
 آداب نَهاىی

 ٍهیو ه. اؼت ؼضاهت ه کعم آزادگان، ه نعدان ىیک ٍای صصلت تعیو ةعدؽتٌ از ضیافت ه نَهاىی آداب

 .کيط نی ازؽان ه نسَتت اؼیع را دیگعان کٌ اؼت ةضـؾ ه ةظل صُی ه تؿَللات از آزادگی

 ٍا ىـاىٌ از ىُازی، نَهان ه داری نَهان ه پیُؼتٌ ؾعایی ه گـُدً ای ؼفعً ه ةاز دؼتی داؿتو ه «ضیافت»

َُت رهزیٌَ ایم ٍای دلًُ ه  .اؼت نعدی دُان ه فت

 آداب ةا آؿيایی ره ایو از. اؼت «نَهاىی» صُرت ةٌ گاٍی ، آنطٍا ه رفت ه ةازدیطٍا ه دیط ٍا، نؿاؿعت

 ظعف ده ه ديتٌ ده نُضُع، ایو. گيذط نی نؿاؿعت «اصالق» ی نسطهدً در نَهاىی، دیيی رؼُم ه ضیافت

 ه زَط ه رهش ه آداب را کطام ٍع ه. ؿُد نی نَهان کٌ آن دیگعی کيط، نی نَهان کٌ کؽی یکی: دارد

 .ةسث كاةل اؼت، زطهدی

  صاىٌ ةعکٍت نَهان،

. اؼت افعاد درهىی صصلٍت ی دٍيطً ىـان ٍم کطام ٍع. دهؼتيط نَهان ٍم ةعصی. گعیغاىيط نَهان از ةؿضی،

 :فعنُد چیؽت؟ ؿها اىطهً ؼتب! ؾلی یا: پعؼیطىط. دیطىط اىطهٍیگو را الؽالم ؾلیٌ ؾلی زضعت

 " 1!...«#اؼت ىیانطً ةعایم نَهاىی کٌ اؼت ٍفتٌ یک»

 کچا؟ گیعد، نی ؾغا ه افتط نی دلؾ ةع غم کًُ ه ؿهارد نی ةال ىغهل را نَهان آنطن کٌ آن ه کذا؟ ایو

 اؼت اردهيط تُفیلی نَهان، از پظیعایی ه اؼت الَی رزهت نَهان. اؼت نَهان هؿط آنط در صطا، ةعکٍت

. ؿُد ىهی کػ ٍع ىصیب کٌ اؼت اردهيط تُفیلی. صطاؼت زتیب نَهان. ؿُد ىهی کػ ٍع ىصیب کٌ

 ایو التتٌ" 2#«آهرد نی را صُد رهزٍی نَهان،: » کٌ اؼت ایعاىی ٍای الهحل ضعب در. صطاؼت زتیب نَهان

 هآلٌ ؾلیٌ اللٌ صلی اکعم رؼُل زضعت از. دارد دیيی ای ریـٌ ه ؿطً گعفتٌ اؼالنی ازادیث از الهحل، ضعب

ٌٍ ًیيٍغٌل الَضیٌف: » کٌ اؼت رهایت  گياٍان ةعایو، اضافٌ التتٌ. کيط نی ىازل را صُد رهزی نَهان،" 3#؛....« ٍةٍعزٍك

 صادق انام از زطیحی زنیيٌ ایو در ٍم ةاز. اؼت ؿگفت ةعکتی ایو ه زدایط نی ٍم را نیغةان ه صاىٌ صازب

 :فعنُد «ىؿیم ةو زؽیو» ىام ةٌ یاراىؾ از یکی ةٌ کٌ ةـيُیم الؽالم ؾلیٌ

 داری؟ دهؼت را ات دیيی ةعادران آیا -

 .آری -

 رؼاىی؟ نی ؼُد آىان تَیطؼتان ةٌ آیا -

 .آری -



 رؼط،- ىهی آىان از یک ٍیچ ةٌ تُ ىفؽ ؼُگيط، صطا ةٌ. ةطاری دهؼت را صطا دهؼتطاران کٌ اؼت ؼغاهار -

  دؾُت صُدت ی صاىٌ ةٌ را آىان آیا راؼتی،. ةطاری ؿان دهؼت کٌ آن نگع

 کيی؟ نی

 .ٍؽتيط ةعادران از ةیـتع ه کهتع یا ىفع ؼٌ ده نو پیؾ کٌ آن نگع صُرم ىهی غظا ٍعگغ آری، -

 : فعنُد زضعت

 !اؼت آىان ةع تُ ةعتعی از ةیؾ تُ، ةع آىان فضیلت کٌ ةاش آگاً -

 :"پعؼیط ةُد، آنطً تؿذب ةٌ ؼضو ایو ؿيیطن ةا کٌ راهی#

 از ةعتع آىان زال ایو ةا گظارم، نی اصتیارؿان در را صُیؾ نعکب دٍم، نی ظؿام آىان ةٌ نو! ؿُم فطایت -

 نييط؟

- نی ٍهعاً را ات صاىُادً ه تُ آنعزش صُد، ٍهعاً ؿُىط، نی هارد تُ ی صاىٌ ةٌ آىان هكتی چُن آری؟ -

 "4.#ةعىط نی صُیؾ ةا را ات صاىُادً ه تُ گياٍان رهىط، نی چُن ه آهرىط

 ةایط گاٍی را الَی ٍای ىؿهت ی ؿکعاىٌ دارد، ؼضاهتهيط دؼتی ه فعاهان انکاىاتی هؼیؽ، ای صاىٌ کٌ کؽی

 هگع کيط، ادا... ه هنسعهنان ةٌ کهک ةیيُایان، از دؼتگیعی ٍطیٌ، نَهاىی، ه اظؿام ةا گاٍی صطكٌ، ه اىفاق ةا

 . ؿط صُاٍط اه هةال نال، ه جعهت ه ؿَعت ىٌ

  دیيی ؼَيت یک «هلیهٌ»

 

 ىکات ه آداب دیيی، دؼتُرٍای در چگُىٌ، ه کؽاىی چٌ ةٌ ه داد، اظؿام ه ؼُر ةایط کی کٌ ایو ی درةارً

 .ؿُد نی اؿارً ةؿضی ةٌ کٌ اؼت آنطً فعاهاىی

 نَهاىی نُارد

 

 :ةُد ایو ٍم یکی الؽالم ؾلیٌ انیعالهؤنيیو ةٌ رؼُل زضعت ٍای تُصیٌ از

 "5#؛«ٍرکازي ًاه ٍهکاري اه ٍؾظاري اه ٍصعسي ًاه ٍؾعسي فی:  ًصهػي فی ٍااَل ًهلیهًة ال!  ؾلَی یا »

 صتيٌ ىُزاد، تَُلط ؾعهؼی، ه ازدهاج: ىیؽت" دادن نَهاىی ه اظؿام# ای هلیهٌ نُرد، پيخ ایو در دغ! ؾلی یا

 . زَخ ؼفع از ةازگـت صاىٌ، صعیطن یا ؼاصتو کُدک، کعدن



 ةٌ را نؤنيان ه کيط ذةسی ةگؽتعد، ای ؼفعً نياؼتت، ه ةَاىٌ ایو ةٌ اىؽان کٌ اؼت ؼغاهار نُارد، ایو در

 .کيط دؾُت نَهاىی

 گُؼفيط ؼاصت، نؽذطی کػ ٍع: فعنُد کٌ ؿطً ىلل هآلٌ ؾلیٌ اللٌ صلی صطا رؼُل از دیگعی زطیث در

 ه دَو ؼعکـاٍن ؿَع کٌ ةضُاٍط صطاهىط از ه کيط اظؿام ةیيُا نسعهنان ةٌ آن گُؿت از ه کيط ذةر را چاكی

 "6.#کيط دهر اه از را ٍا ؿیعان ه اىػ

 صهیهیت ه صفا ه نَعةاىتع ٍم ةٌ را ٍا دل کٌ اؼت اؼالنی ؼَيتی ؿطً، یاد نُارٍد از یک ٍع ةعای نَهاىی،

 ه تع ؿاداب ٍا رهح ؿُىط، نی آؿياتع ه ةیييط نی را یکطیگع دهؼتان، ه اكُام ه کيط نی ةیـتع را دانؿٌ نیان

 .ؿُد نی تع ةاىـاط ٍا – زىطگی

 از. ؿُد نی دیطً ٍا ضیافت گُىٌ ایو از فعاهاىی ٍای ىهُىٌ ىیغ، نؿصُم پیـُایان ه دیو اهلیای زىطگی در

 ه هلیهٌ فعزىطاىؾ از یکی تَُلط ةعای الؽالم ؾلیٌ کاػم زضعت ٍفتم، انام: کيیط دكت ىهُىٌ ایو ةٌ دهلٌ

 پـت ةعصی. ؿط دادً «فالُدً» نعدم ةٌ ٍایی ػعف در ٍا، کُچٌ ه نؽذطٍا در رهز ؼٌ نطت ةٌ ه دارد اظؿام

 ؼَيت ةٌ ؾیتذُیی، آن پاؼش در ؿيیط، الؽالم ؾلیٌ کاػم انام هكتی. گعفتيط ؾیب زضعت ةع را کار ایو ؼع،

 "4.#ىهُد اؼتياد هآلٌ ؾلیٌ اللٌ صلی اکعم پیانتع رهش ه اىتیا

 ىُازی نَهان

 

 از ةؽیاری در هلی ایعان، در صُدنان ؾـایع چيیو ٍم نؿعهفيط، ىُازی نَهان ةٌ ؾعب ىـیيان ةادیٌ گعچٌ

 ه ؿَعٍا از ةعصی ىام ٍم ؿها ؿایط. ؿُیط نی نُادٌ دهؼتی نَهان زیتای ٍای دلًُ ةا نياظق، ه ؿَعٍا

 ه صاَص زٍد زةان ه نـَُرىط صصلت، ایو در کٌ ایط ؿيیطً دهؼت نَهان ه ىُاز نَهان ؾيُان ةٌ را نياظق

. اىط گعفتٌ فعا دیو ه كعآن از کٌ اؼت تؿلیهی ه دارد نظٍتی ةاهرٍای ه دیيی فعٍيگ در ریـٌ ىیغ ایو.  ؾام

 اؼالنی ه ایعاىی ی دانؿٌ در «ؾهُنی فعٍيگ» ةٌ دٍيطً ؿکل ؾُانل نؤجعتعیو از یکی نا، دیو اؼاؼاو

 .اؼت

 گعانی ه تکعیم ةٌ کٌ دارد هدُد"5#«اکعانٌ ه الضَیف ٍاكعاء ةاب» ؾيُاٍن ةٌ فصلی زتی اؼالنی، رهایات در

 ؿطن صُؿسال ه دارد نی صُش را دهؼتی نَهان ه کيط نی ؼفارش نَهان از پظیعایی ه ازتعام ه داؿتو

 .داىط نی فعؿتگان از دهر را نَهان ةی ی صاىٌ ه ؿهارد نی ىیکُ ةؽیار را نَهان آنطم از

 :اؼت فعنُدً هآلٌ ؾلیٌ اللٌ صلی پیانتع زضعت كُل از پطراىؾ از ىلل ةٌ الؽالم ؾلیٌ ةاكع انام

ًُ ًةلٍطةو العٌَّدٌل ًدًصًل ٍاذا» ٌَ ٌٍ، ًاٍٍل ٍنو ٍةَا ًنو ًؾلی ًضیفى ًف ٌَم ًیعًزًل ًزَتی دیٍي  "6#؛...«ًؾي

 .کيط تعک را آىذا کٌ آن تا اؼت، ؿَع آن در صُدش دیيان ٍم نَهاٍن اه ؿط، ؿَعی هارد کؽی گاً ٍع



 دارىط، ىُازی نَهان ه اکعام ی هػیفٌ آىان ه ؿُد نسؽُب آىذا نعدم نَهان ؿَع، یک ةٌ هاردی تازً هكتی

 زاؼت ٍهیو از. داراؼت را ةیـتعی پظیعایی ه اکعام ضعرهت نؽلهان، یک ؿضصی ی صاىٌ ةٌ نَهان هرهد

 ه زُادث ه زلغلٌ از دیطگان آؼیب ديگ، آهارگان ؼیلغدگان، صاردی، ٍای نَهان پظیعای ؿَعی اگع کٌ

 آن ی هػیفٌ اؼالم، اصالكی دؼتُر ةٌ ه اىؽاىی ی هػیفٌ زکم ةٌ ةاؿط، ٍهؽایٌ کـُر یک از آهارگان

 اکعم پیانتع از. کييط ىُازی نَهان ةغرگُاراىٌ، ه کعیهاىٌ ةعصُردی ه گعم ه ةاز آغُؿی ةا کٌ اؼت ؿَعهىطان

 ه اکعام را نَهاىَا ،"11#«الَضٌیًُف ًاكعٌها ًه الضیًُُّف ًاکٍعٌنُا: »فعنُد کٌ اؼت ؿطً رهایت هآلٌ ؾلیٌ اللٌ صلی

 . کيیط پظیعایی

 ؿهار ةٌ اکعام ه ىُازی نَهان نصادیق از ىیغ رفتو ٍيگام اه «ی ةطركٌ» ه هرهد ٍيگام نَهان از «اؼتلتال»

 .رهد -نی

 ریا ه اؼعاف از پعٍیغ

 

 از ؿایؽتٌ ازپظیعایی کٌ ؼتایـی ی ٍهٌ ةا ؿُد نی ٍا آفت ةعصی دچار گاٍی ای، ؿایؽتٌ ه صیع ؾهل ٍع

 ه چـم رهی اغلب، کٌ ةعؼط ٍایی هلضعدی ه اؼعاف نعز ةٌ ه ىـُد رؾایت تؿادل ی ديتٌ اگع ؿطً، نَهان

 از صطاپؽيط، ه نلَطس کار ٍهیو ه اؼت ىاپؽيط دارد، تفاصع ه صُدىهایی در ریـٌ یا اؼت، چـهی ٍم

 .افتط نی صطا ىغد نستُةَیت ه كطاؼت

 گعؼيٌ ؿکهی کعدن ؼیع كصط ةٌ ه ةاؿط «للٌ» ه «اللٌ ٍفی» کٌ آىذاؼت دارد، کٌ ارزؿی ی ٍهٌ ةا اظؿام،

 .ةاؿط رزم ی صلٌ ه صُیـاهىطی ٍای راةعٌ تلُیت یا نؤنو ةعادری کعدن ؿاد یا

 اؾتطال، نعز از ىعفتو فعاتع ه آن ارزؿی نعز ه زَط زفغ ةا اَنا گعفت، ةَعً ةایط الَی ىؿهت از کٌ اؼت درؼت

 !ىاپظیع ؾعف ه پپؽيط ؿعع ه صعدنيطاىٌ صُرتی ةٌ کار آن دادن اىذام ه

 ةا: فعنُد ةُد، ؼاصتٌ صُد ةعای نذَلل ه هؼیؽ ای صاىٌ کٌ «زیاد ةو ؾالء» ةٌ الؽالم انیعؾلیٌ زضعت رهزی

 ىیازی دىیا از ةیؾ هؼیؿی نيغل چيیو ةٌ آصعت، در تُ کيی؟ چٌ صُاٍی نی دىیا ایو در ةغرگ، ی صاىٌ ایو

 از صاىٌ ایو در کٌ ایو نحل ةعؼی، آصعت ةٌ دىیُی، هؼیؽ ی صاىٌ ٍهیو از ةضُاٍی کٌ آن نگع داری؛

 تُ دهؼت گعدٍن ةع صاىٌ ایو از کٌ را زلُكی ةعؼی، ةؽتگاىت ةٌ ىهایی، رزم ی صلٌ کيی، پظیعایی نَهان

 "11!...#رؼی نی آصعت ةٌ صاىٌ ٍهیو از صُرت، ایو در. کيی ادا

 ه تؼاٍع چیطن، ؼفعً کیفَیت ه اظؿام نسَل ه غظا ىُع گاٍی. اؼت ریاکاری دادن، نَهاىی اصل گاٍی

 ه ریاکاراىٌ ٍای اىگیغً ةا یا ىیؽتيط، اظؿام ی ؿایؽتٌ نطؾَُیو، ه صاَص ٍای نَهان گاٍی. اؼت صُدىهایی

 . ؿُىط نی دؾُت اىطیـاىٌ نصلست ه زؽاةگعاىٌ



 ظؿانی کػ ٍع: فعنُد هآلٌ ؾلیٌ اللٌ صلی صطا پیانتع الَی، ٍای ىؿهت دادن ٍطر ه ىارهاؼت ٍا ایو ی ٍهٌ

 ٍای ظؿام از صطاهىط را آن ٍهاىيٍط كیانت، رهز در دٍط، نَهاىی ه کيط اظؿام صُدىهایی ه ریا رهی از را

 ةغرگُاری ه کعانت رهز، ده یکی زَط در« هلیهٌ: »فعنُد الؽالم ؾلیٌ ةاكع انام ه"12. #صُراىط نی اه ةٌ دهزصی

 :اؼت ٌؼهؿٌ ه صُدىهایی ه ریا آن، از ةیـتع. اؼت

ًُلیهٌة »  "13.« #ٌؼهًؿة ه ریاٌء نازاًد ًه ًنکًعًنة ًیًُنیٍو ًاه ًیُمى ال

 نَهان اصل انا. اؼت ؿطً یاد ٍای نياؼتت ةٌ نعؼُم ه رایخ ٍای نَهاىی ه دادىَا ؼُر در ٍا ایو التتٌ

 .اؼت تع زیتيطً ه ةَتع ةاؿط، نؽتهَعتع ه ةیـتع چٌ ٍع کٌ اؼت ؼضاهتی نسعهنان، ةٌ اظؿام ه کعم ه دهؼتی

 ةعای نََیایؾ ی صاىٌ ه اه ی آنادً غظای ه داؼت ةاز ای ؼفعً ٍهیـٌ صطا، رؼُل ةغرگ دَط ،«ٍاؿم»

 .ةُد رؼاىطً كعیؾ آكایی ه ؼیادت ةٌ را اه نعدم، ی ؾانٌَ

 ه نؽافعان ه ةیيُایان انیط نسَل ه نعدم نلذأ کٌ داؿت ای صاىٌ ؾعب، نؿعهف ؼضاهتهيط ،«ظایی زاتم»

 .ةُد نضتلف نَهاىان

 ةُیژً نضتلف، ظتلات از نؿهُل، ظُر ةٌ کٌ داؿت نيغل در ای صاىٌ نَهان الؽالم ؾلیٌ نذتتی زؽو انام

 .ؿطىط نی نيط ةَعً آن از پیُؼتٌ نسعهنان، ه یتیهان ه نؽافعان ه ةیيُا ه صاىٌ ةی ه غعیب افعاد

 . اؼت رٍگظر ایو از آىان رهزی زَغ ه دارد صُردن ظؿام از ةیؾ لَظتی «اظؿام» ٍَهت، ةليط کعیهاٍن ةعای

 : فعنُد کٌ الؽالم ؾلیٌ ؾلی نُال کالم ایو زیتاؼت چٌ

 "14#؛«اإلظؿام األرهاٍح ٌكٌُت ًه العَّؿاٌم، األدؽاٍد ٌكٌُت»

 . دادن غظا ه اظؿام رهح، غظای هلی اؼت، صُردن غظا دؽم، غظالی ه ٌكُت

 دؾُت نَهاىی ةٌ را تَیطؼت ه ىیازنيط ای ؾطٌَ کٌ اؼت هكتی نو رهزی لَظت ةغرگتعیو: گفت نی کؽی

 !ةتعم لَظت ه کيم ىگاً را صسيٌ ایو دهر، از نو ه ةاؿيط صُردن نـغُل ه ىـؽتٌ ؼفعً ؼع ٍا آن ه کيم

 :کيط نی تُصیٌ چيیو ىانٌ كاةُس در

 کٌ نگُی ؼاؾت ٍع ةاؿط، ةازاریان ظتؽ ایو کٌ نضُاً، ؾظر ٍا صُردىی ةطٍی ه صُةی از کيی، نیَهان چُن»

 کؽاىی ؼضو ٍا ایو کٌ کيم، تُ ؼغای ىتُاىؽتم نو یا صُری؟ ىهی چعا یا!  اؼت صُب ةضُر، چیغ فالن

 "15. « #کييط نیَهاىی ةار یک کٌ اؼت

 نَهاىی آداب

 



 :دارد ظعف ده نَهاىی ه ضیافت

 .اؼت نیغةان دیگعی ؿُد، نی نَهان یکی

 لظت. کيط نی اظؿام ه گؽتعد نی ؼفعً دیگعی صُرد، نی ظؿام ه ىـیيط نی دیگعی ی ؼفعً ؼع ةع یکی

 .دادن ظؿام در دیگعی ه اؼت، صُردن غظا در یکی

 ةا ه کعدیم ةسث اؼت، ؿطً دادن نَهاىی ةٌ تُصیٌ اؼالم، در کٌ را نُاردی ه ضیافت ه نَهاىی اصل

 . رفتو نَهاىی آداب ه اؼت نَهان ةا ؼضو ایيک. گفتیم ؼضو نیغةاىان

 دردؼع؟ یا نَهان

 

 افغایؾ ؾانل ه پعهردگار ؼُی از ای ٍطیٌ اؼت، ةعکت ی نایٌ ه صطا زتیب نَهان نا، دیيی فعٍيگ در

 کٌ چعا درؼت، ه ةذا ٍهٌ ٍا ایو. اؼت الَی نغفعت ىغهل ؼتب ه صاىٌ صازب گياٍان آنعزش ؼتب ه رزق

 اگع کٌ دارد هدُد« نُ ز ةاریکتع ی ىکتٌ ٍغار» دا ٍهیو در انا. اؼت نکتب تؿالیم ه نؿصُنیو ی فعنُدً

 زٍم ةا چٌ؟ هكت آن ةیيطازد، دردؼع ةٌ را اه ه ؿُد صاىٌ صازب رىذؾ ه ززهت ؼتب نا رفتو نَهاىی

 !اؼت؟ رزهت

 هضؽ از ةعصی. ىطارىط نَهان پظیعش آنادگی ٍا ةؿضی. اؼت نتفاهت ٍا رهزیٌ ه ىیؽتيط یکؽان ٍهٌ التتٌ

 انکاىات ه نيغل ه دا ىؼع از ةؿضی. ىیؽتيط ةعصُردار ضیافت صعج ه ىُازی نَهان ةعای نياؼتی نالی

 یا ه هكت نغاح نَهاىی کٌ دارىط اؿتغاالتی ٍا ةؿضی. فـارىط ه نضیلٌ در نَهان از آةعهنيطاىٌ پظیعایی

 ىطاؿتٌ زط از ةیؾ اىتؼار ةکيط، را ظعف زال نعاؾات ةایط نَهان صُد کٌ داؼت ایو. ؿط صُاٍط کارؿان

 ززهت ه تکلف ةٌ را اه ه ىیایط فعهد نيغل صازب ؼع ةع ىاةَيگام ه دیعهكت ىعهد، دؾُت ةی ه صتع ةی ةاؿط،

 اظاؾت صاىٌ صازب از ه ةيـیيط گفت نیغةان کٌ دا ٍع!..." اؼت نؽتحيی اضععاری فعهدٍای التتٌ# ىیفکيط

 . کيط

 چيیو هآلٌ ؾلیٌ اللٌ صلی پیانتع ی صاىٌ در ؿطن نَهان ادٍب ی درةارً نؤنيان ةٌ كعآن نؿاؿعتی ؼفارش

 :اؼت

 !ایط آهردً ایهان کٌ کؽاىی ای»

 چُن ؿُیط،ه داصل ؿطیط، دؾُت گاً ٍع ه ىـُیط، پیانتع ی صاىٌ هارد ظؿام، ةعای دؾُت ه ادازً ه اذن ةطهن

 پیانتع اذیت ؼتب ؿها کار ایو ىيـیيیط،" زدن هگپ# زدن زعف ةعای ه" ةعهیط ه# ؿُیط پضؾ صُردیط، غظا

 "16!«#کيط ىهی زیا زق، گفتو از صطاهىط هلی کـط، نی صذالت ؿها از ه اؼت



 ةلکٌ ؿط، ىضُاٍط صاظع ةار ه ززهت اؼتاٍب نَهان، دیگع ؿُد، نعاؾات اؼالنی ؼيو ه آداب اگع نَهاىی در

 کٌ صُریم نی ةع «تکلف» ی نؽألٌ ةٌ کٌ داؼت ٍهیو از ه صُاٍطةُد صُؿسالی ؼتب ه ةعکت ی نایٌ

 . اؼت زىطگی در ٍایی تلضکانی ی نایٌ ه دارد ةطی پیانطٍای

 ؟ «ناًزًضع»  یا «تکَلف»

 

 .«صًُرد رؼیطً رؼیطً،: » کٌ اؼت فارؼی زیتای ٍای نحل در

 "14«.# ةاؿط؟ چٌ ٍع صاىٌ در ةاؿط، کٌ ٍع نَهان،: »کٌ ایو یا

 ةٌ را صُد آن ةعای کٌ اؼت ةار نـَلت ه آهر تکَلف چيان ةعصی ةعای ،«زیحَیت» یا «آةعه زفغ» ىام ةٌ چیغی

 ؿان آةعهی کٌ نتادا کييط، نی پظیعایی نَهان از ؿطً كیهتی ٍع ةٌ ه کييط نی دچار ةؽیار ٍای ززهت

 .دارد دصالت نؽألٌ ایو در ٍم نَهاىان ةعصی ىاةذای تُكؿات التتٌ. ةعهد

 نیان اگع. اؼت ؿُم کٌ ىیؽت رزهت تيَا ىٌ افکيط، نی ززهت ه «تکَلف» ةٌ را نیغةان کٌ نَهان گُىٌ ایو

 ةایط ةاؿط، ىاةَيگام یا دیعكُت ه ةعؼط راً از نَهاىی ه ةاؿط صهیهیت ه صطاكت ه صفا صُیـاهىطان ه نعدم

 دردؼع ةٌ را صُد صاىٌ صازب ىٌ ه ةاؿط داؿتٌ زیادی تُكؽ نَهان ىٌ. کعد كياؾت «ٍؽت» کٌ ٍعچٌ ةٌ

 .یاةط نی تطاهم آنطٍا ه رفت ه ٍا دهؼتی صُرت، ایو در. ةیفکيط

 نُدب ه ٍا نَهاىی ه ةازدیطٍا ه دیط کاٍؾ ؼتب آهر، تکَلف ه تعاش صعج ه ؼاز ٍغیيٌ آنطٍای ه رفت انا

 :ةیانُزیم الؽالم ؾلیٌ انیعنؤنيان از درؼی. گعدد نی آن ؼعدی ه کاٍؾ یا ٍا راةعٌ كعؽ

: پعؼیط نعد آن. آیم نی ؿعط ؼٌ ةٌ: فعنُد زضعت. کعد دؾُت صاىٌ ةٌ را الؽالم ؾلیٌ ؾلی زضعت نعدی

 :داد پاؼش انام چیؽت؟ ؿعایط آن

 . ىکيی تَیٌ ةعایم چیغی صاىٌ ةیعهن از کٌ ایو یکی

 ".ةیاهری داری ٍعچٌ# ىؽازی ذصیعً ه پيَان داری، صاىٌ در را چٌ آن کٌ آن دهم

 .ىیاهری هارد فـار ه ادساف ات صاىُادً ةٌ کٌ آن ؼُم

 .پظیعم نی ةاؿط،: گفت نعد

 "15. #ؿط اه ی صاىٌ نَهاٍن ه کعد كتُل زضعت

 ززهت صُیؾ ٍهؽع ه صاىُادً ةٌ ٍا ةؿضی. کيط نی ةیو را ػعیفی ىکات ه ؾؼیم ٍای درس زطیث، ایو

 آةعهنيط نَهاىی یک تا کييط نی تسهیل اه ةٌ را پغ ه پضت ه ؼفعً یک نُاد ه ةؽاط تَیٌ ه دٍيط نی ةؽیار



 ىیؽت رها ه اؼت صاىُادً ةٌ ؼتم ىُؾی ایو. دٍط نی آكا را ٌپغش هلی کـط، نی صاىم را ززهتؾ. ؿُد پا ةع

 .گیعد اىذام نعد ؼُی از کٌ

 کٌ دٌ ٍع - «ناًزًضع» ةٌ ه کييط چيان ه چيیو ةعای کٌ ةاؿط نتُكؽ ىتایط نَهان ٍم رفتو، نَهاىی در

 .ىکيط تسهیل ؾیال، ةع را رىذی ه صُد ةع را صعدی صاىٌ صازب ٍم ه ةاؿط، كاىؽ -اؼت نُدُد

 فعا ؼُم ؿب اگع. گیعد نی كعار پظیعایی ه اکعام نُرد ؿب ده تا نَهان: فعنُد هآلٌ ؾلیٌ اللٌ صطاصلی رؼُل

 "16.#صُرد نی ةُد، کٌ چٌ ٍع ؿُد، نی نسؽُب صاىٌ اٍل از را اه دیگع رؼیط،

 :اؼت رهایت زضعت آن از ىیغ

 ایو" 21.#کييط اىفاق ه صعج تا ةاؿيط ىطاؿتٌ چیغی کٌ ىعهیط نَهان ه ىـُیط هارد چيان دیگعی ی صاىٌ ةٌ

 ٍای الهحل ضعب در. ىـُد ؼعافکيطً ه ؿعنيطً نَهان ىغد کٌ اؼت صازتضاىٌ ؾغت ه آةعه زفغ ةعای

 .«اؼت صُدش پای ةٌ صعدؾ" ىاصُاىطً:  یا# دیعهكت نَهان: » کٌ اؼت فارؼی

  نؽلهاىی ه ؼلهان

 

 ه تکلف از پعٍیغ ه ةُد زیؽتی ؼادً ه كياؾت اٍل کٌ آنُصت «ؼلهان» زضعت از ةایط را نؽلهاىی رهش

 اٍل نَيا ؼلهان. #آنط نی ؿهار ةٌ «ةیت اٍل» از ٍا ارزش ه ٍا فضیلت در فارؼی ؼلهان ره ایو از. تذهل

 :اؼت ةسث ایو نياؼب ؼلهان از ای صاظعً ىلل ةاری،" . التیت

 رفتیم فارؼی ؼلهان ی صاىٌ ةٌ دهؼتم اتفاق ةٌ نو: گُیط نی «اةُهائل» ىام ةٌ اؼالم صطر نؽلهاىان از یکی

 تکلف از هآلٌ ؾلیٌ اللٌ صلی صطا رؼُل کٌ آن ىتُد اگع: گفت ؼلهان. رؼیط فعا غظا ٍيگام.  ىـؽتیم نطتی ه

 ه ةعصاؼت ؼپػ. کعدم نی فعاٍم صُةتعی غظای ةعایتان اؼت، کعدً ىَی افکيطن ززهت ةٌ را صُیـتو ه

 نلطاری ىهک، ایو ٍهعاً کاش: گفت رفیلم. گظاؿت نَهاىان دلُی ه آهرد ىهک ه نؿهُلی ىان نلطاری

 ؼفعً ؼع ه کعد فعاٍم نعزً کهی ه ىَاد «گعه» را صُیؾ آب ػعف ه رفت ؼلهان! ةُد" آهیـو ه نعزً#ؼؿتع

 صطا رزق ةٌ اگع: گفت ؼلهان! كاىؿیم صطا رهزٍی ةٌ کٌ ؿکع را صطا: گفت دهؼتم صُردیم، غظا هكتی. ىَاد

 "21!..#ىتُد گعه در نو آب ػعف اآلن ةُدی، كاىؽ

 ؼلهان داؿت، ظؿانی ه غظا تهيای ه آهرد زةان ةع را ای صُاؼتٌ نَهان، هكتی هلی. ىتُد تکلف اٍل ؼلهان

 !زىطگی ی هؼیلٌ گظاؿتو «رٍو» ةا چيط ٍع کيط، تأنیو را آن نَهان صاظع رضای ةعای کٌ ؿط ىاچار

 از افعاد ةیذای تُكؿات رهاةط، ه آنطٍا ه رفت ی نذهُؾٌ در ةلکٌ ٍا، نَهاىی در تيَا ىٌ اهكات، ةؽیاری

 کؽی صُب نَهان!  ىیؽت اؼالنی ه پؽيطیطً ٍیچ ایو ه گظارد نی دیگعان دهش ةٌ را ؼيگیيی ةار یکطیگع،

 کفؾ کٌ دا ٍهان ةاؿط، كتلی دادن اظالع ةطهن اگع ةضصُص رهد، نی کؽی ی صاىٌ ةٌ هكتی کٌ اؼت



 ٍیچ دا تا ؿُد، هارد ه ةگظارد در ةیعهن ه کيط دطا صُد از ٍم را اىتؼار ه تُكؽ آهرد، نی در پا از را ٍایؾ

 اگع ه اؼت رىخ ه ززهت ةی نَهاىی گُىٌ ایو ىکيط، ؼيگیيی نیغةان دهش ةع ةاری هكتی. ىتاؿط ای گلٌ گُىٌ

 .ةَتع چٌ کٌ ةفعؼتط ٍم را اه رهزٍی نَهان، ٍهعاً ه کيط کهک صطا

 صُد نَهان، از پظیعایی ةعای"22#ًیلٍطٌر؛ ال نا لضیفٌ ازطى ًیًتًکلًَّفوَّ ال»  یا «ٍللضَیف ًتًکَلفُا ال: «  اؼت زطیث در

 .ىیيطازیط نـلت ه ززهت ةٌ تُان زط از ةیؾ را

 اىط، کعدً نَهان از پظیعایی ةٌ دؾُت ٍم. ؿُد نی آؿفتٌ گاٍی نعزٍا ه اؼت ػعیف نؽألٌ، کٌ ةیيیط نی

 ایذاد ٍم اىط، داىؽتٌ صاىٌ ةعکت ه رزق ی نایٌ ه اىط ؿهعدً الَی نٍُتت را نَهان ٍم! تکلف از ىَی ٍم

 ه دكت نیغةان، ٍم نَهان ةعای ٍم صسیر، تکلیف ؿياصت. اىط کعدً ىَی را نیغةان ةعای ؼضتی ه اذیت

 . ظلتط -نی ػعافت

 ىاصُاىطً نَهان

 

 ه رفت کٌ ةاؿط ؼعسی در ةایط ٍا، صاىُادً ه دیيی ةعادران نیان ه اؼالنی ی دانؿٌ در آنیغ نُدت رهاةط

. ةاؿط گلٌ ةی ه صُدناىی ٍا پظیعایی ه تکَلف، ةی ٍا رفتو نَهاىی صهیهی، ٍا دادن نَهاىی ه گعم، آنطٍا

 ىیؽت زطی در ٍا صهیهیت ه ٍا نستت کٌ آىذا هیژً ةٌ صاَص، آداةی رؾایت هلی اؼت، ىَایی نعلُب ایو

 ٍم یکی اؼت، ىعفتو نَهاىی ةٌ دؾُت ةی ىکات، ایو از یکی. اؼت ضعهری ،«نذُی اللاةی ه آداةی ٍیچ» کٌ

 نی ٍم را نَهاىتان ؿط نی چٌ صُب،:» گُیيط نی نؿهُالو نیغةاىان چٌ گع! ةعدن صُد ةا را ؿطً دؾُت ٍهعاً

 ... «ه ةُدیم ٍم دهر ه آهریط نی ىیؽتیط، کٌ غعیتٌ آهریط،-

 ، اىط ىـطً دؾُت اگع نَهاىی، ةٌ کُدکان ةعدن ٍهعاً زتی. اؼت نؽألٌ ایو از پعٍیغ ةٌ اؼالم ی تُصیٌ انا

 ...«ةچٌ آهردن از لعفاو: » کٌ ةاؿط ؿطً كیط ىانٌ دؾُت در اگع هیژً ةٌ کيط، نی پیطا ٍم ؿعؾی اؿکال گاٍی

 ةٌ ؿها از یکی گاً ٍع: » فعنُد کٌ کيط نی ىلل هآلٌ ؾلیٌ اللٌ صلی صطا رؼُل از الؽالم ؾلیٌ صادق انام

 کعدً غاصتاىٌ ه ىارها کاری کيیط، چيیو اگع ىتعیط، ٍهعان را صُد فعزىط ؿطیط، دؾُت ظؿانی ه نَهاىی

 صاىٌ صازب کٌ ٍم را ؼُنی... ه. اؼت ٍهعاً ةعدٍن «ٌكفیلی»  ه «ظفیلی» ىاپؽيط ؾادت ٍهان ایو" 23.«#ایط

 !ؿياؼط - نی

 :فعنُد هصایایی ضهو در الؽالم ؾلیٌ ؾلی زضعت ةٌ هآلٌ ؾلیٌ اللٌ صلی اؼالم پیانتع دیگعی زطیث در

 آىان از یکی. را دیگعی ىٌ کييط، ؼعزىؾ را صُدؿان گعفتيط، كعار اٍاىت نُرد اگع کٌ گعهٍيط ٍـت! یاؾلی»

 :ةيـیيط ىاصُاىطً ی ؼفعً ؼع ةع ه ةعهد ىـطً دؾُت کٌ ای نَهاىی ةٌ کٌ اؼت کؽی

 "24...«#ٍالیَا ٌیطًع ًلم نائطة ٍالی الَظاٌٍب»



  ىطاؿتو گلٌ

 

 دیگع کالم ٍهان نحل ایو!«  ؾیب ٍغار اىطاصتٌ ی ؼفعً. دارد ؾیب ةک ىیيطاصتٌ ؼفعً: » کٌ اؼت نـَُر

 !ىطارد غلط ىـطً، ىُؿتٌ ی دیکتٌ:  گُیيط نی کٌ اؼت

 نی نععح «گالیٌ» ىام ةٌ چیغی ؾهُنی، ه دهؿی دؼتٌ صُرت ةٌ ةضصُص دٍيط، نی نَهاىی کؽاىی هكتی

 از... ه ىـطیم دؾُت کٌ ةُدیم غعیتٌ نگع ىکعدىط، صتع را نا نحالو چعا کٌ ةاؿیم گلٌ اٍل ىتایط نا التتٌ. ؿُد-

 .کيط آنادً ازتهالی ٍای گالیٌ ةعای را صُد ةایط نیغةان ٍم دیگع ظعف

 آؼایؾ ه هدطان آرانؾ رهزیٌ، ایو ی ىتیذٌ. اؼت «تُكؽ ؾطم. »اؼت کارؼاز ةؽیار دیگعان ةعای چٌ آن انا

َُیو دغه نا ه داد ؼُری ٍهکاران، ه ٍهؽایگان ةؽتگان، دهؼتان، از کؽی اگع. اؼت درهن  چٌ ىتُدیم، نطؾ

 كلم از ه ةگُیط کٌ کعدً فعانُش ؿایط ىطاؿتٌ، دؼتعؼی ؿایط اؼت؟ ةُدً ةطٍکار نا ةٌ نگع...  گالیٌ؟ دای

 .اؼت ىگفتٌ نا ةٌ دیگعی دلیل ٍع ةٌ یا... ه ىتُدً، ػعفیت ه انکاىات غظا، ه دا ىؼع از ؿایط ایم، افتادً

 ٍا دهؼتی نعز ه زظیم کٌ اؼت زیف! ةيـیيط؟ ٍایهان دهؼتی ی آیيٌ ةع کطهرت غتار ه ةعةضُرد نا ةٌ چعا

 . گعدد آؿفتٌ نؽایل، گُىٌ ایو ةا ٍا صُیـاهىطی ه

 ٍهتی دهن ه ػعفیتی کم ی ىـانٌ ٍم کيط، نی رىذیطً ه ؿعنيطً را نلاةل ظعف ٍم گـُدن، گالیٌ ةٌ زةان

 .اؼت کييطً گلٌ ىفػ زلارت ه

 ه رفتیم ٍم نَهاىی ةٌ اگع!  ؿکؽت «کُچک ٍای تُكؽ» ؼيگ ةا را آن ىتایط کٌ اؼت گٍُعی ظتؽ، نياؾت

 ٍای گالیٌ زیعا ىیؽت؛ نياؼب ؿکًُ، ه دُیی ؾیب ٍم ةاز ىتُد، اىتؼارنان ه نیل ظتق ةع ؿعایط ه دا ه غظا

 ؼعر ةُدن پاییو تيَا. ؿُد نی نا ؾایط چیغی ىٌ کيط، نی اصالح را گظؿتٌ ٍای کاؼتی ه ؾیُب ىٌ ةؿطی،

 .ایم دادً ىـان کار، ایو ةا را صُیؾ فعٍيگ افق ه اىطیـٌ

 دهؼتی صفای نتادا... دار ةليط ٍهت پػ! داٍاؼت ٍهیو نضصُص هاالٍهتی، ه ةليطىؼعی ه گظؿت ه اةحار

 " 25!#اؼت زیف. ؿُد نتطل کطهرت ةٌ ٍایی تُكؽ چيیو ةا صُیـاهىطی ه

 : ىُؿت پی

 .521 ص ، 5 ج ، السکهٌ نیغان -1

 .نیم زعف ، 4 ج دٍضطا، زکم، ه انحال -2

 .456 ص ،16 ج ، الـیؿٌ هؼایل ؛521 ص ، 5 ج ، السکهٌ نیغان -3



 .6 ه 5 زطیث ، 211 ص ،2 ج کافی، -4

 .454 ص ، 16 ج ، الـیؿٌ هؼایل -5

 .4 زطیث ٍهان، -6

 .2 زطیث ، 452 ص ٍهان، -4

 .455 ص ، 42 ج ، ةساراالىُار -5

 .462 ص ٍهان، -6

 .245 ص ، 6 ج کيغالؿَهال، -11

 .216 ی صعتٌ ، التالغٌ ىَخ -11

 .455 ص ، 16 ج الـیؿٌ، هؼایل -12

 .456 ص ٍهان، -13

 .456 ص ، 42 ج االىُار، ةسار -14

 .445 ص رٍيهُن، -15

ٌُا ال»  53 ی آیٌ" 33# ازغاب -16  ...«اليَّتیِّ ٌةٌیُت ًتطٌصل

 .«نَهان» ی کلهٌ ، 4 ج ، دٍضطا زکم، ه انحال -14

 .4 زطیث ، 451 ص ،42 ج ةساراالىُار، -15

 .456 ص ،16 ج الـیؿٌ، هؼایل -16

 .2 زطیث ٍهان، -21

 ".254 ص ، 22 ج ةساراالىُار، از ىلل ةٌ# 525 ص ، 5 ج السکهٌ، نیغان -21

 .245 ص ، 16 ج کيغالؿَهال، -22

 .445 ص ،42 ج ةساراالىُار، -23

 .6 زطیث ،452 ص ه 1زطیث ،444 ص ٍهان، -24

 .کتاب ةُؼتان ، نسهطی نعاد ىُر اؼالم، در نَهاىطاری: ک.ر دهلٌ از ةضؾ ایو نُضُع ی درةارً -25


