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چکیدُ
ثیسّ زٞٔ١ی اظ ضبػطاٛی است ً ٠ثب ٝرٞز ثیب ٙغطیح ُطایص ٗص١جی ذٞز ث ٠ا ْ١سٜت زض ثی ٚضیؼیبٛ ٙیع ٗحجٞة ٗی ثبضدس
ضٜبذت ػٔت ایٗ ٚسئٔ ٝ ٠ثً ٠بض ُیطی قطیوی ً ٠ظٗی ٠ٜسبظ آُ ٙطزیسٗ ، ٟی تٞاٛس زض تٞسؼ ٠اضتجبقبت ًالٗی زٝسدتب ٠ٛثدیٚ
ٗصا١ت ٛوص ٗؤحطی ایلب ٘ٛبیس ٗٞؾٞػی ًٗ ٠تأسلب ٠ٛتبًً٘ ٜٙٞتط ٗٞضز تٞر ٝ ٠ثطضسی هدطاض ُطكتد ٠اسدت زض ٘١دی ٚضاسدتب
پژ١ٝص حبؾط تالضی است زض ر٢ت ر٘غ آٝضی ضثبػیبت  ٝاثیبتی اظ ؿعٓیبت ثیسّ زٞٔ١ی ً ٠زضثدبض ٟام٘د ٠ضدیؼ ٠سدطٝز ٟضدسٟ
است  .ثسی٢ی است ثطضسی ای ٠ُٛٞ ٚاضؼبض ٗی تٞاٛس ثبظًُٜٜٞس ٟزیسُب ٝ ٟػٞاْٗ ٗؤحط ثط ثیبٗ ٙؼوٗ ٝ ّٞوج ّٞضبػط ثبضس ٛ .تبیذ
ث ٠زست آٗس ٟاظ رستز١ٞب ٛطب ٙزاز ً ٠آُب١ی ِٛ ،طش  ٝػٌ٘ٔطز ٜٗبست ثیسّ تأحیطی ث ٠سدعا ثدط اضدؼبض ا ٝزاضدت ٠اسدت اٝ
اٗبٗب ٙضیؼ ٠ضا كطظٛسا ٙپیبٗجط  ٝثط سٜت آ ٙحؿطت ٗؼطكی ًطز ٝ ٟثط ٘١ی ٚاسبس ٛپصیطكت ٠ً ٠ثدب اغدحبة ( اثدٞثٌط  ٝػ٘دط )
زض٘ ٚثبضٜس ٘١ ٝچٜی ٚام٘ ٠ضا زاضای ً٘بالت ٗی زاٛس  ٝثب اٛؼٌبس ٗز٘ٞع ای ٚػٞاْٗ زض اضؼبض ذٞیص اثیدبتی ظیجدب زض ٗدس
اٗبٗب ٙضیؼ ٠ضهٖ ظز ٟاست ً ٠تحسی ٚثطاِٛیع ثبضس  .ضٝضی ً ٠ثیسّ زٞٔ١ی زضثبض ٟتطیغ زض پیص ُطكتد ٠ضدی ٟٞای ٗسثطاٛدٝ ٠
ٗب١طا ٠ٛاست ً ٠ثً ٠بضُیطی آ ٙاظ سٞی اٛسیطٜ٘سا١ ٙط یي اظ ازیبٗ ٝ ٙصا١ت ٗدی تٞاٛدس ٗدی تٞاٛدس سدجت تٞسدؼ ٠اضتجبقدبت
زٝستب ٝ ٠ٛاكعایص ُستط ٟی ًالٗی آ٢ٛب ُطزز .
ٍاصگاى كلیدی :ثیسّ زٞٔ١ی  ،ام٘ ٠ضیؼ ، ٠تطیغ  ،ضٝاكؽ .
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Abstract
Bidel Dehlavi of poets that their religious tendency to Sunni openly said , however , is
popular among the Shiites . This is due to understanding and its application in the
development of friendly verbal communication between religions has played an important
role , which unfortunately so far less attention is being investigated . In this context , the
present study is an effort to collect quartrains and couplets of ghazals Bidel Shia imams who
has written about . Obviously to review such poems can reflect the vision and factors affecting
sensible words and is acceptable to be a poet . Results from the study showed the knowledge ,
attitudes and the proper functioning of Bidel impact on his poems have done a very eminent
piece , Bidel says shia imams are the children of the prophet and follow him on the same basis
and Bidel does not accept that the Prophet children with companions of the Prophet ( Abu
Bakr and Omar ) are the enemy . He also knows the imams have accomplishments and with a
total of these factors in his beautiful poetry couplets in praise of Shia imams who has written
an impressive . The method of Bidel about Shiism , used a strategic and subtle , is that the use
of by scholars each of religions could cause the development of friendly relations and
increasing scope to their verbal .
Keywords: Bidel Dehlavi , Shia imams , Shiism , Heterodox .
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هقدهِ
یٌی اظ ٗ ٖ٢تطیٗ ٚسبمْ ر٢ب ٙاٗطٝظ  ،یبكت ٚضا١ی ثطای ض١بیی اظ زؿسؿ ٠ی ر١ َٜبی ٝیطاِٛطی است ً ٠ث ٠ث٢بٛد١ ٠دبی
ٗرتٔق  ،اظ اذتالف زض ُستط ٟی ٗطظ  ٝثُ ٕٞطكت ٠تب زیٗ ٝ ٚص١ت  ٝضٛ ٝ َٛژاز  ... ٝاتلبم ٗی اكتس  ٝزض ای ٚحی ٚربٗ ٝ ٙبّ ٝ
آسبیص ٗطزٕ ضا زسترٞش ٛباٜٗی  ٝپطیطبٛی ٗی ٘ٛبیس اٗب آیب ث ٠ضاستی ثطای زكغ ای ٚآتص سٞظا ٙچبض ٟای ٗی تٞا ٙیبكت ؟!
پبسد ای ٚاست ً ٠ثسیبضی اظ اٛسب١ ٙبی ذطزٜٗس آِٛبٝ ٠ً ٟضای ذٞاست١ ٠ب  ٝآضظ١ٝبی ذٞیص ث ٠آسدٞزُی ٗدطزٕ ر٢دبٙ
ٗی اٛسیطٜس  ٝثس١ ٙٝیچ ازػبیی زض ٗسیط پیطجطز زٛیب ث ٠سٞی آیٜس ٟای ضٝضُ ٚبٕ ثطٗی زاضٛدس زض حویودت ضا١دی ثدطای آٙ
یبكت ٝ ٠ذٞز قالی ٠زاض حطًت ثسا ٙسٞی ُط زیس ٟاٛس اظ ٗرتطػدبت ٌٗ ٝتطدلب ٝ ٙزاٛطدٜ٘سا ٙػٔدٖ پعضدٌی ٛ ٝزدً ... ٝ ٕٞد٠
ثِصضیٖ ٞٛ ،یسٜسُب ٝ ٙضبػطا ٝ ٙػبضكبٛی چ ٙٞثیسّ زٞٔ١ی ضا ٛجبیس كطاٗٞش ًدطز ًد ٠ثدب آُدب١ی ً٘ ٝدبّ ذدٞیص اٛسدبٛیت ٝ
رٞا٘ٛطزی  ٝثعضٍ ٜٗطی ضا زض ٝرٞز ثعضُب١ ٙط زیٗ ٝ ٚص١جی ٞ٘ٛزاض سبذت ٝ ٠چٜب ٙث ٠آ ٙثبٓیس ٟاٛس ًُ ٠دٞیی ذدٞز اظ آٛدبٙ
ثٞز ٟاٛس .
ثیسّ زٞٔ١ی ضبػطی اظ ذك ٠ی ٜ١سٝستب ٙثٞز اٗب ث ٠پبضسی ضؼط ٗی سطٝز  ٝثب ایٗ ٠ً ٚص١ت ا ْ١سدٜت زاضدت  ،ام٘د٠
ضیؼ ٠ضا ٛیع ٗی ستٞز  .ا ٝچٜب ٙزض ایً ٚبض ثب زضى  ٝزاٛص  ٝثس ٙٝتؼػت ػْ٘ ٗی ًطز ً ٠تٞاٛست ثب اضؼبضش سط ٟضا اظ ٛبسطٟ
یؼٜی ضیؼیبٝ ٙاهؼی ضا اظ ضٝاكؽ ثبظ ضٜبسبٛس ٝ ٟرسا سبظز  ٝثسیٝ ٚسیٔ ٠ثبثی اظ اضتطاًبت  ٝزٝستی ١بی ثی ٚضدیؼ ٝ ٠سدٜی ضا
ٛطب ٙز١س .
اضؼبض ثیسّ زضثبض ٟی ام٘ ٠چٜب ٙپطضٞض  ٝحطاضت  ٝاظ زّ ثیب ٙضس ٟاست ً١ ٠ط ضیؼ ٠ای ثب ذٞاٛدس ٙآ٢ٛدب زض ٝردٞز ذدٞز
احسبس ضؼق  ٝاكتربض ٗی ٘ٛبیس  ٖ١ ٝظٗبٗ ٙتٞر ٠زٝستی ٗ ٝحجت ثطازضا ٙا ْ١سٜت ٗی ُطزز ٛ ٝ .بذٞزآُب ٟاضازت آٛدب ٙثد٠
ام٘ ٠ضا تحسیٗ ٚی ٘ٛبیس .
ث ٠قٞض ًٔی ٗز٘ٞػ ٠اضؼبض ثیسّ اظ ثرص ١بیی ضبْٗ ؿعٓیبت  ،تطًیت ثٜس١ب  ،تطریغ ثٜس١ب  ،هػبیس  ،هكؼبت  ... ٝتطٌیْ
ضس ٠ً ٟزض ثی ٚه ػبیس ٗ ٝخٜٞی ١ب  ،ثؼؿی ثٜٗ ٠وجت حؿطت ػٔی ( ع ) اذتػبظ یبكت ٠است اٗب زض ٗٞضز ؿعٓیبت ً ٠یي ثیت
 ٝحتی یي ٗػطاع ثیبِٛط ضبٓٞز ٟتطاٝضبت ش ٝ ٚ١احسبس ضبػط است  ٝذجطی اظ ٗسحیبت پیٞست ٝ ٠قٞالٛی ٛیسدت ٛیدع ثیدسّ
ت٢ٜب ثب یي ًالٕ ٛـع  ٝپط ٗحتٞای ذٞیص زٛیبیی اظ تحسی ٚضا ٛخبض ٗ٘سٞ٘ٛ ٝز ، ٟا ٝزض ای ٚظٗی ٠ٜچٜدب ٙاسدتبزا ٠ٛػ٘دْ ًدطزٟ
است ً ٠ذٞز ٛیع ث٘١ ٠بٛ ٙسجت ٗٞضز تحسی ٚهطاض ُطكت ٠است :
ًیست زض ای ٚاٛز٘ٗ ٚحطٕ ػطن ؿیٞض

ٗب  ٠٘١ثی ؿیطتیٖ آی ٠ٜزض ًطثالست

( ثیسّ  ،ؿعّ ) 434
زض ضثبػیبت  ٖ١ثیسّ س َٜت٘بٕ ُصاضت ٝ ٠ثب ًٞتب ٟتطیً ٚالٕ  ،اضؼبض پدط ٗـدعی ضا زضثدبض٘ٗ ٟدسٝحب ٙذدٞیص  ،اظ ر٘ٔد٠
اٗبٗب ٙضیؼ ٠ضهٖ ظز ٟاست :
ثب آّ ٛجی ثٜسُیٖ ای٘بٛی است
ٓیٌ ٚث ٠ظثبٜ١ ٙسیبٗ ٙی ُٞیٖ
( ثیسّ ) 538 : 2342 ،
هذّة در اشعار تیدل
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ایٜحطف ً ٠زض٘ ٚػٔی ٗطٝاٛی است
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ثیسّ اظ ر٘ٔٗ ٠ؼسٝز ضبػطاٛی است ً ، ٠زض اثطاظ ػوبیس ذٞز قطین اػتساّ ضا زض پدیص ُطكتد ٠اسدت  .ا٘١ ٝدبُٛٞ ٙدً ٠د٠
ٗكبثن اػتوبز ذٞیص ذٔلبی چ٢بض ُب ٠ٛضا ستٞز ، ٟاضازت  ٝاحتطإ ذٞز ث ٠ام٘ ٠ی ضیؼ ٠ضا ٛیع زض اضؼبضش ٛطب ٙزاز ٟاسدت  .زض
ؿعٓیّبت  ٝضثبػیّبت ای ٚضبػط ُطا٘ٛبی ٠سّٜی  ،اثیبت ٗتؼسزی ٝرٞز زاضز ً ٠زض آ٢ٛب ث ٠تٜبست ٗٞؾٞع اظ اٗبٕ ػٔی  ،اٗبٕ حسدی، ٚ
اٗبٕ حس ٝ ٚحؿطت ٗ٢سی ( ػٔی ٖ٢آسالٕ ) یبز ضس ٝ ٟثسیبضی اظ غلبت ٛیٌٞی ای ٚثعضُٞاضاٛ ٙظیط حن قٔجی ١ب  ،ضضبزت ١دب
 ،ست ٖ ستیعی ١ب  ٝرٞض  ٝرلبیی ً ٠زض ضا١ ٟسف ٝاالی ذٞیص ٗتحْ٘ ضس ٟاٛس ٗٞضزز ت٘زیس هطاض ُطكت ٠است اٗدب ثدب ٝردٞز
ای ٚستبیص ١ب  ،زض ٗٞضز ربٛطیٜی پیبٗجط  ،ثیسّ ٘١چٜب ٙػویس ٟزاضز ًٛ ٠دعز اٛسدب١ ٙدبی زیٜدساض ٝاهؼدی  ،چٜدی ٚربیِدب١ی
ٗرتع اثٞثٌط  ،ػ٘ط  ،ػخ٘ب ٝ ٙػٔی ( ػٔی ٠آسالٕ ) ٗی ثبضس :
آ ٙترٖ حویوت ًٛ ٠جٞت ضزط است
ثٞثٌطش ضیط ٠ضبخ  ٝثطُص ػ٘ط است

پیص ر٘ؼی ً ٠زیٜطبٗ ٙؼتجط است
ػخ٘بٛص ضٌٞكٗ ٠طتؿبیص ح٘ط است
( ثیسّ ) 47 : 2342 ،

ا ٝزض اثیبتی زیِط زٓیْ ثبٝض ذٞز ث ٠توسٕ ذالكت اثٞثٌط  ٝػ٘ط ضا ای ٠ُٛٞ ٚثیبٞ٘ٛ ٙز ٟاست :
ثط ثٞثٌط  ٝػ٘ط ػٔی حن ًیص
چ ٙٞآٗس ٞٛثت اٗبٗت ثظٞ٢ض

ٗیسیس ضػبیت ٛجی اظ  ٠٘١پیص
اظ ضطٕ توسٕ ٛپسٜسیس ثرٞیص
( ثیسّ ) 336 : 2342 ،

ظب١طا ثیسّ زض ای ٚاثیبت  ،ضٝایتی ضا ّٗس ٛظط زاضز ً ٠زض ثؼؿی ٜٗبثغ ا ْ١سٜت اظ ر٘ٔ ٠غلح 55 ٠رٔس یدي « غدحیح ردبٗغ
آػـیط » اظ ه ّٞپیبٗجط ٛوْ ُطزیس ٟاست :
« اهتسٝا ثبٓصی ٚٗ ٚثؼسی اثبثٌط  ٝػ٘ط »
ثؼس اظ ٗ ٚث ٠اثٞثٌط  ٝػ٘ط اهتسا ًٜیس .
آجت ٠ایٛ ٚوْ اظ ٛظط ػٔ٘بی ضیؼٞٗ ٠ضز تأییس هطاض ِٛطكت ٠است ثب ای ٚحبّ ثیسّ زض اضؼبض ذٞز سؼی ٞ٘ٛز ٟثب ضب١س هدطاض زازٙ
ٛح ٟٞػْ٘ ُ ٝلتبض حؿطت ػٔی زضثبض ٟایٗ ٚسأٓ ، ٠زضستی اػتوبز ذٞیص ضا ث ٠احجبت ثطسبٛس :
ر٘ؼی ُلتٜس یب ػٔی ای  ٠٘١رٞز
كطٗٞز ای زٝستب ٙزضی ٚآمی٢ٜب

اظ ثٞثٌط  ٝػ٘طی ثیویٜت چُ ٠طٞز
رع حؿطت ػسّ ٗػكلی ١یچ ٛجٞز
( ثیسّ ) 222 : 2342 ،

استلبز ٟثیسّ اظ چٜی ٚاثیبتی  ٝتالش ا ٝزض ٛطب ٙزاز ٙتأییس حؿطت ػٔی ٞٗ ٝاكوت ا ٝثب توسٕ ذالكت اثٞثٌط  ٝػ٘ط  ،ذدٞز
ٛطب ٙزٜ١س ٟربیِب ٟذبظ ٝ ٝاالی اٗبٕ ػٔی ( ػٔی ٠آسالٕ ) ٗی ثبضس ٗ .طتج ٠ای ً ٠اظ ضرػیت ً٘ ٝبّ اٛ ٝطأت ُطكت ٝ ٠ثسیٚ
ُ ٠ٛٞتٞغیق ُطزیس ٟاست :
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ك ٖ٢ثططی ُط چً٘ ٠بّ اٛزبٗست

زض ً ٠ٜػٔی سؼی ذیبّ ذبٗست

رع ػزع آٛزب ٘ٛی تٞا ٙثطز ٙپیص

ًب ٙػبٖٓ شٝآزالّ  ٝاالًطاٗست
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( ثیسّ ) 229 : 2342 ،
آجت ٠ای ٚت٢ٜب یي ثیب ٙازػب ُٛ ٠ٛٞیست ثٌٔ ٠ضبػط زض ثسیبضی زیِط اظ اضؼبضش غلبت ٝ ٝیژُی ١بی ػٔی ( ػٔی ٠آسالٕ ) ٛظیدط
ضظٕ  ٝكساًبضی زض ضا ٟاسالٕ  ،ػٖٔ  ٝكؿْ  ،توطة ث ٠پیبٗجط  ٝذػٞغیبت زیِط ضا تٞغیق  ٝستبیص ًطزٗ ٠ً ٟدی تدٞا ٙآ٢ٛدب ضا
ضٞا١سی ٜٗبست ثطای اثیبت كٞم زاٛست  .ػال ٟٝثط ای ٚثسیبضی زیِط اظ اٝغبكی ً ٠ضرػیت ػٔی ضا ثطرست ٝ ٠ثدُ ٠لتد ٠ضدبػط
ٝضای زضى ثططی سبذتٛ ٠یع زض اضؼبض ثیسّ ٞ٘ٛز یبكت ٠است .
علن ٍ داًش
زضثبض ٟی حٌ٘ت  ٝزاٛص ػٔی ( ػٔی ٠آسالٕ ) ضٞا١س  ٝاحبزیج ظیبزی ٝرٞز زاضز ًٗ ٠طتج ٝ ٠ربیِب ٟػٔ٘ی ا ٝضا زض ظٗدبٙ
پیبٗجط ( غٔی اهلل ػٔی ٝ ٠آٓ ٝ ٠سٖٔ )  ٝپس اظ آ ٙث ٠احجبت ٗی ضس بٛس چٜدبً ٙد ٠آ ٙحؿدطت زض اید ٚثدبض ٟثدطای ظٗدب ٙذدٞز
كطٗٞزٛس  « :اٛب ٗسی ٠ٜآؼٖٔ  ٝػٔیٌ ثبث٢ب  َٝكی ضٝای ٠ك٘ ٚاضاز آؼٖٔ كیأت آجبة » ( آ٢یخ٘ی ) 222 : ٕ 2997 ،
« ٗ ٚض٢ط ػٖٔ ١ستٖ  ٝػٔی زض آ ٝ ، ٙزض ضٝایتی پس ١ط ًس اضاز ٟزاٛص زاضز ثبیس اظ زضة ٝاضز ضٞز »
پیبٗجط اًطٕ ( ظ ) ٘١چٜی ٚزضثبض ٟزاٛبتطیٗ ٚطزٕ پس اظ ذٞز كطٗٞزٛس :
« اػٖٔ اٗتی ٗ ٚثؼسی ػٔی ث ٚاثی قبٓت » ( ذٞاضظٗی  ،ثی تب ) 82 :
ثیسّ ٛیع زاٛبتطیٗ ٚطزٕ ر٢ب ٙضا ػٔی زاٛست ٠است ثب ای ٠ً ٚزض ٗٞضز حن ربٛطیٜی پیبٗجط چٜی ٚاػتوبزی ٛساضت :
ثط ػٖٔ ػٔی اُط تٞاٛی پی ثطز

ثبیس ثط ١ط ز ٝػبٓ٘ص كؿْ ض٘طز

ٓیٌ ٚزض ٗجحج ذالكت ظ٢ٛبض

...

( ثیسّ ) 546 : 2342 ،
اٗب ای ٠ً ٚثیسّ چٜی ٚربیِب ٟػٔ٘ی ثطای ػٔی هبمْ ضس ٟذٞز ٛیع ثطای آ ٙزٓیٔی زاضز :
ای ٞ١ش ت ٞآٝاض ٟی ٛب ك٘٢یسٙ

اظ ػٖٔ ػٔی چ ٠ثبیست پطسیسٙ

آٌٛسٌ ٠ضٗٞظ ( ًٓ ٞطق ) ًطز ثیبٙ

ا ٝثٞز ً ٠زیس ٟثٞز پیص اظ زیسٙ

ثٜبثطای ٚاظ ٛظط اً ٝسی ً ٠زض زضى ضٗٞظ ؿیجی ث ٠زضر ٠ای ضسیس ٠ً ٟكطٗٞز ٟاست ً ٞٓ « :طق آـكبء ٗب اظززت یویٜب » ( ثحبض
 ،د  ) 249 : 69زاٛطی ثس ٝاال  ٝؿیط هبثْ زضى زاضز .
تقزب علی تِ پیاهثز
ػٔی ( ع ) ًسی ثٞز ً ٠اظ ًٞزًی تحت سطپطستی پیبٗجط هطاض ُطكت ٝ ٠ثب تؼٔیٖ  ٝتطثیت ایطب ٙضضدس  ٝپدطٝضش یبكدت اٝ
آٝی ٚكطزی ثٞز ً ٠اسالٕ آٝضز  ٝزض ضا ٟآ ٙثسیبض كساًبضی ًطز  .ایطب٘١ ٙچٜی٘١ ٚدٞاض ٟیدبض  ٝیدبٝض پیدبٗجط ثدٞز ٛ ٝعزیٌتدطیٚ
ٗسٔ٘بٛب ٙث ٠آ ٙحؿطت ٗحسٞة ٗی ضس .
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زض ذٔن ً ٠اظ حویوت ًبض ؿجی است
آ ٙذتٖ ٝالیتی ً ٠زض شات ػٔیست

« ٛح ٚاهطة » ضبْٗ ١ط ضید  ٝغجی است
آحبض توطة ً٘بالت ٛجی است
( ثیسّ ) 222 : 2342 ،

 ٝای ٚتوطة ث ٠ُٛٞ ٠ای ثٞز ً١ ٠یچ ًس  ،حتی زض ثی ًْ ٚثستِب ٙحؿطت ٗح٘س ( ظ ) چٜی ٚربیِب١ی ٛعز ایطبٛ ٙساضت .
١ط چٜس ٛجبضس احط ثـؽ ٛ ٝلبم
ٓح٘ي ٓح٘ی ً ٠ثب ػٔی ُلت ٛجی

ثی كطهی ٛیست اػتجبضات ٝكبم
ثط ح٘ع ٝ ٟػجبس ٌٛطزٛس اقالم
( ثیسّ ) 364 : 2342 ،

ثیسّ زض ای ٚسطٝز ٟذٞیص ث ٠حسیج پیبٗجط ً ٠زض زػبی ٛسثٛ ٠یع ذٞاٛسٗ ٟی ضٞز اضبض ٟزاضز ً ٠كطٗٞز :
« اٛب  ٝػٔی ٗ ٚضزطٝ ٟاحس ٝ ٟسبمط آٜبس ٗ ٚضزط ضتّی  ...اَٛت اذی ٝ ٝاضحی ٝ ٝغیی ٓ ،ح٘ي ٓح٘دی  ٝزٗدي زٗدی » ( اثدٚ
قبٝٝس ) 296 : 2387 ،
ُٞیب ث ٠ؿیط اظ ثیسّ ػس ٟای اظ ػٔ٘بی ا ْ١سٜت ٜ١سٝستبٛ ٙیع ثطای ای ٚحسیج ا٘١یت ٝیژ ٟای هبمٜٔس ث ٠قٞضی ًٛ ٠ودْ اسدت
« ثطذی اظ ا ْ١سٜت  ،غٔٞات ضا ثطای ؿیط اظ پیبٗجط ربیع ٛساٛست ٝ ٠آ ٙضا رسبضت ثٗ ٠وبٕ ٛجدٞت ثد ٠حسدبة ٗدی آٝضزٛدس  .ثدط
اسبس ٘١یِٛ ٚطش ِٜ١ ،بٗی ًد ٠ضد٢یس ٗؼدطٝف ػالٗد ٠هبؾدی ٛدٞض اهلل تسدتطی  ،غدبحت احودبم آحدن زض ٗٞهدغ شًدط ٛدبٕ
اٗیطآ٘ؤٜٗی ٚػٔی ٠آسالٕ ًٔ٘ « ٠ػٔی ٠آػال ٝ ٟآسّالٕ » ضا ثط ظثب ٙآٝضز  ،ثط ؾس ا ٝثسیذ ضدسٛس  ٝثد ٠اغدكال ر٢دت زكدبع اظ
پیبٗجط !! ث ٠پب ذبستٜس  ٝكتٞای ٗجب ثٞز ٙذ ٙٞا ٝضا غبزض ًطزٛس  .آٛب ٙزض ای ٚثدبض ٟقٗٞدبضی تٜظدیٖ ًطزٛدس  ٝاظ ثؼؿدی اٗؿدب
ُطكتٜس ً ٠یٌ ی اظ ػٔ٘بی ثعضٍ ا ْ١سٜت ٜ١سٝستب ٙاظ اٗؿبی آ ٙذٞززاضی ٞ٘ٛز  ٝظیط آ ٙقٗٞبض ای ٚضؼط ضا ٞٛضت :
« ُط ٓح٘ي ٓح٘ی ظ حسیج ٛجٞی ١ی ًی

غْ ػٔی ٛبٕ ػٔی ثی ازثی ١ی »

ر٘غ آٝضا ٙاٗؿب ٗ ٝتػسیب ٙآ ، ٙقٗٞبض ضا ث ٠زضثبض ثطز ٟتب ٛظط ضب ٟضا ٛیع ر٢ت هتْ ا ( ٝغبحت احوبم آحن ) ث ٠زست آٝضٛدس .
ِٜ١بٗی ً ٠ضب ٟقٗٞبض ضا ٗالحظً ٠طز چط٘ص ث ٠ای ٚثیت اكتبز  ٝاظ اػسإ ػالٗ ٠چطٖ پٞضیس » ( ٗبظٛسضاٛی ١ 2353 ،د ) 2 :
اقتدار هعٌَی
حؿطت ػٔی ثط هٔٞة ػبٓ٘یب ٙحٌٗٞت ٗی ًٜس ظیطا هسضتص ضا اظ ضا ٟارطای ػسآت ث ٠زست آٝضز ٠ٛ ٟثدٝ ٠اسدك ٠سدتٖ ثدط
ظیطزستب: ٙ
« اتأٗطٛٝی ا ٙاقٔت ثبٓزٞض كی٘ٓٝ ٚیت ػٔی ٝ ٠اهلل ٗب اقٞض ثٗ ٠ب س٘ط س٘یط ٗ ٝب إََّ ٛزٌٖ كی آس٘بء ٛز٘ب  ( .سیس ضؾی 2377 ،
) 284 :
ٗؼٜی  :آیب ث ٚٗ ٠اٗط ٗی ًٜٜس تب ثب ستٖ ًطز ٙزض حن ًسبٛی ً ٠ثط آٛب ٙحٌٗٞت زاضٕ پیطٝظی ثزٞیٖ ؟! ث ٠ذسا سُٜٞس تب ضدت
 ٝضٝظ ٗی آیس ٗ ٝی ضٝز  ٝستبض ٟث ٠زٛجبّ ستبض ٟحطًت ٗی ًٜس زست ث ٠چٜیً ٚبضی ٛرٞا ٖ١ظز
 ٝث ٠زٓیْ ٘١یٗ ٚحجٞثیت هٔٞة ػبٓ٘یب ٙاست ً ٠ثیسّ ا ٝضا ٗبی ٠اهجبّ ػطة  ،كطٗبٛطٝای ثٔد  ٝضبٛ ٟزق ذٞاٛس ٟاست :
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سطیط اهتساض ثٔد  ٖ١ضبٛ ٟزق زاضز »

« ظ اهجبّ ػطة ؿبكْ ٗجبضیس ای ػزٖ ظازاٙ

( ثیسّ  ،ؿعّ ) 992
حقاًیت
پیبٗجط اًطٕ ( ظ ) كطٗٞزٛس  :ػٔی ٗغ آحنّ  ٝآحنّ ٗغ ػٔیٌ  ٚٓ ٝیتلَّطهب حتّی یَطزا ػٔیّ آحٞؼ ( آطدبكؼی 362 : 2995 ،
)
ػٔی ثب حن است  ٝحن ثب ػٔی است ١ ٝطُع اظ یٌسیِط رسا ٘ٛی ضٛٞس تب زض ًٜبض حٞؼ ًٞحط ثط ٗٝ ٚاضز ذٞاٜ١س ضس .
 ٝثیسّ ایٗ ٚؿ٘ ٙٞضا زض یٌی اظ ضثبػیبتص چٜی ٚثیب ٙزاضت ٠است :
( ثیسّ ) ضهٖ ذلی رٔی ٗیرٞا١ی

اسطاض ٛجی ضٗع ٓٝی ٗیرٞا١ی

ذٔن آمی ٠ٜاست ٞٛض اح٘س زضیبة

حن ك ٖ٢اُط ك ٖ٢ػٔی ٗی ذٞا١ی
( ثیسّ ) 487 : 2342 ،

شوشیز غیزت
زست ؿیطت ػٔی ث ٠ض٘طیطش چٜب ٙثطٛسُی  ٝتألٓٞیی ثرطیس ٠ً ٟسعاست ثط ثبظٝی ١ط ٗطز ؿیٞضی  ،ذبت٘ی ثست ٠ضدٞز
ً ٠ثط آ « ٙال كتی اال ػٔی » ٛوص ضس ٟثبضس .
١ط چ ٠اظ آ حبض ؿیطت ٗی تطاٝز ؿیطتست

ر١ٞط ض٘طیط زاضز ٗٞد ظ آة رٞی ٗطز

ث٢ط ایٛ ٚوص ِٛیُ ٚط ذبت٘ی پیسا ًٜی

ال كتی اال ػٔی ثٜٞیس ثط ثبظٝی ٗطز
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 2246

 ٝػٔی ث ٠چٜی ٚربیِب١ی ٛطسیسِٗ ٟط زض سبی ٠ی اتػبّ ث ٠زضیبی ثی ًطا ٙآ٢ی :
ٗٞد تٞكبٗ ٙیعٛس رٞی ث ٠زضیب ٗتػْ

ر١ٞط زیِط ثٞز زض زست حیسض تیؾ ضا
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 95

پس ١ط ً ٠ثرٞا١س چ ٙٞػٔی ض٘طیط ستٖ ستیع حن ثبضس ثبیس اظ آضظ١ٝبی ذٞیص چطٖ پٞضی ًٜس :
شٝآلوبض زُط است آًٜ ٠ً ٙس هٔغ ْٗ

ٝضٗ ٠ٛوطاؼ  ٖ١اظ ث٢ط ثطیس ٙتیؾ است
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 542

اٗب ُصضت ٚاظ آضظ١ٝبی زٛیٞی ثس زضٞاض است ث ٠ُٛٞ ٠ای ً: ٠
ذٔن ضا ثط سط ١ط ٓو٘ ٠ظ ثس سط ضٌٜیست

ٛبضتب ُط ضٌٜی هٔؼ ٠ذیجط ضٌٜیست
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 765

ثب ای ٚحبّ ًسی ً ٠زیس ٟای ثػیط زاضت ٠ثبضس ٗی تٞاٛس ثط ای ٚؿجبض كطاُیط ٞ١ا  ،ػٔی ُ ٠ٛٞپیطٝظ ُطزز
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كتح زض ذیجط ً ٚاُط چطٖ ُطبیی

ظی ٚرٞش ؿجبضی ًُ ٠طكت ٠است ر٢ب ٙضا

( ثیسّ  ،ؿعّ ) 2822
زض اثیبت كٞم ث ٠ذٞثی ٗی تٞاٗ ٙطب١سً ٟطز ً ٠ثیسّ ٗتٜبست ثب ٗحتٞای ًالٕ ٛوص حؿدطت ػٔدی ضا زض پیدطٝظی ١دبی غدسض
اسالٕ ثیب ٙزاضت ٠است زض ٘١ی ٚضاستب استلبز ٟا ٝاظ ًٔ٘بتی چ « ٙٞالكتی »  « ٝشٝآلوبض » یدبز آٝض ایدٗ ٚكٔدت اسدت ًد« ٠
چ ٙٞزض ر َٜاحس  ،حؿطت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ ًبكطا ٙضا ً ٠هػس حؿطت ضس ّٞزاضتٜس ٗتلدطم ًدطز  ٝپطچ٘دساضا ٙضا ًطدت ٝ
ر٘ؼی ضا ث ٠زٝظخ كطستبز رجطمیْ ُلت  « :ای پیبٗجط ذسا  ،اظ ذٞز ُصضتِی ای ٚاست  » .پیبٗجط ُلت  :ا ٝاظ ٗ ٚاست  ٚٗ ٝاظ
اٝیٖ  .رجطمیْ ُلت ٛ ٚٗ :یع اظ ض٘بیٖ ُٞ ،یٜس  :زض ایٝ ٚهت ثبِٛی ثط آٗس ً « ٠ض٘طیطی رع شٝآلوبض ٛیست  ٝردٞا٘ٛطزی ردع
ػٔی ٛیست  ( » .قجطی ) 2427 : 2362 ،
٘١چٜی ٚثیسّ ث ٠كتح هٔؼ ٠ذیجط ث ٠زست حؿطت ػٔی ٛیع اضبضاتی زاضز  ،ؾ٘ ٚایٝ ٠ً ٚیژُی ١بی اذالهی آ ٙحؿدطت ٛظیدط
ؿیطت  ٝرٞا٘ٛطزی  ،ػسٕ زٓجستِی ث ٠زٛیب  ٝاتػبّ ث ٠زضیبی ثی ًطا ٙحن ضا ثیب ٙزاضت ٠است  .ا٘١ ٝچٜی ٚثب اضدبض ٟثدٛ ٠ودص
اسبسی ػٔی زض ١الً ت ٛبپبًبٗ ٙؼتوس است ً ٠شٝآلوبض زض ای ٚضا ٟث ٠ذٞثی ػْ٘ ًطز ٝ ٟزیِط الظٕ ٛیست ثب كطٗٝبیِب ٙضا ٟاٛتوبٕ
زض پیص ُطكت .
ٗطزا ٙظ ًی ٠ٜذٞا١ی زٛٝب ٙحصض ًٜیس

ذ ٙٞسِب ٙظ  َٜٛزٕ شٝآلوبض ثطز
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 2463

شفاعت
پیبٗجط اًطٕ ( ظ ) كطٗٞز  « :ػٜٞا ٙغحیل ٠آ٘ؤٗ ٚحتّ ػٔی ث ٚاثیكبٓت ( ع ) » سدطٓٞح ٝ ٠تیتدط ٛبٗدً ٠دطزاض ٗدؤٜٗیٚ
زٝستی ػٔی ث ٚاثیكبٓت است  ( .آ٘زٔسی ) 242 : 2983 ،
٘١چٜی ٚزض ٜٗبهت آّ اثی قبٓت ػٔی ٖ٢آسالٕ آٗس : ٟآجبهط ػٔی ٠آسالٕ كی ه « ٠ٓٞتطی ًْ اٗد ٠ربحید » ٠هدبّ  « :شاى آٜجدی
غٔی اهلل ػٔی ٝ ٠آٓ ٝ ٠ػٔی یو ٕٞػٔی ً ٍ ٕٞهس ػال آرالمنِ كیطلَغُ حَُّٖ یو ُّٞیب ػٔی اضلغ  » ...اظ اٗبٕ ثدبهط ػٔید ٠آسدالٕ زضثدبضٟ
سر ٚذساٛٝس « تطی ًُّْ اٗ ٠ربحی » ٠ضٝایت ضس ٠ً ٟكطٗٞز  :ای ٚپیبٗجط غٔی اهلل ػٔی ٝ ٠آٓ ٝ ٠ػٔی ػٔی ٠آسالٕ ٗدی ثبضدٜس ًد٠
ثط ربیی ثٜٔس ً ٠ثط ذالین اضطاف زاضز ٗی ایستٜس پس پیبٗجط ضلبػت ٗی ًٜس  ،سپس ٗی ُٞیس یدب ػٔدی ضدلبػت ًد( » ... ٚ
سطٝی ٗبظٛسضاٛی  2379 ،م ) 265 :
 ٝثیسّ ایٗ ٚؿ٘ ٙٞضا زض ثیتی ظیجب چٜی ٚآٝضز ٟاست :
اُط اٗطٝظ زّ ثب ذبى ضاٗ ٟطتؿی رٞضس

ًٜس ٗحطٞض كطزا كؿْ ا ٝثب اؾلیب ٗب ضا
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 43

هحزهیت اسزار
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ضس ّٞذسا زض ٗٞهؼیت ١ب  ٝضطایف ٗرتٔق زض حؿٞض اغحبة یب ذبٞٛاز ٟی ذٞز  ،ػٔی ( ع ) ضا ٛعز ذٞز ٗی ذٞاٛدس  ٝثدب اٝ
ذٔٞت ٗی ًطز  ٝاسطاض ٗ ٝ ٖ٢سرٜب ٙؾطٝضی ضا ثب ا ٝزض ٗیبٗ ٙی ٢ٛبز  ٝثب اٛ ٝزٞا ٗی ًطز  ( .كبؾٔی )288 : 2385 ،
حؿطت ػٔی ( ع ) ذٞز زض ایٞٗ ٚضز كطٗٞزٛس  « :پیبٗجط ( ظ ) ز١ب ٙثط ُٞضٖ ٢ٛبز  ٝآٛچ ٠ضا ثٞز  ٝتب ضٝظ هیبٗت ذٞا١س ضس  ،ث٠
ٗ ٚآٗٞذت  ٝذسا ث ٠ظثب ٙپیبٗجطش ای٢ٜب ضا ثط زّ ٗ ٚربضی سبذت ٗ ( .ح٘سی ضی ض٢طی  . ٟ 2382 ،ش ) 237 ،
ثیسّ ٛیع ؾ٘ ٚاضبض ٟث ٠ایٞٗ ٚؾٞع ً ٠پیبٗجط اسطاض ضا ثب حؿطت ػٔی زض ٗیبٗ ٙی ُصاضت ثط ای ٚاػتوبز است ً ٠ای ٚسرٜب، ٙ
اسطاض ػطن حن ثٞز ٟاٛس ً١ ٠یچ ًس اظ آ٢ٛب آُب١ی ٛساضز  ٝت٢ٜب ثط ٓت پیبٗجط ربضی ضس ٝ ٟحؿطت ػٔی آ٢ٛب ضا ضٜیس ٟاست :
ثیسّ اظ اسطاض ػطن ُٞش ٓ ٝت آُبٛ ٟیست

ك ٝ ًٚ ٖ٢زٕ ٗع ٙحطف ٛجی ثب ٓٝیست
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 732
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اصل ٍ گَّز
زض آی 63 ٠سٞض ٟآّ ػ٘طاٗ ٠ً ٙطثٞـ ثٗ ٠جب ٠ٔ١پیبٗجط ثب ٗسیحیبٛ ٙزطا ٙاست آٛزب ًٗ ٠ی كطٗبیس :
« ٛسع اثٜبءَٛب  َٝأثٜبءًَُٖ ِٛ َٝسبءَٛب ِٛ َٝسبءًَُٖ  َٝاَٛلسَٜب  َٝاَٛلُسٌَُٖ  » ...ثسیبضی اظ ٗلسطا ٙاظ ر٘ٔ ٠ردبثط ضا اػتودبز ثدط اید ٚاسدت ًد٠
ٜٗظٞض اظ « اَٛلُسَٜب  َٝاَٛلُسٌَُٖ » ضس ّٞاهلل  ٝػٔی ث ٚاثی قبٓدت  « ٝاَثٜبءَٛدب » آحسد ٝ ٚآحسدیٛ « ٝ ٚسدبءَٛب » كبق٘د ٠اسدت ( .
آسٗطوی  ( ٝ ) 379 : ٕ 2927 ،آسیٞقی ) 232 : ٕ 2993 ،
ثٜب ثط ٘١ی ٚاسبس پیب ٗجط ( ظ )  ٝػٔی یي ُ١ٞطٛس آٛب٘١ ٙچٜی ٚاظ ٛظط ٛست ٛیع یٌسبٜٛس چٜب ٠ٌٛحؿطت حسی ( ٚع ) ٛوْ
ٗی ًٜٜس ً ٠پیبٗجط ( ظ ) كطٗٞزٛس :
« اٛب ػٔیّ ٞٛضاً ثی ٚیسی اهلل تؼبٓی ٗ ٚهجْ ا ٙیرٔن اهلل آزٕ  ،ثبضثؼ ٠ػطط آق س ٠ٜكٔ٘ب ذٔن اهلل تؼبٓی آزٕ ضًت شٓي آٜٞض كدی
غٔج ، ٠كٔ ٖ یعّ اهلل یٜؤ ٚٗ ٠غُٔت آی غُٔت  ،حتّی اهطّ ٟكی غٔت ػجدسآ٘كٔت حدٖ اذطردٗ ٠د ٚغدٔت ػجدسآ٘كٔت  ،كوسّد٘٠
هس٘ی ٚهس٘بً كی غٔت ػجساهلل  ٝهس٘بً كی غٔت اثی قبٓت  ،كؼٔیّ ٜٗی  ٝاٛب ٗٓ ، ٠ٜحُ٘ٓ ُ٠ح٘ی  ٝزُٗ ُ٠زٗی »
« ٗ ٝ ٚػٔی چ٢بضز١ ٟعاض سبّ پیص اظ ذٔوت آزٕ ٞٛ ،ضی زض ٛعز ذسای ٗتؼبّ ثٞزیٖ  ،پس ِٜ١بٗی ً ٠ذساٛٝدس ٗتؼدبّ  ،آزٕ ضا
آكطیس  ،ایٞٛ ٚض ضا زض غٔت ا ٝهطاض زاز ٘١ ٝیٜكٞض ذساٛٝس آٞٛ ٙض ضا اظ غٔجی ث ٠غٔت زیِط ٜٗتوْ ٗی ٞ٘ٛز تب آً ٙد ٠آٛ ٙدٞض ضا
زض غٔت ػجسآ٘كٔت استوطاض یبكت  ،آُ ٙب ٟآ ٙضا اظ غٔت ػجسآ٘كٔت ثیط ٙٝآٝضز ٝ ٟث ٠ز ٝثرص توسیٖ ٞ٘ٛز  ،ثرطی اظ آ ٙزض
غٔت ػجساهلل  ٝثرطی زیِط ضا زض غٔت اثٞقبٓت هطاض زاز ث٘١ ٠یٓ ٚحبل ػٔی اظ ٗٗ ٝ ٚد ٚاظ ػٔدی ١سدتٖ ُٞ ،ضدت  ٝذد ٙٞاٝ
ُٞضت  ٝذ ٚٗ ٙٞاست  ( » .ذٞاضظٗی  ،ثی تب ) 87 :
اكع ٙٝثط ای ٚزٛ ٝسجت  ،ذبٞٛاز ٟػٔی كطظٛسا ٙپیبٗجطٛس  ٝثیسّ  ٠٘١ایٗ ٚؿبٗی ٚضا زض ٛظدط زاضدتِٜ١ ٠دبٗی ًد ٠ضثدبػی ظیدط ضا
سطٝز ٟاست :
ای ٗتحس ر١ٞط ایزبز ٛجی
زض كؿْ ً٘ ٝبّ ت ٞچُٞ ٠یس ( ثیسّ )

شًط ٛسجت تصًط ٟی یبز ٛجی
ظی ٚثیص ً ٠آّ تست اٝالز ٛجی
( ثیسّ ) 479 : 2342 ،

آٛچ ٠ثیب ٙضس ا ضؼبضی ثٞز اظ ؿعٓیبت  ٝضثبػیبت ضبػط ُطا٘ٛبی ٠ی ٜ١س زض ٗس ٜٗ ٝوجت اٗیطٗؤٜٗب ٙػٔی ( ع )  ،اٗیطی ً٠
ذٞز ثیسّ ٛیع ا ٝضا ذٔیل ٠ی چ٢بضٕ ٗی زاٛس  ٝثٜب ثط تٞغیلبتی ً ٠زضثبض ٟاش زاضت ٠اظ ٛظط كؿْ ً٘ ٝبّ ثطتطی ٚاٛسب١ ٙدب ثؼدس
اظ پیبٗجط ٗی ضٜبسس اٗب ٛظط ثیسّ زضثبض ٟكط ظٛسا ٙػٔی یؼٜی ًسبٛی ً ٠ضدیؼیب ٙآ٢ٛدب ضا اٗدبٕ ٗدی ضٜبسدٜس  ٝا١دْ سدٜت ثد٠
ذالكتطبٗ ٙؼتوس ٛیستٜس  ،چیست ؟! ثیسّ زض ایٞٗ ٚضز چِ ٠ٛٞػْ٘ ًطز ٝ ٟزض ثبة ای ٚتلبٝت  ٝاذتالف ٛظط ثب ضیؼ ٠چ ٠ضا١ی
زض پیص ُطكت ٠است ؟! زض ای ٚثبض ٟثبیس ُلت ً ٠ای ٚضبػط اٛسیطٜ٘س ثٜب ث ٠آُب١ی  ٝضٜبذتی ًٛ ٠سدجت ثد ٠ضدیؼیب ٙزاضدت ٠اظ
آٛب ٙثٛ ٠یٌی یبز ًطز ٝ ٟام٘ ٠ایطب ٙضا ستٞز ٝ ٟاضازت ذٞز ث ٠آ ٙثعضُٞاضا ٙضا ٛیع اظ٢بض زاضت ٠است .
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شیعِ اس دیدگاُ تیدل
ثطذی اظ ا ْ١سٜت ضیؼیب ٙضا ضاكؿی یؼٜی اظ زی ٚذبضد ضسٗ ٟی زاٜٛس  ٝثب آٛب ٙضا ٟػٜبز زض پیص ٗی ُیطٛس اٗب ثیدسّ ثدب
زیسی ٝاهغ ثیٜب ٠ٛای ٚزُ ٝط ٟٝضا اظ  ٖ١رسا زاٛست ٝ ٠ضیؼیبٝ ٙاهؼی ضا ث ٠زٓیْ ػلت ًالٗطبٞٗ ٙضز ستبیص هطاض زاز ٟاست :
هٗٞیست اٗبٗی ٠ثؼلت زٗسبظ
ظی ٚقبیلُ ٠ط ض٘ط ٟمی ضكؿی ضا

زض ظٗط ٟی ضیؼی ٠ر٘بػت ٗ٘تبظ
ثب ػكط ُُْ آٗیرت ٠می ػكط ثطاظ
( ثیسّ ) 557 : 2342 ،

ای ٚزض حبٓی است ً ٠ا ٝرسای اظ ١ٌٞٛص ١بیی ً ٠اظ ضٝاكؽ زاضز آ٢ٛب ضا ث٘١ ٠دطا ٟذدٞاضد ُدط١ ٟٝدبیی ٗدی زاٛدس ًد ٠هدسضت
تطریع زضست  ٝؿٔف ضا ٛساضٛس  ٝضا ٟاضتجب ٟذٞیص ضا غحیح ٗی اِٛبضٛس :
آٛزب ً ٠ت٘ییع اظ هج ٝ ّٞضز ٛیست
ُط ضكؿی  ٝذبضری غال آحبض است

ذٔن ٗطزٝز آٛوسض ٗطتس ٛیست
زض ػبٖٓ ذٞز چطاؽ ًص  ٖ١ثس ٛیست
( ثیسّ ) 538 : 2342 ،

ثیسّ ثب ای ٚتٞغیلی ً ٠اظ ضاكؿیب ٙزاضز ُلت١ ٠بی آ٢ٛب ضا ثی ا٘١یت زاٛستٗ ٝ ٠ؼتوس است ًد ٠ت٘٢دت ١دبی ذدٞاضد  ٝضٝاكدؽ
تأحیطی زض هسض  ٝضأ ٙثعضُب ٙزیٛ ٚساضز :
زض ػبٖٓ اضتطاى اس٘ی ًٖ ٛیست
ُ ٞضكؿی ثط ًطإ ت٘٢ت ثٜسز

١ط ًس ثٛ ٠طب ٙچطٖ ُٞ ٝش آزٕ ٛیست
ثٞثٌط  ٝػٔی ٗب اظ ای ٚػبٖٓ ٛیست
( ثیسّ ) 544 : 2342 ،

ُصضت ٠اظ ای ٠ً ٚثیسّ ضاكؿیب ٙضا ثی ا٘١یت تٔوی ًطز ، ٟا ٝآ٢ٛب ضا ُط١ٝی ذٞزسط ٗؼطكی ٞ٘ٛزٗ ٠ً ٟی ذٞاٜ١دس ثدی ٚذٔلدب ٝ
كطظٛسا ٙػٔی اذتالف ایزبز ًٜٜس  ٝآ٢ٛب ضا زض٘ ٚیٌسیِط ٛطب ٙزٜ١س :
( ثیسّ ) ستٖ است ضكؿیب ٙذٞزسط

زاضٛس ظ ٗب تٞهغ كحص ٛظط

حبضب ً ٠ضٞز ثلحص  ٝث٢تبٛی چٜس

كطظٛس ػٔی زض٘ ٚثٞثٌط  ٝػ٘ط
( ثیسّ ) 555 : 2342 ،

ثیسّ ٘١چٜی ٚضاكؿی ١ب ضا اٗت ضیكب ٝ ٙثی زیٜبٛی ض٘طز ٠ً ٟث ٠زٓیْ ِٛطش ؿٔف ٘١یطِی ذٞز  ،ا ْ١سٜت ضا ذبضری ( یب
اظ زی ٚذبضد ضسٗ ) ٟی زاٜٛس :
ای ٚضكؿی ١ب ً ٠اٗت ضیكبٜٛس
اظ ثسٌ ٠ذكب  ٝؿٔف ثیٜبٜٛس

پط ثیسیٜٜس  ٝسرت ثی ای٘بٜٛس
سٜی ضا ٛیع ذبضری ٗی زاٜٛس
( ثیسّ ) 545 : 2342 ،

ثٜبثطای ٚاٝغبكی ً ٠ثسا ٙاضبض ٟضس ضاكؿیب ٙضا اٛسیط ٠زیٛ ٚیست آٛب ٙثب ضیؼٛ ٠یع غساهت ٛساضٛس  ٝتطیغ ضا زستبٝیع تؼػدجبت
ذٞز ثطای ًیٝ ٠ٜضظی  ٝزضٜ٘ی هطاض زاز ٟاٛس :
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ضكؿی٢ب یؼٜی ای ٚتؼػت ذٞیبٙ
ًطزٛس تجطا ظ زضٝز حسٜیٚ

اظ ثـؽ  ٝحسس ض ٟر ٖٜ٢پٞیبٙ
ضكتٜس پی یعیس ٓؼٜت ُٞیبٙ
( ثیسّ ) 562 : 2342 ،

 ٝآجت ٠ً ٠ایً ٚبض آ٢ٛب ( ضیب زض زیٜساضی ) ثطاثط ػْ٘ یعیس است ٞ٘١ ٝاضٗ ٟستٞرت ٓؼٜت :
ٗی ثٜسز اظ احٞاّ ض٢یسا ٙاضٌبّ

چ ٙٞذبضریب ٙه ٕٞضٝاكؽ ث ٠ذیبّ

یٌطٝظ یعیس ًطز  ٝای٢ٜب ١ط سبّ

آً ٙبض ً ٠تب ث ٠حطط ٓؼٜت زاضز

( ثیسّ ) 557 : 2342 ،
ثب تٞر ٠ثٗ ٠كبٓجی ً ٠ثیب ٙضس ثبیس پطسیس ً ٠زٓیْ ای ٚآُب١ی ثیسّ اظ ضٝی ٠ی ٛبزضست ضاكؿیب ٝ ٙزضى ا ٝاظ تلبٝت آ٢ٛدب
ثب ضیؼیب ٙزض چیست ؟ پبسد پطسص ضبیس زض ایٞٗ ٚؾٞع ٢ٛلت ٠ثبضس ً ٠ذٞز ا ْ١سٜت  ٖ١اظ ٝرٞز ُط١ٝی ثب ٘١دی ٚاٝغدبف
زض ثی ٚذٞزضبٛ ٙبذطٜٞزٛس چٜب ٠ً ٙضبػط ُٞیس :
آ ٙذبضری ٓؼیٗ ٚطزٝز  ٝپٔیس
تب ٘١چ ٞسِب ٙثچٞة  ٝسِٜص ٌٛطٜس

آ ٙاٗت ض٘ط  ٝپیط ٝزی ٚیعیس
ذٞز ضا زض سٜت  ٝر٘بػت زظزیس
( ثیسّ ) 544 : 2342 ،

ائوِ شیعِ
ثیسّ زض ضؼط ذٞز اظ زٝاظز ٟاٗبٕ ثٛ ٠بٕ « احٜب ػطط » یبز ٗی ًٜس ٛ .بٗی ً ٠زض ٜٗبثغ ضدیؼ ٝ ٠ا١دْ سدٜت اظ هد ّٞپیدبٗجط
ثطای ربٛطیٜب ٙآ ٙحؿطت شًط ُطزیس ٟاست زض ایٞٗ ٚضز اظ ربثط ث ٚس٘طٛ ٟوْ ضس « : ٟسَِ٘ؼتُ آٜجی ( ظ )  ،یو : ُّٞیٌدُٙٞ
احٜی ػطط اٗیطاً كوبَّ ًَ َِٔ٘ َٖٓ ٠اَس٘ؼ٢ب  ،كوبَّ أثی  ،اِ ٠ّٛهبَّ ًُُّٔ ِٚٗ ٖ٢هطیصٍ اظ ضس ّٞذسا ضٜیسٕ ً ٠كطٗٞز  :زٝاظز ٟاٗیط ذٞا١س
ثٞز  .آُ ٙب ٟسرٜی ُلت ً ٚٗ ٠آ ٙضا ٛطٜیسٕ پسضٕ ُلت  :پیبٗجط كطٗٞز  ٠٘١ :آٛب ٙاظ هطیطٜس  ( » .ثربضی  ،ثی تب ) 227 :
ا٘١ ٝچٜی ٚاٗبٗب ٙضیؼ ٠ضا تبثغ سٜت ضس ّٞاهلل ٗی زاٛس ٛظیط آ ٠ٌٛػبیط ٠ثسیبض پیطتط ػٔی ضا زاٛبتطیٗ ٚطزٕ ث ٠سٜت ٗؼطكدی
ًطز ٟثٞز  ٝ « :هس ض٢ست ػبمط ٝ ٠هبٓت ػٔی اػٖٔ آٜبس ثبٓس ( » ٠ٜاث ٚػسبًط ١ 2425 ،زطی) 448 : ٠
ثط ای ٚاسبس ٗی تٞاُ ٙلت ً ٠ثیسّ ضبػطی ٛیي ضٝیٛ ٝ ٠یٌ ٞاٛسیص است ً ٠ام٘ ٠ضیؼ ٠ضا ثد ٠ذدٞثی ضدٜبذت ٝ ٠ثدس١ ٙٝدیچ
تؼػجی ٗٞضز ستبیص هطاض زاز ٟاست :
احٜب ػطط آكتبة ٗؼٜی ثٞزٛس
ثط ربز ٟسٜت ٛجی ضب ٙض ٟثٞز

كبضؽ ظ ًسٞف ٛوع زػٞی ثٞزٛس
ثی ًصة ٛ ٝلبم ر٘ٔ ٠سٜی ثٞزٛس
( ثیسّ ) 276 : 2342 ،

چٜبٗ ٠ٌٛطب١سٗ ٟی ضٞز ثیسّ اضازت ذٞز ث ٠ر٘یغ اٗبٗب ٙضیؼ ٠ضا زض ای ٚضثبػی ثٝ ٠ؾ ٞثیب ٙزاضت ٠ػال ٟٝثط ای ٚا ٝاظ
ثؼؿی ام٘ٛ ٠یع ث ٠قٞض ذبظ ٛبٕ ثطز ٟاست ٗخال اظ اٗبٕ حسی ( ٚع ) ٝ ٝاهؼً ٠طثال ثسیبض یبز ًطز ٝ ٟزض ٗٞضز اٗدبٕ زٝاظز١دٖ ١دٖ
اثیبتی زاضز ًِ٘١ ٠ی ٛطب ٙزٜ١س ٟی زٝستی ٗ ٝحجتص ث ٠كطظٛسا ٙپیبٗجط ( ظ ) ٗی ثبضس .
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اهام حسیي ٍ آییٌِ ی كزتال
یبز اٗبٕ حسیٞ٘١ ٚاض ٟثب ٛبٕ ًطثال ٗ ٝحطٕ ٘١طاُ ٟطت ٠است زض ٝاهغ ٌٗب ٝ ٙظٗب ٙض٢بزت آ ٙحؿطت ٛ ٝیع ث٢دبیی ًد٠
زض كطٗبٛجطزاضی اظ حن ثطای زكغ ستٖ ظبٓ٘ب ٙپطزاذتٜس ظٗی ٠ٜسبظ ح٘بس ٠ای ثی ٛظیدط ضدس ًد ٠اظ ظٗدب ٙسدطایص  ،ػٔیدطؿٖ
اكتربض ٗبٛسُبضی ً ٠زض ػطغ ٠ی اٛسبٛیت ضهٖ ظز  ،ث ٠زٓیْ ضٛزی ً٘١ ٠طا ٟزاضت ٞ٘١اض ٟزّ ١ب ضا ؿِ٘ی ٝ ٚچطٖ ١ب ضا اضٌجبض
ٞ٘ٛز ٟاست ٘١چٜب ٠ٌٛض٢بزت ٗظٔٗٞب ٠ٛاٗبٕ حسٛ ٚیع اٛس١ٝجبض  ٝؿٖ اِٛیع است :
ثیسّ ث١ ٠ط ًزب ضٍ اثطی ٛطب ٙزٜ١س

زض ٗبتٖ حسی ٝ ٚحسُ ٚطیٗ ٠ی ًٜٜس
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 2447

اٗب اكسٞس ًُ ٠طی ٝ ٠سُٞٞاضی زض ض٢بزت اٗبٕ حسی ٚثطای ثطذی ث ٠غٞضت ػبزت  ٝضس٘ی زض آٗسً ٟد١ ٠دط سدبّ زض ٗحدطٕ
تٌطاض ٗی ضٞز :
ػیص  ٝؿٖ ت ٞتبثغ ضسٖ است ٝض ٠ٛچیست

زض ػیس ذٜس ٝ ٟثٗ ٠حطٕ ُطیستٚ
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 2426

زض حبٓی ً ٠زضى حویوت هیبٕ ػبضٞضا  ٝآتص اٛس١ٝی ً ٠اظ ض٢بزت اٗبٕ حسی ٚیؼٜی غسای ت٢ٜدب ٗبٛدس ٟی حدن زض زّ ١دبی
ٗؤٜٗب ٙضؼًٔ ٠طیس ٟاظ ٗطظ ضسٖ  ٝظٗبُ ٙصضت ٝ ٠پیٞست٘١ ٝ ٠یطِی ضس ٟاست ث ٠قٞضی ً ٠پیبٗجط اًطٕ ( ظ ) زض اید ٚثدبضٟ
كطٗٞزٛس  « :إٓ ٙوتْ آحسی ٚحطاض ٟكی هٔٞة آ٘ؤٜٗی ٚال تجطا اثسا » ( ٞٛضی قجطسی  2448 ،م ) 328 :
ثطای ض٢بزت حسی ٚزض زّ ١بی ٗؤٜٗب ٙحطاضتی است ً١ ٠طُع سطز  ٝذبٗٞش ٘ٛی ضٞز ثٜدبثطایٗ ٚكدبثن ػدبزت سدُٞٞاضی
ًطز ٙث ٠ت٢ٜبیی ًبكی ٛیست  ،ثٌٔ ٠آتص ؿ٘ی ً ٠اظ ایٗ ٚػیجت زض زّ ٗؤٜٗب ٙاست ٗبی ٠ای ثطای ثیدساضی  ٝاِٛیدع ٟای ثدطای
ستٖ ستیعی ذٞا١س ثٞز ً٘١ ٠یطِی است .
اظ ١ز ٕٞاضي زض ُطز ستٖ ذٞاثیس ٟإ

ریت  ٝزاٗب ٖٛظ رٞش ای ٚض٢یساً ٙطثالست
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 433

سثحِ كزتال
سجح ٠ػجبضت اظ ٗ٢ط١ ٟبیی ث ٠ضضتً ٠طیس ٟضس ٟثطای شًط ذساست ً ٠ثسا ٙتسجیح ٛیع ٗی ُٞیٜس .
ثط اسبس ًتت حسیج ضیؼ ، ٠استلبز ٟاظ تسجیح زض غسض اسالٕ ٗتسا ّٝثٞز ٟاست ٗخال ُلتد ٠ضدسً ٟد ٠حؿدطت كبق٘د٠
ػٔی٢ب آسالٕ چ ٙٞاظ پیبٗجط غٔی اهلل ػٔی ٝ ٠آٓ ٠ضٜیس ً ٠پس اظ ١ط ٘ٛبظ ُ ،لت 34 ٚتٌجیط  33 ٝ ،تسجیح ( سجحب ٠ٛاهلل ) 33 ٝ
تح٘یس ( آح٘س هلل )  ٠ً ،ث ٠تسجیحبت حؿطت ظ١طا ٗطٞ٢ض است حٞاثی ثعضٍ زاضز تسجیحی اظ ٛد پط٘ی ثب ُ 34ط ٟت٢یً ٠دطز .
ٝهتی ح٘ع ٟػ٘ٞی پیبٗجط  ،زض سبّ س١ ٕٞزطت ث ٠ض٢بزت ضسیس  ،حؿطت كبق٘ ٠سالٕ اهلل ػٔی٢ب اظ ذبى ٗعاض ا ٝتسجیحی ثطای
ذٞز سبذت ٗ .طزٕ ٛیع ثؼس١ب اظ تطثت ح٘ع ٟتسجیح سبذتٜس  ٝپس اظ ض٢بزت اٗبٕ حسدی ٚػٔید ٠آسدالٕ  ،ضدیؼیب ٙاظ تطثدت اٝ
تسجیح سبذتٜس ( ٗزٔسی ) 333 : ٕ 2983 ،

www.SID.ir

Archive of SID

ثیسّ ثب اضبض ٟث ٠ایٗ ٚؿ٘ ، ٙٞاضظش ٝاالی سجحً ٠طثال ضا ٛطب ٙزٜ١سٗ ٟبٛدسُبضی ُ ٝدطزش ذد ٙٞضد٢یسا ٙزاٛسدت ٝ ٠اضتجدبـ
ُطزش تسجیح ثب یبز ذسا ضا زض اضؼبض ذٞیص ثبض١ب ثیب ٙزاضت ٠است :
آٛطا ً ٠ظ زضز زیٜص اكسٛٞی ١ست

زض یبز حسی ٚزاؽ ٗسكٛٞی است

١ط ُب ٟظ ذبى ًطثال سجحًٜٜ ٠س

زض ُطزش آ ٙچٌیس ٙذٛٞی است
( ثیسّ ) 47 : 2342 ،

ُٔطیعی اضي ثٞی ذ ٙٞزاضت

ای ٚسجح ٠ظ ذبى ًطثال ثٞز
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 2479

زّ چ ٙٞاٗبٕ سجح ٠اُط ثلططز هسٕ

ثیسّ ث ٠یي پیبز ٟض ٟغس سٞاض ُیط
( ثیسّ  ،ؿعّ .) 2745

هحزم هاُ تقَا
ٗحطٕ ٗب ٟض٢بزت اٗبٕ حسی ٚاست اٗب ثط پبی ٠ی ًبض١بی ر٢ب ٙذٛٞطیع ثٜیبز ٗ ،ب ٟآؿبظی ٚسبّ ه٘طی هطاض ُطكت ٠است :
ر٢ب ٙذٛٞطیع ثٜیبز است ١طساض

سط سبّ اظ ٗحطٕ آكطیسٛس
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 2382

ثب ٝرٞزی ًٗ ٠حطٕ سط سبّ  ٝػیس ػططت آكبم است ث ٠زٓیْ ض٢بزت اٗبٕ حسیٛ ٚعز رٞا٘ٛطزا ٙػیس ض٘طز٘ٛ ٟی ضٞز .
ٗطٝت آة ضس اظ ضطٕ چطٖ هطثبٛی

ً ٠ػیس ػططت آكبم زض ٗحطٕ اٝست

( ثیسّ  ،ؿعّ ) 684
اٗب اُط ا ْ١ػبٖٓ تٞكین ثیبثٜس تب ث ٠ربی ٗبتٖ زض ایٗ ٚب ، ٟآ ٙضا ظٗب ٙتوٞا  ٝسطثٜٔسی توٞا پیطِب ٙض٢یس زض ًطثال ثساٜٛس  ،آِٛبٟ
ثؼس اظ ػیس ضٗؿبٗ ، ٙحطٕ زٗٝی ٚػیس ذٞا١س ثٞز :
تٞكیوی اُط زض ا ْ١ػبٖٓ ٗی ثٞز
ایٜزب توٞی اُط اػتجبضی ٗی زاضت

ؿیط اظ ٝؾغ غال ٗبتٖ ٗی ثٞز
ثؼس اظ ضٗؿب ٙػیس ٗحطٕ ٗی ثٞز
( ثیسّ ) 225 : 2342 ،
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درس ّای كزتال
ایستبزُی اٗبٕ حسی ٚزض ثطاثط ستٖ  ٝض٢بزت پط اكتربض ایطب ، ٙزضس٢بیی اضظضٜ٘س ثطای ثططیت زاضت١ ٠ً ٠طُع كطاٗدٞش
ضسٛی ٛیست .
استغٌا
ثط ٝزض ًطثال زیِط ٗپطس اظ ضٗع استـٜب

ض٢یس ٛبظ ا ٝاظ تیؾ ٗیرٞا١س زٕ آثی

ُصضت ذٔوی اظ ای ٚزضت ثیٜیبظ اٗیس

ٗ ٚاظ كسبًٞ ٠ٛحط ثً ٠طثال ٗبٛسٕ

( ثیسّ  ،ؿعّ ) 2654

( ثیسّ  ،ؿعّ ) 2243
تقَا
تٞكیوی اُط زض ا ْ١ػبٖٓ ٗی ثٞز
ایٜزب توٞی اُط اػتجبضی ٗی زاضت

ؿیط اظ ٝؾغ غال ٗبتٖ ٗی ثٞز
ثؼس اظ ضٗؿب ٙػیس ٗحطٕ ٗی ثٞز
( ثیسّ ) 225 : 2342 ،

غیزت
ًیست زض ای ٚاٛز٘ٗ ٚحطٕ ػطن ؿیٞض

ٗب  ٠٘١ثی ؿیطتیٖ آی ٠ٜزض ًطثالست
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 434

ثثات قدم
زّ چ ٙٞاٗبٕ سجح ٠اُط ثلططز هسٕ

ثیسّ ث ٠یي پیبز ٟض ٟغس سٞاض ُیط
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 2745

ُصضت ٠اظ اضؼبضی ً ٠ثیسّ زض آ٢ٛب اظ اٗبٕ حسی ٝ ٚهیبٕ ػبضٞضا یبز ًطز ، ٟزض اثیبتی چٜس اظ یعیس ٛ ٖ١بٕ ثطز ٟاسدت  ٝزض ثطذدی
ظٗب ٙضا اضظضٜ٘ستط اظ آ ٙزاٛست ٠ً ٠حتی غطف ٓؼ ٚا ٝضٞز :
ثـؽ  ٝحسس  ٠ٛ ٠ً ٖ١كطؾست  ٠ٛ ٝزیٚ
آ ٙاٝهبتی ً ٠ضكت زض ٓؼ ٚیعیس

ضس ض١ع ٙاك٢بٕ ظ سط ٜٗعّ ػیٚ
ایٌبش ضسی غطف زضٝز حسٜیٚ
( ثیسّ ) 434 : 2342 ،
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ا٘١ ٝچٜی ٚتٞغی١ ٠بیی زض حویط ض٘طز ٙیعیس  ،ذٞضحبّ ثٞز ٙثب یبز اٗبٕ حسی ٝ ٚزٝضی ُعیس ٙاظ ًسبٛی ًٗ ٠ربٓق ثطپدبیی
ٗزٔس ضبزی ثطای آ ٙحؿطت ١ستٜس زاضت ٠است :
ثب غبحت حس ٚثی ضط ضٞض ٛطیٚ
ٝظ ١ط ً ٠پطاًٜس ٟی ٗزٔس ثبضس

ثب یبز حسی ٚضبز ٗ ٝسطٝض ٛطیٚ
ثط ضیص یعیس تق ً ٝ ٚزٝض ٛطیٚ
( ثیسّ ) 564 : 2342 ،

آجت ٠پیص اظ ایٛ ٚیع اضبض  ٟضس ً ٠ثیسّ پیطٝظی  ٝسطثٜٔسی اٗبٕ حسی ٚزض آظٗد ٙٞتودٞای آ٢دی ضا ٗبید ٠ذٞضدحبٓی  ٝسدعاٝاض
ثطپبیی ػیس ٗی زاٛس :
تٞكیوی اُط زض ا ْ١ػبٖٓ ٗی ثٞز
ایٜزب توٞی اُط اػتجبضی ٗی زاضت

ؿیط اظ ٝؾغ غال ٗبتٖ ٗی ثٞز
ثؼس اظ ضٗؿب ٙػیس ٗحطٕ ٗی ثٞز
( ثیسّ ) 225 : 2342 ،

اهام هْدی
اٗبٕ ٗ٢سی ( ػذ ) زٝاظز٘١ی ٚاٗبٕ ضیؼ ٠اظ ٛسْ حسٜی ( ٚػٔی٘٢ب آسالٕ ) است ً ٠زض سطاٛزبٕ زٛیب ظٞ٢ض ًطز ٝ ٟر٢دبٙ
ضا پط اظ ػسّ  ٝزاز ذٞا١س ًطز  « :زض ٗسٜس اث ٞزاٝز  ٝتطٗسی اظ اثٗ ٚسؼٞز ضٝایتٌطز ٟاست ً ٠حؿطت ضس ( ّٞظ ) كطٗٞز ًد٠
اُط اظ زٛیب ٘ٛبٛس ٟثبضس ِٗط یي ضٝظ آجت ٠حوتؼبٓی آ ٙضٝظ ضا قٞالٛی ذٞا١س ًطز تب آ ٠ٌٛثطاِٛیعاٛس زض آ ٙضٝظ ٗطزی اظ اٗت ٗدٚ
یب اظ أ١جیت ٗطا ًٛ ٠بٕ اٞٗ ٝاكن ٛبٕ ٗ ٚثبضس  ٝپط ًٜس ظٗی ٚضا اظ ػسآت چٜبٛچ ٠پط اظ ظٖٔ  ٝرٞض ثٞز ٟثبضس  ( » .ه٘ی 2354 ،
م ) 497 :
یٌی اظ ػالمٖ ظٞ٢ض اٗبٕ ظٗب « ٙذطٝد زربّ است  ٝآٔٗ ٙؼ ٙٞازػبی آ١ٞیت ٘ٛبیس  ٝثٞرٞز ٛحس ا ٝذٛٞطیعی  ٝكتٜد ٠زض
ػبٖٓ ٝاهغ ذٞا١س ضس ٗ ٝیب ٙآ ٝ ٝطٌط هبمٖ ( ع ) رٝ َٜاهغ ٗی ضٞز  .ثبالذط ٟآٔٗ ٙؼ ٙٞثسست ٗجبضى حؿطت حزت آ٘٢سی
( ع ) یب ثسست ػیسی ثٗ ٚطیٖ ( ع ) ًطت ٠ضٞز  ( » .ه٘ی  2354 ،م ) 569 ٝ 568 :
اػتوبز ث ٠ظٞ٢ض ٜٗزی ً ٠زض ازیبٗ ٝ ٙصا١ت ٗرتٔق ثسا ٙاضبض ٟضس ، ٟزض آحبض ٜ١طٜٗدساٛ ٙیدع تزٔدی زاضدت ٠اسدت زض ٘١دیٚ
ضاستب ثیسّ زٞٔ١ی  ٖ١ؾ٘ ٚای ٠ٌٜزض اثیبتی اظ حؿطت ٗ٢سی ( ػذ )  ٝػسّ  ٝزاز ایطب ٙیبز ًطز ، ٟزض ٓلبك ٠ای ظیجب سدتِ٘طاٙ
ظٗب ٙذٞز ضا زربّ ذٞاٛس ٝ ٟاظ ػسٕ ثطهطاضی ػسّ  ٝاٛػبف زض ضٝظُبض ذٞیص ضٌبیت ٞ٘ٛز ٟاست :
اٗطٝظ ُط اٛػبف ز١س زاز قجبیغ

ًس ٜٗتظط ٗ٢سی  ٝزربّ ٛجبضس
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 2292

ػطؼ زی ٚحن ٗجط زض پیص ٗـطٝضا ٙربٟ

سؼی ٗ٢سی ثط ٘ٛی آیس ث ٠ای ٚزربٓ٢ب
( ثیسّ  ،ؿعّ ) 295

ػال ٟٝثط ای ٚثیسّ ث٘١ ٠طا١ی حؿطت ٗسیح ( ع ) ثب اٗبٕ ٗ٢سی ( ع ) زض ظٗب ٙظٞ٢ض ٛیع اضبضً ٟطز ٟاست  .زضثبض ٟایدٞٗ ٚؾدٞع
ٛوْ است ً ٠ضس ّٞذسا ( غٔی اهلل ػٔی ٝ ٠آٓٝ ٠سٖٔ ) كطٗٞز  « :پیٞست ٠قبیل ٠ای اظ اٗت ٗٗ ٚوبتٔد ٠ثدط حدن ذٞاٜ١دس ًدطز ٝ
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ؿبٓت ذٞاٜ١س ثٞز تب ضٝظ هیبٗت پس كطٝز ذٞا١س آٗس ػیسی پسط ٗطیٖ پس اٗیط ایطب ٙذٞا١س ُلدت ثیدب ثدب تد٘ٛ ٞدبظ ًٜدیٖ  ،اٝ
ذٞا١س ُلت  ٠ٛض٘ب ثط یٌسیِط اٗیطیس ثطای آ ٠ٌٛذسا ای ٚاٗت ضا ُطاٗی زاضت ٠است  ( » .ه٘ی  2354 ،م ) 597 :
ثطذی اضؼبض ً ٠ثیسّ زض آ٢ٛب ث ٠آٗس٢ٗ ٙسی  ٝػیسی اضبضٞ٘ٛ ٟز ٟثبظ  ٖ١ث ٠ُٛٞ ٠ای ثیبِٛط اٝؾبع ٛبٜٗبست آ ٙضٝظُبض است :
ػبٖٓ ً ٠ثٞؾغ ذٞزسطی ٗسطٝض است
ثبظ آٗس٢ٗ ٙسی  ٝػیسی ایٜزب

زض ضی ٟٞؿلٔت حسجی ٗزجٞض است
اظ تزطث ٠ی ٗعاد  ٝػطكب ٙزٝض است
( ثیسّ ) 225 : 2342 ،

اٗب ؿلٔت زٛیبی ذٞزسط ضا ٗ ٠ً ،بٛغ آٗس٢ٗ ٙسی ٗ ٝسیح ضس ٟاست  ،ثبٝض ككطی ث ٠ظٞ٢ض ٜٗزی رجطاٞ٘ٛ ٙز ٟث ٠ُٛٞ ٠ای ً٠
اػتوبز ثسا ٙضج١ ٠٢ب ضا ثطقطف ًطز ٝ ٟای٘ب ٙضا استحٌبٕ ثرطیس ٟاست :
اكسِٛٞط ككطت  ٠٘١رب ر٢س ُ٘بضت
غس ضٌط ً ٠هػ ٠ی ٗسیح ٢ٗ ٝسی

تب ضج ٠٢زض اػتوبز ذبٗبِٛ ٙصاضت
اظ اسالٕ ت ٞؾؼق ای٘ب ٙثطزاضت
( ثیسّ ) 33 : 2342 ،

ُط چ ٠تؼساز اثیبتی ً ٠ضبػط زض آ٢ٛب اظ حؿطت ٗ٢سی یبز ًطز ٟاٛسى است اٗب ثیدبِٛط سدتٖ سدتیعی آ ٙحؿدطت زض ٗوبثٔد ٠ثدب
ٗـطٝضا ٙربٗ ٟی ثبضس ؾ٘ ٚای ٠ً ٚاٗیس ث ٠ظٞ٢ض ایطب ٙزض توٞیت اػتوبزات ٗص١جی  ٝای٘ب ٙهٔجی اٛسب١ ٙب تأحیطی ٗطدٞ٢ز ٝ
هبثْ ٗالحظ ٠زاضز .
ثب تٞر ٠ثٗ ٠كبٓت كٞم زهت زض آحبض ثیسّ  ٝتٞر ٠ث ٠قطیوی ً ٠ای ٚضبػط ُطا٘ٛبی ٠زض ثیدب ٙكؿدبیْ ام٘د ٠ضدیؼ ٠زض پدیص
ُطكتٛ ، ٠طب ٙزٜ١س ٟض ٝثٜٔس  ٝاٛسیط ٠ی ثیساض اٝست  ،ظیطا ثب هبقؼیت ٗی تٞاُ ٙلت ًً٘ ٠تط ًسبٛی چ ٙٞا ٝیبكت ٗی ضٛٞس
ًٛ ٠سجت ثُ ٠طایطبت ٗص١جی ٗتلبٝت  ٠ٛت٢ٜب ػٌس آؼ٘ٔی ٗتؼػجب ٝ ٠ٛتٜس ٛساضت ٠ثبضٜس ثٌٔ ٠ذٞز ٛیع زض ثیبٛ ٙیٌدٞیی ١دبی
آ٢ٛب ًٞضص ٘ٛبیٜس ثٜبثط ٘١ی ٚزٓیْ  ٖ١ضٜبذت ثعضُبٛی چ ٙٞثیسّ زٞٔ١ی  ٝاضد ٢ٛبز ٙث ٠اكٌدبض  ٝاٛسیطد١ ٠دبی ٝاالی آ٢ٛدب
ٝظیل ٠ای است ً ٠زض غٞضت اٛزبٕ  ،تأحیطی ث ٠سعا زض تطٝیذ غلبت  ٝكؿبیْ اٛسبٛی  ٝاذالهی ثط ربی ذٞا١س ُصاضت .
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تحث ٍ ًتیجِ گیزی
پژ١ٝص حبؾط ثط آ ٙثٞز تب ث ٠ث ٠ر٘غ آٝضی  ٝثطضسی ضثبػیبت  ٝاثیبتی اظ ؿعٓیبت ثیسّ زٔ١دٞی ثپدطزاظز ًد ٠زضثدبض ٟام٘د٠
ضیؼ ٠سطٝز ٟضس ٝ ٟث ٠قٞض ٗستویٖ ٛبٕ  ،غلبت  ٝیب ٝهبیغ ٗطثٞـ ث ٠آٛب ٙضا ٜٗظٞض ٛظط زاضت ٠است ثب ٝرٞزی ًد ٠اید ٚضدبػط
سٜی ٗص١ت زض چٜی ٚظٗی ٠ٜای ثسیبض آُب١بٗ ٝ ٠ٛب١طا ٠ٛػْ٘ ًطز ٟث ٠قٞضی ًٗ ٠ی تٞاُ ٙلت اظ ثسیبضی ضؼطای ضیؼی پیطی
ُطكت ٠است ٗ ،تأسلب ٠ٛتبً ٜٙٞت الضی كطاذٞض ٘ٛبیبٛسً ٙبض اضظضٜ٘س ا ٝغٞضت ِٛطكت ٠است آجت ٝ ًٖ ٠ثدیص زض ثدی ٚپدژ١ٝص
١بی ثطذی ٗحووبُ ، ٙب ٟزض ٗیب ٙاضؼبض ػبضٞضایی ُ ٝب ٟزض اضؼبض ٗس ٜٗ ٝوجتی ػٔی ( ع ) ٗكبٓجی زض ای ٚظٗی ٠ٜآٗدسً ٟد ٠زض
ٗوبثْ ًبض ا ٝثسیبض ٗرتػط  ٝاٛسى است ثٜبثطای ٚزض پژ١ٝص حبؾط  ،ثب ر٘غ آٝضی اضؼبض ٗطثٞـ ث ٠ام٘د ٠زض ؿعٓیدبت  ٝضثبػیدبت
ثیسّ  ٝثطضسی  ٝتكبثن آ٢ٛب ثب احبزیج  ،ضٝایبت  ٝیب ٝهبیغ ٗطثٞـ  ،سؼی ُطزیس ٟتب زیسُب ٟضبػط زضثبض ٟتطدیغ  ٝاٗبٗدب ٙضدیؼٝ ٠
تالش  ٝاضتیبم  ،تٞاٛبیی  ،آُب١ی  ٝثیبٜٗ ٙبست ا ٝزض ای ٚظٗیٛ ٠ٜطب ٙزاز ٟضٞز .
ث ب تٞر ٠ثُ ٠ستطزُی ٗجحج ٗٞضز ٛظط ٝ ٝرٞز رٔ١ ٟٞبی ٗتؼسز آ ٙزض زیِط هبٓت ١بی ضؼطی ثیسّ پیط٢ٜبز ٗی ضٞز تدب
پژ١ٝص ١بی ثیطتطی زضثبض ٟایٞٗ ٚؾٞع زض هبٓت ١بی ٗرتٔق ضؼطی ٛ ٝٝیع ًْ ٗز٘ٞػ ٠اضؼبض ضبػط ث ٠ػ٘دْ آیدس ٘١چٜدیٚ
سی٘بی ١ط یي اظ ام٘ ٠اظ زیسُب ٟاٞٗ ٝضز ثطضسی هطاض ُیطز تب ٗؼبٛی ثٜٔس ٛ ٝـع ٢ٛلت ٠زض اضؼبض ا ٠ً ٝثد ٠ایدٞٗ ٚؾدٞع اذتػدبظ
زاضز ثیطتط ضٜبذت ٠ضٞز .
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 -7آ٢یخ٘ی  ،اثٞآؼجبس اح٘س ثٗ ٚح٘س ث ٚػٔی اث ٚحزط ١ 2427 ،د  ، ) ٕ 2997 ( .آػدٞاػن آ٘حطهد ٠ػٔدی ا١دْ آدطكؽ  ٝآؿدالّ ٝ
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