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فشّاد ػثذاهلل صادُ
فؤاد ػثذاهلل صادُ
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چکیذُ
لف ٞي م٤ىب ؿك للآن ولٔم پًٕوـ وبگٌٌتىٓ ثب َم ؿاكوـ ي أنه اكبجنب ٙمغىنم ٟل ٕن
ثبالٔٓ ؿك بًلٕـ ي بًً ٢م٤بوٓ أزبؿ مٓوىـ .للآن ونلٔم ؿك ثٌنٕبكْ ام منًاكؿ اًن ًة
ًُل ي ممتى ٢كا ثلگنٔـٌ اً وٍ ثب ٟبَلْ آكاًتٍ ي ثبٛىٓ هكف ،ومبل ٟبَل ي ثنبٛه
كا ؿك ؽًؿ رم ٢ولؿٌ اً ثٍ گًوٍاْ وٍ ٔه لفٔ ٞب ٔنه ٣جنبكر كا ؿك ٣نٕه ٟنبَلْ
آُىبك ي ؿاكاْ م٤ىبٔٓ كيُه مٓبًان ثٍ ًٌَُٕبْ گًوبگًوٓ بفٌٕل ولؿ وٍ ثنل ثنَٕ ام
ٔه م٤ىب ؿالل وىـَ .ـف ام پويََ عبٗل أه اً وٍ ثب كيُٓ بًٕٓفٓ -بغ ٕ نٓ ي
ثب بىٍٕ ثل ًُاَـْ ام آٔبر للآن ولٔم ٗمه ثغج ي ثلكًٓ ً٣امل لف٠نٓ ي م٤ىنبٔٓاْ
وٍ ًجت بًلٕـ ٔب بًً ٢م٤ىبٔٓ ؿك الفب ٝي ٣جبكر مٓگلؿوـ ،يرًٌ مؾت ن م٤ىنبٔٓ آن
ًُاَـ كا ثٕبن وىـ .ام رم ٍ وتبٔزٓ وٍ ثـان وبئل آمـٌ اً أه اً وٍ لنلآن ونلٔم
ثلاْ ثٕبن ممبٓـ ي اوتمبل م٤بوٓ ًٌَُٕب ي لب٣ـٌَبْ ٓل ٓ وغًْ ي ثالغٓ متىً ٓ٣ثنٍ
وبك مٓگٕلؿ وٍ ؿك ٕ٣ه أزبم ي التٔبؿ والمٓ ًجت بًًّ ٢ي بًلٕـ م٤بوٓ َم مًُٓؿ.
کلیذٍاطگاى :م٤ىبآ لٔىٓ ،صىـم٤ىبٔٓ ،أزبم ،بغٕٕل م٤ىبٔٓ ،آكأٍَبْ ثالغٓ.

* ؿاوِزًْ ؿوتلْ كُتٍ مثبن ي اؿثٕبر ٣لثٓ ؿاوِگبٌ لؿيًٓ مُِـ.
** اًتبؿٔبك گليٌ مثبن ي اؿثٕبر ٣لثٓ ؿاوِگبٌ ماثل.
ؤًٌىـٌ مٌئًل :لَبؿ ٣جـاهلل ماؿٌ
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هقذهِ
اگل ؿك للآن ولٔم ثٍ ٣ىًان ٔه مته اوـٍِٔ ي بـثل ًُؿ ثٍ ٣ىًان ٔگبوٍ وتبثٓ ٟنبَل
مًُٓؿ وٍ ؿك ياهٌَب ي آٔبر آن ثٍ لغنب ٝم٤ىبُىبًنًٓ ،نجهُىبًنٓ ،وِنبوٍُىبًنٓ،
مٔجبُىبًٓ ي  ...ربْ ثغج ؿاكؿ ي وىبر ٟلٔفٓ ؿك آن وُفتنٍ اًن ونٍ ثنل اًنتغىب ي
ثالغ آن ا نيؿٌ ي ًجت امتٕبم ي ثلبلْ أه مته ثل ؿٔگل متًن گِتٍ اً  .لف ٞي م٤ىنب
ؿك للآن ولٔم ؿاكاْ پًٕوـ ي اكبجب ٙمغىمٓاوـ .ثٍ َمٕه ؽبٛل بمب رًاوت أه ؿي ثبٔنـ
ؿك و٠ل گل تٍ ًُؿ بب م٤ىب ي مفًُ لف ٞؿك آن ثٍ ؽًثٓ اؿا ي كيُه ُنًؿ صلاونٍ وىنبر
ؿلٕك ي ٟلٔفٓ مٕبن آن ؿي اً وٍ صٍ ثٌب ٔه لغ ٍ٠غف ي وبآگبَٓ ًنجت ثلؿاُن
وبؿكً ي وبثزب ي ٣مًث ي مزبمار اؽليْ مٓگلؿؿٔ .ىٓ ام ئوگَٓبْ مته للآن ونلٔم
و٠ب صىـم٤ىبٔٓ اً ثٍ أه م٤ىب وٍ ثلؽٓ ام ً٣امل لفٔ ٓ٠ب م٤ىبٔٓ ًجت مًُٓوـ وٍ
ٔه ٣جبكر ثل ثَٕبل ام ٔه م٤ىب ؿالل وىىـ ي أه صٕنْ اً وٍ ؿك گقك ممنبن منًكؿ
بإٔٔـ ٔب مؾبلف مفٌلان للاك گل تٍ اً .
أه پويََ ثل أه اً بب ثٍ پلًََبْ مٔل پبًؼ ؿَـ:
.1بًًّٔ ٢ب بًلٕـ م٤ىب ؿك للآن ولٔم ثٍ صٍ ًٓكر اً ؟
.2صٍ ً٣ام ٓ ًجت مًُٓؿ ؿك للآن ولٔم بًً ٢م٤ىبٔٓ ثٍ يرًؿ ثٕبٔـ؟
كيُه اً وٍ ؿك للآن ولٔم ً٣ام ٓ ؿً ثٍ ؿً َم ؿاؿٌاوـ وٍ ثلؽنٓ ام ياهٌَنب
ٔب رم ٍَب ثل ثَٕبل ام ٔه م٤ىب ؿالل وىىـ ي متىبًت ثب ملا٣بر آن ً٣امل ٔب ؿك رم نٍ
م٤ىبْ رـٔـ بًلٕـ مًُٓؿ ٔب ًجت مًُٓؿ وٍ رم ٍ ٣اليٌ ثنل م٤ىنبْ ايلنٓ ثنل م٤نبوٓ
ؿٔگلْ وٕن ؿالل وىـ.
پیطیٌِ تحقیق

مٜبل٤ببٓ ؿك أه ثبكٌ ثٍ وگبكٍ ؿك آمنـٌ اًن ام رم نٍ وتنبة ؿوتنل بٗنل ٓنبلظ
ًبملائٓ اً بغ ٣ىًان «الزم ّ ال٤لثّٕ يالم٤ىٓ»(1421ق) وٍ وگبكوـٌ پي ام ممـمٍ
ثٍ فول رم ٍ ي م٤ىب ي الٌب ؿالل ؿك رم نٍَنبْ ٣لثنٓ ًنإي ا٣نلاة ي اونًا ١للٔىنٍ
مٓپلؿامؿ ي پي ام آن رم ٍَبٔٓ كا وٍ ؿاكاْ م٤بوٓ مؾت ٔب مت٘بؿْ ٌَنتىـ ثلكًنٓ
مٓوىـ .ؿك لٌم پبٔبوٓ وتبة مًاكؿْ كا وٍ ًجت بًًٔ ٢ب بًلٕـ ٔب مجبلغٍ ؿك م٤بوٓ ،ؿك
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للآن ولٔم ي غٕل للآن ولٔم ،مًُٓوـ فول مٓوىنـ ي آن كا ُنلط منٓؿَنـ .ي ممنبالبٓ
َمضًن «صىـ م٤ىبٔٓ ؿك للآن ولٔم ،مٜبل ٍ٤مًكؿْ بلرمٍ ياهٌ تىٍ»(مٜبل٤بر مثنبن ي
بلرمٍ ،ؿيكٌُ ،44مبكٌ ً ،4بل ٓ ،2012فغبر  )55 -35احل كًٗاوٓ ي لىٌنًلٓ ي وٕنن
«وگلُٓ ثٍ و٠ب صىـم٤ىبٔٓ ؿك للآن ولٔم»(پويَََبْ مثبنُىبؽتٓ لنلآن ،ممبلنٍ ،7
ؿيكٌ ُ ،2مبكٌ  ،2پبٕٔن ي ممٌتبن ٓ ،1392فغبر  )137 -119ام وُٕلار ي مغمنـٔبن ي
ممبلٍاْ بغ ٣ىًان «للآن ي و٠ب صىـم٤ىبٔٓ»(مىجً :٢نبٔ اَنل ثٕن ،1395 /3 /7 ،
ثـين ٓفغٍثىـْ) ام مغمـ ٓ ٣أنبمْ ،ي «صىنـم٤ىبٔٓ ياهٌ كيط ؿك بلرمنٍَنبْ لنلآن
ولٔم»(وِلٍٔ مٜبل٤بر للآن ي عـٔج ،ثٓ بب )191 -165 ،يرًؿ ؿاكؿ وٍ ؿك أه ممنبالر
بىُب ثٍ ُلط م٤بوٓ ياهٌَبٔٓ ؿك للآن ولٔم پلاؽتٍ ُـٌ اً  .ثٍ ثٕبوٓ ؿٔگنل آن ياهٌَنب
ؿك آٔبر مت٤ـؿ للآن ولٔم م٤ىبُىبًٓ ُـٌاوـ .يلٓ ؿك پويََ عبٗل ً ٓ٤ثل أه اًن
بب ثب مٜبل ٍ٤وتت ٓل ٓ وغًْ ي ثالغٓ ي بفٌٕلْ ي اًتؾلاد ًُاَـ ي منًاكؿْ ام آنَنب
ثٍ فول ي ُلط آن ؿًتٍ ام ً٣امل بًً ٢ي بًلٕـ م٤ىبٔٓ ثٍ ًٓكر ٔىزب ي مٌتمل فونل ي
ثٍ ومَ آنَب ؿك بًلٕـ ي بًً ٢م٤ىب پلؿاؽتٍ ًُؿ؛ الم ثنٍ فونل اًن ونٍ بفنبير أنه
پويََ ثب مًاكؿ اوزب ُـٌ أه اً وٍ وگبكوـگبن ثٍ ُلط ي ثلكًٓ مًاكؿْ مٓپلؿامونـ
وٍ ثـان پلؿاؽتٍ وِـٌ ثبُـ .ام رم ٍ آن مٓبًان ثٍ مًاكؿ ثالغٓ ام رم ٍ ٓىبٔ ٢اؿثٓاْ
مبوىـ بًرٍٕ اًتؾـا  ،بًكٍٔ ي  ...اُبكٌ ولؿ.
هؼٌاآفشیٌی ٍ چٌذهؼٌایی
كيُه اً وٍ بـثل ي ُم م٤بوٓ للآن ولٔم ثل مجىبْ ُم الفب ٝللاك مٓگٕلؿ ي َنل
وً ١بفٌٕل ٔب بأئل ام آٔبر ثبٔـ متىٓ ثل ُلط م٤بوٓ الفب ٝي كياث ٚم٤ىبٔٓ آن ثبُـ ،لنقا
للآن ولٔم ثلاْ آن ؿًتٍ ام ا لاؿ لبثل ُم اً وٍ ثب ياهگبن للآن ولٔم آُنىب ثبُنىـ ي
اًتىجب ٙؿكًتٓ ام آن ثىىىـ .صىـم٤ىبٔٓ ٣اليٌ ثل أىىٍ ؿكثبكٌ ياهگبوٓ مٜلط اًن ونٍ
م٤بوٓ آنَب ثٍ گًوٍاْ ثب ٔىـٔگل ملبجٌَ ٚتىـ ،مٓبًاوـ ؿك وىبك ؿٔگل ٣نًام ٓ ام رم نٍ
َمآيأٓ ي َمؤًٌٓ ي ٔب َموبمٓ ٔىٓ ام اًجبة اثُب ؿك م٤نبوٓ آٔنبر وٕنن ثبُنـ ي أنه
مٌألٍ(صىـم٤ىبٔٓ) ام َمبن آغبم ونيل مٜلط ثًؿٌ اً ي ؿاكاْ ًبثمٍاْ وُه ؿك بفٌٕل
اً ي ثب ٣ىًان «اًت٤مبل لف ٞؿك ثَٕ ام ٔه م٤ىب» ٔب «عمل لفن ٞمِنتلن ثنل َمنٍ
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م٤بوٓاٍ» ونؿ آًلًٕن ي مُب مًكؿ ثغج ي ثلكًٓ للاك گل تٍ اً  .ثٍ ًٛك ول رلٔبن-
َبٔٓ وٍ ثٍ مًا م ٔب مؾبلف بًً ٢م٤ىبٔٓ ؿك لنلآن ونلٔم ثلؽبًنتٍ ،ثنٍ صىنـ گنليٌ
مًًٗ ٓ٣بمٌٕم مًُٓوـ؛ وٍ ام رم ٍ آنَب مٓبًان ثٍ «رلٔبن والمٕبن ثٍ ئوٌ م٤تنلٍ،
٣ل ب ي ًٓ ٍٕ ،ثبٛىٍٕ ،الًفٍ لـٔم(مِبء ي اُلاق) ي رـٔنـ(عىم مت٤بلٕنٍ ي مت٤بلٕنٍ
رـٔـ) رلٔبن  ٣مگلأٓ لـٔم ي رـٔـ ،رلٔبن بفٌٕل ارتمب »ٓ٣اُبكٌ ولؿ (أبمْ ،ثٓبب:
َ .)126مٍ مٓؿاوٕم وٍ ؿك مثبن ٣لثٓ كاٌَبْ گًوبگًْ ثلاْ بًلٕـ ي بغٕٕنل ي بًًّنٔ ٢نب
بغـٔـ م٤بوٓ يرًؿ ؿاكؿ وٍ للآن ولٔم آنَب كا ثٍ ؽًثٓ ي ؿك ايد ثالغ ي ٔنبع ثنٍ
وبك گل تٍ ي كيُه اً وٍ َل صمـك اثناك اوتمبل م٤بوٓ ؿك ٔه مثبن ثَٕبل ثبُـ ،م٤بوٓ
كاع بل مىتمل مٓگلؿؿ .گفتىٓ اً وٍ صىـم٤ىبٔٓ لبث ٕتٓ اً وٍ ؿك َمنٍ مثنبنَنب
يرًؿ ؿاكؿ امب ؿك َل مثبن وٌج ثٍ ؿٔگلْ متفبير اً ي ؿك مثبن للآن أنه لبث ٕن ام
ٟل ٕ ثبالْ ثلؽًكؿاك اً ي ؽًؿ ٔىٓ ام مٕ٤بكَبْ ثلبنلْ ي مبونـگبكْ أنه مثنبن ة
عٌبة مٓآٔـ .ام ٔه ًً ثٍ ًٛك ول ًبؽتبكَبْ مثبوٓ مغـيؿاوـ ي م٤بوٓ وبمغنـيؿ؛ ثنٍ
َمٕه ؽبٛل ثىبكگٕلْ ًبؽتبكْ ياعـ ثلاْ ثٕبن م٤نبوٓ مت٤نـؿ امنلْ ونبگنٔل اًن  .ام
ًًْ ؿٔگل ًبؽتبكَبْ مثبن ٣لثٓ وٌج ثٍ مثبنَبْ ؿٔگل ام رم ٍ مثبن بكًٓ ثَٕبنل
ي گٌتلؿٌبل اً ي گٌتلٌ م٤بوٓ ؿك مثبن بكًٓ ثٍ اوـامٌ ًبؽتبكَبْ مثبن ٣لثٓ يرنًؿ
وـاكؿ؛ ثلاْ ومًوٍ ؿك ثٌٕبكْ ام مًاكؿ ًبؽتبك مثبن ٣لثٓ ثل مجىبْ و٠ب يموٓ اً عنبل
آوىٍ ؿك مثبن بكًٓ گٌتلٌ م٤ىبٔٓ ايمان ٣لثٓ يرًؿ وـاكؿ ٔب ؿك اغ ت ايلبر ثنٍ َىگنب
ثبمگِ ٗمٕل ثٍ ملر ٢مؤوج ٔب مقول ام آوزب وٍ ؿك بلرمٍ بكًنٓ بنقوٕل ي بأوٕنج ؿك
ٗمٕل متٔل «ٍ» مِتلن اً  ،بلرمٍ ثب اثُب َملاٌ مًُٓؿ پي ثٍ وبصبك ثبٔـ َىگب
بلرمٍ ام مثبن ٣لثٓ ثٍ مثبن بكًٓ ؿً ثٍ ياهًٌبمْ ي م٤بؿلٔبثٓ مؿ.
أه پويََ ثٍ ؿوجبل أه اً اًجبة ي ً٣ام ٓ كا وٍ ثب٣ج بغٕٕل ٔب بًًن ٢م٤نبوٓ ؿك
ياهٌَب ي ٣جبكار مٓگلؿوـ ثلكًٓ وىـ.
کلوات یا ػثاست چٌذ هؼٌایی
مُمبلٔه ٣بم ٓ وٍ ًجت صىـ م٤ىبٔٓ ؿك للآن ولٔم مُٓنًؿ اثُنب ًنٜظ ياهگنبوٓ
ملثً ٙثٍ و مبر صىـم٤ىنبٔٓ اًن ؛ ؽنًاٌ أنه صىنـم٤ىنبٔٓ ؿكينياهٌاْ ثبُنـ ؽنًاٌ
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ثلينياهٌاْ .اثُب ياهگبوٓ ؿك مثبن مجـأ وٕن لبثنل پٕگٕنلْ اًن  ،يلنٓ متنلرم غبلجنب ثنب
اًتفبؿٌ ام اثناك بفٌٕل ؽًؿ ام أه مٌألٍ كا منٓكَبونـ .ام رم نٍ ياهٌَنبٔٓ ونٍ اعتمنبل
ثَٕبل ام ٔه يرٍ م٤ىنبٔٓ ؿك آن منٓكيؿ ياهٌ «ٗنغه» اًن ؛ منخال ؿك آٔنٍ ُنلٔفٍ:
َ
وب﴾(َنًؿ )71 /ؿك وتنت لغن ي
﴿ َو ِام َرأتُ ُه َقائ ِ َن ْة َف َض ِح َل ِت َف َب َّش ِرى َ
َاها ِبإ ِ ِس َح َاق َو ِمً َو َرا ِء إ ِ ِس َح َاق َي ِع ُق َ
بفٌٕل ثلاْ أه ياهٌ م٤بوٓ گًوبگًوٓ كا فول ولؿٌاوـ ام رم ٍ «ؽىـٔـن ،ب٤زنت ونلؿن،
عٕٖ ُـن ،ومبٔبن ُـن ،كئبوـن ي (»...اثه مىً٠ك ،ثنٓبنب .)459 /10 ،ثنب ملار٤نٍ ثنٍ
بفٌٕل ٛجلْ ثلاْ ياهٌ مقوًك ًٍ م٤ىبْ مغتمل ٔب مًُٓؿ .اعتمبل ايل ثنٍ م٤ىنبْ
ؽىـٔـن اً وٍ ثَٕبل  ٣مب أه م٤ىب كا ثٍ ؿٔگل م٤نبوٓ بنلرٕظ ؿاؿٌاونـ ي ٛجنك أنه
اعتمبل م٤ىبْ آٍٔ صىٕه مًُٓؿ« :ي َمٌلٍ(ًبكٌ) ؿك عبلٓ وٍ أٌتبؿٌ ثًؿ ،پني (ام
ؽًُغبلٓ) ؽىـٔـ ،آوگبٌ اي كا ثٍ اًغبق ي ث٤ـ ام اي ثٍ ٔ٤منًة ثِنبكر ؿاؿٔنم» .اعتمنبل
ؿي ثٍ م٤ىبْ عٕٖ ُـن اً وٍ ؿك أه ًٓكر م٤ىبْ آٍٔ صىٕه اًن « :ي َمٌنلٍ
(ًبكٌ) ؿك عبلٓ وٍ أٌتبؿٌ ثًؿ ،ؿصبك ٣بؿر مبَبوٍ ُـ .»...اعتمبل ًً ثٍ م٤ىبْ ب٤زت
ولؿن اً ي ؿك أه ًٓكر آٍٔ أىگًوٍ بلرمٍ مًُٓؿ« :ي َمٌلٍ(ًبكٌ) ؿك عبلٓ ونٍ
أٌتبؿٌ ثًؿ ام غف لً لً ٙوٌج ثٍ ٣قاة الُٓ وٍ آوبن كا لا گل تٍ ثًؿ ب٤زت ولؿ»
(ٛجلْ1412 ،ق )45 -44 /12 :وٍ ثٍ و٠ل مؤل (ٛجلْ) م٤ىنبْ آؽرنل ؿكًن بنل ام ؿي
م٤ىبْ پِٕٕه اً  .امب ٛجك م٤ىبْ ؽًؿ آٍٔ ي آٍٔ پني ام آن ثنٍ و٠نل منٓكًنـ ونٍ ام
«ٗغه» َمبن م٤ىبْ عٕٖ لٔـ ُـٌ ثبُـ .ؿلٕل ؿٔگلْ وٍ يرًؿ ؿاكؿ أه اً ونٍ
ياهٌ مقوًك ثٍ َمٕه م٤ىب ؿك ُ٤ل ٣لثٓ وٕن ياكؿ آمـٌ اً ثلاْ ومًوٍ:
يأَزلَب ًٔٓمنب افا بنهٔ ٗحنبعىب
ياوِّٓ ٖبٓ ال٤لىٓ ٣ىـٓ ًُٛكَِب
 ي ثٓ ُه مه ممبوٓ پَٕ ٣ليى مٓكي وٍ پنبن ام عنٕٖ اًن  ،ي كيمْ ونٍعٕٖ ثبُـ ام اي ؿيكْ مٓوىم
(للٛجٓ)66 /9 :ٍ1346 ،
ؿٔگلْ مٓگًٔـ:
وحمنخلِ ؿ ِ الزٓننًفر ٔٓننً ٓ ال رمحنب
يٗحغه األكاونت نًقح الٔفنب
 ي(ؽًن) عٕٖ ؽلگًٍَب ثل ثبالْ(وًٌ) ٓفب َمضنًن ؽنًن ُنىم(رىگزًٔبن)اً ثٍ يل وبكماك
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ٔنب ؿك آٔننٍ ُننلٔفٍَ ﴿ :و ِال ُن َطل ََّقااا ُ َي َر َبص َّ ِنا َاً ب َُِِ ُه ِشاًََِّ َ َََق ََا َاة ُقا ُاروء ﴾(ثمننلٌ )228/ياهٌ «لُنلُيءٍ»
مٓبًان ؿي ُىل بفٌٕل ًُؿ ايل أىىٍ ثٍ م٤ىبْ ُُٕٛل(ًًٕ1404 ،ٓٛق )274 /1 :ثبُـ
وٍ ثل أه اًبى آٍٔ أىگًوٍ بلرمٍ مًُٓؿ٣ :ـٌ موبن مّ ٜمٍ ًٍ ُُٛل اً ؛ م٤ىنبْ ؿي
عٕٖ اً وٍ ؿك أه ًٓكر «٣ـٌّ موبن م ٜمٍ ًٍ عٕٖ ؽًاَـ ثًؿ» بلرمٍ منُٓنًؿ
(ممؾِلْ1407 ،ق.)271 /1 :
تَسیِ
گبَٓ ؿك وال ياهٌاْ فول مٓگلؿؿ وٍ ؿاكاْ ؿي ٔب صىـ م٤ىب اًن ي ٔىنٓ ام م٤نبوٓ
ونؿٔه ثٍ فَه ثًؿٌ ي ؿٔگلْ ؿيك ام فَه اً ي ؿك ُلأ ٜٓونٍ گًٔىنـٌ ٔنب ؤًٌنىـٌ
ومٓؽًاَـ م ٜت ؽًؿ كا ثٍ ًٛك كيُه ي ُفبف ثٕبن وىـ بًكٍٔ مٓوىـ؛ ثٍ ثٕنبوٓ ؿٔگنل
وال كا ثٍ گًوٍاْ مٜلط مٓوىـ وٍ ممًٔؿ آ ٓ ؿك پي پلؿٌ م٤بوٓ پىُنبن ثمبونـ ي ؿك
أه عبل مؾبٛت وال ثٍ بًَم يا ؿاُتٍ مًُٓؿ وٍ وـا م٤ىب كا اوتؾنبة وىنـ .الم ثنٍ
فول اً وٍ مفٌلٔه ؿك أه ثبكٌ ثٍ ؿي ؿًتٍ بمٌٕم ُـٌاوـ ثلؽٓ ام آونبن بًكٔنٍ كا ؿك
ؽًّٔ للآن ولٔم ومٓ پقٔلوـ امنب ثلؽنٓ ؿٔگنل يرنًؿ بًكٔنٍ كا ؿك لنلآن ونلٔم رنبٔن
مُٓمبكوـ .ؿكگٕل ًبؽته فَه ،ؽٕبلآمٕنْ ي بًٔٔلگلْ ي ِنلؿٌگنًٔٓ كا مُنمبنلٔه
اكمٍ َىلْ بًكٍٔ ؿاوٌنتٍاونـ(پٕلصلا ،٥ببثٌنتبن  ،)71 :1393يلنٓ ام اكمٍ َىنلْ آن
ثبالبل ،اكمٍ آ ٓ بًكٍٔ ؿك للآن ولٔم وِن الٔنٍَنبْ م٤ىنبٔٓ آن ي بفٌنٕل ي بأئنل
متِبثُبر وال اهلل اً .
وٌ﴾(الناكٔبر )47 /ياهٌ «أٔـ» ؿي م٤ىنب
اها ب َُِيِد َوإِىَّاا َل ُنو ِس ُاع َ
الش َن َاء َب َي ِي َي َ
ؽـايوـ مٓ لمبٔـَ ﴿ :و َّ
ؿاكؿ :م٤ىبْ ونؿٔه آن  ً٘٣ثـن وٍ ٔىٓ ام لًام آن "ثىٕىب" ثل اًبى بلُٕظ فول ُنـٌ
اً ي أه م٤ىب ملاؿ وٌٕ  .م٤ىبْ ؿي وٍ م٤ىبْ ؿيك آٍٔ ُلٔفٍ ي م٤ىبْ ملاؿ مٓثبُـ
وٍ ٣جبكر اً ام لـكر ي بًاوبٔٓ.
ي ٔب ؿك آٍٔ ُلٔفٍَ ﴿ :و َي ِعل َُه َما َج َر ِح ُته بِاليَََّا ِر﴾(األو٤ب  )60 /ياهٌ «رٓلحط» ثل ؿي م٤ىب ؿالل
ؿاكؿ :م٤ىبْ ونؿٔه ٣جبكر اً ام مزليط ُـن ي ثـً آيكؿن .م٤ىبْ ؿيك ٣جبكر اً
ام ؿً مؿن ثٍ گىبٌ ي اكبىبة آن(الُبُمٓ .)300 :1999 ،ؽـايوـ مٓ لمبٔنـ﴿ :إِىَّا ُه َل ُق ِار ٌٌْ
َك ِر ْيه فِي ك ِ َتاب مَّ ِليُوٌ لَّق َي َن ُّش ُه إِلَّق ِال ُن َطَ َُّارو ٌَ﴾(الًال )79 -77 /ّ٤وٍ ممؾِلْ مٓگًٔـ :آٍٔ ﴿ َلاق
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ِ
وٌ﴾ ٔب ٓف للآن اً ي ٔب ٓف مىىًن .ام أه رم ٍ ؿي م٤ىنب ثلؿاُن
َي َن ُّش ُه إِلَّق ال ُن َطَ َُّار َ
مًُٓؿ :ايل أىىٍ «المُٜلين» ثٍ م٤ىبْ اوٌبنَبْ پبن ي ثبيًٗ ي ؿك أه ٓنًكر آٔنٍ
ُلٔفٍ ٔ٤ىٓ بىُب وٌبوٓ وٍ پبن ي ٛبَل ي ثب يًٗ ي غٌل ٌَتىـ آن كا لمي وىىنـ ونٍ
أه ؽًؿ ثٍ ٔىنٓ ام اعىنب مُنٓ بجنـٔل گلؿٔنـٌ اًن  .ؿٔگنل أىىنٍ «متُٜنلين» ي
«مُٜلين» ثب اؿغب َمللائ ُـٌ ي ممًٔؿ ام آن أه اً وٍ وٌبوٓ آن كا لمي وىىنـ
وننٍ ؽننًؿ كا ثننب اًننتغفبك پننبن ي ؽننبلْ گلؿاوٕننـٌ ي ام َلگًوننٍ آلننًؿگٓ ثننٍ ؿيك
ثبُىـ(ممؾِلْ1407 ،ق.)469 /4 :
ُ
ِ
ِ
ؿك ًًكٌ بًثٍ آٍٔ  29ؽـايوـ مٓ لمبٔـَ ﴿ :و َلق َي ِديي َ
ااب َح ا َّ
يً أوتُاوا اَ ِل َت َ
ياً ال َحا م ِم َاً الاَّ َِ َ
ُوٌ ِد َ
ِ
وٌ﴾؛ ياهٌ «ٔـ» ؿك أه آٍٔ ُلٔفٍ وٕن ؿال ثل ؿي م٤ىنبْ ؿيك ي
ي ُ ِع ُطوا الج ِِز َي َة َعً َيد َوه ُِه َصاا ِِ ُر َ
ونؿٔه اً  .م٤ىبْ ونؿٔه :ؿً  ،وٍ  ًْ٘٣ام ثـن اً ي فول "ًٜٔ٤ا" ٔىٓ ام لنًام
ي متىبًت أه م٤ىب اً ثل ًجٕل بلُٕظ .م٤ىبْ ؿيك :فلّ ي ؽًاكْ اً وٍ أنه م٤ىنب
ؿك أه آٍٔ ملاؿ اً (الُبُمٓ.)301 :1999 ،
صیغِ
اثه احٕل مٓگًٔـ« :اگل لف ٞام يموٓ ثٍ يمن ؿٔگل ونٍ ؿاكاْ عنليف ثنَٕبنلْ ثبُنـ
اوتمبل ٔبثـ الثـ مت٘مه م٤ىبٔٓ ثَٕبل ام م٤ىنبْ ؽنًؿ منٓگنلؿؿ صنًن الفنب ٝؿالّ ثنل
م٤بوٓاوـ»(اثهاحٕل1419 ،ق .)241 :ثلاْ ومًوٍ ؿك وال ؽـايوـَ ﴿ :كا ََّب ُوا ب َِييات ِ َياا لُلمََاا َف ََُْ ِاَىَاه ُِه
َأ ِْ ََ َعزِياز ُّم ِق َتا ِدر﴾(الممل .)42 /ياهٌ «التـك» ام م٤ىبْ «لـٓك» لًْبل اًن ي أنه ٣نـيل ام
«لـك» ثٍ «التـك» ثٍ رُ ؿالل ثل بفؾٕم ًٓكر گل تٍ اً ي ٔب ثلاْ ؿالل ثل ُـر
گل ته ؿك عبلٓ وٍ َملاٌ ثب ؽِم ي بىـْ اً ي ٔب ؿاللن ثنل مٔنبؿْ لنـكر(اثهاحٕنل،
1419ق .)241:گبَٓ ؿك ٔه ٕٓغٍ م٤بوٓ گًوبگًوٓ وُفتٍ اً ثلاْ مخبل يمن « ٕ٤ل»
ممىه اً َم ثل م٤ىبْ اًم ب٣ل ي َم ثل م٤ىبْ اًم مفً٤ل ي ٔب ٓف مِجٍُ ؿالل
وىـ ،ثلاْ مخبل ياهٌ «كثٕت» َم ثٍ م٤ىبْ پليكٍؿَىـٌ ي َم ثٍ م٤ىنبْ پنليكٍٔب تنٍ
اً ي ٔب ياهٌ «مجتب »١وٍ ممىه اً َم اًم ب٣ل ي ثنٍ م٤ىنبْ «ؽلٔنـاك» َنم اًنم
مفً٤ل «ؽلٔـاكُْـٌ» َم مٔـك مٕمٓ «ؽلٔـ ولؿن» َم اًم ممبن «ممنبن ؽلٔنـن»
َم اًم مىبن «مىبن ؽلٔـن» ثبُـ .ام أه ٕٓغٍَب وٕن ؿك للآن ونلٔم ياكؿ ُنـٌ ثنلاْ
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ِ
ام﴾(الىمل)39 /؛ ؿك أه آٔنٍ
ال ِع ِه ِر ْ
ومًوٍ ؿك آٍَٔ ﴿ :ق َ
يم بِه ِ َقب َِل َأٌ َت ُقووَ ِماً مَّقَا ِم َ
يت مم ًَ ال ِجًم َأىَا ٌت ِ َ
«آبٓ» ممىه اً وٍ ٤ل م٘بك ١ي ٗمٕل «وبف» مفً٤ل آن ثبُـ ي ٔب ممىه اً ونٍ
اًم ب ٓ ٣ثبُـ وٍ ثٍ ٗمٕل «وبف» اٗب ٍ ُـٌ اً (عٌبن ،ثٓبب .)211 :آٔببٓ وٍ أنه
اب َِ ِي ُب َم ِردُود﴾(ًَؿ )76 /ي ﴿ َولُلَُّ ُِاه ٌتِياه ِ
مًًٗ ١كا بإٔٔـ مٓوىىـ ٣جبكروـ ام ﴿ َوإِىََّ ُِه ٌتِيَ ِِه َع ََ ْ
َي ِووَ ِالقِ َي َام ِة َف ِار ّدا﴾(ملٔم )95 /وٍ آل ؽجل مفنلؿ اًن (اثهَِنب  .)498 : 1979 ،پني ثنب
بمـٔل ايل م٤ىب صىٕه مًُٓؿ٣ :فلٔتٓ ام ره گف  :مه آن كا ونؿ بنً منٓآيك پنَٕ ام
آوىٍ ام ربٔ ثلؽٕنْ ي ثب بمـٔل ؿي م٤ىب صىٕه ؽًاَـ ثًؿ٣ :فلٔتٓ ام رنه گفن  :منه
آيكوـٌ آن ،ثٍ َملاٌ ؽًؿ ،ونؿ بً ٌَتم پَٕ ام آوىٍ ام ربٔ ثلؽٕنْ ،ؿك أىزب ٣اليٌ ثل
بفبير ؿك م٤ىبْ ٟبَل ،بفبير ؿٔگل آن اً وٍ رم ٍ ايل ام آوزب وٍ  ٍٕ ٤اًن  ،ؿاكاْ
عـيث ي بزـؿ اً ي رم ٍ ؿي ٣اليٌ ثل ُـّر ثَٕبل ثٍ وٌج رم نٍ ايل ،ؿاكاْ ؿيا
ي اًتملاك وٕن ٌَ  ،مٔلا رم ٍ اًمٍٕ اً ي وٕن أىىٍ رم ٍ ايل بىُب ثل ممبن عنبل ٔنب
آٔىـٌ ؿالل مٓوىـ ،عبل أىىٍ رم ٍ ؿي ٣اليٌ ثل ؿي ممبن مقوًك ،ثل ممبن گقُتٍ وٕنن
ؿالل مٓوىـ.
ٍاطُّایی تا کاستشدّای هتفاٍت
ام رم ٍ ياهٌَبٔٓ وٍ مِمًل أه لب٣ـٌ للاك مٓگٕلونـ «أوَّنٓ» اًنتفُبمٓ اًن ونٍ
گبَٓ ثٍ م٤ىبْ «وٕ » گبَٓ ثٍ م٤ىبْ «مه أٔه» ي گبَٓ ثٍ م٤ىبْ «متٓ»اً ثنلاْ
ُ َب ِع َاد َم ِوتََِاا ﴾(الجمنلٌ .)259 /ؿك أنه آٔنٍ ياهٌ
ال َأنَّى ي ُ ِحي ِ َها َِِِ ا ُ
ومًوٍ ؽـايوـ مٓ لمبٔـَ ﴿ :ق َ
«أوّٓ» كا ثَٕبل  ٣مب عمل ثل م٤ىبْ «صگًوٍ» ولؿٌاوـ ثٍ أه م٤ىب ونٍ ؽـايونـ صگًونٍ
=ملؿ < أه =للٍٔ< كا ث٤ـ ام ملگِبن موـٌ مٓوىـ؟ امب ٓبعت «التفٌٕل الًًٕ »ٚثل أنه
ثبيك اً وٍ ربٔن اً ٟل ٍٕ ي ثٍ م٤ىبْ «متٓ» ثبُـ ثٍ أنه م٤ىنب ونٍ ؽـايونـ ونٓ
=ملؿ < أه =للٍٔ< كا ث٤ـ ام ملگِبن موـٌ مٓوىـ؟(الٜىٜبيْ ،ثٓببَ .)596 /1 :مٕهًٛك
ال يَا َم ِريَ ُه َأنَّى َل ِ
م َه َاَا ﴾(آل ٣ملان )37 /ؿك أه آٍٔ ُنلٔفٍ وٕنن ثنلاْ
ؽـايوـ مٓ لمبٔـَ ﴿ :ق َ
ياهٌ «أوّٓ» م٤بؿل «مه أٔهح» فول ولؿٌاوـ وٍ ثب أه بمـٔل م٤ىبْ آٔنٍ صىنٕه منُٓنًؿ:
گف ٔ :ب ملٔم ،أه مًلًؿ ام وزب آمـ بً كا؟ امب ثلؽٓ ام  ٣مب أه كا ومٓپقٔلوـ صنًن ونٍ
ثل أه ثبيكوـ ثب ياهٌ «أوّٓ» ام رُ  ،وبعٍٕ ي ربوت ًنؤال منُٓنًؿ ي ثنب «أٔنه» وٕنن ام
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مىبن(ثغًْ1420 ،ق .)434 /1 :ثب أه بمـٔل ثبٔـ أىگًوٍ آٍٔ كا م٤ىب ولؿ ونٍ :گفن  :اْ
ملٔم ،ام ربوت صٍ وٌٓ ،ام وـا رُن ثلأن آمنـٌ اًن ؟ عنبل آوىنٍ َنٕشونـا ام
بلرمٍَبْ بكًٓ ثٍ أه مًًٗ ١اُبكٌاْ وىلؿٌاوـ ي بمب آنَب آن كا «ام وزنب» بلرمنٍ
ولؿٌاوـ.
سکت
«ًى » يلفٍاْ ثٌٕبك وًببٌ ي رنئٓ ام آَىگ اً ونٍ گًٔىنـٌ ثنـين لٔنـ وفني
گل ته ؿك وال أزبؿ مٓ وىـ؛ ي آٔنبر ي ونال ثٌنٕبكْ ؿك مثنبن ٣نلة يرنًؿ ؿاكؿ ونٍ
ًى َبْ مؾت فٓ ؿاكوـ ي ثلاْ َنل ٔنه ام آنَنب م٤ىنبْ ؽنبّ ؽنًؿ ؿك و٠نل گل تنٍ
ُاوٌ﴾(ٔني« :)76 /پني
مًُٓؿ ثلاْ مخبل آٍَٔ ﴿ :ف ََق يَ ِح ُز َ
وٌ َو َماا ي ُ ِعلِي َ
ىم َق ِولَُ ُِه ۘ إِىَّا ى َِعل َُه َما يُ ِش ُّار َ
(اْ پٕبمجل) ًؾه آوبن بً كا غمگٕه وٌبمؿ ،ثٓگمبن مب آوضنٍ كا ونٍ پىُنبن منٓؿاكونـ ي
آوضٍ كا وٍ آُىبك مٓوىىـ ،مٓؿاوٕم» .اگل لب٣ـٌ ًى ثنل كيْ «لنًلُم» ك٣بٔن ُنًؿ،
رم ٍ ث٤ـ اًتٕىب ٍٕ ؽًاَـ ثًؿ عبل آوىنٍ ٣نـ ًنى رم نٍ ث٤نـ كا ممنًل لنًل لنلاك
مٓؿَـ ي ثـين ُه بفبير مٔبؿْ ام رُ م٤ىب ثٕه أه ؿي عبل ؽًاَـ ثًؿ.
تضویي
ؿك ب٤لٔ آن گفتٍ ُـٌ اً « :ب٘مٕه ٣جبكر اً ام آمٕؾته م٤ىبْ  ٓ ٤ؿك ٤نل
ؿٔگل ثٍ گًوٍ اْ وٍ  ٓ ٤ربٔگنٔه م٤ىبْ ٤ل ؿٔگلْ ًُؿ ،ثٍ ثٕبوٓ ؿٔگل ب٘مٕه ٔ٤ىٓ
ياهٌاْ ثـين ؿاُته للٔىٍ لف ،ٓ٠ؿالّ ثل م٤ىبْ ؿٔگلْ ثبُـ»(الغٌٕىٓ الىفنًْ ،ثنٓبنب:
 .)266ب٘مٕه ٣اليٌ ثل بًً ٢ؿك م٤ىب ًجت ُفب ٕ ي ك ن ٢اثُنب ي غمنًٕ ؿك آن وٕنن
مًُٓؿ(عبمـ َالل ،ثٓبب .)312 -311 :ي ثٍ اوًا ١ب٘نمٕه ٣ليٗنٓ ي ثنـٔ ٓ٤ي ثٕنبوٓ ي
وغًْ بمٌٕم مًُٓؿ وٍ ؿك أه ممبل ً ٓ٤ثل أه اً وٍ ب٘مٕه وغًْ مًكؿ ثلكًنٓ
للاك گل تٍ ًُؿ مٔلا وٍ ؿك بًً ٢م٤ىب ومَ ثٌنأٓ ؿاكؿ .گبَٓ ؿك اًم ي گبَٓ ؿك ٤نل
ي وٕن گبَٓ ؿك علف ابفبق مٓا تـ.
ِ
اول َعََاى اُِ إِلَّاق ال َحا َّ ﴾
ؿك اًم مبوىـ أه وال ؽـايوـ وٍ منٓ لمبٔنـَ ﴿ :حقِيا ْ َعََاى َأٌ لَّاق َأ ُق َ
(األ٣لاف )105 /وٍ ؿك أىزب ياهٌ «عمٕك» م٤ىنبْ «عنلْٔ» كا ؿك ثنل گل تنٍ اًن بنب
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ثگًٔـ وٍ أه صٕن ثٍ عمٕم پًًٕتٍ اً وٍ مه رن عك ومٓگًٔم ي مه ثل آن علْٔ
ٌَتم ،ثٍ ثٕبوٓ ؿٔگل «عمٕك» ثٍ م٤ىبْ علْٔ ٔنب رنـٔل اًن ي ؽجنل ثنلاْ مجتنـاْ
مغقيف وٍ بمـٔل آن «أوب علْٔ  »...اً (أثًعٕبن 1420 ،ق128 /5 :؛ آلًًنٓ1415 ،
ق19 /5 :؛ عٌه عبمـ.)6 : 2001 ،
ي امب بلرمٍ متلرمٕه:
ال ) ًناياك اً وٍ رن ًؾه عك ثل ؽـايوـ وگًٔم(عٌٕه ببرٓ و ٍ ؿاكْ).
ة) ًناياك ثٍ آوىٍ وگًٔم ثل ؽـا مگل ًؾه كاً (ؿَ ًْ 1417 ،ق.)345 :
بلرمٍ پِٕىُبؿًْ :ناياك ي مِتبق آن ٌَتم وٍ رن ًؾه عك ؿكثبكٌ ؽـا وگًٔم.
قشاءات ضارّ
ؿك وتبةَبْ لغ مٓؽًاوٕم وٍ لبكٔبن ثب َم اؽتالف ؿاكوـ ٔىنٓ و منٍاْ كا مل نً١
مٓؽًاوـ ،ؿٔگلْ َمبن و مٍ كا مىًٔة ي ًًمٓ ثب رلّ للائ مٓوىـ ي َل ٔه ام للائبر
ٔب ممجًل اً ٔب ملؿيؿ ٔب ؿك آن بًل اً  .اثه ٣بًُك مٓگًٔـ« :اؽتالف للائبر ام و٠ل
ومَ ؿاُته ؿك بفٌٕل ؿي وً ١اً  :ال ) اؽتالف للائنببٓ ونٍ ومِنٓ ؿك بفٌنٕل ونـاكؿ
َمبوىـ اؽتالف للاء ؿك صگًوگٓ اؿاء عليف ي علوبر ،ممـاك مـّ ي امبلٍ ،بؾفٕ  ،بٌُٕل،
بغمٕك ،رُلَ ،مي ،غىٍّ ي اؽفبء .مبوىـ «ٓ٣قحاثِٓ»(األ٣لاف()56 /ثب ًىًن ٔبء) ي «ٓ٣قحاثِٓٓ»
(ثب تظ ٔبء) وٍ بٔـٌ أه گًوٍ مٌبئل ،بٕٕ٤ه وٕفٕن وٜنك ٣نلة ؿك مؾنبكد ي ٓنفبر
عليف ي اؽتالف لُزٍَبْ ٣لثٓ اً  )2 .اؽتالف للّاء ؿك عليف مبوىنـ ﴿ َو َل َّناا ُُا ِر َب ا ِبا ًُ
وٌ﴾(النؽلف )57 /وٍ (وب  ٢ثٍ ٗم ٓبؿ ي عمنٌ ثنٍ وٌنل ٓنبؿ
َم ِر َي َه َمثَ َّق إِذَ ا َق ِوم َ
ُم ِم ِي ُه َي ِن ُّد َ
ؽًاوـٌ اً ) اگل ثٍ ٗمّ ٓبؿ وٍ للائ وب  ٢اً ؽًاوـٌ ًُؿ٤ٔ ،ىٓ غٕنل ؽًؿُنبن كا ام
أمبن آيكؿن ثبممٓؿاكوـ ي اگل ثٍ وٌل ٓبؿ وٍ للائ عمنٌ اً ؽًاوـٌ ًُؿ ٔ٤ىٓ أىىٍ
ؽًؿُبن أمبن ومٓآيكؿوـَ .مضىٕه اؽتالف للائبر ؿك الفب ،ٝم٤بوٓ ٔه آٍٔ كا وٕن مٔنبؿ
مٓوىـ مخل عتّٓ ُٜٔٔلنُّّٜٔ ،لن(ثملٌ()222/اثه ٣بًُك ،ثنٓبنبٔ .)54 -51 /1 :نب ثنلاْ
ومًوٍ لًلٍ ب٤بلَٓ ﴿ :قاالُوا إ ِ ٌِ َه َاَاٌِ َل َشاا ِح َراٌِ ﴾(ٛنٍ )63 /ونٍ اثنه وخٕنل ي عفنْ «ان َنقان
لٌبعلان» للائ ولؿٌاوـ مبوىـ «ان مٔـ لمى ٜك» علف ال ؿك أىزب ام وً ١بكلٍ اً .
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اثُّٓ «ان فان اال ًبعلان» للائ ولؿٌ اً ي اثه مًٌ٤ؿ «أن َقان ًبعلان» ثب نتظ
أن ثـين علف ال للائ ولؿٌ اً ؿك للائ مًُِك «اِنْ َنقانِ لحٌنبعرلانِ» ونٍ لُزنٍ
ث غلث ثه و٤ت اً للائ ُـٌ اً  .ثلؽٓ گفتٍاوـ وٍ« :اِنْ» ثٍ م٤ىبْ «و٤م» اً ي
لحٌبعرلانِ ؽجل ثلاْ مجتـأ مغقيف ي علف المٓ وٍ ثل ًل رم نٍ ٟنبَل ُنـٌ؛ بمنـٔلٍ
«لُمب ًبعلان» اً (ممؾِلْ1407 ،ق .)72 /3 :وٍ آٍٔ ُلٔفٍ متىبًت ثنب َنل للائن
م٤ىبْ متفبيبٓ ثٍ ؽًؿ مٓگٕلؿ.
ایْام
ٍاطُّای جوؼی کِ تیصتش اص یک لفظ هفشد داسًذ
رم٢ثىـْ و مبر ؿك مثبن ٣لثٓ ام مًًٗ٣بر ثغج ثلاوگٕن اً وٍ ؿك أنه پنويََ
رىجٍ م٤ىبٔٓ آن مـّ و٠ل اً ي آوضٍ مُم مٓومبٔـ أه اً وٍ َل و مٍ ؿكً رمن٢
ًُؿ صلاوٍ ؿك ثٌٕبكْ ام مًالً ٢جت لغنٍ ؿك م٤ىب ي مفًُ ياهٌ منُٓنًؿ .امنب گنبَٓ
ؿٔـٌ مًُٓؿ وٍ رم ٢ؿك يمن ؽبٓٓ ثل ؿي (ياهٌ) مفنلؿ ثنب ؿي م٤ىنبْ گًونبگًن ؿاللن
وىـ .ثٍ ثٕبوٓ ؿٔگل ًبؽ ؿك أه رمَ٢ب َمٍِٕ مجتىٓ ثل مفلؿَبْ مًُِك وٌٕتىـ وٍ
يمن مِؾٔٓ ؿاكوـ ،ثٍ وغًْ وٍ ثٍ ياهٌ ؿٔگلْ ًلأ وىىـ .ؽـايوـ مٓ لمبٔـَ ﴿ :و ِع َيد ُِ
َمهَ ات ِ ُح ِال َغ ِي ِ
ب َلق َي ِعل َُنََا إِلَّق ه َُاو ﴾(األو٤ب  )59 /ثنلاْ ياهٌ «مٓفحنببرظ» ؿك وتنبة «الزنبم ٢ألعىنب
الملآن» ؿي م٤ىب فول ُـٌ اً ايل آوىٍ رم ٢ياهٌ «مرفْتحظ» ٔب «مفتبط» اً ثنٍ م٤ىنبْ
و ٕـَب ؿي أىىٍ رم« ٢مٓفْتحظ» اً ثٍ م٤ىبْ ؽنأه كمق ي كيمْ(للٛجٓ.)2 /7 :
ٛجك گنٔىٍ ايل م٤ىبْ آٍٔ صىٕه اً « :ي و ٕـَبْ غٕت ونؿ ايً ي رنن اي وٌنٓ
آنَب كا ومٓؿاوـ» ي ٛجك گنٔىٍ ؿي وٕن م٤ىب صىٕه اً « :ي ونؿ ؽـا اً ؽنٔىنٍَنبْ
غٕت ،ي ومٓؿاوـ آنَب كا مگل ؽًؿٍ»(بلرمٍ المٕنان ،ثٓبب.)160 /7 :
ااٌ ﴾(النلعمه )70 /ونٍ
ٔب ؽـايونـ ؿك ًنًكٌ النلعمه منٓ لمبٔنـ﴿ :فِايًََِّ َْ ِي َابا ْ ِح َش ْ
مفٌلٔه ي لغًًٔن ؿٔـگبٌ ي و٠لَبْ مؾت فٓ ؿك مًكؿ ياهٌ «ؽٕلار» ؿاكوـ ثٍ گًوٍاْ وٍ
مٓبًاوـ ُبَـ مخبل أه پويََ للاك گٕلؿ .آنَب «ؽٕلار» كا رم ٢ياهٌ «ؽٕل ي ؽٕنلِ ي
ؽّٕلِ» مٓؿاوىـ اً ي عبٓل بفبًٕل آوبن صىـم٤ىبٔٓ ؿك آٍٔ مٓثبُنـ ونٍ م٤ىنبْ ايل
٣جبكر اً ام «ؿك آن وبػَب ي ثبَ٥بْ ثُِتٓ موبوٓ وٕه ًٕلر ي ًٓكر ي ؽًٍ ؽ ك
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ي ؽً ٌَتىـ» وٍ ؿك يال ٢أىزب ؽٕلار ٓنف ثنلاْ مًٓنًف مغنقيف «وٌنبء» اًن .
م٤ىبْ ؿي ٣جبكر اً ام «ؿك آن وبػَب ي ثبَ٥بْ ثُِتٓ مونبن وٕىًونبك ي ثٌنٕبك اَنل
ؽٕل٘ ،ل ي ثؾَِ ٌَتىـ» .م٤ىبْ ًً ٣جبكر اً ام «ي اوـك آن وٕىًَٔٓبْ ًؾ
وٕىً ٌَ » ي م٤ىبْ ؿٔگل آن ٣جبكر اً ام «ؿك آن وًُهَب ي وبػَب موبن ثلگنٔـٌ ثب
رمبل ثبُىـ»(للٛجٓ1346 ،قٛ ،186 /17 :ىٜبيْ ،151 /14 :اثه ٣بُنًك ،ثنٓبنب/27 :
 ،253اثه مىً٠ك ،ثٓبب ،264 /4 :اإلٓفُبوٓ ،ثٓبب 301 :ي بلرمٍ ٛجلْ ،ثٓبب،1788 / 7 :
بلرمٍ ؿَ ًْ ،ثٓبب1306 /1 :ي  .)...أه م٤بوٓ ؿك ٕ٣ه أىىٍ ؿكً ي ٓنغٕظاونـ ثنـٔه
ؽبٛل اً وٍ مفٌلٔه ثلاْ و مٍ مقوًك صىـ ياهٌ مؾت ؿك و٠ل گل تٍاونـ ثنٍ ثٕنبوٓ
ؿٔگل آن كا َم ثٍ م٤ىبْ م ٜك ؽٕل ي وٕىٓ ي َم ثٍ م٤ىنبْ ؽّٕنل ي وٕىًونبك ي َنم ثنٍ
م٤ىبْ ثلگنٔـٌ ي اؽتٕبك ُـٌ ؿك و٠ل گل تٍاوـ ي أه ؿك مثبن ٣لثٓ مٔبؿ ثٍ صِم مٓآٔـ.
آسایِ استخذام
ؿك كاث ٍٜثب ب٤لٔ اًتؾـا ي اُىبل گًوبگًن آن ثبٔـ گفن ونٍ مٕنبن اوـِٔنمىـان
پِٕٕه ب٤لٔ ؿلٕك ي مٔبؿٔمٓ ثلاْ أه ٓى ٤ارمب ١ي ٔب ربم ٕ٤ؿك ب٤نبكٔ يرنًؿ
وـاكؿٔ .ىٓ ام مًُِكبلٔه ب٤لٔ ثلاْ ٓى ٤اًتؾـا پي ام ًنىبوٓ ؿك وتنت ثالغنٓ
٣جبكر اً ام «فول ياهٌاْ ؿك رم ٍ ثنب ؿي م٤ىنب ونٍ ٔىنٓ ام م٤نبوٓ ام ؽنًؿ ياهٌ اكاؿٌ
مًُٓؿ ي م٤ىبْ ؿٔگلْ ثب اُبكٌ ٔب ٗمٕلْ وٍ ثٍ آن ثلمٓگلؿؿ اكاؿٌ مٓگلؿؿ ٔنب أىىنٍ
ؿي ٗمٕل ثٍ ياهٌ لجل ام ؽًؿ ثلمٓگلؿوـ ؿك عبلٓ وٍ ممًٔؿ ام ٗمٕل ؿيمٓ صٕنْ غٕنل
ام م٤ىننبْ ٗننمٕل ايلننٓ اًن »(لنئىننٓ .)628 :1424 ،امننب ومًوننٍَننبٔٓ ام أننه وننً ١ام
مٔجبَٔٓبْ م٤ىًْ وٍ ؿك  ٣مب ؿك وتبةَنبْ ثالغنٓ فونل منٓوىىنـ ؿك أنه صنبكصًة
مٓگىزـ .مبوىـ لًلٍ ب٤بلَٓ ﴿ :فنً شَ َ َِد ِم ُ
يل ُه ال َّشَ َِر َفل ِ َي ُن ِن ُه ﴾(الجملِ )185 /وٍ ممٔنًؿ ام ياهٌ
َ
«ُُل» َالل اً ؿك عبلٓ وٍ ممًٔؿ ام ٗمٕل مقوًك ؿك ٤ل «ٔٔم» مبٌ كم٘بن اً .
ٔب لًلٍ ب٤بلٓ﴿ :اتَاى َأ ِم ُار اُِ َف ََاق ت َِشا َت ِع ِجلُو ُِ ﴾(الىغنل)1 /؛ ًنًٕ ٓٛأنه آٔنٍ ُنلٔفٍ كا ثنلاْ
اًتؾـا فول مٓوىـ وٍ م٤ىبْ آن ؿك اًم ٟبَل ي ٗمٕل كار ٢ثٍ آن اكاؿٌ مُٓنًؿ .ثنٍ
و٠ل اي «أمل اهلل» ؿاكاْ ؿي م٤ىبْ «لٕب الٌب ّ٣يال٤قاة» ي «ث٤خّ الىّجٓ» اً وٍ مىً٠ك
ام ؽًؿ لف ،ٞث٤خ پٕبمجل اول (ّ) ي ممًٔؿ ام ٗمٕلْ وٍ ثنٍ آن ثلمنٓگنلؿؿ ؿك ٤نل
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«بٌت٤زل» ثلپبٔٓ لٕبم ي لاكًٕـن ممبن ٣قاة الُٓ ؿك آؽلر اً (ًًٕ:1423 ،ٓٛ
 .)243 /1پي اًتؾـا ام رم ٍ مغٌىبر م٤ىًْ اً ؿك  ٣م ثـٔ ٢وٍ ؿك لآٔىـ أزبؿ
صىـ م٤ىب ثلاْ ٔه لف ٞومَ آ لٔه اً .
تکیِ
«بىٍٕ» ٔب «اًتلى» بغلّن ي وِب ٓٛاً ونٍ ؿكآن ياعنـ ؿك بمنب ا٘٣نبْ وٜنك
ًٓكر مٓگٕلؿ .أه بىٍٕگبَٓ ثب٣ج بغٕٕل م٤ىب مًُٓؿ(أونٕي ،ثنٓبنب .)97 :ثنٍ ٣ىنًان
مخبل ؿك ثلؽٓ ام ا ٤بل اوگ ٌٕٓ أه بىٍٕ اً وٍ ٤ل ٔب اًم ثنًؿن و منٍ كا مِنؾْ
مٓوىـ؛ امب ثلؽٓ م٤تمـوـ وٍ ؿك مثبن ٣لثٓ بىٍٕ ؿك بغٕٕل م٤ىب ؿؽٕل وٌٕ ي ٔنب آنال
يرًؿ وـاكؿ ي بىُب ثٍ صىـ عبل مغـيؿ مًُٓؿ؛ امب ثلؽٓ ثب آيكؿن مخبلَب ي ومًوٍَبٔٓ
ام رمالر ٣لثٓ ي ام للآن ولٔم ثل أه ثبيكوـ وٍ بىٍٕ ومنَ ثٌننأٓ ؿك أزنبؿ ي بغٕٕنل
ِ ِ
يً﴾(الجمنلٌ/
ىات َم ِو َلقىَاا َف ُ
م٤ىب ؿاكؿ .ثلاْ ومًوٍ لبل ب٤بلَٓ ...﴿ :و ِار َح ِن َيا َأ َ
اِن ِارىَا َعََاى الق َِاوو ِالرَاافِ ِر َ
 ...« :)286ثٍ مب كعم لمبْ .بً مًال ي ًنليك منبٔٓ پني منب كا ثنل گنليٌ ونب لان پٕنليم
گلؿان» .ؿك أىزب اگل ثل كيْ ياهٌ «أو » يل ي آٍٔ ثب لف« ٞمًالوب» ام ًل گل تنٍ ُنًؿ،
ياهٌ مقوًك پي ام أىىٍ ؿك آل ؽجل ثًؿٌ اً ثنلاْ ٗنمٕل «أون » بجنـٔل ثنٍ مىنبؿا
مٓگلؿؿ ،ثٍ ثٕبوٓ ؿٔگل بمـٔل رم ٍ صىٕه مًُٓؿٔ ...« :ب مًالوب» ؿك أه ٓنًكر م٤ىنبْ
رم ٍ بفبير پٕـا مٓوىـ وٍ ٣جبكر اً ام «ثٍ مب كعم لمبْ بً (ؽـا) .اْ مًال ي ًليك
مب پي مب كا ثل گليٌ وب لان پٕليم گلؿان»(ؤلاهلل لاد.)101 : 2001 ،
اسجاع ضویش تِ تیص اص یک هشجغ
ثب بًرٍ ثٍ أىىٍ ٔىٓ ام مٌبئل مُم بفٌٕل للآن ،بِؾْٕ ملرٗ ٢مبٔل آن اً  ،ؿك
بٕٕ٤ه ملر ٢ثٌٕبكْ ام ٗمبٔل لنلآن ثنٕه مفٌنلان اؽنتالف ٌَن  .ام أنه كي ؿك أنه
بغمٕك ًُاَـْ ام آٔبر ثٍ ٣ىًان ومًوٍ ثب بىٍٕ ثنل اؽنتالف مفٌنلٔه بًرٕنٍ ي بفٌنٕل
ِ
ِ
اب َف ََق ت ُ
يل﴾
َلً فِي ِم ِريَة ممً ل م َقائِه ِ َو َج َعل ِ َيا ُِ هُدّ ى ل م َبن ِ إ ِ ِس َارائ ِ َ
ُوس اَ ِل َت َ
م٤ىبٔٓ گلؿٔـٌ اً َ ﴿ :و َلقَد ٌ َت ِي َيا م َ
(الٌزـِ ٣ .)23 /مب ملرٗ ٢مٕل ؿك ياهٌ «لمبء» كا صىـ مًكؿ فول ونلؿٌاونـ ونٍ ثنب َنم
متفبيراوـ ي َمٕه ًجت ُـٌ وٍ آٍٔ متىبًت ثب َل ملر٤نٓ م٤ىنبْ آن بغٕٕنل وىنـ؛ ام
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رم ٍ مفٌلاوٓ وٍ ثٍ ثغج ؿك أه ثبكٌ مٓپلؿامؿ اثه ٣بًُك اً  ،يْ م٤تمنـ اًن ونٍ
ٗمٕل ٔب ثٍ مًًٓ ثلمٓگلؿؿ ي اٗب ٍ ٗمٕل ثٍ ب٣ل اً وٍ ؿك أه ًٓكر ثٍ أه م٤ىنب
ؽًاَـ ثًؿ« :ثٍ كاًتٓ ثٍ مًًٓ وتبة (بًكار) ؿاؿٔم ،پي (اْ پٕبمجل گلامنٓ)) ام آوضنٍ
وٍ مًًٓ ام بىقٔت ي ا تلاْ لً لً٣ن وٌج ثٍ ؽًؿ ؿٔـ -مخل آوضٍ وٍ مًًٓ ؿٔنـ-
ؿك ُه ي بلؿٔـ مجبٍ» ي ربٔن اً ثٍ مًًٓ ثبمگلؿؿ امب ثب أه م٤ىب وٍ «اْ پٕنبمجل ام
امخبل آوضٍ وٍ مًًٓ ام كًبلتَ ؿٔـ ُه وىه» ي آن أه اً وٍ ٣بلج ثل لً لً٣ن
پٕليم گلؿٔـ ي ثب وتبثٓ وٍ ثٍ يْ ؿاؿٌ ُـٌ ثنًؿ بًاوٌن َنـأتگلْ وىنـ ي لنً ثىنٓ
اًلائٕل كا َـأ ومبٔـ ي أه َمبن ثِبكر ي موؿٌ ثٍ وجٓ اول (ّ) اً مجىٓ ثل أىىٍ
وٍ ؽـايوـ أه ؿٔه كا ثٍ رُبوٕبن ؽًاَـ ُىبًبوـ .ي رنبٔن اًن ونٍ ملرن ٢آن ،وتنبة
ثبُـ ثٍ أه م٤ىب وٍ «اْ پٕبمجل ام ؿٔـاك وتبة ؿك ُه ي بلؿٔـ مجبٍ» ثنٍ ثٕنبوٓ ؿٔگنل
اْ پٕبمجل ام أىىٍ ثٍ بً وٕن مبوىـ مًًٓ وتبة ؿاؿٌ ًُؿ ُه مىه»(اثه ٣بُنًك ،ثنٓبنب:
 ،167 -166 /21وغبىٛ .)203 /3 :1421 ،جنلْ م٤تمنـ اًن ونٍ ٗنمٕل ثنٍ مًًنٓ
ثلمٓگلؿؿ ثٍ أه م٤ىب وٍ «اْ پٕبمجل ام أىىٍ مًًنٓ كا ؿك ُنت م٤نلاد ؿٔنـٌاْ ُنه
وىه»(ٛجلْ ،ثٓبب71 /21 :؛ ثغًْ .)603 /3 ،ي ربٔن اً وٍ ام ثنبة اٗنب ٍ ثنٍ مف٤نًل
ثبُـ ٔ٤ىٓ ٗمٕل ثٍ فار ثبكْ ب٤بلٓ ثبمگلؿؿ(٣ىجلْ ،ثٓبب )309 :ثٍ أنه م٤ىنب ونٍ «اْ
پٕبمجل ام أىىٍ مًًٓ( )١ؽـايوـ كا ماللبر ولؿٌ اً بلؿٔـ مىنه»َ .منٕهٛنًك اًن
ملرٗ ٢مٕل ؿك ٤ل «ر٤ل» وٍ ربٔن اً َم مًًٓ( )١ثبُـ ي َم وتنبة ونٍ ؿك أنه
ياد
ال لِل َّ َِي َظًَّ َأى َّ ُه ىَاج مم ِيَ َُنا ِاذ ُك ِرنِاي ِع َ
ًٓكر وٕن صىـم٤ىبٔٓ ثٍ يرًؿ مٓآٔـ .ي لًلٍ ب٤بلَٓ ﴿ :و َق َ
َرب َمم َف َُ َِشا ُِ ال َّش ِي َطاٌُ ِذ ِك َر َرب مه ِ َفلَب َِث فِي م
الش ِج ًِ ص ِِض َع ِسايِي َ ﴾(ًًٔ  .)42 /ؿك آٍٔ ُلٔفٍ ٗنمٕل ٤نل
«أوٌب» مغل ثغج ي مىبلٍِ مفٌنلان اًن ي ملرنَ٢نبْ گًونبگًوٓ ثنلاْ آن ؿك و٠نل
گل تٍاوـ ي كيُه اً متىبًت ثب َل ملر ٢م٤ىب وٕن بغٕٕنل منٓٔبثنـ .اعتمنبل ايل أنه
اً وٍ ٗمٕل ثٍ اًم مًًٓل «القْ» ٔب َمبن «وبرٓ ي ًبلٓ» ثبمگلؿؿ ثٍ أه م٤ىب وٍ
ُٕٜبن ام ٔبؿ ًبلٓ ثلؿ بب أىىٍ ام ًًٔن وننؿ ؽنـأَ ٔنبؿ وىنـ(للٛجٓ/9:ٍ1346 ،
196؛ اثه ٣بًُك ،ثٓبب .)67 /12 :ي ممًٔؿ ام فول ؿي َمبن فول ايل اً  .اعتمنبل ؿي
أه اً وٍ ٗمٕل ثٍ َمبن صٕنْ وٍ ب٣ل ٤ل «لبل» اً ثلگلؿؿ ي آن وٌٓ وٌٕن
رن ع٘لر ًًٔ ( )١ؿك أه ًٓكر ٔ٤ىٓ« :ي (ًًٔ ) ثٍ آن وٌٓ ام ؿي وفل وٍ ؿاوٌن

ثلكًٓ ً٣امل بًًّ ٢م٤ىبٔٓ ؿك للآن ولٔم195 /

كَبٔٓ مٓٔبثـ ،گف « :ملا ونؿ ًليكر (; عبوم) ٔبؿ ونه» .يلنٓ ُنٕٜبن ٔنبؿ ؽنـا كا ام
ؽبٛل ًًٔ ( )١ثلؿ(اثه ٣بًُك ،ثٓبنب67 /12 :؛ ؿكئنَ1415 ،ق503 /4 :؛ ممؾِنلْ،
472 /2 :1407؛ للٛجٓ.)195 /9 :ٍ1346 ،
ًتیجِ تحث
وتبٔذ ثـً آمـٌ ؿك أه پويََ ثٍ ُلط مٔل اً :
مٓبًان گف ثَٕبلٔه ً٣ام ٓ وٍ ًجت صىـم٤ىبٔٓ ؿك ياهٌَب ي ٣جبكار للآن ونلٔم
گِتٍاوـ ثٍ بلبٕت ٓل ٓ ،وغًْ ي ثالغٓ ٌَتىـ.
صىـم٤ىبٔٓ ي صىـالٍٔ ثًؿن مته للآن ولٔم ثٍ ٣ىًان ٔىٓ ام اًجبة مبوـگبكْ لنلآن
ؿك عف ٞآن ًُم ثٌنأٓ ؿاُتٍ اً ي ًجت گلؿٔنـٌ َمنًاكٌ ام ثلبنلٔه متنًن بنبكٔؼ
مغًٌة گلؿؿ.
صىـم٤ىب ثًؿن ياهٌَب ي رم ٍَبْ ٔه مته مٓبًاوـ َم ٔه ئوگٓ أزبثٓ ثلاْ مته
ثٍ عٌبة ثٕبٔـ ي َم ئوگٓ ً جٓ؛ أزبثٓ ام آن رُن ونٍ َلصمنـك منته الٔنٍمىنـ ي
ؿاكاْ ثٜه ثبُـ اكمٍ آن وٕن ثَٕبل اً ي ؿك أه ًٓكر فَه ؽًاوىنـٌ ي مؾبٛنت كا
وٕن ثَٕبل ؿكگٕل ؽًؿ مٓوىـ ي ً جٓ ام آن رُ وٍ اعتمبل لغنٍ ي ؽٜبْ متلرم ي
ؽًاوىـٌ ؿك صىٕه متًوٓ مٔبؿ اً ي لـكر اوتؾبة يْ ثلاْ اوتؾبة ياهٌ ي ٣جبكر ؿلٕك
ؿًُاك ؽًاَـ ثًؿ.
ثلؽٓ ام ً٣امل ؿك ٕ٣ه أىىٍ ًجت صىـم٤ىبٔٓ للآن ولٔم ُـٌاوـ منٓبًاوىنـ ًنجت
أزبم وٍ ام مُمبلٔه امتٕبم ي ئوگٓ َل مثبن ي َل مته اً  ،وٕن گلؿوـ.
ثب آٍٔ ي ًٕبق ي ُأن ونيل آٍٔ ثُتلٔه كاَگِب ثلاْ بلرٕظ ٔه م٤ىنب ثنل ؿٔگنلْ
اً .
ؿك وىبك بًلٕـ ي بًً ٢م٤ىب ثٍ ًجت أه ؿًتٍ ام ً٣امنل ،وتنبٔذ ؿٔگنلْ وٕنن عبٓنل
مًُٓؿ ثلاْ ومًوٍ ؿك ٣جبكر «أبن وٌتٕ٤ه» ٣اليٌ ثل ا بؿٌ م٤ىب ،رىجٍ مٔجبُىبًٓ آٔنٍ
وٕن ؿك و٠ل گل تٍ ُـٌ اً بب َمؾًاوٓ بٓ ٍ ثب ؿٔگل ًآل ملا٣بر ُـٌ ثبُـ.
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