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َ ٕ زمترط  هسضكِ مِ اؾتٕ ؾَض فًَِٗاًس پػٍّبى قطآى اظ قحطٍض هحوس زمتط ِ  زض ضا فٗذر   ضقرت

ِ  ٘ث زؾرتبٍضز ٕ ٍ. اؾرت  مرطزُ  بفرت ٗزض طلٌسٗا زاًكگبُ اظٕ قْطؾبظٖ هٌْسؾ  ٍ هُبلٗرب    ؿرت ؾربل

ِ  «هٗبنرطٓ  قرطاةٓ  القطآى؛ ٍ النتبة» متبة اًتكبض ثبٕ الز٘ه 1990 ؾبل زض ضا ذَزٖ قطآً قب ٘تحق  ثر

زازُ   ِٗر پب ثطٕ ٍٖ قطآً ب ًٗٓط كتط٘ث مِ آًزب اظ. مطز ٖطيِٖ اؾاله هتفنطاى ٍ قطآى پػٍّبى  ربهِٗ

 .تر٘ثطاًگ ضاٖٗ رٌزبلْب ٍ هربلفتْب اؾت، اؾتَاضٖ تزطث ٖلَم ٍٖ اًؿبً ٖلَم سٗرسٕ ّب

 ٍ ثِ پب مرطز ٖ تالَو اؾالم رْبى زض ٍ قس چبح سٗتزس ثبض پٌذ ؾبل، قف هس  زض بزقسُٗ متبة

ٕ ٍٖ قطآًر ٕ كِ ّبٗاًسٕ بز٘ثٌ ل٘تحل ٍ ِٗتزع ٍٖ ثطضؾ ٍ ًقس ثِ قطآى پػٍّبى ٍ هٌتقساى اظ تي چٌس

 رْربى  زض ر رلس زضچٌس گبُ ر متبة ٍ هقبلِ ٌَٖاى زُ ّب قبلت زض تالقْب يٗا حبنل مِ سًسٗبظٗ زؾت

 .سٗگطز هٌتكط ٖطة

ٔ  زض قرحطٍض  هحوّس زمتطٖ قطإًٓ كِ ّبٗاًس اظٕ گَقِ ا هزبل يٗا زض ٌلٗا ُ  ظى هَيرَ  ثرب  ّورطا

ٕ قرفب  ؾربظ   رْرت  زضٖ گربه  اؾرت  س٘ر ه ا. قَز ٖه آٍضزُٕ ٍ قجْب  ثِ پبؾرْب ٍ ًقسّب اظٖ ثطذ

 .ثبقس قطآى اظٕ ط٘تفؿٕ ثطزاقتْب

 ق٘ر زق فْرن  زض ضا هرب  انرَل  يٗر ا قٌبذت مِ مٌس ٖه ط٘تفؿٖ انَل  ِٗپب ثط ضا قطآى قحطٍض زمتط

ّ  هَيرَٔ،  انل ثِ پطزاذتي اظ ف٘پ ضٍ يٗا اظ زّس، ٖهٕ بضٗ ظى ثبة زضٕ ٍٖ قطإًٓ كِ ّبٗاًس ٖ ًگرب

 مِ انَل يٗا اظٖ ثطذ ثِ گصضا

 يٗر اٖ ثطضؾر  ٍ ًقرس  مِ اؾتٖ ْٗثس. زاقت ن٘ذَاّ زاضًس، ن٘هؿتق اضتجبٌ هب ثحج هَضز هَئَ ثب

 :اؾت ذبضد هقبلِ يٗا  حَنلِ اظ هقسهب 

 1.اؾت ظهبًِ ٍٗقطا طٍ٘پ ٍٖ ًؿج ٍ ط٘هتغ ثكط فْنٖ ٍل اؾت، هُلق ٍ حبثت قطآى ًمّ. 1

 زض مِ قَز ٖه قبهل ضإ اذجبض توبم ٍ قسُٖ ٍح (ل)بهجط٘پ ثِ مِ اؾتٖ هٗلَهبت هزوَِٖ ًجَ ،. 2

ِ  دٗتبض  فلؿفِ ؿبى،اً ،ّٖؿت رْبى ثِ هطثٌَ هجبحج. (ٖلَم ; ًجَ ) اؾت آهسُ «متبة»  ب ٗر آ اظ مر

 2.ّؿتٌس ًجَ  ثِ هطثٌَ هَيَٖب  رولِ اظ هتكبثٌْس

 ; ضؾربلت ) اؾرت  قرسُ ٖ ٍحر  بهجط٘پ ثط هٗلَهب  ثط افعٍى مِ اؾتٖ ٗبتٗتكط  هزوَِٖ ضؾبلت،. 3

ِ  هحطهرب   ٍٕ فرطز  احرَال  هٗربهال ،  اذرال،،  ٖجربزا ،  اضث، ثِ هطثٌَ هجبحج 3.(احنبم  ب ٗر آ اظ مر

 4.ثبقٌس ٖه ضؾبلت ثِ هطثٌَ هَيَٖب  لِرو اظ هحنوبتٌس

 لٗتجرس ٖ ًؿرج  ٍ ط٘هتغ ثِ ذَز ٖهطٕ فًب ثب هتٌبؾت ضا قطآى حبثت ٍ هُلق ًهَل (ل)بهجط٘پ. 4

 چّ٘ر  «حرسٍز » چربضچَة  زض حطمت ٍ اؾت ثبظ ّوَاضُ احنبم زض ارتْبز ثبة گطٗز ٖجبض  ثِ. مطز ٖه

 5.ًساضزٖ هٌٗ

ِ  6.ًبؼ ؾَضُ آذط تب فبتحِ ؾَضُ اٍّل اظ ههحف زض هَرَز ب ٗآ  هزوَِٖ بٗ متبة،. 5 ِ  ثرط  مر  ؾر

 :اؾت قؿن



 ٖجربزا ،  قربهل  مٌس؛ ٖه بى٘ث ضا بهجط٘پ «ضؾبلت» مِ هحنوب  ب ٗآ  هزوَِٖ مِ النتبة، أم. الف

 ٖجبزا ، رع ثِ ر ب ٗآ يٗا. ذبل وب ٘تٗل ٍ ٖبم وب ٘تٗل ِ،٘هطحل احنبم ِ،ْ٘طف احنبم اذال،، حسٍز،

 رسامٌٌرسُ  «النتبة امّ» ب ٗآ 7.طًسٗارتْبز پصٕ اقتهبز ٍٖ ارتوبٖ ٍٗقطإ هجٌب ثط ر حسٍز ٍ اذال،

 8.حطاهٌس ٍ حالل ي٘ث

 توربم  اظ ٖجبضتٌرس  ٍ مٌٌرس  ٖهر  بى٘ر ث ضا بهجط٘پ «ًجَ » مِ هتكبثْب  ب ٗآ  هزوَِٖ مِ قطآى،. ة

 اظٖ تّؿر  ٖربلن  هٗبض  ٍ قٗحقب ثِ ًؿجت (ي٘هج اهبم)ٖ رعئ اٖتقبزا  ٍ (هحفَِ لَح)ٖ مل اٖتقبزا 

 ضا لٗر تأٍ ب ،ٗر آ يٗر ا اؾت، هحتَا ثَزى ط٘هتغ ٍ ًمّ ثَزى حبثتٕ هٌٗب ثِ تكبثِ مِ آًزب اظ. اثس تب اظل

 ٍ حرق  ي٘ث فبض، «قطآى» ب ٗآ 9.طًسٗپص ٖزگطگًَ ٍ طٗپص تً٘ؿجٕ هٗطفت ثكط ثب ّوگبم ٍ تبثٌس ٖثطه

 10.ثبَلٌس

ِ ٖ حربل  زض مٌٌرس،  ٖه بى٘ث ضا بهجط٘پ ًجَ  اظٖ ثرك مِٖ بتٗب آٗ النتبة، ل٘تفه. د ِ  مر ِ  ًر  هتكربث

 11.ّؿتٌس ر فطقبى ٍ النتبة امّ قطآى، ر «متبة» ب ٗهحتَ  زٌّسُ ح٘تَي ٍ هحنن، ًِ ّؿتٌس

 ضا هنبًْب ٍ ظهبًْب توبم ًجَتف  زاهٌِ ٍ اؾت ب٘اًج ذبتن ٍ ضؾَالى ذبتن اؾالم، بهجط٘پ مِ آًزب اظ. 6

ِ  مبضثطز رب ِّو ٍ كِّ٘وٕ ثطا سٗثب عً٘ ضؾبلتف طز،٘گ ٖه ثط زض  ؿرت ً٘ هونري  يٗر ا ٍ ثبقرس؛  زاقرت

 12.ثبقسٕ ٖهط ّطٕ بظّبًٕ٘ پبؾرگَ ثتَاًس تب ثبقس ط٘هتغ ضؾبلتف ٌٖبنط ٌنِٗهگطا

 :قَز ٖه ن٘تقؿ ثرف زٍ ثِ اؾالم ٗتٗقط. 7

 ًٖور ٖ هنربً  ٍ ظهربى  چّ٘ زض تحَّل ٍ ط٘٘تغ مِ حبثتٖ ٗٗقطا بٗ ؛(ن٘الوؿتق نطاٌ) اؾتقبهت. لٗ

 .طزٗپص

 ٗتٗقرط ٖ ػگر ٍٗ زٍ يٗر ا گطفتي ًٓط زض ثب. طًسٗتحَل پص ٍ ط٘٘تغ مِ ط٘هتغٖ ٗٗقطا بٗ ؛ِ٘ف٘حٌ. زٍ

 13.زاضزٖ هنبً ٍ ظهبى ّط زض ضا ثكطٕ بظّبً٘ ثِٖٗ پبؾرگَٖٗ تَاًب اؾالم

. 1 :اظ ٖجبضتٌرس  مِ قَز ٖه تهَض آهسُ اؾت «النتبة امّ» زض مِٕ حسٍزٕ ثطاٖ هرتلفٕ حبلتْب. 8

 ثرط  14.ًقُِ لٗ زض ّن ثبٖ اٖل حس ٍٖ ازً حس. 4 ّن ثبٖ اٖل حس ٍٖ ازً حس. 3ٖ اٖل حس. 2ٖ ازً حس

 15«.(ِ٘ف٘حٌ) اؾت ط٘هتغ حسٍز يٗا يوي زض حطمت اهب حبثتٌس،ٖ الْ حسٍز بزقسُ،ٗ  ًِٗٓطٕ هجٌب

 بهجط٘ر پ هرهَل گبُ مِ آهسُ اؾت «ٖالٌج ْبٗا بٗ» ط٘تٗج آًْب زض مِ اؾت ٖبتٗآ وب ،٘تٗل ب ٗآ. 9

 مِ اؾتٖ وبت٘تٗل عًٖ٘ گبّ ٍ اؾت، آهسُٖ ذبن ٍٗقطإ ثطا مِ اؾتٕ هطحلِ اٖ وبت٘تٗل گبُ ٍ اؾت

 17.اؾت حطام ٍ حالل طُٗزا اظ ذبضد ٍ 16ؿتً٘ ٍٗقطا رعةٖ ٍل آهسُ، هؿلوبًبى  ٖبهِٕ ثطا

ٕ  هطزم طـٗپص هَضز آًچِ اظ اؾت ٖجبض  «متبة» زض «هٗطٍ » اظ هطاز. 10 ِ  ٍ اؾرت  قرسُ  ٍاقر  ثر

 ؿرت ًٗبقب ضا آى هرطزم  آًچِ اظ اؾت ٖجبض  «هٌنط» اظ هطاز ٍ. جٌسًسٗپب ثساىٖ ٖارتوب ٖط  لٗ ٌَٖاى

 18.مٌٌس ٖهٕ زٍض آى اظٖ ارتوبٖ ٖط  لٗ ٌَٖاى ثِ ٍ زاًؿتِ اًس

 ثرَزى  س٘هق. طًس٘گ ٖه قطاض حطام ٍ حالل طُٗزا زض «فطقبى» ٍ «متبة» زض «بٍٗنب» ٍ «حسٍز». 11

ِ  س٘تق ٖسم ٍ ضا،ٖ الْ پبزاـ حسٍز، يٗا ثِ  اهّرب . زاقرت  ذَاّرس ٖ پر  زض ضاٖ الْر  فرط ٘م حرسٍز،  يٗر ا ثر

 19.زاقت ًرَاّس زًجبل ثِ ضاٖ ٖقبث ٍ حَاة ٍ طز٘گ ًٖو قطاض حطام ٍ حالل طُٗزا زض «وب ٘تٗل»

 ثرط  هكتول مِ ضؾبلت ؾٌت ٍ اؾت، ٖلَم ثط هكتول مِ ًجَ  ؾٌت اؾت؛ ثرف زٍ عً٘ ؾٌت. 12

 :اؾت گًَِ زٍ ؾٌت يٗا اَبٖت ٍ 20اؾت وب ٘تٗل ٍ احنبم

ٍ  ضؾرَل ٕ ثطا ّن ٍ ذساًٍسٕ ثطا ّن «اَبٖت» لفّ مِٖ اَبٖت :َؾتِ٘پ اَبٖت. لٗ  ل ثربض ٗر  فقر

 ضحلرت  اظ پرؽ  ّرن  ٍ بهجط٘ر پ ب ٘ر ح ظهربى  زض ّن اَبٖت گًَِ يٗا. (الطؾَل ٍ اهلل َٗا٘أَ) اؾت آهسُ



 اذرال،  ٍ ٖجربزا   حرسٍز،  زض هٌحهط مِ اؾت هؤٌَ اَبٖت گًَِ يٗا اظٖ ترُ ٍ اؾت، ٍارت بهجط٘پ

 21.اؾت

 آهرسُ  بهجط٘ر پٕ ثرطا  ل ثربض ٗ ٍ ذساًٍسٕ ثطا ثبض لٗ «اَبٖت» لفّ مِٖ اَبٖت :گؿؿتِ اَبٖت. زٍ

ٌ  ٍ اؾت ٍارت بهجط٘پ ب ٘ح ظهبى زض تٌْب اَبٖت، گًَِ يٗا. (الطؾَل َٗا٘أَ ٍ اهلل َٗا٘أَ) ثبقس  هطثرَ

 پَقربك  ٍ ذرَضاك  ؿرت، ٗظٕ ا هطحلِ احنبم ٍ ضٍظاًِ اهَض مِ. قَز ًٖو بهجط٘پ ضحلت اظ پؽ ظهبى ثِ

 22.ثبقس ٖه قؿن يٗا اظ …ٍ

 ّؿرتٌس،  اهلل حسٍز چَى اؾت، ٍارت ر ٕٗتكط يٖ٘ ًِ ٕ،ٗتكط اؾبؼ ر «حسٍز» ب ٗآ ثِ ٖول. 13

 زض يٗر ا ثٌربثط  ؿرت، ً٘ ٍارت ؿتٌسً٘ اهلل حسٍز مِ «ٕهطحلِ ا» ب ٗآ ٍ «وب ٘تٗل» ب ٗآ ثِ ٖولٖ ٍل

 23.اؾت اًؿبى زؾت زض ر اؾت ٖهط ّطٕ فًب ٍ ٍٗقطا تبثٕ مِ ر حسٍز هَاضز، گًَِ يٗا

 .نٗپطزاظ ٖه بزقسُٖ ٗهجبً ٍ انَل اظٖ مل اقنبل چٌس ثِ گصضإ گًَِ ا ثِ ٌلٗا

 اظٕ ط٘تفؿر ٕ ضٍقرْب  گرط ٗز بى٘ر ه زض حبل ثِ تب اؾالم نسض اظ مِ قطآى ط٘تفؿٕ ضٍقْب اظٖ ن. 1ٗ

 ط٘تفؿر ٕ ثرطا  مِٖ فٗتٗبض اظٖ نٗ ٕهجٌب ثط. اؾتٕ ضأ ثِ ط٘تفؿ ّؿت، ٍ ثَزُ ثطذَضزاضٖ ذبن ت٘اّو

 ثرط  آٍضزُ زؾت ثِ قطآى رعٕ گطٗز هٌبثٕ اظ ضا ذَزٖ قره ًٓط هفؿّط، ّطگبُ اؾت؛ قسُ شمطٕ ضأ ثِ

 جٗر احبز ٍ قرطآى  ب ٗر آ حٗنرط  ًم َجق. اؾت ًْبزُٕ ضأ ثِ ط٘تفؿ  طُٗزا زضٕ پب مٌس، ل٘تحو قطآى

ِ  ٍ ثَزُ ط٘تفؿ هصهَمٕ گًَِ ّب اظٕ ضأ ثِ ط٘تفؿ ،ًٕجَ  زمترط  24.اؾرت  قرسُ ٖ ًْر  آى اظٖ ؾررت  ثر

 آًْرب  انرالح  ٍ حرل  ثِ ذَز شّي زض ٍ ؾبذتِ هتهَض ذَزٕ ثطا ضاٖ ًٓطات قطآى، اظ فبض٘ اثتسا قحطٍض

 اظ ثتَاًرس  تب ؾبذتِٖٗ هحول ّب قطآى ب ٗآ اظ ذَز، سٖٗقب زازى رلَُ حقٕ ثطا ؾپؽ ٍ اؾت پطزاذتِ

 هَفرق  ع٘ر ً مبض يٗزضإ حسّ تب ٍ زّس ؾَ، فٗذَ هقبنسٕ ؾَ ثِ ضا ذَاًٌسُ شّي ضٍـ، يٗا ضّگصض

 .اؾت ثَزُ

ٕ ًوًَِ ّرب  شمط ثِ ل٘تفه ثِ ٍ آٍضزُ ذَز متبةٕ ربٕ زضرب قحطٍض زمتط مِ ضاٖٗ ن ّب٘تقؿ. 2

 زضٕ ط٘تفؿ انَل ٍٖ ٖلو ي٘قَاً يٗؾبزُ تط تٌْب ًِ اؾت، سُٗبظٗ زؾت ذَز ًٓطا  سٗ٘تإٔ ثطاٖ قطآً

 ذَاًٌرسُ  زض ضا حسؼ يٗا ٍ. زاضزٖ ْٗثس ٍ ضٍقيٕ تٌبقى ّبٕ هَاضز زض ثلنِ اؾت، ًكسُ تٗضٖب آًْب

 ُ ًورَى  چٌرس  آٍضزى ثب مِ ًساضزٕ ط٘تفؿ ٍٖ هٌُق هقسهب  اظٖ چٌساً اَالٕٔ ٍ مِ مٌس ٖه تٗتقَ

 .مٌس ٖه ل٘تحو قطآى ثط ضاٖ ملٖ زًٗتبٖ رعئ

 قبٖرسُ  آى اظ ع٘ر ً قرطآى  ط٘تفؿر . اؾرت  اؾتَاضٖ اؾبؾ انَل زؾتِ لٗ  ِٗپب ثطٖ هتٌ ّط ط٘تفؿ. 3

ـ  ضا ذَزٕ ط٘تفؿٖ مل انَل قطآى، ط٘تفؿ ثِ پطزاذتي اظ ف٘پ سٗثب هفؿّط. ؿتً٘ هؿتخٌب  مٌرس،  گرعاض

ِ  بٗ يٗا مِ اؾت، ضفتِ َفطُ قطآى، ط٘تفؿ زض ذَزٖٗ هجٌب انَل شمط اظ هحتطم ؿٌسًَُٗ اهب ٖٗ آقرٌب  ثر

 ٍٖ ٖقلر  انرل  چّ٘ر  مِٕ سٖٗقب ٍ آضا هُطح مطزىٕ ثطا اؾتٕ فطاض ضاُ بٗ ٍ گطزز ٖه ثط هفؿّط اًسك

 .تبثس ًٖو ثط ضإ ط٘تفؿ

 مٌرس،  ٖه فبٗا ضإ هإحط ٍٕ بز٘ثٌ ًقف قطآى فْن زض مِٖ اؾبؾٕ پطؾكْبٖ ثطذ  زضثبضُ هإلف،. 4

 ٖط  ،ٖٗمٌب ،ٕاؾتٗبض ،ٖل٘اؾت، توخٖ ظثبً چِ قطآى ظثبى ٌنِٗا  زضثبضُ هخالً اؾت؛ مطزُ كِ٘پ ؾنَ 

 اؾت، اًساظُ چِ تب قطآى ط٘تفؿ زض ٖقل زذبلت ِ،٘ذبضر بٗ ًسِ ا٘ق٘حقٕ بٗقًب قطآى احنبم ،…ٍ ٖقال

ٍ…. 

 …ٍ «وب ٘تٗل» ،«حسٍز» ،«النتبة امّ» ثِ قطآى ب ٗآ وب ٘تقؿ زض ضا ذَزٕ هجٌب قحطٍض، زمتط. 5

. اؾت مطزُٖ اقبضات قطآى ب ٗآ اظٖ ثطذ ثِ هؿتٌس ٍ رتِٗگط ٍ رؿتِٖ لٗزال ثِ تٌْب ٍ اؾت ًسازُ قطح



 هُرطح  بزقرسُ ٗ انرُالحب  ٕ ثرطا  مِٖ فٗتٗبض مطزُ، اؾترطادٖٗ هجٌب چِ ثط ضا  انُالحب يٗا ٌنِٗا

 ثرَزُ، ٖٗ هجٌب چِ ثط وب ٘تقؿ يٗا هطظ ٍ حسّ ي٘٘تٗ قسُ، پطزاذتِ ٍ ؾبذتِٖ انَل چِ اؾبؼ ثط مطزُ

 .اؾت ًكسُ آًْب ثِٖ تَرْ مِ ّؿتٌسٖٗ پطؾكْب رولِ اظ …ٍ

ِ گ فبنلِ ٖطة ب ٘ازث قَاٖس اظ هَاضزٖ ثطذ زض. 6 ُ  ٍ ًگرطزز  ط٘اؾر  آى زام زض ترب  اؾرت  طفتر ِ  گرب  ثر

 .ؾبظز ٖه ط٘هتح ضا ذَاًٌسُ مِ اؾت آٍضزُٕ ضٍ قطآىٕ ٍاغُ ّبٖ ثطذ طاهَى٘پ ًبزضؾت ٍ قبشٖ ًٓطات

 ًبؾربظگبض  قرطآى  ب ٗر آ ًم ثب زّس ٖه اضائِ ذَز  ثطؾبذتِ انُالحب   ِٗپب ثط مِ ضاٖ زًٗتب گبُ. 7

 ب ٘ر ح ظهربى  زض اؾرت  بهجط٘ر پ ضؾربلت  ؾرٌت  اظٖ ثرك ذَز مِ گؿؿتِ اَبٖت :سٗگَ ٖه هخالً اؾت؛

 اظٖ ثرك اظ اَبٖت گطٗز ٖجبض  ثِ. قَز ًٖو بهجط٘پ ضحلت اظ پؽ ظهبى ثِ هطثٌَ ٍ اؾت ٍارت بهجط٘پ

ٕ س٘٘تق گًَِ چّ٘ قطآى ًم مِٖ نَضت زض ؾبظز، ٖه س٘هق حًط  آى ب ٘ح ظهبى ثِ ضا بهجط٘پ احنبم

ِ  ًْربمن  هرب  ٍ فررصٍُ  الطؾرَل  نن٘ةاتر  هرب » :اؾرت  ًنرطزُ  مطش بهجط٘زؾتَضا  پ اظ اَبٖتٕ ثطا ضا  ٌٖر

 (7/حكط)«فبًتَْا

 

 قحطٍض ًگبُ اظ قطآى ٍ ظى

 ٖهر  قرحطٍض  هحورس . اؾرت  ثَزُ اؾالم هربلفبى ٍ هَافقبى تَرِ هَضز طثبظٗز اظ اؾالم زض ظى ثحج

 :سٗگَ

ِ  ظىٕ طاثر  ضا احنربم  يٗر ا ٍ ؿتِ اًسًٗگط ظى ثِٖ فقْ احنبم سگبُٗز اظ هؿلوبى زاًكوٌساى  هٌهرفبً

 هؿرلوبى  ظًربى  هكرنال   زربز ٗا ثبٖج ضاٖ اؾاله ي٘قَاً اؾالم، زقوٌبى آى مِ حبل. مطزُ اًس قلوساز

. زاًٌرس  ٖهٖ اؾاله ي٘قَاً ثب اضتجبٌٖ ث ضا ظى زضثبةٖ اؾاله ربهِٗ اهطٍظ هًٗال ٖ ثطذ ٍ زاًؿتِ اًس

 زضٖ هكرنالت  ثرطٍظ  ثبٖرج ٖ ؾالها رَاهٕ زض اهطٍظُ مِٕ ط٘پبگ زؾت ٍ هؿبئل قحطٍض زمتط سگبُٗز اظ

ِ  اؾتٖ هْو ٍٖ اؾبؾٕ ذُبّب ل٘زل ثِ اؾت، قسُ ظًبى ثِ هطثٌَ هؿبئل  اؾرالم،  دٗتربض  َرَل  زض مر

 :اظ ٖجبضتٌس مِ قسُ اًس هطتنت ًبآگبّبًِ ٍ ًبذَاؾتِ هؿلوبى هتفنطاى ٍ زاًكوٌساى

 «حسٍز» جٗاحبز ٍ « وب٘تٗل» ب ٗآ ٍ «حسٍز» ب ٗآ ٍ «النتبة ام» ب ٗآ ي٘ث ًساًؿتي تفبٍ  (الف

 .«وب ٘تٗل» جٗاحبز ٍ

 ضحلرت  ترب  بهجط٘ر پ ثٗخرت  هحسٍز  زٍضُ زض ظى ثِ هطثٌَ ي٘قَاً ّوِ هطظ ٍ حسّ ٌنِٗا ثِ اٖتقبز (ة

ِ  ح٘تَي يٗا ثب. اؾت قسُ اضائِ موبل ٍ توبم حسّ ثِ كبىٗا تَؾٍ بهجط٘پ  ظى، بهجط،٘ر پ ظهربى  زض اگرط  مر

 ع٘ر ً حبيرط  ٖهط زض ضٍ يٗا اظ. اؾت ثَزُ آى ت٘هوٌَٖ ل٘زل ثِ اؾت، ًساقتِ قًبٍ  ٍٖ بؾ٘ؾ هٌهت

 25.قَز ٖه قوطزُ هؤٌَ ظىٕ ثطا قًبٍ  ٍٖ بؾ٘ؾ هٌبنت

 :ؿسًَٗ ٖه ٌِ٘ظه يٗا زض قحطٍض زمتط

ْ  اؾالم ضاُ زض مِٖ اًؿبً ي٘اٍل مِ چطا. قس قبئل ظىٕ ثطاٖ بؾ٘ؾ حق ًرؿت، ضٍظ اظ اؾالم»  س٘قر

 ٗرت ٘ث بهجط٘ر پ ثرب  هرطزاى ٕ ّن پب زٍم، ٍ اٍل ٖقجِ ٗت٘ث زض مِ ثَزًس ظًبى يٗا ٍ. ثَز (ِ٘ؾو) ظى قس

 ّوطاُ ٍ مطزُ ٖه قطمت ًجطز ساى٘ه زض ظى مِٖ ٌّگبه اؾالم، گفت قَز ٖه بٗآ گطٗزٕ ؾَ اظ. مطزًس

 اؾرت،  بٍضزُ٘ر ً بى٘ه ثِٖ ؾرٌ فطظًساى ت٘تطث ٍٕ ذبًِ زاض فٍْٗب اظ اؾت، مطزُ ٖه هْبرط  هطزاى

ِ  مِ زازُ زؾتَض ظى ثِ اؾت، ثَزُ بى٘ه زضٖ بؾ٘ؾ هٌبنت ٍ نَهتح ٍ قًبٍ ٕ پب مِٖ ٌّگبه اهب  ثر

 اؾرت،  مطزُ هٌٕ تْب٘هؿإٍل يٗا زض قطمت اظ ضإ ٍ ٍ مٌس ثؿٌسُ فطظًساى ت٘تطث ٍٕ ذبًِ زاض فٍْٗب

 ٍ زذرل ٖ الْر  حرسٍز  ر انل زض ًِ ر يوي زض گبُ بهجط٘پ مِ اؾتٕ يطٍض عً٘ ًنتِ يٗا ثِ تَرِ الجتِ



 بٖ ٗبؾ٘ؾ هٌهت. مطز ٖه ٍيٕ ضاٖ ٌ٘قَاً ضٍظ آى  ربهِٕٗ فًب ثب هتٌبؾت عً٘ گبُ ٍ مطز، ٖه تهط 

 ثط اٖطاة ضؾن مِ چطا گطزز، ٖثبظه ضٍظ آى  ربهِٕٗ فًب ثِ بهجط٘پ ظهبى زض ظًبىٕ ثطا ًساقتي قًبٍ 

 ثِ هطثٌَ ثلنِ ًساضز، بهجط٘پ ثِٖ ضثُ چّ٘ هؿألِ يٗا ٍ ًسٌّسٖٗ تْب٘هؿإٍل ي٘چٌ ظًبى ثِ مِ ثَز يٗا

 يٗر إ ٖهرط  ّط ٍٗقطا َجق ٍ ثَز بهجط٘پ ظهبى زض ظىٕ آظاز آغبظ يٗا ثٌبثط. اؾتٖ ربّل اٖطاة ٖبزا 

 26«.ًٌْس فطاتطٕ پبٖ الْ حسٍز اظ مِٖٗ رب تب زاضز ازاهِٕ آظاز

 حرتّ  للٌربؼ  يٗر ظ»  ِٗر آ زض «ًؿبة» لفّ ٌنِٗا هخالً ظى؛ ثبة زض ب ٗآ اظٖ ثطذ ق٘زق فْن ٖسم (د

ٕ هٌٗب ثِ (223/ثقطُ) «…لنن حطث ًؿبؤمن»  ِٗآ ٍ (14/آل ٖوطاى)«…ي٘الجٌ ٍ الٌؿبة هي الكَْا 

 ؿتٌس؛ً٘ ف٘ثٖٗ ب٘اق ظًبى مِ قَز ٖه يٗا زًِ٘ت ن٘مٌ ط٘تفؿ ظًبىٕ هٌٗب ثِ اگط مِ چطا ؿت،ً٘ ظًبى

ِ  بٗر  ٍ اؾرت،  قسُ ٖه هحؿَة ةٖق لٗ ٌَٖاى ثِ ظى حبل ثِ تب عًٖ٘ اؾاله فقِ زض مِ گًَِ ّوبى  ثر

ِ ٗا رولِ اظ. ظًبى ًفٕ ثِ ًِ اؾت هطزاى ًفٕ ثِٖ اؾاله ي٘قَاً ظى، ثط هطز  ُطُ٘ؾ ل٘زل  ظى چرَى  ٌنر

ُ  چّ٘ مِٖ نَضت زض مٌس؛ تٗضٖب ضا حزبثف مِ اؾت قسُ ٍارت ظى ثط ثَزُ، هطزٕ ثطا فتٌِ  ِٗهب  گرب

ِ  ضا هؿألِ يٗا قطآى مِ آى حبل. اؾت ظىٕ ثطا فتٌِ مِ مٌس؛ تٗضٖب ضا حزبثف هطز مِ اؾت بهسًُ٘  ثر

 أًتن ٍ لنن لجبؼ ّيّ» :زاًس ٖه ِٗزٍؾَٖ اضتجبَ ضا هطز ٍ ظى ي٘ث اضتجبٌ ٍ مطزُ هُطح گطٗزٕ گًَِ ا

 27.(187/ثقطُ)«لْيّ لجبؼ

 

 قحطٍض زمتطٕ ّب سگبُٗز ًقس

ِ  هطثٌَ ي٘قَاً توبم هطظ ٍ حسّ» مِ ًٓط يٗإ ثطاٖ هٌجٗ چّ٘. لٗ  ثٗخرت  هحرسٍز   زٍضُ زض ظى ثر

 لٗر زال ترب  اؾت ًكسُ شمط «اؾت قسُ اضائِ موبل ٍ توبم اًساظُ ثِ كبىٗا تَؾٍ بهجط٘پ ضحلت تب بهجط٘پ

 .ن٘زّ قطاض ل٘تحل ٍ ِٗتزع هَضز ضا ًِٗٓط يٗا ثِ هٗتقساى

 زٍ ثطٖ اؾاله اٖتقبزا  طاٗظ ؿت؟٘چ «ظى ثِ هطثٌَ ي٘قَاً توبم» اظ هٌَٓض ؿتً٘ هٗلَم قبً٘زق. زٍ

 هكررم  ع٘ر ً. قرَز  ررسا  گطٗنسٗ اظٕ تٗجس ٍٖ ٗقلت ي٘قَاً  هحسٍزُ سٗثبٕ. تٗجّس ٍٖ تٗقل اؾت؛ ًَٔ

 زض افرعٍز  سٗر ثب ح٘تَي زضٖ. رعئ بٗ اؾتٖ مل ي٘قَاً «ظى ثِ هطثٌَ ي٘قَاً توبم» اظ هٌَٓض مِ ؿتً٘

  زاهٌِ ضٍ يٗا اظ زاضًس، زذبلت عً٘ هنبى ٍ ظهبى ٌٖهط زٍ ثلنِ ٖقل، تٌْب ًِٖ مل ٍٖ رعئ ي٘قَاً اًُجب،

 .ثَز ذَاّس هتفبٍ ٖ رعئ ٍٖ لم ي٘قَاً اثال٘ زض بهجط٘پ ًقف

 مِ قَز ٖهٖ هؿبئل ثِ هحسٍز ضؾَالى فٍْٗب  طُٗزا. اؾت اًؿبى تّٗسا ضٔؾل اضؾبل اظ ّس . ؾِ

 اًؿربى  هكرنال   ٍ بظّرب ً٘ توربم   زضثربضُ  ؿرت ً٘ الظم يٗر ا ثٌربثط  هإحطًس، اًؿبى تّٗسا زضٕ گًَِ ا ثِ

ِ  اًؿربى  تّٗرسا   طُٗزا ثِ اًؿبى ضاهَضز يٗز زذبلت قلوطٍ. زٌّس اضائِٖ قطٖ ي٘قَاً ٍ زؾتَضالٗول  ثر

 بهجطاى٘ر پ ذبتن مِ اؾالم بهجط٘پ. ؿتً٘ يٗا اظ ف٘ثٕ فِ اٍْ٘ ضا يٗز ٍ قَز ٖه هحسٍز ذساًٍسٕ ؾَ

 لنرن  امولرت  َم٘ر ال». اؾرت  آٍضزُ زاضز، بظ٘ر ً هقهرس  يٗا ثِ سى٘ضؾٕ ثطا اًؿبى مِ ضا آًچِ توبم اؾت

ِ  هطثٌَ ي٘قَاً توبم ثلنِ ظى، ثِ هطثٌَ يَ٘اًق توبم تٌْب ًِ بهجط٘پ ٌنِٗا زًِ٘ت. «…ٌننٗز  تّٗرسا  ثر

ٖ  ،ٖبؾر ٘ؾ ب ٗر آ اظ اؾت پط نٗمط قطآى. اؾت آٍضزُ ضا اًؿبى  ،ٖاذالقر  ،ٕاٖتقربز  ،ٕاقتهربز  ،ٖارتورب

 ثرَزُ  هَْرف  بهجط٘ر پ تٌْب ًِ مِ اؾتٖ ٌ٘قَاً «ظى ثِ هطثٌَ ي٘قَاً توبم» اظ هب هٌَٓض. …ٍٖ فطٌّگ

ِ  ثب. اؾت زاقتِ ْٖسُ ثط عً٘ ضا آًْب ي٘٘تج ٍ ح٘تَي فٍِْ٘ لنِث ثطؾبًس، هطزم ثِ ضا آًْب اؾت ِ  تَرر  ثر

ِ  تب ًِٗٓط يٗا ضزّّ زض قحطٍض زمتط گفتِ مِ قَز ٖه ضٍقي هقسهب  يٗا  ثطذرَضزاض  اٖتجربض  اظ ِٗر پب چر

 .اؾت



 ضؾرس  ٖه ًٓط ثِ اهب. ؿتًٖ٘ قن قس، قبئل ظىٕ ثطاٖ بؾ٘ؾ حق اٍل، ضٍظ اظ اؾالم ٌنِٗا زض. چْبض

 ظهربى  زض ظىٕ آظاز آغربظ  :سٗر گَ ٖهر ٕ ٍ طاٗظ. اؾت تٌبقىٕ گًَِ ا قحطٍض زمتطٖ بًٗپبٕ ط٘زِ گً٘ت

 ثِ هٌٌَٕ آظاز يٗا سٗگَ ٖه آى زًجبل ثِ اهب. زاضز ازاهِٕ آظاز يٗإ ّطٖهط ٍٗقطا َجق ٍ ثَز بهجط٘پ

 تٗزهحسٍ ٍٕ ٖهطٕ آظاز ي٘ث چگًَِ مِ ؾإال يٗا ثِ پبؾدٕ ثطا ؿٌسًَُٗ. اؾتٖ الْ حسٍز  هحسٍزُ

ٖ الْر  حسٍز اؾت هٗتقس ٍ اؾت آٍضزُٕ ضٍ ط٘هتغ ٍ حبثت ي٘قَاً ثِ مطز روٕ تَاى ٖهٖ الْ حسٍز زض

 زض حطمت مِ قَز ٖه هُطح پطؾف يٗا حبل. اؾت ط٘هتغ حسٍز يٗا يوي زض حطمتٖ ٍل اؾت حبثت

 مِ تٌزبؾٗا زض ثپطٍضاًس؟ ذَز زضٍى ضإ ٖهط ّط ط٘هتغ ٍٗقطا تَاًس ٖه حس چِ تبٖ الْ حسٍز يوي

 .اؾتٖ اؾبؾ چبلف زچبض ؿٌسًَُٗ ًِٗٓط

ِ  زاضز ٍررَز ٕ ضهرع  ٍ ضاظ اؾرالم  يٗر ز زض مِ ًٓط يٗا ثبٖ اؾاله هتفنطاى. پٌذ ِ  مر  ت٘ر قبثل آى، ثر

 ع٘ر ً ًٓط يٗا ح٘تَي زض اهب هَافقٌس، مبهالً اؾت سُ٘ثرك ظهبى تَؾِٗ ٍ كطفتْب٘پ ثب اًُجب، ٍٖ ّوبٌّگ

ٕ بظّرب ًٕ٘ ثرطا  ٍ اؾرت  تفبٍ  ٖث قنل ٍ قبلت ثِ ًؿجت ٍ ضززا تَرِٖ هٌٗ ٍ ضٍح ثِ اؾالم :گفتِ اًس

ِ  تَرِ اهب. اؾت گطفتِ ًٓط زضٕ ط٘هتغ ٍيٕٕ ٍ ط٘هتغٕ بظّبًٕ٘ ثطا ٍ حبثت، ي٘قَاً ثكط، حبثت  يٗر ا ثر

ٖ هرصّج  ،ٖشٍقر  ،ٖاذالقر  ،ٖٖلور  ال ٗتورب  ط٘ترأح  تحت مِ گًَِ ّوبى ثكط مِ اؾتٕ يطٍض عً٘ ًنتِ

 ،ٖذَزپطؾرت  ال ٗتورب  ط٘تأح تحت مٌس، ٖه تٗثكط نالح قَٗط زضٕ ُ اتبظ اثتنبض ظهبى ّط ٍ قطاضزاضز

 28.ّؿت عًٕ٘ اؾتخوبضگط ٍ قْط  ،ٖزٍؾت پَل ،ٖربُ َلج

 زض. آى ٍٗقرطا  ٍ َز٘ر ق زض بٗر  زّس ٖه ضخ هَئَ شا  ٍ ت٘هبّ زض بٗ تحَّل ٍ ط٘٘تغ گطٗزٕ ؾَ اظ

 اؾت، هؿلنٖ اؾاله ًٓط اظ يٗا ٍ ضٍز ٖه ي٘ث اظ حنن سٗتطز ٖث هَئَ،ٖ شات ٍٕ هبَّ تحَّل ٍ ط٘٘تغ

 فقبّرت  ٍ ارتْربز  ٍ زقت ٍ تأهل ثِ بظً٘ ٍ ؿتً٘ آؾبىٕ زاٍض ٍ،ٗقطا ٍ َز٘قٖ زگطگًَ ٍ ط٘٘تغ زض اهب

 29.زاضز

 ثِ ضا حسٍزٕ ارطا قًب مِ آًزب اظ :زازُ اًس ح٘تَي گًَِ يٗا قًبٍ  اظ ضا ظى هٌٕ ٖلتٖ ثطذ. قف

 ل٘ر زل يٗا ثِ. زاقت ذَاّس زًجبل ثِ ظًبىٕ ثطا ضاٖٗ ضّبهحصٍ اؾت،ٖٗ ارطا ؾوت لٗ مِ زاضز ّوطاُ

ِ  ضا قًبٍ  اهب مٌٌس ت٘تطثٖ قبي ٍ ثپطزاظًس فقبّت ثِ تَاًٌس ٖه ظًبى  اؾرت، ٗرٖ  ارطا ؾروت  لٗر  مر

ِ  ٍ اؾرت  گطٗز احنبم ثب تعاحن ل٘زل ثِ ٍ ارطا هقبم زض هحصٍض ٍ هبًٕ حبل ّط زض ٍ. طًسًٗپص ِ  گطًر   ّور

 30.ّؿتٌس طٗذسقِ پص ٖقبي هطزثَزى لعٍمٕ لْب٘زل

ّ . اؾت قسُ اْْبض قطآى ثط ًٓط ل٘تحو ٍٕ ضأ ثِ ط٘تفؿ ثبضظ  ًوًَِ «د» ثٌس زض. ّفت  «ًؿربة » لفر

َ   قبٖسُ چِٕ هجٌب ثط اؾت آهسُ «ظًبى روٕ»ٕ هٌٗب ثِ قطآى توبم زض مِ  ذربضد  ذرَز ٕ اظهٌٗرب ٕ لغر

ٍاغُ ٖ ٍيٕٗ هٌٗب تَاى ٖه ثبقس ضًبؾبظگب هفؿط ًٓطا  ثب ِٗآ هفَْم ٌنِٗا ل٘زل ثِ تٌْب بٗآ اؾت؟ قسُ

ِ ٖ ؾررٌ  ِٗر آ زٍ يٗر زضا «ًؿبة» ق٘زقٕ هٌٗب اظ قحطٍض زمتط گطٗزٕ ؾَ اظ. زاز ط٘٘تغ ضإ ا  بى٘ر ه ثر

ُ  هبًرسُ  سُ٘پَقر  قطآى پػٍّربى  سٗز اظ اؾالم دٗتبض ََل زض مِٖٗ ذُب اظ ضا ذَاًٌسگبى تب بٍضزًُ٘  آگرب

 .ؾبظز

ِ  قَز ٖه يٗاٖ هٌٗ ٍ زاضز «ًؿبة» ثِ ضُاقب «شلل» ملوِ اؾت هٗتقس قحطٍض زمتط. ّكت  ظى مر

 هي الكَْا  حتّ» ثِ ثلنِ گطزز، ًٖو ثط «ًؿبة» ثِ «شلل» مِ گفت سٗثب پبؾد زض. قَز ٖه ب٘زً هتبٔ

 ثِ لٗتوب ٍ قَْ  ثلنِ اؾت، غلٍ مبهالً اؾتٕ َ٘زً هتبٔ ظى مِ ط٘تفؿ يٗا پؽ. گطزز ٖه ثط «الٌؿبة

َ  ٍ لٗرت  ب٘السً َٓ٘الح اًّوب اٖلوَا» :اؾت ب٘زً هتبٔ ،َٕ٘زً قَْا  گطٗز هبًٌس ظى ٔ ٗظ ٍ لْر  تفربذط  ٍ ٌر



 «يٗظٔ»ٕ ٍاغُ ّب ثِ (20/سٗالحس)«الغطٍض هتبٔ االّ ب٘السًّ َٓ٘الح هب ٍ …ٍاألٍالز األهَالٖ ف تنبحط ٍ ٌنن٘ث

 .قَز تَرِ ِٗآ زٍ زض «ٌٔٗظ» ٍ

 آًزرب . كربى ٗاٖ اًؿبً تَّٗ ًِ اؾت ظًبىٖ رؿوبً ٍٖ ؿتٗظ ثرف هتَرِ ِٗآ ذُبة گطٗزٕ ؾَ اظ

ٔ  ثِ هطز قتبً٘حق ؾبظز، ٖه ذَز ط٘اؾ ضا هطز ظى، قَْ  مِ ِ  آًزرب  اهرب . اؾرت  آٍضزُٕ ضٍ ب٘ر زً هترب  مر

 ٌٖرساهلل  أمرطهنن  ئىّ». زاضًرس  قرطاض  هطتجِ لٗ زض ّنٕ ّن پب هطز ٍ ظى قَز، ٖه هُطحٖ اًؿبً ذهبل

 (13/حزطا )«أتقبمن

ٕ  ثِ ٍ اؾت زاًِهطٖ اؾاله ي٘قَاً سٗگَ ٖه قحطٍض زمتط. ًُِ  ظى ثرط  هرطز  چرَى  اؾرت،  هرطزاى  ًفر

 زٍ ّط هطز ٍ ظى اؾالم اظًٓط. اؾت رتِ٘آه ّن زض ضإ ّوبًٌس ٍٕ ثطاثط ٌزبٗإ ٍ. اؾت زاقتِ ُطُ٘ؾ

ِ  اؾت يٗا اؾت هُطح اؾالم ًٓط اظ آًچِ اهب. ثْطُ هٌسًس ثطاثطٖ اًؿبً حقَ، اظ ٍ اًؿبًٌس  هرطز  ٍ ظى مر

 ٗرت َ٘ج ٍ ذلقت ؿتٌس،ً٘ گطٗنسٗ هكبثِٕ بزٗظ رْب  زض هطز،ٕ گطٗز ٍ اؾت ظىٖ نٗ ٌنِٗا ل٘زل ثِ

 ف٘تنبل ٍ حقَ، اظٕ بض٘ثؿ لحبِ اظ مِ مٌس ٖه زبةٗا رْت يّ٘و ٍ اؾت، ًرَاؾتِ نٌَاذتٗ ضا آًْب

ٕ تفبٍتْب زض كِٗض هطز ٍ ظىٖ حقَقٕ تفبٍتْب گطٗزٕ ؾَ اظ 31.ثبقٌس ًساقتِٖ هكبثْ ٍيٕ فطّب٘م ٍ

 ٍ ت٘حؿبؾر  ًٓرط  اظ تفربٍ   ٍ لَٗلَغٗع٘فٕ تفبٍتْب ،(ل٘آًبتَه)ٖ حٗتكطٕ ْبتفبٍت ،(ل٘غًت)ٖ ٍضاحت

ٕ  زض حقَ، ٍ فٍِْ٘ لحبِ اظ ضا هطز ٍ ظى تفبٍتْب يٗا 32.زاضز ْبٗوبض٘ث ثطٍظ ًَ  ٍير  ٖهر  قرطاض ٖ ًربّوگ

 هْٗرن  أًعلٌرب  ٍ ٌب ٘ثبلج ضؾلٌرب أضؾلٌرب لقس» :اؾت اؾتَاض ٖسالت ِٗپب ثط تفبٍتْب يٗا مِ چٌبى 33.زّس

 ذرَز،  گربم  ي٘اٍلر  زض قرطآى  اؾرت  هونري  چگًَِ (25/سٗحس) «ثبلقؿٍ الٌبؼ قَم٘ل عاى٘الو ٍ نتبةال

ِ  اظٖ وً٘ ثط ضا هطزاًِ ي٘قَاً ٍ طز٘ثگ توؿرط ثبز ثِ ٍ ثجطز بزٗ اظ ضا ٍهطز ظى ي٘ث ٖسالت  (ظًربى ) ربهٗر

 .مٌس ل٘تحو

ٔ  زض هطز ٍ ظى پَقف حنن  زضثبضُ مِ ضا قحطٍض زمتط گبًِ زُ ب ًٗٓط اظٖ نٗ ٌلٗا  اؾرت  ارتورب

 .نٗآٍض ٖه ًٓطا  ٍ ًقسٖ ثطذ ثب ّوطاُ

 

 ارتوبٔ زض ٍهطز ظى پَقف

«هرٌَٗى ٗ ثورب  ط٘ر ذج اهلل ئىّ لْنٖ أظم شلل فطٍرْن حفَٓاٗ ٍ أثهبضّن هي غًَّاٗ ي٘للوإهٌ قل»

 30/ًَض 

 ٍ هٌْرب  ْْرط  هرب  ئالّ ٌرتْيّ ٗظ يٗجسٗال ٍ فطٍرْيّ حفٓيٗ ٍ أثهبضّيّ هي غًًيٗ للوإهٌب  قل ٍ»

 أٍ أثٌربئْيّ  أٍ ثَٗلتْيّ آثبة أٍ آثبئْيّ أٍ لجَٗلتْيّ ئالّ ٌتْيّٗظ يٗجسٗال ٍ َثْيّ٘رٖ ٖل ثروطّيّ ًطثي٘ل

ٗ  أٍ وربًْيّ ٗأ هلنرت  هب أٍ ًؿبئْيّ أٍ أذَاتْيّٖ ثٌ أٍ ئذَاًْيّٖ ثٌ أٍ ئذَاًْيّ أٍ ثَٗلتْيّ أثٌبة  ي٘التربث

 ٗلن٘لر  ثرأضرلْيّ  ًرطثي ٗال ٍ الٌؿربة  َٖضا ٖ ٖل آْطٍٗلن  يٗالص الُفل أٍ الطربل هي االضثٖٔ أٍل ط٘غ

 31/ًَض «تفلحَى لٗلّنن الوإهٌَى ْبٗأ ٗبً٘رو اهللٖ ئل تَثَا ٍ ٌتْيّٗظ هي ي٘رفٗهب

 زمترط  ًٓرط  ثِ. اؾت آهسُ ًَض ؾَضُ زض اؾت هطزاى ٍ ظًبى پَقف ٍ لجبؼ ثِ هطثٌَ مِ ِٗآ زٍ يٗا

 :اظ ٖجبضتٌس سٗآ ٖه زؾت ثِ آًْبٖ ثطضؾ اظ مِٖٗ ًنتِ ّب قحطٍض

 هري  غًّرَا ٗ» ٖجربض  ٕ هجٌب ثطٖ ٍل آهسُ، بى٘ه ثِ ؾري ًبهحطم ثِ ًگبُ نٗتحط اظ ِٗآ زٍ ّط زض. 1

 اؾرت،  ًكرسُ  نٗتحرط  ًبهحطم ثِٖ ًگبّ ّطگًَِ ر اؾت ى٘تجٕٗ هٌٗب ثِ آى زض «هي» مِ ر «أثهبضّن

 34.طز٘گ ٖه ثط زض ضا ًگبُ ّب اظٖ ثطذ هٌٕ، حنن ثلنِ



ِ  ٍ ًكرسُ ٕ اقبضُ ا زاضًس، ثبظ ضا چكوْبقبى ع٘چ چِ اظ ٌنِٗا ثِ ِ،ٗآ زٍ اظ لٗ چّ٘ زض. 2   ْٖرسُ  ثر

 35.اؾت قسُ ًْبزُ اؾت، هنبى ٍ ظهبى تبثٕ مِ ٖط 

 اظ ذساًٍرس  هطاز اؾت، ًْفتِٖ هْطثبً ٍ َُٖفتٕ هٌٗب «غى»  ٍاغُٖٗ هٌٗب  طُٗزا زض مِ آًزب اظ. 3

. ثٌگطًس اٍ ثِ گطاىٗز ًساضز زٍؾت مِ زاضز قطاضٖ حبلت زض هطز بٗ ظى مِ اؾتٕ هَاضز زض ًگبُ ثبظزاقتي

َ   هَقٕ زض اهب. مطزٕ ذَززاض هطز آى بٗ ٍ ظى آى ثِ ؿتيًٗگط اظ سٗثب حبلت يٗزضا  ثرب ٖ ظًر ٕ گفرت ٍگر

 ذساًٍرس  ِ٘ر ًبح اظ گطٗنسٗ ثِ ؿتيًٗگط  زضثبضُٖ هٌٗ گًَِ چّ٘ ؿتً٘ مبض زض بزقسُٗ حبلت مِٕ هطز

 36.اؾت سًُ٘طؾ

 پَقبًسى هطز، لجبؼٕ ثطاٖ ازً حسّ. اؾت آهسُ بى٘ه ثِٕ شمط عً٘ قطهگبُ فّح اظ ِٗآ زٍ ّط زض. 4

 37.«فطٍرْن حفَٓاٗ ٍ» اؾتٖ الْ حسٍز اظ حنن يٗا مِ اؾت قطهگبُ

ّ » ٍ «ثهط غىّ». 5 ُ  حفر ِ  «قرطهگب ِ  ِٗر آ زٍ زض مر  آهرسُ،  هرطز  ٍ ظىٕ ثرطا  هكرتطك  نرَض   ثر

ِ ٗظٍضگَ ٍ ذكري ٖ زؾتَضالٗول ًِ ٍ اؾت ؾبظگبض اًؿبى فُط  ثب مِ اؾتٖ ت٘تطثٖ زؾتَضالٗول ِ  بًر  مر

 38.گطزز هطزاى ٍ ظًبى ي٘ث ضٍاثٍ زضٖ هكنالت ثطٍظ ؾجت

ٖ ئ٘ق ٌتٗظ. دٖ. هنبً ٌتٗظ. ةٖ. ئ٘ق ٌتٗظ» :اؾت ضفتِ مبض ثِٖ هٌٗ ؾِ ثِ «ٌتٗظ» قطآى زض. 6

 ٍ ال َضآٗر ظ ًِ ٍ اؾت ظى رؿن هٌَٓض ٍ اؾتٖ هنبً ٌتٗظ بزقسُ،ٗ  ِٗآ زض «ٌتٗظ» اظ هطازٖ. هنبً ٍ

 39.ظى فٗآضا

ِ  قرَز  ٖه هكرم «هٌْب ْْط هب ئالّ ٌتْيّٗظ يٗجسٍٗال» ٖجبض  اظ. 7 ِ  زٍ ظى مر . زاضز ٌرت ٗظ گًَر

 هبًٌس اؾت،ٕ ْبّط ٌتٗظ اؾت ؾبذتِ ْبّط ظى ذلقت زض ذساًٍس آًچِٖ. هرف ٌتٗظ ٍٕ ْبّط ٌتٗظ

ٖ هرفر  ٌرت ٗظ اؾت ًُوَزٖ هرف ظى ذلقت ؾبذتبض زض ذساًٍس آًچِ ٍ. پبّب ٍ زؾتْب پكت، قنن، ؾط،

 40.اؾت

ِ  «آى هبًٌرس  ٍ طاّي٘پٕ ثطا ؾبذتي قِٗ»ٕ هٌٗب ثِ «ت٘ر» هبزُ اظ ت٘رٓ روٕ «َة٘ر». 8  گطفتر

 «ررَة » ٍاغُ ثِ «ت٘ر» ٍاغُ اقتقب، انلِ ٍ اؾت لجِ زٍٕ زاضا مِ اؾتٖ قنبف «ت٘رٓ» ٍ اؾت قسُ

 ثطگطزاًسى ٍ ٕع٘چ قنبفتي اظ ٖجبض  آى ٍ اؾتٖٗ هٌٗب انل لٕ ٗزاضاٖ ٖطث ظثبى زض مِ گطزز ٖه ثط

 قؿروت  زٍٕ زاضا بٗر  مِ قَز ٖه اَال،ٕ ًَٖ ثط ظى زض «ت٘ر» پؽ. اؾت پبؾد ر  ٍ پطؾف ر مالم

 طٗر ظ ٍ ٌِ٘ؾ زٍ :اظ اؾت ٖجبض  ظى َة٘ر ل،٘تحل يٗا ثٌبثط. قنب  ثب ّوطاُ قؿوت زٍٕ زاضا بٗ ٍ ثبقس

 41.ثپَقبًس سٗثب ضا َة٘ر اظ ًَٔ يّ٘و تٌْب ظى يٗا ثٌبثط. يٍٗؾط فطد، ثغل، زٍ طٗظ ٌِ،٘ؾ زٍ

 پَقبًسى ّن ثلنِ قَز، ًٖو ؾط پَقبًسى ثِ هحسٍز اؾت «پَقبًسى»ٕ هٌٗب ثِ مِ «ذوبض» ٍاغُ. 9

 ٍ «َثْيّ٘ر رٖ ٖلر  ثرورطّيّ  ًرطثي ٘ل ٍ» ٖجربض  ٕ هٌٗرب  پرؽ . ضا ؾرط  ط٘غ ٍّن طز٘گ ٖه ثط زض ضا ؾط

ِ  چرطا  ثپَقربًس،  ضا ذرَز  ر ةَ٘ر ر پٌْبى ٌتٗظ سٗثب ظى مِ قَز ٖه يٗا «ٌتْيّٗظ يٗجسٍٗال»   ٍاغُ مر

ٖ فر  هب تجسٍا ئى ٍ» :اؾت آهسُ قطآى زض مِ گًَِ ّوبى ضٍز، ٖه مبض ثِ پٌْبى بة٘اقٕ ثطا فقٍ «اثساة»

 .(284/ثقطُ)«ترفَُ أٍ أًفؿنن

 قطاض نَض  زض ٍ اًس ْٕبّط َة٘ر اظٖ ٍل َثٌس،٘ر اظ عً٘ گَـ زٍ ٍ زٍچكن ،ٌٖ٘ث زّبى، چٌس ّط

 42.قَز ٖه قٌبذتِ آى ثب مؽ ّط مِ اؾت آًبى نَض  ٍ چْطُ هطز، ٍ ظى ًَٖ يْٗبّطتط ٍ زاضًس

 ٍ پؿرطثطازض  ثطازض، ّوؿط، پؿط پؿط، ّوؿط، پسض پسض، ّوؿط،ٕ ثطا پٌْبى َة٘ر ؾبذتي آقنبض. 10

 اقربل يٗا ثطاثط زضٖ ظً اگط گطٗز ٖجبض  ثِ. ًساضزٖ اقنبل چّ٘ اؾت آهسُ ِٗآ ًم زض مِ ذَاّط پؿط

 ٍ ب٘ح ثبة اظ پَقبًس ٖه افطاز يٗا ًعز ضا ذَز ظى ٌنِٗا. ًساضزٖ اقنبل قطآى سگبُٗز اظ قَز ْبّط ثطٌِّ



ِ  ّوؿط ٍ افطاز يٗا  زضثبضُ بزقسُٗ حنن مِ چطا حطام؛ ٍ حالل ثبة اظ ًِ ٍ اؾت ربهِٗ ٖط  ٍ ٖفت  ثر

 43.اؾت قسُ شمط نؿبىٕ ٗگًَِ ا

ِ  «ًؿرٖة » روٕ «بةًؿ» ثلنِ ؿت،ً٘ هإهي ظًبىٕ هٌٗب ثِ «ًؿبئْيّ أٍ». 11  الوؿرتزس »ٖ هٌٗر  ثر

 ٍ پؿرطثطازض  پؿرطاى  ٍ ًَُ ّب قبهل مِ ٌسٗآ ٖه هحبضم يٗا اظ پؽ مِٖ ٌٗهتأذطٖ ٌٗٗ اؾت؛ «الوتأذط

 44.قَز ٖه …ٍ ّوؿط پؿط پؿطاى ٍ ذَاّط پؿط پؿطاى

 هبًٌرس  قرَز؛  ٖهر  قربهل  ضا ظًبى ثِ ضغجت ٖث  هطزاى «الطربل هي االضثٖٔ طاٍل٘غ ي٘التبثٗ أٍ». 12

 قرَْ   طاٗر ظ ٖقل، من ٍ َاًِٗز هطزاى ًِ ثٌگطًس؛ٕ ٍ َة٘ر ثِ سٗثب وبض٘ث ظى زضهبىٕ ثطا مِٖ جبً٘جَ

 45.ًساضزٖ هٌٗ آًبىٕ ثطاٖ رٌؿ

ِ . ٍضظز ب٘ح آى قسى آقنبض اظ قرم مِ آًچِٖ ٌٗٗ «َٖض ». 13  ٍٗقرطا  حؿرت  ثرط  ب٘ر ح  زاهٌر

 ظهربى  ٍ هنربى ٕ فًرب  حؿرت  ثِ زهط «َٖض »  هحسٍزُ يٗا ثٌبثط. اؾت ط٘هتغ ٍٖ ًؿجٖ ظهبً ٍٖ هنبً

ِ  آًزب اظ ٍ زاضز، تٖ٘ ٍ ب٘ح زض كِٗض َٖض  انل مِ چطا اؾت، ط٘هتغ  اقرَام  ٖرط   زض ت٘ر ٖ ٍ ب٘ر ح مر

 46.ثَز ذَاّس هتفبٍ  عً٘ َٖض  هطظ ٍ حسّ اؾت هتفبٍ  گًَبگَى،

 زض سًٗجب ظى ِٗآ يٗا َجق هٗتقسًس مِ آًبى ؛«ٌتْيّٗظ هي ي٘رفٗهب ٗلن٘ل ثأضرلْيّ ًطثيٍٗال». 14

 ضفتي ضاُ حبلت زض آىٕ نسا مِ ثپَقسٖ مفك سًٗجب عً٘ ٍ ٌساظز٘ث ذلربلٖ ربّل اٖطاة ّوچَى فٗپب

ٖ ٌٗٗ «ثأضرلْيّ ًطثيٍٗال» اظ هٌَٓض ثلنِ قسُ اًس، اقتجبُ زچبض ذَز ط٘تفؿ زض ّوِ مٌس؛ تَرِ رلت

 47.ظًب ٍ مضق هبًٌس گطزز، آقنبض قوب «َة٘ر» قَز ثبٖج مِ سً٘جبقٖ ؾرٌبً ٍ مبضّبٖ پ زض

 مطزُ بى٘ث احعاة  ؾَضُ 59 ِٗآ ضا آى اظ ف٘ث اهّب اؾت، پٌْبى َة٘ر ظى، پَقف زضٖ ازً حسّ. 15

أى ٖ أزً شلل جْيّ٘رالث هي ْيّٖ٘ل ي٘سًٗ ي٘الوإهٌ ًؿبة ٍ ثٌبتل ٍ ألظٍارل قلٖ الٌّج ْبٗأ بٗ» :اؾت

 «وبً٘ضح غفَضاً  اهلل مبى ٍ يٗإشٗفال ٗطفيٗ

 ن٘تٗلر   ِٗآ ثلنِ ؿت،ً٘ ٕٗتكط  ِٗآ اؾت قسُ آغبظ «ٖالٌج ْبٗا بٗ» ٖجبض  ثب بزقسُٗ ِٗآ مِ آًزب اظ

 هتفبٍ  هرتلف،ٕ ي ّب٘ؾطظه ٖط  ثِ ثٌب مِ اؾتٖ ذبضر لجبؼ ِٗآ يٗزضا «رلجبة» اظ هٌَٓض. اؾت

 ٍ آظاض اظ ظًبى هبًسى اهبى زضٕ ثطاٖ ؾفبضق حنن، يٗا گطٗزٕ ؾَ اظ. هبًتَ ٍ طاّي٘پ قلَاض، هبًٌس اؾت؛

 فرطاّن  ضا ذرَز  تٗر اش ٍ آظاض هَرجب  تٌْب ًنٌٌس ٖول حنن يٗا ثِ ظًبى اگط ٍ اؾتٖ ارتوبٖٕ تْبٗاش

 حطام ٍ حالل ب ٗآ اظ بزقسُٗ ِٗآ طاٗظ قس، ًرَاّس آًبى هتَرِ ذساًٍس ًِ٘بح اظٖ ٖقبث چّ٘ ٍ مطزُ اًس

 48.ؿتً٘

 ٍ تري  زضٕ ثلٌرس  لجبؼ ر ضا ذَزٖ هحل ٍٖ قَه لجبؼ اؾالم، َْْض اظ ف٘پ ٖطة ظًبى ٍ هطزاى. 16

 ظًربى  لجبؼ ٍيٕ زض مِٕ ط٘٘تغ تٌْب. سًس٘پَق ٖه ٖطثؿتبىٕ َّا ٍ آة ثب هتٌبؾت ر ؾط ثطٕ پبضچِ ا

ٌِ ٘ؾ پَقبًسىٕ ثطا ذَزٕ ّب ٕضٍؾط اظ ٖطة ظًبى مِ ثَز يٗا زاز، ضخ ًَض ؾَضُ 31 ِٗآ ًعٍل ثب ٖطة

 49.مطزًس فبزُاؾت عً٘ ر ثَز آقنبض طاّي٘پ قنب  اظ احتوبالً مِ ر فٗذَٕ ّب

 احنربم  مِٕ گًَِ ا ثِ ثبقس، ذَز  ربهِٗ ٍ ي٘ؾطظه ٖط ٕ هجٌب ثط سٗثبٖ هإهٌ ظى ّط پَقف. 17

ِ  احرعاة   ؾَضُ 59 ِٗآ احنبم اظ ٍ ثبقس مطزُ تٗضٖب فطو ٌَٖاى ثِ ضا ًَض ؾَضُ 31 ِٗآ زض بزقسُٗ  ثر

 .ثبقس رؿتِ ثْطُ عً٘ ن٘تٗل ٌَٖاى

 توربم  پَقبًسىٕ ًجَ جٗحس ثطاثطٖ اٖل حسّ ٍ اؾت پٌْبى َة٘ر پَقبًسى حزبة، زضٖ ازً حسّ. 18

 اؾرت  هؤٌَ مِ اؾتٖ الْ حسٍز اظ ذطٍدٖ ازً حسّ اظ ذطٍد. زؾت مف زٍ ٍ نَض  رع ثِ اؾت ثسى

 ي٘ث مِ هطزم كتط٘ث پَقف ثطٖ اقنبل چّ٘ پؽ. ذساؾت حسّ ضؾَل اظ ذطٍد عًٖ٘ اٖل حسّ اظ ذطٍد ٍ



 ٍ ط٘٘ر تغٕ ربهِٗ ا ّط ٖط  ثب هتٌبؾتٖ اؾاله احنبم ط،٘تفؿ يٗا بث. ؿتً٘ ٍاضز زاضًس قطاض حسّ زٍ يٗا

 50.ًٌٌْس فطاتطٕ پبٖ الْ حسٍز اظ مِٖ نَضت زض طًس؛ٗپص ٖه تحَّل

 

 ًرؿت ًقس

ِ ٗا ٍ ذَاّس، ٖه ل٘زل اؾت ى٘تجٕٗ هٌٗب ثِ ٌزبٗا زض «هِيْ» ٌنِٗا  ظائرسُ،  «هِري » تَاًرس  ًٖور  ٌنر

 51.اؾت ًكسُ اضائِٖ ل٘زل چّ٘ مِٖ نَضت زض. ّسذَا ٖه ل٘زل عً٘ ثبقس تٗغبٕ اثتسا ٍ رٌؽ

 زٍم ًقس

 ٖه ضٍقي زاضز ٖه بى٘ث ضاٖ قجل حنن زٍ حنوت مِ «لْنٖ أظم شلل» ِٗآ بىٗپب ٖجبض  ثِ تَرِ ثب

 ٖزضثطًور  ضا حرالل  هرَاضز  ٍ قرَز  ٖه حطام هَاضز قبهل تٌْب ثهط، غىّ ثِ زؾتَض اظ ذساًٍس هطاز قَز

 .طز٘گ

 الرصمط  ل٘ر ال أًعلٌب ٍ» اؾت بهجط٘پ  ْٖسُ ثط قطآى ب ٗآ ي٘٘تج قطآى، حٗنط ًمّ َجق گطٗزٕ ؾَ اظ

 (64ٍ44/ًحرل )«ِ٘ف اذتلفَإ الص لْن ي٘لتج ئالّ النتبة لٖ٘ل أًعلٌب هب ٍ» ،«ْن٘ال هبًعّل للٌبؼ ي٘لتج

  ْٖرسُ  ثِ ب ،٘مل آى  ِٗثطپبٖ رعئ قٗههبز ق٘تُج ٍ اؾت بهجط٘پ  ْٖسُ ثط حطام هَاضز ي٘٘تٗ يٗا ثٌبثط

 ًرَاّرس ٕ طٗز ثبقس، هطزم ٍ ٖط  زؾت زض حطام ٍ حاللٕ ًگبُ ّب هطظ ٍ حسّ اگط. اؾت ٌٌسُ٘ث رمق

ًگبُ ٕ ثطا ضاُ ٍ زاقت نً٘رَاّٖ حطاه ًگبُ ٍ گطفت ذَاٌّس قطاض حالل  طُٗزا زض ًگبُ ّب توبم مِ سٗ٘پب

 .قس ذَاّس ثبظ َّؼ آلَزٕ ّب

 

 ؾَم ًقس

 :اؾت ِگفت «غىّ»ٕ لغَٕ هٌٗب ح٘تَي زض اثي فبضؼ

 :الغىّ فبألٍل،. َطآٍٖ ٖل اٙذط ٍ ًقم، ٍ مفّٖ ٖل أحسّوب سلّٗ حبى،٘نح أنالى الًبز ٍ ي٘الغ»

 52«.ةٖق ملّ هيٕ الُط :الغىّ اٙذط، األنل ٍ …الجهط غىّ

 :ؿسًَٗ ٖه عًٖ٘ انفْبً ضاغت

َ ٗ ي٘للورإهٌ  قرل »ٖ تٗربل  قربل  …اإلًربة ٖ فر  هب ٍ الهَ  ٍ الُّط  هي الٌقهبى :الغىّ»  هري  اغًّر

 53«.«نَتل هي اغًى ٍ» ،«أثهبضّن

 :اؾت آهسُ ٍ٘الَؾ هٗزن زض

ِ  ٍ مفِّ :غًّبً رررر طّوب٘غ ٍ نَتِ ٍ ثهطُ ر. ًبيطاً بًَٗط نبض : طُ٘غ ٍ الٌجب  غًّت»  قربل ٗ ٍ. ذفًر

 54«.نَتِ هي ٍ ثهطُ هي غىّ :ًبًٗأ

 ٖه اثطاظ ضا ذَز ًٓط آى، ٖقطآً گًَِ گَى اؾتٗوبال  هَاضز ٍ قطآى توبم زض ٍاغُ لٗ ل٘تحل ثب هإلف

 زمترط . طز٘ر گ قرطاض ٕ ط٘تفؿر  ثطزاقرت  لٗ اؾبؼ ٍ ِٗپب تَاًس ًٖو ٍاغُ لٕ ٗهٌٗب سى٘فْوٖ ٍل زاضز،

 ب ٗر آ ثط ضا ذَزٕ سگبُ ّبٗز ٍ پطزاذتِ قطآى ط٘تفؿ ثِٖ قطإًٓ ٍاغُ ّب اظ ذَز اًسكٖ آگبّ ثب قحطٍض

 هرتلرف ٕ رٌجِ ّرب  ثِ هفؿّط ًساقتي تَرِ ًكبًگط سٗآ ٖه لٗش زض مِٖٗ پطؾكْب. اؾت مطزُ ل٘تحو

 .زاضزٕ س٘مل ًقف ،ٍٕٕ ط٘تفؿ ًگطـ زض قُٗبً مِ اؾت «غى» ٍاغُ

 ؿت؟٘چ غى ٍاغُ ق٘زقٕ هٌٗب ر

 ؟ٖانلٕ هٌٗب زٍ بٗ زاضزٖ انلٕ هٌٗب لٗ ٍاغُ يٗا بٗآ ر

 ط؟٘ذ بٗ گطًسٗنسٗ زض ازغبم قبثلٖ هٌٗ زٍ يٗا بٗآ ر



ِ  زض ٍ زاضز «ًقم»ٕ هٌٗب غى  ٍاغُٕ هَاضز چِ زض ؿتٌس،ً٘ ازغبم قبثل اگط ر ٕ هٌٗرب ٕ هرَاضز  چر

 ؟«َطاٍ »

 ط؟٘ذ بٗ زاضز زذبلت آىٖٗ ثبضهٌٗب مطزى هحسٍز زض سٗآ ٖه غىّ  ٍاغُ اظ ثٗس مِٖ هتٗلق بٗآ ر

 اظ هرطاز  گرط ٗز ٖجربض   ثِ آى؟ٖ ٖٓطَيٕ هٌٗب بٗ ٍاغُ اؾتٖ شاتٕ هٌٗب هتَرِ «ثهط غىّ» اظ هطاز ر

 چكن؟ ذَز هتَرِ بٗ اؾت چكن مبضمطز هتَرِ «ثهط غىّ»

 زاضز؟ ٍرَز «يٖ٘ غىّ» ٍ «ثهط غىّ» بى٘هٖ فطق چِ ر

ِ  يٗا هطظ ٍ حسّ قٌبذت بٗآ ؿت؟٘چ غىّ ٍاغُٖ يوٌٕ هٌٗب ٍٖ هتساٖٕ هٌٗب ،ٖازضامٕ هٌٗب ر  ؾر

 55ؿت؟ً٘ الظم ٍاغُ يٗا ق٘زق فْنٕ ثطا غىّ ٍاغُٖٗ هٌٗب  طُٗزا زضٖ هٌٗ ًَٔ

 ٌٌسُ؟٘ث هقبثل َط  ثِ ذُبة بٗ اؾت ٌٌسُ٘ث ثِ ذُبة «ثهط غىّ» بٗآ ر

ُ  ع،٘ر ٖجط  آه ًگبُ قسى، طُ٘ذ زٍذتي، چكن ر مطزى ًگبُٖ ََل هطاتت اظ هطتجِ مسام ثِ ر  اظ ًگرب

ُ  ع،٘ر قَْ  آه ًگبُ بًِ،ٗهَش ًگبُ بًِ،ٖ٘به ًگبُ ،ٖهٗوَل ًگبُ قطم،ٕ ضٍ ُ  زظزاًرِ،  ًگرب  ،ٖطچكرو ٗظ ًگرب

 تَاًرس  ٖهر  ثبالٕ پطؾكْب ثِ پبؾد اظ پؽ حطٍضق زمتط. قَز ٖه اَال، ثهط غىّ ر …ٍ ظزى چكول

ِ  ًرساضز  زٍؾرت  هقبثل فطز مِ اؾتٖ ًگبّ «ثهط غىّ»ٕ هٌٗب مِ مٌس اْْبض ضا ذَزٕ هجٌب ُ  اٍ ثر  ًگرب

 .قَز

 

 چْبضم ًقس

 ٌتٗظ ههسا، ي٘٘تٗ زض ؾري اهب ؿت؛ًٖ٘ قن زاضز ر پٌْبى ٍٕ ْبّط ر ٌتٗظ گًَِ زٍ ظى ٌنِٗزضا

ِ  ثرب ٖ هرفر  ٍٕ ْبّط ٌتٗظ هَضز زض قحطٍض زمتط فٗتٗط اهب. اؾت پٌْبى ٌتٗظ ٍٕ ْبّط  گرط ٗز  گفتر

  زضثربضُ  قرطآى . اؾرت  ًبؾربظگبض  ثرطز  ٖهر  مبض ثِٖ هرف بة٘اقٕ ثطا فقٍ ضا «اثساة»  ٍاغُ قطآى مِ كبىٗا

 اظٕ گرط ٗز ٖجربض   ثرب ٕ ٍ ًٓرط  گرط ٗزٕ ؾَ اظ. اؾت ثطزُ مبض ثِ ضا «يٗجسٍٗال» ٖجبض  عً٘ ْبّط ٌتٗظ

 رر  يٗؾط ٍ ٌِ٘ؾ ٍ فطد ر ٖجبض  يٗا زض پٌْبى ٌتٗظ اظ هطاز سٗگَ ٖه كبىٗا اؾت؛ ًبّوؿبظ ِ،ٗآ ّوبى

 ذساًٍرس  چرطا  گطٗز ٖجبض  ثِ. ثَز «فطٍرْيّ حفٓيٗ ٍ» ٖجبض  ثِٕ بظً٘ چِ ثَز يٗا هٌَٓض اؾت؛ اگط

 ذَز فطٍد ظًبىٕ ا» :فطهَزُ اؾت؟ اثتسا مطزُ تنطاض ؾطّن پكت ٍ زٍثبض ٖجبض ، لٗ زض ضا زؾتَض لٗ

 حفّ ضا ي ّبتبىٗؾط ٍ ٌِ ّب٘ؾ فطٍد، ظًبىٕ ا» فطهَزُ ٍ مطزُ تنطاض زضًگ ٖث ؾپؽ ،«س٘مٌ فّح ضا

 .«س٘مٌ

 َجرق  طاٗظ اؾت، ًبؾبظگبض ٖجبض  يّ٘و ثب عً٘ «َثْيّ٘رٖ ٖل ثروطّيّ ًطثيٍ٘ل» ٖجبض  ٌنِٗا زٍم

 ذساًٍس چطا. ًسهب ٖه پبؾد ٖث ثبال اقنبل ّن ثبظ. اؾت پٌْبى ٌتٗظ َة،٘ر اظ هطاز قحطٍض زمتط گفتِ

 ٍ سًٗؿربظ  آقرنبض  ضا ذرَز  پٌْبىٕ ٌتْبٗظ اؾت فطهَزُ «هٌْب ْْط هب ئالّ ٌتْيّٗظ يٗجسٍٗال» زض ثبض لٗ

 س؟٘ثپَقبً ضا ذَز ر پٌْبىٕ ٌت ّبٗظ ر َة٘ر :اؾت فطهَزُ زضًگ ٖث زٍثبضُ

 

 پٌزن ًقس

ٕ زرِ ا ً٘ت اهب ت،اؾ ي٘هت ٍ ق٘زق اؾت آٍضزُ «ت٘رٓ» ٍاغُ  زضثبضُ قحطٍض زمتط مِٖ هقسهبت ّوِ

 ٖه ذتن «ظى رؿن» ثِ ٍ ثطز ٖه ف٘پ «لجبؼ  قِٗ» تب ضا ثحج. اؾت شّي اظ زٍض بض٘ثؿ طز٘گ ٖه مِ

 ٍ فطٌّگْرب  توربم  زض مِ «َة٘ر»ٖ ٍيٕٗ هٌٗب ل٘زل چِ ثِ مِ اؾت ًسازُٖ ح٘تَي چّ٘ كبىٗا. مٌس

 قنب ٕ زاضإ اًٖبٕ ثطا ٍ زازُٖ هٌٗ ط٘٘تغ نجبضُٗ ثِ اؾت ضفتِ مبض ثِ «قِٗ»ٕ ثطا ٖطة اؾتٗوبال 



 آىٕ هٌٗب ة،ٖق لٗ ٍ ٍاغُ لٗ ي٘ثٖ اضتجبَ ٍرَز ذبَط ثِ تٌْب اگط اؾت؟ قسُ اؾتٗوبل ظى ثسى زض

ٖ هؿتخٌ قبٖسُ يٗا اظ مِ هبًس ًرَاّسٖ ثبقٕ ٍاغُ ا ن،٘مٌ حول ةٖق آى ثطٕ ٌِ اٗقط چّ٘ ثسٍى ضا ٍاغُ

 اظ. قرًَس  حورل ٖ هرتلفر  حبال  بة ٍ٘اق ثط ٌستَاً ٖهٖ اضتجبَ اًسك ثب مِٖٗ ٍاغُ ّب بض٘ثؿ چِ ثبقس؟

ٖ قرنبف ٕ ثطا «تٓ٘رٓ» بٗ «رَٓٓةٓ» قَز ٖه ضٍقي ٖطة اؾتٗوبال  ٍ فطٌّگْب ثِ هطارِٗ ثب گطٗزٕ ؾَ

 زاضًرس  قرنب   ذَز انل زض مِٖٗ ب٘اق قبهل گبُ چّ٘ ٍ اؾت قسُ ٖبضوٕ ع٘چ ثط مِ ضٍز ٖه مبض ثِ

 .هسذلْب  :االضو تٔ٘ر ٍ ًقجْب :الهرطٓ رَة قسّّب، :الٌٗلَ رَٓٓةٓ :هبًٌس قَز؛ ًٖو

 

 قكن ًقس

 ٌرت ٗظ ضا َة٘ر ر ؾپؽ ٍ مٌس ٖه ن٘تقؿ پٌْبى ٍ آقنبض قؿن زٍ ثِ ضا «ٌتٗظ» اثتسا هحتطم هإلف

ِ  مٌرس  ٖهر  ن٘تقؿر  آقنبض ٍ پٌْبى قؿن زٍ ثِ عً٘ ضا َة٘ر بىٗپب زض ٍ ًبهس ٖه پٌْبى ِ  يٗثرس  مر  گًَر

 ّرن  ٍ ثبقرس  پٌْربى  ّن ًَٖ لٗ اؾت هوني چگًَِ. عزٗض ٖه فطٍ ح٘تَي يٗا ثبٕ ن ثٌس٘تقؿ اؾبؼ

 ضا ذرَز  رر  پٌْربى  ٌرت ٗظ رر  َة٘ر مِ اؾت ٍارت ظى ثط اؾت گفتِ رب لٗ زض گطٗزٕ ؾَ اظٕ. ْبّط

 َة٘ر ر اظ چرَى  اهب َثٌس،٘ر اظ چٌس ّط گَـ ٍ چكن زٍ ٍٖ ٌ٘ث ٍ زّبى سٗگَ ٖه ٌزبٗا زض ٍ. ثپَقبًس

ِ ٗا بٗر اؾرت؟ آ  اؾرتَاض ٕ ِ اٗپب چِ ثطٕ ن ثٌس٘ؿتق يٗا. قًَس سُ٘پَق ؿتً٘ الظم ّؿتٌس، ْٕبّط  ٌنر

 اؾت؟ٖ مبف ل٘زل قبٖسُ يٗا اظ ذطٍدٕ ثطا اؾت، قرم ّط تَّٕٗ هجٌب نَض ، ٍ چْطُ

 

 ّفتن ًقس

 ل٘ر تحل ضٍ يٗر ا اظ ؿرت، ً٘ ح٘نح َة٘ر  زضثبضُ ؿٌسًَُٗ ًٓط هَضزٕ هٌٗب مِ گصقت يٗا اظ ف٘پ

 اؾالم احنبم سٗگَ ٖه گطٗزٕ رب زض. اؾت طاىٍٗ ؿتث ٕپب اظ قسُ، اؾتَاضٖ هٌٗ آى  ِٗپب ثط مِ حبيط

 يٗثس ذَز ؿٌسًَُٗ. اؾت هربلف فُط  ثب مبهالً حبيط  ًِٗٓط مِٖ نَضت زض ،56اؾت فُط ٕ هجٌب ثط

 ذَز ظى ٌنِٗا» :سٗگَ ٖه اهّب زاًس، ٖه عٗرب هحبضم ثطاثط زض ضا ظى قسى ْبّط بىٖٗط ٍ زاضز اشٖبى ًنتِ

ِ ٗا. «حطام ٍ حالل ثبة اظ ًِ ٍ اؾت ربهِٗ ٖط ِ ٍ ٖفت ٍ ب٘ح ثبة اظ سپَقبً ٖه هحبضم ثطاثط زض ضا  ٌنر

 ٖهر  فُط  ٍ اؾت عٗرب سٗگَ ٖهٖ الْ اؾت؛ حنن افتبزُ فبنلِٖ الْ حنن ٍ فُط  ي٘ث ٌزبٗا زض چطا

 گطٗزٕ ؾَ اظ. مٌس ٖهٕ ذَززاض آى ثِ زازى پبؾد اظ قحطٍض زمتط مِ اؾتٖ پطؾك اؾت، تٖ٘ سٗگَ

 هلنرت  هرب  أٍ ًؿربئْيّ »ٖ ٌٗر ٗ ِ؛ٗآ ازاهِ ٍ اؾت مطزُ هحسٍز ًفط ّكت ثِ ضا هحبضم تٗساز كبىٗا چطا

 هَاضز اظ ضا «الٌؿبة َٖضا ٖ ٖل ْٓطٍاٗلن  يٗالص الُفل أٍ الطربل هي االضثٖٔ طأٍل٘غ ي٘التبثٗ أٍ وبًْيّٗأ

 57اؾت؟ مطزُ رسا اؾتخٌبقسُ

 

 ّكتن ًقس

ِ  اؾرت  تٗر غط ٍ تٖ٘ز بض٘ثؿ ًٓطا  رولِ اظ «ًؿبئْيّ»ٕ هٌٗب  زضثبضُ قحطٍض زمتط ًٓط ِ  مر  ّور

ِ ٘تَر سٗقبٖ قطآً ًبهأًَؼٕ ٍاغُ ّبٖ ثطذ ق٘زق فْن هَضز زض ضفتي طاِّ٘ث. اؾت ًْبزُ پب طٗظ ضا هطظّب

 ّعاضاى چگًَِ. اؾت قگفتٕ اهط ًؿبة ّوچَىٕ پطمبضثطزٕ ٍاغُ ّب هَضز زض ؾري يٗا اهب ثبقس، طٗپص

 زض «ًَازگربى »ٕ هٌٗب زض «ًؿبة» لفّ اؾتٗوبل مطزُ اًس؟ بُاقتج زاًكوٌس ٍ لغت قٌبؼ ت،ٗاز هفؿّط،

 طاٗر ظ اؾرت،  مكربًسُ  ًٓط يٗإ ؾَ ثِ ضا اٍ هإلفٖ زقتٖ ث سٗقب. اؾت بهسًُٕ٘ لغَٕ هٗزوْب ٍ قطآى

 .اؾت «ط٘تأذ»ٕ هٌٗب ثِ ًَى فتح ثِ الٌَّؿبة ٍ اؾت ظًبىٕ هٌٗب ثِ ًَى مؿط ثِ الٌّؿبة



 ًْن ًقس

 :سٗگَ ٖه ضاغت. اؾت بد٘احت قس  ٍٕ بظهٌسًٕ٘ ٌٗبه ثِ «أضة» هبزُ اظ «ئضثِ»

ٔ  ٖري  ٔٗمٌب …االضثٖٔ أٍل قَلِ ٍ …ضفِٖٗ ف بل٘لالحتٖ الوقتً الحبرٔ فطٌ األضة» ٖ الر  الحبرر

 58«…الٌنبح

ـ  ٍٕ رؿرت ٍررَگط   ثِ ضا اًؿبى مِ اؾتٕ بظً٘ «اضثٔ» مِ ساؾت٘پٖ ضٍقٌ ثِ ضاغت بى٘ث اظ  ترال

ِ  ضا آًبىٖ رٌؿ مكف مِ ّؿتٌسٖ بظهٌساًً٘ «االضثٖٔ لاٍ» ٍ عاًس،٘اًگ ٖه ثط آى ضفٕٕ ثطا ـ  ثر  ٍ ترال

 ثبقرس ٖ مؿربً  سٗثرب «االضثٖٔ اٍل ط٘غ» اظ هطاز زِ٘زض ًت. اؾت زاقتِ ٍا بظً٘ مطزى ثطَط ٕ ثطا حطمت

 زمرتط ط٘تفؿٕ ثطاٖٗ ررب ح،٘تَي يٗا ثرب 59.مٌٌس اقسام آى ضفٕٕ ثطا مِ ًساضز ٍرَز آًْب زضٕ بظً٘ مِ

 .هربًس ًٖو قحرطٍض

 اؾرت ٕ افرطاز  شمط بًگط٘ث ِٗإٓ فًب طاٗظ اؾت، ًبؾبظگبض مبهالً ِٗآ ب،٘ؾ ثبٕ ٍ ط٘تفؿ گطٗزٕ ؾَ اظ

 هلنرت  هرب  أٍ» ٍ «ًؿربئْيّ  اٍ»ٖ قجلر   فقرطُ  زض. قرًَس  ٖهر  هحؿرَة  هحبضم اظٕ هتٗسز لٗزال ثِ مِ

.  اؾرت  ؾربل  ٍ ؾريّ  من اَفبل اظ ؾري عًٕ٘ ثٗس  فقطُ زض ٍ اؾت عمبى٘مٌ ٍ ظًبى اظ ؾري «وبًْيّٗا

 زضٖ رٌؿر  هؿبئل فْن زضٖ ًبتَاً ل٘زل ثِ بٗ ٍ ثَزى ظى ٍاؾُِ ثِ بٗ مِ افطاز يٗا ي٘ث زض اؾت چگًَِ

 ق٘زق فْن ٍٖ رٌؿ قسض  اظ مِ سٗب٘ث بى٘ه ثِ ؾريٕ افطاز اظ نجبضُٗ ثِ قسُ اًس، هحؿَة هحبضم حسّ

ِ  اؾرت  ٕيطٍض عً٘ ًنتِ يٗا ثِ تَرِ ثطذَضزاضًس؟ عًٖ٘ رٌؿ هؿبئلٖ ترهه ٍ  ِ،ٗر آ يٗر ا ت٘ر تطت مر

 ّوؿرط  ثرب  ٍٕ٘ؾر  طُٗزا مِٕ گًَِ ا ثِ ؾبظز، ٖه تٌگ تط ضا ٌتٗظ ف٘ترف  طُٗزا ٍ اؾتٖ ًعٍل ت٘تطت

 ِٗر آ ٖجبض  يٗاظا قحطٍض زمتط ط٘تفؿ اؾتٖ ْٗثس. اؾت ق تط٘ي ّوِ اظ مِ َفل ثِ ضؾس ٖه تب اؾت

 .زاضًس ضا ذَز ثِ ٌَهطث لٗزال ٍ ي٘قَاً عًٕ٘ ايُطاض احنبم چٌس ّط س،ٗآ ًٖو زؾت ثِ

 

 زّن ًقس

ِ ٖ هرتلفر ٕ ملوِ ّب ثب ّوطاُ ٍ مٌٌس ٖهٕ ثبظ ضاٖ مون افٗبل ًقف افٗبل،ٖ ثطذ ظثبًْب، زضتوبم  ثر

ِ  اؾتٕ يطٍض ًنتِ يٗا ثِ تَرِ اهب. زاقت ذَاٌّس عًٖ٘ هرتلفٖ هٗبً َجٗبً ٍ ضًٍس ٖه مبض ٖ هٗربً  مر

 يٗر ا نرَض   يٗر ا ط٘غ زض. قَزٖ ه سُ٘فْو ضًٍس ٖه مبض ثِ افٗبل يٗا ثب مِٖٗ ملوِ ّب اظ آًْب هرتلف

ِ  اؾرت ٖ مونر  فٗرل  «ظزى» ملوِٖ فبضؾ ظثبى زض هخالً. زاقت ًرَاٌّس كتط٘ثٖ هٌٗ لٗ افٗبل ِ  مر  ثر

 مِ قَز ٖه اؾتفبزُ «يطة»  ٍاغُ اظٖ ٖطث زض ملوِ، يّ٘و هُبثق قبً٘زق. ضٍز ٖه مبض ثِ هرتلفٖ هٗبً

 ثٌبثط.. …ٍ ظزى وِ٘ذ ظزى، هخبل ظزى، متل ظزى، ط٘قوك. زاضزٕ بض٘ثؿٖ هٗبً گًَبگَىٕ كْبّٗوب ثب

 تَرِ ثب مِ اؾت ضفتِ مبض ثِٖ مون فٗل لٗ ٌَٖاى ثِ «ثبضرلْيّ ًطثيٗ» ٖجبض  زض «يَطَةٓ» فٗل يٗا

ِ  ٍ ظزى ٕپب آىٕ هٌٗب قُٗبً آهسُ اؾت آى اظ ثٗس مِ «اضرلْيّ» ثِ  سى٘ر مَث ٕپرب  ق ترط ٘ر زق ط٘ر تٗج ثر

 .سٗآ ًٖو زؾت ثِ «مبض مطزى»ٕ هٌٗب ى،آ اظ چ ٍرِّ٘ ثِ ٍ ثَز ذَاّس
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