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 چکیدٌ

اًزبم  1391 سبل ؽبًَاؿُ ام عوبٗت لبًَىتغل٘لٖ ؿكغـؿ ثلكسٖ هػبؿٗك ًفمِ ؿك  –اٗي پژٍّص ثب استفبؿُ ام كٍش تَغ٘فٖ

 ٍ قؼبم هسىي، ؽبًِ احبث ؽبًِ ضبهل وِٖ مًـگ ّبٕ ّنٌِٗ تأه٘ي ام است ػجبكت ضـُ است. ًتبٗذ ًطبى ؿاؿ وِ هػبؿٗك ًفمِ

 ػْـُ ثل ؿائن ػمـ مهبى ام وِ ثبضـ هٖ( مٍرِ ػبؿت -2 ًمػبى بٗ هلؼ -1) غَكت ؿٍ ؿك ؽـهتىبك ٍ ؿكهبى ٍ ؿاكٍ ؽَكان

 ؾبثكِ آى عـٍؿ ٍ ناى٘ه ؿكثبكُ استٖ ضلػ عىن هٗ ًفمِ ثِ عىن ٍ استٖ هبل ٍػـُ ًَع هٗ ًفمِ ؿكٍالغ .ثبضـ ًوٖ َّلض

 ام .وٌ٘ن هٖ تَرِ هغل آى هلؿمٖ هبل ٍؾغ ٍ هٌكمِ ّل سبوٌبى ػبؿت ٍ ػلفٖ ؽبًَاؿگ ضئًَبت ثِ ثلىِ ًـاكؿ ٍرَؿٖ ؽبغ

 ت٘مٍر فٍٗظب اؿإ ٍ ضَّل اقبػت ؿك مى وِ است يٗا ي٘توى ام هلاؿ وِ ثبضـ هٖ ي٘توى -2 ؿائن ػمـ-1 ًفمِ ٍرَة فٗضلا

 وِٖ مً ؿكثبكُ ًفمِ .ثبضـ ضـُ ضلـ اٌٗىِ گ٘لؿ ًوٖ ٍارت غَكت هتؼِ ؿك ًفمِ است ضَّل هٌنل ؿك سىًَت ٍ هؼبضلت عسي

 ًفمِ ثَؿى ثبكؿاك ضلـ ثِ فمف ثبئي قالق ؿك اهب است ٍارت ػـُ مهبى ؿكٖ كرؼ قالق ؿك الجتِ گ٘لؿ هٖ تؼلك نً٘ ضـُ هكلمِ

 گلٗىـٗ ثلاثل ؿك ي٘مٍر ًِ بٗ ثبضـ عبهل صِ ًـاكؿ ًفمِ ضـُ ث٘بى قَكولٖ ثِ ًوَؿُ ٍفبت ضَّلش وِ ّنٖ مً گ٘لؿ هٖ غَكت

 وٌـ ًوٖ اقبػت ضَّل ثلاثل ؿك وِٖ مً .ضَؿ هٖ ًطَم ثبػج عمَق يٗا ًىلؿى تٗكػب ٍ ًـاؿى اًزبم وِ ؿاكًـ ٍظبٗفٖ ٍ عمَق

ٕ ؽَؿؿاك اش مٍرِ ثِ ًفمِ پلؿاؽت امٕ هلؿ صٌبًضِ ٍ گلؿؿ هٖ ًفمِ سمَـ هَرت ؽَؿ اهل يٗا ٍ ضَؿ هٖ هغسَة ًبضنُ

 كوي تلٗي اغلٖ وِ ّب ؽبًَاؿُ .ـًٗوب كا صٗؽَ ًفمِ ؿاؿؽَاست ٍ كفتِ ؿاؿگبُ ثِ آى هكبلجِٕ ثلا تَاًـ هٖٖ ل٘ؿل ّل ثِ ـًٗوب

 ثِ تَاًٌـ هٖ ًفمِ امرولِٖ مًـگ لاهَى٘پٖ عمَل ٍٖ فمْ هَؾَػبت ام بفتيٖ ٗآگبّ ثب ؿٌّـ هٖ ل٘تطى كا ربهؼِ ٍ ارتوبع

 وِ وٌ٘ن هٖ هطبّـُ ؿاؿسلاّب ٍ ّب ؿاؿگبُ ف٘هغ ؿك اهلٍمُ وِ هطىالت امٕ بك٘ثس ـٗضب .ٌـًٗوب ووه ؽبًَاؿُ بى٘ثٌ ٍ استغىبم

 ػـم ام گلفتِ ًطبت ضَؿ هٖ ّب ؽبًَاؿُ ثِٖ ارتوبػ غـهبت ٍ ّب ؽبًَاؿُ بى٘ثٌ گس٘ؾتگٖ امّن ٍ قالق ثبػج ّنٕ هَاكؿ ؿك

ٖ ه ضـُ ث٘بىٖ عمَل ٍٖ فمْ ي٘لَاً لبلت ؿك وِٖ اساله ّبٕ اكمشٕ بك٘ثس ام هبًـى ؿٍك ٍ گلٗىـٗ لجبل ؿك ي٘مٍرٖ آگبّ

 .ثبضـ
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 مقدمٍ. 9

 فمْٖ اعىبم ؿك اسالم عمَلٖ ًظبم ٍ ؿاكؿ هستم٘ن اكتجبـ ًىبط ػمـ قلف٘ي هتمبثل فٍظبٗ ٍ عمَق ثب ؽبًَاؿُ ًظبم استغىبم 

 وِ إ ٍٗژُ اّو٘ت ؿل٘ل ثِ للآى وِ است عمَلٖ رولِ ام مٍرِ ًفمِ عك.است ؿاؿُ للاك ؽبظ تَرِ هَكؿ كا عمَق اٗي ؽَؿ

 مثبى ام وِ است ؿاؿُ للاك ًػَغٖ مهلُ ؿك ماسال اػتمبؿٕ ٍ اسبسٖ هسبئل ٍ ولٖ اعىبم سبٗل هبًٌـ كا آى است، لبئل مى ثلإ

 ؿاكًـ، ًظل اؽتالف ٍ ثغج هتؼـؿٕ هسبئل ؿك اسالم گًَبگَى هقاّت وِ است عـٕ ثِ آٗبت اٗي غلاعت. ضَؿ هٖ هكلط ٍعٖ

 .اًـ ًطـُ اؽتالف ؿصبك آى هػبؿٗك ام ثس٘بكٕ ٍ ًفمِ عك ؿك

 ًظل اؽتالف تٌْب. ًظلًـ اتفبق ؿاكإ هَاكؿ اٗي ؿك فمْب ٍ وٌٌـ هٖ فول كا ًفمِ هػبؿٗك وِ است غلٗغٖ كٍاٗبت ً٘ن آٗبت، هؤٗـ

 ض٘ؼِ فمْبٕ. ً٘ست هقوَك كٍاٗبت ؿك غلاعت ثِ ٍ است ً٘بمهٌـ ثـاًْب مى وِ است هؾتلف مهبًْبٕ ؿك ضلاٗف التؿبٕ ثِ فمْب

 مٍر٘ي كاثكِ وِ ؿاضت تَرِ ثبٗـ لجتِا ؿاكًـ، هٖ ث٘بى كا اٍ ؽبظ ضلاٗف ثب هتٌبست كا مى ً٘بمّبٕ تأه٘ي ٍ هبلٖ عمَق غبلجبً

 عمَق ػٌَاى ثِ آًْب ام ٍ ؿاكؿ هؼٌَٕ ٍ كٍعبًٖ رٌجِ تىبل٘ف ٍ عمَق ام ثس٘بكٕ ٍ ً٘ست هبؿٕ تىبل٘ف ٍ عمَق ثِ هغـٍؿ

 ثِ مهبًى صِ اًفبق تلن رلم ثـاً٘ن اٌٗىِ ثلاى.  االرلاست المم هبؿٕ تىبل٘ف ٍ عمَق هبًٌـ ٍ ضَؿ هٖ تؼج٘ل مٍر٘ي هؼٌَٕ

 صٌ٘ي اكتىبة ثبػج فلؿ، ربًت ام هَاكؿ آى اٗفبى ػـم وِ گلؿؿ هى هَاكؿى صِ ضبهل ًفمِ ؿاًست ثبٗـ  است پَ٘ستِ لَعٍ

 ثبٗـ است، ؽبغى ٍٗژگى ؿاكاى البكة ٍ مٍرِ ًفمِ وِ آًزب ام. ضـ تفى٘ه ثِ لبٗل ثبٗـ هسبلِ اٗي ثلكسى ثلاى. ضَؿ هى رلهى

  ؽ٘ل؟ ٗب ؿاكؿ ٍرَؿ ً٘ن البكة ًفمِ هَكؿ ؿك النام ّو٘ي آٗب ٍ ثَؿُ هَاكؿى صِ ثِ هغـٍؿ مٍرِ اًفبق ثِ فلؿ النام ؿٗـ

 ؿاكؿ هٖ اضؼبك هبؿُ اٗي ثبضـ هٖ عبؾل پژٍّص ثغج هَكؿ هَؾَع ثلؿاكًـُ ؿك 29 هبؿُ 1391 سبل ؽبًَاؿُ ام عوبٗت لبًَى ؿك

 ٍ اقفبل مٍرِ، ًفمِ ٍ هْلِٗ رْ٘نِٗ، فتىل٘ امؿٍاد، سٌـ هٌـكربت ٍ ػمـ ؾوي ضلٍـ ثِ تَرِ ثب ؽَؿ كإٔ ؾوي ؿاؿگبُ

 صگًَگٖ هَكؿ ؿك ٍ تؼ٘٘ي هـًٖ لبًَى( 336) هبؿُ تجػلُ هكبثك قلف٘ي مٍر٘ت اٗبم الوخل ارلت ّوضٌ٘ي ٍ هؼ٘ي كا عول

 .(1385،154غفبٖٗ،) وٌـ هٖ اتؾبف همتؿٖ تػو٘ن ًگْـاكٕ ٍ عؿبًت ّبٕ ّنٌِٗ پلؿاؽت ًغَُ ٍ اقفبل ًگْـاكٕ ٍ عؿبًت

 سبٗل ٍ هبؿك ٍ پـك ثب ٍٕ هاللبت هىبى ٍ مهبى تلت٘ت، قفل، هػلغت ٍ ػبقفٖ ٍاثستگٖ ثِ تَرِ ثب ثبٗـ اؿگبُؿ ّوضٌ٘ي

 لكؼٖ عىن غـٍك ٗب مٍرِ كؾبٗت ؿكغَكت قالق. است مٍرِ هبلٖ عمَق تأؿِٗ ثِ هَوَل قالق حجت. وٌـ تؼ٘٘ي كا ثستگبى

 قالق حجت ثِ هقوَك عمَق ؿكٗبفت ثـٍى مى ّلگبُ ّلعبل، ؿك. ضَؿ هٖ حجت ً٘ن ثِ هغىَم تمس٘ف ٗب مٍد اػسبك ثل ؿاٗل

 الـام هلثَـ هملكات هكبثك ؿاؿگستلٕ اعىبم ارلإ قلٗك ام عمَق اٗي ؿكٗبفت ثلإ قالق حجت ام پس تَاًـ هٖ ؿّـ كؾبٗت

 :اكؿؿ هى ث٘بى صٌ٘ي كا ًفمِ پلؿاؽت ثِ مٍد النام عـٍؿ اٗلاى، م.ق 1107  هبؿُ مٍرِ، ًفمِ ؽػَظ ؿك .وٌـ

 مى ػبؿت غَكت ؿك ؽبؿم ٍ ثبضـ هتٌبست مى ٍؾؼ٘ت ثب هتؼبكف ثكَك وِ الج٘ت احبث ٍ غقا الجسِ، هسىي، ام است ػجبكت ًفمِ

 هَكؿى، ٍاسكِ ثِ ٗب ؿاضتِ ؽبؿهى هلؿى ؽبًِ ؿك مى ّلگبُ هبؿُ، اٗي ثِ تَرِ ثب. اػؿب ًمػبى ٗب هلؼ ٍاسكِ ثِ اٍ اعت٘بد ٗب

 هـًٖ ارلاّبٕ ؾوبًت مى ٕ ًفمِ ثلإ لبًَى ؿك.  ًوبٗـ ؽبؿم تبه٘ي وِ است هىلف هلؿ ثبضـ، ؿاضتِ ؽبؿم ٍ ووه ثِ اعت٘بد

 . پلؿامٗن هٖ ً٘ن هَاكؿ اٗي ثلكسٖ ثِ پژٍّص اٗي ؿك وِ ؿاكؿ ٍرَؿ ً٘ن و٘فلٕ ٍ

 ؿك ثٌوبٗـ؟ كا مؽبؿ ارلت هكبلجِ ضَّل ام ٍ وٌـ ؽـهت ؽَؿ تَاًـ هى مى آٗب وِ است اٗي گلؿؿ هى هكلط رب اٗي ؿك وِ سؤالى

 ػْـُ ام ثتَاًـ ؽَؿ مٍرِ، گبُ ّل اهب است آى تبه٘ي ثِ هىلف فلؿ ثبضـ، ؽبؿم ثِ هغتبد مى اگل ؽ٘ل، مٗلا  گفت: ثبٗـ رَاة

 وِ قَكٕ ّوبى اهّب ضـُ؛ ث٘بى ًفمِ ام هَاكؿٕ ٍ هػبؿٗك. م.ق1107 هبؿُ ؿك. ًـاكؿ ؽبؿم ثِ ً٘بمى ؿٗگل آٗـ ثل ؽَٗص وبكّبى

 وِ ؿٗگل ص٘نّبٕ ام ثس٘بكٕ ٍ ؿكهبى ؿاكٍ، ّنٌِٗ ثٌبثلاٗي ًـاكؿ عػلٕ رٌجِ فَق هبؿُ ؿك هقوَك هَاكؿ: تمـًـهؼ عمَلـاًبى

 پژٍّص اسبسٖ سَال عبل  پژٍّص اٗي ؿك هكلٍعِ هجبعج ثِ تَرِ ثب.ضَؿ هٖ ًفمِ ضبهل ٍ است هتؼبكف هؼبش لَامم رنء

 هَكؿ ً٘ن لبًَى اٗي ؿك آى اػوبل صگًَگٖ ٍ ص٘ست؟ 1391 ًَاؿُؽب ام عوبٗت لبًَى ؿك مى ًفمِ هػبؿٗك وِ است اٗي عبؾل

 آًْب ثلكسٖ ثِ وِ ؿاكؿ للاك ًفمِ ثلإ و٘فلٕ ٍ عمَلٖ ٍ هـًٖ ارلاّبٕ ؾوبًت اٗلاى عمَق ؿك ّوضٌ٘ي گ٘لؿ، هٖ للاك ثلكسٖ

 .پلؿاؽت ؽَاّ٘ن ً٘ن

 

 تحقیق َاي ضريرت. 2
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 ارتوبػٖ للاكؿاؿّبٕ سبٗل ام كا آى وِ است مًبضَٖٗ پًَ٘ـ مٗلثٌبٕ ضَّل ٍ مى ه٘بى ػبقفٖ پًَ٘ـ ٍ ػاللِ ٍ ػطك ضه ثٖ 

 ػمل ثل اعسبس غلجِ ثبػج است هوىي وِ وٌـ هٖ اٗزبؿ ضلاٗكٖ گبّٖ توبٗل ٍ اعسبس اٗي عبل ػ٘ي ؿك اهب.وٌـ هٖ هتوبٗن

 ؿك ثب ٍ ؿكستٖ ثِ هلؿ ٍ مى ًگقاكؿ ٍ ؿّـ للاك الطؼبع تغت كا هَفك مًبضَٖٗ پًَ٘ـ ٗه ثلإ المم ضلاٗف سبٗل ٍ ضَؿ

 پًَ٘ـ امؿٍاد،ثِ ػمـ ؿك ضَّل ٍ مى ٍعمَق عـٍؿ ٍ آٌٗـُ ّوسل ٍ ؽَؿ التػبؿٕ ٍ رسوٖ ٍ كٍعٖ ؽػَغ٘بت ولِ٘ ًظلگلفتي

 ؿٍ ّل ثلإ آى آهـّبٕ پٖ گلفت، ثلىِ ؽَاّـ كا ضَّل ٍ مى گلٗجبى تٌْب ًِ آى ػَالت تلؿٗـ ثٖ وِ ؿٌّـ تي هَفمٖ مًبضَٖٗ

 كا آًْب هؼٌَٕ ٍ هبؿٕ امؿٍاد، تؼْـات ثل عبون لَاً٘ي ٍ عمَق ثِ هلؿ ٍ مى آگبّٖ ثٌبثلاٗي .ثَؿ ؽَاّـ هكلَةًب ثس٘بك ؽبًَاؿُ

 ٍ ه٘طَؿ هكلط ضَّل ؽبًِ ؿك مى عؿَك ام پس ٍ امؿٍاد ٍ ػمـ ام ثؼـ وِ است اهلٕ ّوسل ًفمِ .ولؿ ؽَاّـ هطؾع

 سبمؿ. هٖ ًوبٗبى پ٘ص ام ث٘ص كا عبؾل پژٍّص اًزبم اهل اٗي ٍ ـ،ثبض هكلغ آى ام ثبٗـ هلؿ وِ ؿاكؿ عمَلٖ ٍ هبلٖ آهـّبٕ پٖ

 

 وفقٍ حقًقی تعریف. 3

 ث٘بى گًَِ اٗي ًوًَِ ػٌَاى ثِ كا ًفمِ هػبؿٗك. م.ق 1107 هبؿُ ؿك فمف ثلىِ. است ًىلؿُ اكائِ ًفمِ ام تؼلٗفٖ هـًٖ لبًَى

 ؿك ؽبؿم ٍ ثبضـ هتٌبست مى ٍؾؼ٘ت ثب هتؼبكف قَك ثِ وِ الج٘ت احبث ٍ غقا ٍ الجسِ ٍ هسىي ام است ػجبكت ًفمِ: »است ًوَؿُ

 ثؼؿٖ. است ضـُ اكائِ صٌـٕ تؼبكٗف عمَق، ؿوتلٗي ؿك اهّب. «اػؿب ًمػبى ٗب هلؼ ٍاسكِ ثِ اٍ اعت٘بد ٗب مى ػبؿت غَكت

 تؼلٗف ؿك لؿٗگ ثلؽٖ .(393ظ: 1374 ،1اهبهٖ ٍ غفبٖٗ) «ثبضـ ً٘بم هَكؿ ٍ المم مًـگٖ گقكاى ثلإ وِ ص٘نٕ: »هؼتمـًـ

 كٍعٖ ٍ رسوٖ ٍؾغ ٍ مًـگٖ هغ٘ف ٍ توـى ؿكرِ ثِ تَرِ ثب مى، وِ است ٍسبٗلٖ توبم ًفمِ: »آٍكؿًـ صٌ٘ي تلٕ ربهغ

 ثِ كا آى ػلف» ٗب «هتؼبكف قَك ثِ» ػجبكت اگل كسـ، هٖ ًظل ثِ .(187ظ: 1378 ،2وبتَمٗبى) «است ً٘بمهٌـ ثـاى ؽَؿ،

 رسوٖ ٍؾغ ػلت ثِ مى وِ هَكؿٕ ّوبًٌـ مٗلا. ثَؿ ؽَاّـ تل ؿل٘ك تؼلٗف اٗي ؿ،ضَ اؾبفِ اؽ٘ل تؼلٗف ثِ «ثطٌبسـ كسو٘ت

. ًوَؿ هغسَة ًفمِ رنء كا آى تَاى ًوٖ ؿٗگل اًـ، ولؿُ اؿػب 3فمْب ثلؽٖ وِ قَك ّوبى ثبضـ، هتؼبكفٖ غ٘ل ّنٌِٗ ً٘بمهٌـ

 .(283ظ ،1د: ق1403 ؽوٌٖ٘،)

 

 وفقٍ اقسام. 4

 اعىبم ٍ هبّ٘ت اسبس ثل اسالهٖ ٍعمَق فمِ ؿك. ضَؿ هٖ ًنؿٗىبى ٍ اٍالؿ مٍرِ، ثل فبقاً ضبهل وِ ؿاكؿ هكلمٖ هؼٌبٕ ًفمِ

 : ؿاكؿ ٍرَؿ ًفمِ ًَع ؿٍ هتفبٍت،

 .ثپلؿامؿ ؽَؿ ّوسل ثِ ثبٗـ ضَّل وِ اًفبلٖ: مٍرِ ًفمِ( الف

 آحبك، هبّ٘ت، ثلكسٖ ثِ ضتبكًَ اٗي ؿك. وٌـ ّنٌِٗ ثبٗـ فلمًـاى ٍ ٍالـٗي ً٘بمهٌـٕ عبلت ؿك ضؾع وِ اًفبلٖ: البكة ًفمِ( ة

 .گ٘لؿ هٖ للاك ثلكسٖ هَكؿ ضَّل كٗبست ٍ توى٘ي ثب كا آى كاثكِ ٍ ضَؿ هٖ پلؿاؽتِ مٍرِ ًفمِ ارلإ ؾوبًت ٍ ٍٗژگٖ

 

 قرآن دیدگاٌ از وفقٍ. 5

 .ً٘ست ٗـٕتلؿ ّ٘ش ربٕ هلؿ ثل آى تىل٘ف ٍ ًفمِ اغل ثل آٗبت اٗي ؿاللت ؿك وِ است ضـُ ٍاكؿ ًفمِ ثبة ؿك هتؼـؿٕ آٗبت

 قَك ثِ كا هبؿك لجبس ٍ ؽَكان وِ است المم فلمًـ غبعت ثل .(233 ثملُ،) «ثبلوؼلٍف وسَتْي ٍ كملْي لِ الوَلَؿ ػلٖ» -

 . ثپلؿامؿ هتؼبكف

                                                           
 
 .1374 صْبكم، س تْلاى، ُؿاًطگب اًتطبكات تْلاى، ،«ؽبًَاؿُ عمَق: »اسـاهلل, اهبهٖ عس٘ي؛ سّ٘ـ غفبٖٗ،1
 .1378, پٌزن س ثلًب، ثْوي تْلاى، ،«ؽبًَاؿُ هـًٖ عمَق: »ًبغل وبتَمٗبى، 2
 «.ؽك٘ل هبل ثقل الٖ افااعتبد ؽػَغبً االتفبق ثبة الْ٘بهي االعت٘بد ٗىَى التٖ الػؼجٔ الوؼبلزبت فٖ ٗػلف هب ٍ الـٍاء هٌِ ل٘س اًِ الظبّل» 3
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 وٌٌـُ اًفبق تَاى ثِ اًفبق، ه٘ناى آِٗ اٗي ؿك .(7 قالق،) «اللِّ آتبُ هوب فلٌ٘فك كملِ ػلِ٘ لـك هي ٍ سؼتِ هي فٍسؼٔ لٌ٘فك» -

 آًْب ثِ ؽـاًٍـ وِ آًضِ ام تٌگـستٌـ وِ آًبى ٍ ؽَؿضبى تَاًگلٕ ٕ اًـامُ ثِ ّستٌـ تَاًگل وِ آًبى: فلهبٗـ هٖ ٍ ضـُ هم٘ـ

 .ًوبٌٗـ اًفبق ؿاؿُ،

 .ًوبٗ٘ـ هؼبضلت پسٌـٗـُ ٍ ضبٗستِ قَك ثِ آًْب ثب .(19 ثملُ،) «ثبلوؼلٍف ػبضلٍّي» -

 ٍ ً٘ىٖ ثب ٗب وٌ٘ـ ًگْـاكٕ ضبٗستِ ٍ هتؼبكف قَك ثِ كا( مًبى) آًْب ٗب( 229 لُ،ثم. )«ثبعسبى تسلٗظ اٍ ثبلوؼلٍف فبهسبن» -

 .ًوبٗ٘ـ كّب آًْب اعسبى

 ؽـهتگناك ٍ سلپلست هلؿاى( 34 ًسبء،) «اهَالْن هي اًفمَا ثوب ٍ ثؼؽ ػلٖ ثؼؿْن اللِّ فؿل ثوب الٌسبء ػلٖ لَاهَى اللربل» -

 ام وِ ّبٖٗ اًفبق ؽبقل ثِ ٍ است ؿاؿُ للاك ؿٗگل ثؼؿٖ ثِ ًسجت ثؼؿٖ ثلإ ؽـاًٍـ وِ ّبٖٗ ثلتلٕ ؽبقل ثِ ّستٌـ، مًبى

 ّوضٌ٘ي ٍ ؿاكؿ مًبى ثلإ ًفمِ پلؿاؽت ثِ ًسجت هلؿاى تىل٘ف ثل كٍضٌٖ ؿاللت اؽ٘ل آِٗ. وٌٌـ هٖ( مًبى هَكؿ ؿك) اهَالطبى

 تىل٘ف ٗه فَق آِٗ ؿك هتؼبل ؽـاًٍـ. ٘لؿگ للاك ثغج هَكؿ است المم كٍ اٗي ام. ثبضـ هٖ عىن اٗي عىوت ٍ هجٌب وٌٌـُ ث٘بى

 عك اٗي ثبضـ، هٖ فلمًـاى ٍ ّوسل ثِ ًفمِ ؿاؿى تىل٘ف، ٍ ؽبًَاؿُ ثل كٗبست ّوبى عك،. است ؿاؿُ للاك عك ٗه همبثل ؿك كا

 ىث٘ب كا ضَّل كٗبست ٍ سلپلستٖ اغل وِ اٗي ام ثؼـ فَق آِٗ. است ضـُ سپلؿُ ٍٕ ثِ هلؿ رٌس قج٘ؼٖ ّبٕ ثلتلٕ ؿل٘ل ثِ

 ؽبقل ثِ سلپلستٖ اٗي( »34 ًسبء،) ،«ثؼؽ ػلٖ ثؼؿْن اللِّ فؿل ثوب: »فلهبٗـ هٖ ٍ ًوَؿُ اضبكُ عك اٗي عىوت ثِ وٌـ هٖ

 عمٖ، صٌ٘ي همبثل ؿك ثالفبغلِ ٍ ؿاؿُ للاك آًْب ه٘بى ثطل ًَع هػلغت كٍٕ آفلٌٗص ًظل ام ؽـاًٍـ وِ است ّبٖٗ تفبٍت

 هلؿاى وِ است تؼْـاتٖ ؽبقل ثِ سلپلستٖ اٗي ،«اهَالْن هي اًفمَا ثوب ٍ: »فلهبٗـ هٖ ٍ ؿّـ هٖ للاك ضَّل ػْـُ ثِ كا تىل٘فٖ

 الجتِ .(371ظ ،3د: 1366 ،1ض٘لامٕ هىبكم) «ؿاكًـ ػْـُ ثِ ؽبًَاؿُ ٍ مًبى ثلاثل ؿك هبلٖ ّبٕ پلؿاؽت ٍ ولؿى اًفبق هَكؿ ؿك

 ثبة ام ٍ ارتوبػٖ هػلغت اسبس ثل ثلىِ ً٘ست، هلؿ ارتوبػٖ ٍ اًسبًٖ رْت ام ؽبًَاؿُ، كٗبست ؿك مى ثل هلؿ رٌس ثلتلٕ

 فمف ٍ ًطـُ لبئل اًسبًٖ ولاهت ٍ ثلتلٕ ؿك رٌسّ٘ت ثلإ ًمطٖ ّ٘ش ولٗن للآى. است هلؿاى فكلٕ ٍ قج٘ؼٖ ّبٕ ؽبغ٘ت

 ؽـاًٍـ: »فلهبٌٗـ هٖ كاثكِ اٗي ؿك قجبقجبئٖ ػالهِ .(13 عزلات،)2 ؿاًـ هٖ ؿٗگلاى ثِ ًسجت اًسبى ثلتلٕ هالن تٌْب كا تمَٕ

 ارنا ٍ ؿكؽتٌـ تٌِ ٗه ام ّبٖٗ ضبؽِ مًبى صِ ٍ هلؿاى صِ استخٌب ثـٍى ٍ ّوگٖ هلؿم وِ ولؿُ ث٘بى ولٗوص وتبة ؿك هتؼبل

 وِ همـاك ّوبى. است ارنا اٗي ّوِ ثِ هغتبد ٗبفتي تطى٘ل ؿك اًسبًٖ هزتوغ ٍ ثطلٗت ٍاعـُ قج٘ؼت ثلإ ّستٌـ اثؼبؾٖ ٍ

 ثب هٌبفبت ػوَهٖ، عىن اٗي «ثؼؽ هي ثؼؿىن: » فلهَؿ وِ ّوضٌبى است؛ ً٘ن مًبى رٌس هغتبد است؛ هلؿاى رٌس هغتبد

 ٍ لَت ٍ ضـّت ؿاكإ هلؿاى ًَع هخالً ثبضٌـ؛ ؿاضتِ ؽَؿ ثِ هؾتع ؽػلتٖ هلؿ ٍ مى قبٗفِ ؿٍ ّل ام ٗه ّل وِ ًـاكؿ هؼٌب اٗي

 لـكت، اظْبك ضـّت، اثلام ثِ ً٘بمهٌـ ارتوبػٖ ٍ ٖتىٌَٗ ع٘بت ؿك اًسبًّ٘ت قج٘ؼت صَى. ّستٌـ ػبقفِ ٍ كلت ؿاكإ مًبى ًَع

 ؿٍ عسبة اٗي كٍٕ. ثبضـ هٖ ثطلٕ هزتوغ ؿك ػوَهٖ ؿفغ ٍ رقة هظبّل ام هظْل ؿٍ ؽػلت ؿٍ اٗي... است كعوت ٍ هَؿّت

 ٍ اـافل ام ؿٍك ٍ سبلن هزتوغ فٍق ام وِ است عىوٖ اٗي پس... هتؼبؿلٌـ ّن ثب ٍرَؿٕ احل ٍ ٍمى ًظل ام مى ٍ هلؿ قبٗفِ

 لقا... ضَؿ ًوٖ هٌغلف آى ام ٍ وٌـ هٖ ػول ٍ ضـُ تطى٘ل فكلت سٌت قجك وِ هزتوؼٖ فٍق ام. ضَؿ هٖ هٌجؼج تفلٗف

 ؿك وِ است اؽتالفٖ ػلتص ٍ ضَؿ هٖ هزتوغ ام اضؾبغٖ ٍ قجمبت هتَرِ وِ است اعىبهٖ ؽػَغ٘بت ّب تفبٍت اٗي ّوِ

 ،4د: 1363 قجبقجبئٖ،) «ّستٌـ ضلٗه ارتوبػٖ ٍ اًسبًٖ ىٍم ؿاضتي ؿك ّوِ وِ عبلٖ ؿك است؛ آًبى ارتوبػٖ ٍمى

 ؿاؿُ هلؿ ثِ ثبٗـ سلپلستٖ همبم وِ وٌـ هٖ تػلٗظ رب اٗي ؿك للآى»: است آهـُ ؿٗگلٕ تفس٘ل ؿك ّوضٌ٘ي .(405-406غع

 ٍ ّب هسؤل٘ت ثِ ثبتَرِ هٌظن ٍاعـ كّجلٕ هٌظَك ثلىِ ً٘ست تؼـٕ ٍ ارغبف ٍ استجـاؿ تؼج٘ل اٗي ام هٌظَك ًطَؿ اضتجبُ) ضَؿ

 .(370ظ: 1366 ، ض٘لامٕ هىبكم) «است هلؿ ؿك ؽػَغ٘بتٖ ٍرَؿ ؽبقل ثِ هَلؼّ٘ت اٗي ٍ(... است المم ّبٕ هطَكت

                                                           
1
 .1366 االسالهِّ٘، ؿاكالىتبة تْلاى، ،«ًوًَِ تفس٘ل: »ىؿٗگلا ٍ ًبغل ض٘لامٕ، هىبكم 

2
 «.اتمبون ػٌـاللِّ اولهىن اى» 
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 ولٗن للآى هتلرو٘ي ام ثلؽٖ ًظل ثِ ثلىِ ً٘ست، هبلىبًِ اؽت٘بك 1ثؼؿٖ اػتمبؿ ثلؽالف ٗب تغىن ٗه ضَّل كٗبست كٍ اٗي ام

 كٗبست مثبى، ػلة عمَلـاًبى ام ٗىٖ تؼج٘ل ثِ ٗب اًـ؛ ًوَؿُ تؼج٘ل فلهبًلٍاٗبى ٗب وبكگناكاى ثِ كا «لَاهَى» ولوِ «ضؼلاًٖ» هخل

 اقبػت ثِ هَّظف عـ آى تب مًبى كٍ اٗي ام .(82ظ: ق1420مع٘لٖ،) ً٘ست استجـاؿٕ ٍ است اؿاكٕ عى٘وبًِ سلكِ ٗه ضَّل

 . ًـاكًـ كا آًبى التػبؿٕ ؿكآهـّبٕ ٍ اهَال ؿك بلتؿؽ عك هلؿاى ّلگن ٍ است ّوسلاى عمَق ثِ هلثَـ وِ ّستٌـ ضَّل ام

 

 فقٍ در وفقٍ مصادیق ي حديد. 6

 ؿك وِ لَامهٖ ٍ ضَؿ هٖ رـٗـ اثناك ثِ تجـٗل لـٗوٖ اثناكّبٕ كٍم ّل ٍ ثَؿُ تغَل ؿستؾَش تبكٗؼ قَل ؿك ثطل مًـگٖ ضَُ٘

 ًفمِ هػبؿٗك ضلع اسبس ّو٘ي ثل. است ضـُ ضٌبؽتِ مًـگٖ الٌٗفه ٍ ؾلٍكٕ لَامم رنء عبؾل عبل ؿك ًـاضت ٍرَؿ گقضتِ

 اهَك ثِ ّن هلثَقِ كٍاٗبت ٍ ؿاؿُ اكربع ػلف ثِ هكلك قَك ثِ كا ًفمِ ٍرَة اًفبق، ثِ هلثَـ آٗبت توبم ٍ است ًىلؿُ تؼ٘٘ي كا

 ٍارت ضَّل ثل آى پلؿاؽت ثطٌبسـ، مًـگٖ ّنٌِٗ ٍ ًفمِ ػٌَاى ثِ كا آى ػلف، وِ آًضِ» كٍ اٗي ام. وٌـ هٖ اضبكُ هتؼبكف

 ّبٕ هىبى ٍ هؾتلف اػػبك ؿك فمْب ؿل٘ل ّو٘ي ثِ .(393ظ: ق1404 رَاؿ، هغوـ ؛195ظ تب، ثٖ سجنٍاكٕ، هَهي) «است

 اثي ؛47ظ ،2د تب، ثٖ علٖ،) هػـاق، ضص تغلٗلاالعىبم ؿك ػالهِ صَى ثلؽٖ اًـ، ًوَؿُ اثلام كا هتفبٍتٖ ًظلّبٕ هتفبٍت

. اًـ ضـُ هتؼلؼ كا ث٘طتل ٍ ووتل گلٍّٖ ٍ( 331ظ ،31د: 1366 ًزفٖ،) ـاقهػ ّطت ثؼؿٖ( 236ظ ،9د: ق1404 لـاهِ،

 :فلهبٗـ هٖ هَكؿ اٗي ؿك رَاّل غبعت

 ػبؿت ٍ ػلف ثِ كا اٌْٗب ّوِ وِ ثَؿ آى ثْتل ٍ است اؾكلاة ٍ تطَٗص ؿاكإ( ًفمِ هػبؿٗك ؿك) فمْب ولوبت وِ است كٍضي»

 هٖ آًْب ثِ لؿبٍت همبم ؿك ّب ؿاؿگبُ لؿبت وِ ًوَؿًـ تجؼّ٘ت سٌت اّل ّبٕ وتبة ثؼؿٖ ام آًْب الظبّل ػلٖ ٍ ؿاؿًـ هٖ اكربع

 ٍ عوبم ّنٌِٗ سلهِ، ػكل، ؿاكٍ، ولؿى استخٌب. ثبضـ مى هبٗغتبد توبم ًفمِ، ؿك هالن اگل وِ است ثـْٖٗ مٗلا. پلؿاؽتٌـ

 ٍرَة ثِ لبئل ثبٗـ ًت٘زِ ؿك ثبضـ، ضـُ ٍاكؿ هكلك قَك ثِ ّن ًفمِ ٍ ثبضـ هتؼبكف مًـگٖ هالن، اگل لقا ًـاكؿ ٍرْٖ عزبهت

 عبل گلفتي ًظل ؿك ثب هَاكؿ اٗي ّوِ وِ است آى غغ٘ظ ًظل پس. ً٘ست عػل لبثل وِ هَاكؿ اٗي غ٘ل عتٖ ضـ، ّب اٗي ّوِ

 ث٘ي ّن فللٖ ٍ وٌٌـ هٖ اًفبق مٍرّ٘ت ع٘ج ام مًبًطبى ثِ هلؿاى وِ ضَؿ؛ اكربع ػبؿت ٍ ػلف ثِ غ٘لُ، ٍ هىبى مهبى، مى،

 ام ثلؽٖ فتَإ ؽَاًـى آٍك ضگفت رْت ثـٗي .(336-337غع ّوبى،) «ً٘ست كٍاٗبت ٍ آٗبت ؿك هقوَك غ٘ل ٍ هقوَك اكؿهَ

 عمَق ام ٗىٖ تَسف ؾلٍكت غَكت ؿك هگل ًفمِ ػٌَاى ثِ عوبم ارلت اعتسبة ػـم ؿك( 441ظ ،4د: ق1413 لوٖ،) فمْب

 ؿك عوبم ارلت اعتسبة ػـم است، هؼتمـ هستطىل ؽَؿ وِ وبًكَكّ مٗلا .(187ظ: 1378 وبتَمٗبى،) است اًتمبؿ لبثل ؿاًبى

 ً٘ن لوٖ ه٘لما ؽَؿ ٍ ثَؿُ ؽبغٖ قجمِ ثِ هؾتع ٍ غ٘لهتؼبكف اهل مهبى آى ؿك عوبم آًىِ رْت ثِ است؛ تَرِ٘ لبثل مهبى آى

 لوٖ،. )«است ػبؿت ٍ ػلف ثِ هَوَل ٍ ً٘ست( ًفمِ) آى ثل عـٕ وِ است اٗي ػلوب ث٘ي هطَْك: »فلهبٗـ هٖ وتبة ّوبى ؿك

 .(487ظ ،4د: ق1413

 عوبم اگل ثبضـ ولؿى ًظبفت ثلإ ٗب ولؿى غسل ثلإ صِ عوبم ّنٌِٗ: هؼتمـًـ ّن هؼبغل فمْبٕ ام ثؼؿٖ وِ قَك ّوبى

 ًفمِ هػبؿٗك رنء عوبم ّنٌِٗ ٍ ارلت وٌـ؛ عوبم ؽبًِ ؿك تَاًـ ًوٖ ػقكٕ ٍ سلهب رْت ثِ ٗب ً٘ست هتؼبكف ؽبًِ ؿك ولؿى

 رنء ًجبضـ؛ هتؼبكف ؽبًِ ؿك ولؿى عوبم آًىِ ثِ هطلٍـ عوبم ّنٌِٗ لقا( 9 هسألِ ،283ظ ،2د: ق1403وٌٖ٘،ؽ) است

 ام ثس٘بكٕ ؿك ّن اهلٍمُ عتٖ ٍ ثبضـ هسىي الٌٗفه رنء عوبم عبؾل عبل ؿك ضبٗـ ٍ ضَؿ هٖ هغسَة هتؼبكف ّبٕ ّنٌِٗ

 است ػلفٖ وبهالً اهل ٗه ًفمِ ثٌبثلاٗي. ً٘ست ٍٕ ٍّي مًٖ صٌ٘ي ثلإ ّنٌِٗ ػـم لقا ً٘ست، هتؼبكف هؾبكرٖ صٌ٘ي وطَكّب

 .ثبضـ هٖ هؤحل آى ؿك ؿٗگل هسبئل ٍ ارتوبػٖ ٍؾؼّ٘ت ٍ هىبى ٍ مهبى وِ

 

  زيجٍ وفقٍمصادیق  تیفیيك تیكم. 7
                                                           

1
 آهبؿُ كا ٍٕ هسىي ٍ ؽَكان ربهِ، ٗؼٌٖ ثـّـ؛ ًفمِ ؽَؿ مى ثِ وِ ه٘ـاكؿ ٍا كا هلؿ سَٕ ٗه ام هب هـًٖ لبًَى: »گَٗـ هٖ هٌَصْلٗبى، هْلاًگ٘ن . 

 ام ًمل ثِ». ثگقاكؿ اٍ ؿستلس ؿك كا مًـگٖ عـالل اٗي ثبٗـ ً٘ن مى هبله آٍكؿ فلاّن هسىي ٍ ؽَكان آًبى لإث ثبٗـ استل ٍ است هبله وِ ّوضٌبى وٌـ،

 .258ظ: 1374 هكْلٕ،
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 لؿ٘گ٘ه لاكل مٍرِ ثِ هتؼلك وِ آًضِ است ػلف بك٘هؼ ّوبى وِ ت٘ف٘و لغبل امٖ ى. ٗ ًوَؿٖ ثلكس تَاىٖ ه لغبل ؿٍ ام كا ًفمِ

ٖ ؽبغ اًـامُ تص٘وو ٍ همـاك وِ گلفت ًظل ؿك ـٗثبٕ عـ صِ هلاؿ وِ ت٘وو لغبل امٖ ىٗ ٍ( پَضبن ٍ لجبس – غقا) هخل

 .اًـ ؿاؿُ للاك مى ت٘ضبً ٍ هىبى ٍ مهبى ػلف كا هالن ثلىِ ًـاكؿ

 

  طعام. 7-9

 ٍ ثبضـ هتؼبكف هىبًص بٗ ضْلش ؿك آى اهخبل وِٕ ن٘ص ت٘ف٘و بك٘هؼ ٍ ـًٗوب ل٘س كا ضىوص آى ثب اًسبى وِٕ ن٘ص آى

 ؿاضتِ گَضت ثِ ػبؿت اگل:  هخال لؿ٘ثگ ًظل ؿك كا صٗؽَٕ  مٍرِ ػبؿت ؾوي ؿك ثبضـ اٍٖ ارتوبػ تٍٍ٘ؾؼ اٍ هناد ثِ سبمگبك

 ـًٗوب ِ٘تْ است ٍارت ٌـ٘ثٖ ه غـهِ ًؾَكؿ اگل وِ ؿاضتِ ػبؿت وِٕ ن٘ص آى بٗ ـًٗوب ب٘هؼ صٗثلا كا آى است ٍارت ثبضـ

 .1آى اهخبل ٍ لَُْ ،ٕ صب لهخ

 : لؿ٘گٖ ه اًزبم غَكت ؿٍ ثِ قؼبم ًفمِ پلؿاؽت ت٘ف٘و

 مى وِ ًـاكؿ عك هلؿ غَكت يٗا ؿك وٌـ ؿكست آى ثب ثؾَاّـ صِ ّل تب ؿّـ للاك مٍرِ بك٘اؽت ؿك كاٖٗ غقا ؽبم هَاؿ بٗ پَل-1

 ف٘تىل ثىٌـ ثؾَاّـ صِ ّل آى تب ؿّـ ثـستص كا صؽلر ثؾَاّـ مى اگل ٍ ثؾَكؿ غقا اٍ ثب عتوب وِ وٌـ يٗا ثِ هلنم كا صٗؽَ

 . ثپلؿامؿ كا اش ًفمِ است لٗهب مى گًَِ ّل وِ است ثلآى هلؿ

 ... ٍ ًبى ، ؽلهب هخل ؿّـٖ ه كا ضـُ پؾتِ هَاؿ ي٘ػ بٗ-2

:  هخل آى ضـى آهبؿُ لٍٍٗسب ٌِّٗن ـٗثب ثبضـ ؽبم هَاؿ ؿّـٖ ه للاك صٗؽَ ّوسل بك٘ؿكاؽت وِٖٗ غقا هَاؿ صٌبًضِ اگل پس

 . ؿّـ للاك ّوسلش بك٘اؽت ؿك كا...  گبم ٍ ًفت ،ٖ سَؽت هَاؿ

 ٍ ؽَؿ هلاؿ) وِ رـا وِ يٗا بٗ ٍ ٌـ٘ثٌط سفلُ هٗثلسل...(  ؽَاّل هبؿك،) مٍدٕ ؽَكّب ًبى گلٗؿ هخل تَاًـٖ ه مٍرِٖ عت

 . ـًٗوب هزجَك كا ّوسلش ًـاكؿ عك هلؿ نً٘ غَكت يٗا ؿك وِ ثبضـ(  ّوسلش

ٖ ه للاك هالن مٍرِ ت٘ضبً ٍ ػلف ثِ ت٘ف٘و ٍ ت٘وو لغبل ام وِ است آى قؼبم ٌِ٘مه ؿك ًفمِ پلؿاؽت ؿك ت٘اّو عبئن ًىتِ

 .2ن٘ؿّ

 

  پًشاک. 7-2

ٖ ه آى ثب كا تي فلؿ وِ ربهؼِ ٍ لجبس ل٘لج ام ظبّل پَضص ّوبىٖ ىٗ نٗل٘گٖ ه ًظل كاؿك پَضص ًَع ؿٍ پَضبن ٌِ٘مه ؿك

 . پَضبًٌـٖ ه آى ثب كا ؽبًِ وِٖٗ نّب٘ص آى ٍالغ ؿك كؽتؾَاة ٍ فلشٕ گلٗؿ ٍ پَضبًـ

 هبله اٍ غبعت وِٖ لجبس بٗ عبل ثپَضبًٌـ كا اٍ وِ است آى ؿاكؿ هلؿ گلؿى ثِ مى وِٖ عم تٌْب پَش تي ٍ ربهِ ٌِ٘مه ؿك

 .3است ولؿُ اربكُ كا آى بٗ است ضَّل

 آىٕ استؼبك بٕ ٗزبك٘است صِ لجبس ؿك هلؿ ف٘لتىٖ ؼٌٗ ن٘ىٌ٘ه ًگبُ هغل بٗ ضْل آى مًبى پَضص ثِ پَضص ت٘ف٘و لغبل ام

 لجبس مًبى وِ ـًٗوبٖ ه التؿبء(  ربهؼِ ػلف) هخبلٕ ثلا ثبضـ مىٖ ارتوبػ ت٘هَلؼ ٍ فػل ثب هتٌبست ٍ ـًٗوبٖ ه ي٘تبه كا

 .ـًٗوب ب٘هْ مىٕ ثلا آًلا ـٗثب ضَّل ثبضـ ؿاضتِ آى اهخبل ٍٖ هْوبً ٍ هٌنلٕ ثلا هتؼـؿٕ ّب

 ربهِٖ بؿتٗم نً٘ مهستبى ؿك ٍ است المم اٍ ؽبًِ ل٘غ رْتٕ ا ربهِ ثبضـ ّستٌـ تزول اّل وِٖ وسبً ٍ ؿُامؽبًَا مى صٌبًضِ

 . ؽَاة مهبىٕ ثلا لغبف ٍٕ ـاك٘ثٕ ثلا ؿاك پطن بٗ ؿاك پٌجِ هخل است المم سلهب كفغٕ ثلا

 ًـاؿُ است ثَؿُ بمهٌـً٘ آى ثِ مٍرِ وِ كإ ن٘ص آى وِٖ هـت ـًٗوبٖ وَتبّ صٗؽَ ّوسل ثِ پَضبن ؿاؿى ؿك هلؿ صٌبًضِ

 . 1آٍكؿ رب ثِ كا آىٕ لؿب ـٗثب ثبضـ

                                                           
 ظ 4 د ؽبًَاؿُ عمَق ؿك هكلت يّ٘و ٍ 307ٍ 308غع ،ٖ ػجبس ربهغ ٍ 116 ظّوبى،ٖ ّوـإً هَسَ ثبلل هغوـ ـ٘س تلروِ ، ِل٘الَس لٗتغل .1

 . تاس ضـُ فول 435

  116-119 غع ،ّوبى ٖ ّوـإً هَسَ ثبلل هغوـ ـ٘س تلروِ ، ِل٘الَس لٗتغل .1

 118 ظ ّوبى.2
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 ثِ ـًٗوب استفبؿُ مٍرِ ـٗثب وِ هـت آى ام ووتل ثؼـ ٍ ـًٗوب ِ٘تْ صٗؽَ ّوسلٕ ثلاٖ لجبس هلؿ اگل:  مٍرِ استفبؿُ ت٘ف٘و

 آى ام ووتل بٗ ـًٗوب گلٗؿٖ لجبسٕ ؾبتمب مٍرِ ٍ ثبضـ ًَ بٗ ثوبؿ سبلن اگل اهب ثؾلؿ گلٗؿٖ لجبس است ٍارت ثلهلؿ ثلٍؿ سللت

 .ـًٗوب ِ٘تْ آى ام ثـل ستًٕ٘ بمً٘ وِ است آى هلؿ ف٘تىل ـًٗوب هٌـكس ٍ وٌِْ هـت

 ٍٍارت المم مٍرِ پَضصٕ ثلا ًَ س لجب ـٗؽل غَكت يٗا ؿك وِ ثبضـ مٍرِ ل٘تمػ ثـٍى وِٖ مهبً ّن آى غَكت هٗ ؿك هگل

 .2است حبثت هلؿ ثلفهِ ٍ است

 آى لٍِ٘س ثِ وِ ضَؿ ِ٘تْ فلش صٗثلا وِ ؿاكؿ عك مٍرِ ٌِ٘مه يٗا ؿك ثبضـٖ ه كؽتؾَاة لٍٍٗسب فلش صپَض گلٗؿ ًَع

 يٗا ؿك ٍ ؿاكؿ كا آى ام اًتفبع ٍ استفبؿُ عك ٍ ؿاكؿ المم ثبلص ٍ ٍتطه لغبف هبًٌـ ؽَاةٕ ثلا وِ كا آًضِ ٍ ثپَضبًـ كا ي٘مه

 .ـًٗوب استفبؿُ ثبضـ هَكؿاستفبؿُ وِٖٗ رب تب ـٗثب كٍرِ نً٘ ٌِ٘مه

 

  مسکه. 7-3

 . ثبضـ ؽبًَاؿُ ت٘اهٌ ٍ آكاهص ٍِٗهب ثبضٌـ ؿاضتِ سىًَت آى ؿك وِٖ سلپٌبّ ّوبى ثبضـٖ ه مٍرِ هسىي ًفمِٕ ارنا گلٗامؿ

 ـًٗوب ثلقلف كا مٍرِٕ ْبٗبمهٌـً٘ وِ ثبضـ ـٗثبٕ ا گًَِ ثِ ؽبًِ ٍ ن٘وٌٖ ه ًگبُ هىبى آى ؿك اٍ اهخبل ثِ هسىي ت٘ف٘و ؿكثبكُ

 ثِ هتٌبست ٍ رـاٖ هَئ وِ٘ؽ بٗ وَػ ثبضـ ٌبىً٘ط صبؿك ام اگل:  هخال ثبضـ(  قجمِ وـام ام هلاؿ) مٍرِ ت٘ضبً ثب هتٌبست ٍ

 (  است پلؿاؽتِ مٍرِ هسىي ثِ م ٍ ق 1114 هبؿُ ؿك) 3وٌـٖ ه تصٗوفب كا اٍ عبل

 . 4ثبضـ ضـُ ؿاؿُ مى ثِ هسىي ي٘٘تؼ كب٘اؽت آًىِ ًگل ـًٗوب سىًَت وٌـٖ ه ي٘٘تؼ ٍ ِ٘تْ ضَّل وِٖ هٌنل ؿك ـٗثب مى

(  ضَّل ؽبًَاؿُ هخل) ٌـًٗگنٖ سىٌ آى ؿكٖ وس ّوسلش ٍ اٍ رن وِ ـًٗوب رـا ؽبًِ ؽَاست ؿك صٗؽَ مٍد ام مٍرِ صٌبًضِ

 بٗ ًجبضـ ص٘ثٖ اقبل بٗ ثبضـ ؿكست ؽبًِ صِ عبل صٗؽَ ٍٍسغٖٗ تَاًب عـ ؿك الجتِ ـًٗوب ِ٘تْ كا آى وِ است ٍارت ثلهلؿ

 . 5ثبضـٖ ه ّوسلشٕ ثلا رـا هٌنل ِ٘تْ ثِ هَظف صٗؽَ ٍسغ ثلعست وٌـ ِٗػبك بٕ ٗا ُاربك

  است ًوَؿُ اضبكُ اهل يٗا ثِ م.  ق 1115 هبؿُ

 غـُ٘ػل هسىي تَاًـٖ ه مى ثبضـ مىٕ ثلاٖ ضلافت بٖ ٗهبل بٖ ٗثـً ؾلك ٍ ؽَف هتؿوي هٌنل هٗ ؿك ضَّل ٍ مى ثَؿى اگل

 . 6ـًٗوب بك٘اؽت

 . ثَؿ ؽَاّـ ضَّل ثلػْـُ ًفمِ است هؼقٍك هنثَك هٌنل ثِ گطتي ثبم ؿك ىم وِٖ مهبً تب

 : است ضـُ بى٘ث ؽَف سِ ام م.  ق 1115 ٍ هبؿُ يٗا ؿك

  ثبضـ ؽبئف اٍ وسبى بٗ ضَّل رلط ٍ ؾلة ام مى آًىِ هبًٌـٖ : ربً ؾلك-1

  ٌـٗثلٍثب كا اٍ اهَال اٍ وسبى بٗ مٍد ثبضـ ؽبئف مى آًىِ هبًٌـٖ : هبل ؾلك-2

ٕ آثلٍ ٍ ضلافت ام اٍٖ هسىًَ هٌنل ثِ مٍد ًبثبة ؿٍستبى آهـ ٍ كفت ٍ هؼبضلت ػلت ثِ مٍرِ آًىِ هبًٌـٖ : ضلافت ؾلك-3

 . 7ثبضـ ؽبئف صٗؽَ

 ؿك وِ ثبضـ مٍرِ ثب هسىي بك٘اؽت وِ ثبضـ ولؿُ ضلـ ػمـ ؾوي ؿك ٌىِٗا هگل است مٍد ثب هسىي ٍ سىًَت بك٘اؽت اغل، ؿك

 اضبكُ اهل يٗا ثِ لٗم سَال ؿك وِ ضَؿٖ ه گلفتِ ًظل ؿك ثـاًـ اغالط اٍ وِٖٗ آًزب ٍ مى بمً٘ ثلاسبس هلؿ ف٘تىل غَكت يٗا

 . است ضـُ

                                                                                                                                                                                     
 293 ظ ،ّوبى،ؿاهبؿ ل٘ه 435 ظ 4 د اهبهٖ،عسي ،ّوبى، ، 307ٍ 308 غع ،ٖػجبس ربهغ 25ٍ 26ٍ 72 ظ السالم غٗضلا وِرتل.3

 .است آهـُ 728 ظ السالم غٗضلا تلروِ وتبة ؿك هكلت يّ٘و ٍ  118 ظ ،ّوبى ،ّٖوـإً هَسَ ثبلل هغوـ ـ٘س تلروِ ،ِل٘الَس لٗتغل .1

 117 ظ .ّوبى،2

 310 ظّوبى ،  ، لؿاهبؿ٘ه هغمك .3

  است ضـُ بى٘ث 112 ،ظ 3 د ، يًَٗ كسبلِ ٍ 117 ظ، ّوبى ،ّٖوـإً هَسَ ثبلل هغوـ ـ٘س تلروِ ، ِل٘الَس لٗتغل .1

 212 ظ ،ّوبى،لؿاهبؿ٘ه هغمك .2

 312 ٍ 313 غع ّوبى.3
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ٖ ه مى ىِٗضْل آى ؿك ٌىِٗا لـكت مى آى ضَّل اوٌَى ٍ ثبضـ ؿاضتِ كا هىبى عك وِ ثبضـ ولؿُ ضلـ ػمـ ؾوي ؿك وِٖ مً

 ؿك ـًٗوبٖ مًـگ بلص٘ػ ل٘ه هكبثك وِ ًـاكؿٖ لـكت ضگًَِّ٘ ٍ ـًٗوب ىًَتس ٍ ثلٍؿ كٍستب ثِ ـٗثب ٍ ًـاكؿ وٌـٖ مًـگ ؽَاّـ

 ؟ استٕ ا اًـامُ صِ تب سىًَت ٍ ًفمِ عك غَكت يٗا

 .1ضَؿٖ ه ٍارت ثلّوسلش مٍرِ ًفمِ ٍ هؾبكد ٍ ثگقاكؿ ًظل هَكؿ هىبى ؿك كا مى ٍ وٌـ ػول ضلـ ثلقجك ـٗثب ضَّل:  رَاة

 ٍ مٍرِ ت٘ضبً ٍ ػلف ًفمِ ارناء گلٗؿ هخل هالن ثلىِ ًطـُ بى٘ثٖ هطؾػ همـاك َقعم ٍ ضلع ِ٘امًبع نً٘ ت٘وو لغبل ام

 . است هالن ضْل بٗ هغل آى ؿك اٍ اهخبل

 

  خدمتکار. 7-4

:  ل٘لج ام ؿّـٖ ه للاك مٍرِ ؿستلس ٍؿك آهبؿُ كاٖ مًـگ لٗؽَؿٍسب وبك احل ؿك وِ استٖ وس اٍ وِ ضـُ بى٘ث ؽبؿم فٗتؼل ؿك

 . پلؿامؿٖ ه ثىبك هٌنل ؿك وِ ّب يٗا ٍاهخبل آضپن ، ولفت ، ًَول

 اًزبم ثِ ـٗثب ؽَؿش مى غَكت يٗا ل٘غ ؿك ٍ ثبضـ عطوت ثب ٍ رالل ٍ ربُ ثب ؽبًَاؿُ ام وِ استٖ غَكت ؿك ؽـهتىبك ؿاؿى

 . 2ن٘وٌٖ ه ًگبُ ربهؼِ ٍ ػلف ثِ نً٘ ٌِ٘مه يٗا ؿك ٍ ثلسٌـٕ ؿاك ؽبًِ فٍٗظب اهَك

  لؿ٘ثگ ؽـهتىبك صٗؽَ مٍرِٕ ثلا وِ ضَؿٖ ه ٍارت مٍدثل غَكت ؿٍ ؿك ؽـهتىبك ؿكثبكُ

 . ـًٗوب ِ٘تْ ؽـهتىبك ّوسلشٕ ثلا وِ است ٍارت ثلهلؿ ثبضـ ؽـهتىبك اّل ٍ تزول ثب ؽبًَاؿُ ام اگل-1

  .است ًوَؿُ اضبكُ اهل يٗا ثِ م.  ق 1107 هبؿُ ٍ ثىٌـ وبك ًتَاًـ وِ ثبضـ ؿاضتِ ًمػبى بٗ هلؼ مٍرِ اگل-2

 .3 اػؿبء ًمػبى بٗ هلؼ ٍاسكِ ثِ اٍ بد٘اعت بٗ ؽبؿم ؿاضتي ثِ مى ػبؿت غَكت ؿك ؽبؿم

 هَكؿ يٗا ٍؿك ؿاضتِ ن٘وٌ تب صٌـ پـكش ؽبًَاؿُ ؿك صٌـ ّل ستً٘ ٍارت نًٖ٘ ىٗ ام بؿتلٍٗم ثؾلؿ كا ن٘وٌ وِ ستً٘ المم ثلمٍد

 . ستً٘ ٍدم ثلػْـُ ؽـهتىبكٕ  ًفمِ ؾوي ؿك ثىٌـ تَاًـٖ ه كا ًَول هٗ ام بؿُٗم هٌغ ضَّلش

 ًجبضـ اٍ ثِٖ كاؾ ضَّل اگل اهب ستً٘ آى ؿكٖ اضىبل ٍ ؽَة وِ ثبضـٖ كاؾ اٍ ثِ هلؿ وِ ثبضـ ؿاضتِٕ ؽـهتىبك مٍرِ صٌبًضِ

 ؽَؿم هي ٍ ثـُ هي ثِ كا ن٘وٌ ارلت وِ وٌـ بى٘ث مى صٌبًضِ آٍكؿ هٌنل ثِ إٍ رب كا گلٗؿٖ وس ٍ وٌـ لٍى٘ث كا اٍ تَاًـٖ ه

 . 4ستً٘ المم ثلمٍد ؿاؿى رلتا وٌنٖ ه كا ؽَؿ ؽـهت
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 بمهٌـً٘ آى ثِ اشٖ مًـگ ؿك مى ىِ٘نّبئ٘ص رولِ ام ضَؿٖ ه هغسَة ًفمِ ارناء ام ثبضـ هغتبد آى ثِٖ مًـگبًٕ ثلا مى آًضِ

 . است مى صٍٗآكا ثْـاضت لٍٗسب است هغتبد ٍ

 ارلت ٍ صٗؽَٕ ثَ ٍ سلهِ) غبثَى ، كٍغي ، ضبًِ صَى ٌـو پبن ثـى ام كا وخبفت آى ثب وِ استٕ ن٘ص آى ثْـاضت لٍٗسب

 هتؼبكف بٗ ًجبضـ هٌنل ؿك عوبم ٍ ثبضـ سلهب وِٖ مهبً ّن آى ضَؿٖ ه المم عوبم ارلت غَكت هٗ ؿك(  5ستً٘ المم عوبم

 . است المم ثلهلؿ ثبضـ ؿضَاكٖ رْت ّل ثِٖ ول قَك ثِ هوىي ل٘غ بٗ ٍ ًجبضـ

 . 6ؽَكؿٖ ًو صطن ثِٕ ا هبؿُ ٌِ٘مه يٗا ؿك صٌـ ّل ثبضـٖ ه مٍرِ ًفمِ رنء نً٘ تثْـاض ٍ صٗآكا لَامم يٗثٌبثلا

                                                           
ٖ گبًٗگلپب كؾب هغوـ ـ٘س عبدٕ آلبٖ الؼطو  اهلل ِٗآ عؿلت ػػوت ، ت٘ث اّل فمِ ، ؿٍم ،1364 ، لن ، نٗول ؿاكالملآى هَسسِ ، الوسبئل هزوغ.1

 183 ظ، 2 د ،ٖ (الؼبل هـظلِ)

 117ظ، ّوبى ،ّٖوـإً هَسَ ثبلل هغوـ ـ٘س تلروِ ، ِل٘الَس لٗتغل .2

 435 ٍ 436 غع ّوبى،،ٖ اهبه اسـاهلل ٍٖ غفبئ عسي .3

  307ٍ 308 ظّوبى ، ،ٖ ػجبس ربهغ.1

 723ٍ 724 غع،ّوبى ، السالم غٗضلا تلروِ.2

 307ٍ 308 غع ،ّوبى،ٖػجبس ربهغ-118 ظ ، ّوبى،ّٖوـإً هَسَ ثبلل هغوـ ـ٘س تلروِ ، ِل٘الَس لٗتغل .3
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ٖ ه ضبهل كا صٗآكا لٍٗسب عبؾل مهبى ؿك ٍ ستً٘ مى ًفمِ رنء سلهِ ٍ ؽَشٕ ثَ وِ گفت تَاىٖ ه ضـ بى٘ث آًضِ ثٌبثل پس

ٖ ه هغسَة مى بربت٘اعت ام ٍ ٌتٗمٖ ًَػ بّ يٗا وِ يٗا ثِ تَرِ ثب اهب است بهـًُ٘ ثطوبك ًفمِ رنء ّب يٗا صٌـ ّل وِ ضَؿ

 . ثپلؿامؿ آًْب ِ٘تْ ثِ است ثْتل هلؿ وِ كسـٖ ه ًظل ثِ ضَؿ

 : ـٗفلهبٖ ه وِ ضـُ بى٘ث( ظ) بهجل٘پ ام جٗعـ وِ ّوبًگًَِ

 ٍ لَلِ غتسوٖ الت لُ٘غ ػي الغػبى مٍرْب هي الوتجلرِ ثؼلْب هغ ِ٘القل اّلْبٖ ف نُٗالؼن لُ٘الس الَاؿٍؿ ًسبئىن ل٘ؽ هي اى

 گبًگبى٘ث ام اهب وٌـٖ ه ٌتٗم ٍ صٗآكا ضَّلشٕ ثلا طتل٘ث وِ استٖ مً ضوب مًبى يٗثْتل:  فلهَؿ( ظ)  ؽـا بهجل٘پ اهلُ غ٘تك

 . 1پَضبًـٖ ه كا ؽَؿ

 

  ضیمر زيجٍ وفقٍ. 8

 هؼبلزِٕ ثلاٖٗ ّب ٌٍِّٗن ؿكهبى كاُ استٕ وبك٘ث ـٗآٖ ه ص٘پ ص٘مًـگ ؿكٖ وس ثلّل ٍ است ت٘اّو عبئن وِ هْن هجبعج ام

 . ضَؿٖ ه ٍارت ثلمٍدٕ عـ صِ تب ؽٗهل مٍرِٕ هـاٍا ٍ هؾبكد عبل ضَؿٖ ه غلف آى

ٖ ًو هجتال آى ثِ سبل قَل ؿكٖ وس ووتل وِ استٖٗ ؿكؿّب ٍٕ بك٘ث ػلت ثِ ّب آى ثِ بد٘اعت وِ هتؼلافٕ ؿاكٍّب ِ٘تْٕ ثلا

 اغَال ٍ ؿاكؿ ثبالٕ ّب ٌِّٗن ثِ بد٘اعت ؿاضتِٖ ٌ٘سٌگ كب٘ثس هؾبكد ثِ بد٘اعت وِٖ ٌ٘سٌگ هؾبكد ٍ ؿاكٍ الظبّلٖ ػل ضَؿ

 . ستً٘ ثلضَّل ٍارت ًفمِ رنء – كگل هخل ضَؿٖ ه هجتال آًْب ثِٕ افلاؿ

 ٍ تبهل هغل بد٘اعت غَكت ؿك عزبهت بٗ مؿى كي ارلت ثبضـ ؿاضتِ ي٘سٌگ هؾبكد ثِ بد٘اعت ّوسل اگلهؼبلزِ هؾػَغب

 .2 است اضىبل

 : ؿاكؿ ٍرَؿ عبلت ؿٍ آى ًفمِ پلؿاؽت ءاثتال ٍٕ وبك٘ث ٌِ٘مه ؿك

 ٍ وبكستبى٘ث ٌِّٗن ٍ پنضه ؿستونؿ ٍ پَل ل٘لج ام آًْبٕ هـاٍا ٍ ٌِّٗن وِ...  ٍ ؿكؿ صطن ٍ بٗهبالك هخل سبؿُٕ ّبٕ وبك٘ث-1

 . ضَؿٖ ه هغسَة مٍرِٕ  ًفمِ رنء ٍ است ضَّل ثلػْـُ آًْب اهخبل ٍٖ رلاع ،ػول ؽبكد ثِ هسبفلت

 . ؿاكؿ فلاٍاى ٍ ي٘سٌگٕ ّب ٌِّٗن ثِ بمً٘ آًْبٕ هـاٍا وِٖٗ ّب ٕوبك٘ث ؿكثبكُ-2

 . است مٍرِ ؽَؿ ثب ثبضـٖ غٌ مٍرِ ٍ ل٘فم مٍد اگل وِ ضَؿ ؿاؿُ ظ٘تَؾ ـٗثب

 . است مٍد ػْـُ ثِ ثبضـ ل٘فم مٍرِ ٍٖ غٌ مٍد اگل اهب

 ؿاكؿ ثلػْـُ كا صٗؽَ مٍرِٖ سلپلست ٍ است اٍٖ مًـگ هٗضل وِ يٗا ثبة ام ؿاكؿ تمـم ثلمٍرِ ٌِ٘مه يٗا ؿك مٍد وِ صلا

 اهخبل ػبؿت ٍ ػلف ثلىِ ًىلؿُ بى٘ث ًفمِٕ ثلإ عـ ضلع وِ صلا وٌٌـٖ ه ي٘تبه كا ٌِّٗن گلٗىـٗ ثب ثبضٌـ ل٘فم ؿٍ ّل صٌبًضِ

 .3 است ؿاضتِ بى٘ث كا هىبى ٍ مهبى آى ؿك اٍ

 . است ضـُ اضبكُ آى ثِ لٗف سَال ؿك وِ است مٍرِ ًفمِ ؿك ؿاؽل وبىٗما ٌِّٗن وِ ضـُ بى٘ث

 . 4است مٍرِ ًفمِ:  رَاة ؟ اٍالؿ بٗ است مٍرِ ًفمِ ؿك ؿاؽل وبىٗما ٌِّٗن بٗآ

 مٍرِٕ وبك٘ث ًَع ٌىِٗا ٍ ن٘وٌٖ ه ًگبُ ربهؼِ ػلف ثِ مٍرِ ؿكهبى ٍ ؿاكٍٕ ّب ٌِّٗن پلؿاؽت ت٘ف٘و ٍ ت٘وو لغبل ام پس

 هلؿ وِ كسـٖ ه ًظل ثِ ؿاكؿ حَاة ـًٗوبٖ ه صٗؽَ ّوسلٕ ثلا هلؿ وِٕ ا ٌِّٗن ٍ ؽلد وِ يٗا ثِ تَرِ ثب اهب ثبضـٖ ه صِ

 . است ضـُ اضبكُ آى ثِ لٗم تٗكٍا ؿك وِ ّوبًگًَِ ـًٗوب ّوسلش عك ؿك كا لكف يٗا است ثْتل

ٕ الـ ارلا اػكوْب اّلهٖ ػل اًفمتِ ٌبكٗؿ ٍ ي٘هسىٖ ػل ثِ تػـلت ٌبكٗؿ ٍ كلجِٖ ف اًفمتِ ٌبكٗؿ ٍ اهلل ل٘سجٖ ف اًفمتِ ٌبكٗؿ

 . اّلهٖ ػل اًفمتِ

                                                           
 ( هفَْم ثِ ًمل)  هغمك تلروِ ، 235 ظ ، 103 د ،ٖ هزلس ػالهِ ٓ صْبكم ، 1373، زب٘ث ،ٖ وتبثض ، االًَاك ثغبك.4

 116 ظ 4 د، ّوبى ،ٖ ّوـإً هَسَ ثبلل هغوـ ـ٘س تلروِ ، ِل٘الَس لٗتغل .1

 217 ٍ 288 غع ،ٕ رَاؿ پَك وبظن تلروِ ، تبٖ ث ، تْلاى ، كسبلت ، گبًِ پٌذ هقاّتٖ ( م٘تكج)  فمِ ،رَاؿ هغوـ غٌِ٘،ه .2

 435 ٍ 436 ،غع ،، عسي،ّوبىٖ اهبه .1

 182 ظ 2 د الوسبئل هزوغ.2
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ٕ ثلا ّنٕ ٌبكٗؿ ٍٕ ا ؿاؿُ غـلِٖٗ ٌَا٘ث ثِٕ ٌبكٗؿ ٍٕ ا ثلؿُ ولؿى آماؿٕ ثلا ٌبكٗؿ هٕ ٗا ًوَؿُ ٌِّٗن ؽـا كاُ ؿك ٌبكٗؿ هٗ

 . 1ٕا ًوَؿُ ٌِّٗن ات ثلؽبًَاؿُ وِ استٕ ٌبكٗؿ آى حَاة ٍ پبؿاش ؿك آًْب يٗتل پلضىَُ ٌهٗإ ا ولؿُ ٌِّٗن ات ؽبًَاؿُ
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 ؿك هلؿ ف٘تىل آًگبُ ٍ ٍارت ل٘غ بٗ ٍارت سفل ثبضـٖ هٖ ًَػ صِ ام مٍرِ سفل ن٘ثـاً ـٗثب وِ كسـٖ ه ًظل ثِ هْن ًىتِ يٗا

 . ثبضـٖ ه غَكت صِ ثِ مٍرِ ًفمِ ؿاؿى

 سبلف هلؿ ام ًفمِ ٍ ثؾَاًـ توبم كا ًوبم ـٗثب ستً٘ ٍارت ثلاٍ وِ كٍؿٕ سفل ثِ ضَّل اربمُ ثـٍى مى صٌبًضِ اٍل عبل ؿك

 .2 ستً٘ ضَّل ثلػْـُ آىٕ لؿب ٍ كٍؿٖ ه ي٘ث ام نش٘آه ٍٖ ؽَاث ّن عك ًجبضـ ّوسلش اگل هسبفلت ثب يٗثٌبثلا طَؿ٘ه

 مٍرِ ًفمِ ٍ ثؾَاًـ ضىستِ كا ًوبمش ـٗثب ـًٗوب هسبفلت عذ سفل هخلٖ ضلػ ٍارت اًزبم ؽبقل ثِ مٍرِ وِ يٗا:  ؿٍم عبلت

 .ثبضـٖ ه اش مٍرِٕ  ًفمِ پلؿاؽت ثِ هلؿ ف٘تىل پس است حبثت ثلهلؿ

 .3 است ضَّل ثلػْـُ مٍرِ ًفمِ وٌـ سفل ، هؼبلزِٕ ثلا هسبفلت:  هخلٖ بت٘ع اهَكٕ ثلا مٍرِ ّن وِٖ غَكت ؿك

 كا اٍ ؽلد ـٗثب ثجلؿ سفل ثِ كا مى وِ ثبضـ لٗهب ضَّل اگلٖ ٍل ستً٘ ضَّل ثب ثبضـ ٍقي هؾبكد ام طتل٘ث اگل مى سفل هؾبكد

 . 4ثـّـ
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 ضـ ثلآى ٍرَؿؿاكؿ آى ثِ هلثَـٕ ارلا ٍ ًفمِ هَؾَع ثلسل ّب ؽبًَاؿُ ٍ ارتوبع ؿك وِٖ هطىالت امٕ بك٘ثس هطبّـُ ثب هغمك

 ثِ هلثَـ ّب ؽبًَاؿُ ي٘ث اؽتالف هَاكؿ امٕ بك٘ثس اهلٍمُ ضَؿ حولٍالغ هخول بك٘ثس وِ ـًٗوب وستٖ اقالػبت ٌِ٘مه يٗا ؿك تب

 .ثبضـٖ ه آىٕ ارنا ٍ ًِفم

 ؽبًِ ضبهل وِٖ مًـگٕ ّب ٌِّٗن ي٘تبه ام است ػجبكت ضـُ عبغل عمَق ٍ فمِ ـگبُٗؿ ام ًفمِ ؿكثبكُ ك٘تغم يٗا ؿك آًضِ

 ام وِ ثبضـٖ ه( مٍرِ ػبؿت -2 ًمػبى بٗ هلؼ-1) غَكت ؿٍ ؿك ؽـهتىبك ٍ ؿكهبى ٍ ؿاكٍ ؽَكان ٍ قؼبم ، هسىي ؽبًِ احبث

 . ثبضـٖ ًو ضَّل ثلػْـُ ستً٘ ٍارت ثلهلؿ ًفمِ امؿٍاد تب ػمـ ي٘ث فبغلِ جتِال ٍ ؿائن ػمـ مهبى

 ًـاكؿ ٍرَؿٖ ؽبغ ؾبثكِ اى ٍعـٍؿ ناى٘ه ؿكثبكُ استٖ ضلػ عىن هٗ ًفمِ ثِ عىن ٍ استٖ هبل ٍػـُ ًَع هٗ ًفمِ ٍالغ ؿك

 . ن٘وٌٖ ه ِتَر هغل آى هلؿمٖ هبل ٍٍؾغ هٌكمِ ّل سبوٌبى ػبؿت ٍ ػلفٖ ؽبًَاؿگ ضئًَبت ثِ ثلىِ

 فٍٗظبٕ ٍاؿا ضَّل اقبػت ؿك مى وِ است يٗا ي٘توى م ا هلاؿ وِ ثبضـٖ ه ي٘توى-2 ؿائن ػمـ-1 ًفمِ ٍرَة فٗضلا ام

 .ثبضـ ضـُ ضلـ وِ يٗا لؿ٘گٖ ًو ٍارت غَكت هتؼِ ؿك ًفمِ است ضَّل هٌنل ؿك سىًَت ٍ هؼبضلت عسي ت٘مٍر

 ثِ فمف ثبئي قالق ؿك اهب است ٍارت ػـُ مهبى ؿكٖ كرؼ قالق ؿك الجتِ لؿ٘گٖ ه تؼلك نً٘ ضـُ هكلمِ وِٖ مً ؿكثبكُ ًفمِ

 بٗ ثبضـ عبهل صِ ًـاكؿ ًفمِ ُ ضـُ بى٘ثٖ ول قَك ثِ ًوَؿُ ٍفبت ضَّلش وِ ّنٖ مً لؿ٘گٖ ه غَكت ًفمِ ثَؿى ثبكؿاك ضلـ

 . ضَؿٖ ه ًطَم ثبػج عمَق يٗا ًىلؿى تٗكػب ٍ ًـاؿى اًزبم وِ ؿاكًـٖ فٍٍٗظب عمَق گلٗىـٗ ثلاثل ؿك ي٘مٍر ًِ

 امٕ هلؿ صٌبًضِ ٍ گلؿؿٖ ه ًفمِ سمَـ هَرت ؽَؿ اهل يٗا ٍ ضَؿٖ ه هغسَة ًبضنُ وٌـٖ ًو اقبػت ضَّل ثلاثل ؿك وِٖ مً

 كا صٗؽَ ًفمِ ؿاؿؽَاست ٍ كفتِ ؿاؿگبُ ثِ آى هكبلِٕ ثلا تَاًـٖ هٖ ل٘ؿل ّل ثِ ـًٗوبٕ ؽَؿؿاك اش مٍرِ ثِ ًفمِ پلؿاؽت

 .ـًٗوب

 ٍٖ فمْ هَؾَػبت ام بفتيٖ ٗآگبّ ثب ؿٌّـٖ ه ل٘تطى كا ربهؼِ ٍ ارتوبع كوي يٗتلٖ اغل وِ ّب ؽبًَاؿُ وِ كسـٖ ه ًظل ثِ

  .ٌـًٗوب ووه ؽبًَاؿُ بى٘ثٌ ٍ استغىبم ثِ تَاًٌـٖ ه ًفمِ رولِ امٖ مًـگ لاهَى٘پٖ عمَل

                                                           
 301 ظ الفػبعِ ًْذ.3

 (تػلف ٍ ؿؽل) 88 ظ ، يًَٗ كسبلِ.4

 293 ظّوبى،  هغمك،، لؿاهبؿ٘ه .1

 410 ظ ، 1386 ، لن ، نٗالىل ؿاكالملآى ، الوسبئل ظ٘تَؾ كسبلِ ،كؾب هغوـ، ٖگبًٗگلپب .2



 فمِ ٍ عمَق س٘بسٖ، ػلَم هكبلؼبت

 130 -120، غفغبت 1395 تبثستبى ،1/2 ضوبكُ ،2 ؿٍكُ
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 ّن ام ٍ قالق ثبػج ّنٕ هَاكؿ ؿك وِ ن٘وٌٖ ه هطبّـُ ؿاؿسلاّب ٍ ّب ؿاؿگبُ ف٘هغ ؿك اهلٍمُ وِ هطىالت امٕ بك٘ثس ـٗضب ٍ

 گلٗىـٗ لجبل ؿك ي٘مٍرٖ آگبّ ػـم ام گلفتِ ًطبت ضَؿٖ ه ّب ؽبًَاؿُ ثِٖ ارتوبػ غـهبت ٍ ّب ؽبًَاؿُ بى٘ثٌٖ ؾتگ٘گس

 . ثبضـٖ ه ضـُ بى٘ثٖ عمَل ٍٖ فمْ ي٘لَاً لبلت ؿك وِٖ اسالهٕ اكمضْبٕ بك٘ثس ام هبًـى ٍؿٍك

 رَاًبى طتل٘ث مبت٘تغم ٍٕ نٗك ثلًبهِ ثب تب است المم وٌٌـٖ ه ـٗتْـ كا ربهؼِ رَاى لطل كٍم ّل ِوٖ وًٌَ ارتوبع ؿك اهلٍمُ

 . ثبضٌـ ؿاضتِ كاٖ ؽَضجؾت ٍ سؼبؿت ثب تَامٖ مًـگ ثتَاًٌـ تب نٗسبم آگبُ ٌِ٘مه يٗا ؿك كا رَاىٕ ّب مٍد ٍهؾػَغب

 ٍٖ ؽبًَاؿگ هطىالت ؿٍكام ثِٕ ا ربهؼِ وِ است ـ٘اه ٍ قلجـٖ ه كا ّب كسبًِ ٍ ربهؼِ ي٘هسئَل ّوت ل٘ؽك اهل يٗا

 .ن٘ثبض ؿاضتِ ؽَضجؾت ٍ سبلنٕ ّب ؽبًَاؿُ لبلت ؿك كا سؼبؿتوٌـ

 تَاًـٖ ًو ضىسّ٘ لاٗم بثـٗ استولاك كاُ يٗا ؿك تالضْب تب ٌـگبىٗآ طتل٘ث صِ ّل تالشٕ ثلا ضَؿٕ ا ٌِ٘مه وبك يٗا ضبءاهلل اى

 .است ًوبًـُٖ ثبل گفتيٕ ثلإ ن٘ص ٍ است گفتِ ّب ثغج يٗا ؿك كا سؾي يٗآؽل وِ وٌـ اؿػب

 

 مىابع

 ( هفَْم ثِ ًمل)  هغمك تلروِ ، 235 ظ ، 103 د ،ٖ هزلس ػالهِ ٓ صْبكم ، 1373، زب٘ث ،ٖ وتبثض ، االًَاك ثغبك .1

 116 ظ 4 د، ّوبى ،ٖ ّوـإً هَسَ ثبلل هغوـ ـ٘س تلروِ ، ِل٘الَس لٗتغل .2

  116-119 غع ،ّوبى ٖ ّوـإً هَسَ للثب هغوـ ـ٘س تلروِ ، ِل٘الَس لٗتغل .3

 يّ٘و ٍ 307ٍ 308غع ،ٖ ػجبس ربهغ ٍ 116 ظّوبى،ٖ ّوـإً هَسَ ثبلل هغوـ ـ٘س تلروِ ، ِل٘الَس لٗتغل .4

  435 ظ 4 د ؽبًَاؿُ عمَق ؿك هكلت

  112 ،ظ 3 د ، يًَٗ كسبلِ ٍ 117 ظ، ّوبى ،ّٖوـإً هَسَ ثبلل هغوـ ـ٘س تلروِ ، ِل٘الَس لٗتغل .5

 117ظ، ّوبى ،ّٖوـإً هَسَ ثبلل هغوـ ـ٘س تلروِ ، ِل٘لَسا لٗتغل .6

 307ٍ 308 غع ،ّوبى،ٖػجبس ربهغ-118 ظ ، ّوبى،ّٖوـإً هَسَ ثبلل هغوـ ـ٘س تلروِ ، ِل٘الَس لٗتغل .7

 السالم غٗضلا تلروِ وتبة ؿك هكلت يّ٘و ٍ  118 ظ ،ّوبى ،ّٖوـإً هَسَ ثبلل هغوـ ـ٘س تلروِ ،ِل٘الَس لٗتغل .8

  728 ظ

 ل٘ه 435 ظ 4 د اهبهٖ،عسي ،ّوبى، ، 307ٍ 308 غع ،ٖػجبس ربهغ 25ٍ 26ٍ 72 ظ السالم غٗضلا وِرتل .9

 293 ظ ،ّوبى،ؿاهبؿ

 .1374 صْبكم، س تْلاى، ؿاًطگبُ اًتطبكات تْلاى، ،«ؽبًَاؿُ عمَق: »اسـاهلل, اهبهٖ عس٘ي؛ سّ٘ـ غفبٖٗ، .10

 .1378, پٌزن س ثلًب، ثْوي تْلاى، ،«ؽبًَاؿُ هـًٖ عمَق: »ًبغل وبتَمٗبى، .11

 410 ظ ، 1386 ، لن ، نٗالىل ؿاكالملآى ، الوسبئل ظ٘تَؾ كسبلِ ،كؾب هغوـ، ٖگبًٗگلپب .12

 عبدٕ آلبٖ الؼطو اهلل ِٗآ عؿلت ػػوت ، ت٘ث اّل فمِ ، ؿٍم ،1364 ، لن ، نٗول ؿاكالملآى هَسسِ الوسبئل، هزوغ .13

 183 ظ، 2 د ،ٖ (الؼبل هـظلِٖ )گبًٗگلپب كؾب هغوـ ـ٘س

 ٍ 288 غع ،ٕ رَاؿ پَك وبظن تلروِ ، تبٖ ث ، تْلاى ، كسبلت ، گبًِ پٌذ هقاّتٖ ( م٘تكج)  فمِ ،رَاؿ وـهغ غٌِ٘،ه .14

217 

 .1366 االسالهِّ٘، ؿاكالىتبة تْلاى، ،«ًوًَِ تفس٘ل: »ؿٗگلاى ٍ ًبغل ض٘لامٕ، هىبكم .15
 

 


