
 چسا اکحس پیايتسان اهْی در ةیٌ اهَْسیٌ ظْٓر کسدٍر؟

 0کسد تٓجِ ٍکتِ چَر ةِ ةایر ضٓال ایٌ ةِ پاضخ در

 تًام کِ ةگٓییى كاظع ظٓر ةِ تٓاٍیى ًٍی ّسگش پص ٍراریى، دتس پیايتسان از ةطیاری ضسگزعت از يا -1

 0اٍر ةٓدُ يَعلِ ـالن در پیايتسان

ُّْى َكْر ُرُضالو َه» ٌْ َغَوْیَم َكَؽْؽَا ُْْى َهْى ُرُضالو َه َكْتُن ِي  را آٍْا ضسگزعت کِ پیايتساٍی ه[ 161/ٍطاء]َغَوْیَم؛ ٍَْلُؽْؽ

 .«ایى  ٍکسدُ ةیان را آٍْا ضسگزعت کِ پیايتساٍی ه ایى  گفتِ ةاز تٓ ةساى ایٌ، از پیظ

 

 اٍتیاء زیاد تػراد ةِ تٓجِ ةا دؽٓؼا

 عرُ اعارُ ّا آن ةِ رهایات در کِ

 0اضت

0 اٍر ـسيٓدُ( ص) درا پیايتس

 ه ةیطت ه ؼر یم يتػال دراهٍر»

 [1.«]آـسیر پیايتس ّشار چْار

 ةیٌ از پیايتس چَر کِ پسضر يی( ص) پیايتس از راهی. اٍر داعتِ تتویؾی هظیفِ رضٓالن، از ةطیاری -2

 اضت رهعٌ حطاب ایٌ ةا[ 2.]ٍفس ضیشد0ُ ـسيایر يی جٓاب در( ص) پیايتس ه اٍر ةٓدُ يسضن پیايتسان،

 حضست زيان در( ع) هٓط حضست کِ ًّاٍگٍِٓ. اٍر کسدُ يی تتویؼ را يسضن پیايتس يعاهب اٍتیاء، از ةطیاری

 تٓاٍیى ًٍی يا ه. ياٍر يی ةاكی ةیغتس يسضن رضٓل اضى ظتیػتا پص. اضت داعتِ تتویؾی هظیفِ( ع) اةساّیى

 کِ عر رهعٌ چٓن. ةراٍیى يَحؽس يَعلِ آن در را پیايتسان هجٓد يسضن، پیايتس زٍرگی يَعلِ ةِ تٓجِ ةا

 .اٍر کسدُ يی اغشام دیگس ٍٓاحی ةِ را ای غرُ يسضن پیايتسان

 0کَر يَتغس ّا، ضسزيیٌ يسکش از را دٓد ضذٌ ه ًٍُٓ تٓجِ يسکشیت ةِ کِ اضت ایٌ اهْی ضَت -3



ِْْوَم َرةَُّم کاَن يا َه» ِْْى َیْتُوٓا َرُضٓالو ُأيِّْا  ـی َیْتَػَث َحتَّی  اْهُلسى ُي  ّسگش تٓ پسهردگار ه[ 96/كؽػ]آیاِتَا؛ َغَوْی

 .«ةذٓاٍر آٍان ةس را يا آیات کِ کَر يتػٓث پیايتسى آٍْا کآٍن در ایَکِ تا کسد  ًٍی ّالك را آةادیْا ه عْسّا

. ةاعَر کسدُ زٍرگی ٍاحیِ ایٌ در يسضن، پیايتسان غًرُ داهريیاٍِ، يسکشیت ةِ تٓجِ ةا کِ اضت ظتیػی پص

 غزاب را اه ةغسی، ّیچ ةس حجت اتًام ةرهن ه اضت غادل يتػال درای کِ اضت ایٌ كعػی ايس حال ّس ةِ

 .اضت عرُ اعارُ ايس ًّیٌ ةِ ةاال آیِ در ه کَر ًٍی

 

 ةایر ٍِ یا اضت کسدُ ظْٓر پیايتسی ؽسب در کِ ای0ٌ »ـسيایَر يی ضٓال ایٌ ةِ پاضخ در جٓادی اهوِ آیت

 اٍتیایی آٍْا ةسای دراهٍر کِ ٍراریى دهیوی يا ةٓدُ اگس یا ه ٍتٓدُ جًػیتی كطًتْا آن در اضت يًکٌ گفت

 عرُ ذکس كسآن در ةػضی ٍام تَْا ّطت رهایی جٓايع در ٍايغان ه آيار کِ اٍتیایی ًِّ چٓن اضت ٍفسضتادُ

 تٓ از پیظ يا[ 45/ ؽاـس]غویم؛ ٍلؽػ هى يٌ يَْى ه غویم كؽؽَا يٌ يَْى0 )ـسيایر يی ضتحان درای اضت

 هزا(  ایى  ٍکسدُ ةازگٓ تٓ ةسای را گسهّی ه گفتِ ةاز تٓ ةسای را آٍان از گسهّی ضسگزعت ـسضتادیى رضٓالٍی

 كسآن در آٍان كؽِ ه ٍام ذکس غرم غوت ه اضت ٍیايرُ آٍان كؽِ كسآن در کِ اٍر ةٓدُ اٍتیایی ٍیش ؽسب در عایر

 [3]«ٍتٓد آعَا اؼالو داهريیاٍِ ه زيیٌ يغسق يسدم ةسای آٍْا تتویؾی آجار ه کتاب کِ اضت ایٌ

 

 يیان داهری ه ّرایت اهػشم، اههٓا پیايتسان هیژُ ةِ پیايتسان هظایؿ يًْتسیٌ از یکی داٍطت ةایر ٍذطت

 زیسا ةٓدٍر کسدُ پیرا ادتالف ًّریگس ةا يَاـع تشاحى ه اجتًاغی ٍظام گیسی عکن دهین ةِ کِ اضت يسديی

 پیرایظ ةا رـتِ رـتِ ايا. کسدٍر يی زٍرگی اعتساکی ظٓر ةِ ه کٓچک ّای گسهُ ؼٓرت ةِ اةترا در ّا اٍطان

 آن ه عرٍر دهر اهْی ّرایت از ةطیاری ه کسدٍر پیرا ضوعِ ةسدی ةس ةسدی ايکاٍات، گطتسش ه ـوش ه آتظ

 در غًٓم ظٓر ةِ کِ کٌْ تًرن ةا ّای ضسزيیٌ در ةیغتس ّا ةحسان ایٌ. دادٍر دضت از را اههیِ یکپارچگی



 يَاظق ایٌ در اهػشم اههٓا پیايتسان هیژُ ةِ ه پیايتسان ةیغتس ره ایٌ از. گسـت عکن ةٓدٍر داهريیاٍِ يَعلِ

 .عرٍر يتػٓث

 اٍشل ه يَزریٌ ه يتغسیٌ اهَتییٌ اهوِ ـتػث هاحرُ ايِ اهَاس کان0»دٓاٍیى يی ٍیش يجیر كسآن در کِ چَان

 ياجاءتْى ةػر يٌ اهتُٓ اهزیٌ اال ـیِ ادتوؿ يا ه ـیِ ادتوفٓا ـیًا اهَاس ةیٌ هیحکى ةاهحق اهکتاب يػْى

 ؼساط اهی یغاء يٌ یْری هاهوِ ةاذٍِ اهحق يٌ ـیِ ادتوفٓا هًا ءايَٓا اهزیٌ اهوِ ـْری ةیَْى ةؾیا اهتیَات

 کتاب آٍان، ةا ه ةساٍگیذت دَّرُ ةیى ه آهر ٍٓیر را پیايتسان دراهٍر پص ةٓدٍر؛ یگاٍِ ايتی يسدم،0 يطتلیى؛

 کِ کطاٍی جش ه. کَر داهری داعتَر ادتالف ّى ةا آٍچِ در يسدم يیان تا ـسضتاد ـسه حق ةِ را[ دٓد]

 يیاٍغان کِ[ حطری ه] ضتى داظس ةِ - آير آٍان ةسای رهعٌ دالین کِ آن از پص - عر دادُ آٍان ةِ[ کتاب]

 حلیلت ةِ دٓیظ، تٓـیق ةِ ةٓدٍر، آهردُ ایًان کِ را آٍان دراهٍر پص. ٍکسد ادتالف آن در[ کص ّیچ] ةٓد

 «کَر يی ّرایت راضت راُ ةِ ةذٓاّر را کِ ّس درا ه کسد ّرایت داعتَر ادتالف آن در کِ آٍچِ

 را يوتی دراهٍر ٍیطت يًکٌ ه ٍیطتَر راًَّا ةرهن يسديی ّیچ کِ اضت ایٌ غايِ ٍتٓت هٓازم از یکی اهالو،

 ضس پغت را غٓاهًی کِ اضت يطاـسی اٍطان ه اضت اٍطان يرةس ه يسةی درا زیسا کَر رّا رًَّا ةرهن

 کرام ةِ ه اضت آيرُ غٓاهًی چِ از داٍر ًٍی هحی راًَّایی ةرهن اٍطان دارد رهی پیظ غٓاهًی ه گزاعتِ

 ايِ يٌ ان» ةٓد ٍذٓاّر راًَّا ه پیؾًتس ةرهن ايتی ّیچ ـسيایر يی يٓرد ایٌ در کسیى كسآن رهد يی غٓاهى

 راًَّا آٍان ةسای دراهٍر ه کََر زٍرگی ای يَعلِ در جًػیتی ٍرارد ايکان( 21 آیِ ـاظس،) ،«ٍزیس ـیْا إالدال

 جرا ةغسیت از ٍتٓت اؼٓالو کَر ًٍی جرا ٍتٓت از يٓحر ؽیس دٓاُ ه يٓحر دٓاُ را يسدم دراهٍر ٍفسضتر

 ه ٍتاعر ٍتٓت آٍان ةسای ه کََر زٍرگی گسهّی ضسزيیَی در ٍطوی یا غؽسی در ٍیطت يًکٌ یػَی عٓد ًٍی

 حیات هحی ةرهن جايػِ زیسا ٍکَر دوق را ؽیتی ضسهش ه هحی ه ةیاـسیَر را ةغسی جايػِ ٍیطت يًکٌ

 . داعت ٍذٓاّر اٍطاٍی

 ه ًٍایَرُ یا ه ةسد يی ضس ةِ يػیٌ جايػِ یک در پیؾًتس دٓد یا ٍیطت يًکٌ ٍتٓت ه ةغسیت اٍفکاک

 .تػاهیًظ ه کتاب یا ه اه جاٍغیٌ



 اگس یا ه ٍتٓدُ جًػیتی كطًتْا آن در اضت يًکٌ گفت ةایر ٍِ یا اضت کسدُ ظْٓر پیايتسی ؽسب در کِ ایٌ

 در ٍايغان ه آيار کِ اٍتیایی ًِّ چٓن اضت ٍفسضتادُ اٍتیایی آٍْا ةسای دراهٍر کِ ٍراریى دهیوی يا ةٓدُ

 كؽؽَا يٌ يَْى0 »ـسيایر يی ضتحان درای اضت عرُ ذکس كسآن در ةػضی ٍام تَْا ّطت رهایی جٓايع

 تٓ ةسای را آٍان از گسهّی ضسگزعت ـسضتادیى رضٓالٍی تٓ از پیظ يا ؛«غویک ٍلؽػ هى يٌ يَْى ه غویک

 كسآن در کِ اٍر ةٓدُ اٍتیایی ٍیش ؽسب در عایر هزا( 45 آیِ ؽاـس،) ایى، ٍکسدُ ةازگٓ تٓ ةسای را گسهّی ه گفتِ ةاز

 ةسای آٍْا تتویؾی آجار ه کتاب کِ اضت ایٌ كسآن در آٍان كؽِ ه ٍام ذکس غرم غوت ه اضت ٍیايرُ آٍان كؽِ

 (.آيوی جٓادی غتراهوِ آیت 6 ج يٓضٓغی تفطیس) ٍتٓد، آعَا اؼالو داهريیاٍِ ه زيیٌ يغسق يسدم

 

 یاـتٌ ـػویت ايا کسد اضتفادُ يسدم ّرایت ةسای آن از ةتٓان کِ ةاعر غلن ه حص هرای راّی ةایر جاٍیا،

 دهم عٍٓر، يَر ةْسُ اهْی ٍػًت ایٌ از ةذٓاَّر دٓدعان آٍکِ یکی0 اضت عسط ده ةِ يغسهط اـساد ّرایت

 اجس در اٍتیاء ّرایت از يسدم از ةطیاری ياٍرن يحسهم ه ٍکََر ـساّى آٍان ّرایت ةسای يٓاٍػی دیگسان آٍکِ

 راُ در دیگسان کِ ةٓدُ يٓاٍػی اجس در دیگس ةطیاری يحسهيیت چَاٍکِ اضت ةٓدُ دٓدعان ادتیار ضٓء

 ةا کٓعیرٍر يی يٓاٍع ایٌ ةسداعتٌ ةسای ًّٓارُ درا پیايتسان ه. ةٓدٍر آهردُ ةٓجٓد اٍتیاء دغٓت گطتسش

 رضاهت اةالغ راُ در ایغان از ةطیاری دٓاضتَر ةسيی ضتیش ةِ يطتکتسان ه زهريَران ةٓیژُ ه درا دعًَان

 .کسدٍر ـرا را دٓد جان يسدم ّرایت ه اهْی

 

 ةِ جسیاٍات ایٌ ًِّ کِ کَر يی ایجاب اٍطان تکايوی حسکت ةٓدن ادتیاری هیژگی ایَکِ تٓجِ كاةن ٍکتِ

 تطوط ایَکِ يگس ةاعر ـساّى ةاظن ه حق ظسـیٌ ةسای اٍتذاب ضٓء یا حطٌ زيیَِ یاةرکِ اٍجام ؼٓرتی

 در را ّرایت ه حق ٍٓر ه کَر يطرهد ةکوی را دیگسان ّرایت راُ کِ ةسضر ةجایی ةاظن اّن ه زهريَران

 یاری را حق ظسـراران غادی ؽیس ه ؽیتی ّای راُ از يتػال درای ؼٓرت ایٌ در ضازٍر دايٓش جايػِ

 از ًّگی ه رضیر يی جْاٍیان ًِّ ةگٓش ایغان دغٓت ةٓد ًٍی اٍتیاء راُ ضس ةس يٓاٍػی چَیٌ اگس کسد دٓاّر



 ّرایت از يسدم از ةطیاری يحسهيیت گَاُ پص عرٍر يی يَر ةْسُ ٍتٓت ه هحی ةٓضیوِ اهْی ّرایت ٍػًت

 تلی يحًر اضتاد 2 ج غلایر آيٓزش) اٍر، گسـتِ را ایغان دغٓت گطتسش جوٓ کِ اضت کطاٍی ةگسدن اٍتیاء

 (.یشدی يؽتاح

 

 

 

 يَاةع

 .0611 ص ،2 ج اهذؽال،[. 1]

 .043 ص ،41 ج ، األٍٓار ةحار[. 2]

 .آيوی جٓادی غتراهوِ آیت 6 ج يٓضٓغی تفطیس[. 3]


