زبان قرآن تعهد برانگیسی در متن واقع گویی
هحوس ثبقط ؾٗ٘سٕ ضٍقي
ٍ .1اقٕ گَٖٗ قطآى
اظ رولِ هَيَٖبتٖ كِ زض ظهٌِ٘ گعاضُ ّبٕ قطآى هُطح هٖ ثبقس اٗي اؾت كِ آٗب گعاضُ ّبٕ قطآى
زض نسز ث٘بى ٍاقٕ اؾتٗ ،ب تٌْب تحطٗك احؿبؾبتٗ ٍ ،ب قهس تَن٘ف ٍ تحطٗك ضا تَأهبى زاضز.
گعاضُ ّبٕ قطآًٖ ضا هٖ تَاى ثِ زٍ گطٍُ اذجبضٕ ٍ اًكبٖٗ تقؿ٘ن كطز .رولِ ّبٕ اذجبضٕ ثِ َوَض
هؿتق٘ن اظ ٍاقٗ٘تٖ گعاضـ هٖ زّسٗ ،ب آى ضا ًفٖ هٖ كٌس؛ آى ٍاقٗ٘ت هوكي اؾت ٍرَز ٗب ٖسم ٗوك
چ٘ع ٗب نفت ٗب حبلت ثبقس ٍ هوكي اؾت اذجبض اظ ٗك ٍاقٗ٘ت هكَْز ٗب غ٘جٖ ٗب اذجبض اظ اهَض هبزٕ ٗب
هزطز ٖبلن ثبقس؛ اظ ثُي اًؿبى ٗب اظ آفطٗسگبض رْبى ،اظ پسٗسُ ّبٕ گصقتِ ،حبل ٗوب آ ٌٗوسُ ،اظ پسٗوسُ
ّبٕ اٗي رْبى ٗب رْبى آذطت حكبٗت زاقتِ ثبقس.
اهب رولِ ّبٕ اًكبٖٗ هتًوي اًكبء اهط ٍ ًْٖ ٍ زضذَاؾت اًزبم فٗو ٗوب توطع فٗو  ،اؾوتفْبم ٍ
پطؾف ،اه٘س ٍ آضظٍ ،تحؿ٘ي ٍ تٗزت ٍ رع اٌْٗبؾت1.
ثب تَرِ ثِ تفبٍت روالت اذجبضٕ ٍ اًكبٖٗ ،ثطذٖ گوبى ثطزُ اًس كِ ثوب فقوساى نوس ٍ كوصة زض
اًكبئ٘بت ،اٗي ًَٔ روالت اضتجبٌ ثب ٍاقٕ ًساضًس ،ثِ ٍٗػُ آًكوِ اظ ًٓوط هٌُقوٖ ثبٗوس ه٘وبى هقوسهبت ٍ
ًت٘زِ ؾٌر٘ت ٍ اتحبز هٌٗبٖٗ ثطقطاض ثبقس .ثٌبثطاٗي اظ هقسهبت اذجبضٕ ًوٖ تَاى ًتبٗذ اًكبٖٗ گطفوت
ٍ اظ ّؿت ًوٖ تَاى ثِ ثبٗس ضؾ٘س.
 .2اًحبء روالت قطآًٖ
ّط زٍ قؿن رولِ ّبٕ اذجبضٕ ٍ اًكبٖٗ زض قطآى ٍرَز زاضز.
قطآى ،شات ذسا ،رْبى ّؿتٖ ،زً٘ب ٍ آذطت ،ضٍٗسازّبٕ گصقتِ ،حبل ٍ آٌٗسُ ،اًؿوبى ٍ هَروَزات
زٗگط ،پسٗسُ ّب ٍ ؾٌت ّب ٍ قَاً٘ي الٗتغ٘ط زض ؾطًَقت اًؿبى ٍ رْبى ضا تَن٘ف ٍ تهَٗط كطزُ اؾت،
چٌبى كِ زض قطآى ،اهط ٍ ًْٖ ،اؾتفْبم ثب اقؿبم گًَبگًَف ،توٌّٖ ٍ تطرًّٖ ،سا ٍ ؾَگٌس ٍ قطٌ ٍ هبًٌس
اٌْٗب آهسُ اؾت.
اكٌَى پطؾف اٗي اؾت كِ آٗب توبم اٗي گعاضُ ّبٕ قطآًٖ ،ثب تٌَٔ هَئَ ٍ تفبٍت تٗج٘وطاتّ ،ووِ
حكبٗت اظ ٍاقٕ ٍ قهس ث٘بى حق٘قت زاضز؟ ٗب اًگ٘عُ اؾبؾٖ آًْب تطث٘ت اًؿبى اؾت ٍ اّتوبم ثط ٍاقٗ٘وت
زاقتي ّوِ هَيَٖبت زض ه٘بى ً٘ؿتٗ ،ب زض ثطذٖ هَيَٖبت اًگ٘وعُ ث٘وبى ٍاقٗ٘وت ٍروَز زاضز ٍ زض
ثطذٖ زٗگط تٌْب تحطٗك ٍ تطغ٘ت ثِ اًزبم كبضٕ ٗب تحقق اّسافٖ ذبل زاضز.
قك ً٘ؿت كِ ًوٖ تَاى ثطإ احجبت ٍاقٗ٘تِ توبم حقبٗق ،اظ ٗك هق٘بؼ ٍ ٗك اثعاض اؾتفبزُ كٌ٘ن؛
ظٗطا اٗي اًتٓبضٕ ثَْ٘زُ اؾت كِ اًؿبى فطقتگبى ضا ثب چكن ثجٌ٘س كِ چگًَِ ثِ ٗبضٕ هإهٌبى آهوسُ ٍ
هٖ آٌٗس(.اًفبل)12/
 .3پبضُ إ اظ اٍنبف قطآى

تَن٘فْبٖٗ كِ قطآى زضثبضُ ذَز زاضز هٖ تَاًس ًگبُ قطآى ثِ ذَز ضا اظ هٌٓط هجبحج ٗبز قسُ ثوطإ
هب تطؾ٘ن ًوبٗس.
و زض تٗج٘طٕ ٍحٖ الْٖ ثط پ٘بهجط 2ثِ ٌَٖاى «ٖلن» هٗطفٖ هٖ قَز:
ثقطُ ،145/ضٖس37/
«…هب ربءع هي الٗلن»
و زض آٗبت چٌسٕ «تعكِ٘ ٍ تٗل٘ن كتبة ٍ حكوت» ثِ ٌَٖاى ّسف ضؾبلت پ٘بهجط هٗطفٖ هٖ قوَز
كِ ثِ ٍؾ٘لِ قطآى اًزبم هٖ گ٘طز؛ اظ رولِ:
«لقس هيّ اهلل ٖلٖ الوإهٌ٘ي ئش ثٗج فْ٘ن ضؾَالً هي أًفؿْن ٗتلَ ٖلْ٘ن آٗبتِ ٍ ٗوعكّْ٘ن ٍ ٗٗلّوْون
آل ٖوطاى164/
الكتبة ٍ الحكؤ ٍ ئى كبًَا هي قج لفٖ يالل هج٘ي»
«كوب أضؾلٌب ف٘كن ضؾَالً هٌكن ٗتلَا ٖل٘كن آٗبتٌب ٍ ٗعكّ٘كن ٍ ٗٗلّوكن الكتبة ٍ الحكؤ ٍ ٗٗلّوكن هب
ثقطُ151/
لن تكًََا تٗلوَى»
و «فطقبى»« ،قَل فه » ٍ «تفه٘ زٌّسُ» اٍنبف زٗگطٕ اؾت كِ قطآى ثساًْب ًبه٘سُ قسُ اؾت:
فطقبى1/
«تجبضع الصٕ ًعّل الفطقبى ٖلٖ ٖجسُ ل٘كَى للٗبلو٘ي ًصٗطاً»
َبض 13/و14
«ئًِّ لقَل فه  ٍ .هب َّ ثبلْعل»
اًٗبم97/
«قس فهّلٌب اٗٙبت لقَم ٗٗلوَى»
و ً٘ع قطآى ثِ «ًَض» ٍ «كتبة ضٍقٌگط» تَن٘ف قسُ اؾت:
«هب كٌت تسضٕ هب الكتبة ٍ ال اإلٗوبى ٍ لكي رٗلٌبُ ًَضاً ًْسٕ ثِ…» قَضٕ52/
«قس ربءكن هي اهلل ًَض ٍ كتبة هج٘ي» هبئسُ15/
و «ثهبئط» ٍ ثٌ٘ف آفطٗي ٍ 3نف زٗگطٕ ثطإ قطآى اؾت:
«ّصا ثهبئط هي ضثّكن ٍ ّسًٕ» اٖطاف203/
و «ثطّبى»« ،ثٌِ٘» ٍ «ّسٕ» اظ رولِ اٍنبف قطآى زاًؿتِ قسُ اؾت:
«فقس ربءكن ثٌ٘ٔ هي ضثّكن ٍ ّسًٕ» اًٗبم157/
ًؿبء174/
«قس ربءكن ثطّبى هي ضثّكن…»
و زض تَن٘ف زٗگطٕ قطآى ٖبضٕ اظ اًحطاف ٍ ،ضاٌّوب ثِ ؾَٕ حقً 4به٘سُ قسُ اؾت« :قطآًبً ٖطث٘وبً
غ٘طشٕ َٖد» ظهط28/
و ّوچٌ٘ي زض آٗبت ثؿ٘بضٕ «شكط»« ،شكطٕ»« ،هَِٖٓ» ٍ «ثك٘ط ٍ ًصٗط» ًبم گطفتِ اؾوت؛ هبًٌوس
آِٗ ّبٕ ل ،87/اًٗبمًَٗ ،90/ؽ ،57/فهّلت.…ٍ 4/
هحَض هكتطع اٗي گًَِ آٗبت ،ث٘بى ضؾبلت قطآى ٍ ٍٗػگٖ حق٘قت ًوبٖٗ ٍ هٗطفت ثركٖ ٍ رْوت
زٌّسگٖ آى اؾت .اٍنبف ضٍقٌگطٕ ،تعك٘ت آفطٌٖٗ ،حكوت آهَظٕ ،تو٘٘ع ه٘بى حق اظ ثبَ  ،ؾوري
ًْبٖٗ ثَزىًَ ،ضافعاٖٗ ،ثه٘طت ظاٖٗ ،حزت ٍ ًكبى ضٍقي ثَزىّ ،ساٗتگطٕ ،تٌعِٗ اظ اًحطافٗ ،بزآٍضٕ،
غفلت ظزاٖٗ ٍ ٖجطت آهَظٕ ٍٗػگٖ ّبٕ شاتٖ قطآى اؾت .اٗي نفبت ٍ ذهبٗم ّوچٌوبى كوِ ٍنوف
توبم قطآى اؾت ٍنف ّط ٗك اظ گعاضُ ّب ٍ ارعإ قطآى ً٘ع ّؿت.
ثٌبثطاٗي قهس ث٘بى ٍاقٕ ٍ ،زَٖت ثِ زگطگًَٖ ٍرَزٕ ٍ تٗبلٖ هٌَٕٗ ثِ ٌَٖاى زٍ ذه٘هِ تفك٘ك
ًبپصٗط زض توبم گعاضُ ّبٕ قطآى ،اٖن اظ اذجبضٕ ٗب اًكبٖٗ هكَْز اؾت؛ ثب اٗي تفبٍت كِ ؾبذتبض اٗي زٍ
گًَِ گعاضُ ثب ٗكسٗگط هتفبٍت اؾت؛ زض گعاضُ ّبٕ اذجبضٕ تَن٘ف ٍ تج٘٘ي ٍاقٗ٘ت ثِ قوَُ٘ هؿوتق٘ن

اؾت ٍ ،پ٘بم ،غ٘طهؿتق٘ن ،اهب زض گعاضُ ّبٕ اًكبٖٗ ثِ ََض هؿتق٘ن پ٘بم اثعاض قسٍُ ،لٖ ٍاقٗ٘توٖ كوِ
هجسأ پ٘بم ٍ ٗب ّسف آى اؾت غ٘طهؿتق٘ن ث٘بى گطزٗسُ اؾت.
 .4اضتجبٌ ثبٗس ٍ ّؿت
اٍاهط ٍ ًَاّٖ الْٖ ٗب ثبٗسّ ب ٍ ًجبٗسّبٕ قوطٖٖ اٖون اظ احكوبم ٖجوبزٕ ٗوب زؾوتَضّبٕ اذالقوٖ ،اظ
اًكبئ٘بت ثِ قوبض هٖ آٌٗس .اكٌَى هٌبؾت اؾت چگًَگٖ ضثوٍ ٍ ًؿوجت اٗوي زٍ ؾوٌد رووالت ضا ثوِ
اروبل تَي٘ح زّ٘ن .اٗي ثحج اظ زٗطثبظ هُطح ثَزُ اؾت كِ اضتجبٌ ه٘بى روالت اًكوبٖٗ ٍ ٍاقٗ٘وبت
ذبضرٖ ٍ هٌكأ اًحبء گًَبگَى ثبٗسّب كِ ثب آًْب ضٍثطٍ ّؿت٘ن ،چ٘ؿت؟ آًْب اظ كزب پسٗس آهسُ اًس؟ چطا
پسٗس آهسُ اًس؟ آٗب آًْبفقٍ ثبظتبثٖ اظ احؿبؾبت هب ّؿتٌس؟ يطٍضتْبٕ ارتوبٖٖ هجسأ رٗو آًْبؾوت؟
آٗب ٖق اًؿبى آًْب ضا ثِ ٍرَز آٍضزُ ٗب آًْب تٌْب ًبقٖ اظ ذَاؾت ذسا ّؿتٌس؟
ّوچٌبى كِ هالحِٓ قس هتٗلق ثبٗسّب ٍ ًجبٗسّب هتفبٍت اؾت .اظ ّو٘ي ضٍ هٖ توَاى گفوت هٌكوأ
آًْب ً٘ع لعٍهبً هتفبٍت اؾت؛ افٗبلٖ كِ اًؿبى ثِ ٌَٖاى ٗك هَرَز هرتبض اًزبم هٖ زّس ًبقٖ اظ ٖلن ٍ
اضازُ ٍ ذَاؾت اٍؾت؛ اٍ هٖ زاًس كِ ثطإ ههًَ٘ت اظ ؾطهب پَق٘سى لجبؼ هٌبؾت يطٍضت زاضز ،ثطإ
ثْجَزٕ اظ زضز ثبٗس اظ زاضٍٕ هٌبؾت اؾتفبزُ كٌس ،ثطإ ؾ٘ط قسى ًبچبض اؾت غصا ثرَضزّ ،و٘ي َوَض
رْت ثطقطاضٕ ًٓن ،اهٌ٘ت ٍ ضؾ٘سى ثوِ حقوَ ًؿوجٖ ذوَز ًوبگعٗط اؾوت پبٗجٌوس قوبًَى ٍ هقوطضات
ارتوبٖٖ ثبقس .…ٍ ،اظ اٗي گًَِ هخبلْب هٗلَم هٖ گطزز كِ ه٘بى فٗلٖ كِ فبٖ آى ذَز اًؿبى اؾت ٍ
ًت٘زِ فٗ  ،اضتجبَٖ ٖلّٖ و هٗلَلٖ ٍ يطٍضٕ ٍرَز زاضز ،تحقق ٌٖٖ٘ ًت٘زِ ثسٍى تحقق ٌٖ٘وٖ فٗو
ضخ ًوٖ زّس .اظ اٗي ضٍ ه٘بى اٗزبز فٗ اظ ؾَٕ فبٖ هرتبض ٍ ٍقَٔ ًت٘زوِ ،ضاثُوِ ٖلّوٖ و هٗلوَلٖ ٍ
«يطٍضت» ثطقطاض اؾت.
هٖ تَاى گفت زض اٍاهط ٍ ًَاّٖ ،ثبٗسّب ٍ ًجبٗسّبٕ قطٖٖ ٍ ًتبٗذ حبن اظ آًْب ً٘وع ّوو٘ي ضاثُوِ
ٍرَز زاضز .اظ آًزب كِ ثبٗسّب ٍ ًجبٗسّبٕ قطٖٖ ثطذبؾتِ اظ ههبلح ٍ هفبؾس ٍاقٖٗ ّؿتٌس ٍ ،ثب قطاٍٗ
ذبل ذَزقبى (ّوطاّٖ ثب ً٘ت تَح٘سٕ) ظهٌِ٘ ؾبظ كوبل ٍرَزٕ اًؿبًٌس ،زض ًت٘زوِ قوجِ٘ ّووبى
ضاثُِ إ كِ ه٘بى غصا ذَضزى ٍ ؾ٘ط قسى ثطقطاض اؾت ،ه٘بى زؾتَضات قطٖٖ ٍ ًتبٗذ آًْب ً٘وع ثطقوطاض
اؾت .هفبز ثبٗسّبٕ قطٖٖ آى اؾت كِ اگط اًؿبى هرتبض ،ذَاؾتبض زؾت ٗوبثٖ ثوِ كووبالت هٌٗوَٕ ٍ
تٗبلٖ ٍرَزٕ اؾتً ،بگعٗط اؾت ثِ ٖلن ٍ اضازُ ذَز هَرجبت ٍ اؾجبة آى ضا فطاّن ؾوبظز .ذهَنو٘ت
ثبٗسّب ٍ ًجبٗسّبٕ قطٖٖ آى اؾت كِ ككف ضاثُِ ه٘بى افٗبل ٍ ًتبٗذ آًْب زض پطتَ ٖق ث٘ي ٍ ٗب ٍحوٖ
قُٖٗ نَضت هٖ گ٘طز كِ فطؾتٌسُ آى آگبُ ثِ اؾطاض ٍرَز اًؿبى ٍ ههبلح ٍاقٖٗ اٍؾت.
 .5رؿت ٍرَٕ زٍ ٍٗػگٖ تَأهبى پ٘بم ٍاقٕ
قطآى گبُ زض قبلت رولِ ذجطٕ هٖ گَٗس:
قوؽ9/و10
«قس أفلح هي ظكّبّب ٍ .قس ذبة هي زؾّبّب»
ثِ ضاؾتٖ آى كِ ًفؽ ذَٗف ضا پبالٗف زاز ضؾتگبض قس ٍ آى كِ ًفؽ ذَٗف ضا ثوِ تجوبّٖ آلوَز
ظٗبى زٗس.

چٌبى كِ پ٘ساؾت رولِ ّبٕ ٗبز قسُ ذجطٕ ّؿتٌس ،اهب پ٘بهٖ كِ اظ آًْب حبن هوٖ آٗوس پ٘وبهٖ
اًكبٖٗ اؾت .ثِ اًؿبى هٖ گَٗس :پؽ ثبٗس ضٍح ضا اظ آلَزگٖ ّب پبع ؾبذت ٍ زٍض زاقت .ثِ ث٘بى زٗگط
اٗي آٗبتٗ ،بزآٍض زٍ ًَٔ فٗ (تعكِ٘ ٍ تسؾِ٘) ٍ ًتبٗذ آًْب (فالح ٍ ذؿطاى) اؾت.
اگط ثِ اؾتفْبم ّبٕ قطآى ثٌگطٗن زٍ ٍٗػگٖ تَأهبى ً٘ع ذَاّ٘ن ٗبفت:
«ألن ًكطح لك نسضعٍ ٍ .يٌٗب ٌٖك ٍظضع .الصٕ أًقى ْْطع ٍ .ضفٌٗب لوك شكوطع .فواىّ هوٕ
الٗؿط ٗؿطاً .ئىّ هٕ الٗؿط ٗؿطاً .فاشا فطغت فبًهت ٍ .ئلٖ ضثّك فبضغت»قطح1/و8
آٗب هب ؾٌِ٘ تَ ضا گكبزُ ًؿبذ٘تن؟ ٍ ثبض ؾٌگٌٖ٘ ضا اظ تَ ثطًساقت٘ن؟ ّوبى ثبضٕ كِ ثوط پكوت توَ
ؾٌگٌٖ٘ هٖ كطزً ٍ .بم تَ ضا ثلٌسآٍاظُ كطزٗن .پؽ قُٗبً ثب ّط ؾرتٖ آؾبًٖ اؾتّ .وبًب ثب ّط زقَاضٕ
گكبٗكٖ اؾت .پؽ آى گبُ كِ اظ كبض هْوٖ فطاغت رؿتٖ ثِ هْن زٗگوطٕ ّووت گووبض! ٍ ثوِ ؾوَٕ
پطٍضزگبضت ضٍٕ آض!
ذُبثْبٕ اٗي ؾَضُ چٌبى كِ هفؿطاى گفتِ اًسٗ ،ك گفت ٍ گَٕ قرهوٖ ثوب پ٘وبهجط اكوطم(ل) ٍ
تَن٘ف هَقٗ٘ت آى حًطت ٍ ٌٖبٗتْبٕ ذسا ثط اٍؾت كِ ثِ ٌَٖاى قطح چگًَگٖ ٗك ظًوسگٖ ٍ ٗوك
ٍاقِٗ تبضٗرٖ اؾت .اهب ٍرَز اٗي قُِٗ اظ ح٘بت تبضٗرٖ پ٘بهجط زض هوتي قوطآى ثوِ ٌٖوَاى ٗوك هوتي
ربٍزاًِ ،زاضإ چِ حكوتٖ اؾت؟ ثِ ٖجبضت زٗگط ٍقتٖ پصٗطفت٘ن قطآى «ًَض» ٍ «ّساٗت» اؾوت ،ثبٗوس
زض رؿت ٍ رَٕ ككف پ٘بم گعاضُ ّبٕ قطآى ثطآٗ٘ن .ثب زقت زض اٗي آٗبت ثِ ذَثٖ ضٍقي هٖ قَز كِ
ًقُِ هحَضٕ ٍ آهَظُ فطاتبضٗرٖ كِ هًوَى ّوِ آٗبت ؾَضُ زض پطتَ آى قك هٖ گ٘طز اٗي اؾت كوِ
اًؿبى قطآًٖ زض فطاظ ٍ فطٍز ظًسگٖ ربى زض پ٘وبى ذسا ثگصاضز ،چطا كِ ؾطضقتِ ّووِ اهوَض پطٍضزگوبض
اؾت ٍ 5اؾجبة زٗگط ّوِ زض پطتَ اضازُ ٍ ذَاؾت اٍ ٖو هٖ كٌٌس.
ّو٘ي هَئَ ضا اظ ًوًَِ ّبٕ زٗگط ً٘ع هٖ تَاى اؾتفبزُ كطز:
تَثِ52/
«ق ّ تطثّهَى ثٌب ئالّ ئحسٕ الحؿٌ٘٘ي»
ثگَ قوب رع ٗكٖ اظ زٍ ً٘كَٖٗ (قْبزت ٍ زضٗبفت ضحوت ثٖ كطاىٗ ،ب پ٘طٍظٕ) ضا ثط هب اًتٓبض هوٖ
ثطٗس؟
ؾجأ17/
«ٍ ّ ًزبظٕ ئالّ الكفَض»
آٗب هب رع ًبؾپبؾبى ،كؿٖ ضا ك٘فط هٖ كٌ٘ن؟
«أتٗجسٍى هب تٌحتَى» نبفبت95/
[اثطاّ٘ن گفت] آٗب ؾعاؾت چ٘عٕ ضا پطؾتف كٌ٘س كِ ثِ زؾت ذَز هٖ تطاق٘س؟
ً .6كبًِ ّبٕ تَح٘س زض پٌِْ گ٘تٖ
«ٍ لئي ؾألتْن هي ذلق الؿوَات ٍ األضو ٍ ؾورّط الكووؽ ٍ القووط ل٘قوَليّ اهلل فوأًّٖ ٗإفكوَى»
ٌٖكجَت61/
ٍ اگط اظ آًبى پطؾف كٌٖ چِ كؿٖ آؾوبًْب ٍ ظه٘ي ضا آفطٗس ٍ ذَضق٘س ٍ هبُ ضا هؿرّط كوطز؟ هوٖ
گٌَٗس :اهلل ،پؽ چگًَِ ضٍٕ ثط هٖ تبثٌس؟
«ق ّ هي قطكبئكن هي ٗجسؤا الرلق حنّ ٗٗ٘سُ ق اهلل ٗجوسؤا الرلوق حونّ ٗٗ٘وسُ فوأًّٖ تإفكوَى»
ًَٗؽ34/
ثگَ آٗب ّ٘چ ٗك اظ هٗجَزّبٕ قوب آفطٌٗف ضا آغبظ ٍ ؾپؽ پبٗبى هٖ ثركس؟ ثگَ تٌْب ذسإ ٗگبًوِ
آفطٌٗف ضا آغبظ ثرك٘سُ ؾپؽ ثبظ هٖ گطزاًس ،پؽ چطا اظ حق ضٍٗگطزاى هٖ قَٗس؟

زض آٗبت زٗگطٕ هبًٌس ٌٖكجَتًَٗ ٍ 63/ؽّ 31/وبًٌس اٗي هًبه٘ي ضا هٖ ثٌ٘٘ن.
٭ تَن٘ف ذساًٍس
«َّ اهلل الّصٕ ال ئلِ ئالّ َّ الولك القسٍّؼ الؿالم الوإهي الوْ٘وي الٗعٗع الزجّبض الوتكجّط ؾجحبى اهلل
ٖوّب ٗكطكَى َّ .اهلل الربلق الجبضب الوهَّض لِ األؾوبء الحؿٌٖ ٗؿجّح لِ هب فٖ الؿوَات ٍ األضو ٍ ّوَ
الٗعٗع الحك٘ن» حكط23/و24
اٍ ذساٖٗ اؾت كِ هٗجَزٕ رع اٍ ً٘ؿت ،هبلك انلٖ اؾت ،هٌعُّ اظ ّط ٖ٘ت اؾت ،ثِ كؿوٖ ؾوتن
ًوٖ كٌس ،اهٌ٘ت ثرف اؾت ،هطاقت ّوِ چ٘ع اؾت ،تَاًبٕ قكؿت ًبپصٗط اؾت ،انوالح كٌٌوسُ اهوَض
اؾت ،قبٗؿتِ ثعضگٖ اؾت .ذسا هٌعُّ اؾت اظ زاقتي قطٗكبًٖ كِ ثط اٍ هٖ ثٌسًس .اٍ ذساًٍس آفطٗوسگبض
اؾت؛ آفطٌٌٗسُ إ ثٖ ًوًَِ ،نَضتگطٕ اؾت ثٖ هبًٌس ،ثطإ ٍٕ ًبهْبٕ ً٘ك اؾت ،آًچِ زض آؾوبى ٍ
ظه٘ي اؾت ّوِ تؿج٘ح اٍ هٖ گٌَٗس ٍ ،اٍ ٖعٗع ٍ حك٘ن اؾت.
٭ تَح٘س افٗبلٖ
«ٍ هب تكبؤٍى ئالّ أى ٗكبء اهلل» اًؿبى ،30/تكَٗط29/
ٍ چ٘عٕ ضا اضازُ ًوٖ كٌ٘س ،هگط آًكِ ذساًٍس ثرَاّس.
«ٍ هب الٌهط ئالّ هي ٌٖساهلل» اًفبل10/
ٍ پ٘طٍظٕ رع اظ ؾَٕ ذسا ً٘ؿت.
٭ ؾٌت الْٖ
«ٍ ئش تأشّى ضثّكن لئي قكطتن ألظٗسًّكن ٍ لئي كفطتن ئىّ ٖصاثٖ لكسٗس» اثطاّ٘ن7/
ٍ ثِ ٗبز آض كِ پطٍضزگبض قوب ذجط زاز اگط قكط گصاض ًٗوتْوب ثبقو٘س ثوط ًٗوتْوب هوٖ افوعاٗن ٍ اگوط
ًبؾپبؾٖ ٍضظٗس ّوبًب ٖصاة هي ؾرت اؾت.
٭ كْ٘بى قٌبؾٖ
«اهلل الّصٕ ضفٕ الؿوَات ثغ٘ط ٖوس تطًٍْب حنّ اؾتَٕ ٖلٖ الٗطـ ٍ ؾرّط الكوؽ ٍالقوط ك ّ ٗزوطٕ
ضٖس2/
ألر هؿوّٖ…»
ذساًٍس ّوبى كؿٖ اؾت كِ آؾوبى ضا ثسٍى ؾتَى زٗسًٖ ثطافطاقت ،ؾپؽ ثِ تسث٘ط ٖبلن پطزاذت
ٍ ذَضق٘س ٍ هبُ ضا هؿرّط ؾبذت ،كِ ّط ٗك تب ظهبًٖ هٌٖٗ٘ حطكت زاضًس….
٭ هطاح پ٘ساٗف ٍ تَُضات اًؿبى
«ٍلقس ذلقٌب اإلًؿبى هي ؾاللٔ هي َ٘ي .حونّ رٗلٌوبُ ًُفؤ فوٖ قوطاض هكو٘ي .حونّ ذلقٌوب الٌُفؤ
هإهٌَى12/و16
ٖلقٔ…»
هب اًؿبى ضا اظ ٖهبضُ إ اظ گ آفطٗسٗن .ؾپؽ آى ضا ًُفِ إ زض قطاضگبُ هُوئي(ضحن) قوطاضزازٗن.
آى گبُ ًُفِ ضا ثِ نَضت ٖلقِ (ذَى ثؿتِ) آفطٗسٗن…
٭ هؿألِ ضثب
«الصٗي ٗأكلَى الطّثب الٗقَهَى ئالّ كوب ٗقَم الصٕ ٗترجُِّ الكُ٘بى هي الوؽّ شلك ثأًّْن قوبلَا ئًّووب
الجٕ٘ هخ الطّثب ٍ أح اهلل الجٕ٘ ٍ حطّم الطّثب فوي ربءُ هَٖٓٔ هي ضثِّ فبًتْٖ فلِ هب ؾلف ٍ أهوطُ ئلوٖ
اهلل ٍ هي ٖبز فأٍلئك أنحبة الٌبض ّن فْ٘ب ذبلسٍىٗ .وحق اهلل الطّثب ٍ ٗطثٖ الهّسقبت ٍ اهلل الٗحتّ كو ّ
ثقطُ275/و276
كفّبض أح٘ن»

آًبى كِ ضثب هٖ ذَضًس ثط ًوٖ ذ٘عًس هگط هبًٌس كؿٖ كِ ثط احط توبؼ قُ٘بى زَٗاًِ قوسُ ٍ ًووٖ
تَاًس تٗبزل ذَز ضا حفّ كٌس (گبُ هٖ افتس ٍ گبُ ثط هٖ ذ٘عز) ،اٗي ثساى ضٍٕ اؾت كِ گفتٌس ثٕ٘ ّن
هبًٌس ضثب اؾت (ٍ تفبٍتٖ ه٘بى آى زٍ ً٘ؿت)؛ زض حبلٖ كِ ذسا ثٕ٘ ضا حالل كطزُ ٍ ضثب ضا حوطام (ظٗوطا
تفبٍت آى زٍ ثؿ٘بض اؾت) ٍ ،اگط كؿٖ اًسضظ الْٖ ثِ اٍ ثطؾس ٍ اظ (ضثبذَاضٕ) پطّ٘ع كٌس فَاٗس پ٘ف اظ
تحطٗن ضثب اظ آى اٍؾت ٍ كبض اٍ ثِ ذسا ٍاگصاض هٖ قَز (گصقتِ اٍ ضا هٖ ثركوس) اهوب كؿوبًٖ كوِ (ثوِ
اًزبم ضثب) ثبظگطزًس ،اّ آتف ذَاٌّس ثَز ٍ ّو٘كِ زض آى هبًسگبضًس.
اٗي آٗبت چٌبى كِ پ٘ساؾت ،ثب قست ّط چِ توبم تط حكن هوٌَٖ٘ت ضثوب ضا قوطح هوٖ زّوس؛ ظٗوطا
ضثبذَاضٕ هَرت افعاٗف فبنلِ َجقبتٖ ،تطاكن حطٍت زض زؾت گطٍّٖ هحوسٍز ٍ ،هحطٍه٘وت اكخطٗوت
افطاز ارتوبٔ هٖ گطززٍ .اغُ «ذجٍ» زض لغت ثِ هٌٖٗ تٗبزل ًساقوتي ٌّگوبم ضاُ ضفوتي ٗوب ثطذبؾوتي
اؾت .زض رولِ ثبال قرم ضثبذَاض ثِ اًؿبى «ههطٍٔ» ٍ «زَٗاًِ» تكجِ٘ قسُ اؾت كِ ثوِ ٌّگوبم ضاُ
ضفتي ًوٖ تَاًس تٗبزل ذَز ضا حفّ كٌس.
آٗب هٌَٓض اظ اٗي ؾري چگًَگٖ ضفتبض ارتوبٖٖ ضثبذَاضاى زض زً٘بؾت كِ پكتَاًِ هٌُقوٖ ًوساضز ٍ
ّوبًٌس ٖو زَٗاًگبى اؾت ٍ ،آٗب اٗي ث٘بى ٗك تٗج٘ط كٌبٖٗ ٗب تكجِ٘ اؾت؟ ٗب آًكِ ثًٗوٖ اظ كبضّوبٕ
قُ٘بًٖ ٍ ضفتبضّبٕ اًحطافٖ ؾجت ًَٖٖ رٌَى قُ٘بًٖ ٍ ثطّن ذَضزى تٗبزل ضٍاًٖ ٍ اظ زؾت ضفوتي
قَُ تكر٘م ذَة اظ ثس هٖ قَز؟ ٍ ٗب هٌَٓض ٍيٕ ٍ حبل ضثبذَاضاى زض رْبى زٗگط ٍ تزؿون اٖووبل
آًْبؾت كِ زض آذطت َْْض هٖ ٗبثس؟ 6ثِ ّط حبل ّط ٗك اظ اٗوي احتووبالت زاضإ هإٗوساتٖ اؾوتٍ ،
ذسقِ إ زض حطهت ثؿ٘بض قسٗس ضثب كِ ًٓبم ارتوبٖٖ ٖبزالًِ إ ضا ثط ّن هٖ ظًس ٍاضز ًوٖ ؾبظز.
ثب اٗي حبل ثطذٖ ثسٍى اضائِ ّ٘چ گًَِ زل٘لٖ هسٖٖ قسُ اًس كِ هفبز حطهت ضثب زض قطآىًٓ ،وط ثوِ
ضثبٕ هَرَز زض فطٌّگ ربّلٖ زاضز كِ ْلن فبحف ثَزُ ٍ ،اٗي ًهَل ،ؾَز اقتهبزٕ ضا كِ اهطٍظ زض
اقتهبز ٍ ثبًكساضٕ هُطح اؾت قبه ًوٖ قَز 7.ثطذٖ زٗگط هفبز آِٗ هَضز گفت ٍ گَ ضا ّن ظثوبًٖ ٍ
ّن گبهٖ ثب اٖتقبزات ٍ ثبٍضّبٕ ذطافٖ ٖهط ربّلٖ زاًؿتِ اًوس ٍ ًوِ گَٗوبٕ ٗوك حق٘قوت پبٗوساض ٍ
ٌٖٖ٘8.
ٍلٖ ّ٘چ ٗك اظ اٗي زٍ ًگطـ ،زل٘ قبث اؾتٌبزٕ ثطإ زَٖٕ ذَٗف اضائِ ًٌوَزُ اؾت .چٌبى كِ
گصقت اگط فلؿفِ تحطٗن ضثب تزعِٗ تحل٘ كٌ٘ن ٍ ً٘ع تأح٘ط ٌٖٖ٘ ٍ ٍاقٖٗ اٖوبل ٍ زؾتبٍضزّبٕ اًؿبى
زض اؾتوطاض ؾطًَقت ٍ َّٗت اٍ ضا كِ قطآى ثبضّب ٗبزآٍضٕ كطزُ ثپصٗطٗن ،ظهٌِ٘ ثطإ اٗي گًَِ ًگطقْب
ثبقٖ ًوٖ هبًس.
٭ حَازث ٍ اقطاٌ ؾبٖت
«ئشا الؿوبء اًفُطت ٍ .ئشا الكَاكت اًتخطت ٍ .ئشا الجحبض فزّطت ٍ .ئشا القجَض ثٗخطتٖ .لوت ًفوؽ هوب
قسّهت ٍ أذّطت» اًفُبض1/و5
آى گبُ كِ آؾوبى اظ ّن قكبفتِ قَز ٍ ،آى گبُ كِ ؾتبضگبى اظ ّن فطٍپبقٌس ٍ ،آى گبُ كوِ زضٗبّوب
ثِ ّن پ ًَ٘سز ٍ ،آى گبُ كِ قجطّب ظٗط ٍ ضٍ قَز؛ زض آى ٌّگبم ّط كؽ هٖ زاًس چِ اظ قج فطؾوتبزُ ٍ
چِ ضا ثطإ پؽ اظ ذَٗف گصاقتِ اؾت.
«ئشا الكووووؽ كووَّضت ٍ .ئشا الٌزوووَم اًكوووسضت ٍ .ئشا الزجوووبل ؾووو٘طتٖ ….لووووت ًفوووؽ هوووب
أحًطت»(تكَٗط1/و)14

زض آى ٌّگبم كِ ذَضق٘س زض ّن پ٘چ٘سُ قَز ٍ ،زض آى ٌّگبم كِ ؾتبضگبى ثٖ فطٍ٘ قًَس ٍ ،زض آى
ٌّگبم كِ كَُ ّب ثِ حطكت زضآٌٗس… آى گبُ ّط كؽ هٖ زاًس چِ آهبزُ كطزُ اؾت.
٭ تزؿن ٍ حًَض اٖوبل
آل ٖوطاى30/
«َٗم تزس ك ّ ًفؽ هب ٖولت هي ذ٘ط هحًطاً ٍ هب ٖولت هي ؾَء… »
ضٍظٕ كِ ّط كؽ توبهٖ ضفتبضّبٕ ً٘ك ٍ ثس ذَٗف ضا حبيط هٖ ٗبثس….
٭ قْبزت اًٖب ٍ رَاضح
«َٗم تكْس ٖلْ٘ن ألؿٌتْن ٍ أٗسْٗن ٍ أضرلْن ثوب كبًَا ٗٗولَىَٗ .هئص َٗفّْ٘ن اهلل زٌْٗن الحوقّ ٍ
ٗٗلوَى أىّ اهلل َّ الحقّ الوج٘ي» ًَض24/و25
زض آى ضٍظ كِ ظثبًْب ،زؾتْب ٍ پبّبقبى ثط اٖوبل ًبقبٗؿت قبى گَاّٖ هٖ زّس؛ زض آى ضٍظ ذساًٍوس
رعإ ٍاقٖٗ آًْب ضا ثٖ كن ٍ كبؾت هٖ زّس ٍ ذَاٌّس زاًؿت كِ ذساًٍس حق آقكبض اؾت.
٭ نحٌِ ضؾتبذ٘ع ٍ ؾطًَقت ً٘كبى ٍ ثساى
«ّ أتبع حسٗج الغبقٍ٘ٔ .رَُ َٗهئص ذبقٖٗٔ .بهلٔ ًبنجٔ .تهولٖ ًوبضاً حبه٘ؤ… ٍروَُ َٗهئوص
ًبٖؤ .لؿْٗ٘ب ضاي٘ٔ .فٖ رٌّٔ ٖبل٘ٔ…» غبقِ٘1/و13
آٗب زاؾتبى «غبقِ٘» (زّكت فطاگ٘ط ق٘بهت) ثط تَ ضؾ٘سُ اؾت؟! چْطُ ّبٖٗ زض آى فطٍ افتبزُ اًوس،
آًْب كِ ضفتبض ثٖ حبنلكبى آًبى ضا آظضزُ اؾت ٍ ،زض آتف ؾَظاى ٍاضز هٖ قًَس… چْطُ ّوبٖٗ زض آى
ضٍظ قبز ٍ ثب َطاٍتٌس .اظ تالـ ذَز ذكٌَزًس .زض ثْكتٖ ٖبلٖ ربٕ زاضًس.
فطربم ؾري
ثب تأهلٖ زض آٗبتٖ كِ ثِ ٌَٖاى ًوًَِ آٍضزُ قس ٍ ثب پصٗطـ ثٌ٘بزّبٕ قطآى ثبٍضٕ ٍ اٗوبى ثِ ذسإ
ٌٖٖ٘ ٍ ،ذساٖٗ ثَزى هتي قطآى ،اكٌَى ثبٗس پطؾ٘س كسام ٗك اظ آٗبت پ٘ف گفتِ ضا هٖ تَاى ٖوبضٕ اظ
پكتَاًِ هٗطفتٖ ٍ ٍاقٕ گطٍٕ زاًؿت؟ ٍ ٗب كسام ٗك اظ آِٗ ّبٕ ثطقوطزُ ضا هٖ تَاى فبقس پ٘بم ّساٗت
ٍ زَٖت ثِ ح٘بت ثطٗي اًؿبًٖ ٍ قسضت ثطاًگ٘رتگٖ زاًؿت؟
هٖ تَاى ٖهبضُ هسٖبٕ هُطح قسُ ضا زض اهَض شٗ هسلّ ٗبفت:
ٗك .اقتًبٕ ربٍزاًگٖ قطآى كِ ًْبٖٗ تطٗي ؾري ذساًٍس زض ضاٌّوبٖٗ اًؿبى اؾت ٍ ً٘ع ًَضاً٘ت ٍ
ّساٗتگطٕ قطآى ،آى اؾت كِ توبم هتي آى زٍ ًقف تَأهبى حق٘قت ًوبٖٗ ٍ پ٘بم آفطٌٖٗ ضا ثب ّن اٗفب
كطزُ ٍ زض ذَز ًْفتِ زاقتِ اؾت.
زٍ .زض ضٍاٗتٖ اظ اهبم ثبقط(ٔ) ًق قسُ اؾت كِ فطهَز :قطآى چًَبى ذَضق٘س ٍ هبُ اؾت كوِ ثوطإ
هطزم ّوِ ضٍظگبضاى ًَضافكبًٖ هٖ كٌٌس.
«هب فٖ القطآى آٗٔ ئالّ ٍ لْب ْْط ٍ ثُي ٍ ،هب فِ٘ حطف ئالّ ٍ لِ حسّ ٍ لك ّ حسّ هُلْْٕ ،طُ تٌعٗلِ ٍ
ثٌُِ تأٍٗلِ ،هٌِ هب هًٖ ٍ هٌِ هب لن ٗكي ثٗسٗ ،زطٕ كوب ٗزطٕ الكوؽ ٍالقوط»9.
ٍ زض ؾري زٗگطٕ فطهَز:
« ٍ لَ أىّ ا ٔٗٙئشا ًعلت فٖ قَم حن هبت اٍلئك القَم هبتت ا ،ٔٗٙلوب ثقٖ هي القطآى قوٖء ٍ ،لكويّ
القطآى ٗزطٕ أٍّلِ ٖلٖ آذطُ هب زاهت الؿوَات ٍ األضو ٍ ،لك ّ قَم آٗٔ ٗتلًَْب ّن هٌْوب هوي ذ٘وط اٍ
قطّ»10.

ؾِٖ .وَم هحققبى ٍ اًسٗكوٌساى اؾالهٖ زض اؾجبة ًعٍل قبئو ثوِ اٖتجوبض ٖووَم لفوّ ّؿوتٌس ٍ
ذهَل ؾجت ضا ّطگع هبًٖٗ ثطإ قوَل هفبّ٘ن قطآى ًؿجت ثِ توبهٖ افطاز اًؿبى ًوٖ ثٌٌ٘س .ؾو٘طُ
پَ٘ؾتِ نحبثِ ٍ هفؿطاى ثط آى ثَزُ اؾت كِ زض ٖ٘ي آگوبّٖ اظ هوَضز ًوعٍل ،هفْوَم آٗوبت قوطآى ضا
هٌحهط زض هَاضز ذبل ًساًؿتِ ،ثلكِ ٖوَم لفّ ضا هٗ٘بض قطاض هٖ زازُ اًس.
ق٘د ََؾٖ زض تفؿ٘ط تج٘بى ،پؽ اظ ث٘بى ؾجت ًعٍل آِٗ «ٍ ئىّ هي أّ الكتبة لووي ٗوإهي ثوِ»
(آل ٖوطاى )199/هٖ ًَٗؿس:
«آِٗ اگط ّن زضثبضُ ًزبقٖ ًبظل قسُ ثبقس ،هٌٖٗ زض قوَل آى ًؿوجت ثوِ تووبم گطًٍوسگبى اّو
كتبة ًساضز ،ظٗطا آِٗ ثط ؾجت ًبظل هٖ قَز ،اهب هفَْم آى ٖبم ٍ فطاگ٘ط اؾت»11.
ظهركطٕ زض تفؿ٘ط ؾَضُ ّوعُ هٖ ًَٗؿس:
«هوكي اؾت ؾجت ًعٍل ،ذبل ثبقس ،اهب تْسٗسٖ ،بم اؾت ،تب ّط كؽ كِ هكبثِ آى ثسٕ ضا اًزوبم
زّس هكوَل ك٘فط گطزز؛ هبًٌس ٍٗ« :لك ّ ّوعٓ…» كِ زضثبضُ اه٘ٔ ثي ذلف ًبظل قسُ ،اهب ؾوري زض
هقبم تٗطٗى اؾت ٍ قبه ّط كؿٖ اؾت كِ زاضإ اٗي نفبت ًبپؿٌس اؾت»12.
چْبض .آٗبت فطاٍاى قطآى كطٗن ،تهطٗح هٖ ًوبٗس كِ هقبنس آى ّوگبًٖ اؾت ًِ هٌحهط ثوِ ٖهوط ٍ
ً ؿ ذبنٖ .ثٌبثطاٗي ،اٗي ًكتِ اظ اذتهبنبت قطآى اؾت كِ زاضإ زٍ ٍرِ ذبل ٍ ٖبم اؾوت .تٌعٗو
آى زضثبضُ كؿبًٖ اؾت كِ زض ظهبى آًْب ًبظل قسُ اؾت ٍ تأٍٗ آى ثطإ توبم هطزم اؾت .الجتِ ثُوَى
آى ذَز زاضإ هطاتت گًَبگَى اؾت ٍ فْن كبه تأٍٗ ٍ ثَُى قطآى هرهَل ضاؾربى زض ٖلن اؾوت.
ثب تَرِ ثِ ٍٗػگٖ ّبٖٗ كِ پ٘ف اظ اٗي ًبم ثطزُ قس ،هقبنس ّوگبًٖ اٗي هأزثِ الْٖ ّن رٌجِ هٗطفت
ثركٖ زاضز ٍ ّن رٌجِ ؾبظًسگٖ.
ٖالهِ َجبَجبٖٗ هٖ ًَٗؿس:
«اگط كؿٖ زض ؾرٌبى ائوِ(ٔ) پ٘طاهَى ٖوَم ٍ ذهَل ٍ هُلق ٍ هق٘س آٗوبت قوطآى تأهو كٌوس،
هكبّسُ هٖ كٌس چِ ثؿب اظ رٌجِ ٖبم آِٗ حكوٖ ضا اؾوتٌجبٌ هوٖ كٌٌوس ٍ اظ رٌجوِ ذوبل آى حكون
زٗگطٕ ضا ،گبُ اظ رٌجِ ٖبم آِٗ اؾتحجبة ٍ اظ رْت ذبل آى ٍرَة حكوٖ ضا ثِ زؾت هوٖ آٍضًوسٍ ،
ً٘ع حطهت ٍ كطاّت ضا اظ زٍ رٌجِ ٗك آِٗ .ثط اؾبؼ اٗي هق٘بؼ ،انَلٖ ثِ زؾت هٖ آٗس كِ كل٘س ح
ثؿ٘بضٕ اظ زقَاضٕ ّبٕ فْن آٗبت اؾت ٍ اٌْٗب تٌْب زض ؾرٌبى ائوِ(ٔ) ٗبفت هٖ قَز.
اظاٗي هُلت اٗي ًكتِ ثِ زؾت هٖ آٗس كِ ّط رولِ إ اظ رولِ ّبٕ قطآى ثوِ تٌْوبٖٗ زاضإ ٗوك
هٌٖٗ ٍ ضاٌّوبٕ حكوٖ اظ احكبم قطٗٗت اؾت ٍ ؾپؽ ّوبى رولِ زض تطك٘ت ثب رولِ ثٗوسٕ ،حكون
زٗگطٕ ضا اضائِ هٖ زّس ٍ ،ثب هالحِٓ رولِ ؾَم حكن ؾَهٖ ضاّ ٍ ،و٘ي ََض ثب اًًووبم ثوِ رووالت
قج ٍ ثٗس ذَٗف»13.
پطؾكْب ،حَازث ٍ هَقٗ٘تْبٕ ًعٍل آٗبت ،اظ ثبة رطٕ ٍ اًُجب آِٗ ثط ٗك ههسا ذوبل اؾوت ٍ
ًِ ث٘بى هفَْم آِٗ كِ اهطٕ كلٖ ٍ فطاگ٘ط اؾت.
پٌذ .آٗبت نطٗح قطآى ث٘بى هٖ كٌٌس كِ ّسف قطآىّ ،ن تٗل٘ن ٍ هٗطفت ثركٖ ٍ انالح ثٌ٘كْبٕ
ثكط اؾتّ ٍ ،ن تعكِ٘ آفطٌٖٗ ٍ تطث٘ت ثركٖ ٍ ؾَ اًؿبى ثِ ؾَٕ اّساف تٗبلٖ رَٗبًِ َّ« .الوصٕ
ثٗج فٖ االهّ٘٘ي ضؾَالً هٌْن ٗتلَا ٖلْ٘ن آٗبتِ ٍ ٗعكّْ٘ن ٍ ٗٗلّوْن الكتوبة ٍ الحكوؤ ٍ ئى كوبًَا هوي
قج لفٖ يالل هج٘ي»(روِٗ)2/

ٖ .7هطٕ ًگطٕ ٍ ؾلت ٍاقٗ٘ت اظ قطآى
زض ثطاثط زٗسگبّٖ كِ گعاضُ ّبٕ قطآًٖ ضا حبكٖ اظ ٍاقٗ٘ت زاًؿتِ ٍ زض ٖو٘ي حوبل قبئو ثوِ پ٘وبم
ّو٘كِ ظًسُ ثطإ قطآى اؾت ،اهطٍظ قبّس ضٍٗكطز زٗگطٕ ّؿت٘ن كِ زض َ٘فٖ اظ ًٓطِٗ ّب قبئ ثِ اٗي
ًگطـ اؾت كِ ثطذٖ اظ هتَى زٌٖٗ ،اظ رولِ قطآى ،تٌْوب اضظـ توبضٗرٖ زاضز ًوِ ث٘وٌف اٖتقوبزٕ ٍ
هحتَإ فطاتبضٗرٖ ٍ ربٍزاًٖ.
ثطذٖ اظ آًبى ثب تقؿ٘ن ؾِ گبًِ ًهَل ،زؾتِ إ اظ آًْب ضا تٌْب قَاّس تبضٗرٖ زاًؿتِ هٖ ًَٗؿس:
«ربهِٗ ٖطثٖ پ٘ف اظ اؾالم ،ربهِٗ قج٘لِ إ ،تزبضٕ ٍ ثطزُ زاضٕ ثَزَ .جٖ٘ٗ ثَز كِ اٗي ٍاقٗ٘ت
اظ ًٓط ظثبًٖ ،زاللٖ ٍ احكبم ٍ قَاً٘ي زض هتي قطآى هٌٗكؽ قَز .هٗبقوطت ثوب ثطزگوبى ،هقوطضات آظاز
كطزى آًْب ٍ اظزٍاد ٍ هبًٌس اٌْٗب ثِ ّو٘ي زل٘ اؾت .اهب ثب اظ ه٘بى ضفتي ًٓوبم ارتووبٖٖ و اقتهوبزٕ
ثطزُ زاضٕ ،ضٍقي اؾت كِ آى احكبم هلغٖ قسُ ٍ ًِ هٖ تَاى ثوِ ّو٘چ ٗوك اظ زاللوت ّوبٕ پ٘كو٘ي
توؿك كطز ٍ ًِ ؾَزهٌس اؾت ،هگط آًكِ اٗي كبض فقٍ ثِ ٌَٖاى اؾتكْبز تبضٗرٖ ثبقس»14.
ّو٘ي ََض اٍ هؿألِ ضاثُِ هؿلوبًبى ثب غ٘طهؿلوبًبى ٍ رعِٗ گطفتي اظ آًوبى ضا هُوطح هوٖ ًوبٗوس.
هَاضز زٗگطٕ كِ اٍ هخبل هٖ ظًس ،ؾحط ،حؿس ،ريّ ،قُ٘بى اؾت كوِ ثوِ گووبى ٍٕ ًكوبى اظ ٍروَز
هفَْهٖ ٍ شٌّٖ آًْب زض فطٌّگ ٖطثٖ اؾت ًِ ٌٖ٘٘ت ٍاقٖٗ اٗي اهَض.
ّوچٌ٘ي هخبل زٗگط ٍٕ هؿألِ ضثب اؾت كِ ثِ اٖتقبز اٍ قطآى تٌْب ضثبٕ هَرَز زض فطٌّگ روبّلٖ
ضا كِ ْلن فبحف ثَز تحطٗن كطزُ ٍ اٗي ًهَل اقبضُ إ ثِ ؾوَز اقتهوبزٕ كوِ اهوطٍظ زض اقتهوبز ٍ
ثبًكساضٕ ضاٗذ اؾت ًساضز15.
ًٓ٘ط ّو٘ي ًگطـ اظ ثطذٖ زٗگط اظ ًَٗؿٌسگبى (ربثطٕ) زض هَضز اضث زذتطاى ٍ هتٗوِ ًقو قوسُ
اؾت كِ گفتِ اؾت:
«َطح اٌْٗب هُبثق ٍيٕ تبضٗرٖ و قج٘لِ إ آغبظ ثٗخت اؾت ٍ ًِ ثطإ ّوِ هحُْ٘ب ٍ قطاٍٗ»16.
ًقس ٍ ثطضؾٖ
هكك انلٖ اٗي زٗسگبُ ٍ هبًٌس آى زض ًگبُ آى ثِ ٍحٖ ثبظ هٖ گطزز .اٗي ضّ٘بفت هوٖ كَقوس ثوِ
تقل٘س اظ انالح گطاى غطثٖ َطح اًتقبز كتبة هقسؼ ٍ انالح زٗي ضا زض هحٍ٘ فطٌّگ هقسؼ اؾالهٖ
زًجبل كٌس ،اهب ًبگعٗط آًْب ضا زض لفبفِ ّبٕ ذبنٖ اضائِ هٖ كٌس .ضّ٘بفت اٗي ًگوطـ زض ٍحوٖ ٍ زٗوي،
ًگطقٖ زًَٕ٘ ،ظهٌٖ٘ ٍ ظاٗ٘سُ شّي ٍ اًسٗكِ ثكطاؾت.
اٗي ًگبُ اظ لحبِ ضٍـ ،گطفتبض اٗي زقَاضٕ اؾت كِ زاًؿتِ ٗب ًساًؿتِ هٖ كَقس ّوِ حقبٗق ضا ثب
اثعاض تزطثِ احجبت ٍ تزعِٗ و تحل٘ ًوبٗس ،اظ اٗي ضٍ هَيَٖبتٖ اظ قطآى كِ زض اٗي چبضچَة ًوٖ گٌزس،
ثب ٌَٖاى ّن ظثبًٖ ثب اقتًبءات فطٌّگ ٖهط ٍ ٌٖبٍٗي زٗگط ثِ تأٍٗ هٖ ضٍز.
ثِ تٗج٘ط ٗكٖ اظ ًَٗؿٌسگبى هٗبنط ،ضّبٍضز اٗي زٗسگبًُ ،بثَزٕ هتي زٌٖٗ ٍ اؾبؼ زٗي اؾت ٍ ًوِ
ارتْبز ٍ ضٍـ ًقس ٖلوٖ17؛ چٌبى كِ تقؿ٘ن هفبّ٘ن زٗي ثِ شاتٖ ٍ ٖطيوٖ ً٘وع اظ ؾوَٕ ًَٗؿوٌسُ
زٗگطٕ زض ّو٘ي ضاؾتب نَضت گطفتِ كِ زض هزبلٖ زٗگط هٖ تَاى ثساى پطزاذت.
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