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 هعتشتحل٘ل هحتَاٖٗ هعبرضٔ صفٖ الذٗي حلٖ بب ابي

 در اثببت بزتزٕ اهبم علٖ

 1بًٖقس٘ذ هْذٕ ًَرٕ ک٘ذ
 2اًسِ٘ سبدات اهٌٖ٘ هجذ

 چک٘ذُ
 غًذهیيى  ای ؽاّش اذش اص ذیجٞل دس هک ًذیگى  یيرش ای ؽْش به و اعث بالٕی فًایِ و یادب ًٙىو اص یکی هْاسمه

 ،ؽعْش دس هْاسمعه یهعا یژگعیو  اص یکعی و اٙحعهی ٍهعىس ؽعْش دس جش بیؼ ٙى ىیا ّشبی ادبیات دس ذ.یآ ذیپذ گشید
 اتیادب هخحل٘ یاه دوسه دس ؽاّشاو و ادیباو اعث. يَش هىسد ؽاّشاو اؽْاس هىمىُ و یسو ظشٗ ،بعش یهمغاي

 هحْهعذ ادبیعات ۀظعىص  و ايعذ هپشداخحع آو به و داده ٝشاس خىد جىشه هىسد سا ٙى ىیا هْافش جا یشاهل دوسۀ اص ی،ّشب
 دس یظلع ىیالعذ یفعٚ ۀچکاه ،هْاسمات ایى ۀشمل اص يیغث. جهی هْاسمات گىيه ایى اص يیض ؽیْی خافه و دیًی
 بعه صهشا ٙاىمه ٙشصيذاو به يغبث خالٙث یبشا سا اویّباع ای هذیٝق دس هْحض ابى باؽذ. یه هْحضابى به پاعخ

 دس و هىمعىُ و ٝاٙیعه و وصو همعاو دس ظلعی ىیالعذ یفعٚ هٞابع  دس دايذ. هی عضاواسجش و شجیکيضد اهبشیپ
 سا وی ادّاهعای و گٚحعه پاععخ هْحعض ابعى بعه يٞلعی و ّٞلی ،ٝشآيی دالی  ۀاسای با ،غهکهْا  يىُ اص و هْاسمه ٝالب
 و صدپعشداب یظلع ىیالذ یفٚ هْاسمۀ ایى ییهعحىا جعلی  به جا اعث بشآو هٞاله ىیا دس يىیغًذه اعث. کشده يٞل

  .یذيما ساجبییى وی ۀٝقیذ جاسیخی و سوایی ،ٝشآيی ،يکات و اؽاسات یىجش  ههن
 .هْحض ابى ی،ظل ىیالذ یفٚ ،یّل اهام ،هْاسمه بالٕث، ،ّشبی ؽْش :کل٘ذٕ ٍاصگبى

                                                           
 sm.nouri@su.ac.ir اعحادیاس صباو و ادبیات ّشبی دايؾگاه ظکین عبضواسی، يىیغًذۀ هغئىل -;

 seyyed1221@yahoo.com دايؾصىی کاسؽًاعی اسؽذ صباو و ادبیات ّشبی دايؾگاه ظکین عبضواسی ->

 77/77/7399: جاسیخ پزیشػ  77/44/7399: جاسیخ دسیاٙث
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 هقذهِ

 سوایععات و يبععىی اظادیععد و ٝععشآو اص اّععن ،اعععالهی هحععىو بشسعععی و ٙهععن دس ههععن یشایگععاه بالٕععی ّلععىم
 بالٕععث و ؽععیىایی اص ایععام دیشیًععه اص ّشبععی کععالم و عععخى داسد. يرععشی و ؽععْشی ؽععاهکاسهای و واهْقععىه

 و ايغعاب به ّشب که اعث کشده هی اٝحنا اعالم اص پیؼ ّشب صيذگیE ايذ هيىؽح که چًاو و اعث بىده بشخىسداس
 بعاص ٙقیط صباو به و کًذ بیاو ؽْش صباو به سا جٚاخش ایى و ببالذ خىد شًگی های یپیشوص و هٚاخش و هآذش و اشذاد
 و ٙقعیط کلمعات گٚعحى بعه هعشدم ایعى صبعاو گٚعث جعىاو هعی کلی ىىس به لزا Fگزاسد اذش جش بیؼ ارهاو دس جا گىیذ
 صباو دعحىس و هًيٜ هر  ،بالٕث دايؼ (37 :7364 ،هٞذم ّلىی) Dبىد آؽًا بلیٔ عخًاو ؽًیذو به ایؾاوه گىػ
گىو ایه صباو و يژادها و اه ٙشهًگباوشىد  ها ايغاو ۀهم داسد. آدهی ٙيشت دس سیؾه  ٝىاّعذ ،روٛ ظعذ دس ،گىيعا

 (7 :7383 ،می٘) .گیشيذ هی کاس به خىیؼ يىؽحاس و گٚحاس دس سا بالٕث
 و پىیعایی دس ههعن يٞؾعی ٙاسععی و ّشبعی ادب دس کعه اععث ؽْشی هًشهای و بالٕی ًٙىو اص یکی هْاسمه

 دس هعن و ؽعْش دس هعن کعه ؽىد هی ل٘هخح یایه گىيه و ايىاُ ؽاه  و اعث داؽحه ؽْشی هحىو و ادبیات گغحشػ
 ؽعْش اص اععحٞبال یعا دیگش ؽاّشی به پاعخ دس ؽاّشی که اعث آو هْاسمه ،ؽْشی افيالض دس داسد. کاسبشد يرش
 آوسد. پذیذ -ٝاٙیه و وصو هماو دس هْمىالا  و – سا ؽْشی ،او

 بشخعىسداس صیعادی اهمیث اص دیًی هن و ادبی لعاً به هن ّشبی آییًی ادبیات ۀظىص  دس که هْاسماجی اص یکی
 و دهذ هی ّباعی ۀخلیٚ و ؽاّش هْحض ابى به 8ٛ و 7 ٝشو عحشگ ؽاّش ظلی الذیى فٚی که اعث پاعخی ،اعث

 شهعث آو اص چکاهه ایى ادبی اهمیث کًذ. هی يٞل خالٙث بشای ّباعیاو بىدو عضاواس بش هبًی سا وی ادّاهای
 شًبعه اص هعا آو ٝقعایذ و ايعذ بعىده خىیؼ دوسه ّشبی ادب ٙعىل و بضسگاو اص هْاسمه ایى ىشٗ دو هش که اعث
 ای هٝقعیذ دس و جمام ههاست با ؽاّش که باؽذ هی شهث ایى اص يیض آو دیًی اهمیث و اعثF اوز دس بالٕی و ادبی
 يٞعل هٞعام دس اععحذاللی و کالهعی ؽعیىه بعه و کعشده اؽاسه ههن جاسیخی و ظذیری ،ٝشآيی يکات به هصم  و صیبا

 اعث. بشآهذه هٞاب  ىشٗ ادّاهای
کغه هْاسمۀ ییهعحىا جعلی  به ؽذه عْی هٞاله دس   و اؽاسات یىجش  ههن و ؽىد پشداخحه یظل ىیالذ یفٚ هْا

 ۀجششم اص ٙاسعی صباو به ٝشآو آیات باصگشداو دس اعث رکش ؽایاو گشدد. جبییى آو جاسیخی و سوایی ،ٝشآيی ،يکات
 اعث. ؽذه اعحٚاده ايقاسیاو ظغیى

 پضٍّص ًظزٕ ادب٘بت .1

 ٌٔ پضٍّص٘پ٘ط .1-1

ابعى يیعض و هْاسمه خقىؿ دس اها اعث، يؾذه ايصام پژوهؾی هْحضابى با ظلی الذیى فٚی ۀهْاسم هىسد دس
گايه فىست به الذیى فٚی و هْحض   :سود هی اؽاسه بشخی به کهعاهاو یاٙحه  هحْذد یایه پژوهؼ شذا
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باء :ٝاهشة ،الحياوی الّلهّبذ ،Dوجدارب أيماط ،ةیالشؼز  المؼارضاتEکحاب  ـ  رکعش اص بْعذ هئلع٘ .7998 ،داٝس
 اعث. پشداخحه هخحل٘ های دوسه دس ؽْشی هْاسمات بشخی جبییى و بشسعی به ،هحى جعلی  دسباسۀ هٞذهاجی

 آصاد دايؾگاه ،المْافش االدب دساعات ةیٙقل ،عاص هکپً يْاما ،Dالمْاسمات یٙ ةیباألعلى و األعلىبEهٞالۀ  ـ
 ؽًاععی ععبک بعه کلعی فعىست بعه هٞالعه ایعى دسيىیغعًذه  .@?-A= ـفع ،< ؽماسۀ ،BB=; ،شٙثیش یاعاله

 .پشداصد هی هْاسمات
 ،?;:> ی،دیعال هصلعة ،ععصن کمعش ّادل ،Dالْباعی الْقش یٙ للؾْش ذةیالصذ ٚةیوالىٍ المْاسمة ٙىEهٞالۀ  ـ
 اعث. داؽحه ّباعی دوسۀ دس ؽْشی هْاسمات به يگاهی هخحقش ىىس بهيگاسيذه  .@<?-==? ـف ،B@ دالْذ

 صهغعحاو ،هبعیى لغعاو ،فعیادايی یّلع ،اویٙىادهعمذظغى  ،Dیظل ىیالذ یفٚ یها ظماعه بش یلیجعل یيگاهEهٞالۀ  ـ
;=C:،  فـ  ،6 ؽماسۀ ،ذیشذ ۀدوس;>A-;@A.  ععاخحاسی یهعا یویژگع بشخی بشسعی و جبییى به هزکىس هٞالۀ دسيىیغًذگاو 

ذ ،ظلی الذیى فٚی ایه ظماعه هعحىایی و حباط ،جنمیى هاًي  ايذ. هپشداخح ها و شض آو جقىیشپشداصی ،ٝا
 @C> دس هٞحعىل ،ّباععی هْحعض ابعى ؽعْش) ىالبیاو و ّباعیاو ۀهًاّص اعاط بش اعالهی جاسیخ جٚغیشEهٞالۀ  ـ

ٛ)D، جابغحاو ،جاسیخی ّلىم ایه پژوهؼ ،شْٚشیاو سعىل ;=C;، فـ @;-B<. هیعاو ۀهٞایغع بعه هٞالعه ایعى دس 
  یعجعل و جٚغعیش دس ٝبیلعه يٞعؼ هعىسد دس هٞشیعضی و خلعذوو ابعى آسا و يَعشات بعا ؽعاّش هْحعض ابعى ایه دیذگاه

 اعث. ؽذه پشداخحه اعالم جاسیخ سویذادهای

 پضٍّص بّٕ پزسص .1-2

 چیغث؟ خالٙث بشای ّباعیاو ؽایغحگی بش هبًی هْحضابى ٝقیذه دس ؽذه هيشض هىمىّات جشیى ههن .7
 اعث؟ کذام هْحض ابى به ظلی الذیى فٚی پاعخ دس هىشىد دالی  و هغحًذات یىجش  بششغحه .2

 پضٍّص بِّٕ ٘فزض .1-3

 پیاهبش و ّباط یبً خىیؾاويذی ،ّباط یبً ؽایغحگی ،هاؽن یبً گمشاهی هايًذ هىاسدی به هْحض ابى -7
 کًذ. هی اؽاسه و شض ایى هىاسد

 بیعث اهع  و ّلی اهام اٙنلیث بش دال ٝشآيی ؽىاهذ اص هْحض ابى ادّاهای يٞل دس الذیى فٚی -2
 و ّاهعه ٝبعىل هعىسد هبعايی اص ،خقعن الضام باب اص گاه چًیى هن وی کًذ. هی اعحٚاده جيهیش آیۀ و هباهله آیۀ هايًذ

 شىیذ. هی هذد هْحض ابى عخًاو سد دس کالهی و جاسیخی اعحًادات
 

 پضٍّص ضزٍرت ٍ ت٘اّو .1-4

 ایه ايذیؾعه ۀاسایع بعشای ادبعی و هًعشی ٝعالبی دس و شعزاب و هًاععب بغعحشی آییًعی هْاسمعات که شا آو اص
گىو کًىو که ایى به جىشه با چًیى هن و باؽذ هی گىيا  العذیىهْاسمۀ فعٚی  هعحىای جعلی  به هغحٞ  پژوهؾی جا

 يمایذ مشوسی هی وو اهمیث  جىشه دسخىس ،يَش هىسد هىمىُ دس پژوهؼ ،اعث يپشداخحه هْحضابى و ظلی
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 پضٍّص رٍش .1-5

 ایهع داده و ظعذیری و ٝشآيعی هغحًذات اعاط بش هحى هعحىای جعلی  ؽیىه به ظامش هٞاله دس پژوهؼ سوػ
 فٚی پاعخ به عپظ و گؾحه اعحخشاز هْحضابى ۀٝقیذ دس ؽذه هيشض هىمىّات یىجش  ههن ابحذا باؽذ. هی جاسیخی

 گشدد. هی جبییى جاسیخی و کالهی ،ٝشآيی ؽىاهذ هبًای بشو پاعخ او  ظلی الذیى فٚی و اؽاسه الذیى

 هعبرضِ .2

 :7368 ،شعىهشی 78/479F :7979 ،صبیعذی ظغعیًی) گشید ضیچ با یضیچ ۀهٞابل یهًْا به لٖث دس هْاسمه
 بعا ٘یعظش  دو ییاسو یعسو  ،هبادلعه ی،گشید اص شدوک ذیجٞل ،(844 :7973 ،شش) یگشید المک يٞل ،(7485-7487

  (.73/78634 :7373 ،دهخذا) اعث آهذه گشیذکی
 ؽبیه سا ؽْشی ،ايکاس یا اّصاب چىو ایايگیضه خاىش به ؽاّش که اعث آو ؽْش دس هْاسمه یادب افيالض دس

 :7477 ی،ّکعاو) .باؽعًذ یکغعاو سوی ظشکعث و ٝاٙیعه ،ؽْشی بعش دس ؽْش دو هش و آوسد پذیذ دیگش ؽْشی به
  :ايذ هيمىد جٞغین ٝغمث دو به ،ؽذه گٚحه ؽشوه بىدو یکغاو ّذم و یکغاو اعاط بش سا هْاسمه (.654

 هعن با سوی ظشٗ ظشکث و ٝاٙیه ،بعش ،هىمىُ دس ٝقیذه دو که ؽىدهی گٚحه ایهْاسمه به :تامه ۀمعارض .1
 باؽًذ. همايًذ
 آو دس سوی ظعشٗ ظشکعث یعا و ٝاٙیعه یعا ،بععش یعا ،هىمعىُ دس اجعاد که اعث ایهْاسمه :ناقصه معارضۀ .2

 (.3 :7987 ،ظذاد) باؽذ يؾذه سّایث
  :ايذ کشده بًذی جٞغین ٝغن دو به سا هْاسمه کلی ىىس به دیگش بشخی

آو به ؽعماس  بشای پاعخی و ؽىدهیعشوده  اول ۀٝقیذ با هخالٚث دس که اعث ای هٝقیذ :معارضۀ معاکسه .1
  اعث. يٞینه همايًذ ،هْاسمه يىُ ایى آیذ. هی

 یعا و گىیی پاعخ ،کًًذه هْاسمه ٝقذ و ؽىدهی عشوده اول ٝقیذه ۀؽیى  به که ای ٝقیذه :جاریهم معارضۀ .2
 هايًعذ ،اععث يَعش هعىسد ۀٝقعیذ همايًعذ ایٝقعیذه ععشودو جًهعا هعذٙؼ بلکعه ،يیغعث اول ۀٝقیذ با هخالٚث
 (.9 :7388 ،عاص پًکه) بذیْیات.

 ضبعز دٍ هعزفٖ .3

 هعتش بي اللِّعبذ .3-1

 یؽعاّش ضیعي و سوصه یعک خلیٚۀ ،(296ٛ–247) ،ّباعی هحىک  پغش الّلهب هْحض هعمذ بى الّلهّبذ الْباط أبى
 وی آهىخث. ّلن ذْلب ابىالْباط و هبشد چىو بضسگ یادیباي يضد و داؽث صیاد ای ّالٝه ادبیات به او بىد. آوس يام
 :بعه جعىاو هعی او آذعاس اص اععث. هؾعهىس ٕعضل و خمعش وف٘ به کهؽىد  ؽمشده هی ّباعی دوسۀ بضسگ ؽاّشاو اص
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Eالشیاك و الضهشD، EِالبذیD، EاآلدابD، Eِالًٖاء ٙی الصاهD، Eالقعیذ و الصىاسضD 7384 ،ٙعاخىسی) يمعىد اؽعاسه: 
549-554F 4/779: 7984 ،صسکلی). 

 ٖحل يٗالذ ٖصف .3-2

 دس ،ؽعذ هحىلعذ وبٖعذاد( هىٙعک ىیبع) هظلع دس ،ٛ(754 – 677) که ؽیْی ؽاّش ،یّل بى ایعشا بى ضیالْض  ّبذ
 ادبیعات دس DبذیْیاتE ٙى گشإٓاص و ّرمايی و جشکی ۀدوس  دس ّشبی ؽاّش جشیى بضسگ وی یاٙث. پشوسػ شا هماو

 ی،وهعىال صشع  دس یا هسععال Dیالععال الْاى D، Eؽْش ىاویدE :باؽًذ ایى ٝشاس هی اص او اتجؤلیٚ بشخی اعث. یّشب
EیاألٕالىD اعث صبايی های ٕلو ٙشهًگ که، Eالبلٖعاء وخالفعة الؾعْشاء فعٚىةD و Eلعةیالصل الخذهعةD (صسکلعی، 

 .(866 :هماو ،ٙاخىسی 78F-77 :هماو

  عببط بٌٖ خالفت بزتزٕ اثببت در هعتش ابي سَٕ اس ضذُ هطزح هَضَعبت .4

 یىجععش  ههن بععه گععزسا يگععاهی اعععث الصم ،بپععشداصین الععذیى فععٚی ۀٝقععیذ هعحععىایی بشسعععی بععه کععه آو اص پععیؼ
 سوی ظعشٗ با و DهحٞاسبE بعش دس که وی ۀٝقیذ هيلِ باؽین. داؽحه هْحض ابى ۀٝقیذ دس ؽذه هيشض هىمىّات

EباءD اعث چًیى ،ؽذه عشوده:  
 
 
ى  ال  أ ه  ک  غ  ج   یٍى و  ْ  ل    ه  ی و  ٞ  ی ال  ک  ؾ  ج   ااب   اه  ب  ا ا ه  ه  ب   ز 

 (:= :@CB; ،المْحض ابى)
 Eدس کًعذ هعی ؽعکىه آو دس خلیعذه خاس اص که چؾمی ،آوسد سظمی سیضايؼ اؽک و چؾن بش که کیغث هاو 
حه یهقایب بشآو که ظالی  Dاعث. ٙس

 اص هْحعض ابعى افلی عخى يیغث. ها بعد هع  که آوسد هی ظکمث و وف٘ ،ٙخش دس سا ابیاجی اداهه دس وی
  :ؽىدهی إٓاص شا ایى

ع   ق  م   ث  ي  ظ  ًی س  ى  ب  ىا ی ل   ّ ق   و 
ة  ي  ي   یع 

 
ؤ شٍّ ب  ه  غ  ب   ااب 

 (>=)هماو، 
Eام هخىاععح سا ّمىصادگعاين خیعش ،داسد خىد خىیؾاويذاو بشای خیشخىاهی ٝقذ که خىبی ايغاو هش هايًذ هى 

گش  D.مًذبٚه که ا
  :کًذهی هيشض سا هغؤله چًذ هْحض ابى اداهه دس

 بّ لغشش در رفتي فزٍ ٍ ّبضن بٌٖ گوزاّٖ .4-1

حه گمشاهی به هاؽن بًی که داسد هی بیاو هْحض ابى   :کًذ هی يابىد سا ايغاو که ايذيهاده گام لٖضاو وادی دس و ٙس
ذ    ٝ ک   و   ٖ  ب  س  ن  ی  ىا ب  اس   ه  ى  و   ٞ ال    اج  ض  ش  ب  ک  د  ء  ج  ش  ه  ی ب   ااب 
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Eؽىيذ. یه کهال  آو بش ساواعى  هک گشٙحًذ ٝشاس کهىلًا  لٖضؽگاهی دس و ؽذيذ عىاس عحن هشکب بش آياوD 

 اهَٗبى بزکٌبرٕ عبهل عببط بٌٖ .4-2

   :هغحًذ خالٙث هیشاخ ۀؽایغح لزا Fايذکشده بشکًاس ظکىهث اص سا اهىیاو ّباط بًی که کًذ هی اؽاسه هْحض ابى
ل   ح  ی  ً  ٝ  ه 

 
ه  ی د  ٙ   ة  ا أ ع   ااس  ع  و  ي 

 
ؤ  ب 

ُّٜ ظ 
 
ه  ال  ى  أ  اب 

Eنیباؽ هی مؾاویًٕا و شاخیه عضاواس پظ نیشدک يابىد ؽاو هخاي دس سا هیاه بًی هاD. 

 ّبضن!ٖ بٌ خالفت بز خذاًٍذ ٓاراد تعلق عذم .4-3

ععع و   م  ععع ال  ب 
 
ععع یأ و   ه  الل 

 
م   أ عععل  ج   ىاک 

ععععع ه  د   او  ص   س  ععععععظ  ه  ععععععذاا و   ااب   ٙ  ا
ي  ک   عی ب  ٞ  ظ  عث  و   الش   ٞ  ٙ خ   ا

 
عأ ه   اح 

 

ععع  ن  ه  ل   اً  ي  ععععی  ا  م   و   اه  عععٝ  عععع اً  ه   اب 
عععععع  ً ر   ال  ٚ   ا   ٝ ععععععو  ب   اً 

 
ؤ ععععععى  ب  ه   ااب 

  ّ ععععى  د  عععع اي  ه  ب   و   اب  ل  ععععٕ  عععع اً  ه   اب 
 

Eن.یگعشٙح دععث بعه سا آو و نیاععحبشخ هعا ،گشدیعذ خالٙعث هالعک ؽعما کعه يپعزیشٙث خذاويعذ هکع هًگاهی 
 ععًگ دو چىو خالٙث و ها .گؾىديذ ها بش سا دسها و يؾذيذ مشايیکوظ ٝذست عشای به ها وسود هايِ ،داساو هپشد
 Dیاٙحین. دعث خالٙث بش ها و نیؽذ هًيبٜ هن بش ابیآع

 پ٘بهبز بب عببطٖ بٌ ٕخَٗطبًٍذ .4-4

 ادّعایی چعه هاؽعن بًی پظ ،بشيذ هی اسخاو  اص و ًذهغح پیاهبش خىیؾاويذ ّباط بًی هْحض ابى يَش اص
  :ذ؟داسي

ع   ي  ذ  و  س  ی  ً  ى  و  ً  ا ذ  ی  اب  ال ل   ب  ص   ن  ٙ  ب  ج  ه  ز 
 
ؤ  ب 

ه  ذ  ىو   ااب 
Eذ؟یؾک یه سا آو یها گىؽه ؽما چشا پظ ،نیبشد اسخ به سا اهبشیپ صّاهث شاهىیپ هک نیهغح هاD 

 ٙشصيعذاو پعظ اععث اهبشیعپ یّمعى ّباط یبً شذ ّبذالميلب بى ّباط که اعث ایى آياو اعحذالل
 بشيذ. یه اسخ به سا خالٙث اهبشیپ اص ّباط

 پ٘بهبز عوَٕ فزسًذاى بَدى تزِ ضبٗست .4-5

ک   ٌن ی   ن  ل  ظ  ً  س  ً  ا ب  ه  ی ب  کى   ح  ل  ً   و  و  ى ال  ب 
 
ن  أ ه  ل  ْ   ای ب 

Eًذهغح جش هؽایغح و جشکیيضد او به ّمىصادگاو یول ،ذیهغح او ًذیخىؽا ضیي ؽما اهبش!یپ صادگاو دخحش ایD. 
 ادّعا و ؽعىيذ یه هحىعع  الميلعب ّبعذ بعى ّبعاط شذؽعاو بعه ،ّبعاط یبً که داسد هی بیاو ؽاّش شا ایى دس

 داسيذ. خالٙث یبشا جش بیؼ یغحگیؽا ّمى ٙشصيذاو ًًذک یه
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 عبذالوطلب بي عببط بِ افتخبر .4-6

 يیای ؽشٗ و بضسگی خاىش به لزا Fکًذ هی اٙحخاس ّباط یبً شذ ،ّبذالميلب بى ّباط به هْحض ابى ،اداهه دس
 دايذ هی خالٙث به جش هؽایغح سا آياو ،ّباعیاو

ععه   عع    ب  غ  عع ٕ  عع ه  الل  ع  ععال      ه  ص   اص  ع 
عععععع و   عععععع م  ى  ی   ً ععععععذ   ٍى ی  ظ  ّ  ج  ن  ی  ا  ح 

 

ب   و   
 
عععععأ ه 

 
أ ععععع اش   ْ و   ذ  ب 

 
عععععأ ه  ف   ااب 

ذ   و   ع ٝ  ب 
 
ت  أ عش  ال   ذ  عى   ب  ع  عي   ّ  ه   ااب 

 

Eگشٙحاسی و سيس اص بْذ سا عشصهیى آو و يمىد بشىشٗ سا ظصاص خؾکغالی و ٝعيی خذاويذ ،ّباط ۀواعي به 
 Dداد. يؾاو دالوسی ّباط ،یاٙث ؽذت شًگ و ؽذیذ عغث ؽما که ظًیى سوص دس داد. يصات

 اص ،کًعذ هعی اؽعاسه پیعاهبش ّمعىی ّباط خذهات اص جْذادی به ثیب دو ایى دس ؽاّش اعث رکش ؽایاو
ِ بشای دّا شمله  ظًیى. شًگ دس اهبشیپ به یو خذهات و ،ها سؽادت و ظصاص خؾکغالی ٙس

 عببطٖ بٌ بِ الْٖ ّٔٗذ خالفت .4-7

  :اعث اٙحهی اخحقاؿ ّباط یبً به هک اعث یاله یا هیّي خالٙث 
عععع ه  م  عععع الا ٙ   ً عععع یب   ً م  عععع اّ  ه  ي   اا 

ععث  ک  و   عع اي  ل  ض  ل  ج  عع ض  ععال   یٙ  م  ْ 
 ى  یال 

 

ي    ععععععّ  بٍّ  ة  ی  ب   س  ععععععظ  عععععع ااي  ه   اب 
ت   ععععععذ  ؾ  ل   ٙ  ععععععی  ا  ى   اً 

 
ؤ ععععععً  ب  ه   ااب 

 

Eاععث داؽعحه هخقعىؿ به آو سا ها خذاويذ هک اعث الهی ای هیّي خالٙث ها! ّمىصادگاو ای کًیذ دسيگ. 
 Dؽذ. هعکن ها بشای هایؼ سیغماو که ایى جا بىد اميشاب و ظشکث دس شهايیاو هیاو دس خالٙث

 هزدم سزٍراى عببطٖ بٌ .4-8

  :هغحًذ هشدم عشوساو ىیبهحش  ،ّباط یبً که داسد هی بیاو هْحض ابى که ایى يکحه آخشیى و
  ٝ
 
ي  و  أ

 
ن  أ ْ  غ  ىو  کن  ج  م  ي   ل 

 
ؤ ه  ب  ی  ا ا ل  س  خ 

 
ه  ب  ش  أ  ااب 

Eنیهغح خالٙث عشوساو ىیبهحش  ها ذیداي هی ؽما هک خىسم هی عىگًذ وD. 

 هعتش ابي قص٘ذٓ بِ پبسخ ٍ علٖ اهبم بزتزٕ اثببت در حلٖ الذٗي صفٖ ٔچکبه .5

 سوی ظعشٗ و هحٞاسب بعش یًْی Fهزکىس ۀٝقیذ ٝاٙیه و بعش هماو دس و صیبا ای چکاهه دس ظلی ىیالذ یفٚ
کغه ۀؽیى  به و ،باء   :داسد جًذ لعًی وی ۀٝقیذ هيلِ اعثF گٚحه پاعخ سا هْحض ابى ،هْاسمۀ هْا

    ٝ ال  
 
   أ

یذ  ال  ب 
 ّ ش   ؾ  ی   ه  ل  ل  ش   ٝ ی   ٕ ا او  ى  ه  اب 

ز   ٍؼ و  ک 
Eبگى. ٝشیؼ گىی دسوٓ و عشکؼ ٙشد ،خذا بًذگاو بذجشیى بهD 
 همگعی جٚقعی  چىو که آوسدهی اسصيذه هيالبی ّلی اهام اهاهث و بیث اه  اص دٙاُ دس اداهه دس و

 پشداصین. هیٙشاصهای آو  یىجش  ههن به ،گًصذ میي هصال ایى دس
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 هببّلِ ٔٗآ .5-1

اه   ن  ک  ب   م  ق  م     ال  ب 
 
ی أ  ٚ ن   ي  ه  اة    ب  ذ   ْ د  ال ش  ا ٙ  ه  اب 

وف 
 
ؤ  ب 

Eاهع  جىععو یعا بشگشدايعذ يعاساظحی بعا سا اععالم دؽعمًاو و يمعىد هباهلعه ،ّبعاط بًعی ؽعما ۀواععي به پیاهبش 
 D؟بیث

کشات وٝحعی کعه آهعذه ععًی و ؽعیْه هْحبعش هًعابِ دس کعه گٚث بایذ ظلی الذیى فٚی بیث جىمیط دس  و هعزا
 اهبشیعپ ؽعذ يعاصل ّمعشاو آل 67 ۀآیع و يشععیذ يحیصه به يصشاو هغیعیاو و اعالم پیاهبش گٚحگىهای

 :7994 ،ظغعکايی) آوسد هیعذاو بعه خعىد بعا هباهلعه بعشای و گشٙث سا ىیظغ و ظغى و ٙاىمه و ّلی دعث
7/756F يیؾابىسی واظذی، ;C@B: @A-@BF 7/368 :7447 ،صهخؾشیF 4/744 :7364 ،ٝشىبی.) 

کشم پیاهبش با يصشاو هغیعیاو ۀهباهل هاششای  بضسگ عًذ یک ،آو عیاعی و جاسیخی اهمیث بش ّالوه ا
 ۀهًضلع بعه اهیعش ظنعشت ششیعاو ایى دس صیشا Fاعث ّلی ظنشتویژه  به و بیث اه  بشای ٙنیلث

 و پیعاهبش هیعاو هعاششا ایعى دس گٚحگعى و عحیض گشچه يمىد جىشه بایذE اعث. ؽذه هيشض پیاهبش شاو
 بعه سا خىیؼ اىمیًاو که کؾايذ خىد ّضیضاو و ٙشصيذاو به سا دّىت شهث ایى اص پیاهبش اها ،بىد هغیعیاو

 همعىاسه و داسد دوععث سا خعىد ٙشصيعذاو و خعايىاده ىبیْعی ىىس به ايغايی هش که چشا Fيمایذ ذابث ادّایؼ ساعحی
گش پظ ،يمایذ ظٌٚ سا ها آو کىؽذ هی  دس البحعه ،آوسد هعی هباسصه هیذاو به سا ّضیضايؼ و خايىاده ،ادّایی فاظب ا

 ایعى جًها خذا سعىل که آو دیگش يکحۀ (3/223 :7477 ،ىباىبایی) Dاعث. اعحىاس و ٝذم ذابث خىد اّحٞاد
 ّباست به يذاؽث. هیذاو ایى دس سا او همشاهی ؽایغحگی کغی ها آو شض صیشا ،عاخث خىیؼ همشاه سا جى چهاس
 (226 )هماو، يمىيه. يه اعث ايعقاس و اخحقاؿ باب اص جى چهاس ایى اظناس دیگش

 ز٘تطْ ٔٗآ .5-2

 
 
ً   أ ن  ّ  عی ک   ٚ ش   ي  م   ظ  العش 

 
ً   أ ع ن  ّ   ه 

ا ه 
 
ش   أ م  ال   و   ظ  الش  ى   ش  خ  ن  أد   ه  ک   ب 

 

ععععع  ه  ي  عععععىط   ش  ل   ٚ ًُّ ل   و   ال
 
عععععاأ ه  اب   ب 

عععش   و   ةال   ه  ٙ  عععاد  ب  عععى   ْ  عععا ه  ه  اب 
 د 

 

Eکی شاو سا سشظ و ذییپل ایآ  کعه اعث ایى اص ٕیش هگش ؟ایؾاو اص ای عاخث دوس ؽما اصها و خىدها  بشای پا
 D!ؾاویا ّادت اص ّبادت رشتک و عثا ؽما خىی و ّادت اص هیگغاسی و پلیذی

 ام خايعه دس ،اهبشیپ هکهًگاهی  هیآ ىیا ،ًذک یه اؽاسه شیجيه ۀیآ بهظلی  الذیى فٚی ،آیۀ هباهله اص پظ
 و ظغعى ی،ّلع ،ٙاىمعه ،هعمعذ ظنعشت ؽعؤو دس هیآ ىیا یعً و ْهیؽ ثیسوا به .گؾث ياصل ؾاویا بش بىد علمه

 ظصعش ابعى) ذ.یعآ یه ؽعماس بعه ،آيعاو یبعشا خذاويذ یعى اص یاخحقاف اصاتیاهح شمله اص و باؽذ یه ىیظغ
 :7434 ،ظًبعع  ابععى 7F-22/5 :7972 ی،ىبععش F 374-6/369 :7998 ،کریععش ابععى 773F 772 :جععا یبعع ،هیرمععی

2/726-727F 5/799 :7444 ،عیىىیF 324-76/377 :7477 ،ىباىبایی.) 
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 ٙصاء ،األعىد المشه یٙ خشز لما أيه یو  س  E :آوسده خىد جٚغیش دس عًث اه  بضسگاو و ّلما اص راسی فخز
 :ٝعال ذعن ًّهما الّله یسم یّل ذن ،ٙاىمة ذن ٙؤدخله ًّه الّله یسم ىیالعغ شاء ذن ،ٙؤدخله ًّه الّله یسم العغى

ما ي  ه   ذ  یش  ی ا  ب  یل   الل  ه 
ً   ز  ظ   ن  کّ  ش  ه     الش 

 
ب   أ ش  ی و   ث  یال  ه  ه   ن  کي 

ي   جٚغعیش اهع  هیاو دس بذاو و :گىیذ هی عپظ .Dشاا یج 
 (8/247 :7424 ،ساصی ٙخش) .داسيذ يَش اجٚاٛ سوایث ایى ثفع بش همه ظذید و

 بهبزاى٘پ گذاضتي ارث ٔهسئل .5-3

ععع و   ل  ذ   ث  ٝ  س  عععاو  عععذ   ً  عععی   اب  ی  ب 
 ً  ال

ععع و    ً ک  ّ  ععع ال   ذ  خ  ی    ىس 
عععب  ي  األ    اءی 

ب   ز  ک  ٚ   ث  ٙ  عک  ي  عی غ  ح  ال   ٙ  عال   ى  ی  ع 
 

عععععن    ک  ععععع ٙ  ص  ىو  ج  ب  ععععع ز  ه 
 
ؤ اب  ه  اب 

 ذ 
ععن   و   ْ   ل  ععن  ج  ععه   ل  ععى   ذ  الؾ  ا ه  ه  ععاب 

 ف 
ک   عععععٙ  َ   ٘  ی  ن  یعععععظ  ذ   ح 

 
ؤ عععععاب  ه  اب   ى 

 

Eیریظعذ ؽعما هکع دسظعالی ،ذیؾعک هعی سا آو داهى یک جا پظ ،نیاهبشؽذیپ لباط واسخ ّباط بًی ها :یحگٚ و 
 چگىيعه پعظ ،ذیعيذاد ـیجؾعخ جلعخ صهعش اص سا ّغع  و گزاسيذ یمي اسخ به یضیچ اهبشاویپ :گٚث یه هک ذیداؽح

 Dذ!یشدک بیزکج ظالث دو هش دس سا خىد هک آو ظال ،ؽذ ؽما بیيق خالٙث لباط
 هْحعض ابعى ّٞیعذۀ ابيعال دس عْی ّباعیاو و ّاهه ٝبىل هىسد هبايی اص اعحٚاده باظلی  الذیى فٚی شا ایى دس

 اسذعی پیعاهبش گٚحیعذ هعی که ؽماها گىیذ هی او يیغث. هیاهاه هٞبىل يَش هىسد هبًای خىد که هشچًذ داسد،
 چعه کعه کًعذ هعی اؽاسه بْذ البحه DFیالًب ذیاب وسذًا يعى   وE گىیی هی ّباط بًی ؽاّش جى چگىيه ظال ،گزاسد یيم

 يیغث. ظٜ بش خىد ادّای دس هْحض ابى ،يادسعث چه باؽذ دسعث هبًا ایى
 يعذاسد اّحبعاس اص هعلعی هعزکىس ظذید وگشيه کًذ هی اؽاسه ایى به Dخقن الضامE باب اص ظلی الذیى فٚی البحه

 آوسین. هی باسه ایى دس سا هخحقش جىمیعی که
 ؽعذ ٙعذک یًْعی Fؼیخعى  هیعشاخ خىاعحاس شکابىب اص ،صهشا ٙاىمه ظنشت ،اهبشیپ سظلث اص پظ

 ایعى جغعًى اهع  دايؾعمًذاو يمعىد. خعىدداسی آو دادو اص ،پیعاهبش اص يٞع  بعه اظعادیری بیاو با ابىبکش ولی
  :شمله اص ،ايذ کشده سوایث خىد کحب دس سا اظادید

;- E  ى  ي   ش  اؽ  ْ  ه   ع 
ب  األ  
  ال   و   ةا ن  ٙ   ال   و   باا ه  ر   خ  س  ى  ي  ال   اء  ی  ي 

 
ماا أ    خ  س  ى  ي   اً  ک  ل  و   اساا د   ال   و   اساا ٞ  ّ   ال  و   س 

عیال  عک  ع  ال   و   او  م   ة  م 
ن  ْ  ال  و    دیظذ و دايؼ ،مثکظ ،ماویا ها نیگزاس  یيم اسخ به وخايه ىیوصه ويٞشه ىال اهبشاویپ گشوه هاD E.ة  ً  الغُّ  و   ل 

 (742 :7996 ،ىبشعی 252Fو  76/274 :7962 ،ذیالعذ یأب ابى) .Dنیگزاس  یه اسخ بهو عًث 
  و  ا  E ع2

ب  األ  
 س  ى  ی  ال   اء  ی  ي 

 ابعى 76/276F :7962 ،ذیعالعذ یأبع ابعى) D.گزاسيعذ یيمع اسخ بعه یضیچ اهبشاویپD، Eىو  ذ 
 (72/6 :جا یب ی،ّغٞالي ظصش

ً   و  ا  E ع=  ا  و   خ  س  ى  ی   ال   ی  ب  ال
عٙ   یٙ   ه  اذ  ش  یه   ام  ي  عم  ال   اء  ش  ٞ  عم  ال  و   ى  یم  ل  غ   ،گعزاسد یيمع اسخ بعه یضیعچ اهبشیعپD، Eى  یک  ا غ 

 (.6/342 :جا یب ،یهٞیب 7/73F :جا یب ،ظًب  ابى) .Dؽىدهی خشز هغکیى و جهیذعث هغلماياو بشای او هیشاخ
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 :جا یب ،يیؾابىسی) D.اعث فذٝه بمايذ ها اص چه آو ،نیگزاس  یيم اسخ به یضیچD، Eةا ٝ  ذ  ف   اه  ً  ک  ش  ج   اه   خ  س  ى  ي  ال  E ع4
5/752F 3/82 :7983 ،یجشهزF 6/298 :جا یب ،بیهٞی.) 

 کعه يمىديذ ایصاد سا باوس ایى و کشديذ بهايه سا اظادید ایى وشىد جغًى اه  دايؾمًذاو یبشخ بْذها و اول ۀخلیٚ
   :ؽىد هی سد ادّا ایى يٞلی و ّٞلی دالی  با که گٚث بایذ اها ،گزاسيذ یيم یشا به خىد اص یاسذ هیچ اهبشاویپ

 ،گزاسيعذ یيمع اسخ بعه خعىد اص یضیعچ اهبشاویعپ هکع غثیي ىیا هٞقىد :گٚث جىاو یه يخغث دیظذ ۀدسباس 
 کوهلع وآب صس و نیعع یگعشدآوس دس سا خعىد ٘یؽعش  ّمعش هک يبىده آو اهبشاویپ وؤؽ هک اعث ىیا ٕشك هکبل

 همعاو هکعبل ،غعثیي ويٞعشه ىعال هايعذ یه یباٝ آياو اص هک یادگاسی .بگزاسيذ یذشوج خىد واسذاو یوبشا ًًذک فشٗ
 ؽعذ يٞ  فادٛ اهام اص هنمىو ىیا به یریظذ (.244 :7368 ی،ضیجبش  عبعايی) اعث وعًث دايؼ ،مثکظ

  ة  ذ  س  و   اء  م  ل  ْ  ال   و  ا  E :ذیٙشها یه فادٛ اهام .اعث بىده ىیهم اهبشیپ هٞقىد هکباؽذ  هی آو بش گىاه
ب  األ  
 اء  ی  ي 

  ک  ل  ر   و  
 
  و  أ

ب  األ  
 ا   و   اساا ً  ید   ال  و   ماا ه  س  د   ىاذ  س  ى  ی   ن  ل   اء  ی  ي 

 س  و   ام  ي 
  ىاذ 

 
ع د  یعاد  ظ  أ   ى  ه 

 
عأ  اهبشاویعپ واسذعاو دايؾعمًذاوD، Eن  ه  ر  یاد  ظ 

 ادگعاسی بعه خعىد دیعاظاد اص یریاظعاد [هشدم یبشا] هکبل ،ايذيگزاؽحه اسخ به یًاسیود دسهن اهبشاویپ شایص  Fهغحًذ
 اععث ىیا ،آو هؾابه اظادید و دیظذ ىیا هذٗ (3/2467 :جا یب ،یؽهش یس 7/32F :7363 ،کلیًی) .Dايذ يهاده

 و ّلعن خعىد اهعث یبشا هک اعث ىیا ،آياو ظال ۀغحیؽا هکبل ،غثیي یگزاساسخ و یايذوص هال اهبشاویپ وؤؽ هک
 )همعاو، اععث ىیهمع ضیي عىم و دوم دیظذ اص هٞقىد (247-244 :7368 ی،ضیجبش  عبعايی) بگزاسيذ یباٝ ماویا

  :اعث اّحباس ٙاٝذ یشهاج اص چهاسم دیظذ اها، (247
 سا ؽذه ادی دیظذ فعابه اص کی چیه و يمىده يٞ  سا آو خلیٚۀ اول جًها ،شمکا  اهبشیپ اساوی اویه اص ـ1

 یو بعىدو دهعشد و شکابىب ٚهیخل لیويٞمذ یاسهاک یول غثیي ىسکهز دیظذ يٞل  یدل ىیا .اعث شدهکي يٞ 
 اعث يذاؽحه ًاویواىم ىیٞی هزکىس خبش فعث به يغبث یو هک اعث آو بش گىاه ،آو هصذد وهًِ کٙذ  دادو دس

 (.243-242 )هماو،
گشE ـ2  هغعلماياو هقعالط دس و گعشدد یهلع او اهعىال هکع بعىده ىیعا اهبشیعپ ۀکجش  ۀدسباس  خذاويذ نکظ ا

 اهبشیعپ هکع اععث هْٞعىل ایعآ يگٚعث؟ خعىد واسخ گايعهی بعه سا هيلعب ىیعااهبشیعپ چشا پظ ،ؽىد هقشٗ
 او بعه کعه ایى ایع ععاصد؟ پًهعاو ،اععث بعىده او به هشبىه ،نکظ هک خىد یگشاه شدخح اص سا یاله نکظ شمکا 

 اععث آو اص هعايِ ،گًاه اص او یگشاه دخحش ثیهقىي و اهبشیپ ّقمث شد؟یبگ ذهیياد سا آو ،او یول ،ذیبگى 
 (.243 )هماو، Dبشود آياو ۀدسباس  یاظحمال ىیچً هک

گش -3  ؼکؾعا ک دس کٙعذ  هىمعُى چعشا پعظ ،بعىد اععحىاس و طیفعع یریظعذ یساعح به شدک يٞ  ٚهیخل هک یریظذ ا
عث ٝشاس هحناد یها اعثیع و ها ؼیگشا  ،ّبعاط بًعی دوساو دس چًعیى هن و اهیعه یبًع دوساو دس هعن کعه ایگىيعه بعه ،گٙش
 (.244-243 )هماو، يمىد؟ یه علب آياو اص سا آو دیگش ۀٚیخل و گشدايذ یبشه اهبشیپ ٙشصيذاو به سا آو یا ٚهیخل
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 شديعذک یه یصيذگ شا آو دس همغشايؼ هک ییها خايه چىو یگشید ۀکجش  کٙذ  اص شیٕ یگشاه اهبشیپ -4
 (.244 )هماو، شد؟!کي هقادسه سا ها خايه آو ٚهیخل چشا پظ ،داؽث
گش -5  شدخحع چعشا ،بعىد یٝيْع یاهعش او شاخیعه اص شمکا  اهبشیپ واسذاو ثیهعشوه یاعاله ِیجؾش  دس ا

 شکابعىب بعش هىمعىُ ىیعا دس ،داسد ثیهقعىي یآلعىدگ يعىُ هعش اص DشیعجيهE ۀیعآ نکعظ به هک ،اهبشیپ یگشاه
گزاس خىاعحاس و خىايذ ىیآجؾ یا خيبه  (.246-245 )هماو، گؾث خىد به کٙذ  یوا
 يبعىده ىیعا ىیؾعیپ اهبشاویپ ۀباس دس  یاله ْثیؽش ظکن  هک ؽىد یه ذابث یسوؽً به ،ىسکهز هيالب به جىشه با

 .بشديذ یه اسخ گشیذکی اص ،گشاوید ٙشصيذاو چىو هن ضیي ؾاوٙشصيذاي هکبل ،يبشيذ اسخ ؾاویا اص آياو ٙشصيذاو هک

 طبلب ٖاب بي ٖعل بب ،عببط( ٖبٌ جذ) عببط بي اللِّعبذ بَدى .ّوزا5-4ُ

ک   ععععذُّ ش 
 
ععععیش  ی   أ ععععا م  م  ل   ب  ععععه  ٝ   ح 
عععاو   و   ٚ   ک  ععع ق  عععى   ى  ی  ب  عععض   ه  ن  ظ  ه   ب 
ععذ   و   ش   ٝ  ععم  ععى  ال   ؽ  ععى   ت  م  ه   ّ   ٝ ععا  ع 

  ٝ
 
ؤ ععععٙ  عععع    ب  ىذ  ی  ععععی ّ  ل  ععععظ   ا  سٍ ی   ذ 
عععععش   و   و   آذ 

 
ش   أ عععععج  ن 

  ه  یج 
عععععام  األ    ي 

عععیْ  ی  ل   عععة  ال   ي   ٙ ال  ععع خ  ه 
 
عععا الا أ ه   ل 

ل   ف  ِ   یو  ع ه   ً ع اط  ال عع  ال   ىل  ى   اة  ی 
ععععععال   ه  ععععععه   ٙ  ق  م   ٞ ععععععذُّ  اج   ن  ک  ش 

 

ععععا و    ععععاو   ه  ش   هععععاا ى  ی   ک  م  ععععاب  ه  اب 
 ج 

ععععش   ع  ععععاة   ب  ل   ٖ ظ   و   اليُّ
 
ععععاأ ه  اب   ض 

ت   و   ععش  ؾ  ععش  ال   ک  ععى   ب  ع  ععا ّ  ه  اب 
 ي 

س   ب  ععععععععععاب  ه  اب 
س   و   ٕ  ب  ععععععععععاب  ه  اب 

 ه 
عععععى   عععععال   ه  م  ک  ععععع ى  ی  ع  ع 

 
األ  ه  اب   ب 

ععععععن   ل  ععععععىه  ش  ی   ٙ  ن  ععععععایل    ج  ه  اب   ص 
ظ   عععو  س  ی  ععع ذ  عععذ   یٙ  ع   س  ف  عععش  ه  ه   ااب 
ر   ععع اا  ر   او  ک  ععع ک  ا ر   ا  ظ 

 
ععع یش  أ ه   اب 

 

Eيذاؽعحه ذیعجشد ها گٚحعه  یٝب ىیا به يغبث سوصی و اعث هىاٜٙ ثیها گٚحه با ّباط( بى الّله ّبذ) شذت ایآ 
 کعه ظعالی دس .بعىد ّلعی و سععالث خايذاو ظضب اص اظضابؾاو و ؾاوکگشدي با دسهٞابله ىیفٚ دس او !اعث؟

 و خىايذ. هی ٙشا ظیذس عىی به سا هشدم ذیجهذ و ٜیجؾى  اب ،بىد بشاٙشوخحه شًگ جًىس و عاخحه يمایاو سا خىد هشگ
 یغعحگیؽا هکع غعیک به سا خالٙث جا بپزیشيذ ظکن ًّىاو به سا او هشدم که داد جششیط یّل فٚیى ششیاو دس
 يمعاص ّمعشػ ىعىل دس هعشدم بعا الّلعهّبذ يؾعذيذ. یسام ،ثیمکظ صابیا بشای او به هشدم پظ بذهذ ،داسد سا آو

 بعى الّلعه ّبعذ) ؽما شذ سا خالٙث لباط چشا پظ، بىد يماص هعشاب فذس دس -ّلی-ذسیظ هک ظالی دس گضاسد
گش ،شدکي جى به ّباط(  Dبىد؟ خالٙث به عضاواسجش او-ؽما ٝىل به- ا
 یعععً و ْهیؽعع یخیجععاس  حععبک دس کععه اعععث رکععش ؽععایاو بععاال ابیععات جععاسیخی ایه اؽععاسه بشخععی خقععىؿ دس
 ،ؽذه ذبث اه ک ىىس به یّل اهام هخحل٘ یها شًگ دس پیاهبش( ّمىی پغش) ّباط بى الّلهّبذ یها سؽادت

 دٙاُ به شايهیدل ،ؾاوکعش  هٞاب  دس و بىد ىالب یاب بى یّل اوسی و همشاه آو دس او هک ىیفٚ شًگ شمله اص
 ىیمعکظ بعه شًعگ هکع گعاه آو و ذید یه خىد چؾماو یشلى سا هشگ لعَه هش هک یا گىيه به ،پشداخث ؾاویا اص
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 او یداوس به خىاسز() هشدم یول دهذ  یجعى  اهلؼ به سا خالٙث و شدیگ ّهذه به سا یداوس جا خىاعث ،ؽذ ذهیؾک
 ابعى 5/57F :7962، یىبعش) يمىديذ. ايحخاب ،اهام ثیسما ّذم وشىد با سا یاؽْش یهىع ابى و يؾذيذ یسام

 (74/789 :7425 ی،ؽهش یس 767F-7/766 :7478 ی،عبعاي 7/253F :7427 ،اسبلی 3/788F :جا یب ،شیذا
عن  ل  ألE :ٙشهىديعذ ّبعاط ابى ۀدسباس  ی،ریظذ ممى پیاهبش ،ّالوه به عّ   ه  م  عة  ک  ع  ال   ه  ل   او بعه خذاويعذاD Eم 

  (.5/334 :7983 ،جشهزی 3/247F :7393 ،ظباو ابى)D بیاهىص ظکمث
 دس ىععحهیپ باؽعذ یهع اویّباعع شعذ ،ّبعاط بى الّله ّبذ هک ىیا با يمىده اویب اتیاب ىیا دس ظلی ىیالذ یفٚ

 آو بعه -ّبعاط یبًع – ؽعما یولع يگزاؽعث جًهعا سا ؾعاویا یا لعَه و بىد ؾاویا همشاه یّل اهام یها شًگ
 کشدیذ. مالیپا سا آياو ظٜ و یذيمىد ٍلن ؽاو یگشاه ۀخايىاد و بضسگىاس

  پ٘بهبز فزسًذاى علٖ فزسًذاى .5-5

ى   و   ععععٝ  عععع ک  ل  ي 
 
ن  أ عععع ح   ً ً   ىب  ععععب   ه  ح 

ععع  ً عععال   ىب   ً
  ث  ب 

 
ععع نعععاا ی  أ  ً عععه   ىب  م   ّ 

 

ل    عععو  ععع ى  ک   ً عععن  ال   ىب  و   ْ 
 
عععأ ععع یل  ه   اب 

ععععع و   ل 
د   ک  ر 

 
عععععأ ي   یي 

 
عععععأل  ه  غ   ااب 

 

Eهک جى عخى و Eًذهغح جش غحهیؽا خالٙث هب ّمى پغشاو یول ذیهغح او دخحش پغشاو ؽماD، غعثیي ]دسعثF 
 .Dاعث جش کیيضد ،تيبى  به ایؾاو يغب و ًذهغح او ّمىی پغشاو ،ضیي اهبشیپ دخحش پغشاو ،شا[یص 

 خالٙث بشای جش ؽایغه پیاهبش پغشّمىهای بىد گٚحه که سا هْحض ابى عخى ظلی الذیى فٚی شا ایى دس
 پغعشاو ظٞیٞعث دس يیعض پیعاهبش دخحعش پغعشاو که داسد هی بیاو و کًذ هی يٞل ،او دخحش ٙشصيذاو جاهغحًذ 
 ّلی اهام ٙشصيذاو ،صهشا ظنشت ٙشصيذاو یًْی Fداسيذ جشيضدیک یيغب ظحی و سويذ به ؽماس هی او ّمىی

 بشيذ. هی يغب پیاهبش به شهث دو اص و هغحًذ پیاهبش ّمىی ابىىالب ایه يىه و

 ذ٘الزض ّبرٍى ٍ کبظن هَسٖ اهبم ٓهٌبظز .5-5-1

 ذیالشؽع هعاسوو و اٍنکع یهىعع اهعام ۀهًعاٍش  اص ٝغعمحی به ،ظلی الذیى فٚی پاعخ جکمی  و جبییى یبشا شا ایى دس
 ظعالی دس ؟غعثیچ ،ذیهغعحخذا اهبشیپ واسخ که ایى بش هبًی ؽما ّایاد :گٚث هاسوو هًاٍشه ایى دس ن.یًک یه اؽاسه

ات صهاو هک عش ىبٜع بعش :ٙشهعىد اهام بىد. شدهک ٙىت ىالب أبى ،ظنشت آو ٙو  ٙشصيعذ وشعىد بعا ّلعی ظنعشت َي
 ععهمی چیهع اوالد وشعىد با ظنشت آو و ،بشد يمی اسخ اص عهمی همغش و هادس و پذس شض ظک چیهع  پغش ای دخحشع  فلبی

 ،هکع اععث ىیعا ّبعاط بعشدوي اسخ دس گعشید  یعدل اععث... اهذهیي هيلبی ىیچً ضیي خذا حابک دس و ،يبىد ٝای  ّمى بشای سا
 ّبعاط و يؾعذ ٝایع  ،هايذيذ باٝی هکه دس و يذشدکي ههاششت ًهیهذ به هک شماّحی یبشا حییوال  چیه خذا سعىل خىد

شادی شمله اص ال ۀعىس  >A ۀؽشٚی ۀآی به يگاه با هغئله ایى Dشد.کي هصشت که بىد ٙا  خذاويعذ کعه شعا آو ،گشددهی آؽکاسجش اٚي
و  E :ٙشهایذهی ز   ا 

ىا ى  یال   ً وا آه  ش  اش  ه  وا و  ذ  اه  ش  ن   و  ال ه  ى  ه 
 
ؤ ن   و   ب  ه  غ 

 ٚ ي 
 
عب   یٙ   أ عه      یع  عز   الل  ال  ا ى  یو  و  وا آو  عش  ي ق  ع و  ئ 

ول 
 
ن   کأ عه  ن   ْ ل   ب  و 

 
عأ  اء  ی 

ٍل   ْ ز   ،ب 
ال  ىا ى  یو   ً ن   آه  ل  وای   و  ش  اش  ا ه  ى   ن  کل   ه  ال   ه  ن  ی  و  ه  ى   ح  عی ءٍ ی  ؽ   ه  ح  وای   ظ  ش  عاش  هغعلماا کغعايی کعه ایمعاو آوسديعذ و هصعشت D، Eه 
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ذ کعه  کشديذ و با اهىال و شاو اه داديذ و یعاسی کشديعذ، ایؾعاًي هایؾاو دس ساه خذا شهاد يمىديذ و کغايی که ههاششاو سا شا و ًپ
 یاس و دوعث یکذیگشيذ و کغايی که ایماو آوسديذ و هصشت يکشديذ ؽما سا اص دوعحی آياو هیچ ععىدی يیغعث جعا صهعايی کعه

عذ هعی خعذا سععىل بعه هًحغعب سا ؽعما ی،عًع و ْهیؽع اص ،همه هک ىیا ّلث :گٚث هاسوو عپظ Dهصشت کًًذ.  داًي
ها آدهی و ،ذیباؽ هی ّلی ٙشصيذاو ؽما که ایى با چیغث؟ هعا ٙاىمعه و ،ؽعىد هی داده يغبث خىد پذس به ًج ع ًج  یٍٙش

ها اهبشیپ و ،پشوسده[ خىد دس سا ؽما ]که اعث  دخحعش اص جىايعذ یهع خذا سعىل :ٙشهىداهام !اعث ؽما هادسی شذ ًج
 دس او اصدواز بعه سا خعىد شدخحع هعى يعه و ًعذک یهع خىاععحگاسی هى دخحش اص يه ؾاویا یول ًذک اصدواز او با و یخىاعحگاس جى

 اهبشیعپ ۀیعرس  و يغع  سا خعىد کعه ایى ّلعث :گٚعث ععپظ Dغعث!یي ؽعما پذس و اعث هى پذس ظنشت آو شایص  Fآوسد خىاهن
 و 84 تایعآ اهعام .يذاؽعث( پغعش ٙشصيعذ ًْعییF ) يگزاؽث باٝی يغلی خىد اص ظنشت آو که ایى با ؟غثیچ ذیخىاي هی
ام سهعى  85  بعه نیهعش  ظنعشت ععىی اص یغعیّ ظنشت هک گىيه هماو هیآ ىیا ىبٜ :ٙشهىد و خىايذ او یبشا سا اْي
 گعاه آو .نیگعشد هی هلعٜع خذا سعىل يغ  به ٙاىمه هادسهاو ٜیىش  اص ضیي ها ،ؽذ هلعٜ اهبشاویپ اوالد شیعا

 و ظغعى) ٙشصيعذاو ،(صهعشا ٙاىمعه) صياو با اهبشیپ ؽذه شکر هیآ ىیا دس :ٙشهىد و شدک اؽاسه آیۀ هباهله به اهام
ث هباهله ذاویه به (ّلی) خىد شاو و (ظغیى  شًعگ دس پیعاهبش ،ّالوه به داد. ؽکغث سا هغیعیاو و ٙس

 ٙشصيعذاو ،ّلعی ٙشصيعذاوکًعذ کعه  هی هحعکي ایعى بعش  داللعث ععخى ایعى ّلعی. اص هعى و اععث هى اص ّلی :ٙشهىد ،اظذ
 :7367 ی،ىبشعع) Dگٚعث. آٙعشیى ؾعاویا بعه و ؽعذ صده ؽعگٚث هىعی اهام پاعخ اص هاسوو باؽًذ.هی يیض پیاهبش

2/389-397F 82-7/78 :7984 ،هیبابى  ابى) 
 اٗطبى سخي در پ٘بهبز فزسًذاى .5-5-2

 و ظغعى بعه شمکعا  ٖمبعشیپ کعه ؽعذه سوایث يیض دیاظاد دس ،آهذه اهام ۀهًاٍش  دس چه آو بش اٙضوو
 آهعذه عًث اه  هًابِ دس که وچًا گٚحًذ هی DپذسE ظنشت آو به ضیي ها آو و شدک یه خياب DپغشE ،ىیظغ
  او  ز  ه  E :ٙشهىد ظنشجؼ که

 
ظ   ى  ه   ی  اً  ب  أ

 
ه  أ ظ   ذ  ٞ  ٙ   ام  ب 

 
ً  أ  سا دو آو که هش ،هغحًذ هى پغش دو ،ظغیى و ظغىD، Eیب 

عی  اب   و  ا  E (.243 :7476 ،یًٝعذوص 73/799F :7995 ،شکّغا  ابى) D.اعث داؽحه دوعث هشا ،بذاسد دوعث ع ً   ى  ی  ز  ه 
 یهحٞع 242F :همعاو ،شکّغعا  ابعى) D.هغعحًذ ديیعا اص هى گ  خىؽبىی دو ،هى پغش دو ایىD، Eای  ي  الذُّ  ى  ه   ی  ح  اي  ع  ی  س  

 (.73/667 :7989 ،یهًذ

 هعصَم ئؤا ٖستگٗضب .5-6

 جعا ععاخثهعی خالٙعث غعحهیؽا سا آيعاو هکع يبعىد لعییدل اهبشیپ با اویّلى  ؾاويذییخى  گٚث ذیبا البحه
 اه  دس ،الهی يـ بش اٙضوو هکبل ذ،ضيیبشخ هًاٝؾه به آو اب و ًًذک بهايه سا آو او اهرال و ّباعی هْحض بى ّبذالّله

 Fبىديذ بهشه بی آو اص دیگشاو و اویّباع هک داؽث وشىد خالٙث هٞام غبک بشای حییفالظ و ثیاهل بیث
 بىد آياو اصاتیاهح اص ای پاسه الهی امکاظ بش جغلو و دايؼ ،اهايحذاسی ،وسُ ،صهذ ،اّحٞادی افىل به بًذییپا ،جٞىا
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 سا بیعث اهع ظلی  الذیى فٚی ،چکاهه ادهۀ دس بًابشایى .يذاؽث يمىدی ّباطبًی عشاو اص کی چیه دس هک
 :دايذ هی اخالٝی عصایای و اوفاٗ بهحشیى داسای سا آياو و ؽمشد یبشه سوصگاس يیکاو و ؽایغحگاو

  ُ عععذ  ععع ٙ  ک  عععى  ر   ٝ عععش   م  ال  ٍم س  عععک  ىا ب   ٚ  ٗ  ا
ععععن  الض   ععععذ  ه  ععععن  وو  اه  ععععذ  ْ  ال   ه   وو  اب 

عععع ععععن  الق  م  ه  ععععن  ال  ائ  ععععىو  ه  م  ٞ   ىو  ائ 
عععع ي   ٝ ععععن   ععععة  ه  ل    د   ب  ه 

ععععه  یععععى  ال   ل 
 

ععععع  ش  ال  وا ال  اإ  و  عععععة  خ  عععععى   ٙ  عععععب   ه  ه   ااب 
عععععع ععععععن  الغ  ذ  ه  ع  اش  م   ب 

ععععععش  وو  ه   ااب 
ععععععععن  ال   ععععععععه  م  ْ  آد  ال   ب 

ععععععععىو  ه   ااب 
و   عععععس  الش  و  د  عععععى  ظ  ٝ  ی ظ 

 
عععععي  ل  أ ه   ااب 

 

Eصاهعذاو آيعاو .گعىي عخى ،ذؽذي واسد دسػ اص سا خالٙث و گؾحًذ ٝايِ ىیجش  کن به ديیا اص هک ٝىهی اص گشید، 
 هعا آو ًذ.هغعح خالٙث آداب هب اویدايا و اوداس  صيذه ؽب ،شاویگ سوصه ،ايثید هعشاب دس ًًذگاوک صذهع ،ّابذاو
 Dچشخذ. هی)ایؾاو(  خىد هایهعىس  بش دیى آعیاب و هغحًذ الهی دیى هعىس

 اص آيعاو ٙنعای  ۀدسبعاس  و يیغعث پىؽعیذه هًقعٚی خشدهًذ هیچ بش ایؾاو ؽایغحگی و بیث اه  بشجشی
  :کًین هیهىسد بغًذه  چًذ بهيمىيه  بشای شا ایى دس ها اعث. ؽذهيٞ   ٙشاواو اظادید دیگشاو صباو

 E :ٙشهىد خذا سعىل
 
  ى  ی  غ  ع  ال   ذ  ل  و   ى  ه   ةٌ ْ  غ  ج   و   ٌى ی  غ  ع  ال   و   ى  غ  ع  ال   و   ی  ل  ّ   و   اي  أ

 ،ّلی ،هىD، Eىو  ىه  ق  ْ  ه   وو  ش  ه  ي  ه 
ک همه ظغیى ٙشصيذاو اص يٚش يه و ظغیى ،ظغى  Dهغعحین. هْقعىم و خذاويعذ شايعب اصهعا(  )اص آلىدگی ؽعذه پا

  ش  ؾ  ب  ال   ش  ی  خ   ی  ل  ّ  E :ٙشهىديذ يیض و (2/376 :7476)ًٝذوصی، 
  ى  م  ٙ 

 
 هعش ،اععث بؾعش بهحعشیى ّلیD ،Eش  ٚ  ک   ذ  ٞ  ٙ   یب  أ

ً   ت  ض  ص  ّ  E :ؽذه يٞ  دوم ۀخلیٚ اص (7/433 :7477 ،بٖذادی) Dاعث کاٙش يپزیشد سا ایى کظ   اء  غ  ال
 
عی   و  أ  ،اا ّیعل  ّ   و  ذ  ل 

گعش ،آوسيذ ديیا به سا ّلی هايًذ که ًذهغح ّاشض گیحی صياوD ،Eش  م  ّ   ک  ل  ه  ل   ی  ل  ّ   ال  ى  ل  و    ّمعشهعش آیًعه  يبعىد ّلعی ا
ک  هعزهب چهعاس اص یکعی) هعالکی هعزهب پیؾعىای ايظ بى هالک اص (7/227 :7476)ًٝذوصی،  Dگشدیذ هی هال
 ا   ث  ٚ  ل  ح  اخ   ذ  ٞ  ل  و  E :ؽذه يٞ  عًث( اه  افلی

  ث  ً  ک   ام  ٙ   ،اياا ه  ص   ه  ی  ل 
 
یّ ق  ه   اه  ا   اٍل ق  خ   خ  ال  ذ   یل  ّ   ال  ا   اه  س  أ ع اه  ا  و   اا ل   ،حاا ه  اف 

 ش  ٞ  ی   اه  ا  و  
 
 يمی ظالث عه بش شض سا اوسٙث و آهذ داؽحن  فادٛ هعمذ شْٚشبى يضد صهايی هذت هىD ،Eآو  ش  ٞ  ال   أ

 پیؾعىای ظًیٚعه ابعى (2/43 :7449 ،ّیعاك ٝامعی) Dخىايعذ. هعی ٝعشآو یا ،بىد خاهىػ یا ،گضاسد هی يماص یا :دیذم
 س   اه  E :گىیذ هی فادٛ اهام ۀدسباس  يیض ظًٚیاو

 
  ث  ی  أ

 
  ش  ٚ  ْ  ش   ى  ه   ه  ٞ  ٙ  أ

  ى  ب 
 شْٚعش اص جعش هٙٞیع سا کغی هىD ،Eذٍ م  ع  ه 

 (6/258 :7473   ،رهبی) Dيذیذم. هعمذ بى
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 گ٘زٕ جًِ٘ت

 ّباععی هْحعضابعى بعه پاععخ و هْاسمعه دس ظلعی العذیى فعٚی ۀچکاهع هعحعىایی بشسععی به گزؽث چه آو دس
 ّباععیاو آو اص سا خالٙعث ای هٝقعیذ دس ،اععث ّباعی دوسۀ ۀبششغح ؽاّشاو و ادیباو اص که هْحض ابى پشداخحین.

 بعا هعنظلعی  العذیى فعٚی ؽعیْی بششغعحۀ ؽعاّش کًذ. هی يٚی بیث اه  و ّلی اهام اص سا آو و دايذ هی
 و بذهعذ سا هْحض ابى پاعخ خىبی به اعث جىايغحه ،ؽذ داده جىمیط هحى دس که يٞلی و ّٞلی دالی  و ٝشآيی ؽىاهذ

بعش اٙنعلیث  دال ٝشآيعی ؽعىاهذ اص هْحعض ابى ادّاهای يٞل دس الذیى یفٚ يمایذ. يٞل سا وی هخحل٘ ادّاهای
 ،خقن الضام باب اص گاه چًیى هن وی کًذ. هی اعحٚاده جيهیش آیۀ و هباهلهآیۀ  هايًذ بیث اه  و ّلی اهام

شىیعذ. دس  هی هعذد Dّباععیاو بعىدو پیعاهبش واسخE هايًذ ،هْحض ابى عخًاو بشخی سد دس ّاهه ٝبىل هىسد هبايی اص
 ،Dپیاهبش ّمىهای پغش يضدیکیE و Dّباعیاو يیای ّباط بى الّلهّبذ بشجشی به اؽاسهE هر  ،يیض هىاسد بشخی

 پاععخی سا هْحعض ابعى شايب اص ؽذه ًّىاو هيالب ،ٝشآيی و کالهی های اعحذالل یا و جاسیخی ؽىاهذ اص اعحٚاده با
 گىیذ. هی دسخىس
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 ٍ هآخذ هٌببع
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 .یالْشب الحشاخ
 ، بیشوت: داس األمىاء.7ٜ ّلی ؽیشی، ىبِیعٞ، جالفحىذ(، 7997) ّلی بى هعمذ ،کىٙی اّرن بىا .3
 هئعغعة األّلمعیبیعشوت: ، ّیعىو أخبعاس الشمعا(، 7984)ؽعیخ فعذوٛ(، هعمعذ بعى ّلعی ) هابى بابىی .4

 .للميبىّات
 .الرٞاٙیة الکحب هئعغة، بیشوت: 7ىبِ، الثقاتٛ(، 7393ابى ظباو، هعمذ بى ظباو ) .5
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 المْشٙة. داس :شوتیب ،2ىبِ، فحر الباری(، جا یب) ىیالذ ؽهاب ی،ّغٞالي ظصش ابى .7
 الٚکش. داس :بیشوت ،جهذیب الحهذیب(، 7444ٛ)عععععععععععععععععععععععععع،  ععععععععععععععععععع .8
 یب :جهشاو، قةالحىاػق المسزقة فی الزد ػلی اهل البذع و الشيذ(، جا یب) هعمذ بى اظمذ ی،رمیاله ظصش ابى .9
 ا.ي

 فادس. داس :شوتیبهسًذ ازمذ، (، جا یب) ظًب  بى اظمذ ،ظًب  ابى .74
 :ةٝعاهش، 4ىبعِ ،ّباط هعمذ بى الّله یوفجعٞیٜ  ،بةفضائل الحسا(، 7434ٛ) هعمذ بى اظمذ ،ظًب  ابى .77
 ی. الصىص ابى داس
 ، بیشوت: داس الکحب الْلمیة.7، ىبِالطبقات الکبزی(، 7994) عْذ بى هعمذ ،عْذ ابى .72
کش، ّلی بى ظغى ) .73  ، بیشوت: داس الٚکش.جاریخ هذیًة دهشق(، 7995ابى ّغا
 ، بیشوت: داس اظیاء الحشاخ الْشبی.7، ىبِالبذایة و الًهایة(، 7988ابى کریش، اعماّی  بى ّمش ) .74
 ، بیشوت: داس الکحب الْلمیة.7، ىبِجفسیز القزآو الؼظین(، 7998) عععععععععععععععععععععععععععععععععععععع، .75
 ، بیشوت: داس القادس.دیىاو(، 7986ابى هْحض، ّبذالّله بى هعمذ ) .76
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 ، چاپ دوم، ٝن: آییى دايؼ.جزخمۀ قزآو کزین(، 7369ايقاسیاو، ظغیى ) .79
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 .یالْشب حابکال داس
 الْذد ،هدلة دیالی ،Dالْباعی الْقش یٙ للؾْش ذةیالصذ ٚةیوالىٍ المْاسمة ٙىE(، 2475) کمش ّادل ،عصن .36
 .546-533 ـف ،68



 1399، زهستاى 20چهارم، پیاپی  ۀشوارپنجن، سال 

 

 
  

67 
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