
 شهادت و ايثار فرهنگ

 

 ٘يبقٔٙؽ وٝ است ٔٛضٛفي ففٍٞٙي تٟبخٓ ثب ٔمبثّٝ ثفاي آٖ اضيبء ثفاي تالش ٚ ضٟبؼت ٚ ايثبـ ففًٞٙ تفٚيح

 تؽـيدي فقبِيتي خبٔقٝ، يه ٔيبٖ ؼـ ففًٞٙ يه تٛسقٝ سپس ٚ وفؼٖ ايدبؼ.است آٖ ٔػتّف اثقبؼ ثفـسي

. ؼاـ٘ؽ اي وٙٙؽٜ تسفيـ ٘مص ففًٞٙ يه ٌستفش ٚ ايدبؼ ؼـ تبـيع ضٛاؼث اق ثقضي اِجتٝ. است ثف قٔبٖ ٚ

 ٚ ٞب ٟ٘ضت فبضٛـا، ضٕبسٝ ٘ؾيف ثكـٌي ضٛاؼث خٛأـ، ؼـ ضٟبؼت ٌستفش ٚ تٛسقٝ غػٛظ ؼـ ٔثالً

 ثب اسالٔي ا٘مالة پؽيؽٜ ٔقبغف، قٔبٖ ؼـ ٚ پيٛستٝ ٚلٛؿ ثٝ تطيـ تبـيع عَٛ ؼـ آٖ اق ثقؽ وٝ ٞبيي ليبْ

 ففًٞٙ ٌستفش ٚ تسفيـ ٚ ـضؽ ؼـ سبِٝ، 8 ٔمؽس ؼفبؿ ٚ تطٕيّي خًٙ سپس ٚ( ـٜ) غٕيٙي أبْ ـٞجفي

 ؼـ ففًٞٙ ايٗ ٌستفش ٚ تؽاْٚ ثفاي أّب. ا٘ؽ ؼاضتٝ ٘مص فّسغيٗ ٚ ِجٙبٖ خّٕٝ اق خٛأـ ٔيبٖ ؼـ ضٟبؼت

 تمٛيت فٛأُ سپس ٚ تقفيف عّجي، ضٟبؼت ففًٞٙ ٚ ضٟبؼت اثتؽا ٘ٛضتبـ، ايٗ ؼـ وفؼ ثبيؽ زٝ وٙٛ٘ي قٔبٖ

 ٚ آٌبٞب٘ٝ ٔؤٔٗ، ضػع وٝ است ضؽٖ وطتٝ ٘ٛؿ اق ٔفٌي ضٟبؼت،. است ضؽٜ ثفـسي ففًٞٙ ايٗ تضقيف ٚ

 اق وفيٓ لفآٖ وٝ ٌكيٙؽ ٔي ثف ـا آٖ است، ضؽٜ ضٕفؼٜ ٔمؽس ؼيٗ، ٔٙؾف اق وٝ اٞؽافي غبعف ثٝ ٚ اغتيبـ ثب

 . است وفؼٜ يبؼ «اهلل سجيُ في لتُ» ٔقٙبي ثٝ آٖ

 خبٔقٝ ٚ ضٟبؼت ٚ ايثبـ

 ضبَ ؼـ ٔٛخٛؼ سبغتبـٞبي اق ثسيبـي ٘تيدٝ، ؼـ. وٙيٓ ٔي ق٘ؽٌي ٌؿاـ ضبَ ؼـ اي خبٔقٝ ؼـ ٔب أفٚق

 ٚ ٞب اـقش ٔطبغُ، ٘ٛؿ ٚ وبـي ـٚاثظ اٞؽاف ٔقيطت، لجيُ اق سبغتبـٞبيي. است ٔطسٛس ٘سجتبً تغييفات

 .است تطَٛ ضبَ ؼـ...  ٚ ـسٕي غيف ٚ ـسٕي اضىبَ ؼـ آٔٛقش ٔطتٛيبت ففًٞٙ،

. است ثيفٚ٘ي ٘يك اق ثػطي ٚ ؼـٚ٘ي ٞب آٖ اق ثػطي وٝ است ٔتقؽؼي فٛأُ اق ٘بضي ثبال، ؼـ ٔؿوٛـ تطٛالت

 اـتجبط ٚسبيُ زٙيٗ ٞٓ ٚ اعالفبت تجبؼَ ٚ اـتجبعبت ٌستفش ففٍٞٙي، تطٛالت فٛأُ تفيٗ فٕؽٜ اق يىي

 ٞٙدبـٞبي ٚ ٞب اـقش ثب خٛا٘بٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ آٖ عجك وٝ است ٞب ٘سُ ي فبغّٝ آٖ ٔطػٛالت اق ٚ است خٕقي

 (.ٞٛيت ثطفاٖ) ٌيف٘ؽ ٔي فبغّٝ آٖ اق ٚ ضؽٜ ثيٍب٘ٝ سٙتي

 ثٝ تٛخٝ ثب ٚ ضقبـ اق ؼٚـ ثٝ ؼيٍف قٔبٖ ٞف اق ثيص ٔب وٝ ٌفت ثتٛاٖ ضبيؽ فقّي ضفايظ ؼـ ضبَ، ٞف ثٝ

 ضفٚـت ؼـ ثٙبثفايٗ،. ؼاـيٓ ففٍٞٙي فّٕي ـيكي ثف٘بٔٝ ٘يك ٚ ثبقضٙبسي ٚ اـقضيبثي ثٝ ٘يبق خبٔقٝ ٞبي ٚالقيت

 ٞب ضٛقٜ سبيف ثب فٕيمي اـتجبعبت ؼاـاي عجقبً وٝ ففًٞٙ ثػص ثٝ تف ثيٙب٘ٝ ٚالـ ٚ تف خؽي زٝ ٞف پفؼاغتٗ

 . ؼاضت افٕبَ تفؼيؽي تٛاٖ ٕ٘ي وٝ است...  ٚ اختٕبفي أٛـ ٚ سيبست التػبؼ، ٔب٘ٙؽ

 وبـٞبي ـاٜ ا٘تػبة ؼـ ـا ٔب تٛا٘ؽ ٔي ٞب آٖ ثٝ ٚلٛف وٝ است ثسيبـي وبـوفؼٞبي ٚ ٞب ٚيژٌي ؼاـاي ففًٞٙ

 .ضٛؼ ٔي ٔٙتمُ وٝ است ضؽٖ اختٕبفي عفيك اق ففًٞٙ. ـسب٘ؽ يبـي ففٍٞٙي



 ؼا٘ست ٚ ٕ٘ٛؼ ٔغبِقٝ ـا پؿيفي خبٔقٝ ٞبي ٔىب٘يكْ ضٟبؼت، ٚ ايثبـ ففًٞٙ ي اضبفٝ ثفاي ثبيستي ٘تيدٝ، ؼـ

 ،«ضٟبؼت ٚ ايثبـ» يقٙي ٔقٙب ايٗ ٚ سبق٘ؽ ٔي ثفلفاـ اـتجبط يىؽيٍف ثب وٝ است ٟ٘بؼٞب عفيك اق ا٘سبٖ وٝ

 ٚ فبؼي زيك يه ٔؾٟف تٛا٘ؽ ٔي وٝ است فالٔتي ٕ٘بؼ ٚ است ففٍٞٙي ٞبي اـقش ضبغُ وٝ است ٕ٘بؼي

 .ضٛؼ اـقضي

 

 اسالْ ٘ؾف اق ضٟبؼت ٚ ايثبـ ففًٞٙ ٚخٛؼي فّسفٝ

 تفثيت ٚ تقّيٓ آييٗ ٚ ٔطجت ٚ ٟٔف غفب، غّص، وٕبَ، ـضؽ، فغفت، فمُ، تٛضيؽ، آييٗ اسالْ، ٔمؽس آييٗ

 .است

 ثٙؽٌبٖ ثٝ ٘سجت ثٙؽٌي ٚ پفستي ثت ٚ ثت وفف، ٚ ضفن ثب اـتجبط ـاٜ اق ـا ٞب ا٘سبٖ لّٛة غٛاٞؽ ٔي اسالْ

 .وٙؽ پبن

 وٙؽ ٔي سقي ـاٜ ايٗ اق ٚ وٙؽ ٔي ضفٚؿ اضسٗ خؽا ٚ ضسٙٝ ٔٛفؾٝ ٚ ثفٞبٖ ٚ ؼِيُ ثب ـا ؼفٛتص اسالْ

 ـا تٛضيؽي فغفت فّيٝ ٌيفي ٔٛضـ اسالْ. ثفٌفؼا٘ؽ ٔستميٓ غفاط ثٝ ـا تٛضيؽي فغفت اق ٔٙطفف ا٘سبٖ

 ثب فبِٓ ؼضٕٗ ثجيٙؽ زٙب٘سٝ ٚ پسٙؽؼ ٕ٘ي است، ؼَ پبن ٔؤٔٙبٖ ٔكاضٓ ٚ ٌيفاٖ ٔٛضـ غٛؼ ضفـ ثٝ وٝ

 ثٝ ٔدجٛـ ضك، ي البٔٝ غبعف ثٝ ـا غٛؼ وٙؽ، ٔي ايدبؼ ٔب٘ـ ا٘سب٘يت ٚ ا٘سبٖ ـضؽ ي قٔيٙٝ ؼـ خبُٞ ٔقب٘ؽ

 ضيبت سبقي پبن ؼاـؼ، إٞيت اٚ ثفاي آ٘سٝ.وٙؽ ٕ٘ي ففلي ؼفبفي يب اثتؽايي خٟبؼ اٚ ثفاي ٚ ثيٙؽ ٔي خٟبؼ

 ؼـ ٚااليي ٞؽف زٝ ثفاي ضؽ ـٚضٗ وٝ اوٖٙٛ. است پفستي ثت ٚ فدٛـ ٚ فسك وفف، ضفن، آِٛؼٌي اق ا٘سبٖ

 آييٗ ؼـ ضٟبؼت ٚ ايثبـ ٞبي اـقش ثفـسي ثٝ است ضفٚـي است، آٔؽٜ ٔيبٖ ثٝ ٔجبـقٜ ٚ خٟبؼ اق سػٗ اسالْ

 .ضٛؼ پفؼاغتٝ ٔجبـقٜ ٚ خٟبؼ

 ٚ آييٗ ٞف ؼـ وٝ پسٙؽيؽٜ ٚ ٘يىٛ ثسيبـ ٚ ا٘سب٘ي ٚ اغاللي ؼيٙي، است أفي ٌؿضتٍي غٛؼ اق ٚ ايثبـ

 التػبؼي ٚ سيبسي اختٕبفي، ففًٞٙ ؼـ ايثبـ. است ضؽٜ قيبؼي سفبـضبت آٖ ي ؼـثبـٜ ٚ ضؽٜ ستٛؼٜ ٔؿٞجي

 ثفاي آٖ اق لفآٖ ؼـ ٚ ضؽٜ تّمي ٔىتت ٚ غؽا ثٝ پيٛستٍي ثبـق ي ٘طب٘ٝ ٚ ٔؤٔٗ ٚاـستٍي اٚج فٙٛاٖ ثٝ اسالْ

 ايثبـ ثب أبٔت، ثٝ ـسيؽٖ اق پيص( ؿ) اثفاٞيٓ ضضفت.است ضؽٜ ثفؼٜ ٘بْ أبٔت ـٞجفي غالضيت آقٔٛؼٖ

( ؿ) فّي. ٌففتٙؽ لفاـ لفآٖ ستبيص ٔٛـؼ ايثبـ غبعف ثٝ( س) فبعٕٝ ضضفت ٚ( ؿ) فّي أبْ ٚ ضؽ آقٔبيص

 ـا ٞب آسٕبٖ فبِٓ ٚ ٔالئه ٚ ٌففت پيطي ٔيىبييُ ٚ خجفييُ ثف ضتي وٝ ـفت پيص زٙبٖ آٖ خبٖ، ايثبـ ؼـ

 اي لّٝ ٚ اٚج ي ٘مغٝ ضسيٙي، فبضٛـاي ي ٚالقٝ ٕٞسٙيٗ.ضؽ فبِٓ پفٚـؼٌبـ ٔجبٞبت فبُٔ ٚ ٚاؼاضت ضيفت ثٝ

 ٚ ضيقيبٖ تٕبْ ثفاي آٔٛق فجفت ٘ىبت اق سفضبـ وٝ ـٚؼ ٔي ضٕبـ ثٝ تطيـ تبـيع عَٛ ؼـ ضٟبؼت ٚ ايثبـ اق

 .آيؽ ٔي ضٕبـ ثٝ اسالْ خٟبٖ ٔسّٕيٗ

 (ـٜ) غٕيٙي أبْ ؼيؽٌبٜ اق ضٟبؼت ٚ ايثبـ ففًٞٙ



 غٛيص ثيب٘بت ٚ ٔىتٛة آثبـ ؼـ وٝ ثٛؼ لبيُ إٞيتي ٚ اـقش زٙبٖ ضٟبؼت ثفاي( ـٜ) غٕيٙي أبْ ضضفت

 افتػبـ» «ٞب ّٔت ٞؽايت زفاك» «ٕٞيطٍي سقبؼت» «اثؽي فكت» «فكت تٛفيك» «فؾيٓ فٛق» ثٝ ـا آٖ

 اق ـٞبيي» «ـٚش آقاؼي» «اليك اففاؼ ثفاي اي ٞؽيٝ» «ٔقٙٛيت فبِٓ ؼـ سّٛن ٚ سيف ٚ ثٙؽٌي اٚج» «خبٚؼا٘ي

 ٚ وٙؽ ٔي يبؼ...  ٚ «فسُ اق تف ضيفيٗ« »-فآل ٚ خَُّٓ -اٚ خٕيُ خٕبَ ؼيؽٖ» «پيفٚقي فبُٔ» «ق٘ؽاٖ

 .است ـسيؽٜ اـث ثٝ ا٘جيبء ٚ اِٚيب اق وٝ ؼا٘ؽ ٔي ثٟب ٌفاٖ ٔيفاثي ـا ضٟبؼت ٚ ايثبـٌفي

 :ففٔٛؼ٘ؽ( ـٜ) غٕيٙي أبْ

 اق زٙبٖ ٚ ثفٌيفيؽ ـا سالش ؼيٍف ؼست ثب ٚ لفآٖ ؼست يه ثب! ضٕبست ثٝ أيؽْ زطٓ وٝ فكيكْ خٛا٘بٖ»

 ؼٚستبٖ ثب زٙبٖ ٚ. ٕ٘بييؽ سّت آ٘بٖ اق ـا غٛؼ فّيٝ تٛعئٝ تفىف لؽـت وٝ وٙيؽ ؼفبؿ غٛؼ ضفافت ٚ ضيثيت

 ؼ٘يبي أفٚق خٟبٖ وٝ ثبضيؽ آٌبٜ. ٕ٘ٙبييؽ وٛتبٞي آ٘بٖ ثٝ ٘سجت ؼاـيؽ، زٝ ٞف ايثبـ اق وٝ ثبضيؽ ـضيٓ غٛؼ

 . «ا٘ؽ غؽايي وٙٙؽٌبٖ ضىٛٔت ٚ قٔيٗ ٚاـثيٗ آ٘بٖ ٚ است آ٘بٖ اق پيفٚقي قٚؼ يب ؼيف ٚ است ٔستضقفيٗ

 : عّجي ففٍٞٙطٟبؼت ٌستفش ٚ تمٛيت فٛأُ

 ٚ ٔجؽأ ثٝ ٘سجت ٔفؼْ يميٗ ٚ افتمبؼ ايٕبٖ، تمٛيت ٔٙؾٛـ ثٝ لفآ٘ي ضمٝ ٔقبـف تقّيٓ ٚ اضبفٝ ثفاي تالش. 1

 اق ؼاضتٙؽ ٔأٔٛـيت فففٖٛ سٛي اق وٝ وٙؽ ٔي ٘مُ ـا سبضفا٘ي ؼاستبٖ غؽاٚ٘ؽ ،[2]وفيٓ لفآٖ ؼـ. ٔقبؼ

( غٛؼ فػبي ا٘ؽاغتٗ) اِٟي ٔقدكٜ ثب ـ اِسّالْ فّيٝ ـ ٔٛسي ايٙىٝ، اق ثقؽ وٙٙؽ ٔجبـقٜ ٔٛسي ثب سطف عفيك

 ايٕبٖ ـ اِسّالْ فّيٟٕب ـ ٞبـٖٚ ٚ ٔٛسي پفٚـؼٌبـ ثٝ ٔب: ٌفتٙؽ ٚ افتبؼٜ سدؽٜ ثٝ آٟ٘ب وفؼ، ثبعُ ـا آٟ٘ب سطف

 ثٝ ٚ پب ٚ ؼست لغـ ثٝ ـا آٟ٘ب فففٖٛ، ٚلتي وٝ ثغٛـي. ضؽ استٛاـ ٚ ٔطىٓ ايٕب٘ي آ٘بٖ ايٕبٖ ٚ. آٚـؼيٓ

 ـا ٔب وٝ وسي آٖ ثٝ سٌٛٙؽ: »ٌفتٙؽ خٛاة ؼـ لبعقب٘ٝ آٟ٘ب وفؼ، تٟؽيؽ ٘ػُ، ؼـغتبٖ ثف وطيؽٖ غّيت

 ثِىُٗ غٛاٞي ٔي وٝ ضىٕي ٞف ٚ. «وفؼ ٘ػٛاٞيٓ ٔمؽْ آٔؽٜ ٔب ثفاي وٝ ـٚضٙي ؼاليُ ثف ـا تٛ ٞفٌك آففيؽٜ،

 پؿيفا ٚضـ تفيٗ فديـ ثب ٞٓ آٖ ـا ضٟبؼت ثب ٔفي فبضمب٘ٝ فففٖٛ، ِٞٛٙبنِ تٟؽيؽات ٔمبثُ ؼـ ٟ٘بيت ؼـ... ٚ

 . ٘يست اٚ ٞبي ٚفؽٜ ٚ سجطبٖ غؽاٚ٘ؽ ثٝ لّجي يميٗ ٚ ايٕبٖ ٔستميٓ تأثيف خك زيكي ايٗ ٚ. ضؽ٘ؽ

 ٔفؼْ ٔقٙٛيت ٚ ايٕبٖ تقّيٓ ٚ تفٚيح ؼـ ٔتٙٛؿ ـٚضٟبي اق وٝ است خبٔقٝ ففٍٞٙي ٔسئٛالٖ ثف ثٙبثفايٗ

 . ثبضٙؽ وٛضب

 تمٛيت ثفاي تالش ثبضؽ؛ ؼاضتٝ تأثيف تٛا٘ؽ ٔي ضٟبؼت ففًٞٙ ٌستفش ٚ تمٛيت ؼـ وٝ ؼٚٔي فبُٔ. 2

 ٚ ٔطمبت تطُٕ ٔستّكْ غؽا، ـاٜ ؼـ ضٟبؼت ٚ ٔدبٞؽت وٝ زفا. است ٔؤٔٙيٗ ؼـ استمبٔت ٚ غجف ـٚضيٝ

 يىي ٔؤٔٙيٗ، ؼـ عّجي ضٟبؼت ففًٞٙ ٚ ـٚضيٝ ثف فبُٔ ايٗ تأثيف ٔٛـؼ ؼـ وفيٓ، لفآٖ. است ففاٚاٖ ٔػبئت

: ففٔبيؽ ٔي ٚ ؼا٘ستٝ غجف ٚيژٌي وفؼ٘ؽ، ٔي ضفوت خٍٟٙب ؼـ پيبٔجفاٖ ٕٞفاٜ وٝ ـا اِٟي ٔفؼاٖ ٞبي ٚيژٌي اق

 وٙٙؽٌبٖ استمبٔت غؽاٚ٘ؽ ٚ ٘طؽ٘ؽ ٘بتٛاٖ ٚ سست ـسيؽ، ٔي آٟ٘ب ثٝ غؽا ـاٜ ؼـ آ٘سٝ ثفاثف ؼـ ٌبٜ ٞير آٟ٘ب»

 [ 3.«]ؼاـؼ ؼٚست ـا



 ـ سدبؼ أبْ اق ـ اِسّالْ فّيٝ ـ ضسيٗ أبْ استمبٔت ٔٛـؼ ؼـ ـا ٔغّجي االغجبـ ٔقب٘ي ؼـ غؽٚق ضيع ٔفضْٛ

 ٚ يبـاٖ اق اي فؽٜ ٚ ٌففت ؼـ ضؽيؽي خًٙ ايٙىٝ اق ثقؽ فبضٛـا ـٚق ؼـ: »وٝ وٙٙؽ ٔي ٘مُ ـ اِساّلْ فّيٝ

 أّب ضؽ٘ؽ، ٍ٘فاٖ اغطبة اق تقؽاؼي ضؽ، لغقٝ لغقٝ ٞبيطبٖ ثؽٖ ٚ ـسيؽ٘ؽ ضٟبؼت ثٝ ضضفت آٖ غب٘ؽاٖ

 ٌفتٙؽ، ٔي يىؽيٍف ثٝ آ٘بٖ ضؽ، ٔي ؼـغطب٘تف ٚ تف آـاْ ِطؾٝ ثٝ ِطؾٝ ـ اِسّالْ فّيٝ ـ فّي ثٗ ضسيٗ زٟفٜ

 ثب ـ اِساّلْ فّيٝ ـ ضسيٗ أبْ. ٘ؽاـؼ ٞفاسي ٞير ٔفي اق وٙيؽ ٍ٘بٜ ـ اِسّالْ فّيٟٕب ـ فّي ثٗ ضسيٗ ثٝ

 ٚ ـ٘ح اق ـا ضٕب وٝ است پّي ٕٞب٘ٙؽ ٔفي ثؽا٘يؽ ٚ ثبضيؽ غجٛـ قاؼٌبٖ ثكـي اي: »ففٔٛؼ خّٕٝ ايٗ ضٙيؽٖ

 [. 4]«وٙؽ ٔي ٔٙتمُ آٖ خبٚيؽاٖ ٞبي ٘قٕت ٚ ٚسيـ ثٟطت ثٝ ؼاؼٜ، فجٛـ سػتي

 خبٔقٝ ؼـ غيفت ـٚشِ تمٛيت ثبضؽ، ٔؤثف عّجي ضٟبؼت ففًٞٙ تفٚيح ؼـ تٛا٘ؽ ٔي وٝ فبّٔي سٛٔيٗ. 3

 . ؼاـؼ ٔي ٚا ٔمؽسبت ٚ اـقضٟب اق ؼفبؿ ثٝ ـا ا٘سب٘ي ٞف وٝ است ٘يفٚيي غيفت، وٝ زفا. است اسالٔي

. ؼاـؼ ؼٚست ـا غيفتٕٙؽ ا٘سبٖ ٚ است غيفتٕٙؽ ٚ غيٛـ غؽاٚ٘ؽ «اِغيٛـ يطت ٚ غيٛـ اهلل اٖ: »ففٔٛؼ٘ؽ ضضفت

 ٔؿٞجي ٚ ّٔي ففٍٞٙي، اـقضٟبي ثٝ ٘سجت خبٔقٝ اففاؼ ٚ ثفثٙؽؼ ـغت اي خبٔقٝ اق غيفت ٚ تقٟؽ وٝ ٚلتي

 ٞٓ اٌف يب ؼاؼ ٘ػٛاٞٙؽ ٘طبٖ غٛؼ اق اِقّٕي فىس ٞير ؼضٕٗ تٟبخٓ ٔمبثُ ؼـ لٟفاً ضٛ٘ؽ، تفبٚت ثي غٛؼ

 ٚ ٔسئِٛيت اضسبس ٚ ؼيٙي غيفت ـٚضيٝ اٌف أّب. ثٛؼ غٛاٞؽ ضميفا٘ٝ ٚ ضقيف اِقّٕي فىس ثؽٞٙؽ، ٘طبٖ

 ايٗ ؼـ. ثبضؽ ؼاضتٝ عٕـ زطٓ خبٔقٝ آٖ ثٝ تٛا٘ؽ ٕ٘ي ٟٔبخٕي ٞير ؼيٍف ضؽ، ضىٕففٔب اي خبٔقٝ ؼـ تقٟؽ

 فّيٝ ـ اِطسيٗ اثبفجؽاهلل آلب غيفت ٚ ضؽيؽ تقٟؽ اضسبس اق ضبوي وٝ) فبضٛـا ففًٞٙ تفٚيح ٚ اضبفٝ ـاثغٝ،

 فٙٛاٖ ثٝ تٛا٘ؽ ٔي( ثٛؼ اسالٔي خبٔقٝ سبيف ثٝ آٖ اضبفٝ ٚ ٚلت ضبوٕبٖ ثبـي ٚ ثٙؽ ثي ٔمبثُ ؼـ ـ اِسّالْ

 . ٌيفؼ لفاـ استفبؼٜ ٔٛـؼ ـاٞىبـ ثٟتفيٗ

 :عّجي ضٟبؼت ففًٞٙ تضقيف فٛأُ ثفـسي

 فٛأُ فٙٛاٖ ثٝ تٛا٘ؽ ٔي آٟ٘ب، تضقيف يب فمؽاٖ ٌؿضت، عّجي ضٟبؼت ففًٞٙ تمٛيت فٛأُ تجييٗ ؼـ آ٘سٝ

 تمسيٓ ؼستٝ ؼٚ ثٝ وٙيٓ تفىيه ٞٓ اق ـا آٟ٘ب ثػٛاٞيٓ اٌف ٚ. ضٛؼ تّمي عّجي ضٟبؼت ففًٞٙ تضقيف

 : ضٛ٘ؽ ٔي

  ؼـٚ٘ي؛ فٛأُ. 1

 . ثيفٚ٘ي فٛأُ. 2

 :ٌفؼؼ ثفٔي آٟ٘ب فّٕي تٛضيؽ ؼـ اففاؼ ثيٙص ٚ ايٕبٖ ضقف ثٝ غبِجبً وٝ ؼـٚ٘ي، فٛأُ. 1

 ؼـ آٖ تمٛيت ٚ تفس اِمبء ا٘سبٖ، ؼـ ضيغبٖ ٘فٛؾ ٞبي ضيٜٛ اق يىي ايٕبٖ، ضقف ضفايظ ؼـ تفس،. 1 ـ 1

 : است ٔغّت ايٗ ثف ؼاَ ؾيُ آيٝ است، ٔػتّف اثقبؼ

 ( 175/  فٕفاٖ آَ) «ٔٔؤِِْٔٙيَٗ وُْٙتُٕٓ إِْٖ غبفُِٖٛ ٚٓ تَػبفُٕٛٞٔٓ فَال إَِِٔٚيبءٜٓٔ ئػَِّٛفٔ اِطَّيٕغبُٖ ؾِِىُٓٔ إَِّٕ٘ب»



 . ؼاـيؽ ايٕبٖ اٌف ثتفسيؽ ٔٗ اق ٚ ٘تفسيؽ آٟ٘ب اق تفسب٘ؽ، ٔي ـا غٛؼ پيفٚاٖ وٝ است ضيغبٖ فمظ: تفخٕٝ

 اختٕبفي تىّيف يه ا٘دبْ ثٝ ٔىّف وٝ ضٛؼ ٔي اِمبء ا٘سبٖ ثٝ خبيي ؼـ غبِجبً وٝ است ايٗ تفس ايٗ ٘طب٘ي

 ٔتٛخٝ ضفـي، لغقبً ٌبٞي ٚ اضتٕبالً وٝ است ،(غؽا ـاٜ ؼـ پيىبـ ٚ خٟبؼ ٔٙىف، اق ٟ٘ي ٚ ٔقفٚف ثٝ أف ٘ؾيف)

 ٔٛا٘ـ اق ؼيٍف يىي ،(آٖ ٔؾبٞف تٕبْ ثب) ؼ٘يبٌفايي. 1 ـ 2. ا٘ؽاقؼ ٔي غغف ثٝ ـا اٚ ـاضتي ٚ آسبيص ٚ ضؽٜ اٚ

 سفاي ثٝ ٘سجت آ٘بٖ ثبٚـ ٚ ايٕبٖ ضقف ثٝ ٞٓ ايٗ وٝ است اسالٔي خبٔقٝ ؼـ ضٟبؼت ففًٞٙ ـضؽ ٚ ايدبؼ

 : ٌفؼؼ ٔي ثف ضسبثفسي ـٚق ٚ آغفت

: ففٔٛؼ ضٙيؽ، ـا ٔفؼي غٙؽٜ غؽاي. ثٛؼ وفؼٜ ضفوت اي خٙبقٜ تطييـ ؼـ ـ اِسّالْ فّيٝ ـ فّي إِؤٔٙيٗ أيف

 فٕب سٓفَفٌ االٔٛات ٔٗ ٘في اِؿي وبّٖ ٚ ٚٓخٓتٓ، غيف٘ب فّي فيٟب اِطك وأّٖ ٚ وُتت، غيف٘ب فّي فيٟب إِٛت وبّٖ»

 ٚ ٚافؾٝ، ٚ ٚافؼٍ وُّ ٘سيٙب لؽ إثٓ ثٓقؽٓٞٓ ٔػِّّؽٖٚ وبّ٘ب تُفاثَٟٕٔٓ، َ٘أوُ ٚ اخؽاثٟٓ، ٘جّٛئِٟٔٓ،! ـاخقٖٛ اِيٙب لّيٍُ

 ٔب غيف ثف ضك ٌٛيي ٚ ضؽٜ، ٘ٛضتٝ ٔب غيف ثف ؼ٘يب، ؼـ ٔفي ٌٛيي: »تفخٕٝ[. 11]«خبئِطٓٝ ٚ فبؼشٍ ثىُِّ ـٔٔيٙب

 ـا آٟ٘ب ٌفؼ٘ؽ، ٔي ثبق ٔب ثسٛي ثكٚؼي وٝ ٞستٙؽ ٔسبففا٘ي ثيٙيٓ، ٔي وٝ ـا ٔفؼٌب٘ي ايٗ ٌٛيي ٌطتٝ، ٚاخت

 ـا اي ؼٞٙؽٜ ا٘ؽـق ٚ ٚافؼ ٞف ٔب خبٚؼا٘يٓ، آٟ٘ب اق ثقؽ ٌٛيي غٛـيٓ، ٔي ـا آٟ٘ب ٔيفاث ٚ ٌؿاـيٓ ٔي لجفضبٖ ؼـ

 ثٙبثفايٗ. «ايٓ ٌففتٝ لفاـ وٙؽ ٔي ٘بثٛؼ ـا ففؿ ٚ اغُ ٞف وٝ آفبتي ٚ سٍٙيٗ ٔػبئت ٞؽف ٚ ايٓ وفؼٜ ففأٛش

 ايٗ ٚلتي ٚ است ليبٔت ٚ ثفقظ ٚ لجف اضٛاَ ٚ ٔفي يبؼ ؼ٘يبٌفايي، سفيـ ضفوت ثبقؼاـ٘ؽٜ فٛأُ اق يىي

 خّٕٝ اق اغفٚي ٚ ٔقٙٛي ٔسبئُ ثٝ ٌفايص ٚ تٕبيُ ٚ وٓ ٞب ؼِجستٍي ضؽ، ٕٞفاٜ ثيٙص ٚ ٔقففت ثب يبؼآٚـي

 .ضٛؼ ٔي ثيطتف ـاٜ آٖ ؼـ ضٟبؼت ٚ غؽا ـاٜ ؼـ پيىبـ

 لفآٖ ؼـ غؽاٚ٘ؽ. است ضٟبؼت ففًٞٙ تٛسقٝ ـٚ٘ؽ تضقيف فٛأُ اق ٘يك ؼيٙي غيفت ـٚضيٝ ضقف. 1 ـ 3

ِ سٓجِيُِ فِي لبتُِّٛا تَقبَِٕٛا َِٟٕٔٓ لِيَُ ٚٓ: »ففٔبيؽ ٔي ٔٙبفمبٖ غػٛظ ؼـ وفيٓ  لِتبالً َ٘قَّٕٓٔ َِٕٛ لبُِٛا اؼٕفَقٔٛا أَِٚ اَِّّٝ

 «يٓىْتَُٕٖٔٛ ثِٕب أَفَّٕٓٔ اَِّّٝٔ ٚٓ لُُّٛثِِٟٕٓ فِي َِيٕسٓ ٔب ثِأَفْٛاِِٟٕٞٓ يٓمَُُِٖٛٛ ِِّْئِيٕبِٖ ِْٟٕٔٙٔٓ أَلْفَةٔ يٕٓٛٔٓئِؿٍ ِِّْىُفْفِ ٕٞٔٓ الَتَّجٓقٕٙبوُٕٓ

 (. 167/  فٕفاٖ آَ)

 ؼا٘ستيٓ ٔي اٌف ٌفتٙؽ، آٟ٘ب وٙيؽ، ؼفبؿ غٛؼ ضفيٓ اق ضؽالُ يب وٙيؽ ٘جفؼ غؽا ـاٜ ؼـ ثيبييؽ ضؽ ٌفتٝ آٟ٘ب ثٝ

 تف ٘كؼيه وفف ثٝ ٍٞٙبْ آٖ ؼـ آٟ٘ب( ضٛؼ ٕ٘ي خٍٙي ؼا٘يٓ ٔي أّب) وفؼيٓ ٔي پيفٚي ضٕب اق غٛاٞؽ ـٚي خٍٙي

  وٙٙؽ ٔي وتٕبٖ آ٘سٝ ثٝ غؽاٚ٘ؽ ٚ ٘يست ضبٖ ٞبي ؼَ ؼـ وٝ ٌٛيٙؽ ٔي زيكي غٛؼ قثبٖ ثٝ ايٕبٖ، ثٝ تب ثٛؼ٘ؽ

 غيفت اٌف ٚ وفؼ٘ؽ ٔي ؼفبؿ اِٟي ؼيٗ اق ؼاضتٙؽ ؼيٙي غيفت ٞب ايٗ اٌف وٝ آيؽ ٔي ثف آيٝ ايٗ اق.«است تف آٌبٜ

 . وفؼ٘ؽ ٔي ؼفبؿ غٛؼ ٘بٔٛس اق ٚ غٛؼ اق ضؽالُ ؼاضتٙؽ ٘بٔٛسي

 

 اففاؼ ٔقففت ٚ افتمبؼ ٚ ايٕبٖ ضقف ثب ٘يك آ٘بٖ وٝ ضٟبؼت ففًٞٙ تٛسقٝ تضقيف ؼـ ٔؤثف ثيفٚ٘ي فٛأُ. 2

 :ٞستٙؽ تأثيفٌؿاـ ـاثغٝ ايٗ ؼـ اسالٔي خبٔقٝ



 ٔغّت ايٗ اِمبء ٚ افىٙي ضجٟٝ ٚ ٔقبـف ٚ ضمبيك تطفيف عفيك اق ٔفؼْ ؼيٙي ثبٚـٞبي ٚ افتمبؼات تضقيف. 1

 . است ٘بلع ٚ ٘بتٛاٖ ثطف ق٘ؽٌي اؼاـٜ ؼـ ؼيٗ وٝ

 ... . ٚ ٔغجٛفبت ٞب، فيّٓ عفيك اق ٘بٔطفٚؿ، اـتجبعبت آقاؼي ٚ ثبـي ٚ ثٙؽ ثي ٚ فسبؼ تفٚيح. 2

 ـٚضيٝ تضقيف ؼـ ضؽٜ ؾوف ٔٛاـؼ اق وؽاْ ٞف وٝ ٔسىفات، ٚ ٔػؽـ ٔٛاؼ ٔػفف ٌستفش ٚ تٛقيـ ٚ تِٛيؽ. 3

 ففًٞٙ تضقيف ٚ تمٛيت فٛأُ) ضؽٜ ؾوف ٔٛاـؼ ثٝ تٛخٝ ثب ثٙبثفايٗ. ٞستٙؽ وبفي قؼايي غيفت ٚ ؼيٙي

 وٝ اففاؼي تٕبْ ٚ ـٚضب٘يت تفثيت، ٚ تقّيٓ ٔسئٛالٖ وٝ است القْ ٔمؽس ففًٞٙ ايٗ تٛسقٝ ثفاي( ضٟبؼت

 تجييٗ ٚ خٛا٘ت ٕٞٝ ؼـ لفآ٘ي ٔقبـف اـائٝ ثف ٔتٕفوك ـا غٛؼ تالش ٞستٙؽ، تأثيفٌؿاـ ٔفؼْ ففًٞٙ ؼـ

 سفبـش ؼٚ ايٗ ثٝ ٔقففت سبيٝ ؼـ تب ٕ٘بيٙؽ ـ اِساّلْ فّيٟٓ ـ ٔقػٛٔيٗ ق٘ؽٌي ٔػتّف خٛا٘ت ٚ ٔٙبلت

 اق ؼفبؿ ـٚضيٝ ٚ ؼيٙي غيفت ٚ ضٙبغتٝ ثبق زبٜ اق ـا ـاٜ ، ـ آِٝ ٚ فّيٝ اهلل غّّي ـ اسالْ پيبٔجف ثٟبي ٌفاٖ

 .ضٛؼ تمٛيت آٖ ؼـ اـقضٟب

 :ٔٙبثـ
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