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 وتبة  ٔعلّف٣ ٚ ٘مـ 

 ٘مـِ ٘مـ 

 ٕٝام علث٣ ثٝ فبك٣ً(  تلر( 

 ٌٍناك 

 ٌفت ...ٚ ٌٛٚ 

                                                           
ٗ . 2 ا٤ـٓ.  ٌلفتٝ عبك٤ت ثٝ« ٥ٔلاث ٌناكٍ» ١ٔزّّام  كا «ٞب ٘ىتٝ ٚ ٞب پبكٜ» تعج٥ل. 1 َ  ا٤ـ . كعب٤ـت  3 ٘ــاكؿ.  پوِٚٞـ٣  - عّٕـ٣  اكمٍ، ثؾـ

 اًت. ضلٚك٢، ٘مـ اؽالل٣ ٚآَٛ ف٣ّٙ 





 
فارسٖ(-ًاهٔادبّ٘اتتطب٘قٖ)هطالعاتتطب٘قٖعربٖکاٍش

 داًطکذٓادبّ٘اتٍعلَماًساًٖ،داًطگاُرازٕ،کرهاًطاُ
 151-160م،صص2018ّـ.ق/1439ّـ.ش/1397بْار،29تن،ضوارٓسالّط

 پژٍّطٖ(–ّا:غ٘رعلوًٖکتِّاٍ)بخصپارُ

حذٗجٕپاّتسبَا»ردال»...ضاٌّاهٔدرٖفردٍس

ٝث عـك ِمـت عىـ٥ٓ كا ثـٝ اثٛاِمبًـٓ فلؿًٚـ٣        ،وتبة ؽلؿ ٚ عىٕت اًت، ٝث ٥ٕٞٗ ًجت ،فلؿ٣ًٚ ١ُبٞٙبٔ

ـ   ؿاؿٜ ٖ ا٘ـ. عٕب١ً ثـنكي ّّٔ ثـٝ ًـجت ثلؽـٛكؿاك٢ ام ؿٚ صِـ١ٕ م َ ٚ پلثلوـت فلٞٙـً ا٤لا٘ـ٣ ٚ         ،٣ ا٤ـلا

ٝ پي ام ٤ه ٔمـّ ،ؿك ا٤ٗ ُ٘ٛتبك رب٤ٍبٜ رٟب٣٘ ٤بفتٝ اًت. ،٣اًالٔ ٞـب٣٤ ام تثح٥لپـق٤ل٢    ١ٔ وٛتبٜ ٚ اكائ١ ٕ٘ٛ٘ـ

ٝ ؿك «.ْهر ُهبَا  لّ ْهَر فَبنَّ   دب   ال َتُسبُُا   دب   »فلؿ٣ًٚ ام فلًٞٙ اًال٣ٔ، تـثح٥ل عــ٤ج   ٔـٛكؿ ثلكًـ٣ لـلاك     ُـبٞٙبٔ

.  ٥ٌلؿ ٣ٔ

داًصٍآگاّٖفردٍسٖ

ٞب٢ للآ٣٘ ٚ اًـال٣ٔ ثـٛؿٜت تثح٥لپـق٤ل٢ ٢ٚ ام ٔٙـبث      ٔقٞت ٚ آٌبٜ ٝث ا٘ـ٤ِٝ ٥ُعٝ ،ىٝ فلؿ٣ًٚثب تٛرّٝ ٝث ا٤ٙ

اًـال٣ٔ ٚ للآ٘ـ٣ كا ثـٝ     ٞب٢ م َ ا٘ـ٤ِـ١ ٥ًلاث٣ فلؿ٣ًٚ ام ًلصِٕٝ»اًال٣ٔ أل٢ ا٘ىبك٘بپق٤ل اًت.  علث٣

وـٝ ؿك عم٥ــ٠ ؿ٤ٙـ٣    ثٛؿٜ ٔقٞت  (ت  فلؿ٣ًٚ ٔلؿ٢ ٥ُع9ٝ: 1390پٛك،  )ًجن٤بٖ« تٛاٖ ا٘ىبك ولؿ٥ٞش ك٢ٚ ٣ٕ٘

ٝ      ،ا٘ـ ضٝ ا٘ـ٥ِ٤ـٜلـْ ثٛؿٜ اًت ٚ ؽالف آ٘ حبثت ،ؽٛؿ ا٢ ٘ـاُـتٝ اًـت ٚ ثـٝ    ثـٝ آ٤ـ٥ٗ مكتِـت ٥ٔـُ ٚ عاللـ

ؿك ًتب٤َ پلٚكؿٌبك ٚ احجبت ٚرٛؿ ٚ تزلّؿ ٚارت ًـؾٗ ٌفتـٝ اًـتت وـٝ      ُبٞٙبٔٝؿك  ،ٞب٢ ٔؾتّف ٓٛكت

آ٘ضـٝ ٔٛرـت اًـتغىبْ ٚ     ت(487: 1389ٓـفب،   ك.ن:. )اًـت  ُبٞٙبٔٝتل٤ٗ ًتب٤َ ٢ٚ ام ؽبِك ؿك آغبم  ٟٔٓ

ٞب٢ ثّٙـ ٚ ربٚؿاٖ اًت وٝ ًلصِٕٝ ؿك ٔعلفت ٚ عىٕـت ا٤لا٥٘ـبٖ ثبًـتبٖ    ُـٜ، ٚرٛؿ ا٘ـ٤ِٝ ُبٞٙبٔٝثمب٢ 

( ٚ ام آ٘زب وـٝ تـثح٥ل پـق٤ل٢ فلؿًٚـ٣ ام فلٞٙـً اًـال٣ٔ أـل٢        129-128: 1384پٛك، ك.ن: ًجن٤بٖؿاكؿ )

فلؿ٣ًٚ ٔـٛكؿ ثغـج    ١بُٔبٞٙتثح٥ل للآٖ ٚ اعبؿ٤ج اًال٣ٔ كا ؿك  اٖ،پوٍِٚٞللطع٣ ٚ ٤م٣ٙ٥ اًت، ثلؽ٣ ام 

-45: 1372ت ٟٔــ٢ٚ ؿأاـب٣٘،   48: 1350فلٚما٘فـل،  ت 93-92: 1358ن: طجبطجـب٣٤،  ك.)ا٘ـ  تغم٥ك للاك ؿاؿٜ ٚ

ٝ  140-123: 1380كاًتٍٛ،  ت46 ٜ       ( ٚ ث٥ٌبك٢ ؿك تج٥ـ٥ٗ ك٤ِـ ـ ٞـب٢ عىٕـت ؿك ُـبٞٙبٔٝ ؿًـت ثـٝ لّـٓ ثـلؿ  ا٘ـ

 ( 32: 1383ت ٔزبث٣، ك.ن: ٔٙتٔ)

ذ اِجالغٝ، للآٖ ول٤ٓ ح٥ل، ًٝ ٕ٘ٛٝ٘ ام تثلجُ ام ٚكٚؿ ٝث ثغج ا٣ّٓ ٚ اعبؿ٤ج اًـال٣ٔ كا ؿك ُـبٞٙبٔٝ ِ٘ـبٖ     ٟ٘

 :ُٛؿ اؽتٝ ٣ٔپلؿ «ال تسُا ...»ؿاؿٜ ٝث عـ٤ج 



 1397 ثٟبك، 29تٓ، ُٕبك٠ ِ٘ب١ٔ اؿث٥ّبت تطج٥م٣، ًبَ ٞ / وب152ٍٚ

قرآىکرٗن:الف

٣ كا ام ُـ٠ٛ٥ ث٥ـب٣٘   تعج٥ل ص٥ِـٖ ٔلي وٝ ؿك لبِت اًتعبكٜ ٝث ٤ه ؽٛكان ٤ب ُلاة تِج٥ٝ ُـٜ، تثح٥ل فلؿًٚ

 ؿٞـ: ِ٘بٖ ٣ٔ ٝث ك٣ُٙٚ للآٖ ول٤ٓ

ـ   وـــٝ ا٤ـــٗ ٔـــلي ٞـــلوي ثؾٛاٞــــ صِـــ٥
 

ـ    ــ ـــ ٌن٤ـــــ ــبْ ثب٤ـــــ ــى٥جب٣٤ ٚ ٘ـــــ  2ُـــــ
 

(7 /34 /39)

 (5:7 /عمر َّ آل) ﴾ُكلُّ نَبْفٍس َذ ئَِقُة  ْدَمْاتِ ﴿
ت، ا٤ٗ ُـ٠ٛ٥  ؿك لبِت ٤ه اًتفٟبْ تثو٥ـ٢ آٔـٜ اً« ؿا٘ب ٚ ٘بؿاٖ ٌٔب٢ٚ ٥ٌ٘تٙـ»ر١ّٕ ؽجل٢  ،للآٖ ول٤ٓ ؿك

 تم٥ّـ ُـٜ اًت:   ُبٞٙبٔٝؿك  ؿل٥مبً ،ث٥ب٣٘

 ِٚـــــ٥ىٗ م آٔـــــٛؽتٗ صـــــبكٜ ٥ٌ٘ـــــت
 

 وـــٝ ٤ٌٛــــ وـــٝ ؿا٘ـــب ٚ ٘ـــبؿاٖ ٤ى٥ٌـــت  
 

 (1255: 1363)فلؿ٣ًٚ، ٘مُ ام ؿٞؾـا، 
 (51 /زمر) ﴾َهْل َيْسَتِاي  د ِذيَن يَبْعَلُماََّ َو د ِذيَن اَل يَبْعَلُماََّ ﴿

البالغًِْذب:

ذ اِجالغٝب ؽطج١ اُّٚجبٞت اث٥بت م٤ل ث ا٤ٗ ؽطجـٝ كا ثـٝ مثـبٖ     ا٢ اًت وٝ اٌل ُبعل٢ ثؾٛاٞـ ع٥ٙبً ٝث ٌٛٝ٘ ،َ ٟ٘

 ت ٘ؾٛاٞـ ؿاُت:م٥ّٝث ا٘ـام٠ فلؿ٣ًٚ ؿك ا٤ٗ اث٥بت ٔٛفّ ثـٖٚ ُه،فبك٣ً ؿك لبِت ُعل ؿكآٚكؿ 
ــ ٟل  ــلؿاٖ ًــــ ــٛاٖ ٚ ٌــــ ـــ و٥ــــ  ؽـاٚ٘ــــ
ــت  ــبٖ ثلتلًــــ ــبٖ ٚ ٌٕــــ ــبْ ٚ ِ٘ــــ  م ٘ــــ
 ثــــــــــٝ ث٥ٙٙـــــــــــٌبٖ آفل٤ٙٙـــــــــــٜ كا  

ــٝ ا٘ـ٤ ٜ  ٘ــــ ــن كا ـــٚ ٥٘ــــ ـــ ثــــ ــٝ ٤بثــــ  ِــــ
ــقكؿ   ــٛٞلاٖ ثٍــ ــٗ ٌــ ــٝ م٤ــ ــؾٗ ٞلصــ  ًــ
ــ٣   ـــ ٕٞـــ ــؾٗ ثلٌن٤ٙـــ ــل ًـــ ــلؿ ٌـــ  ؽـــ
 ًــــتٛؿٖ ٘ـا٘ـــــ وــــي اٚ كا صــــٛ ٌٞــــت 

 

ــل    ـــ ٟٚٔـــــ ــبٜ ٚ ٘ب٥ٞـــــ ـــ٠ ٔـــــ  فلٚم٘ـــــ
ــت  ـــٜ ٌٛٞلًـــــــ ـــ٠ ثلُـــــــ  ٍ٘بك٘ـــــــ
 ٘ج٥ٙــــــــــ٣ ٔل٘زــــــــــبٖ ؿٚ ث٥ٙٙـــــــــــٜ كا
   ٜ ــب ــبْ ٚ ام رب٤ٍــــ ــل ام ٘ــــ ــٝ اٚ ثلتــــ  وــــ
 ٥٘بثــــــــ ثــــــــٚ كاٜ رـــــــبٖ ٚ ؽـــــــلؿ   
ــ٣    ـــ ٕٞـــ ــٝ ث٥ٙـــ ــتب٤ـ وـــ ــبٖ كا ًـــ  ٕٞـــ

ــبٖ  ـــت ثٌــــــت  ٥ٔــــ ـــ٣ٌ كا ثجب٤ــــ  ثٙــــ
 

(1 /3 /3-9) 

ُْلُبب»عّــ٣ ):(:  ئُِلاََّ  وَ  حلمببُ  ِلِ   د ببذي الَ يَب َ ُل  ْدَعبُب ُّوََّ  َوال يُبببَقّ ي َحق بب ُ  ْدمُ ُغ ِمْ َحتَبب ُ  ْدَقبُب ْجَتِهببُ وَّ   دّببِذي ال يُْ هُِكبب ُ الَ ُُيِْصببن نَبْعَمبُب

                                                           
إِعـبكف ثـنكي     ةؿائـل  صـبح پـٙزٓ، تٟـلاٖ: ٔلوـن     ،(1393فلؿ٣ًٚ ثٝ وَُٛ رالَ ؽبِم٣ ٔطّـك )  ُبٞٙب١ٔ، عبضل َپوٚٞٔٙج   .2

اًال٣ٔ اًت وٝ ثلا٢ اث٥بت ُبٞٙبٔٝ ًٝ ُٕبكٜ ثٝ تلت٥ت ام ًٕت كاًت، ُٕبك٠ اَّٚ ُٕبك٠ ؿفبتل ِٞتٍب٘ٝ، ُٕبك٠ ؿّْٚ ُٕبك٠ ٓـفغٝ ٚ  

ا آٖ ؿًـتٝ  ، ِـق پ٥ـا ِ٘ـ ُبٞٙبٔٝ ٣ كا وٝ ؿٞؾـا ام ُبٞٙبٔٝ، ٘مُ ولؿٜ اًت، ؿك ا٤ٗ صبح امُٕبك٠ ًّْٛ ُٕبك٠ ث٥ت اًت. ثلؽ٣ ام اث٥بت

 .ُـٜ اًت ثٝ ؿٞؾـا اكرب: ؿاؿٜ ام اث٥بت،



 153/ پو٣ِٞٚ( -ٞب )غ٥ل ع٣ّٕ  ٞب ٚ ٘ىتٝ پبكٜ

 

َِمببِو  َوال يَبَُُدُبب ُ  َببْاُط  ْدِف َببِن   ِْ ًــ بى )تلرٕــٝ:  (5  خ.  دُال بب  هنبب « ) د ببذي دَببْ َس ِدِصببَفِتِ  َحبب د َ،ْببُ و ع  َوال نَبْعبب ع َمْاُ ببا ع بُبْعببُ   

 اٖ ام اؿا٢ عـكّ ٞب٢ اٚ ٘بتٛاٖ ٚ تالُـٍل  ُٕبكٍ ٘عٕت ام بثٍلاٖؽـاٚ٘ـ٢ كا وٝ ًؾٙٛكاٖ ام ًتٛؿٖ اٚ عبرن٘ـ ٚ عٌ

٣ ا٘ـ٤َ، فات اٚ كا ؿكن ا٘ـ. ؽـا٣٤ وٝ افىبك هكف اٚ ؿكٔب٘ـٜ وٙٙـ ٚ ؿًت غّٛآبٖ ؿك٤ـب٢ عّـْٛ ثـٝ اٚ ٘ؾٛاٞــ      ٕ٘

٣  تٛاٖ ٤بفت.( ك٥ًـ. پلٚكؿٌبك٢ وٝ ثلا٢ ٓفبت اٚ عـّ ٚ ٔلم٢ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ٚ تعل٤ف وب٣ّٔ ٕ٘

ٖ       تِج٥ٝ ؿ٥٘ب ٝث ٔبك ؽٍٛ ؽطّ ٖ    ،ٚ ؽبَت ثب ا٤ـٗ تٛٓـ٥ف وـٝ ؿك مٔـبٖ ِٕـي وـلؿ  ،٘ـلْ ٚ ؿك مٔـبٖ ٘ـ٥َ مؿ

ذ اِجالغٝوِٙـٜ اًت ؿك   ث٥ٌبك ُج٥ٝ ٝث ٤ىـ٤ٍل اًت: ُبٞٙبٔٝٚ  ٟ٘
ـ   ــ ــلؿ٢ ؿَ ؿكٚ ؿك ٔجٙــــــ ــل ثؾــــــ  اٌــــــ

      ْ ــٝ ٌـــبٜ ثٌـــٛؿٖ صـــٛ ٔـــبك اًـــت ٘ـــل  ثـ
 

ـ    ــ ــن ٌن٘ــ ــبْ امٚ رــ ــٝ فلرــ ـــ ثــ ــٝ ٘ب٤ــ  وــ

   ْ ــل ــَ ٌـــ ــل ؿاؿ٘ـــ ــٝ مٞـــ ــ٥ىٗ ٌـــ  ِٚـــ
 

 (453)ؿفتل ِٞتٓ، پبُ٘ٛت ٓفغٝ: 
ُ َمَثلُ » ع٣ّ ):(: ع  فَِنَّن  نْب َُ َمَثُل  حْلَ  ِة: َديِّ ٔب٘ٙـ  ،ٕٞب٘ب َٔخَُِ ا٤ٗ ؿ٥٘ب)تلرٕٝ:  .(:8  َّ.  دُال   هن « )ُ َمسَُّهُ  اَُِتلع َمُّهَ  د ُّ

 لؿٖ آٖ ٘لْ ٚ ًّٓ آٖ وِٙـٜ اًت.(ٔبك٢ اًت: ِٕي و

ِاُع ِف َ ْاِفَهُ» ع٣ّ ):(: ع َمسَُّهُ  َو دس وُّ  دُُ  نْب َُ َكَمَثِل  حْلَ  ِة َديِّ َّ  .. « َمَثُل  د ُّ ٖ    )تلرٕـٝ:   (;55)مهُب  َٔخَـُِ ؿ٥٘ـب٢ عـلاْ صـٛ

   (ٔبك ٣ًّٕ اًت، پًٛت آٖ ٘لْ، ٣ِٚ ًّٓ وِٙـٜ ؿك ؿكٖٚ ؿاكؿ.

احادٗج:د

 ٥٘بم ام تٛض٥ظ ٚ ُلط اًت: تثح٥لپق٤ل٢ ث٥ت م٤ل ام عـ٤ج ٌٔٙٛة ٝث پ٥بٔجل ث٣

    ْ ــب ــٝ ٘ــ ــٛكاٖ ثــ ــٛؿ ثــ ــل٢ ثــ ــ٣ ؿؽتــ  ٤ىــ
 

      ْ ــت ؽـــب ــب ٌِـ ــبٜ ُــــ وبكٞـ ــٛ مٖ ُـ  صـ
 

(8 /393 /1) 

َُ اُبا:ع  َعلَ ِ  َوآدِ ِ ُسِئَل َهساَل  ل َصَلی  لُّ » : َمن  سَتخلَفُا  ] ی  دُفرُس[ اَُدُا : إبَُت  بُاه َّ ُ خ ؛ اَُل َعلی َعل بِ   دَسبالُ:: دَبن َيَصبَل
ام پ٥بٔجل ٣ّٓ اهلل ع٥ّٝ ٚ آِٝ پل٥ًـٜ ُـ: صـٝ وٌـ٣ ربِ٘ـ٥ٗ ُــ. فلٔٛؿ٘ــ: ؿؽتـلٍ       )تلرٕٝ:  «َرُهو إدَبی  مبرأ ٍ أسُُ و  أمب

٣كا ثٝ ٤ه مٖ ثٌ بك٘ـ، ٞلٌن  ٔلؿ٣ٔ وٝ وبك ؽٛؿپٛكاٖت ع٣ّ ):( فلٔٛؿ:  )٘مُ ام ؿٞؾــا،   ُٛؿ.( وبكُبٖ آالط ٕ٘

 (.649: 2، د 1363
َُ دن يَ  :َمن  ستخلُفا ؟ فَبَقُدُا   بَُِتِ  بُاه َّ. اَُلَ »  َعلَ ِ  َوآدِِ  َوَسَلو فَبَقُل:مَُت کسری ِا ل َذِدَک دِلُُی َصلی  لُّ  َدمُ»  ا:ع اُ  فل

پ٥بٔجل )ّ( پل٥ًـ: صٝ  ،مٔب٣٘ وٝ وٌل٢ ام ؿ٥٘ب كفت)تلرٕٝ:  .(75 :5   ج:565) بن ات ُ   «   مرأ ٍ و إَل هُ و  أمرَ أسُ ُ 

و٣ٌ رب٥ِ٘ٗ اٚ ُـ؟ ٌفتٙـ: ؿؽتلٍ پٛكا٘ـؽت. فلٔٛؿ: ٔلؿ٣ٔ وٝ وبك ؽٛؿ كا ثٝ ٤ه مٖ ثٌ بك٘ـ، ٞلٌن كًتٍبك 

٣  ُٛ٘ـ.( ٕ٘

اعتراضبطربِحَادثرٍزگار

ـ ؿًت ؿاؿٖ عؿك عٛاؿث تّؼ م٘ـ٣ٌ ٔخُ ام  ٞـب٢   مِنِـٝ، ًـ٥ُ ٚ ث٥ٕـبك٢    ن٤ناٖ، ثالٞب٢ طج٥ع٣ ٔب٘ٙـ
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 ٞب٢ ؽ٥بْ ام آٖ رّٕٝ اًت: كثبع٣ ،ٚا٥ٌل ٚ ؽطل٘بن ٕٞٛاكٜ ثِل ِت ثٝ اعتلإ ٌِٛؿٜ
ــل   ـــ ؿٌــ ــٓ ٘فنا٤ٙــ ــن غــ ــٝ رــ  افــــالن وــ

 ٘بآٔـــــــٌبٖ اٌــــــل ثـا٘ٙـــــــ وــــــٝ ٔــــــب
 

ــ   ـــ ثـــ ٟٙـــ ــل  ٝ ٙ٘ ـــ ؿٌـــ ــب ٘لثب٤ٙـــ ــب تـــ  رـــ

ــ٣  ــٝ ٔــ ــل صــ ــل  ام ؿٞــ ـــ ؿٌــ ــ٥ٓ ٘ب٤ٙــ  وِــ
 

 (105: 1386)ؽ٥بْ، 
   ٖ ــتب ــٗ ُٛكًـ ــ٣ ؿك ا٤ـ ــُ آؿٔـ ــٖٛ عبٓـ   صـ

ــٗ رٟـــبٖ مٚؿ ثلفـــت     ــلّْ ؿَ آ٘ىـــٝ م٤ـ   ؽـ
 

      ٖ ــب ـــٖ ر ــب وٙ ــت ت ــٝ ٥ٌ٘ ــٛكؿٖ غّٔ ــن ؽ   ر

    ٖ ــب ــٝ رٟ ـــ ث ــٛؿ ٥٘بٔ ــٝ ؽ ــ٣ و ــٛؿٜ وٌ  ٚ آً
 

 (143)ٕٞبٖ: 
ــ   ــ٣ ام و٥ٙـ ــه ؽلاثـ ــلػ فّـ ــت ١ا٢ صـ   تًٛـ

 تـــــٛ ثِـــــىبفٙـ ١ا٢ ؽـــــبن اٌـــــل ًـــــ٥ٙ
 

ــ٥ٛ  ــ١ث٥ـــــــاؿٌل٢ ُــــ   تًٛــــــت ٠ ؿ٤ل٤ٙــــ

ــ١ٙ٥  ــٝ ؿك ًـ ــٛٞل ل٥ٕتـــ٣ وـ ــت ثـــي ٌـ  تًٛـ
 

 (16)ٕٞبٖ: 
ؿك عم٥مـت اعتـلإ ثـٝ ٔمـبْ ثـب تل اًـت، م٤ـلا         ،ؿُٛ فّه ٣ٔ ٞب وٝ ٘خبك صلػ ٚ ٞب ٚ ؿُٙبْ ا٤ٗ اعتلإ

ٟٓ اًت ٝ٘ ثـٝ ٥ٔـُ ؽـٛؿ اًٚـت. ُـب٤ـ ثـٝ       كفتبك٢ فلض٣ وٝ ٔتّ ك٢ٚ ٚ وذ ٥ٌ٘ت، وذا٢  صلػ ٚ فّه وبكٜ

 (517 :5   ج55:5)م هری  « ْهر ُهَا  لّ    دال َتُسُُا   دَ ْهَر فَنَّ   »٥ٕٞٗ رٟت ؿك عـ٤ج آٔـٜ اًت: 
ـ ؿٚامؿٞٓ ام تلو٥ت ـ ِٟٔٛك ؽٛؿ ٔغتِٓ وبُب٣٘ ؿك ٙث  مثبٖ اعتلإ ٝث عٛاؿث كٚمٌبك ٌِٛؿٜ اًت:   ،ٙث

 ا٢ ا٢ صـــلػ غـــبف٣ّ وـــٝ صـــٝ ث٥ــــاؿ وـــلؿٜ

َ      ثل طعٙت   ا٤ٗ ثـي اًـت وـٝ ثـب عتـلت كًـٛ
 

  ٝ ــ ــ٥ٗ ص ٓ   ٚم و ــت ــٗ ً ــب ؿك٤ ٞ  ٜ ــلؿ ــبؿ و  ا٢ آث

 ٚ ــٓ  ــلؿ ؽٔـ ـــاؿ وـ ٜ  ث٥ـ ــلؿ ـــاؿ وـ ــٛ أـ  ا٢ تـ
 

 (80: 1391پٛك،  )ٔغتِٓ وبُب٣٘ ثٝ ٘مُ ام ًجن٤بٖ
 ٘بٓل ؽٌلٚ ٞٓ ٌبٜ عٙبٖ ٓجل ام ؿًت ؿاؿٜ ُىٜٛ ٚ ُىب٤ت ؽٛؿ كا آُىبك ولؿٜ اًت:  

ــ   ـــا٤ب اٌــــ ــبك ؽــــ ـــا٣٤ثــــ  ل م ك٢ٚ ؽــــ

ــل٠ ــ٣ كا  صٟـــ ــٛكت عجِـــ ــ٣ ٚ ٓـــ  كٚٔـــ

 طّعــــت ٞٙـــــٚ ٚ ك٢ٚ تــــلن صــــلا ُـــــ

ـ    ــ ــم٣ ُـ ــٝ ُـ ــبؿٚ ام صـ ــع٥ـ اٚفتـ ــٝ ًـ  ام صـ

ٓ ص٥ٌــــت  ــبِ ــل٤َٙ عــ ـــك آفــ  ؽــــالف ا٘ــ

 ٔغّّــــ٣ ؿ٥٘ــــب  ٥ٌــــلْ وــــٝ ؿ٥٘ــــب م ثــــ٣   

 ٘عٕـــــت ٔـــــٙعٓ صلاًـــــت ؿك٤ـــــب ؿك٤ـــــب 
 

 ط٥ٙـــــت اٌ٘ـــــبٖ ٕٞـــــٝ ر٥ٕـــــُ ٌِـــــت٣ 

ــ ــٛؿ ٚ عّّـــ    ١ٔب٤ـ ــٝ ثـ ــٛث٣ صـ ــت٣؟ؽـ  ت مُـ

ِــــــت٣؟  ٕٞضــــــٛ ؿَ ؿٚمؽــــــ٣ ٚ ك٢ٚ ٟث

 ماٞـــــــ ٔغلاثــــــ٣ ٚ وــــــ٥َ وِٙــــــت٣؟

 بطٝ تـــٛ ٌِـــت٣؟صـــٖٛ ٕٞـــٝ كا ؿا٤ـــٝ ٚ ِّٔـــ

ــت٣   ِــ ــ٥ي ٟث ــلثط ٚ ؽٌــ ــ٣ ؽــ ــل ٌلٞــ  ثــ

ــي   ــت ٔفّـ ــت٣  ٔغٙـ ــت٣ وِـ ــت وِـ  صلاًـ
 

 (106: 1381)٘بٓل ؽٌلٚ، ٝث ٘مُ ام ٔطٟل٢، 



 155/ پو٣ِٞٚ( -ٞب )غ٥ل ع٣ّٕ  ٞب ٚ ٘ىتٝ پبكٜ

 

 ٕٞـــــٝ رـــــٛك ٔـــــٗ ام ثّابك٤ـــــبٖ اًـــــت 

ــت    ــٓ ٥ٌ٘ـــ ــن ٞـــ ــبٖ كا ٥٘ـــ ــٝ ثّابك٤ـــ  ٌٙـــ

ـــا ــت  ٤ب!ؽــ ــٝ ام تًٛــ ــ٤ٛٓ فتٙــ  كاًــــت ٌــ

ــب كا   ــبٖ ؽتـــــ ـــاٖ تلوـــــ ــت ٚ ؿ٘ـــــ  ِـــــ

ــت   ــت ٚ ِــ ــٝ ام ؿًــ ٖ ٚ وــ ــب ـــاٖ ا٤ِــ  ؿ٘ــ

 وٙـــ٣ غٛغـــب وـــٝ ثٍل٤ـــن    ثـــٝ آٞـــٛ ٔـــ٣  
 

  ٖ  وـــــن آٖ آٞـــــٓ ٕٞـــــ٣ ثب٤ــــــ وِـــــ٥ـ

ٖ    ثٍـــــ٤ٛٓ  ٌـــــل تـــــٛ ثتـــــٛا٣٘ ُـــــ٥ٙـ

ــٛآ٘ صا٥ــــــــٖ   ــ٣ ام تـــــــلى ٘تـــــ  ِٚـــــ

  ٖ ـــ ــٛة آفل٤ــــ ــ٥ٗ ؽــــ ــت٣ صٙــــ  ٘جب٤ٌــــ

    ٌ ــٝ م٘ــــاٖ ؿًـــت ٚ ِـــت ثب٤ــــ   ٤ــــٖنثـ

 م٘ــــ٣ ٞــــ٣ ثــــل ؿ٤ٚـــــٖ ثــــٝ تــــبم٢ ٔــــ٣
 

 )ٕٞبٖ(

ل ُـٜ وٝ ثب ا٤ـٗ  فلؿ٣ًٚ ٥٘ن ؿك اثتـا٢ ؿاًتبٖ كًتٓ ٚ ًٟلاة ام ٔلي ًٟلاة ؿك رٛا٣٘ آ٘مـك ٔتثحّ

 ًت:، اعتلإ ؽٛؿ كا ِ٘بٖ ؿاؿٜ ااث٥بت

 اٌــــل ٔــــلي ؿاؿًــــت، ث٥ـــــاؿ ص٥ٌــــت؟ 
 

 م ؿاؿ ا٤ــــٗ ٕٞــــٝ ثــــبي ٚ فل٤ــــبؿ ص٥ٌــــت 
 

(2 /117 /3) 
ٜ  ا٤ٙىٝ فلؿ٣ًٚ پي ام اعتلإ، ام مثبٖ ؿ٥٘ب پبًؼ ٣ٔ ،آ٘ضٝ ؿك ا٤ٙزب ٟٔٓ اًت ا٢ رـن   ؿٞـ وٝ ؿك رٟـبٖ اكاؿ

٥جب ٚ ٘بآٌـبٜ  ٞـب٢ ٘بُـى   عىٕت٣ ؿك عٛاؿث كٚمٌبك ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ اٌ٘بٖ اكاؿ٠ ؽبِك ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ثـٖٚ ُه،

تـل    ؿك فىل ،ٞب ؽجل٘ـ ٚ  مْ اًت وٝ ثب پق٤لٍ ٘بٕٞٛاك٢ ام اًلاك ا٣ِٟ ام آٖ ث٣ ًبمٌبك٢ ٚ ًبؽتٗ رٟـبٖ ٟث

 .  ثبُٙـ

 هٌابعرٍاٖٗض٘عٍٖسٌٖحذٗج
ـ  ٥ــ وـٝ   كٚمٌبك كا ؿُٙبْ ٘ـٞ)تلرٕٝ:  .(; :79   ج5616)جملسی  « ْهر ُهَا  لّ د   ْهَر فَنَّ   ال َتُسُُا   د   »  ،ٕٞب٘ـب ؽـاٚ٘ـ

 كٚمٌبك اًت.(

ت آٖ ؿاٚك٢ ٓـغّ  كثـبك٠ ؿك ثعض٣ آحبك كٚا٣٤ ٥ُعٝ ؿك ث٥ِتل ٔٛاكؿ ثـٖٚ فول ًٙـ ثـٛؿٜ ٚ ؿ  ،ا٤ٗ عـ٤ج

 :1 ، د1405اِآلِـ٣ اعٌـب٣٤،    ٣عـٛاِ ت 160: 1363ربٔ  ا ؽجبك ُـع٥ل٢،  »تٛاٖ ٝث  ت وٝ ٣ٔٓغ٥غ٣ ِ٘ـٜ اً

 .(52-39: 1392مٔب٣٘، )ك.ن:  ولؿاُبكٜ « 9 :57 ، د1404ثغبك ا ٘ٛاك ٔز٣ٌّ،  ٚ 56

ٔبِـه ثـٗ   »بظ آٔــٜ اًـت:   ت، ثـب ا٘ــن تفـبٚت٣ ؿك اِفـ    عـ٤خ٣ اُٞ ًّٙتل٤ٗ ٔٙبث   ؿك وٟٗ ،ا٤ٗ عـ٤ج

: 1391آفكؽِـ٣،  )ك.ن: « 395 :2 تـب، د اٗث عٙجُ، ثـ٣  ٚ 437 :11 تب، دٓٙعب٣٘، ث٣ ت984 :2 ، د1406ا٘ي، 

48). 

هعٌإهجازٕکلؤدّر

ْهَر ا   دب   اادُبُ : ال َتُسبُّ » و١ّٕ ؿٞل ٝث ا٤ٗ عـ٤ج اُبكٜ ولؿٜ اًت ٚ ؿكثبك٠ آٖ ٌفتـٝ اًـت:   ف٤ُ ،ٗث اعٕـ ؽ٥ُّ
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َبَک ِمبَن  دب    ُهَا  د   فَنَّ   لّ  لّ ْهر يعُی: َمُب أَصُب ُ   دب    فَُِعلُبُ   دَب َس  دب   ْهر فُب ) ببن  دب   «  عبّ  و بلّ ر أه ت بب   لّ هْ ْهر  فَبنذ  سُب
)ّ( وٝ ٝث كٚمٌبك ؿُٙبْ ٘ـ٥ٞـ، م٤لا ؽـاٚ٘ـ ٕٞـبٖ كٚمٌـبك اًـت    ع٣ٙ ا٤ٗ ًؾٗ پ٥بٔجل٤ (46 :6   ج;561

كًـ، ؽـاٚ٘ـ فبعُ آٖ اًـتت ٘ـٝ كٚمٌـبك پـي اٌـل كٚمٌـبك كا        ٝث ا٤ٗ ٔعٙبًت وٝ آ٘ضٝ ام كٚمٌبك ٝث تٛ ٣ٔ

 .(51: 1391آفكؽ٣ِ، )ك.ن:  ؽٛاٞـ ثٛؿ ٝ ؽـاٚ٘ـؿُٙبْ ؿ٣ٞ ٘بًنا٢ تٛ ٔتٛرّ

ٜ     لاٖ، تث٣ّ٤ٚ وال٣ٔ ؿكثـبك٠ ث٥ِتل ٔفٌّ  ٖ، ؽـاٚ٘ــ فبعـُ عـٛاؿث    ا٘ــ وـٝ طجـك آ    ا٤ـٗ كٚا٤ـت اكائـٝ وـلؿ

٣ ُــٜ اًـت  ا ،ٌٔٙٛة ٝث ؿٞل اًتت ٝث ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِ : 4 ، د1407مٔؾِـل٢،  ك.ن: ) م ثـ٣٤ٌٛ ٌ٘جت ٝث آٖ ٟ٘

 .  (181: 18 ، د1417)طجبطجب٣٤،  (ت291

عبؿت ؿاُتٙـ ثــثؾت٣،   ثب اعلاة اًت وٝ ،٤جثلؽ٣ ثل ا٤ٗ ثبٚك٘ـ وٝ ك٢ٚ ًؾٗ پ٥بٔجل )ّ( ؿك ا٤ٗ عـ 

ـ  ث٥ٕبك٢، ؽِىٌب٣ِ ـ  ،ٚ أٛك ؿ٤ٍل كا ٝث ؿٞل ٌ٘جت ؿٞٙـ. ٔمٔٛؿ پ٥بٔجل )ّ( ا٤ٗ اًت وٝ ؽـاٚ٘ـ ت ا٤ـٗ  عّّ

ٜ   ؿ٥ٞــ، فبعـُ عم٥مـ    ؿُـٙبْ ٔـ٣   أٛك اًـت ٚ ٍٞٙـب٣ٔ وـٝ ؿٞـل كا     ـ  ٣ ٤عٙـ٣ ؽـاٚ٘ــ كا ؿُـٙبْ ؿاؿ ك.ن: ) ا٤ـ

 (45: 1998اِٟـ٢،  عّٓ

٣ ام ؿُٙبْ ؿاؿٖ كٚمٌبك ام آٖ كًٚت وٝ أـٛك٢ كا وـٝ ثـٝ لــكت      «ْهَر...ا   دب   ال َتُسبُّ »٤ج ؿك تج٥ٗ عـ  ٟ٘

 .(54: 1391آفكؽ٣ِ، ك.ن: ) ل اٚ ٌ٘جت ؿاؿؽـاٚ٘ـ ٚاثٌتٝ اًت، ٘جب٤ـ ٝث غ٥

فلؿ٣ًٚ ام ٌلؿٍ كٚمٌبك وٝ ٌب٣ٞ پِت ٝث م٤ٗ ٚ مٔب٣٘ ؿ٤ٍل م٤ٗ ثـٝ پِـت اًـت ع٥ـلت      ،ؿك اث٥بت م٤ل

ب٤تأّ ،ولؿٜ  :ؿا٘ـ آٖ كا ٌٔٙٛة ٝث ؽـاٚ٘ـ ٚ ام كامٞب٢ ؽبِك ٌٞت٣ ٣ٔ ،ب ؿك ٟ٘

ــت     ــبمٜ ٥ٌ٘ـ ــٗ تـ ــٛؿ ٚ ا٤ـ ــب ثـ ــٛؿ تـ ــ٥ٗ ثـ  صٙـ

ـ      ٤ىـــــ٣ كا ثـــــلآكؿ ثـــــٝ صـــــلػ ثّٙــــــ

 ٗ  ٘ــــٝ پ٥ٛ٘ـــــ ثــــب آٖ ٘ــــٝ ثــــب ا٤ــــَٙ وــــ٥
 

ــل     ــٝ ثــ ــبك مٔب٘ــ ــٝ وــ ــت  وــ ـــامٜ ٥ٌ٘ــ  ا٘ــ

 ٤ىــــــ٣ كا وٙـــــــ ؽــــــٛاك ٚ ماك ٚ ٘و٘ـــــــ

 آفـــــــل٤ٗ وـــــــٝ ؿاٌ٘ـــــــت كام رٟـــــــبٖ
 

 

(8 /463 /627-629) 

ّٔـب ؿك            ،ؿك ا٤ٗ اث٥بت ،فلؿ٣ًٚ ام كٚمٌبك ثـٝ عٙـٛاٖ عبٔـُ ثــثؾت٣ ٚ ؽُٛـجؾت٣ اٌ٘ـبٖ ًـؾٗ ٌفتـٝ اًـتت ا

لُٜبٞٙبٔٝم٤لا ؿك رب٢ ؿ٤ٍل٢ ام  تؽـاٚ٘ـ اًت ،ٔٙظٛك اٚ ام كٚمٌبك ،عم٥مت ٖ ٥ٌل٢ ام آ٤بت  ، ثب ٟث ثـٝ   لـلآ

 ؿا٘ـ: ٣ ٚ ثـثؾت٣ اٌ٘بٖ ٣ٔعبُٔ ؽُٛجؾتؽٛاًت ؽـاٚ٘ـ كا  ،ا٤ٗ ٌٔئّٝ اُبكٜ ولؿٜ اًت ٚ ٝث ٥ٕٞٗ ًجت

 ٘ؾٌـــــت آفـــــل٤ٗ وـــــلؿ ثـــــل ولؿٌـــــبك

ـ      وــــٝ صــــلػ ٚ ٔىــــبٖ ٚ مٔــــبٖ آفل٤ــــ

ـ  ــ ــلػ ٌلؿ٘ـــ ــبٖ صـــ ــ٣ ٠ٕٞـــ ــتٖٛثـــ  ًـــ

ـــ     ــبٖ آفل٤ـــ ــٛ رٟـــ ــل٤ٗ وـــ ـــاٖ آفـــ  ثـــ

ــبك   ـــ٠ كٚمٌـــــــــ ـــــــــ ــب ٚ ؿاٙ٘  تٛا٘ـــــــــ

 تٛا٘ـــــــــــب٣٤ ٚ ٘ـــــــــــبتٛاٖ آفل٤ــــــــــــ

    ٖ ــٛ ــٝ صــ ــبٖ اٚ ؿك ٘ــ ــٝ فلٔــ ــٝ ثــ ــلا ٘ــ  صــ

ـ     ثّٙـــــــ آًــــــٕبٖ ٚ مٔــــــ٥ٗ ٌٌــــــتل٤



 157/ پو٣ِٞٚ( -ٞب )غ٥ل ع٣ّٕ  ٞب ٚ ٘ىتٝ پبكٜ

 

ــت  ـــٜ اًٚـــــ ــب ٚ ؿاك٘ـــــ ــب ٚ ؿا٘ـــــ  تٛا٘ـــــ

ـ  ــ ــبة آفل٤ـــ ـــكٖٚ آفتـــ ــلػ ا٘ـــ ــٝ صـــ  ثـــ
 

 ًـــــ ٟل ٚ مٔــــــ٥ٗ كا ٍ٘بك٘ـــــــٜ اًٚــــــت 

ـ  ــ ــٛاة آفل٤ــــ  ُــــــت ٚ كٚم ٚ آكاْ ٚ ؽــــ
 

(8 /191 /2502-2507) 

ــــــٜ     ٤ـــــٓا تٛا٘ـــــب٣٤ اٚ كاًـــــت ٔـــــب ٙث

ـ  ــ ــت ثّٙـــ ــبد ٚ تؾـــ ـــ تـــ ــ٣ كا ؿٞـــ  ٤ىـــ

    ٗ ــ٥ ــَٙ وـ ــب ا٤ـ ــٝ ثـ ــَ كا٢ ٚ ٘ـ ــب آ٘ـ ــٝ ثـ  ٘ـ
 

ــت٣   ــٝ كاًـــ ـــٜ  ٕٞـــ ــبٍ ٤ٌٛٙـــ ــٓا ٞـــ  ٤ـــ

ــــــــٜ ٚ ٌٔـــــــتٕٙـ  ٤ىـــــــ٣ كا وٙــــــــ ٙث

ــ   آفــــل٤ٗ ن رٟــــبٖ٘ـا٘ـــــ وــــي ا٤ــــٗ رــ
 

(8 /192 /2508-2510) 

 ثلٌلفتٝ ام آ٤بت م٤ل اًت: اث٥بت ثب  ؿل٥مبً

﴿  ُ ُ  َوتُِعب ُّ َمبْن َتَشُب ُ إِن بَك عَ اُِل  دل ُهو  َمُِدَك  ْدُمْلِك تُبْقِت  ْدُمْلَك َمْن َتَشُُ  َوتَبُْ ُِع  ْدُمْلبَك ِم بْن َتَشُب ِْ ُ  بِ َبِ َْل  ْرَب لَب  ُكبلِّ َوتُبِذلُّ َمبْن َتَشُب
 (48 آل عمر َّ/) ﴾َشْنٍ  َاِ يرع 

ٔقّٔت كٚمٌبك رب٤ن اًـت، م٤ـلا فبعـُ     ،اٌل ؿك عجبكت٣ و١ّٕ ؿٞل ٝث وبك كٚؿ ٚ ٔمٔٛؿ ام آٖ اٌ٘بٖ ثبُـ 

بثلا٤ٗ اعٕبَِ لج٥ظِ اٌ٘بٖ  رـب٢ ٔـلؿْ ٤ـه كٚمٌـبك ٌفـت: كٚمٌـبكت      تٛاٖ ٔزـبماً ثـٝ    ٣ٔ ،ٞب، ؽـاٚ٘ـ ٥ٌ٘ت، ٙث

ٝ  ٟ٘ـذ ام  32ام كٚمٌبك ؿك ؽطج١  طٛك وٝ ُىب٤ت ع٣ّ ):( ٕٞبٖ ٛ  اِجالغـ ُس  ِإ   اَبْ  »اٞــ ُــ:   ؿكن ؽـ أَيُّهُب  دُ ُب
َُُ ِف َ ْهبٍر َعُُباٍ   َوزََمبٍن َكُُباٍ  يُبَعب ُّ ِف بِ   ْدمُ  ْْ ِفُ ِف بِ  ُعتُبا  َأْصبَُ ِسبُن ُمِسب ئُ   َويَببْ َ  ُ   دِل ُب ا٢ )تلرٕــٝ:  (23، خ. البالغه  هنب « ) ...ْْ

آ٤ــ ٚ   ا٤ٓ، وٝ ٥٘ىٛوبك، ثـوبك ثٝ ُٕبك ٔـ٣  ٓجظ ولؿٜ ٞب، ٚ پل ام ٘بً ب٣ً ٚ وفلاٖ ٘عٕت تٛم ك٢ و٥ٙٝٔلؿْ! ؿك كٚمٌب

(55-54: 1391ن: آفكؽ٣ِ، )ك. (افنا٤ـ... . تزبٚم ٚ ًلو٣ِ ؽٛؿ ٣ًٔتٍٕل ثل 

 ٖ ــٕبد ؿٞــل ؿٚ ً    َ ـــاكؿ ُــٟـ آًــب٤  پــلٚك ٘
 

  ٍ  ٔقاق علّ ٚ آم ا٢ ؿَ ثِٛ ام تّؼ ٚ ام ُـٛك
 

 

(580 :1387)عبفع، 
ـ    ا  ا٢ ثـــــــــلآٚكؿٜ صـــــــــلػِ ثّٙـــــــــ
ــت٣   ــلْ ؿاُـــ ــٛاٖ ؿك ثـــ ــٛؿْ رـــ ــٛ ثـــ  صـــ
ــبك   ــُ وبٍٔــــ ــلؿؿ ٌــــ ــ٣ مكؿ ٌــــ  ٕٞــــ
 ؿٚتــــب ٌِــــت آٖ ًــــلٚ ٤ــــبماٖ ثــــٝ ثــــب 
   ٜ ــ٥ب ــبك ًـــ ـــ وٌٛٞـــ ــلف ُـــ ــل ام ثـــ  پـــ

 وٙـــــٖٛ ثــــٝ وـــــلؿاك ٔـــــبؿك ث ـــــ٢ تـــــب  
   ٛ ــ ــه تـــ ــت ٘نؿ٤ـــ ــلؿ ٥ٌ٘ـــ ــب ٚ ؽـــ  ٚفـــ
 ا٢ ٔـــــــلا وـــــــبس ٞلٌـــــــن ٘ ـــــــلٚكؿ٢

 

ـ    ــتٕٙ ــلا ٌٔـــ ــل٢ ٔـــ ــٝ پ٥ـــ ــٝ ؿاك٢ ثـــ  صـــ
ــٛاك ث    ــلا ؽـــ ــل٢ صـــ ــٝ پ٥ـــ ــت٣ثـــ  ٍقاُـــ

ــبك  ــلؿؿ ام ك٘ـــــذ ؽـــ  ٕٞـــــ٣ پل٥٘ـــــبٖ ٌـــ
 ٕٞــــبٖ ت٥ــــلٜ ٌِــــت آٖ ٌلأــــ٣ صــــلا  
    ٜ  ٕٞـــــ٣ ِِـــــىل ام ُـــــبٜ ث٥ٙــــــ ٌٙـــــب

ٖ  ٕٞــــ٣  ك٤ؾــــت ثب٤ـــــ م ك٘ــــذ تــــٛ ؽــــٛ
  ٛ ــ ــه تــــ ــٓ ام كا٢ تبك٤ــــ ــل ام ك٘زــــ  پــــ
ــبمكؿ٢   ــٛؿ٢ ٥٘ــــ ــلٚكؿٜ ثــــ ــٛ پــــ  ا٢ صــــ

 

(6 /133 /1-8) 



 1397 ثٟبك، 29تٓ، ُٕبك٠ ِ٘ب١ٔ اؿث٥ّبت تطج٥م٣، ًبَ ٞ / وب158ٍٚ

 ٍـــــٝ وـــــٝ م٤ـــــٗ ت٥لٌـــــ٣ ثٍـــــقكْٞلآ٘
ـــــبِٓ م تـــــٛ پـــــ٥َ ٤ـــــنؿاٖ پـــــبن       ٙث

ــ ٟل ث   ــؼ ًـــــ ــ٥ٗ ؿاؿ پبًـــــ ـــصٙـــــ  ّٙـــــ
ـ   ــ ــ٣ ٥٘ــــه ٚ ثــ ــ٣ ام ٔــــٗ ٕٞــ ــلا ث٥ٙــ  صــ

    ٜ ــبك ــل ثــ ــٝ ٞــ ــٗ ثــ ــٛ ام ٔــ ــل٢ تــ  ا٢ ثلتــ
 ثــــــ٤ٗ ٞـــــلس ٌفتـــــ٣ ٔـــــلا كاٜ ٥ٌ٘ـــــت
 ؽـــــٛك ٚ ؽـــــٛاة ٚ كا٢ ٚ ٌِ٘ـــــت تـــــلا
ـ    ــ ــٝ كاٜ آفل٤ـــ ــت وـــ ــٛاٜ كاٞـــ  ام آٖ ؽـــ
ــت    ــت٥َ كا كام ٥ٌ٘ـــ ــٝ ٌٞـــ ــ٣ آ٘ىـــ  ٤ىـــ

 ًــت  صــٛ ٤ٌٛـــ ثجــبٍ آ٘ــش ؽٛاٞـــ ث ـــٜ     
ــــــٜٔـــــٗ ام ؿاؿ   اْ صـــــٖٛ تـــــٛ ٤ىـــــ٣ ٙث

 ٚ ــبٖ ا ــٝ فلٔـــ ــن ثـــ  ٢ٍ٘ـــــلؿْ ٕٞـــــ٣ رـــ
   ٜ ــب ــنؿاٖ پٙــ ــٝ ٤ــ ــلا٢ ٚ ثــ ــنؿاٖ ٌــ ــٝ ٤ــ  ثــ

 

    ْ  ثٍـــــــ٤ٛٓ رفـــــــب٢ تـــــــٛ ثـــــــب ؿاٚك
 ؽلُٚـــبٖ ثـــٝ ًـــل ثـــل پلاٌٙــــٜ ؽـــبن     

ــ٣    ـــ٠ ثـــ ــلؿ ٤ٌٛٙـــ ــٝ ا٢ ٔـــ ـــ وـــ  ٌن٘ـــ
ــنؿ    ــ٣ ًـــ ــ٣ وـــ ــٝ ام ؿاِ٘ـــ ــ٥ٗ ٘بِـــ  صٙـــ

ــ٣  ــَ ٕٞــــ ــٝ ؿا٘ــــ ــلٚك٢ كٚاٖ كا ثــــ  پــــ
ــبٜ ٥ٌ٘ـــت      ــَ آٌـ ــبٜ م٤ـــٗ ؿا٘ـ ــٛك ٚ ٔـ  ؽـ
ــلا   ــت تــ ـــ كاٜ ٚ ؿًــ ــٝ ثــ ــه ٚ ثــ ــٝ ٥٘ــ  ثــ
ـ     ُــــت ٚ كٚم ٚ ؽٛكُــــ٥ـ ٚ ٔــــبٜ آفل٤ــــ

 ٤َ فلرــــبْ ٚ آغــــبم ٥ٌ٘ــــت  ثــــٝ وــــبك 
ـــٜ   ـــ آٖ ث٥ٟـ ــن٤ٗ ؿا٘ـ ــٛ رـ ــ٣ وـ ــت وٌـ  ًـ

 اْ پلًــــــــــــــــــتٙـ٠ آفل٤ٙٙـــــــــــــــــــٜ
ــبٖ ا٢ٚ  ــتٗ م پ٥ٕـــــــ ــبكْ ٌقُـــــــ  ٥٘ـــــــ
   ٜ ــٛا ـــ ثؾـــ ــلس ثب٤ـــ ـــامٜ مٚ ٞـــ ــل ا٘ـــ  ثـــ

 

(6 /134 /9- 21) 
 رــــــن اٚ كا ٔؾــــــٛاٖ ولؿٌــــــبك ًــــــ ٟل

 

ــل    ـــ ٚ ٟٔـــــ ــبٜ ٚ ٘ب٥ٞـــــ ـــ٠ ٔـــــ  فلٚم٘ـــــ
 

(6 /135 /22) 

ؿاكؿ وـٝ آ٤ـب كٚمٌـبك ًـجت ؽُٛـجؾت٣ ٚ ت٥ـلٜ        فىل ٚا ٣ٔ ُىب٤ت ُبعل ام كٚمٌبك ؿك ا٤ٗ اث٥بت، اٌ٘بٖ كا ٝث

فلؿًٚـ٣ ثـب تثح٥لپـق٤ل٢ ام ٔضـٕٖٛ ا٤ـٗ عــ٤ج، ا٤ـٗ ٘ىتـٝ كا ٤ـبؿآٚك ُــٜ وـٝ            ثؾت٣ اٌ٘بٖ اًت ٤ب ؽ٥ـل؟  

 :ُٛؿ كٚمٌبك، ٕٞبٖ ؽـاٚ٘ـ اًت وٝ اؽت٥بك اٚ ًجت كلٓ ؽٛكؿٖ ًلُ٘ٛت اٌ٘بٖ ٣ٔ

ــــــٜ   اْ ٔـــــٗ ام ؿاؿ صـــــٖٛ تـــــٛ ٤ىـــــ٣ ٙث

ــٝ ف  ــن ثـــ ــبٖ ا٢ٍٚ٘ـــــلؿْ ٕٞـــــ٣ رـــ  لٔـــ
 

 اْ پلًــــــــــــــــــتٙـ٠ آفل٤ٙٙـــــــــــــــــــٜ 

ــبٖ ا٢ٚ  ــتٗ م پ٥ٕـــــــ ــبكْ ٌقُـــــــ  ٥٘ـــــــ
 

 ؿا٘ـ: طٛك وٝ عبفع ٌلؿٍ ُت ٚ كٚم ٚ كٚمٌبك كا تغت أل ؽـاٚ٘ـ ٣ٔ ٕٞبٖ

ــبك   ــٝ اؽت٥ــ ــل كا صــ ــ ٟل ٚ ؿٚك لٕــ ــ٥ل ًــ  ًــ
 

 ا٘ــــ ثـــل عٌـــت اؽت٥ـــبك ؿًٚـــتؿكٌـــلؿٍ 
 

 (144: 1387)عبفع، 

ام ؿُـٙبْ ؿاؿٖ  تٛٓـ٥ٝ ُــٜ تـب    ثـٝ اٌ٘ـبٖ   ج وٝ ؿك آٖ فظ٣ ا٤ٗ عـ٤اِّّ ثل ٔعٙب٢ تغت افنٖٚ ،ؿك ا٤ٗ پوَٚٞ

تٛا٘ـ ٔٛرـت تا٥٥ـل ٍ٘ـلٍ     ُٛؿ وٝ ٣ٔ ا٢ اكمُٕٙـ ؿ٤ـٜ ٣ٔ ٘ىتٝ ،ُٙب٣ً ، ام ٔٙظل كٚاٖكٚمٌبك ؿًت ثلؿاكؿ

تـٛا٥٘ٓ آٖ كا   ا٤ـٓ، ٕ٘ـ٣   و٣٘ٛٙ كا ٘ ق٤لفتٝ ُٛؿ تب ٚضع٥ّت ٞل تا٥٥ل٢ ثب پق٤لٍ آغبم ٣ٔ. »ٝث م٘ـ٣ٌ ُٛؿ اٌ٘بٖ



 159/ پو٣ِٞٚ( -ٞب )غ٥ل ع٣ّٕ  ٞب ٚ ٘ىتٝ پبكٜ

 

ٍ   وٙــ ٚ ارـبم٠ تا٥٥ـل كا ٕ٘ـ٣     ٔـ٣  ٖٛ عـْ پق٤لٍ، تَٙ م٤بؿ٢ ا٤زبؿص تا٥٥ل ؿ٥ٞٓ ٓ  ،ؿٞــ... پـق٤ل تـل٤ٗ   ٟٔـ

ُـٛؿ تـب    ٔـ٣ عٙـٛاٖ تٌـ٥ّٓ ام آٖ ًـؾٗ ٌفتـٝ     ٝ ؿك علفـبٖ ا٤لا٘ـ٣ ثـٝ    ثؾَ كٚاٖ ثِل اًت ٚ آ٘ض ؿاك٢ٚ اِت٥بْ

 .(63: 1396پٛك، ًجن٤بٖ)« عـٚؿ٢ ٝث ٥ٕٞٗ ٔعٙبًت

 ،كلـٓ ؽـٛكؿٜ اًـت    ث ق٤لؿ وـٝ ٞـل ٥٘ـه ٚ ثــ٢ وـٝ ؿك تمــ٤ل ٢ٚ      اٌ٘بٖ ؽٛاًتٝ ُـٜ تب ام  ،ؿك ا٤ٗ عـ٤ج

ٝ  عبُٓ اكاؿ٠ ؽـاٚ٘ـ اًتت م٤لا عىٕت ؽـاٚ٘ـ ص٥ن٢ ٖ  فلاتل ام آٖ اًت وـ ٞـب ثتٛا٘ٙــ ثـٝ آٖ ؿًـت      اٌ٘ـب

ـ:    ٤بٙث

ــٛؿ   ــنؿاٖ ثـــ ــل ؿٚ م ٤ـــ ــه ٞـــ ـــ ٚ ٥٘ـــ  ثـــ
 

 ِـــــت ٔـــــلؿ ثب٤ــــــ وـــــٝ ؽٙــــــاٖ ثـــــٛؿ 
 

(5 /309 /208) 
ِل َهبُقاَلِ   ْدَقببْاِ: اَل ا  َهبِذِل ِمبْن ِعُْبِ   لِ  َوِإَّْ ُتِصببُُْهْو َسب َِّئةع يَبُقادُبا  َهبِذِل ِمبْن ِعُْبِ َْل اُببْل ُكبلد ِمبْن ِعُْبِ   لِ  َفَمُبَوِإَّْ ُتِصبُُْهْو َحَسبَُةع يَبُقادُب﴿

 (:9 /نسُ ) ﴾يََكُُ وََّ يَبْفَقُهاََّ َحِ يثُ 

 *پٛك ٚع٥ـ ًجن٤بٖ
ٍِبٜ كا  م٢، ولٔبِ٘بٜ، ا٤لاٖاًتبؿ ٌلٜٚ مثبٖ ٚ اؿث٥ّبت علث٣، ؿ٘ا

 **فل٤ـٜ اعٕـ٢
 اكُـ مثبٖ ٚ اؿث٥ّبت علث٣ وبكُٙبى
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