
 اهصخیى اهصخًٌ اهوِ ةعى

 اهجتال تكٓن ه" 4#اهًتحٓث كاهفصاش اهَاس یكٓن یٓم" 3#يااهلارغة ادرائم يا ه" 2#يااهلارغة" 1#اهلارغة

 فايِ" 5#يٓازیَِ رفت يٌ ايا ه" 4#راضیة غیؼة فی فْٓ" 6#يٓازیَِ جلوت يٌ فايا"  5#اهًَفٓش كاهػٌْ

 "11#خايیة ٍار" 11#ياّیِ ادرائم يا ه" 6#ّاهیة

  كارغِ ظٓرُ يدتٓای 

 آن يلسيات ه يػاد از رهػٌ ه صصیح ّؼساری ه اٍشار ه دَّسُ تكان ةیاٍی ه كٓةَسُ تػتیصاتی ةا ظٓرُ ایٌ

 :كَس يی تلعیى گصهُ ده ةِ را ّا اٍعان ظصاٍجام ه گٓیس يی ظزٌ

 جٓار در ةزغ رضایت ظصاظص زٍسگی آٍْا پاداش ه اظت ظَگیٌ اهْی غسل يیضان در اغًاهؼان كِ گصهّی

 .اظت جَْى ظٓزان ه داغ آتغ ػان ظصٍٓػت ه اظت هزن كى ه ظتم اغًاهؼان كِ گصهّی ه خق، رخًت

 چیضی كٓةیسن يػَی ةِ فصع هزن ةص كِ" كصع" يادُ از" كارغة." اظت ػسُ گصفتِ آن اهل آیِ از ظٓرُ ایٌ ٍام

" يلصغة" يَاظتت ًّیٌ ةِ ٍیض را چكغ ه تازیاٍِ ةصریضد؛ آن از ػسیس صسای كِ ای گٍِٓ ةِ اظت، چیضی ةص

 .ػٓد يی گفتِ" كارغة"  ظزت ه يْى خادجِ ّص ةِ ةوكِ گٓیَس

 چِ تٓ" يیفصيایس آهِ ه غویِ اهوِ صوی اكصم پیايتص ةِ ختی رساهٍس آيسُ، ظٓم ه دهم آیِ در كِ تػتیصاتی ةا

 كِ اظت غظیى كسری ةِ كٓةَسُ خادجِ ایٌ كِ ػٓد يی رهػٌ ،"چیعت كٓةَسُ ه ظزت خادجِ آن داٍی يی

 .رظس ًٍی كط ّیچ فكص ةِ اةػادش

 ٍعارتِ رهػٌ درظت ههی اظت، كیايت ّای ٍام از یكی" كارغة" كِ اٍس گفتِ يفعصان از ةعیاری ّصخال ةِ

 ياُ ه رٓرػیس ػٓد، يی كٓةیسُ ّى در دٍیا غاهى كِ ةاػس يی كیايت يلسيات ةِ اػارُ تػتیص ایٌ آیا كِ اٍس

 خادجِ ایٌ ةصای" كارغة" ٍام اٍتزاب دهین ةاػس چَیٌ اگص ػٓد، يی ةصافصهرتِ دریاّا ه گصدد، يی تاریم

 ّعتی غاهى در ٍٓیٌ طصح ه يصدگان، ػسن زٍسُ يصخوِ یػَی دهم، يصخوِ يَظٓر كِ ایٌ یا ه. اظت رهػٌ

 .كٓةس يی را ّا دل رهز آن تصس ه رٓف ه هخؼت كِ اظت آن راطص ةِ" كٓةَسُ" ةِ تػتیص ه اظت،

 يصدگان ػسن زٍسُ ةا يتَاظب ةصری ه دارد، جْان تزصیب خادجِ ةا تَاظب ةػضی آيسُ آن از ةػس كِ آیاتی

 پؼت خادجِ ده ّص آیات ایٌ در چَس ّص رظس، يی ٍظص ةِ تص يَاظب اهل اختًال رفتِ ّى رهی ههی اظت،

 .دّس يی رتص كیايت از كِ  كصآن  آیات از دیگص ةعیاری ياٍَس اظت، ػسُ ذكص یكسیگص ظص

 

  كٓةَسُ خادجِ 



 :فصيایس يی ٍزعت اظت  كیايت هصف در كِ آیات ایٌ در

 . كٓةَسُ خادجِ آن: اهلارغة

 .اظت ای كٓةَسُ خادجِ چِ ه: يااهلارغة

 چیعت؟ كٓةَسُ خادجِ كِ داٍی يی چِ تٓ ه: يااهلارغة ادرائم يا ه

 ػسن يتالػی يصخوِ آرصیٌ ایٌ ه ةاػس ًٍایان آٍْا از رٍگی تَْا ه كََس خصكت ةاد تَس ًّصاُ كِ ّایی پؼى

 زيیٌ رهی ّای كُٓ كِ چصا ةاػس ٍیض ّا كُٓ يزتوف ّای رٍگ ةِ اػارُ اظت يًكٌ تػتیص ایٌ. اظت ّا كُٓ

 .دارٍس راصی رٍگ كسام ّص

 پایان ه هیصاٍی يصخوِ یػَی كیايت ٍزعتیٌ يصاخن از فٓق آیات كِ اظت آن ةص گٓاُ جًوِ ایٌ خال ّص ةِ

 . گٓیَس يی ظزٌ جْان

 :فصيایس يی پصدارتِ گصهُ ده ةِ آٍْا تلعیى ه يصدگان ػسن زٍسُ ه ٍؼص ه خؼص يصخوِ ةِ ةػس

  اغًال يیضان ظَگیَی اظتاب 

 .اظت ظَگیٌ غًوغ تصازهّای كِ كعی ايا: يٓازیَِ جلوت يٌ فايا

 در جْت ًّیٌ ةِ ه دارٍس، زیادی تفاهت ّى ةا ه ٍیعت، یكعان صاهح ه ٍیم اغًال ًِّ ارزش ػم، ةسهن

 ه يیضان ظَگیَی آٍْارااظتاب ه اظت، ػسُ ةیؼتصی تكیِ ریص، اغًال از ای پارُ رهی اظاليی، يزتوف رهایات

 .اٍس ػًصدُ كیايت در غًن تصازهی

 یػَی: فصيٓد اهوِ اال اهِ ال تفعیص در كِ رٓاٍیى يی هآهِ غویِ اهوِ صوی اكصم پیايص از خسیحی، در جًوِ از

" االاهوِ الاهِ"؛" 1#اهلیاية یٓم اهًٓازیٌ ةْا اهوِ یحلن اهتلٓی كوًة ّی ه ةْا، اال االغًال اهوِ یلتن ال ةٓخساٍیتِ

 تصازهی كِ اظت تلٓا كوًِ ایٌ ه ػٓد، ًٍی پشیصفتِ آن ةسهن غًوی ّیچ ه اظت رساهٍس هخساٍیت ةِ اػارُ

 ."كَس يی ظَگیٌ كیايت در را اغًال ظَجغ

 اكصم پیغًتص ٍتٓت ه رساهٍس هخساٍیت ةِ ػْادت درةارُ اهعالم غویِ غوی ايیصيؤيَان از دیگصی خسیث در

 كِ ظَجؼی تصازهی فیِ؛ تٓضػان يیضان جلن ه يَِ تصفػان يیضان رف: اظت آيسُ هآهِ غویِ اهوِ صوی

 "2."#اظت ظَگیٌ ػٓد گشاردُ آن در ػْادتیٌ كِ يیضاٍی ه اظت، ظتم ػٓد ةصداػتِ آن از ػْادتیٌ

 اجلن ػیء اهًیضان فی يا: رٓاٍیى يی اهعالم غویِ صادق ايام یا اهعالم غویِ ةاكص ايام از دیگصی خسیث در ه

 آل ه يدًس ةص فصظتادن درهد از تص ظَگیٌ چیضی غًن يیضان در ؛" 3#يدًس آل ه يدًس غوی اهصوٓة يٌ



 كفِ ه گیصٍس يی كصار غًن يیضان پای در كیايت در افصادی: "فصيایس يی رهایت ذین در ه. ٍیعت  يدًس

 .ػٓد يی ظَگیٌ ه ٍَْس يی آن در را يدًس آل ه يدًس ةص درهد ظپط اظت، ظتم اغًاهؼان

" 4!#يیضاٍِ رف ةاطَِ يٌ ارجح ظاّصُ كان يٌ: رٓاٍیى يی اهعالم غویِ ةاكص ايام از خسیحی در كِ ایٌ جاهب

 .ةٓد رٓاّس ظتم كیايت در غًوغ يیضان ةاػس ةْتص ةاطَغ از ظاّصش كط ّص ؛

 ایٌ در دّیى، يی پایان اظت ظَت ه هخی چكیسُ خلیلت در كِ فارظی ظوًان از ظزَی ةا را ةدث ایٌ

 در ظوًان. ٍساری ارزػی چیعتی؟ ه كیعتی؟ تٓ: گفت ظوًان ةِ تدلیص طصیق از كعی: "رٓاٍیى يی خسیث

 :گفت پاظذ

 فًٌ اهًٓازیٌ ٍصتت ه اهلیاية یٓم كان فاذا ُيَِتَة فجیفة آرصك ه آرصی ايا ه كشرة فَطفة اههم ه اههی ايا"

 ه ةٓدُ، ای آهٓدُ ٍطفِ تٓ ه يٌ هجٓد آغاز ؛ايا" 5"#اهوئیى فْٓ يٓازیَِ رفت يٌ ه اهكصیى فْٓ يٓازیَِ جلوت

 ٍصب اغًال ظَجغ تصازهّای ه فصارظس كیايت رهز كِ َّگايی ٍیعت، ةیغ گَسیسُ يصداری تٓ ه يٌ پایان

 ه پعت ةٓد ظتم غًوغ تصازهی كط ّص ه اظت، ةضرگٓار ه ػصیف ةٓد ظَگیٌ غًوغ تصازهی كط ّص گصدد،

 .اظت هئیى

 .اظت ظتم تصازهّایغ كِ كعی ايا ه: يٓازیَِ رفت يٌ ايا ه

 رفتِ، كار ةِ يادی ّای هزن در ٍزعت هاژُ ایٌ اظت، ظَجغ هظیوِ يػَی ةِ" يیضان" جًع" يٓازیٌ"

 .اظت ػسُ اظتػًال ٍیض يػَٓی ّای يلیاس ه يٓازیٌ در ظپط

 راظتی ه آیس، يی در هزن كاةن ه جعًاٍی يٓجٓدات صٓرت ةِ رهز آن در اٍعان اغًال كِ يػتلسٍس ةػضی

 .ظَجَس يی اغًال ظَجغ تصازهّای ةا را آٍْا

 اظت ػسُ ٍٓػتِ آن در صاهدی اغًال اگص كََس يی هزن را اغًال ٍايِ رٓد كِ ػسُ دادُ ٍیض اختًال ایٌ

 .اظت هزن ةی یا هزن، ظتم گصٍِ ه اظت ظَگیٌ

 يزصٓص ّای كفِ دارای كِ ظاّصی تصازهی يػَی ةِ ختًاو يیضان ٍیعت، تٓجیْات ایٌ ةِ ٍیازی ظاّصاو ههی

 ان: رٓاٍیى يی خسیحی در چَاٍكِ ػٓد، يی اطالق ظَجغ هظیوِ گٍِٓ ّص ةِ ةوكِ ةاػس، ًٍی اظت

 "6. #ظَجؼَس تصازهّای دهدياٍغ از ايايان ه اهًٓازیٌ؛ايیصيؤيَان ّى" ع# ذریتِ يٌ هاالئًة ايیصاهًؤيَیٌ

: فصيٓد پاظذ در. كصدٍس ظؤال" يیضان" يػَی از هكتی كِ اظت آيسُ اهعالم غویِ صادق ايام از خسیحی در ه

 .اظت غسل ًّان ظَجغ تصازهی ؛" 4!#اهػسل اهًیضان



 آٍْا ةص را اغًاهؼان ه ّا اٍعان كِ ّعتَس ّایی يلیاس اهْی غسل كٓاٍیٌ یا اهوِ اههیاء هجٓد تصتیب ایٌ ةِ

 !اظت هزٍؼان دارٍس يطاةلت ه ػتاّت آٍْا ةا كِ اٍسازُ ًّان ةِ ه كََس، يی غصضِ

 ةوكِ ٍیعت، ظَجغ تصازهّای رٓد ظَگیَی يػَی ةِ يیضان" ظَگیَی" ه" ظتكی" از يَظٓر كِ اظت رهػٌ

 .ظَجَس يی آن ةا كِ اظت چیضّایی هزن

 یكی كسام ّص اهْی كٓاٍیٌ ه خق اههیای كِ اظت آن راطص ةِ جًع صیغِ صٓرت ةِ" يٓازیٌ" ةِ تػتیص ضًَاو

 يیضاٍی ةا را كسام ّص كِ كَس يی ایجاب آديی اغًال ه صفات تَٓع گشػتِ ایٌ از ه ظَجؼَس، ّای يیضان از

 .ةاػس يتفاهت ظَجغ تصازهّای ه اهگّٓا ه ةعَجَس،

 اهل، صٓرت در آيسُ، جًع صٓرت ةِ گاُ ه يفصد، صٓرت ةِ گاّی يجیس كصآن در يیضان: "گٓیس يی" راغب"

 ."اظت ػٍٓسگان خعاب ةِ ٍاظص دهم، صٓرت در ه یكتا، رساهٍس یػَی كَس، يی اظتكْدعاب كعی ةِ ٍاظص

 ةَاةصایٌ كََس، يی هزن را آن كِ غًوی یػَی اظت،" يٓزهن" جًع يٓازیٌ كِ اٍس گفتِ ٍیض يفعصان از ةػضی

 ةٓدن ظَگیٌ ه ظتم ٍِ اظت، اغًال رٓد ةٓدن ظتم ه ظَگیٌ يػَی ةِ يٓازیٌ ةٓدن ظتم ه ظَگیٌ

 تفعیصش در" رازی اةٓاهفتٓح" ه" كتیص تفعیص" در رازی فزص ه" كؼاف" در" زيزؼصی" را يػَی ایٌ-تصازهّا

 راُ ده از ههی اظت یكی ده ّص ٍتیجِ اهتتِ- اٍس كصدُ ذكص" يٓازیٌ" يػَی در اختًال ده از یكی غَٓان ةِ

 .يزتوف

 راظتی ه آیس، يی در هزن كاةن ه جعًاٍی يٓجٓدات صٓرت ةِ رهز آن در اٍعان اغًال كِ يػتلسٍس ةػضی

 .ظَجَس يی اغًال ظَجغ تصازهّای ةا را آٍْا

 اظت ػسُ ٍٓػتِ آن در صاهدی اغًال اگص كََس يی هزن را اغًال ٍايِ رٓد كِ ػسُ دادُ ٍیض اختًال ایٌ

 .اظت هزن ةی یا هزن، ظتم گصٍِ ه اظت ظَگیٌ

  ةزغ رضایت زٍسگی 

 .ةٓد رٓاّس ةزغ رضایت ظصاظص زٍسگی یم در اه: راضیة غیؼة فی فْٓ

 ظصاظص ه ٍػًت پص زٍسگی از اظت رظائی ه جاهب ةعیار تػتیص -رؼَٓد زٍسگی-"راضیة غیؼة" ةِ تػتیص

 ةْجای یػَی اظت" راضی" رٓدش گٓیی كِ اظت رضایتتزغ آٍلسر زٍسگی ایٌ كیايت، در ةْؼتیان آرايغ

-اظت رفتِ كار ةِ" فاغن اظى" يفػٓل، اظى ةْجای ةیؼتص چِ ّص تأكیس ةصای ػٓد گفتِ" يصضیة" كِ ایٌ

 گٓیَس يی ه گیصٍس، يی تلسیص در چیضی كِ ایٌ یا اٍس، داٍعتِ-رضا ذات يػَی ةِ را" راضیة" ٍیض ةػضی

 .اظت يَاظتتص ًِّ از ػسُ ذكص ةاال در كِ تفعیصی تفعیص ظِ يیان از ههی اظت، آٍْا صاختان رضایت يَظٓر



 ه ايٌ ةا تٓأم ه پصٍػًت ه يصفِ كسر ّص دٍیا زٍسگی كِ چصا اظت، آرصت زٍسگی يزصٓص ةضرگ ايتیاز ایٌ ه

 ظصاظص كِ اظت آرصت زٍسگی تَْا ٍیعت، راهی ٍارؼَٓدی غٓاين از ةاز ةاػس رؼَٓدی ه رضایت ه ايان

 .ةاػس يی راطص يایْصضایت ه ايَیت ه آرايغ ه رؼَٓدی ه رضایت

 .اظت دهزخ پَاّگاّغ ه جایگاُ: ّاهیة فايِ

 يادر داٍیى يی ه اظت،" يادر" يػَی ةِ" ام" كِ اظت ایٌ راطص ةِ" ّاهیة فايِ" جًوِ در" ام" ةِ تػتیص

 ایٌ ةِ اػارُ ایَجا در ه ياٍَس، يی اه ٍضد ه ةصٍس، يی پَاُ اه ةِ يؼكالت در كِ فصزٍسان ةصای اظت پَاّگاّی

 كِ كعی خال ةِ های یاةَس، ًٍی دهزخ جض گصفتٌ پَاُ ةصای يدوی اهًیضان رفیف گَْكاران ایٌ كِ اظت

 !ةاػس" جَْى" پَاّگاّغ

 ةَاةصایٌ گٓیس، يی" اهصأس ام" ظص يغض ةِ غصب زیصا اظت،" يغض" ایَجا در" ام" يػَی اٍس گفتِ ٍیض ةػضی

 زیصا رظس يی ٍظص ةِ ةػیس اختًال ایٌ ههی افكََس، يی جَْى در ظص ةا را آٍْا كِ ػٓد يی چَیٌ آیِ يػَی

 .داػت ٍزٓاّس درظتی يفْٓم. چیعت آن داٍی يی چِ تٓ ؛"ياّیِ ادراك يا ه" ةػس آیِ صٓرت ایٌ در

 چصا ةاػس، يی" دهزخ" ّای ٍام از یكی آن ه اظت، كصدن  ظلٓط ه افتادن يػَی ةِ" ّٓی" ازيادُ" ّاهیة"

 .اظت دهزخ آتغ غًق ةِ اػارُ ٍیض ه كََس، يی ظلٓط آن در گَْكاران كِ

 اهل تفعیص ههی ةاػس، يی كََسُ ظلٓط يػَی ةِ" ّاهیِ" ةگیصیى" يغض" يػَی ةِ ایَجا در را" ام" اگص ه

 .رظس يی ٍظص ةِ تص يَاظب ه تص صدیح

 چیعت؟ دهزخ ه" ّاهیِ" داٍی چِ تٓ ه: ياّیِ ادرائم يا ه 

 ه افكََس يی آتغ ةِ هار دیٓاٍِ را رٓد يػًٓالو ّا پصهاٍِ كِ اظت آن راطص ةِ" پصهاٍِ" ةِ تؼتیِ خال ّص ةِ

 .افكََس يی جَْى آتغ در را رٓد ٍیض ةسكاران ظٓزاٍَس، يی

 ةص رهز آن در كِ اظت راصی ظصگصداٍی ه خیصت ةِ اػارُ پصهاٍِ ةِ تؼتیِ كِ دارد هجٓد ٍیض اختًال ایٌ

 .ػٓد يی يعتٓهی ّا اٍعان ًِّ

 . ظٓزان اظت آتؼی: خايیة ٍار 

 ظٓزٍسگی ةِ اػارُ ایَجا در" خايیة" ه اظت خصارت ػست يػَی ةِ" ٍفی هزن ةص" #خًی" يادُ از" خايیة"

 .اظت دهزخ آتغ اهػادُ فٓق



 تأكیسی" اظت ظٓزان آتغ ّاهیِ چیعت؟ ّاهیِ داٍی يی چِ تٓ: " فصيایس يی كِ جًوِ ایٌ خال ّص ةِ

 .اظت ّا اٍعان ًِّ تصٓر فٓق دهزخ آتغ ه كیايت غشاب كِ يػَی ایٌ ةص  اظت

 رفتِ كار ةِ يادی ّای هزن در ٍزعت هاژُ ایٌ.  اظت ظَجغ هظیوِ يػَی ةِ" يیضان" جًع" يٓازیٌ" 

 .اظت ػسُ اظتػًال ٍیض يػَٓی ّای يلیاس ه يٓازیٌ در ظپط

  كیايت تٓصیف 

 :فصيایس يی غجیب رهز آن تٓصیف در رساهٍس ظپط

 ةِ ظصگصدان ه خیصان ه پصاكَسُ ّایی پصهاٍِ ياٍَس يصدم كِ رهزی ًّان: اهًتحٓث كاهفصاش اهَاس یكٓن یٓم 

 .رهٍس يی ظٓ ّص

 كصدُ تفعیص" يوذ" يػَی ةِ را آن ٍیض ةػضی داٍَس، يی" پصهاٍِ" يػَی ةِ را" فصاػة" جًع" فصاش  ةعیاری

 گصفتِ كَس يی تؼتیِ پصاكَسُ ّای يوذ ةِ رهز آن در را يصدم كِ كًص ظٓرُ 4 آیِ از يػَی ایٌ ظاّصاو ه اٍس،

 .اظت" پصهاٍِ" ًّان آن هغٓی يػَی هگصٍِ" يَتؼص جصاد كاٍْى# ػسُ

 ه افكََس يی آتغ ةِ هار دیٓاٍِ را رٓد يػًٓالو ّا پصهاٍِ كِ اظت آن راطص ةِ" پصهاٍِ" ةِ تؼتیِ خال ّص ةِ

 .افكََس يی جَْى آتغ در را رٓد ٍیض ةسكاران ظٓزاٍَس، يی

 ةص رهز آن در كِ اظت راصی ظصگصداٍی ه خیصت ةِ اػارُ پصهاٍِ ةِ تؼتیِ كِ دارد هجٓد ٍیض اختًال ایٌ

 .ػٓد يی يعتٓهی ّا اٍعان ًِّ

 ةِ پصٍسگان از ةعیاری گٓیَس يی كِ اظت ایٌ راطص ةِ يضةٓر تؼتیِ ةاػس ّا يوذ يػَی ةِ" فصاش" اگص ه

 يؼزصی يعیص گصهّی خصكت در كِ ّا يوذ جض كََس، يی پصهاز يػیَی يعیص در دظتجًػی خصكت َّگام

 !رهٍس يی پیغ ظٓیی ةِ كسام ّص ه ٍسارٍس

 :افضایس يی رفتِ رهز آن اهصاف از دیگص یكی ظصاغ ةِ ظپط 

 .ةٓد رٓاّس ػسُ خالجی رٍگیٌ پؼى ياٍَس ّا كُٓ ه: اهًَفٓش كاهػٌْ اهجتال تكٓن ه

 يػًٓال كِ اظت پؼى گعتصدن يػَی ةِ" ٍفغ"  يادُ از" يَفٓش" ه. اظت ػسُ رٍگ پؼى يػَی ةِ" غٌْ"

 آظتاٍِ در ّا كُٓ كصآن، يزتوف آیات طتق. گیصد يی اٍجام پؼى زدن ه خالجی يزصٓص اةضار هظیوِ ةِ

 در غتاری صٓرت ةِ ظصاٍجام ه گصدٍس يی يتالػی ه كٓةیسُ ّى در ةػس آیَس يی در خصكت ةِ ٍزعت كیايت

 از ةاز اظت كصدُ ػسُ خالجی رٍگیٌ ّای پؼى ةِ تؼتیِ را آن ةدث يٓرد آیِ در كِ آیَس يی در آظًان



 ه ايَیت ه آرايغ ه رؼَٓدی ه رضایت ظصاظص كِ اظت آرصت زٍسگی تَْا ٍیعت راهی ٍارؼَٓدی غٓاين

 .ةاػس يی راطص جًػیت يایِ

 :ّا ٍٓػت پی
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