثٗ آْ
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لٍجي  )رٖليك :           كه ؽٛىح والَ اٍالِي ٥ّلرًب ٍٗ ٥ٕٖو كه ثؾش ايّبْ ِٞوػ ّلٖ اٍذ

ٚ فوق ٚ ِنا٘ت ثوؽَت رأويلي وٗ ثو ايٓ . ، الواه ىثبٔي، ٚ أغبَ ٝب٥بد ٚ ٥جبكاد(يب ِٕٞمي

ْ چٗ گفزٗ ّل ٦ٍَِٛ ِي ّٛك وٗ غياٌي ثو . ٥ٛاًِ كاهٔل اى يىليگو ِزّبيي ِي ّٛٔل ثواٍبً آ

ٖ  اٍذ وٗ اعّباًل ثٗ آٔٙب  رٖليك لٍجي رأويل  كاّزٗ ٚ كه هك كيلگب٘ٙبي كيگو، كاليٍي اهائٗ كاك

. ِي پوكاىيُ

لبئً اٍذ وٗ ٕوف  (وواِيٗ)          اثزلا كه ثواثو آٔٙب کٗ ايّبْ ها ٕوف الواه ثبٌَبْ ِي كإٔل 

الواه ىثبٔي ثٗ پنيوُ اهوبْ كيٓ، رٕٙب اصو كٔيٛي كاهك اِب كه ؽىُ افوٚي آْ ثي رأصيو اٍذ ٚ 

، 8). افواكي وٗ كه ِمبثً كيٓ ثٗ ّ٘يٓ ؽل ثَٕلٖ ِي وٕٕل كه ؽميمذ وبفو ِؾَٛة ِي ّٛٔل

(  111:، 1ٕٔط

            غياٌي كه هك كيلگبٖ ِوعئٗ وٗ ٦ِزملٔل ِؤِٓ اگو چٗ ّ٘خ ٦ِبٕي ها ِورىت ّلٖ ثبّل 

كافً كه آرِ ّٔي ّٛك، اثزلا ثٗ ثيبْ آيبري ِي پوكاىك وٗ آٔٙب كه اصجبد ٢ٔو فٛك ثٗ آْ اٍزٕبك 

ٖ أل، اى عٍّٗ ٚاٌنيٓ إِٓٛا ثبهلل ٚ "ٚ يب  (13:عٓ)" فّٓ يؤِٓ ثوثٗ فاليقبف ثقًَب ٚ ال ه٘مًب: "ووك

وٗ كهعٗ ٚ ِورجخ ٕليك ثٛكْ ها ثو ِغوك ايّبْ كاّزٓ - (19: ؽليل)" هٍٍٗ اٌٚئه ُ٘ اٌٖليمْٛ

وٍّب اٌمي فيٙب فٛط ٍبٌُٙ فئزٙب اٌُ يبرىُ ٔنيو لبٌٛا ثٍي للعبءٔب ٔنيو "ٚ آيخ . ِزورت ووكٖ اٍذ

٥بَ اٍذ ٚ كٌيً ثو آْ " وٍّب اٌمي فيٙب فٛط"پٌ  (8ٚ9: ٍِه)" فکنثٕب ٚ لٍٕب ِب ٔيي اهلل ِٓ ّئ

ُ چٕيٓ اٍزٕبك ِي وٕٕل ثٗ آيخ  اٍذ وٗ ٘و وٗ ها كه آرِ ِي ألاىٔل رىنيت وٕٕلح ٔجٛد اٍذ ٚ ٘

غياٌي ٦ِزمل اٍذ وٗ ايٓ آيبد ؽغذ ٚ  (15،16اٌيً )" ال يٍٖيٙب اال االّمي اٌني ونة ٚ رٌٛي"

كٌيٍی ثو ِل٥بی ايْبْ ٔيَذ چْٛ ِمٖٛك اى ٌف٠ ايّبْ وٗ كه ايٓ آيبد آِلٖ، ايّبْ ثب ٥ًّ ثٛكٖ 

اٍذ چْٛ ّ٘بْ ٝٛه وٗ گفزٗ ّل، گبٖ اى ايّبْ، ٦ِٕبي اٍالَ اهاكٖ ِي ّٛك ٚ آْ رٖليك ٚ 

ٚي كٌيٍي وٗ ثو ٕؾذ ايٓ رأٚيً ِي آٚهك افجبه ثَيبهي اٍذ . ِٛافمذ ثٗ لٍت، لٛي ٚ ٥ًّ اٍذ

وٗ فوِٛكٔل  (ٓ)وٗ كه ِٛهك ٥مٛثذ ٔبفوِبيبْ ٚ ِملاه ٥مٛثذ ايْبْ ٚاهك ّلٖ ٚ ايٓ ٍقٓ پيبِجو

پٌ چٞٛه ِّىٓ اٍذ وَي وٗ كافً " يقوط ِٓ إٌبه ِٓ وبْ في لٍجٗ ِضمبي مهٖ ِٓ ايّبْ"

آرِ ْٔٛك اى آْ فبهط ّٛك، ثٗ ٥جبهد كيگو، فوٚط ثلْٚ كافً ّلْ، اِىبْ ٔلاهك ٚ ثوايٓ اك٥ب ثٗ 

" اْ اهلل اليغفو اْ يْون ثٗ ٚ يغفو ِبكْٚ مٌه ٌّٓ يْبء"آيبري اى لوآْ اٍزٕبك ِي وٕل اى عٍّٗ 

وٗ كه آْ ِغفود غيو اى ّون، ثٗ ِْيذ ٚاثَزٗ اٍذ ي٦ٕي ٘و وٗ ها ثقٛا٘ل  (48/ َٔبء)

ثيبِوىك ٚ ايٓ كٌيً أمَبَ اٍذ ي٦ٕي ث٦ٚي ها ثيبِوىك ٚ ث٦ٚي ها ٔٗ، ٚ ايٓ والَ فلاٚٔل وٗ 

وٗ كه آْ اٍزؾمبق آرِ ثٗ  (23/ عٓ)" ِٚٓ ي٦ٔ اهلل ٚ هٌٍٛٗ فبْ ٌٗ ٔبهعُٕٙ فبٌليٓ فيٙب"

ٚ ِٓ عبء ثبٌَيئٗ فىجذ "٦ِٖيذ ر٦ٍَك گوفزٗ ٚ ّٔي رٛاْ آْ ها ثٗ وفو رقٖئ كاك، ٚ ايٓ آيٗ وٗ 

غياٌي ثٗ ايٓ آيبد اٍزٕبك ِي وٕل ٚ لبيً اٍذ کٗ ايٓ ٥ِّٛبد  (90/ًّٔ)" ٚعُٛ٘ في إٌبه

ٖ اي عي رقٖٔ ٚ رأٚيً ٘و كٚ ٝوف ٔيَذ ، 1:، ط8)". ٦ِبهٗ ٥ِّٛبد آٔبْ اٍذ، ثٕبثوايٓ چبه

ٓ:111   )

            كيلگبٖ كيگوي وٗ ِٛهك ٔمل غياٌي اٍذ كيلگبٖ ٦ِزيٌٗ اٍذ وٗ ٥ًّ ها كافً كه 

غياٌي كه هك كاليً . ؽميمذ ايّبْ كأَزٗ ٚ كه ٔزيغٗ ِورىت وجيوٖ ها فبٌل في إٌبه ِي كإٔل



ٖ أل اى عٍّٗ  ايْبْ اثزلا ثٗ ثيبْ آيبري ِي پوكاىك وٗ ٦ِزيٌٗ كه اصجبد ٢ٔو فٛك ثٗ آٔٙب اٍزٕبك ّٔٛك

وٗ ِغفود ها ثو رٛثٗ، ايّبْ،  (82/ ٝٗ)" ٚ أي ٌغفبه ٌّٓ ربة ٚ آِٓ ٚ ٥ًّ ٕبٌؾًب صُ ا٘زلي"

ٚا٦ٌٖو اْ االَٔبْ ٌفي : "٥ًّ ٕبٌؼ ٚ ٘لايذ ِٛلٛف ووكٖ اٍذ ٚ ُ٘ چٕيٓ آيبد ٍٛهح ٥ٖو

ٚ ِٓ ي٦ٔ اهلل ٚ هٌٍٛٗ فبْ ٌٗ "ٚ آيخ  (3-1ٚا٦ٌٖو، آيبد )"فَو اال اٌنيٓ إِٓٛا ٚ ٥ٍّٛا اٌٖبٌؾبد

غياٌي كه پبٍـ ثٗ كاليً ٦ِزيٌٗ لبئً اٍذ وٗ ايٓ ٥ِّٛبد رقٖئ  (23عٓ،  )" ٔبه عُٕٙ

پٌ ثواي فلاٚٔل كه  (48/َٔبء)" ٚ يغفو ِبكْٚ مٌه ٌّٓ يْب" ِي فٛهٔل، چْٛ فلاٚٔل فوِٛكٖ 

ِغفود ٚ ثقِْ َٔجذ ثٗ ٘و گٕب٘ي غيو اى ّون، ِْيزي ٚعٛك كاهك وٗ ثب ايٓ ا٥زمبك وٗ 

أب ال ٔٚي٤ اعو ِٓ " ٍٛهح وٙف 30ِورىت وجيوٖ فبٌل في إٌبه اٍذ ٍبىگبهي ٔلاهك ٚ يب آيخ 

پٌ چگٛٔٗ ِّىٓ اٍذ وٗ اعو ايّبْ ٚ ّ٘خ ٝب٥بد ها ثٗ ٥ٍذ يه ٦ِٖيذ ٙبي٤ " اؽَٓ ٥ّاًل 

( 112:ّ٘بْ، ٓ).ّٔبيل

          كه ايٓ هاثٞٗ لبٙي ٥ٚل ايغي ٔيي كه ّوػ ِٛالف، اٍزٕبكاد ٦ِزيٌٗ ها چٕيٓ ِٛهك ٔمل 

ٚ اْ ٝبئفزبْ "كه لوآْ، ايّبْ ّ٘واٖ ثب ٙل ٥ًّ ٕبٌؼ ٔيي آٚهكٖ ّلٖ اٍذ ِبٕٔل "لواه ِي ك٘ل وٗ 

 ٍٛهٖ 82ثٕبثوايٓ، ايّبْ ثب ٚعٛك لزبي صبثذ ِي ّٛك ٚ ٔيي آيٗ  (9/ؽغواد)" ِٓ اٌّؤِٕيٓ الززٍٛا

وٗ اى آْ اعزّب٣ ايّبْ ٚ ١ٍُ فُٙ ِي ّٛك ٚ هّٚٓ " اٌنيٓ إِٓٛا ٚ ٌُ يٍجَٛا ايّبُٔٙ ث٢ٍُ"ا٦ٔبَ 

اٍذ وٗ ّئ ثب ٙل فٛك ٚ ٙل عيءفٛك ع٤ّ ّٔي ّٛك ٚ ٔيي آيبد ِز٦لكي وٗ كه آٔٙب ٥ًّ ٕبٌؼ 

ٔيي گٛاٖ ثو ايٓ ٍِٞت اٍذ، ىيوا وٗ ّئ ٔٗ " اٌنيٓ إِٓٛا ٚ ٥ٍّٛا اٌٖبٌؾبد"ثٗ ايّبْ ٥ٞف ّلٖ 

، 3:، ط2)"، ٥ٞف ّٔي ّٛك، ايٓ آيبد كالٌذ ثو ِغبيود ايّبْ ٚ ٥ًّ كاهٔل ثو فٛك ٚ ٔٗ ثو عيء فٛك

ثٕبثوايٓ  اى ٢ٔو غياٌي ٚ ٍبيو اّب٥وٖ ٥ًّ، ِمَٛ ايّبْ ّٔي ثبّل آفويٓ كيلگبٖ وٗ  (457:ٓ

ِجزٕي ثو ثيبْ ِملِبري اٍذ،  (كأِ)ِٛهك أىبه غياٌي اٍذ ي٦ٕي، يىي ثٛكْ ايّبْ ٚ ٦ِوفذ 

اى ايٓ هٚ ايٓ ثؾش ها ... . اى عٍّٗ كيلگبٖ ٚي كه ثبة اهرجبٛ ايّبْ ٚ اهاكٖ، رٍمي اٚ اى ايّبْ رمٍيلي ٚ

ث٦ل اى ثيبْ آْ ِملِبد پي فٛا٘يُ گوفذ 
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ٓ وٗ آيب ايّبْ              يىي اى َِبئً ُِٙ كه ثؾش ايّبْ، ثوهٍي هاثٞخ ايّبْ ٚ اهاكٖ اٍذ، اي

يه ف٦ً افزيبهي اٍذ يب فيو؟ ايٓ ٣ِٛٙٛ كه ٥جبهاد غياٌي اى چٕل ٝويك لبثً ثوهٍي اٍذ اٚي 

ايٓ ٍقٓ ٍٍف : آْ وٗ كه اؽيبء ٥ٍَٛ اٌليٓ، غياٌي ايٓ ٍؤاي ها كهِٛهك ايّبْ ِٞوػ ِي وٕل وٗ

چٗ ٚعٙي كاهك؟ ٚ كه پبٍـ ثٗ آْ، ٚعٛ٘ي ها ِٞوػ ِي وُٕ ٚعٗ اٚي " أب ِؤِٓ اْ ّبء اهلل"وٗ 

ها اٍزٕبك ايّبْ ثٗ ِْيذ فلاٚٔل ٚ اؽزواى ٚ فٛك كاهي اى صٕبي فٛك ِي كأل ٚعٗ كَٚ ها رجون ٚ 

رأكة ثٗ موو فلاٚٔل كه ّ٘خ اؽٛاي ٚ اؽبٌخ ّ٘ٗ اِٛه ثٗ ِْيذ فلاٚٔل ثيبْ ِي وٕل ٚ ٚعٗ ٍَٛ 

: ها اٍزٕبك ايّبْ ثٗ ّه رفَيو ِي وٕل ٚ ٦ِٕبي آْ ها چٕيٓ ثيبْ ِي كاهك وٗ

: ِب ؽمًب ِؤِٕيُ اْ ّبء اهلل، چوا وٗ فلاٚٔل كه ؽك لِٛي فبٓ چٕيٓ ٦ِيٓ فوِٛك وٗ

ٚ ايّبْ ها اى عٙذ ِّه كه وّبي آْ، ثٗ كٚ ٚعٗ  (4: أفبي)" اٌٚئه ُ٘ إٌِّْٛٛ ؽمًب"

ٖ أل ْ وٗ ٔفبق، وّبي ايّبْ ها ىايً ِي وٕل ٚ ايٓ ٔفبق پّٛيلٖ ٚ . رمَيُ ووك يىي آ

ْ وٗ ايّبْ ثب أغبَ ٝب٥بد ثٗ وّبي فٛك ِي هٍل ٚ ٚعٗ وّبي آْ  ِقفي اٍذ ٚ كَٚ آ

أّب : "كه ثبهح ٥ًّ ثٗ ٝب٥بد، فلاٚٔل فوِٛك. اى ايٓ ؽيش ٦ٍَِٛ ٚ هّٚٓ ّٔي ثبّل

إٌِّْٛٛ اٌنيٓ إِٛا ثبهلل ٚ هٌٍٛٗ صُ ٌُ يوربثٛا ٚ عب٘لٚا ثبِٛاٌُٙ ٚ أفَُٙ في 

ٚ ايٓ ٕلق، ِٛهك ّه اٍذ ثٕبثوايٓ اى  (15: ؽغواد)" ٍجيً اهلل اٌٚئه ُ٘ اٌٖبكلْٛ

آْ هٚ وٗ فٍٛٓ أَبْ اى ٔفبق، اِو هّٕٚي ٔيَذ ٚ ٔفبق ثٗ ٕٛهد ِقفي كه كي ٚ 

لٍت أَبْ ِٕيي ِي وٕل ٚ اى ٍٛي كيگو وّبي ايّبْ ثٗ أغبَ ٝب٥بد اهرجبٛ كاهك ٚ كه 

أغبَ ٚ ٚفبكاهي ثٗ ّ٘خ آٔٙب ّٔي رٛاْ ِّٞئٓ ثٛك، ايٓ اٍزضٕبء كهٍذ اٍذ 



ُ چٕيٓ َِزٕل ثٗ ّه اٍذ  ٚ ٚعٗ چٙبهِي وٗ غياٌي ثواي ايٓ اٍزضٕبء ٔمً ِي وٕل  ٘

ِجٕي ثو آْ وٗ ّٔي كأل كه آفو ِؤِٓ اى كٔيب ِي هٚك يب فيو ٚ چْٛ رب ايٓ ؽل ّه ٚعٛك كاهك، 

اٍزضٕبء ٚاعت اٍذ، ىيوا أَبْ ثٗ لجٛي ٚ پنيوُ ايّبْ فٛك، اى عبٔت فلاٚٔل ِّٞئٓ ٔيَذ، 

چوا وٗ ث٦ل اى ٕؾذ ّوٚٛ ١ب٘وي، ٕؾذ اٍجبة ففيٗ، ّوٛ اٍذ وٗ ٥لَ آٔٙب ِب٤ٔ اى لجٛي 

( 116-113،ٕٔ 1:،ط8). ِي ّٛك ٚ عي فلاٚٔل وَي ثٗ آٔٙب ٥ٍُ ٔلاهك

          ثب هّٚٓ ّلْ ٚعٖٛ اٍزضٕبء كه ايٓ ٥جبهد، ِي ثيٕيُ وٗ غياٌي ثٗ ٘يچ ٚعٗ آْ ها كاي ثو 

عجوي ثٛكْ ايّبْ ّٔي كأل ثٗ ٥جبهد كيگو اٍزٕبك ايّبْ ثٗ ِْيذ اٌٙي ها ؽبوي اى عجوي ثٛكْ 

. آْ ّٔي كأل

اى عٍّٗ .           ّٛا٘ل ٚ كاليً كيگوي ٔيي ؽبوي اى آْ اٍذ وٗ غياٌي ايّبْ ها افزيبهي ِي كأل

آْ وٗ ايْبْ ٦ِزمل اٍذ وٗ اگو ايّبْ غيو اهاكي  ثٛك، اِو فلاٚٔل ثٗ آْ ر٦ٍَك ّٔي گوفذ ٚ صٛاة ثو 

. آْ ِزورت ّٔي ّل كه ؽبٌي وٗ فلاٚٔل ثوايّبْ اِو فوِٛكٖ ٚ آْ ها َِزؾك صٛاة ِي كأل

ُ چٕيٓ كه ثؾش اى ىيبكد ٚ ٔمٖبْ پنيوي ايّبْ ٥ٍذ ايٓ اِو - ّ٘بْ ٝٛه وٗ فٛا٘ل آِل -           ٘

( 113:، 1ٓ:، ط8)".ها رفبٚد رّٖيُ، اهاكٖ ٚ افزيبه افواك ِي كأل

.           ١ب٘وًا ِغ٣ّٛ ايٓ لوائٓ، كالٌذ ثو لجٛي ٔمِ اهاكٖ ٚ افزيبه كه وَت ايّبْ ِي وٕل
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            ثوهٍي ايّبْ رمٍيلي اى ٢ٔو غياٌي، اى ِجبؽضي اٍذ وٗ كه فُٙ رغبيو ايّبْ ٚ ٥ٍُ اى 

گوٚ٘ي اى ِوعئٗ، ٦ِزيٌٗ، اّب٥وٖ ٚ ّي٦ٗ ايّبْ ِجزٕي ثو . كيلگبٖ اٚ ٔيي ِي رٛأل ِفيل ثبّل

غياٌي . ؽغيذ لٛي كيگواْ يب ّ٘بْ ايّبْ ثبٌزمٍيل ها ّٔي پنيؤل ٚ لبيٍٕل وٗ ٥ٛاَ إٌبً وبفؤل

٢ٔو آٔٙب ها كه ِٛهك وفو ٥بِٗ ِٛهك ٔمل لواه ِي ك٘ل ٚ ثب ٚعٛكي وٗ يه ِزىٍُ ا٦ّوي اٍذ، كه 

٦ِزمل اٍذ وٗ رىفيو ٥ٛاَ، كإِخ ثي ٔٙبيذ " ِمبثً ايٓ ٢ٔو ثٗ ّلد ايَزبكگي ِي وٕل، ٚي

ٍٚي٤ هؽّذ اٌٙي ها ثغبيذ رٕگ ِي وٕل ٚ ثٗ ايٓ ٔزيغٗ ٔب٦ِمٛي ِٕغو ِي ّٛك وٗ رٕٙب ِزىٍّبْ 

ٚ كفب٣ اى ايّبْ ٥ٛاَ ها ثب ايٓ ٍؤاي  (173:، 14ٓ). ِجوى َِزؾك پبكاُ ثْٙذ فٛإ٘ل ثٛك

ّو٣ٚ ِي وٕل وٗ ٘و گبٖ فوكي ٥بِي اى ثؾش ٚ ٢ٔو ٤ِٕ ّٛك، ٥ٍُ ثٗ كٌيً ٚ كه ٔزيغٗ ٥ٍُ ثٗ 

ِلٌٛي ثوايِ ؽبًٕ ّٔي ّٛك، كه ؽبٌي وٗ فلاٚٔل، ثٕلگبِٔ ها ثٗ ٦ِوفذ ٚ ّٕبفذ فٛك، ي٦ٕي 

ثٗ ايّبْ ثٗ اٚ ٚ رٖليك ثٗ ٚعٛكُ، ٚ ثٗ رٕييٗ اٚ اى رْجيٗ ثٗ غيو ٚ ثٗ ٚؽلأيذ ٚ ٕفبرِ اِو 

فوِٛكٖ، ٚ ايٕٙب ّ٘ٗ اِٛهي غيو ثليٙي َ٘زٕل، كه ٔزيغٗ وَت آٔٙب ِّىٓ ٔيَذ، ِگو ثب اكٌٗ ٚ 

رفىو كه آٔٙب ٚ رٛعٗ ثٗ ٔؾٛح كالٌزْبْ ثو ٍِٞٛة ٚ چگٛٔگي أزبعْبْ ٚ ايٓ ؽبًٕ ّٔي ّٛك ِگو 

ٗ گيوي ُ چٕيٓ ثو ّقٔ ٥بِي ٚاعت . ثٗ ّٕبفذ ثوا٘يٓ ٚ چگٛٔگي روريت ِملِبد ٚ ٔزيغ ٘

ْ چٗ ِي آٚهك رٖليك وٕل ٚ ايٓ رٖليك ٔيي اِوي غيو ثليٙي  (ٓ)اٍذ وٗ هٍٛي فلا ها كه ّ٘خ آ

ْ ٘ب ثٕبثوايٓ ٔيبى ثٗ كٌيٍي كاهك وٗ اٚ ها اى . اٍذ، ىيوا هٍٛي، أَبٔي اٍذ ِبٕٔل ٍبيو أَب

كه ؽبٌي . غيوُ وٗ ِل٥ي ٔجٛد اٍذ، ِزّبيي وٕل، ثٕبثوايٓ ٥ٛاَ چگٛٔٗ ِي رٛإٔل ايّبْ ثيبٚهٔل

وٗ لبكه ثٗ وَت ايٓ ٦ِبهف ٔيَزٕل؟ غياٌي ثب رجييٓ ٝوق ايغبك رٖليك عبىَ، ثٗ ايٓ پوٍِ 

ْ چٗ ثو . پبٍـ ِي ك٘ل كه ٚال٤ َِأٌخ اٍبٍي وٗ كه پبٍـ اٚ ٚعٛك كاهك ايٓ ٔىزٗ اٍذ وٗ آ

ِوكَ ٚاعت اٍذ، ايّبْ ثٗ ايٓ اِٛه اٍذ ٚ ايّبْ ٥جبهد اٍذ اى رٖليك عبىِي وٗ روكيلي كه 

ٚي لبيً اٍذ وٗ ايٓ رٖليك كه ِّ ِورجٗ . آْ ٔيَذ ٚ ّقٔ اؽزّبي فٞب كه آْ ّٔي ك٘ل

اٚي، رٖليمي وٗ ثب ثو٘بْ ٚ ؽف٠ ّوٚٛ ٚ إٛي آْ ؽبًٕ ِي ّٛك ثٗ ٔؾٛي . "لبثً ؽٖٛي اٍذ

اٌجزٗ اى ٢ٔو غياٌي، ؽٖٛي چٕيٓ ِمٖٛكي ثَيبه ث٦يل . وٗ عبيي ثواي اؽزّبي فالف ثبلي ّٔبٔل

ٖ اي اى چٕيٓ افواكي ثٗ وٍي  اٍذ ٚ چٗ ثَب كه ٘و كٚهٖ ثواي يه يب كٚ ٔفو ارفبق ثيبفزل ٚ گبٖ كٚه

.   ٚ كه ٔزيغٗ اگو ٔغبد ثٗ ايٓ ٦ِوفذ ِٕؾٖو ثبّل، ٔغبد يبفزگبْ ٚال٦ًب ثَيبه ألوٕل. فبٌي اٍذ



          ِورجخ كيگو، رٖليمي اٍذ وٗ ثب اكٌخ ّٚ٘ي والِي ؽبًٕ ِي ّٛك وٗ ِجزٕي ثو 

َِـــٍّبد 

اٍذ ٚ ِورجخ ٍَٛ ٥جبهد اى رٖليمي اٍذ وٗ ثب كاليً فٞبثي ؽبًٕ ِي ّٛك ٚ ايٓ هُٚ كه 

ٗ ٘بي ٦ِّٛي اٍز٦ّبي ِي ّٛك ِورجخ چٙبهَ، ا٥زمبك عبىِي اٍذ وٗ ٕوفًب ثٗ . گفزگٛ٘ب ٚ فٞبث

ٚ ِورجخ ث٦ل، ّٕيلْ . فبٝو ّٕيلْ ٍقٓ اى ّقٖي وٗ ِٛهك ا٥زّبك ٥َّٛ اٍذ، ثٛعٛك ِي آيل

فجو، ّ٘واٖ ثب لوائٕي اٍذ وٗ ٔيك ٥ٛاَ، ايغبك ا٥زمبك عبىَ ِي وٕل ٚ ثب اٍزٕبك ثٗ ربهيـ ٕله 

ثب كيلْ ايْبْ ٚ ثٗ فبٝو ٌٞف ٕٛهد  (ٓ)اٍالَ، لبيً اٍذ وٗ ثَيبهي اى ٥ٛاَ كه كٚهاْ پيبِجو

ٚ آفويٓ ِورجٗ وٗ اى ٢ٔو اٚ ِٛعت رٖليك عبىَ . ثٗ اٚ ايّبْ ِي آٚهكٔل (ٓ)ٚ ٍيود پيبِجو

ِي ّٛك آْ اٍذ وٗ فوك ٍقٕي ثْٕٛك وٗ ِاليُ ٝج٤ ٚ فٍمِ ثبّل ٚ ايٓ رٛافك ثب٥ش رٖليك 

ٗ اي كاي ثو آْ  اٚ ّٛك، ايٓ رٖليك ٔٗ ثٗ ٥ٍذ ؽَٓ ا٥زمبك فوك ثٗ گٛيٕلٖ ٚ ٔٗ ثٗ ٥ٍذ لويٕ

ٍقٓ، ثٍىٗ ثٗ ٥ٍذ رٕبٍجي اٍذ وٗ ثيٓ فٛك ٚ آْ ٍقٓ ِي يبثل، اى ٢ٔو غياٌي ايٓ 

ٓ رويٓ كهعبد رٖليك اٍذ چْٛ ِٛاهك لجً ثٗ كٌيٍي ٘و چٕل ٦ٙيف ِزىي ثٛك . ٦ٙيف رويٓ ٚ پبيي

( 80- 78:، 10ٕٔ)." اِب ِٛهك افيو ثٗ ٘يچ يه اى ايٓ ِٛاهك ِجزٕي ّٔي ثبّل

          ثٗ ٝٛه وٍي غياٌي رٖليك اوضو ِوكَ ها ٕوف رمٍيل اى پلهاْ ٚ ٦ٍِّيٓ فٛك ِي كأل وٗ ثٗ 

٥ٍذ ؽَٓ ا٥زمبك ثٗ آٔٙب ثٛعٛك ِي آيل، ٚ كه ٥يٓ ؽبي ايٓ ٣ٛٔ رٖليك ها لبثً لجٛي ِي كأل ؽبي 

اگو ٥ٍُ ٚ ٦ِوفذ ها ثبٚه ٕبكق ِٛعٗ ثلأيُ، ايّبْ اى ٢ٔو غياٌي َِبٚق ثب ٦ِوفذ ٔيَذ ىيوا 

ُ چٕيٓ ايّبْ ؽبًٕ اى اكٌخ  ٚي ايّبْ رمٍيلي ها ٔيي اى عٍّٗ ِٖبكيك ايّبْ ِؾَٛة ِي وٕل ٘

ّٚ٘ي ٚ كاليً فٞبثي ها رأييل ِي وٕل، كه ؽبٌي وٗ ايٓ ِٛاهك فبلل آْ رٛعيٗ ٥مٍي ٚ ِٕٞمي 

. َ٘زٕل وٗ كه ر٦ويف ٥ٍُ ٚ ٦ِوفذ ٦ِزجو اٍذ

ٗ اي وٗ اؽزّبي فالف كه آْ            كه ٚال٤ اى ٢ٔو ٚي ٕوف ا٥زمبك هاٍـ ٚ عبىَ كه ّقٔ ثٗ گٛٔ

ثٗ ٥جبهد كيگو ٚي رٖليك هاٍقي وٗ كه لٍت . كاكٖ ْٔٛك، ثب٥ش رؾمك ِب٘يذ ايّبْ ِي ّٛك

ْ چٗ ثب٥ش ايٓ رٖليك ِي ّٛك،  ؽبًٕ ّلٖ ٚ ِٞبثك ٚال٤ اٍذ ها ايّبْ ِي كأل اِب اى ٢ٔو اٚ آ

. چٕلاْ ِٛهك رٛعٗ ّٔي ثبّل

كه رؾٍيً ايٓ ثؾش ثبيل ثٗ ايٓ ٔىزٗ رٛعٗ ووك وٗ گبٖ ٍؤاي اى ا٥زجبه ايّبْ رمٍيلي ثٗ 

ٓ عب كٚ َِأٌٗ  ّىً ٍؤاي اى ا٥زجبه يميٓ كه ايّبْ ِٞوػ ّلٖ اٍذ ٚ ثٗ ٢ٔو ِي هٍل وٗ كه اي

ٓ وٗ يه ثبه ِمٖٛك اى يميٓ ِي رٛأل يميٓ ٦ِوفزي ثبّل وٗ كه ايٓ ٕٛهد  لبثً رفىيه ثبّل ٚ آْ اي

ِضاًل ِي رٛاْ گفذ وٗ ثو٘بْ، ِفيل يميٓ اٍذ، ي٦ٕي ٥ٍّي وٗ اى ٢ٔو ِٕٞمي اؽزّبي فالف كه 

ٗ اي وٗ ثو ٍَِّبد ِجزٕي َ٘زٕل، ِفيل يميٓ ٦ِوفذ  آْ ّٔي هٚك، اِب اكٌخ ّٚ٘ي ٚ يب اكٌ

كه ايٓ ٕٛهد اگو وَي يميٓ ها كه ايّبْ ٦ِزجو ثلأل ٚ ٢ِٕٛهُ اى يميٓ . ّٕبفزي ّٔي ثبّٕل

اِب يه ٣ٛٔ يميٓ هٚاْ . ٔيي، يميٓ ٦ِوفزي ثبّل، ل٦ًٞب ايّبْ ِجزٕي ثو رمٍيل ها لبثً لجٛي ّٔي كأل

ّٕبفزي ُ٘ ٚعٛك كاهك وٗ ّ٘يْٗ ِجزٕي ثو يميٓ ٦ِوفذ ّٕبٍبٔٗ ٔيَذ ٚ چٗ ثَب فوكي اى 

٢ٔو ٥ٍّي، ٚاعل كاليً ٦ِزجو ي ثبّل، اِب اى فوكي وٗ كاليً چٕلاْ لبثً لجٌٛي ُ٘ كه افزيبه 

غياٌي . ٔلاهك، ٚ يب كه وً، كٌيٍي ثو ٦ِزملارِ ٔلاهك اى يميٓ هٚاْ ّٕبفزي وّزوي ثوفٛهكاه ثبّل

: ايٓ أليّْٕل ثيهگ، كه ثبهح رمٍيل ِي گٛيل. يميٓ ها ثٗ ايٓ ٦ِٕب كه ايّبْ ٦ِزجو كأَزٗ اٍذ

يىي اى ّوايٜ ّقٔ ِمٍل ايٓ اٍذ وٗ اى ِمٍل ثٛكْ فٛك آگبٖ ٔجبّل، ىيوا ثٗ ِغوك ايٓ وٗ "

( 70: ، 1ٓ)." ِمٍل، اى ِمٍل ثٛكْ فٛك، آگب٘ي ؽبًٕ ووك، ّيْخ رمٍيلُ ّىَزٗ ِي ّٛك

٢ِٕٛه ٚي ايٓ اٍذ وٗ ِمٍل پٌ اى آگب٘ي َٔجذ ثٗ رمٍيل فٛك، كيگو ّٔي رٛأل ثٗ ؽبٌذ رمٍيل 

ٗ اي اى آگب٘ي ها رْىيً ِي ك٘ل ٚ  ثبلي ثّبٔل، ىيوا آگبٖ ّلْ ّقٔ ِمٍل اى رمٍيلُ، ِوؽٍ



ايٓ ٍقٓ ٔيي ثٗ ٔؾٛي . آگب٘ي اى عٍّٗ اِٛهي اٍذ وٗ ثٗ ٘يچ هٚي ثب رمٍيل ٍبىگبه ّٔي ثبّل

. ِؤيل آْ اٍذ وٗ يميٓ كه ايّبْ رمٍيلي، يه يميٓ هٚاْ ّٕبفزي اٍذ ٚ ٔٗ يه يميٓ ٦ِوفزي

ْ چٗ ِٕزظ ثٗ ايٓ رٖليك            ثٕبثوايٓ اى ٢ٔو غياٌي، ايّبْ رٖليك عبىَ اٍذ اِب غياٌي ثواي آ

ها ثب ايّبْ ؽبًٕ اى ثو٘بْ كه يه  (ايّبْ رمٍيلي )ِي ّٛك ٔمِ فبٕي لبيً ٔيَذ ٚ ايّبْ ٥ٛاَ 

ْ ٝٛه وٗ كه وزبة . ِورجٗ لواه ِي ك٘ل : االلزٖبكفي اال٥زمبك ِي گٛيل"ّ٘ب

فبْ ٕبؽت اٌْو٣ ٍٕٛاد اهلل ٥ٍيٗ ٌُ يٞبٌت ا٦ٌوة في ِقبٝجزٗ ايبُ٘ ثبوضو ِٓ 

اٌزٖليك ٚ ٌُ يفوق ثيٓ اْ يىْٛ ماٌه ثبيّبْ ٚ ٥مل رمٍيلي اٚ ثيميٓ ثو٘بٔي 

(9ٓ،:8 )

ْ ٘ب اى ٝوق ِقزٍفي چْٛ ثو٘بْ، كاليً ّٚ٘ي، رمٍيل            ثٗ ٥جبهد كيگو اى ٢ٔو اٚ، ثواي أَب

اِب ٕوف ايٓ ّٕبفذ، ِب٘يذ ايّبْ ها رْىيً ّٔي ك٘ل، ثٍىٗ . ، آگب٘ي ؽبًٕ ِي ّٛك...ٚ

رٖليك لٍجي َٔجذ ثٗ ِز٦ٍك ٥ٍُ اٍذ وٗ ِٛعت رؾمك ايّبْ ِي ّٛك كه ٔزيغٗ اى كيلگبٖ اٚ، 

٣ٛٔ ٦ِوفذ ٚ آگب٘ي چٕلاْ اّ٘يزي ٔلاهك، ٌنا ايّبْ يه اِو ٕوفًب ٦ِوفزي ٔيَذ، ثٍىٗ يه 

. ؽميمذ ٦ِٕٛي اٍذ وٗ اى ٝويك هٚػ ٚ لٍت ِؾمك ِي ّٛك

ايٓ كهٍذ اٍذ وٗ رٖليك :           ٚي كه ِٛهك ايّبْ رمٍيلي، ايٓ ّجٙٗ ها ِٞوػ ِي وٕل وٗ

، ٦ِوفذ ّٔي ثبّل،كه ؽبٌي وٗ ِوكَ، ثٗ  عبىَ كه لٍٛة ٥ٛاَ ؽبًٕ ِي ّٛك،اِب ايٓ رٖليك

ٖ أل ٔٗ ا٥زمبكي وٗ اى عٌٕ عًٙ اٍذ ٚ كه آْ ؽك اى ثبًٝ لبثً  ٦ِوفذ ؽميمي ِىٍف ّل

رْقئ ّٔي ثبّل؟ 

: ٚ كه پبٍـ ِي گٛيل

٦ٍبكد فٍك كه ايٓ اٍذ وٗ ثٗ چييي ّ٘بْ ٝٛه وٗ ٚال٦يذ كاهك، ا٥زمبكي 

عبىَ پيلا وٕٕل رب لٍجْبْ ِٞبثك ثب ؽك، ّىً ثگيوك ٚ ٕٛهد يبثل رب ٕ٘گبَ ِوگ وٗ 

ؽغبة ٘ب وٕبه ِي هٚك، اِٛه ها ّ٘بْ ٝٛه وٗ ثبٚه كاّزٕل،ِْب٘لٖ وٕٕل،ٚ ثٗ آرِ 

( 81- 80:ّ٘بْ، ٕٔ). پَزي ٚ فٛاهي عُٕٙ َٔٛىٔل

پٌ ثبيل گفذ وٗ رٛعٗ غياٌي ٕوفًب ثٗ چييي اٍذ وٗ فوك لٍجًب رٖليك ووكٖ ٚ ايٓ اِو 

اِب اى ٢ٔو اٚ ايٓ رفبٚد اٍجبة، كه ّىً گيوي . ِي رٛأل اى ٝوق ِقزٍفي وٗ ثيبْ ّل، رؾمك يبثل

لٍت ثي ربصيو اٍذ ٚ ٕ٘گبِي وٗ لٍت ثٗ ٕٛهد ؽك ِٕزمِ ّل، چٗ ٥ٍذ ايٓ اِو ثو٘بْ، ثبّل، 

ثٕبثوايٓ اى ٢ٔو ٚي وَي وٗ ثٗ فلاٚٔل، . چٗ كٌيً الٕب٥ي ٚ يب ٕوف رمٍيل، رفبٚري ايغبك ّٔي وٕل

ٔجٛد ٚ آفود، ّ٘بْ گٛٔٗ وٗ َ٘زٕل، ثبٚه كاهك، ثٗ ٦ٍبكد ِي هٍل، گوچٗ آْ ها ثب كاليً ل٦ٞي 

. ٚ فلاٚٔل ثٕلگبِٔ ها عي ثٗ ايٓ رىٍيف ٔىوكٖ اٍذ. اؽواى ٔىوكٖ ثبّل

كه ٚال٤ ٥لَ رْٛيك غياٌي َٔجذ ثٗ آِٛفزٓ ٥ٍُ والَ ٚ ؽزي رؾويُ آْ عي كه ِٛاهكي 

.             فبٓ اى ايٓ ٔگوُ ٔبّي ِي ّٛك

نحوة داللث معجشه بز ايمان اس ديدگاه غشالي - 8

          اى َِبئٍي وٗ غياٌي كه ِٛهك آْ ثٗ ا١ٙبه ٢ٔو پوكافزٗ ٚ كه ِٛهك آْ ٦ِٙٛگيوي ٘بي 

ِزفبٚري  ارقبم ّٔٛكٖ، ٣ِٛٙٛ ٦ِغياد أجيبء اٍذ، اٚ ٦ِزمل اٍذ وٗ ٦ِغياد پيبِجواْ َٔجذ ثٗ 

اِٛه يميٕي ٚ ثليٙي، اى ل٦ٞيذ وّزوي ثوفٛهكاه اٍذ كه وزبة إٌّمن ِٓ اٌٚالي كه ايٓ ِٛهك 

: چٕيٓ ِي گٛيل



ٓ وٗ كٖ ثيهگزو اى ٍٗ اٍذ ٥ٍُ يميٕي اٍذ وٗ ٘يچ اؽزّبي فالف كه آْ  ٥ٍُ ثٗ اي

ِٓ ِي كأُ وٗ كٖ اى ٍٗ ثيهگزو اٍذ ؽبي اگو وَي ِٕىو ايٓ ٦ِٕي . هاٖ ٔلاهك

ّٛك ٚ اى ٝويك ٦ِغيٖ ٚ وواِذ كه ثواثوَ، ٍٕگي ها ٝال ٚ ٥ٖبيي ها اژك٘ب وٕل ٚ 

ث٦ل ِل٥ي ّٛك وٗ كٖ ثيهگ رو اى ٍٗ ٔيَذ، ثٗ ٘يچ ٚعٗ ٍقِٕ ها ّٔي پنيوَ ٚ 

كه ٥ٍُ ِٓ ٘يچ ّه ٚ روكيلي ايغبك ٔقٛا٘ل ّل ٚ ايٓ فوق ٥بكد عي ّگفزي، 

( 26:، 12ٓ). ؽبٍٕي ٔقٛا٘ل كاّذ

          ثٕبثوايٓ اٚ ٦ِغياد أجيبء ها ِٛعت يميٓ ّٔي كأل ٚ يب يميٓ ؽبًٕ اى ٦ِغياد ها ّ٘پــبيخ 

ٚ اى ٍٛي كيگو ٦ِغيٖ أجيب ٚ وواِذ اٌٚيب ها ِٛعت ريٌيي . يميٓ ؽبًٕ اى هيبٙيبد ثّْبه ّٔي آٚهك

: ٥ٍُ يميٕي ّٔي كأل چٕبْ چٗ كه وزبة اٌمَٞبً اٌَّزميُ ِي گٛيل

ٚ ؽٚود ٍِٛي ايّبْ آٚهكَ اِب ايٓ ايّبْ ثٗ ٕوف  (ٓ)ِٓ ثٗ ٕلق ؽٚود ِؾّل

١ٙٛه ٦ِغيٖ وٗ ّك اٌمّو ٚ اژك٘ب ّلْ ٥ٖب اٍذ، ؽبًٕ ْٔلٖ اٍذ چْٛ كه 

ْ چٗ ثٗ ٥ٕٛاْ ٦ِغيٖ أغبَ ِي ّٛك، فويت ٚ ٔيؤگ ٔيي هاٖ ِي يبثل ٚ اؽزّبي آْ  آ

(   31:، 11ٓ). اٍذ وٗ ِوكَ گّواٖ ّٛٔل ٚ ثٗ چٕيٓ چييي اّٝيٕبْ ٔقٛا٘ل ثٛك

ّ٘بْ ٝٛه وٗ ِْب٘لٖ ِي ّٛك، غياٌي ثواي اصجبد ٕلق أجيبء، ٦ِغيٖ ها يه ثو٘بْ ٦ِزجو 

: ّٔي كأل ٚ كه ثقْي اى وزبة ِنوٛه وٗ ِقبٝجِ ثبٕٝي ِن٘جبْ َ٘زٕل ِي گٛيل

اگو ٍٗ ٔفو ٔيك رٛ اك٥ب وٕٕل وٗ ؽبف٠ لوآْ َ٘زٕل ٚ رٛ اى آٔٙب ثو ِل٥بيْبْ كٌيً 

ثقٛا٘ي، ٚ يىي اى آٔٙب ثگٛيل، كٌيً ِٓ، ٔٔ ٕويؼ وَبٔي اٍذ وٗ ثٗ ؽبف٠ ثٛكْ 

كٌيً ِٓ آْ اٍذ وٗ ِٓ ٥ٖبيُ ها ثٗ اژك٘ب : ِٓ ّٙبكد ِي كٕ٘ل ٚ كِٚي ثگٛيل

كٌيً : ثلي ِي وُٕ ٚ ثالفبٍٕٗ ٥ٖبي فٛك ها ثٗ اژك٘ب ثلي وٕل ٚ ٍِٛيٓ ٔفو ثگٛيل

ولاَ يه كٌيً . ِٓ آْ اٍذ وٗ ُ٘ اوْٕٛ ّ٘خ لوآْ ها اى ؽف٠ ثوايزبْ ِي فٛأُ

ٖ أل؟ هّٚٓ اٍذ وٗ كٌيً ٔفو ٍَٛ، ِؾىّزو اٍذ ىيوا ّه ٚ  ُ روي اهائٗ كاك ِؾى

اِب كٌيً كٚ ٔفو كيگو چٕيٓ اّٝيٕبْ ٚ يميٕي ايغبك ّٔي وٕل ىيوا . روكيلي كه آْ ٔيَذ

كه ٔٔ افواك، اؽزّبي رؾويف ٚ فٞب َ٘ذ ٚ كه ِٛهك ٥ٖب ٔيي ّٔي رٛاْ ِّٞئٓ ثٛك 

وٗ ؽيٍٗ ٚ فويت ٔجبّل ٚ اگو ُ٘ ثو ٥لَ ؽيٍٗ ٚ فويت ِّٞئٓ ثبّيُ، اى چٗ ها٘ي 

ِي رٛأيُ ثفّٙيُ وٗ وَي وٗ ثو أغبَ ٥ًّ ٥غيجي رٛأب اٍذ، ؽبف٠ لوآْ ٔيي 

( 32:ّ٘بْ، ٓ). ِي ثبّل

ْ چٗ اى ايٓ ٥جبهاد فّٙيلٖ ِي ّٛك آْ اٍذ وٗ غياٌي ثواي اصجبد ٕلق أجيبء، ٦ِغيٖ ها  آ

يه ثو٘بْ ٦ِزجو ٔلأَزٗ اٍذ اِب ٚي كه وزبة االلزٖبك في اال٥زمبك وٗ يىي اى وزت والِي ٚ 

ْ عب، آْ ها كٌيً ٕلق  ُِٙ غياٌي ثّْبه ِي آيل كه ثبهح ٦ِغيٖ ثٗ رفٖيً ٍقٓ گفزٗ ٚ كه آ

فبهق ٥بكد رٛأَ ثب رؾلي ها، ٦ِغيٖ ِي كأل "ٚي ِبٕٔل ٍبيو ِزىٍّبْ، . كأَزٗ اٍذ (ٓ)پيغّجو

كه ٢ٔو ٚي، ٦ِغيٖ ٚلزي ِموْٚ ثٗ رؾلي . ٚ كالٌذ آْ ها ثو ٕلق رؾلي وٕٕلٖ، ٙوٚهي ِي كأل

ٖ اي هاٍذ : ثبّل، ثٗ ِضبثٗ آْ اٍذ وٗ فلاٚٔل ثٗ ّقٔ ٕبؽت ا٥غبى ثگٛيل ْ چٗ اك٥ب ووك كه آ

ٗ اي ٚ ثٕبثوايٓ رٛ اى عبٔت ِٓ هٍٛي َ٘زي ايٓ َِأٌٗ ٔيي ٍَُِ اٍذ وٗ ٚلزي وَي . گفز

اٚ كه ايٓ وزبة ٦ِغياد  (123: ،9ٓ)." ِٛهك رٖليك فلاٚٔل ثبّل، ثٗ ٘يچ ٚعٗ وبمة ٔقٛا٘ل ثٛك

ها كٌيً ٕلق أجيبء ِي كأل، ٚ كه ِمبَ پبٍقگٛيي ٚ ؽً ّجٙبد ٚاهكٖ ثو آِلٖ ٚ فٛك، ايٓ ّجٙٗ 

چْٛ رٖليك ثٗ ٔجٛد يه پيغّجو ِّىٓ ٔيَذ، ث٦ضذ اٚ ٔيي غيو ِّىٓ اٍذ، : ها ِٞوػ ِي وٕل وٗ

ىيوا اگو فلاٚٔل ثٗ ٝٛه ّفب٘ي ٚ آّىبها كه ثبهح ٕلق ٔجٛد يه پيغّجو ثب ِوكَ ٍقٓ گٛيل، كيگو 

ٔيبىي ثٗ اهٍبي اٚ ٔقٛا٘ل ثٛك ٚ اگو ايٓ رٖليك اى عبٔت فلاٚٔل ثٗ ٝٛه ّفب٘ي ٔجبّل ثٍىٗ اى 

ٝويك ٦ِغيٖ ٚ فوق ٥بكد أغبَ پنيوك، كه ايٓ ٕٛهد ِْقٔ ٍبفزٓ آْ اى أٛا٣ ٍؾو٘ب ٚ 

. فويجٙب ثَيبه ِْىً اٍذ ٚ كه ٔزيغٗ ِوكَ اى فوٚ افزبكْ كه كاَ فويجىبهاْ ايّٓ ٔقٛإ٘ل ثٛك



ْ ٝٛه وٗ كيليُ غياٌي كه وزبة اٌمَٞبً اٌَّزميُ، فٛك ايٓ اّىبي ها ِٞوػ ووكٖ            ّ٘ب

ٓ عب فٛك  ثٛك ٚ ثو ّ٘يٓ ِجٕب، ٦ِغيٖ ها ثواي اصجبد ٕلق أجيبء، كٌيٍي ٦ِزجو ّٔي كأَذ اِب كه اي

ْ چٗ پيغّجواْ ثٗ للهد فلاٚٔل أغبَ ِي كٕ٘ل، : "كه ِمبَ پبٍـ ثٗ آْ ثو  آِلٖ ٚ ِي گٛيل آ

ٍبؽواْ ٚ فويجىبهاْ ٘وگي ّٔي رٛإٔل آْ ها أغبَ كٕ٘ل، ثٗ ّ٘يٓ عٙذ ٘يچ يه اى ٥مال، اؽيبي 

ٖ أل ". اِٛاد ٚ اژك٘ب ووكْ ٥ٖب ها كه رٛاْ ٍبؽواْ ٔلأَزٗ ٚ آْ ها ثواي ٥بٌُ ٍؾو، رغٛيي ٔىوك

( 124:ّ٘بْ، ٓ)

          كه ٔزيغٗ ِي رٛاْ گفذ وٗ غياٌي كٚ هٚيىوك ِقبٌف كه ِٛهك ِيياْ كالٌذ ٦ِغيٖ اهائٗ 

غياٌي يه ِزىٍُ اٍذ ٚ ٍقٓ فٛك ها ٔيي كه "ِي ك٘ل، كه رؾٍيً ايٓ رٕبل٘ گفزٗ ّلٖ اٍذ وٗ 

لبٌت يه َِأٌخ والِي ِٞوػ ووكٖ اٍذ، ٌٚي ّوايٜ اعزّب٥ي ٚ اٚٙب٣ ٍيبٍي، آْ ُ٘ كه 

ٗ اي اٍذ وٗ ّقٖي ِبٕٔل غياٌي، ثٗ ٘يچ ٚعٗ  لوْ پٕغُ ٚ آغبى لوْ ُّْ ٘غوي، ثٗ گٛٔ

ّٔي رٛأل اى آْ ثو وٕبه ثّبٔل ثٗ ّ٘يٓ عٙذ كه ثوفي اى آهاء ٚ ٢ٔويبد ايٓ أليّْٕل ثيهگ، اؽيبًٔب 

٘ ٘بيي كيلٖ ِي ّٛك وٗ يب ثبيل اى ٝويك افزالف ٚ رفبٚد ّوايٜ اعزّب٥ي ثٗ ؽً آْ پوكافذ  رٕبل

. ٚ يب ثبيل آْ ها ثٗ رٞٛه ٚ رؾٛي ؽبالد هٚؽي ٚ فىوي ٚي كه اكٚاه ِقزٍف َِٕٛة كاّذ

          كه ّٙٓ ثبيل رٛعٗ كاّذ وٗ غياٌي كه ِمبثً اٍّب٥يٍيبْ لواه گفزٗ ثٛك ٚ رب آٔغب وٗ كه 

رٛاْ كاّذ، كه عٙذ اثٞبي ِن٘ت آٔبْ وِّٛ ِي ّٔٛك اى ٍٛي كيگو، ثٗ هّٕٚي ٦ٍَِٛ اٍذ 

وٗ اٍّب٥يٍيبْ ثواي اصجبد ِمبَ اِبِذ ٚ رٞجيك آْ ثب ّقٖي وٗ اٚ ها اِبَ فٛك ِي ّٕبفزٕل، 

ثوٚى - 2ٔٔ ٕويؼ - 1ّ٘ٛاهٖ ثٗ كٚ چيي رَّه ِي ووكٔل ٚ آْ كٚ چيي ثٗ روريت ٥جبهد ثٛكٔل اى 

ٓ عب اٍذ وٗ غياٌي رّبَ ّ٘ذ فٛك ها كه عٙذ اصجبد ٦ٙف ايٓ كٚ . ٥ٛٔي ٦ِغيٖ ٚ وواِذ كه اي

ٍٕل ثىبه ثوكٖ اٍذ ٚ ِي گٛيل كه ٔٔ اؽزّبي رؾويف ٚ اّزجبٖ اعزٕبة ٔبپنيو اٍذ ٚ كه ِٛهك 

ٗ ٘ب ّٔي رٛاْ كه اِبْ ثٛك . اژك٘ب ّلْ ٥ٖب ٚ ثٞٛه وٍي ٦ِغياد ٔيي، اى أٛا٣ فويت ٘ب ٚ ؽيٍ

(1ٕٔ،:95 -96 )

          اٌجزٗ ثبيل رٛعٗ كاّذ وٗ ر٦ٚيف ا٥زجبه ٦ِغيٖ كهاصجبد ٕلق ٔجٛد، ٕوفًب كه وزبة 

اٌمَٞبً اٌَّزميُ ٚي وٗ ثٗ گفزخ فٛكُ كه عٛاة ثٗ ر٦بٌيُ ثبٕٝي ِن٘جبْ ٔگبّزٗ، فالٕٗ 

ثٍىٗ ايٓ ٦ِٕب كه وزبة إٌّمن ِٓ اٌٚالي ٚي ٔيي وٗ ْٔبٔگو افىبه ٚ ٥مبيل ٔٙبيي . ّٔي ّٛك

: اٍٚذ، ِْب٘لٖ ِي ّٛك ٚي كه ايٓ وزبة ِي گٛيل

ىيوا ايٓ . اى هاٖ اژك٘ب ّلْ ٥ٖب ٚ ّك اٌمّو، ثلٔجبي يميٓ ثٗ ؽميمذ ٔجٛد ِجبُ

َِبئً ٘و گبٖ ثٗ ٕٛهد ِٕفوك ِٛهك ِٞب٦ٌٗ لواه گيؤل ٚ ثب لوائٓ ثيّْبه ٚ فبهط اى 

ؽل، رأييل ْٔٛٔل ثٗ ّىً ٍؾو ٚ عبكٚ ٚ فيبي ٚ اٙالي اٌٙي ّٔبيبْ ِي ّٛٔل ٚ ٘و 

گبٖ ايّبْ رٛ َٔجذ ثٗ ٦ِغيٖ ِزىي ثو كٌيً ثبّل، ثَب اٍزلالٌي كيگو كه رٛ ّجٙٗ 

ً  ٚ لوائٕي ثبّل  ايغبك وٕل ٚ ايّبٔذ ها اى ُ٘ ثپبّل، ثٕبثوايٓ، فٛاهق، ثبيل عيء كالي

( 69:، 12ٓ). وٗ كه كيل رٛ َٔجذ ثٗ وً َِأٌٗ، ِٛهك اٍزفبكٖ لواه گيوك

ْ چٗ  ثٗ ٢ٔو ِي هٍل كيل غياٌي كه ِٛهك كالٌذ ٦ِغيٖ ثو ٕلق أجيبء، ثٗ اٍزؾىبَ ٚ لٛد آ

اٚاًل اٚ كه : كه ٢ٔو اوضو ِزىٍّيٓ اٍالِي ِْب٘لٖ ِي ّٛك، ٔجبّل ٚ كه ِغ٣ّٛ ِي رٛاْ گفذ وٗ

ث٦ٚي ِٛاهك ثٗ ٝٛه وٍي ِٕىو كالٌذ ٦ِغيٖ اٍذ ٚ ها٘ي ثواي رّييي ثيٓ آْ ٚ ٍؾو ٚ عبكٚ لبيً 

ٔيَذ، صبٔيًب لبيً اٍذ وٗ اگو ثٗ ٕلق ٔجٛي اى ٝويك كالٌذ ٦ِغيٖ ٔبئً ّٛيُ، چٗ ثَب 

اٍزلالي لٛي روي ِب ها اى ايٓ اِو كٚه ّٔبيل ثٕبثوايٓ اى ٢ٔو اٚ ٦ِغياد أجيبء اى كاليً ٥ّلح اصجبد 

. ٔجٛد ثّْبه ّٔي آيٕل ٚ ٔمِ اٍبٍي كه رؾمك ايّبْ ٔلاهٔل
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            پيِ اى ايٓ كه ِٛهك كاليً غياٌي كه أىبه كيلگبٖ وواِيٗ، ِوعئٗ ٚ ٦ِزيٌٗ ٍقٓ گفزيُ 

ؽبي ث٦ل اى رجييٓ ٢ٔو ٚي كه ِٛهك ٔمِ اهاكٖ كه ايّبْ ٚ كيلگبٖ ٚي كه ِٛهك ايّبْ رمٍيلي، ثغب 

ْ ٝٛه وٗ گفزٗ ّل غياٌي كه والَ . اٍذ رب ٢ٔو ٚي ها كه ِٛهك هاثٞخ ايّبْ ٚ ٥ٍُ ثيبْ وٕيُ ّ٘ب

رٍمي هايظ اى كيلگبٖ اّب٥وٖ كه ثبهح ِفَٙٛ رٖليك ثب ٦ِٕبي ٥ٍُ يب . ِلهٍي، پيوٚ ا٦ّوي اٍذ

ايٓ رٖليك ثٗ ٦ِٕبي ّٙبكد كاكْ ٚ پنيوفزٓ ؽمبٔيذ ٚال٦يزي . رٖليك ِٕٞمي ِغبيود كاهك

ٗ اي ف٣ٛٚ ٚ رٍَيُ هٚأي اٍذ ٚ اى ٍٛي  اٍذ وٗ آّىبه ّلٖ، ايٓ ؽبٌذ اى يه ٝوف، گٛٔ

كيگو، ٥ٛٔي اهرجبٛ ف٦بالٔٗ ثب ٣ِٛٙٛ رٖليك ٚ ّٙبكد ِي ثبّل وٗ ؽبٌذ ِمبثً آْ، أىبه ٚ 

( 95:، 15ٓ). ٍوپيچي اٍذ

          ّبيبْ موو اٍذ وٗ يىي اى ٥ٛاٍِي وٗ ثب٥ش اثٙبِبد ٚ كه ٔزيغٗ پيچيلگي ِجبؽش كه 

٣ِٛٙٛ ايّبْ ّلٖ، اثٙبِبد ِفِٙٛي، ثقٖٛٓ اثٙبَ كه ِفَٙٛ رٖليك اٍذ، ٥ّلرًب ٝوفٙبي 

ٔيا٣ ايٓ وٍّٗ ها ثٗ وبه ِي ثؤل اِب ثٗ ٝٛه ٚاٙؼ ثٗ رجييٓ آْ ّٔي پوكاىٔل ٚ ثٕبثوايٓ ثبيل اى ٝويك 

لوائٓ رب ؽل اِىبْ ثٗ ِب٘يذ ايٓ رٖليك پي ثوك غياٌي ٔيي ايّبْ ها رٖليك ِؾ٘ ر٦ويف ِي وٕل 

ٖ ٘ب ٚ ٢ٔويبد اٚ پوكافذ ٚ اى ٝويك لوائٓ،  (118:، 8ٓ) ٚ ثواي رجييٓ ايٓ ٦ِٕب ثبيل ثٗ رؾٍيً كيلگب

اٍذ ٚ  (٥ٍُ ٚ ٦ِوفذ)هّٚٓ ووك وٗ آيب ٢ِٕٛه ٚ ِمٖٛك ٚي اى ايٓ رٖليك، يه رٖليك ِٕٞمي 

. يب يه رٍَيُ ٚ رٛا٤ٙ لٍجي

          كه يه ع٤ّ ثٕلي وٍي ِي رٛاْ ثٗ چٕل ٥بًِ كه گوايِ غياٌي، َٔجذ ثٗ رفىيه ٦ِٕٛي ٚ 

. ِب٘ٛي رٖليك ِل ٢ٔو اٚ اى رٖليك ِٕٞمي اّبهٖ ووك

ّ٘بْ ٝٛه وٗ گنّذ، غياٌي ايّبْ ها اِوي افزيبهي :           ٥بًِ اٚي، افزيبهي كأَزٓ رٖليك

ُ چٕيٓ  ِي كأل ٚ ثواي افزيبهاد أَبْ كه رؾمك ايّبْ ٔمِ اٍبٍي ٚ ِؾٛهي لبئً اٍذ ٚ ٘

كه ؽبٌي وٗ ٥ٍّب، ٥ٍُ ٚ . ر٦ٍك اِو فلاٚٔل ثٗ ايّبْ ها ّب٘لي ثو افزيبهي ثٛكْ آْ افن ِي وٕل

. ها ٥ٕٖوي اٙٞواهي ٚ لٙوي ِي كإٔل وٗ ثلْٚ افزيبه ؽبًٕ ِي ّٛك (رٖليك ِٕٞمي)٦ِوفذ 

          كه ايٓ هاثٞٗ، ٦ِزيٌٗ ٚ فٛاهط لبيً ثٗ كافً ثٛكْ ا٥ّبي كه ؽٛىٖ ِفِٙٛي ايّبْ ثٛكٖ ٚ اى 

ايٓ ٝويك، افزيبهي ثٛكْ آْ ها ٍبِبْ ِي كاكٔل كه ٔگبٖ غياٌي، رٖليك اٍبً ايّبْ اٍذ ٚ اگو 

٢ِٕٛه اى ايٓ رٖليك، رٖليك ِٕٞمي ثبّل، غيو افزيبهي فٛا٘ل ثٛك اِب غياٌي رٍَيُ ّلْ ٚ 

ْ چٗ ِٛهك رٖليك ٥مً لواه ِي گيوك  ها ِؾٛه ايّبْ ِي كأل ٚ اى ايٓ  (٥ٍُ)رٛا٤ٙ َٔجذ ثٗ آ

. ٝويك، افزيبهي ثٛكْ آْ ها رجييٓ ِي وٕل

ٖ اي كاهك وٗ كه ٥يٓ ؽبي ٦ِوفذ ٚ            ٥بًِ كيگو، آيبري اٍذ وٗ ؽىبيذ اى وفو ٚ أىبه ٥ل

٥ٍُ يميٕي ثٗ فلاٚٔل ٚ پيبِجو كاهٔل ٚ ايٓ كٌيٍي اٍذ وٗ غياٌي ثٗ آْ ِزَّه ِي ّٛك رب ايّبْ 

ها ٕوف رٖليك ِٕٞمي ٚ ٥ٍُ ٔلأل، ّ٘بْ ٝٛه وٗ كه ثؾش ايّبْ رمٍيلي ُ٘ گفزٗ ّل غياٌي 

ثٗ يميٓ ٦ِوفذ ّٕبٍبٔٗ كه ثؾش ايّبْ، ثي رٛعٗ اٍذ ٚ رفبٚري ثيٓ ٔمِ ثو٘بْ ٚ اكٌٗ 

ْ چٗ ثواي اٚ ؽبئي اّ٘يذ اٍذ ؽبٌذ عيَ ٚ رٍَيّي  ّٚ٘ي، كه رؾمك ايّبْ لبئً ٔيَذ ثٍىٗ آ

ٔيَذ  (٦ِوفذ)اٍذ وٗ ثواي فوك ثٛعٛك ِي آيل ثٗ ٥جبهد كيگو اى ٢ٔو اٚ ايّبْ، ثبٚه ٕبكق ِٛعٗ 

ٚ ثٗ گفزخ اٚ چٗ ثَب افواكي وٗ اى ٢ٔو ٥ٍّي، ٚاعل كاليً ٦ِزجوي َ٘زٕل اِب اى وَبٔي وٗ 

. كاليً چٕلاْ ٦ِزجوي كه افزيبهٔلاهٔل، اى رٍَيُ ٚ اٌزياَ وّزوي ثوفٛهكاه ثبّٕل

 (رٖليك ِٕٞمي)          ثٕبثوايٓ ِي رٛاْ ٔزيغٗ گوفذ وٗ غياٌي ايّبْ ها َِبٚق ثب ّٕبفذ 

اٌجزٗ ٔٗ ثٗ ٦ِٕبي ثبٚه ٕبكق ِٛعٗ، ثٍىٗ ثٗ ٦ِٕبي آگب٘ي اي وٗ - ّٔي كأل ثٍىٗ اى ٢ٔو اٚ ّٕبفذ

ِملِخ ايّبْ اٍذ ٚ ايّبْ ثب ر٦ٍك اهاكٖ ثٗ آْ آگب٘ي - ِي رٛأل اى ٘و ٝويمي ثلٍذ آِلٖ ثبّل

.    ِؾمك ِي گوكك
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ٓ عب ؽٛي ايٓ ِؾٛه اٍذ وٗ آيب ِمٖٛك غياٌي اى ايّبْ ّ٘بْ ربييل يب              ثؾش ِب كه اي

ٚ يب ثٗ ايّبْ ثٗ ٔؾٛ كيگوي ٔگبٖ ِي وٕل وٗ كه  (فلاٚٔل ٚعٛك كاهك)رٖليك ٥مٍي يه لٚيٗ اٍذ 

آْ ٔگبٖ، ايّبْ ثٗ فلا ثٗ ايٓ ٦ِٕبٍذ وٗ ثٗ فلاٚٔل ا٥زّبك ِي وٕيُ ٚ ىٔلگي فٛك ها ثٗ اٚ 

ٓ عب ِٞوػ اٍذ ايٓ اٍذ وٗ آيب اى ٢ٔو غياٌي ايّبْ  ِي ٍپويُ ٚ ثٗ ٥جبهد كيگو ٍؤاٌي وٗ اي

٥ٛٔي ا٥زمبك ٔب١و ثٗ گياهٖ اٍذ ٚ يب ايٓ وٗ ؽميمذ ايّبْ چييي غيو اى ٥ٍُ اٍذ وٗ ثيْزو ثو 

. ٥ٛٔي ا٥زّبك ٚ ٚاثَزگي ٔب١و ثٗ ّقٔ ِزىي اٍذ

ٗ اي            ّ٘بْ ٝٛه وٗ لجاًل گفزٗ ّل، ٚي ثيٓ ٥ٍُ ٚ ايّبْ رّبيي لبيً اٍذ ٚ ايّبْ ها ِوؽٍ

ْ چٗ لجاًل ٦ٍَِٛ ّلٖ  فوارو اى رؾمك ٥ٍُ ِي كأل، اى ٢ٔو اٚ، ايّبْ رٍَيُ لٍجي اٍذ، َٔجذ ثٗ آ

اٍذ، اٌجزٗ ٚي إٌٛي ها ثٗ ٥ٕٛاْ إٛي ا٥زمبكاد ثيبْ ِي وٕل ٚ ايّبْ ها ثو چٙبه هوٓ اٍزٛاه 

هوٓ اٚي ٦ِوفذ ماد ؽك، هوٓ كَٚ ٕفبد فلاٚٔل، هوٓ ٍَٛ اف٦بي فلاٚٔل ٚ هوٓ "ِي ّٔبيل 

( 98: ّ٘بْ، ٓ)"ِي ّٛك... چٙبهَ ُ٘ كه ٦ٍّيبد وٗ ّبًِ اصجبد ؽْو ٚ ْٔو ٚ ٥ناة لجو ٚ 

اى ٢ٔو غياٌي ٥ٍُ ثٗ ايٓ اِٛه الىَ اٍذ، اِب فوق ّٔي وٕل وٗ ايٓ ٥ٍُ اى ٝويك ثو٘بْ وَت 

ْ چٗ ؽبيي اّ٘يذ اٍذ، ايٓ اٍذ وٗ فوك َٔجذ ثٗ ايٓ اِٛه  ّٛك ٚ يب ثٗ ٍجت رمٍيل، ثٍىٗ آ

آگب٘ي پيلا وٕل اِب ايٓ آگب٘ي ٥يٓ ايّبْ ٔيَذ ثٍىٗ ايّبْ رٍَيُ ٚ رٖليك لٍجي َٔجذ ثٗ ايٓ 

چٗ ثَب افواكي ثٗ ٍجت رمٍيل، ثٗ ٥ٍّي "اى ٢ٔو غياٌي . إٛي ٚ پنيوُ ؽمبٔيذ آْ ٘بٍذ

كٍذ يبثٕل اِب رٍَيّْبْ َٔجذ ثٗ ايٓ ٥ٍُ،يىَبْ ٔجبّل، ثوفي ر٦ٍَك فبٝو ٚ اٌزياَ ىيبكي ثٗ 

آْ كاّزٗ ثبّٕل ٚ ث٦ٚي ٚاثَزگي ألوي، ٚ اٌجزٗ ايٓ اِو ثٗ اهاكٖ ٚ رّٖيُ افواك ِوثٛٛ 

ثٕبثوايٓ اى ٢ٔو اٚ چٗ ثَب ايّبْ فوكي وٗ ثب رمٍيل ؽبًٕ ّلٖ، اى ايّبْ  (142:،9ٓ)".ِي ّٛك

چْٛ ِؾٛه ايّبْ، رٍَيُ لٍجي ٚ . فوكي وٗ اى ٝويك كاليً والِي ثٗ ايّبْ هٍيلٖ، لٛي رو ثبّل

ا٥زّبك ٚ اّٝيٕبٔي اٍذ وٗ ثٗ ٚعٛك ِز٦ٍمبد ايّبْ كهاٚ ِؾمك ّلٖ اٍذ ًٍَِّب رٍَيُ هٚأي 

ٚ ف٣ٛٚ وٗ كه ٦ِٕبي ايّبْ غياٌي ٚعٛك كاهك ثٗ يه گياهٖ ر٦ٍَك ّٔي گيوك ثٍىٗ ثٗ يه ّقٔ يب ثٗ 

. ٥جبهري ثٗ ٚعٛك ر٦ٍَك ِي گيوك

اى  (ٓ)          اگو چٗ كه ٥جبهاد اّب٥وٖ ٚ غياٌي، گبٖ ِز٦ٍَك ايّبْ لٚبيبيي اٍذ وٗ پيبِجو

اِب اى ايٓ، ّٔي رٛاْ ٔزيغٗ گوفذ وٗ ايّبْ اى ٢ٔو  (ِب عبء ثٗ إٌجي)عبٔت فلاٚٔل آٚهكٖ اٍذ 

ايْبْ ٔب١و ثو گياهٖ اٍذ، ثٍىٗ ِي رٛاْ گفذ وٗ ِز٦ٍَك ايّبْ ِؾىي ٥ٕٗ لٚبيب اٍذ ي٦ٕي 

ِٓ ايّبْ كاهَ وٗ فلا َ٘ذ، ِواك ايٓ اٍذ وٗ ِٓ ثٗ ٚعٛك فلا ايّبْ : ٚلزي گفزٗ ِي ّٛك

ُ چٕيٓ كٌيً كيگو ثو ايٓ وٗ غياٌي . كاهَ ىيوا گياهح فلا َ٘ذ، اى ٚعٛك فلاٚٔل ؽىبيذ ِي وٕل ٘

ِز٦ٍَك ايّبْ ها ٚعٛك فلاٚٔل ِي كأل ايٓ اٍذ وٗ ٚي ثٙزويٓ هاٖ ثواي وَت ايّبْ ها اى ٝويك 

وْف ٚ أْواػ ٕله ٚ ِْب٘لٖ اى ٝويك ٔٛه ثٖيود ِي كأل، وٗ كه ايٓ ؽبٌذ لٍت، ؽمبيك 

ٚعٛكي ها اى ٥بٌُ ٍِىٛد كهيبفذ ِي ّٔبيل كه ؽبٌی کٗ ِمَٛ ايّبْ ٔب١و ثٗ گياهٖ، ٥ٍُ ؽٌٖٛی ٚ 

ِفِٙٛی اٍذ ٚ ِز٦ٍَك ٚ ٦ٍَِٛ ثبٌناد كه ايٓ ٔگوُ، ِفِٙٛی اى فلاٚٔل اٍذ ٚ ٚعٛك فلاٚٔل 

ٖ اي، ٦ِوفزی غبئجبٔٗ اى فلاٚٔل  فٛك ِز٦ٍَك ٚ ٦ٍَِٛ ثب٦ٌوٗ ثّْبه ِی آيل ٚ اى ايٓ هٚ ايّبْ گياه

اهائٗ ِي ك٘ل کٗ ٔٗ رٕٙب ّبيَزخ ا٥زّبك ٚ كٌجَزگی أَبْ ٔيَذ ثٍکٗ ثب ّٙٛك لٍجی اٚ ٔيي 

. ٍبىگبهی ٔلاهك



          اٌجزٗ ايٓ ٔىزٗ لبثً موو اٍذ وٗ، گوچٗ غياٌي ايٓ ٚعلاْ لٍجي ها ٦ِوفذ ِي ٔبِل اِب 

ل٦ًٞب ٔجبيل آْ ها ثٗ ٦ِٕبي رٖليك ِٕٞمي رٍمي کوك، غياٌي ِمٖٛك فٛك ها اى ٦ِوفذ ثٗ 

: فلاٚٔل،چٕيٓ رٛٙيؼ ِي ك٘ل

٦ِوفذ ّ٘بْ لوة اٍذ ٚ آْ چييي اٍذ وٗ لٍت افن ِي وٕل ٚ كه آْ چٕبْ اصو 

ِي وٕل وٗ كه عٛاهػ رأصيو كاهك ٚ كه ِمبيَخ آْ ثب ٥ٍُ ثبيل گفذ وٗ ٥ٍُ، ِبٕٔل كيلْ 

ٚ ٥الِذ ٚ ْٔبٔخ آْ ؽيبد لٍت . آرِ اٍذ ٚ ٦ِوفذ، ِبٕٔل گوَ ّلْ ثب آرِ

ْ وٗ فلاٚٔل ثٗ كاٚك. اٍذ ثب فلاٚٔل ر٦بٌي آيب ِي كأي ٦ِوفذ : ٚؽي فوِٛك (٣)چٕب

٦ِوفذ، ؽيبد لٍت اٍذ كه : ٔٗ ٚ فلاٚٔل فوِٛك: گفذ (٣)ِٓ چيَذ؟ كاٚك

( 28:، 13ٓ). ِْب٘لح ِٓ

كه ٚال٤ ٦ِوفذ ٔيك اٚ اى ِوارت ٥بٌي ايّبْ اٍذ ٚ هّٚٓ اٍذ وٗ ِز٦ٍَك آْ ٚعٛك 

فلاٚٔل ٚؽمبيك اٌٙي اٍذ وٗ ٚعٛك أَبْ ها ِزؾٛي ِي وٕل ٚ ثٗ لٍت أَبْ گوِي ِي ثقْل 

ٗ اي ف٣ٛٚ ٚ  ٖ ٘بيي وٗ ؽبوي اى ايٓ ؽمبيك اٍذ، كه ٔزيغٗ ايّبْ اى ٢ِٕو اٚ گٛٔ ٚ ٔٗ ٥ٍُ ثٗ گياه

رٍَيُ هٚأي ٚ ٥ٛٔي اهرجبٛ ف٦بالٔٗ ثب ٣ِٛٙٛ رٖليك اٍذ ٚ ثٗ ٥جبهري ايّبْ ٥ٛٔي رغوثخ 

. كهٚٔي اٍذ ٔٗ ٕوفًب يه رٖليك ِٕٞمي
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          ثؾش ىيبكد ٚ ٔمٖبْ پنيوي ايّبْ ل٦ًٞب ثب رفَيوي وٗ اى ايّبْ اهائٗ ِي ّٛك، اهرجبٛ 

ْ عب وٗ ايٓ رفبٍيو ِز٦لك ٚ ِزفبٚرٕل، كه ِٛهك ىيبكد ٚ ٔمٖبْ پنيوي ايّبْ ٔيي،  ٔيكيىي كاهك ٚ اى آ

ىيوا . اٌجزٗ هيْخ ايٓ ثؾش ها ثبيل كه فٛك لوآْ وويُ عَزغٛ ّٔٛك. آهاء ِقزٍفي اهائٗ ّلٖ اٍذ

: اى عٍّٗ. كه لوآْ آيبري ٚاهك ّلٖ وٗ ىِيٕخ ٝوػ ايٓ ثؾش ها فواُ٘ ِي ٍبىك

( 4/اٌفزؼ" )ٌييكاكٚا ايّبٔب ٤ِ ايّبُٔٙ"، (2/أفبي)" ٚ اما رٍيذ ٥ٍيُٙ آيبرٗ ىاكرُٙ ايّبٔب          "

" فبِب اٌنيٓ إِٛا فياكرُٙ ايّبٔب ٚ ُ٘ يَزجْوْٚ"ٚ  (31/اٌّلصو)" ييكاك اٌنيٓ إِٛا ايّبٔب"

(. 124/رٛثٗ)

ٖ أل وٗ اٌجزٗ لٖل ِب كه ايٓ            اٌجزٗ ِفَوق ِقزٍف َٔجذ ثٗ ايٓ آيبد رفبٍيو ِزفبٚري اهائٗ كاك 

. ثؾش ثيْزو رٛعٗ ثٗ آهاء اّب٥وٖ ٚ ثقٖٛٓ هأي غياٌي اٍذ

          غياٌي ثؾش ها ثب ايٓ ثيبْ آغبى ِي وٕل وٗ گنّزگبْ ِب ّ٘گي ثو ايٓ لٛي ارفبق ٢ٔو 

ٗ أل وٗ ايّبْ ىيبكد ٚ ٔمٖبْ ِي پنيوك، ثليٓ ٔؾٛ وٗ ثبٝب٥بد، ايّبْ افيايِ ٚ ثب گٕبٖ،  كاّز

ؽبي ِگو رٖليك ّ٘بْ ايّبْ ٔيَذ؟ پٌ ىيبكد ٚ ٔمٖبْ چگٛٔٗ كه آْ ِزٖٛه . وبِ٘ ِي يبثل

اٍذ؟ ٚ آيب ٍقٓ آٔٙب اى ايٓ عٙذ اٍذ وٗ ايْبْ ا٥ّبي ها عيء ايّبْ ثّْبه ِي آٚهكٔل؟ 

غياٌي ٦ِزمل اٍذ وٗ ٍقٓ گنّزگبْ لبثً لجٛي اٍذ، اِب ثبيل ٦ِٕبي ٍقْٕبْ ها فّٙيل، "

آٔٙب ّٔي فٛإ٘ل ثگٛيٕل وٗ ٥ًّ اى اعياء ِب٘ٛي ايّبْ اٍذ ثٍىٗ ٥ًّ ها ىائل ثو ايّبْ ِي كإٔل ٚ 

ّئ ثب ٥وٚٗ اِو ىائل، كه ِب٘يذ ٚ ماد، افيايِ پيلا ّٔي وٕل ّ٘بْ ٝٛه وٗ ّٔي رٛاْ گفذ وٗ 

أَبْ ثب ٍو، افيايِ پيلا ِي وٕل، اِب ِي رٛاْ گفذ وٗ ثب افيايِ ٚىِٔ، افيايِ پيلا ووكٖ 

ٚ ّٔي رٛاْ گفذ وٗ ّٔبى ثب هو٣ٛ ٚ ٍغٛك، افيايِ پيلا ِي وٕل اِب ِي رٛاْ گفذ وٗ ثب . اٍذ

اىكيبك َِزؾجبد ٚ آكاة ٚ ٍٕٓ، ىيبكد پيلا ِي وٕل ٚ ايٓ ؽبوي اى آْ اٍذ  وٗ إً ايّبْ كاهاي 

( 112:، 1ٓ:، ط8)".ٚعٛكي اٍذ وٗ ث٦ل اىرؾمك، ثٗ ىيبكد ٚ ٔمٖبْ رفبٚد پيلا ِي وٕل

          ثٕبثوايٓ ثيبْ، ّبيل ثزٛاْ گفذ وٗ اى ٢ٔو ٚي، يه ؽل ِزيمٕي اى رٖليك ثواي رؾمك ايّبْ 

الىَ اٍذ ٚ ٍپٌ رأصيو ا٥ّبي ِضجذ ٚ ٝب٥بد ٚ ٥جبكاد، ثب٥ش افيايِ آْ ِي ّٛٔل، اِب كه ىِيٕخ 

وبِ٘، اگو ايٓ وبِ٘ ٚ ٔمٖبْ كه ّ٘بْ ؽل ِزيمٓ اٌٚي ٢ِٕٛه ثبّل، لبثً لجٛي ٔيَذ ىيوا 

اِب اگو ايّبْ اى آْ ِورجٗ ثبالرو هفذ، اِىبْ . إً ايّبْ ها وٗ ِجزٕي ثو يميٓ اٍذ، ِٕزفي ِي وٕل

وبِ٘ ٚ ٔمٖبْ كه آْ لبثً رٖٛه اٍذ، ثٗ ايٓ ثيبْ كهٍذ اٍذ وٗ ثگٛييُ ٔمٖبْ ٚ ىيبكد كه 



اِب ايٓ َِأٌٗ ٔيي لبثً ثوهٍي اٍذ وٗ ٕ٘گبِي وٗ . وّبي ايّبْ لبثً رٖٛه اٍذ ٔٗ كه إً آْ

، ّ٘يْٗ كه اِٛه غيو هوٓ اٍذ ٚ يب آْ ها ثٗ ٚىْ أَبْ رْجيٗ  غياٌي ِي گٛيل افيايِ ٚ وبِ٘

ِي وٕل آيب رٛعِٙ ثٗ ايٓ اٍذ وٗ اٚي ايّبْ رؾمك ِي يبثل ٚ ث٦ل ّ٘بْ ايّبْ افيايِ ِي يبثل ٚ 

ْ چٗ افيايِ ِي يبثل اى عٌٕ آْ رٖليك ٔيَذ، اى ٍقٕبْ اٚ ثو ِي آيل وٗ لبيً ثٗ  ٓ وٗ، آ يب اي

ْ وٗ فٛك، ايٓ ٍؤاي ها ِٞوػ ِي وٕل وٗ رٖليك  افيايِ ٚ وبِ٘، كه فٛك رٖليك لٍجي ثبّل چٕب

: ثب آْ وٗ فٍٖذ ٚاؽلي اٍذ چگٛٔٗ ىيبكد ٚ ٔمٖبْ كه آْ هاٖ ِي يبثل ٚ كه عٛاة ِي گٛيل

ثو رٖليك لٍت ثو : اٚي. ايّبْ اٍُ ِْزووي اٍذ وٗ ثو ٍٗ ٚعٗ اٝالق ِي ّٛك

ٍجيً ا٥زمبك ٚ رمٍيل، ثلْٚ وْف ٚ أْواػ ٕله ٚ ايٓ ايّبْ ٥ٛاَ اٍذ ٚ ثٗ 

ايٓ ّ٘بْ گو٘ي اٍذ وٗ ثٗ لٍت أَبْ . ٥جبهري ايّبْ ّ٘خ ِوكَ ِگو فٛآ آٔٙب

( 113:ّ٘بْ، ٓ). ِي فٛهك ٚ گبٖ ِؾىُ ٚ لٛي اٍذ ٚ گبٖ ٍَذ ٚ ٦ٙيف

فالٕخ والَ اٚ ايٓ اٍذ وٗ ث٦ٚي اى ايٓ افواك، چٕبْ ا٥زمبك هاٍقي كاهٔل وٗ ثب ٘يچ گٛٔٗ 

رؾنيو يب پٕل ٚ ألهى، ٚ ٔيي ثب كٌيً ٚ ثو٘بْ، اى آْ كٍذ ثو ّٔي كاهٔل ٚ ثو ٥ىٌ ثوفي كيگو ثب ألن 

ٍقٕي، كچبه ّه ِي ّٛٔل ٚ ا٥زمبكّبْ ها ه٘ب ِي وٕٕل كه ؽبٌي وٗ كه اثزلا، ّىي كه كي 

ٔلاّزٕل، غياٌي رفبٚد ايٓ كٚ ها كه ّلد رّٖيُ ٚ اهاكح آٔٙب ِي كأل وٗ آْ ٔيي ؽبًٕ رأصيو 

اٚ ٦ِزمل اٍذ ٕفبد لٍت ثب٥ش ٕلٚه ا٥ّبي ِي ّٛك ٚ ٍپٌ اصو . ٝب٥بد كه لٍت ِي ثبّل

ا٥ّبي ثٗ لٍت ثبى ِي گوكك ٚ ثب٥ش اىكيبك ٚ رأويل آْ ِي ّٛك ٚ اى ايٓ هٍٚذ وٗ فلاٚٔل ر٦بٌي 

ٚ ايٓ ". االيّبْ يييل ٚ يٕمٔ: "ِي فوِبيل( ٓ)ٚ يب پيبِجو  (124/ رٛثٗ) (فياكرُٙ ايّبٔب)ِي فوِبيل 

اِو ها اى ثبة ر٦ٍَك ثبٝٓ ثٗ ١ب٘و ٚ ر٦ٍَك ا٥ّبي ثٗ ا٥زمبكاد ٚ ؽبالد لٍت ِي كأل وٗ اى عٌٕ 

ر٦ٍَك ٥بٌُ ٍِه اٍذ ثٗ ٥بٌُ ٍِىٛد ٚ ٢ِٕٛه اى ٍِه ٥بٌُ ّٙبكد اٍذ وٗ اى ٝويك ؽٛاً كهن 

ِي ّٛك ٚ ٢ِٕٛه اى ٍِىٛد، ٥بٌُ غيت اٍذ وٗ ثٗ ٔٛه ثٖيود كهن ِي ّـٛك ٚ لــٍت اى ٥ــبٌُ 

. ٚ ٚعٗ ىيبكد ايّبْ اى ٝويك ٝب٥بد ثو ّ٘يٓ اٍبً اٍذ. ٍِىٛد اٍذ ٚ ايّبْ اى ٥بٌُ ٍِه

          ايٓ ٍقٓ غياٌي  وٗ ايّبْ ّ٘بْ گو٘ي اٍذ وٗ ثٗ لٍت أَبْ ِي فٛهك ٚ گبٖ ِؾىُ ٚ 

لٛي اٍذ ٚ گبٖ ٍَذ ٚ ٦ٙيف، ؽبوي اى آْ اٍذ وٗ افيايِ ٚ وبِ٘ ها كه ؽميمذ ايّبْ وٗ 

. ّ٘بْ گوٖ لٍجي اٍذ ِي كأل

:           ٚي كه ِٛهك اٝالق كَٚ ٚ ٍَٛ ٌف٠ ايّبْ ِي گٛيل

ٚعٗ كَٚ ٕ٘گبِي اٍذ وٗ ِواك اى ايّبْ، رٖليك ٚ ٥ًّ ثب ُ٘ ثبّل، ّ٘بْ 

وٗ اگو ٥ًّ ها كه ِفَٙٛ " االيّبْ ث٤ٚ ٚ ٍج٦ْٛ ثبثًب"فوِٛكٔل  (ٓ)ٝٛه وٗ پيبِجو

. ايّبْ افن وٕٕل، ىيبكد ٚ ٔمٖبْ آْ هّٚٓ اٍذ 

ٚ كه اٝالق ٍَٛ، ِواك اى ايّبْ، رٖليك يميٕي ثو ٍجيً وْف ٚ ّٙٛك ٚ أْواػ 

( 114: ّ٘بْ، ٓ). ٕله ٚ ِْب٘لٖ اى ٝويك ٔٛه ثٖيود اٍذ

ْ  ِي كأل اِب كه ايٓ ٦ِٕب ٔيي  غياٌي ايٓ لَُ اٝالق ها كٚهرويٓ ٦ِٕب كه لجٛي ىيبكد ٚ ٔمٖب

ثٗ ٥جبهري كه ايٓ ٚعٗ، ٘و چٕل فوك ثٗ يميٓ هٍيلٖ ٚ . آهاِِ ٚ ّٝأٔيٕخ ٔفٌ ها ِزفبٚد ِي كأل

كه ايّبْ اٚ ٘يچ گٛٔٗ ّىي هاٖ ٔلاهك، اِب يميٕيبد ٔيي كه ِوارت ٚٙٛػ ٚ كهعبد ٚ ايغبك آهاِِ ٚ 

ٓ وٗ كٚ . ّٝأٔيٕٗ، يىَبْ ّٔي ثبّٕل ْ ٝٛه وٗ غياٌي ثواي ّٔٛٔٗ ّٝأٔيٕخ ٔفٌ َٔجذ ثٗ اي ّ٘ب

ثيهگزو اى يه اٍذ ها، اى ايٓ وٗ ٥بٌُ ؽبكس اٍذ، ثيْزو ِي كأل، گو چٗ َٔجذ ثٗ ٘يچ يه، ّه 

. ٚ روكيلي ٚعٛك ٔلاهك

ثٕبثوايٓ غياٌي كه ٘و ٍٗ اٝالق ايّبْ، لب٦ٝبٔٗ لبيً ثٗ ىيبكد ٚ ٔمٖبْ پنيوي اٍذ، ىيوا 

 (ٓ)هٚايبد كه ايٓ ٣ِٛٙٛ ٕواؽذ كاهٔل، اى عٍّٗ كه هٚايزي وٗ لجاًل ٔيي ثٗ آْ اّبهٖ ّل وٗ پيبِجو

وٗ اگو ايّبْ وّيذ ثوكاه ٔجبّل، " يقوط ِٓ إٌبه ِٓ وبْ في لٍجٗ ِضمبي مهح ِٓ ايّبْ: "فوِٛكٔل

. افزالف ِمبكيو، ثي ٦ِٕب فٛا٘ل ثٛك



ْ چٗ رؾذ رأصيو اِٛه ِقزٍف اى            ثٕبثوايٓ اى ِغ٣ّٛ ايٓ ٍقٕبْ ثو ِي آيل وٗ كه ايٓ كيلگبٖ آ

عٍّٗ ا٥ّبي رغييو ِي وٕل ٚ افيايِ ٚ يب وبِ٘ ِي يبثل ّ٘بْ گوٖ لٍجي يب رٖليك لٍجي اٍذ، 

وٗ ث٦ل اى رؾمك لله ِزيمٓ آْ، ُ٘ چٕبْ رؾذ رأصيو ا٥ّبي، لبثً رغييو اٍذ ٚ اگو ٢ِٕٛه وَبٔي 

وٗ لبئٍٕل غياٌي افيايِ ٚ وبِ٘ ها ثٗ وّبي ايّبْ ِوثٛٛ ِي كأل ّ٘يٓ ٦ِٕب ثبّل، لبثً لجٛي 

اٍذ اِب اگو ثٗ ايٓ ٦ِٕب ثبّل وٗ افيايِ ٚ وبِ٘ كه اِٛهي فبهط اى ِب٘يذ ايّبْ ٚ فبهط اى 

. رٖليك لٍجي ِؾمك ِي ّٛك، ثب ٍقٓ غياٌي لبثً رٞجيك ّٔي ثبّل

 

نحيجو گيزي - 12

          غياٌي اٍالَ ها ٦ِٕبي ٥بِي ِي كأل وٗ ّبًِ رٖليك لٍت، ىثبْ ٚ عٛاهػ ِي ّٛك، اِب 

ايّبْ ها ٕوفًب رٖليك لٍجي ِي كأل ٚ اى ايٓ عٙذ ثيٓ ايٓ كٚ ٦ِٕب هاثٞخ ٥َّٛ ٚ فٖٛٓ ٍِٞك 

كه ِٛهك هاثٞخ ايّبْ ٚ ٥ًّ ٦ِزمل اٍذ وٗ ٥ًّ، ي٦ٕي ٝب٥بد ٚ ٥جبكاد، فبهط اى . لبيً اٍذ

ِفَٙٛ ايّبْ اٍذ، ىيوا ٔيك اٚ، ؽميمذ ايّبْ، ٕوف رٖليك ٚ رٍَيُ لٍجي اٍذ اِب كه ٥يٓ 

ؽبي، ٥ًّ ها ِؤصو كه ايّبْ ِي كأل ٚ أغبَ ٝب٥بد ها ثب٥ش رمٛيذ ٚ أغبَ گٕب٘بْ هاِٛعت ر٦ٚيف 

. آْ ِي كأل

          كه ِٛهك هاثٞخ ايّبْ ٚ ّٕبفذ ثبيل گفذ وٗ غياٌي ايّبْ ها ّٕبفذ ّٔي كأل، ثٍىٗ اى ٢ٔو 

اٚ ّٕبفذ ٕوفًب ِملِخ ايّبْ اٍذ ثٗ ٥جبهد كيگو ُ٘ ٥ٕٖو ّٕبفذ ٚ ُ٘ ٥ٕٖو اهاكٖ كه رؾمك 

ايّبْ ٔمِ كاهٔل، اِب اى ٔگبٖ اٚ رٛعيٗ ٥مٍي ّٕبفذ ثواي رؾمك ايّبْ، اى اّ٘يذ وّزوي 

كه . ٚ اى ايٓ هٚ ثٗ ٔؾٛح ّٕبفذ اهوبْ ٚ إٛي ا٥زمبكي، چٕلاْ اّ٘يزي ّٔي ك٘ل. ثوفٛهكاه اٍذ

ٔزيغٗ، رفبٚري ثيٓ رأصيو ّٕبفذ ؽبًٕ اى كاليً ثو٘بٔي ثب كاليً الٕب٥ي ٚ يب ؽزي ّٕبفذ ؽبًٕ 

اى ايٓ ٢ٔو، ٚي ِْٛق ر٦ٍيُ ٚ ر٦ٍُ ٥ٍُ والَ . اى رمٍيل ٕوف، كه رؾمك ايّبْ لبيً ٔيَذ

. ّٔي ثبّل ٚ عي كه ِٛاهكي فبٓ، آْ ها ثواي ٥َّٛ رغٛيي ّٔي وٕل

          كه ٚال٤ غياٌي ٔمِ اٍبٍي ها كه رؾمك ايّبْ، ثواي اهاكٖ لبيً اٍذ ٚ ايّبْ ها افزيبه 

اى ٢ٔو اٚ كه ايّبْ، ٍٝت ٚ فٛاٍذ فوك ٥ِٛٙٛيذ . چييي ِي كأل وٗ اى لجً ٦ٍَِٛ ّلٖ اٍذ

كاهك ٚ ايٓ ٍٝت ِٛعت رٖليك لٍجي ِي ّٛك ثٗ ٥جبهد كيگو اى ٔگبٖ اٚ، اهاكٖ كه فٛك رٖليك، 

كفيً ِي ثبّل ٚ ثٗ ّ٘يٓ كٌيً وَي وٗ ٕوفًب كاهاي رٖليك ِٕٞمي َٔجذ ثٗ اهوبْ كيٓ 

اٍذ، ِي رٛأل كه ٥يٓ ؽبي آٔٙب ها أىبه وٕل اِب كه ِمبثً وَي وٗ كاهاي رٖليك لٍجي اٍذ، 

كه ٔٙبيذ كه اهىيبثي ايٓ كيلگبٖ ِي رٛاْ گفذ وٗ رفَيو غياٌي اى . ّٔي رٛأل كه ٤ِٙٛ أىبه ثبّل

ايّبْ اى ايٓ عٙذ وٗ ٔمِ اٍبٍي ها ثٗ اهاكٖ ٚ افزيبه ِي ك٘ل ٚ ايّبْ ها كه ٥ٍُ ٚ آگب٘ي ٚ 

رٖليك ٥مٍي فالٕٗ ّٔي وٕل، لبثً رٛعٗ اٍذ اِب ٔمٞخ ٦ٙف ايٓ كيلگبٖ كه ٥لَ رٛعٗ الىَ ثٗ 

ُث٦ل ٦ِوفزي ايّبْ اٍذ وٗ رفبٚد لبيً ْٔلْ ثيٓ ثبٚه ِجزٕي ثو ثو٘بْ ٚ ثبٚه ؽبًٕ اى رمٍيل 

ّ٘چٕيٓ ٥لَ رغٛيي ر٦ٍيُ ٚ ر٦ٍُ ٥ٍُ والَ ٚ إواه غياٌي ثوايٓ . گٛيبي ّ٘يٓ ٍِٞت اٍذ

ٗ اي رؾذ ٥ٕٛاْ  ِي ٔٛيَل، « اٌغبَ ا٦ٌٛاَ ٥ٓ ٥ٍُ اٌىالَ»َِأٌٗ ثٗ ٔؾٛي وٗ كه ايٓ ثبة هٍبٌ

ٔيي اى ّ٘يٓ ثبٚه ْٔأد ِي گيوك اِب ثٗ ٢ٔو ِي هٍل ّ٘بْ ٝٛه وٗ ٕوف رٛعٗ ثٗ ِجبؽش ٢ٔوي ٚ 

غفٍذ اى اِٛه ٦ِٕٛي ٚ افاللي ِي رٛأل ه٘يْ كيٕلاهي ثبّل، ٥لَ رٛعٗ ثٗ ُث٦ل ٢ٔوي ٚ ٦ِوفزي 

كيٓ ٔيي ِٛعت رؾغو ٚ لْوي گوي كه كيٓ ِي گوكك ٚ هاٖ رْقئ ٍوٖ اى ٔبٍوٖ ها َِلٚك 

كه ٔزيغٗ كه هاٍزبي رؾمك ايّبْ، ُ٘ ر٦ٍيُ ٦ِبهف كيٓ ٚ اهائخ ثوا٘يٓ ِؾىُ ؽبيي . ِي ٍبىك

. اّ٘يذ اٍذ ٚ ُ٘ رمٛيذ اهاكح افاللي ٚ ٦ِٕٛي

غياٌي ِز٦ٍك ايّبْ ها ٚعٛك فلاٚٔل ِي كأل، چٕبْ وٗ ثٙزويٓ هاٖ وَت :           اِب ِز٦ٍك ايّبْ

ايّبْ ها ٔيي كهن ّٙٛكي فلاٚٔل اى ٝويك وْف ٚ أْواػ ٕله ِي كأل وٗ كه ايٓ ؽبٌذ، لٍت، 

ٖ اي، وٗ ِز٦ٍك . ؽمبيك ٚعٛكي ها اى ٥بٌُ ٍِىٛد كهيبفذ ِي وٕل كه ؽبٌي وٗ كه ثؾش ايّبْ گياه



ايّبْ گياهٖ اٍذ، كه ٚال٤ ِز٦ٍك ايّبْ، ِفَٙٛ مٕ٘ي اٍذ اِب كه ٔگبٖ غياٌي، ايّبْ يه رٍَيُ 

ٚ ايٓ َِأٌٗ ثب رٍمي . لٍجي ٚ هاثٞخ فب٦ٙبٔٗ َٔجذ ثٗ ِز٦ٍك ايّبْ، ي٦ٕي فٛك فلاٚٔل اٍذ

ٚي اى ايّبْ، وٗ ّٕبفذ ها ِملِخ ايّبْ ِي كأل، لبثً رٞجيك ِي ثبّل، ىيوا كه ايٓ ِوؽٍٗ 

ِز٦ٍك ّٕبفذ، گياهٖ اٍذ، وٗ غياٌي ايٓ ِوؽٍٗ ها، ايّبْ ّٔي كأل، ثٍىٗ ايّبْ ها ر٦ٍك لٍجي ٚ 

ْ ٘بٍذ . رٍَيُ هٚػ َٔجذ ثٗ ؽمبيك ٚعٛكي اي ِي كأل وٗ كيٓ ؽبوي اى آ

          كه ثؾش اى هاثٞخ ايّبْ ٚ يميٓ ٔيي ثبيل گفذ وٗ غياٌي يميٓ ها كه ايّبْ ٦ِزجو ِي كأل اِب 

ِب٘يذ ايٓ يميٓ، يه يميٓ هٚإْٔبٍبٔٗ اٍذ، ٔٗ يه يميٓ ِٕٞمي، ايٓ َِأٌٗ اى ٝويك وَت 

ايّبْ وٗ اٚ آْ ها اهاكح ِؤِٓ ِي كأل ٚ، ِب٘يذ ايّبْ، وٗ آْ ها رٍَيُ لٍجي َٔجذ ثٗ ؽمبيك 

. كيٓ ِي كأل، ٚ اى ايٓ وٗ ؽزي ايّبْ رمٍيلي ها وبِاًل ٦ِزجو ثّْبه ِي آٚهك ِْٙٛك ِي ثبّل
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. أزْبهاد اِيووجيو

، اٌّٛالف، ّوػ ٍيلاٌْويف اٌغوعبٔي، (1419)االيغي، ٥ٚلاٌليٓ ٥جلاٌوؽّٓ، .      2

. كاهاٌىزت ا٦ٌٍّيٗ: ثيوٚد
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