
 احوذ کاتب

 
 

ثبضذ. ٬ ٖج١ اص آ٨ اس٥ ٬ی )يجذا٢شس٭٠ ث٩  ٪ب٤ ا٬ اح٧ذ ٚبتت است ٚٯ اس٥ رذیذ ا٬ ٦ی
 ث٩ يجذاال٦یش السی( ث٭د. ٮيجذا٢ضٰش

 

 :ٍالدت ٍ تکاهل ٍی
ای ٦تذی٩ سضذ ٬ تٛب١٦ یبْت. ٬  ٤. دس ضٱش ٚشثال ثٯ د٪یب آ٦ذ. ٬ دس خب٪٭ادٮ3991ٚبتت دس سب٠ 

٬ی ٪ٗص ثضسٞی دس ٚبضت ٫ً٦٭یبت تطیى داضتٯ است. ٬ دس حب٢ی  ٚبتت رٚش ٚشدٮ است ٚٯ ت٭٢ذ
ٞ٭یذ ٚٯ دس آَ٭ش  ای پ٫ذ سب٢ٯ ث٭د ثٯ یبدٞیشی ٖشآ٨ ثسیبس اٰت٧ب٤ ٬سصیذٮ است. ٬ ٦ی ٚٯ ثچٯ

 ٞٓت: ٚشد ٬ ٦ی ٦بدسش سضذ ٬ تٛب١٦ یبْتٯ است. ٦بدسی ٚٯ ثسیبس ثب ا٬ ثبصی ٦ی

هل البقت أوحب  ،جاكب العدل والتوحقد دم :اتبرأوا وشطه شطرین قد خطا بال ك يلو فتشوا قؾب»

 .3«جاكب دم

يذ٠ ٬ ت٭حیذ  :ٚسی آ٨ سا ٪٫٭ضتٯ است ، ٢٬ىثی٫ی ٦ی سكشاٞش ٣ٖج٥ سا ثٟشدی دس ٬سف آ٨ د٬ »
 «.٬ يطٕ ثٯ ا١ٰ ثیت اص قشِ دیٟش ،اص یٙ قشِ

حذاث اهلل ضیشاصی ٦شرى ثشای آ٦٭صش ا٦٭س دی٫ی ا ٧ٰچ٫ی٩ ثًذ اص آ٨ دس ٦ذسسٯ خبغی ٚٯ آیت
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 كامه اشتاد كاتب به مرتضی قزویـی. ( كگا:

http://www.isl.org.uk/modules.php.nameNews&filearticle&sid192. 



 .2ٚشدٮ ث٭د، دسس خ٭ا٪ذ. سپس دس س٩ تٗشیجبً چٱبسدٮ سب٢ٟی ثٯ ح٭صٮ ي٧٣یٯ پی٭ست

، ضیخ 1سیذ ٦ح٧ذ ضیشاصی، سیذ ٚبن٥ ٖض٬ی٫ی ٰش ٚذا٤ اص ای٩ اسبتیذ دسس خ٭ا٪ذٮ است: ٪ضد٬ 
٬ ضیخ ؾیبء  7، ٬ سیذ رًٓش سضتی6، سیذ ٦ح٧ذتٗی ٦ذسسی9ٰبدی ، ضیخ رًٓش4َال٤ ٬ْبیی

 8صثیذی.
 

 :ٍیتألیفات 

٤ 3971ای٩ ا٢٬ی٩ ٚتبة ا٬ است ٚٯ دس سب٠  االمام احلسغ كػاح دم شبقل العدل واحلریة.  -3

 تأ٢یّ ٚشد.

 ٤ تأ٢یّ ٚشد.٬3973 ای٩ د٦٬ی٩ ٚتبة ٬ی است ٚٯ دس سب٠  االمام الصادق معؾم اإلكسان.  -2

٤. 3972)دس ٦٭سد ا٪ٗالة ثیست ٬ ا٪ٗالة ت٫جبٚ٭ دس ایشا٨( ٚٯ دس سب٠  ٲجتربتان فی ادؼاوم -1

 تأ٢یّ ٚشد.

)دس ٦٭سد ؾش٬ست ای٧ب٨ ثٯ ا٦ب٦ت ثشای ٦حٕٗ ضذ٨ ای٧ب٨(  كاقص واحد یساوی صػر ٲظرش -4

 ٤. تأ٢یّ ٚشد.3971دس سب٠ 

 .دةالواح قةآل -9

 االشالم. دم یةاحلر -6

 الـػاق فی العؿل االشالمی.  ؾةمشؽ -7

 .قةواالجتامظ یةواالقتصاد شقةالسقا اةاالیامن یتجؾی فی احلق -8

                                                           

(
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 . ه1424حمرم  1های كاتب( در تاریخ ( از مصاحبه با یک كاكال مستؼل )دور اول مراجعه

(
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در كیربال متولید صید. كیه بیه خطابیه و  1348موشوی قزویـیی حیایری شیال ( شقد حمؿد كاطم بن شقد ابراهقم بن شقد هاصم 

-http://www.alدر گذصیییییت. كگیییییاه كـقییییید بیییییه:   ه1415شیییییخـراكی مشیییییفور بیییییود و در شیییییال 

rasool.net/1./pages/6.htm   

(
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 ( ذح حالی از او پقدا كشد.

(
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 ( یؽی از اشتادان معارص در حوزه ظؾؿقه قم.

(
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بازگشت و در  م در صفر كربال متولد صد. و بعد از اصغال ظراق توشط آمریؽا1945مدرشی در شال  ( حمؿد تؼی بن حمؿد كاطم

 . ذح حیییالش را در شیییایت رشیییؿی خیییودش ببقـقییید:در مفیییاجرت بیییود زمیییان حؽومیییت بعیییث بیییه ظیییراق

http://www.almodarresi.com/biography.htm. 

(
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رصت ایران متولد صد شپس به ظراق مفاجرت كیرد و پیقش ظؾیامی  م. در1892/ یه1310اهلل صقخ جعػر رصتی در شال ( آیت

: : مؼالیه: یادداصیتفایی از بیرادرم61در كیربال درگذصیت. كگیا:  ؾیه الـبیل صیامره  یه1394بزرگ درس خواكد. و در رجب 

http://www.annabaa.org/nba61/thuqeaty.htm. 

(
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 ( از یک كامه خصوصی )جواب به بعضی شواالت(.



 .9هراءالز ةمذكرات فاضؿ -9

 الػؼقه. یةلی والإمن الشوری  يالشقع تطور الػؽر السقاد -10

 ظرش. يكصوص االثـ األثر دم یةتؼققم كتاب كػا كؼد و -11
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 ک رشاله خاص.یضؿن  (



 :هثحث دٍم
 احود کاتة تغيير ٍ تحَلهراحل 

 
یبثی٥ ٚٯ ا٬ اص د٬ ٦شح٣ٯ اسبسی يج٭س ٚشدٮ  ٪ٟشی٥ دس ٦ی ٬ٖتی ثٯ ص٪ذٞی ْش٫ٰٟی اح٧ذ ٚبتت ٦ی

 :31است

 م.8811هزحلِ پیزٍی اس عقیذُ اهاهیِ تا سال  اٍل: هزحلِ

 :هْوتزیي ٍیژگیْای ایي هزحلِ

 .پیزٍی اس اعتقاد اهاهیِ -8
دس ای٩ د٬سٮ اح٧ذ ٚبتت سضذ یبْت ٬ ثش يٗیذٮ ا٦ب٦یٯ ثضسٜ ضذ. دس ٚشثال ثضسٜ ضذ دس حب٢ی 

ٟش ثشای ٦زٰت ٚشد ٚٯ یٛی اص سشثبصا٨ ٦ٱذی ٫٦تهش ثبضذ. سپس تجذی١ ثٯ یٙ دي٭ت ٚٯ آسص٬ ٦ی

ح٭صٮ ثب٬س ٬ی سا ثب تٛیٯ ثش ای٩ يٗیذٮ دس  كاقص واحد یساوی صػر( ة)ظرشضذ. ضبیذ تأ٢یّ ٚتبة 

ای٧ب٨ آضٛبس ٫ٚذ. ٬ اح٧ذ ٚبتت ثٯ ٩٦ ٞٓتٯ است ٚٯ ا٬ دس ٦٭سد ای٩ ٦شح٣ٯ ٦ًتٗذ است ٚٯ آ٨ 
 .33ض٭د رضئی اص ای٧ب٨ است ٚٯ ثب ا٪تٓبی آ٨ دی٩ ٪یض ٪ٓی ٦ی

 

 :ر کار ساسهاى حشبی ٍ اًقالبیٍارد ضذى ٍی د -2
پی٭ست ٚٯ اص قشْی رضء ٦ذسسٯ ضیشاصی ثٯ ض٧بس  32اح٧ذ ٚبتت ثٯ رشٞٯ سبص٦ب٨ ي١٧ اسال٦ی
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گذرد و ( كوصتن این فصل در حالی اشت كه امحد كاتب هـوز در ققد حقات اشت و حال كزدیک پـجاه و یک شال از ظؿر وی می

رضایت خویش ضوالكی بگرداكد و میا و را ضوالكی بگرداكد. و ضاظت و هدایت  ما و ایشانخواهقم كه ظؿراز خداوكد متعال می

 بگرداكد. كه او هبسین مسمول اشت.را بر راه حق ثابت قدم 

(
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 ( مـبع : یک كامه خصوصی از كاتب.

(
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 حمؿد صرازی تلشقس صد و از اشم حیزب دوری ( یک شازمان صقعی ظراقی اشت كه اكدكی قبل از دهه هػتم حتت كظر آیت اهلل

داصته باصد. بـابراین این شیازمان  نایام; ;كرد تا احزاب را از ضرف ممشسان آن حتریم كرده باصد. و به رهزی مرجعقت مطؾق

مهچـیان كیه حیزب  -ضرح كظریه والیت فؼقه را قبل از مخقـی بـا هناد. و ایـفا كساكی بودكد كه به كظریه مرحؾقت معتؼید كبودكید

ن كیه بؾؽه معتؼد به چقزی بودكد كه خود آن را شوختن مراحل كام هناده بودكد. ظالوه بیر ایین در ایین زمیا -دظوت ایـگوكه بود

ترین كروهای این شازمان: هادی مدرشی )رهز اوضاع حركت در كردكد. از برجستهؿیككقازی به كظر آهنا كبود از تؼقه اشتػاده 

بحرین(، شقد حمؿد تؼی مدرشی )مدیر اوضاع ظربستان و كویت(، حمسین حسیقـی )مسیمول امیور ظیراق( و بعید از پیروزی 

ها در شازمان اشم دیگری پقدا كردكید. در ظیراق اشیم )شیازمان اكؼیالب اشیالمی( و در هاكؼالب در ایران هر كدام از این رصت

بحرین )جبفه اشالمی( با رهزی هادی مدرشی باقی ماكد. و در ظربستان )شازمان اكؼالب اشالمی( بیا رهیزی پقشیغ حسین 

بود. بیا وجیود ایین شیازمان از بسیقاری از  صػار باقی ماكد. و تؼی مدرشی ظالوه بر كار خود در كویت مرجع متام این حركتفا

ای كه بعضی از آهنا در گػتگو با رسان كشورصیان اظضایش جدا صد و بعضی از آهنا با اجتفادهای بزرگی مستؼل صدكد به گوكه

كردكد بدون آكؽه موافؼت مرجع باالتر )حمؿد تؼی مدرشی( وجود داصته باصد. بدین ترتقب از مرجعقت جیدا صید، ذكت می

 .231-303ف، ، ظادل ریوةگا: كتاب ظراق بال ققادك



ٚشد تب ربیی ٚٯ  ٚشد. ٬ ٚبتت دس ای٩ ا٦ش پیطشْت ٦ی سْت ٚٯ دس ارشای اغ٭٠ آ٨ صیبدٮ س٬ی ٦ی ٦ی
 ثٯ يؿ٭ی اص سٰجشی ای٩ ر٫جص تجذی١ ضذ.

٬ ایشا٨ ٬ سبیش ربٰب دس  يشأ سا تش٘ ٚشد ٬ دس ثی٩ خ٣یذ ٰ ٠3171 دس ٪تیزٯ اح٧ذ ٚبتت دس سب
٬ دس آ٪زب  ،٪١ٗ ٦ٛب٨ ث٭د. ٬ٖتی ا٪ٗالة دس ایشا٨ ثشپب ضذ ٚبتت ٚ٭یت سا تش٘ ٞٓت ٬ ثٯ تٱشا٨ آ٦ذ

٬ ٪ٗص ٦ٱ٧ی دس ای٩ ا٦ش ایٓب ٚشد. ٬ دس آ٨ سادی٭  ٞشدیذ،دس اْتتبح ثخص يشثی سادی٭ تٱشا٨ سٱی٥ 
 .31ٚشد ثشد ٬ ٣٦ت يشأ سا ثٯ ٖیب٤ تحشیٙ ٦ی يشأ ح٣٧ٯ ٦ی ثش ٪هب٤ ٬ حٛ٭٦ت

 :دعَت بِ هذّب اهاهیِ در سَداى -3
دس آَبص دٰٯ ٰطتبد اختالْی ٦یب٨ سٰجش سبص٦ب٨ ي١٧ اسال٦ی ٬ سٰجش ا٪ٗالة دس ایشا٨ ٬اٖى ضذ ٬ 

٬ اح٧ذ  اص ایشا٨ خبسد ضذ سبص٦ب٨ اص سبص٦ب٨ خ٭استٯ ضذ ٚٯ ا٬ سا اص ایشا٨ خبسد ٫ٚذ پس سٰجش آ٨
ثٯ س٭دا٨ ٫٦ت١ٗ ضذ ٬ ضش٬و  3986٤. ٬ ثًذ اص آ٨ دس سب٠ ضذاص ًْب٢یت دس سادی٭ ٦ت٭ّٖ ٪یض ٚبتت 

سیذ، چ٭٨ ٞش٬ٰی سا دس ٬ اح٧ذ ٚبتت دس دي٭ت خ٭د ثٯ ٪تبیزی س ،ثٯ دي٭ت ثٯ تطیى ا٦ب٦یٯ ٚشد
 ٚشدٮ ث٭د ٚٯ ثًذ اص آ٨ ٪٧بی٫ذٞب٨ دي٭ت ثٯ تطیى ضذ٪ذ.س٭دا٨ ضیًٯ 

 بت دس د٬سا٨ ا٢٬یٯ ص٪ذٞی ٚبتت ث٭د٪ذ.٦ٱ٧تشی٩ ٪ٛ ای٩
 

 :م8881-8811هزحلِ باسگطت اس سال : هزحلِ دٍم
٦شح٣ٯ »دس تٱشا٨ ٬ دس « ٦ذسسٯ ٖبئ٥»٤ ٬ دس ق٭٠ ٦ذتی ٚٯ اح٧ذ ٚبتت دس 3988دس سب٠ 

داضت  خ٭ا٪ذ. ٚبتت ارشای ٪هشیٯ ٬الیت ْٗیٯ دس ایشا٨ سا ٚٯ ا٪ذیطٯ آ٨ سا دس سش دسس ٦ی 34«خبسد
ٚشد. ٬ دس ای٩ ایب٤ اضٛب٢ی پیص آ٦ذ ٚٯ احشات صیبدی دس  يشأ ارشا ٚشدٮ ث٭د، د٪جب٠ ٦ی٬ آ٨ سا دس 

ای ٚٯ ثحج ٬ ٦زبد٢ٯ ٦یب٨ ض٭سای ٪ٟٱجب٨ ٬ ٦ز٣س ثش سش ٖب٪٭٨ ٚبس  خ٭د ٚبتت داضت ثٯ ٞ٭٪ٯ
ٚشد، ٬ ض٭سا آ٪شا  ٦ت٭ا٢ى ثٯ ض٭ساى ٪ٟٱجب٨ يشؾٯ ٦ى پیص آ٦ذ. ٖب٪٭٪ی ٚٯ ٦ز٣س آ٨ سا ٰطت سب٠

٬ ثٯ ٦٭اْٗت  تب آ٨ سا ارشا ٪٧بیذ ٬صیش ٚبسثٯ  داد دست٭س ،. سپس خ٧ی٫ی ثب ايت٧بد ثٯ ٖب٪٭٨شدٚ سد ٦ى
 ای ايتشاؼ ٚشد. ض٭سای ٪ٟٱجب٨ ٬ًٖی ٪٫ٱبد. ٬ سئیس حٛ٭٦ت ثٯ خب٫٦ٯ

ٞٓت ٬اؾح ث٭د  آ٪چٯ ٚٯ خ٧ی٫ی سا خط٧ٟی٩ ٚشدٮ ث٭د ٬ اص غالحیت ٦ك٣ٕ ٢٬ی ْٗیٯ سخ٩ ٦ی
ٖتی ٚٯ آ٨ سا ٬ ،ضذ، آ٨ سا ٪ٗؽ ٫ٚذ ٦ی ثستٯتٓبٔ ضشيی ثب ا٦ت ت٭ا٪ذ ٬ٖتی ا ٚٯ ٢٬ی ْٗیٯ ٦ی

یب  ،ت٭ا٪ذ ثب ٖذستی ٚٯ داسد ٫٦بسٙ دی٫ی ٦خ١ حذ سا ٦ت٭ّٖ ٫ٚذ ٢٬ی ْٗیٯ ٦ی ٦خب٢ّ اسال٤ ثجی٫ذ،
 ثخبقش ٦ػ٣حتی ٦سزذی سا اص ثی٩ ثجشد. 

٨ ای٩ خكبة خ٧ی٫ی س٭االت ثسیبسی سا دس د٬سا٨ اح٧ذ ٚبتت ثشا٪ٟیخت. دس ٦٭سد ضشيی ث٭د
ای ٚٯ ٰش اتٓبٔ  ثٯ ٞ٭٪ٯ ،٫ٚذ غالحیت ٦ك٣ٗی ٚٯ ضخع ٬احذی دس ٦٭سد سش٪٭ضت ا٦ت ح٥ٛ ٦ی
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م. اجتامظفای مستؼل )پقرشفتفای امحید 6/1/2002مطابق  یه22/10/1422های بدون مرز( یؽشـبه )بركامه ة( اجتامع اجلزیر

 )قسؿت اول(. یه1424كاتب( اول حمرم 

(
14

 ( آخرین مرحؾه حتصقل در مدارس حوزوی.



 ت٭ا٪ذ ٪ٗؽ یب ٣٦ُی ٫ٚذ ٬ ٰش ٖب٪٭٪ی سا ٦ت٭ّٖ ٫ٚذ... . ٬ ٖب٪٭٪ی سا ٚٯ ثخ٭اٰذ، ٦ی
ث٫بثشای٩ ٚبتت تػ٧ی٥ ثٯ ثشسسی غالحیتٱبی ٬الیت ْٗیٯ ٞشْت ٬ سیذ غبدٔ ضیشاصی دس ای٩ 

آیب : سی ٚشد. ٬ ٦كب٢ًٯ ٬ ثشسسی خ٭د سا ثٯ رب٪ت ای٩ سؤا٠ ٰذایت ٚشد ٚٯٚبس ٬ی سا یب
 ثبضذ؟ آیذ یب ثٯ ٬سی٣ٯ ا٪تخبة ا٦ت ٦ی ث٭د٨ ٬الیت ْٗیٯ اص قشِ ٦ٱذی ٦ی ضشيی

ای تبسیخی ثشای  داد٨ ثٯ ای٩ سؤا٠ خ٭دش سا ٪بٞضیش ثٯ ٪طب٨ داد٨ ٦ٗذ٦ٯ ٚبتت ثشای ر٭اة
ٚشد اص ص٦ب٨ َیجت ٦ٱذی رشیب٨  ای ث٭د ٚٯ ا٬ تػ٭س ٦ی یٯ٪هشیٯ ٬الیت ْٗیٯ ٚشد. ٬ ای٩ ٧ٰب٨ ٪هش

داسد. رض ای٫ٛٯ آٞبٰی ٬ ض٫بخت ٬ی اص ٚتت ْٗٱی ٬ تبسیخی ثش حست تس٣س١ تبسیخی ا٬ سا ثٯ 
ا٪ذ. ٬ ای٩ تٓٛش  ٦تٗذ٤ ضیًٯ  ثًذ اص َیجت، ٬الیت ْٗیٯ سا ا٪ٛبس ٚشدٮ ي٧٣بىسسب٪ذ ٚٯ  حٗیٗتی ٦ی

 .است ى ٰش ٞ٭٪ٯ ا٦بست ٬ د٢٬ت سایذ ضذٮتٗیٯ ٬ ا٪تهبس ٬ تحشی٥ رٱبد ٬ ٫٦
٧ٰچ٫ی٩ خ٭د ٚبتت اص پیطشْت ضیًٯ ا٦ب٦ی تب پیذایص ٪هشیٯ ٬الیت ْٗیٯ آٞبٮ ث٭دٮ است. ٬ 
ثضسٞتشی٩ آسیجی ٚٯ ٚبتت دس خال٠ ثشسسی تحٗیٕ خ٭د دیذٮ است اقالو ٬ی اص سشٞشدا٪ی ٬ 

٦٭ارٱٯ ضذ٪ذ، ث٭د ٚٯ نبٰشاً  ثب آ٨ -ا٦ب٤ یبصد٥ٰ  -رذایی ثضسٞی ٚٯ ضیًیب٨ ٫ٰٟب٤ ٦شٜ يسٛشی 
ای٩ ا٦ب٤ ْشص٪ذی ٪ذاضت ٬ ای٩ چیضی است ٚٯ ٚبتت ثٯ آ٨ ايتشاِ ٚشدٮ است ٚٯ ٦حٗٗب٨ ضیًٯ آ٨ 

٫٫ٚذ. ث٫بثشای٩ تػ٧ی٥ ٞشْت ٚٯ ای٩ ثبة سا ٬اسد ٦زٰت ٫ٚذ ٬  سا اص ٰ٭اداسا٨ ای٩ ٦زٰت ٦خٓی ٦ی
ست ٚٯ اص ای٫زب ٪هشیٯ اح٫ی يطشی اخیشاً ٫٦تٱی ثٯ تحٕٗ ٪ٓی ٬الدت ٦ح٧ذ ث٩ حس٩ ا٧٢ٱذی ضذٮ ا

 ض٭د. دس اغ١ ثبق١ ٦ی
خی٣ی تشسیذٮ ٬ ٬حطت صدٮ ضذٮ  -٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ خ٭د دس ٦٭سد خ٭دش ٞٓتٯ است  - ٬ ٚبتت

ث٭د، ثخبقش ا٧ٰیت ٪تبیزی ٚٯ دس چ٫ی٩ س٬صی ا٪تهبس سسیذ٨ ثٯ آ٨ ٬ر٭د داضت. ٬ تػ٧ی٥ ٞشْت 
٨ ثٟزسد. ٬ تحٗیٗص سا ثشای ٞش٬ٰی اص ٦زٰت دس ٦یب ٬ ثضسٞب٨ ٚٯ ٪تبیذ تحٗیٗص سا ثب ايال٤

٦حٗٗب٨ ٬ ي٧٣ب ْشستبد، ٢٬ی ر٭اثی سا اص آ٪ٱب ٪ذیذ. ث٣ٛٯ ٦طبٰذٮ ٚشد ٚٯ آ٪ٱب سا اص ر٭اة داد٨ ثٯ 
ٞشیخت٫ذ. ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ا٬ دس ٦ٗبث١ ثًؿی اص آ٪ٱب ثٯ ساْؿی ٦تٱ٥ ضذ. ٬ ٚبتت ثشای تحٗیٗی  ٬ی ٦ی

ثسیبسی اص آ٪ٱب »ٞ٭یذ:  ٫تهش ضذ ٢٬ی ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ٦یٚٯ ٪ضد ٞش٬ٰی اص ي٧٣ب ْشستبدٮ ث٭د پ٫ذ سب٠ ٦
ٞ٭یی ٚٯ  ،س٪زیذ٪ذ ٚشد٪ذ ٬ اص ثشسسی غشِ آ٨ ٦ی سا یبْت٥ ٚٯ اص خ٭ا٪ذ٨ تحٗیٕ خ٭دداسی ٦ی

. ث٫بثشای٩ تػ٧ی٥ ٞشْت ٚٯ تحٗیٗص سا ثًذ اص آ٨ 39«٫ٚذ ٫ٚذ ٚٯ ا٬ سا اص خ٭اة صیجب ثیذاس  سًی ٦ی
 ا٪تطبس ثذٰذ.

٦ب٦ی ٦تًػت ثٯ یٙ ضیًٯ رًٓشی تجذی١ ضذ. ٬ ای٫ٛٯ ا٬ سا ثٯ ا٦ب٦ی ثذی٩ تشتیت ٚبتت اص یٙ ا
ٚشد چ٭٨ ا٬ ثٯ ٪ع ٬ يػ٧تی ٚٯ ٪٧بد حٗیٗت ٖ٭٠ ا٦ب٦ت  یب اح٫ب يطشی ت٭غیّ ٫٫ٚذ، ا٪ٛبس ٦ی

 ٰست٫ذ ثب٬س ٪ذاضت.
ٰبی ای٫تش٪تی ٬ اص  ٧ٰچ٫ی٩ ثب ٖ٭ت ت٧ب٤ ثٯ ٦جبدی ٬ اغ٭٢ی ٚٯ دس خال٠ تأ٢یّ ٬ ٪٭ضت٩ دس ضجٛٯ
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رای تػصقل این مرحؾه كگاه كـقد به : حؾؼیه اول مصیاحبه ییک كاكیال مسیتؼل بیا كاتیب )بركامیه ، ب21( تطور الػؽر السقاشی، 

 . ه1/1/1424گػتگوی رصیح( 



 ای ث٫یبد ٪ٱبد. ٪ب٢ٱبی ٦بٰ٭اسٮقشیٕ ٚب



 :هثحث سَم
 کاتةاحود ًظریات ٍ آرای 

 یت:هسائل هزبَط بِ تَحیذ ربَب هطلب اٍل:
ٰب ٬  ٚشد ٦ج٫ی ثش ای٫ٛٯ ص٪ذٞی آ٪ٱب خب٢ی اص ضبئجٯ اح٧ذ ٚبتت اص يٗیذٮ ا١ٰ ثیت دْبو ٦ی

 چسپب٪٫ذ. ٦یضشٚٱبیی است ٚٯ ٧ٰیطٯ ٬ تب ثحب٠ َالت )اْشاقی٭٨( آ٪ٱب سا ثٯ ص٪ذٞی ائ٧ٯ 
٧ٰچ٫ی٩ ٚبتت سًی ٚشدٮ است ٚٯ ثب ٖذست ٬ ضزبيت ؾًّ دالی١ َالت ٬ ٦خب٢ّ ث٭د٨ آ٪ٱب 

 ثب ٖشآ٨ ٬ ٚال٤ ائ٧ٯ ا١ٰ ثیت )سح٧ٱ٥ اهلل( سا ثیب٨ ٫ٚذ. 
 ٦ٱ٧تشی٩ ٖؿبیبیی ٚٯ ٚبتت ثٯ ثیب٨ آ٪ٱب پشداختٯ ٬ اص آ٨ دْبو ٚشدٮ است يجبست٫ذ اص:

 

 :ٍالیت تکَیٌیبِ اًکار قَل  :ًخست
 -٬الیت تٛ٭ی٫ی  -ٚبتت يٗیذٮ َالت ضیًٯ)اْشاقی٭٨( سا ٚٯ ا٦ب٦ب٨ سا ٖبدس ثٯ تػشِ دس ٰستی 

سد ٚشدٮ است. ٬ آحبس غحیحی ٚٯ اص  دا٪٫ذ، ٪ٗذ ٚشدٮ است. ٬ آضٛبس است ٚٯ ٖشآ٨ ٚشی٥ ای٩ ا٦ش سا ٦ی
ذ، ٪ٗؽ ٞ٭ی٫ ائ٧ٯ ا١ٰ ثیت ثٯ دست ٦ب سسیذٮ است، آ٪چٯ سا ٚٯ غبحجب٨ ٪هشیٯ ٬الیت تٛ٭ی٫ی ٦ی

 ٫ٚذ. ٚٯ ای٫ٱب دس ٪هش ٚبتت ٣َ٭ ٬ ضش٘ ٰست٫ذ. ٦ی
٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ٚبتت ثیب٨ ٚشدٮ است ٚٯ َالت ٖذی٥ ٧ٰب٨ ٚسب٪ی ث٭د٪ذ ٚٯ ای٩ يٗیذٮ ْبسذ سا دس 

 ا٪ذ. ا٪ذ. ٧ٰچ٫ی٩ ٚبتت ثیب٨ ٚشدٮ است ٚٯ ائ٧ٯ ثٯ سد ای٩ اْشاد پشداختٯ ٦یب٨ احبدیج ائ٧ٯ ٬اسد ٚشدٮ
٪٭یس٫ذٞب٨ تب ثحب٠ ای٩ ا٦ش سا ثٯ ت٧ب٦ی ضیًیب٨ ٖذی٥ ٬ رذیذ ٪سجت  ثی٫ذ ٚٯ ثسیبسی اص ٚبتت ٦ی

 ثٯ ي٣ت ٚی٫ٯ داضت٩ ثب آ٪ٱب ٬یب  ،ٚٯ یب ثٯ ي٣ت رٱ١ ٬ خجش ٪ذاضت٩ اص ٬اًٖیت ضیًٯ است ،د٫ٰذ ٦ی
  .36ثی ا٪ػبْی است

٫ٚذ ٚٯ َب٢یب٨ ٖذی٥ ٧ٰب٨ ٚسب٪ی  ٞ٭یذ ٬ ثیب٨ ٦ی ٚبتت اص ای٩ َب٢یب٨ ٖذی٥ ٬ رذیذ سخ٩ ٦ی
ای اص َالت ٣٦ً٭٨ ث٭د٪ذ ٚٯ ا١ٰ ثیت ثٯ  ٦ٓ٭ؾٯ ْشٖٯ»ٞ٭یذ:  ٫ذ ٚٯ ٦ٓ٭ؾٯ ٪ب٤ داس٪ذ. ٬ ٦یٰست

 ٪هشت دس ٦٭سد تٓ٭یؽ چیست؟ ٞٓت:: سؤا٠ ضذ ٚٯ ؛ ضذت اص آ٪ٱب ثیضاس ث٭د٪ذ. اص ا٦ب٤ سؾب

ک   ک  ک  ژ  سپشدٮ است ٬ سپس ْش٦٭دٮ است: ص خذا٬٪ذ ٦تًب٠ ا٦ش دی٫ص سا ثٯ پیب٦جشش

 (.62ا٢ض٦ش: ) ژ  گ
 «.خذا٬٪ذ آْشیذٞبس ٧ٰٯ چیض است»

ې  ې   ې  ى  ژ ْش٦بیذ: ٪یست ٬ خذا٬٪ذ ٦تًب٠ ٦ی ص ٢٬ی خ٣ٕ ٬ س٬صی دس دست پیب٦جش

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  

 (.62ا٢ض٦ش: )  ژ  ی
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 تػویض و غؾو و ذک( از كاتب. قةالتؽویـ یة( مؼاله )الؼول بالوال

 .http://www.iraqcenter.net/vb/forumdisplay.phpكگا:

http://www.iraqcenter.net/vb/forumdisplay.php


آیب ٰیچ یٙ  ;٫ذٚ ٦یشا٪ذ، سپس ص٪ذٮ ٦ى است ٚٯ ض٧ب سا آْشیذ، سپس س٬صى داد، ثًذ ٦ى خذا٬٪ذ»
ت٭ا٪٫ذ ا٪زب٤ د٫ٰذ؟! ا٬ ٫٦ضٮ ٬ ثشتش  ایذ چیضى اص ای٩ ٚبسٰب سا ٦ى اص ٧ٰتبیب٪ى ٚٯ ثشاى خذا ٖشاس دادٮ

 «.د٫ٰذ است اص آ٪چٯ ٧ٰتبى ا٬ ٖشاس ٦ى
 اث٭ٰبض٥ رًٓشی س٬ایت ٚشدٮ است ٚٯ اص اث٭ا٢حس٩)سؾب( اص َالت ٬ ٦ٓ٭ؾٯ سؤا٠ ٚشد٤ ٞٓت:

 داضتٯ ثبضذ. ٚسی ٚٯ ثب آ٪ٱب ٫٧ٰطی٩ ض٭د ٬ ثب آ٪ٱب سْت ٬ آ٦ذ َالت ٚبْش ٬ ٦ٓ٭ؾٯ ٦طش٘ ٰست٫ذ
داسی ٬ ساستٟ٭یی آ٪ٱب  ٬ ثب آ٪ٱب ثخ٭سد ٬ ثیبضب٦ذ ٬ اص آ٪ٱب ص٨ ثٟیشد یب ثٯ آ٪ٱب ص٨ ثذٰذ یب ثٯ ا٦ب٪ت

اق٧ی٫ب٨ داضتٯ ثبضذ یب ثٯ ٰش ٪ح٭ی آ٪ٱب سا یبسی ثذٰذ اص ٬الیت خذا ٬ سس٭٢ص ٬ ٬الیت ٦ب ا١ٰ 
آ٪ٱب ٚسب٪ی  :ذ ٚٯٞ٭ی . ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ٚبتت دس ٦٭سد َالت ٦ًبغش ضیًٯ ٦ی37٭دض ثیت خبسد ٦ی

پشداص٪ذ. ٬ ٚبتت ای٩ اْشاد  ٰست٫ذ ٚٯ ثٯ ٪طش يٗیذٮ ٣َ٭ ٬ ٪هشیٯ ٬الیت تٛ٭ی٫ی ٦یب٨ ي٭ا٤ ضیًٯ ٦ی
ا٬ سا ای٫ٟ٭٪ٯ حسی٩ ٬حیذ خشاسب٪ی ٚسی است ٚٯ ٚبتت دٰذ. ٦ح٧ذ سا ثٯ آیبت خذا٬٪ذ اسربو ٦ی

ثٯ ثًؿی اص ٪هشیبت َالت پشداختٯ است ٬ آ٨ سا ثب ا٬ٰب٤ ثبق١ ْالسٓٯ . »ت٭غیّ ٚشدٮ است
ای سا ثٯ آ٨ اْض٬دٮ است تب ثشای ٦ب ثیب٨ ٫ٚذ ٚٯ  داس اسك٭سٮ آ٦یختٯ است. ٬ ثًؿی اص داستب٪ٱبی خ٫ذٮ

 .38«ا٦ب٤ ْبي١ ٦٭ر٭د است ٬ دس سث٭ثیت ثب خذا٬٪ذ ضشیٙ است
سب٪ی ٬ ا٦خب٠ ٬ی اص ای٩ حٗیٗت َب١ْ ٰست٫ذ ٚٯ ٫ٚذ ٚٯ خشا ٚبتت ٚال٦ص سا ای٫ٟ٭٪ٯ خالغٯ ٦ی

٦حذ٬دی دس چبسچ٭ة ص٦ب٨ ٬ ٬ سبیش ائ٧ٯ ا١ٰ ثیت دس ص٪ذٞی خ٭د داسای ٖذست  ص پیب٦جش
ت٭ا٪ست٫ذ ٚٯ ْشاتش اص ای٩ ثش٬٪ذ ٬ ای٩ ٖذست ضٟٓت ا٪ٟیض سا ثشای ٧ٚٙ ثٯ  ا٪ذ، ٬ ٪٧ی ٦ٛب٨ ث٭دٮ

ض٭٪ذ ٬  ٧ٚٙ ثخ٭ا٫ٰذ، ضذیذاً دچبس يزاة ٦ی ٦ذدر٭یب٨ ٦ب٢ٙ ٪یست٫ذ ٬ ٚسب٪ی ٚٯ ای٫ٟ٭٪ٯ اص آ٪ٱب
 .39ْٗف ثبیذ اص خذا٬٪ذ ٦تًب٠ ٧ٚٙ ٬ یبسی ثز٭ی٫ذ

٫ٚذ ٬ آ٨ سا آ٦یختٯ ضذ٨ ثسیبسی اص ٦ًزضات  ٧ٰچ٫ی٩ ٚبتت اص ٦٭ؾ٭و ٦ٱ٥ دیٟشی غحجت ٦ی
دا٪ذ. ٬اؾح است آ٪چٯ ٚٯ دس٬َٟ٭یب٨ ٬ ا٪سب٪ٱبی ؾًیّ س٬ایت  ٰبی ٦شد٬د ٦ی ٦ٗج٭٠ ثب اسك٭سٮ

 .21، ٩ٛ٧٦ ٪یست ٚٯ آ٨ سا رضء ٦ًزضات ثٯ حسبة ثیب٬سی٫٫ٚ٥ذ ٦ی
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 مرجع شابق.( 
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كـد:  و او را ایـگوكه توصقف می .«آورد یا فاظل آكچه كه به وجود می»( وحقد خراشاكی مفدی را ایـگوكه خماضب قرار داده اشت: 

( و كگاه كـقد به مؼاله 39یقة )مؼتطػات وال .«ای بود كه تبدیل به رب صد. بـابراین جوهر ظبودیت ربوبقت اشت هامام زمان بـد»

حییییول االمییییام مفییییدی ( از امحیییید فییییة الوحقیییید اخلراشییییاكی افؽییییاره ادتطر )میییین اییییین یسییییتؼی الشییییقخ

 .www.altaib.co.uk/last.htmكاتب.

(
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)www. Alkatib.co.uk/last.htm. 
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 ( كگاه كـقد به كامه او به مرتضی قزویـی: 

http://www.isl.irg.uk/modules.php.namenews&filearticle.&sid192. 



 است. هتعال خذاًٍذ بِعلن غیب تٌْا اختػاظ هطلب دٍم: 
٫ٚذ ٬ ا٪تسبة آ٨ سا ثٯ ا٪جیبء یاب ائ٧اٯ    اح٧ذ ٚبتت ٪سجت داد٨ ي٥٣ َیت سا ثٯ َیش خذا٬٪ذ سد ٦ی

ثٯ َیش خذا٬٪ذ ٰش  ٫ٚذ. ٚبتت ثیب٨ ٚشدٮ است ٚٯ ٖشآ٨ ٪سجت ي٥٣ َیت سا ٣َ٭ نبٰشی ٦حس٭ة ٦ی
خ٭اٰذ ثبضذ، ثبق١ ٚشدٮ است. ٬ ثشای ای٩ ا٦ش ثاٯ ٚاال٤ خذا٬٪اذ اساتذال٠ ٚاشدٮ اسات ٚاٯ         ٚٯ ٦ی

 (.27-26)ا٢ز٩:  .ژۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  ژ ْش٦بیذ:  ٦ی

سا  سبصد. ٦ٟش سس٭ال٪ی ٚٯ آ٪ب٨ دا٪بی َیت ا٬ست ٬ ٰیچ ٚس سا ثش اسشاس َیجص آٞبٮ ٪٧ی»
 «.ثشٞضیذٮ

 (.69)ا١٧٫٢:  .ژ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ  ْش٦بیذ: ٬ ٦ی

 «.دا٪٫ذ رض خذا ثٟ٭: ٚسب٪ی ٚٯ دس آس٧ب٪ٱب ٬ ص٦ی٩ ٰست٫ذ َیت ٪٧ی»

 (.14)٧ٗ٢ب٨:  .ژ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ ژ: ْش٦بیذ ٬ ٦ی

 «.٦یشد؟ دا٪ذ دس چٯ سشص٦ی٫ى ٦ى ٚس ٪٧ى آ٬سد، ٬ ٰیچ دا٪ذ ْشدا چٯ ثٯ دست ٦ى ٬ ٰیچ ٚس ٪٧ى»
ا٦ب٤ غبدٔ ٧ٰیطٯ ي٥٣ خ٭د سا : ٚبتت دیذٞبٮ ائ٧ٯ سا دس ای٩ ثبة ثٯ س٬ض٫ی ت٭ؾیح دادٮ است ٚٯ

پ٫ذاس٪ذ ٦ا٩ َیات    ٥٫ٚ اص اْشادی ٚٯ ٦ی ٩٦ تًزت ٦ی» ٞٓت: ٚشد ٬ ثٯ غشاحت ٦ی ثٯ َیت ٪ٓی ٦ی
ای  دا٪ست٥ ٚٯ ْال٨ خبد٤ ٩٦ ثاٯ ٦ا٩ ؾاشثٯ    دا٪ذ. اٞش ٦ی ٬ ٰیچ ٚس رض خذا٬٪ذ َیت ٪٧ی ،دا٪٥ ٦ی
ای ٪بٞٱاب٪ی ٬ اتٓابٖی س٬ی    ای حبدحٯ ٚشد٤ ٬ ثذی٩ تشتیت دس ٰیچ خب٪ٯ ص٪ذ ا٬ سا اص خ٭د د٬س ٦ی ٦ی

 .23«داد ٪٧ی
پشسیذ ٚٯ  ؛ ٫ٚذ ثٯ آ٪چٯ ٚٯ یحیی ث٩ يجذاهلل اص ا٦ب٤ ٦٭سی ٚبن٥ ٬ ٧ٰچ٫ی٩ استذال٠ ٦ی

سجحب٨ اهلل! دستت سا ثش سش٤  دا٪ی؟ ٞٓت: َیت ٦ی ٫٫ٚذ ٚٯ ت٭ ي٥٣ ْذایت ض٭٤ ثًؿی ٧ٞب٨ ٦ی
ٞٓتی. ٖس٥ ثٯ خذا  چ٫ی٩ سخ٫ى٦ب٪ذ ٬ٖتی ٚٯ  ثٟزاس، ٖس٥ ثٯ خذا ٦٭یی ثش آ٨ ٬ ثش ثذ٪٥ ثبٖی ٪٧ی

 ٰستی٥. ص ٦ب ٬اسحب٨ سس٭٠ اهلل
ٞ٭یذ: ربٰال٨ ٬ اح٧ٗب٨ ضیًٯ ٚٯ  دس س٬ایت دیٟشی حش يب٣٦ی ٪١ٗ ٚشدٮ است، ٚٯ دس آ٨ ا٦ب٤ ٦ی

٩٦ دس پیطٟبٮ خذا ٬ سس٭٢ص اص  22«دا٪٥ ٩٦ َیت ٦ی»د٫ٰذ ٚٯ  اص آ٪ٱب ثشتش است ٪ذا سش ٦یثب٠ پطٯ 
٫ٚذ ٚٯ ای٩ دستٯ َالت ٧ٰیطٯ دس سبحت ضیًیب٨ ٬ر٭د داس٪ذ. ثٯ ٖ٭٠  آ٪ٱب ثیضاس٤. ٬ ٚبتت رٚش ٦ی

ٰب ثٯ َیت دستشسی  ضخػیت ٦ًػ٭٤ داسای د٬ ر٫جٯ است ثب یٛی اص ای٩ ر٫جٯ»یٛی اص ٦ًبغشا٨ 
( ص ٫ٚذ. ٬ اختػبظ ٬حی ٪ج٭ت ثٯ خبت٥ ا٪جیبء )٦ح٧ذ ثذ ٬ اص خذا٬٪ذ ٬حی دسیبْت ٦ییب ٦ی

٫٦بْی ٞطبیص َیت ثش ائ٧ٯ ٬ دسیبْت ٬حی َیش اص ٬حی ٪ج٭ت ثش آ٪ٱب ٪یست. ٰش چ٫ذ ٚٯ ای٩ ٬حی 
 .21«دس ٪٭و ٬ ٚیٓیت ثب ٬حی ٪ج٭ت اختالِ داضتٯ ثبضذ
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٬ٰی اص ای٩ َالت ٪سجت داد٨ ي٥٣ ای٩ است ٚٯ ٞش ،٬ آ٪چٯ ٚٯ ثبيج تًزت ٚبتت ضذٮ است
دا٪٫ذ. ٬ ٚسی سا ٚٯ ثذا٨ ثب٬س ٪ذاضتٯ ثبضذ ثٯ حٕ  َیت سا ثٯ ا٦ب٦ب٨ اص ٦س٧٣بت تٓٛش ا١ٰ ثیت ٦ی

ا٦ب٦ب٨ ٚ٭تبٰی ٚشدٮ است. دس حب٢ی ٚٯ ٪سجت ثٯ سد ٬ ا٪ٛبس ا١ٰ ثیت اص ای٩ ٣َ٭ٰب خ٭د سا ثٯ ٪بدا٪ی 
 ص٪٫ذ. ٦ی

ثبٖش غذس ٬ ٚسب٪ی  يذٮ دیٟشی اص ٦ًبغشا٨ ٦ب٪٫ذ ٦ح٧ذ ٫ٚذ ٚٯ ای٩ ٣َ٭ اص ٪هش ٚبتت تأٚیذ ٦ی
 .24ثبضذ ٚٯ ثب ای٩ اْٛبس خی٣ی اْشاقی ٦خب٢ّ ٰست٫ذ، ٦شد٬د ٦ی

 .سَم: ًْی اس دعا ٍ ًیایص ٍ هذدجَیی بِ غیز اس خذاًٍذ
اح٧ذ ٚبتت ٦ًتٗذ است ٚٯ ٪ػ٭ظ صیبدی ثش تحشی٥ ديب ٬ ٦اذدر٭یی اص َیاش خذا٬٪اذ دال٢ات     

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ژْش٦بیاذ:   ٫ٚذ ٚٯ ٦ی ی٫زب ثٯ ای٩ آیٯ استذال٠ ٦ی٫٫ٚذ. ٬ ٚبتت دس ا ٦ی

 (.9: ٗبِ)األح .ژۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  

خ٭ا٪ذ ٚاٯ تاب ٖیب٦ات ٰا٥ ثاٯ ا٬       چٯ ٚسى ٧ٞشاٰتش است اص آ٨ ٚس ٚٯ ٦ًج٭دى َیش خذا سا ٦ى»
٦ب٪٫اذ: ٦شدٞاب٨، ثتٱاب،     ضا٫٭د  خا٭د ٪٧ای    ٚٯ  است  ديب خ٭ا٪ذٮ  سا ثٯ  صیشا ا٬ چیضی) ٞ٭یذ پبسخ ٪٧ى
 «.(٪٧بیذ  دْى  سا اص ٬ی  یب ؾشسی  ،سا ر٣ت  س٭دی  خ٭یص  خ٭ا٪٫ذٮ  ثٯ  ٚٯ ای٩  سسذ ثٯ  چٯدسختب٨، 

 (.316)ی٭٪س:  .ژ ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جب ژ ْش٦بیذ: ٬ ٦ی

 «.سسب٪ذ ٬ ٪ٯ صیب٪ى، ٦خ٭ا٨! ٬ رض خذا، چیضى سا ٚٯ ٪ٯ س٭دى ثٯ ت٭ ٦ى»

 (.394)األيشاِ:  .ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېژ ش٦بیذ: ْ ٬ ٦ی

 «. ٫ٚیذ(، ث٫ذٞب٪ى ٧ٰچ٭٨ خ٭د ض٧ب ٰست٫ذ خ٭ا٪یذ )٬ پشستص ٦ى آ٪ٱبیى سا ٚٯ َیش اص خذا ٦ى»
ثب ت٭رٯ ثٯ سیبٔ ای٩ آیبت ٚبتت اْٛبس ضیخ ٬حیذ خشاسب٪ی َب٢ی ٬ ت٭ریٯ ٦س٧٣ب٪ب٨ ٬ َیش 

٫ٚذ ٬ آ٨ سا ثب  )ا٦ب٤ ٦٭ٰ٭٦ی ٚٯ ٬ر٭د ٪ذاسد( سا سد ٦ی٦س٧٣ب٪ب٨ ٪سجت ثٯ استُبحٯ اص ا٦ب٤ ٦ٱذی 
اص ر٣٧ٯ ؾش٬سیبت ٬ ٦س٧٣بت ای٩ است ٚٯ ت٧ب٦ی »ٞ٭یذ:  ٫ٚذ ٚٯ ٦ی سخ٩ خشاسب٪ی ٦ٗبیسٯ ٦ی

آة ٬ ي٣ٓی ساٮ ٥ٞ ٚشدٮ ثبض٫ذ  اْشادی ٚٯ ساٰٱب ثٯ س٬ی آ٪ٱب ثستٯ ضذٮ ٬ دس ثیبثب٨ خطٙ ٬ ثی

)یا أبا  ٫ٚذ، اٞش ثب ٪یت ثٟ٭ی٫ذ: ، ضیًٯ یب س٫ی ْشٖی ٪٧ی خ٭اٮ یٱ٭دی ثبض٫ذ یب ٦سیحی یب ٦س٧٣ب٪ب٨

سس٫ذ... ساص آ٨ ای٩ است ٚٯ دس آ٨ حب٢ت ديب دس حٗیٗت  ٖكًبً ثٯ ٪تیزٯ ٦ی صالح ادفدي أدركـي(

داسد ٬ دس َیش آ٨  ٰبی ٦ب٪ى سا ٦ی ض٭د، چ٭٨ ا٬ اص اؾكشاس ٬اًٖی خجش داسد ٬ پشدٮ ٦ت٭رٯ ا٦ب٤ ٦ی
ثی٫ذ ٚٯ ٬اًٖیت ص٪ذٞی ا٦ب٦ب٨  دس حب٢ی ٚٯ ٚبتت ٦ی«. ض٭د ت٭رٯ ا٦ب٤ ٪٧یحب٢ت ای٩ ديب ٬ ٪یبیص ٦

ٞ٭یذ ٚٯ ديب  ٫ٚذ. ٬ ٦ی آیذ. ٫٦بْی آ٨ چیضی است ٚٯ خشاسب٪ی اديب ٦ی ٬ ثالٰبیی ٚٯ ثش سش آ٪ٱب ٦ی
دٰذ ٚٯ  ث٭د٨ ٬ی، یٛی اص ٪ٗطٱبی خذا٬٪ذ سا ثٯ ا٬ ٦ی« ْبي١ ثٯ ٬ر٭د آ٬س٪ذٮ»ثٯ ا٦ب٤ ثب ايتٗبد ثٯ 

خذا٬٪ذ ٦تًب٠ اص ٦شد٤ خ٭استٯ است ٚٯ ا٬ سا »آ٨ سا ثٯ خ٭د اختػبظ دادٮ است. ث٫بثشای٩  خذا٬٪ذ
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 .29«ثٯ ت٫ٱبیی ثپشست٫ذ ٬ آضٛبسا ٬ پ٫ٱب٨ ا٬ سا ثذ٨٬ ضشیٙ ثخ٭ا٪٫ذ
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 قرآىدیدگاُ احود کاتة در هَرد 
 

ٖشآ٨  ٪بص٠ ضذٮ است تحشیّ ٪طذٮ است ٬ ای٩ ص ٚبتت ٦ًتٗذ است ٖشآ٪ی ٚٯ ثش پیب٦جش
 ٧ٰچ٫ب٨ تحشیّ ٪طذٮ ثبٖی خ٭اٰذ ٦ب٪ذ چ٭٨ خذا٬٪ذ ٦تًب٠ حٓم آ٨ سا ثش يٱذٮ ٞشْتٯ است.

است ٬ ٦خب٢ّ ثب ار٧بو  ىبی ٚٓشٰ ٯی٧ٰچ٫ی٩ ٚبتت ٦ًتٗذ است ٚٯ ٪هشیٯ تحشیّ ٖشآ٨ اص ٪هش
 ٞ٭یذ ثبضذ. ٚبتت دس ٦٭سد ٬ٖ٭و ای٩ ا٪حشاِ ٬ ٖبی١ ث٭د٨ ثًؿی اص ٦س٧٣ب٪ب٨ ثٯ آ٨ ٦ی ٦س٧٣ب٪ب٨ ٦ی

داد٪ذ، دس  ا٪ذ ٬ ای٩ َالت ای٩ ٪هش سا ثٯ ائ٧ٯ ٪سجت ٦ی ٚٯ َالت ضیًٯ اص ٖذی٥ ٦ًتٗذ ثٯ آ٨ ث٭دٮ
  .26ا٪ذ اص ای٩ ٚال٤ ثیضاس ٬ ٦جشی ث٭دٮ – ٮ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ٚبتت ت٭ؾیح داد -حب٢ی ٚٯ ائ٧ٯ 

یبثی٥ ٚٯ ا٬ ٰش  يذ٤ پزیشش ای٩ ا٦ش ت٭سف ٚبتت تب حذی است ٚٯ دس ٫٦بٖطبت حذیخی ٬ی ٦ی
دا٪ذ.  سا ٚٯ ٦جت٫ی ثش تحشیّ ٖشآ٨ ثبضذ یب سا٬ی آ٨ ٦ًتٗذ ثٯ ای٩ يٗیذٮ ثبضذ، ؾًیّ ٦ی حذیخی

 .27س٬ض٩ است ٚٯ دال٢ت حذیخی ثش تحشیّ ٖشآ٨ ٪طب٪ٯ ؾًّ آ٨ حذیج است
استبد اح٧ذ ٚبتت ثٯ ضذت ٦خب٢ّ ای٩ ا٦ش است ٚٯ ٪هشیٯ تحشیّ ٖشآ٨ سا ثٯ ت٧ب٤ ضیًیب٨ 

 .28٪ذذاسیًیب٨ ٦ًبغش ٦خب٢ّ ای٩ ٖ٭٠ ٰست٫ذ ٬ آ٨ سا ٖج٭٠ ٪٪سجت داد. ا٬ ٦ًتٗذ است ٚٯ ثیطتش ض
٢٬ی اح٧ذ ٚبتت ح٭صٮ ای٩ ٖ٭٠ سا دس ٦یب٨ ضیًیب٨ ٦تٗذ٤ ت٭ؾیح ٪ذادٮ است. ٬ ث٣ٛٯ ثٯ ٦ًتٗذا٨ 
٦ًبغش دس ای٩ ٦زٰت اضبسٮ ٚشدٮ است. ٬ ا٦ش ٦ٱ٧ی سا ثیب٨ ٚشدٮ است ٚٯ آ٨ دْى َالتی است ٚٯ 

سا دس آ٨  یبث٫ذ. ٬ رٚش ٪ب٤ ي٣ی ػی سا ثشای ا٦ب٦ت ٪٧یٖبی١ ثٯ تحشیّ ٰست٫ذ ٬ دس ٖشآ٨ ٪
ا٪ذ تب ثٯ  ٞ٭ی٫ذ: غحبثٯ ای٩ آیبت ٬الیت سا حزِ ٚشدٮ ثی٫٫ذ ٬ ای٩ ٧ٰب٨ چیضی است ٚٯ آ٪ٱب ٦ی ٪٧ی

 .29ا٪ذ، ٪زبت یبث٫ذ ٬سی٣ٯ آ٨ اص ت٫ٟ٫بیی ٚٯ خ٭د سا دس آ٨ ا٪ذاختٯ
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 نهطلة سَم: ًظر ٍی در هَرد اصحاب 
 

اْؿ١ غحبثٯ است  ص ثًذ اص پیب٦جش  قب٢ت ٦ًتٗذ است ٚٯ ي٣ی ث٩ اثیاستبد اح٧ذ ٚبتت 
ثیًت  ثب ي٣ی ص ٞ٭ی٫ذ غحبثٯ ٬ٖتی ثًذ اص ٬ْبت پیب٦جش ٢٬ی ثب ا٦ب٦یٯ ٦٭إْ ٪یست ٚٯ ٦ی

 ا٪ذ. چ٭٨ ا٬ ٦ب٪٫ذ ضیًٯ ا٦ب٦یٯ ٦ًتٗذ ثٯ ٫٦ػ٭ظ ث٭د٨ ا٦ب٦ت ٪یست. ٪ٛشد٪ذ، ٦شتٛت رش٤ ضذٮ
٦شتذ یب ٫٦بْٕ یب ٦تٱ٥  -قجٕ تػ٭س ٬ س٬ایبت ا٦ب٦یٯ  - ص جشٚبتت ٦ًتٗذ است ٚٯ اغحبة پیب٦

 ثٯ اتٱب٦بتی ٚٯ دس دی٩ آ٪ٱب ق٫ًٯ ٬اسد ٫ٚذ، ٪یست٫ذ.
 ٫ٚذ: ٚبتت دس ٦٭سد تح٣ی١ دیذٞبٮ تٛٓیشی ا٦ب٦یٯ د٬ سجت سا رٚش ٦ی

 ٦ز٧٭يٯ س٬ایتٱبی ایزبد ضذٮ ٬ ؾًیّ. ٪خست:
 ْت ا٦ب٤ ي٣ی.د ا٦ب٦ت ٬ ٪ع ثش خالدیذٞبٮ ٚال٦ی پیطی٩ دس ٦٭س: د٤٬

٬ ای٩ چیضی است ٚٯ ضیًٯ ا٦ب٦یٯ سا ٬اداضتٯ است ٚٯ ثب س٬ش رذیذ ٬ ض١ٛ ٦ًٛ٭س ثٯ ٖشائت 
قب٢ت است  ( ٬ ٦خػ٭غبً ا٦ب٤ ي٣ی ث٩ اثی†تبسیخ ثپشداص٪ذ. ٚٯ ٦خب٢ّ نبٰش ص٪ذٞی ا١ٰ ثیت)

 .11ٚٯ ٦ٗتؿی دیذٞبٮ س٣جی ٪سجت ثٯ ٚسب٪ی است ٚٯ )خالْت سا اص ا١ٰ ثیت َػت ٚشد٪ذ(
سیطٯ ای٩ ا٦ش ثٯ ٪هش ٩٦ دس ٪هشیٯ ا٦ب٦ت ا٢ٱی ٬ ٬ر٭د ٪ػ٭ظ ثش خالْت »ٞ٭یذ:  ٫ی٩ ٦ی٧ٰچ

یب ا٧ٰب٠ اغحبة ٪سجت ثٯ ای٩ ٪ػ٭ظ ٪ٱٓتٯ است ٚٯ آ٪ٱب  ،٬ ا٪ٛبس ص ا٦ب٤ ي٣ی اص قشِ پیب٦جش
 .13«ا٪ذ ا٪ذ ٬ ثذی٩ تشتیت ح٥ٛ ثٯ ٪ٓبٔ ٬ ٚٓش آ٪ٱب دادٮ ساٮ دض٩٧ خذا ٬ سس٭٠ دا٪ستٯ

٬ٖت آ٨ سسیذٮ است ٚٯ )ا٦ب٦یٯ( اص ای٩ ٪هشیبت ٚال٦ی ٬ تبسیخی ٬اٰی »ٞ٭یذ:  یث٫بثشای٩ ٚبتت ٦
ٚشد٪ذ ٬ ثٯ آ٨  ( ثبص ٞشد٪ذ. ٧ٰب٨ ٚسب٪ی ٚٯ ثٯ ض٭سا دي٭ت ٦ی†دست ثشداس٪ذ ٬ ثٯ تٓٛش ا١ٰ ثیت )

٭د ٚشد٪ذ ٬ ضیًٯ خ ٚشد٪ذ. ٬ ثب آ٪ٱب ٦ٱشثب٪ی ٦ی ٣٦تض٤ ث٭د٪ذ ٬ ثب خ٣ٓبی ساضذی٩ ثٯ ي٫٭ا٨ اْؿ١ سْتبس ٦ی
 .12«ٚشد٪ذ سا ثٯ پیش٬ی اص آ٪ٱب ا٦ش ٦ی

  ْبس٬ٔ ٬ ي٧ش  ثٯ سشص٪ص ٬ ضت٥ اث٭ثٛشغذیٕ« یبسش حجیت»٬ٖتی ٪٭یس٫ذٮ ٚ٭یتی 
. 11دادٞبٰٱبی ٚ٭یت ٚطیذٮ ضذٚشد ٬ احش ای٩ ٖؿیٯ ثٯ  پشداخت ٬ آ٪ٱب سا ثٯ استذاد ٫٦س٭ة ٦ی ٦ی

شادس! یبسش حجیت ٰیچ ٚبسی سا رض ث»استبد اح٧ذ ٚبتت ت٣ًیٗی سا ثش ای٩ ٚال٤ ٬ی اْض٬دٮ است ٚٯ 
خ٭ا٫ٰذ اص آ٨ سٰبیی یبث٫ذ یب  ثب غشاحت ٬ ٬ؾ٭ح ا٪زب٤ ٪ذادٮ ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ثسیبسی اص ضیًیب٨ ٦ی

٫٫ٚذ، ٬ ٩٦ ٦ًتٗذ٤ ٚٯ ا٪ٛبس چیضٰبیی ٚٯ ٞٓتٯ ضذٮ  ص٪٫ذ یب آ٨ سا ٦خٓی ٦ی خ٭د سا ثٯ ٪بدا٪ی ٦ی
ضیًٯ ٪ذاسد، ٚبْی ٪یست. چ٫ی٩ ْٛشی ثٯ ساٮ  ای ثشای ای ٚٯ ْبیذٮ ثذ٨٬ ٦شارًٯ ثٯ ْٛش س٣جی ثیٱ٭دٮ
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 http://www.iraq/center.net/vb/showthread.php( كگا:

 .(254( مهان. )به اصل كتاب مراجعه صود صػحه ی 31)

 ( مهان.32)
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  /http://www.al/aialaam.comم.1/12/2003مل روزكامه الرأی العا ( كگا:

-http://www.islamonline.netlAraic/news/2003شیییییییییییایت اشیییییییییییالم آكالیییییییییییین

12/04Tartic/eII.shtml 



ا٪زب٦ذ ٬ ضٛست آ٨ دس ق٭٠ تبسیخ ثٯ احجبت سسیذٮ است ٬ ای٩ ْٛش ثب ٬ْبت ا٦ب٤ يسٛشی  ثستٯ ٦ی
 .14«ثذ٨٬ ثش ربی ٞزاضت٩ ْشص٪ذی دس ٪ی٧ٯ ٖش٨ س٭٤ ٰزشی ثٯ پبیب٨ سسیذ یب ٫٦ٗشؼ ضذ
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 ( مهان.



 هطلة چهارم: ًظر ٍی در هَرد اهاهت
 

ا٦ب٦ت ٪هش خبغی داسد ٚٯ ثب ايتٗبد ٬ی ثٯ ای٫ٛٯ ا٦ب٦ت س٩ٚ اسبسی  ٚبتت دس ٦٭سد ٦٭ؾ٭و
٬ ثب سٰبیی اص ٪هشیٯ ا٦ب٦ت ٫٦ػ٭ظ ٬ ا٢تضا٦بت آ٨ اص ر٣٧ٯ يػ٧ت ٬  ،ض٭د ای٧ب٨ است ضش٬و ٦ی

 سسذ. َیجت ثٯ پبیب٨ ٦ی
 

 ٍ اّل بیت ٍی چطن پَضی کزدُ است؟ آیا کاتب اس احادیث فضایل علی
ثذ٨٬  -ٖض٬ی٫ی ثیب٨ ٚشدٮ است ٚٯ ضٛی دس غحت حذیج َذیش ٚبتت دس ٪ب٦ٯ خ٭د ثٯ ٦شتؿی
پش٪ذٮ »یب  19«حذیج ح٣ٗی٩»٬ ٧ٰچ٫ی٩ ضٛی دس غحت  ،٪یست –ثًؿی چیضٰبی اؾبْی ؾًیّ 

یب سبیش احبدیخی ٚٯ اص ْؿ١ ا١ٰ ثیت سخ٩ « ثخطیذ٨ ا٪ٟطتش»یب داستب٨ ٦جب٣ٰٯ یب  16«ٚجبة ضذٮ
٢٬ی دس آ٪ٱب حذیخی دس ٦٭سد ا٦ب٦ت ا٢ٱی یب ٖبئ٥ » ٞ٭یذ: ٞ٭ی٫ذ، ٬ر٭د ٪ذاسد. ٢٬ی ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ٦ی ٦ی

یب ٦ٱذی ٦ح٧ذ ث٩ حس٩ يسٛشی ٪یبْت٥. ث٣ٛٯ دس آ٪ٱب احبدیج يب٤ ٬ َیش ٦ًی٩ ٬ يبسی اص اْٛبس 
٧ٞب٨ يطٕ ٬ يالٖٯ ٩٦ ثٯ ا١ٰ ثیت ٬ ايتشاِ ٩٦ ثٯ ْؿ١  ْالسٓٯ ٬ ٦ت٧٣ٛی٩ ٬ َالت یبْت٥. ثی

ٖج٭٠ ٰش س٬ایت دیٟشی ٚٯ داسای س٫ذ ؾًیٓی ثبضذ،  آ٪ٱب ٬ ٖج٭٠ ٚشد٨ ای٩ س٬ایتٱب ٦شا ٣٦ض٤ ثٯ
  .17«٫ٚذ ٪٧ی

 ٫ٚی٥: دس صیش آسا ٬ ٪هشیبتی سا ٚٯ ٚبتت دس ٦٭ؾ٭و ا٦ب٦ت ثٯ آ٪ٱب سسیذٮ است، رٚش ٦ی
 

 .ت استیضَرا عقیذُ اّل ب ًخست:
٬ ي٣ی  ص ي٧٭ی پیب٦جش ای ٚٯ ا١ٰ ثیت ٬ سبدات آ٪ٱب ٦ب٪٫ذ يجبس ٚبتت ٦ًتٗذ است ٪هشیٯ

 ٬ سبیش ا٦ب٦ب٨ ثًذ اص آ٪ٱب، ثٯ آ٨ ای٧ب٨ ٬ ثب٬س داضت٫ذ، ٪هشیٯ ض٭سا ث٭د. ن حسی٬٩ حس٩ ٬ 
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گذارم كه با متسک بیه آن بعید از  روایت كرده اشت كه: )من دو چقز را برای صام باقی می ص قم كه از پقامز( حدیث زید بن ار

ای از آشامن بر زمیغ اشیت و كشقده صده ریسامنصوید كه یؽی از آهنا بزرگس از دیگری اشت: كتاب خداوكد كه  اه كؿیمن گؿر

كـقید. السمیذی تا ایـؽه وارد هبشت صوید. بـگرید كه چگوكه با آن رفتار می صوكد ؿىظست اهل بقت من. و این دو از هم جدا ك

اشت. و آلباكی گػته اشت: صحقح اشت.  خوبو هقثؿی گػته اشت: شـد آن 17 ،3/14. مسـد، االمام امحد 3788ح5/622

 (.2408(. و اصل حدیث در مسؾم اشت ) 2980)صحقح شـن السمذی ج

ترین مردم را كزد من بػرشت كه گوصیت ایین پركیده را بیا مین فرمود: خداوكدا دوشت داصتـی ص ( در آن آمده اشت كه پقامز36)

( ضعقف داكسته اشیت و ایین كثیر در 382آمد. و ابن ققم این حدیث را در كتاب الػواید ) ضالببیبخورد كاگفان ظؾی بن ا

 اكد.( و دیگران آن را ضعقف داكسته165) یةاالثـی ظرش ػةو دهؾوی در خمترص التح 377-375/7 یةوالـفا یةالبدا

(
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 ( كامه كاتب به مرتضی قزویـی:

http://www.isl.org.uk/modules.php.nameNeews&filearticle&sid192. 



 .در هَرد ضَرا دیذگاُ علی
ثش ای٩ ثب٬س ث٭د ٚٯ ا٦ب٦ت ثب ض٭سا است. چ٭٨ ثًذ اص  قب٢ت ٚبتت ٦ًتٗذ است ٚٯ ي٣ی ث٩ اثی

٬ش ا١ٰ ض٭سا ثٯ س  ٬س٬د ثٯ ض٭سا سا ٖج٭٠ ٚشد. قجٕ آ٪چٯ ٚٯ س٬ایت ضذٮ است ي٣ی  ي٧ش
٦ٱبرشی٩ ٬ ا٪ػبس ثب ٩٦ ثیًت » ٞٓت: ثذ٨٬ اضبسٮ ثٯ ٰش ٪ػی ثشای تًیی٩ ا٦ب٤ اٚتٓب ٚشد. ٬ ای٫ٛٯ ٦ی

  ٪طب٨ تأٚیذ ٬ی ثش ض٭سا است. ٬ ٧ٰچ٫ی٩ س٬یٟشدا٪ی ٬ی اص ٦شد٤ ثًذ اص ٬ْبت يخ٧ب٨«. ٚشد٪ذ
سٰب ٫ٚیذ ٬ یٛی دیٟش سا  ٦شا» ٞٓت: ثشای ای٫ٛٯ ا٦ب٤ آ٪ٱب ثط٭د، د٢ی١ ای٩ ا٦ش است ٚٯ ثٯ آ٪ٱب ٦ی

ض٭د. ٬ د٢ی١  ٬ ای٩ دس غ٭ستی ٚٯ ا٦ب٤ يب٥٢ ثٯ ٪ع ثبضذ اص ا٬ پزیشْتٯ ٪٧ی«. ثشای ا٦ب٤ ا٪تخبة ٫ٚیذ
٬ د٢ی١ آ٬سد٨ ثشای  ،آ٬سد٨ ٬ی ثشای ق٣حٯ ٬ صثیش ا٪ذٚی ٖج١ اص ر٫ٝ ر١٧ ثشای ثیًت ٚشد٨

سپس دس ٬غیت ٦طٱ٭س ٬ی  د٢ی١ ای٩ ا٦ش است. ،رٱت ثیًت ٦ٱبرشی٩ ٬ ا٪ػبس ثب ٬ی  ٦ًب٬یٯ
سا ثٯ ي٫٭ا٨ ا٦ب٤   ٪ػی ٦ج٫ی ثش تًیی٩ ا٦ب٤ ثًذ اص ٬ی ٬ر٭د ٪ذاضت. ث٣ٛٯ رب٪طی٫ی پسشش حس٩

سد ٚشد. ٬ دالی١ دیٟشی ٚٯ ٚبتت ثٯ ق٭س غشیح دس ٦٭سد ای٧ب٨ ي٣ی ثٯ ض٭سا آ٬سدٮ سا  ثًذ اص خ٭د
 .18است ٬ ٰیچ ٪ع ا٢ٱی سا ثشای ا٦ب٦ت ثیب٨ ٪ٛشدٮ است

 

 .( در هَرد ضَرامبي علی ) دیذگاُ حسي
٫ٚذ ٚٯ ا٬ ثٯ ٪ع یب تًیی٩ ا٦ب٤ ايتٗبدی ٪ذاضتٯ  دال٢ت ٦ی  ٞ٭یذ ٦٭اؾى حس٩ اح٧ذ ٚبتت ٦ی

دٰذ ٚٯ ا٬ ثٯ ٰش ٞ٭٪ٯ ٪ػی دس ٦٭سد استحٗبٔ ا٬ ثشای ا٦ب٦ت  است. تبسیخ ٬ س٬ایبت ٪طب٨ ٪٧ی
ت ٚٯ ا٬ ثًذ اص ٬ْبت اضبسٮ یب احتزبد ٚشدٮ ثبضذ. چیضی ٚٯ اص حس٩ س٬ایت ضذٮ است ای٩ اس

ث٭د. ٬ ا٬ ٪یض اص  م سبٚت ٦ب٪ذ. ٚسی ٚٯ اص ٦شد٤ خ٭است ثب حس٩ ثیًت ٫٫ٚذ، اث٩ يجبس  ي٣ی

يبسی اص  ٰبی ٦یب٨ حس٩ ث٩ ي٣ی ٬ ٦ًب٬یٯ دسخ٭است ٚشد. ٬ ٪ب٦ٯ)إن صئتم...( آ٪ب٨ ثب غیُٯ اختیبس 

ٞیشی حس٩ اص خالْت ثٯ  سٮای ثٯ ٪ع ا٦ب٦ت است. ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ٚبتت ثٯ ٫ٚب ٰش ٞ٭٪ٯ د٢ی١ ٬ اضبسٮ
دٰذ. ٬ ثبالتش اص ای٩ ثشای ٦ًب٬یٯ ضشـ ٖشاس داد ٚٯ اٞش حس٩ ٖج١ اص ٬ی  ٪ٓى ٦ًب٬یٯ ٞ٭اٰی ٦ی

دسٞزضت ا٦ب٦ت سا ثٯ ض٭سای ٦س٧٣ب٪ب٨ ٬اٞزاس ٫ٚذ ٬ ای٩ ثٯ ق٭س ٣ٚی ٦خب٢ّ يٗیذٮ 
 .19ث٭د٨ ا٦ب٦ت است ٫٦ػ٭ظ

 

 در هَرد ضَرا. دیذگاُ حسیي
ثٯ ض٭سایی ث٭د٨ خالْت ٦ًتٗذ ث٭د ٬ ثب٬س ٪ذاضت ٚٯ  م حسی٩ ث٩ ي٣ی٫ٚذ ٚٯ  ٚبتت ثیب٨ ٦ی

٫ٚذ ٚٯ حسی٩ تب ٬ْبت ٦ًب٬یٯ ثٯ ثیًت خ٭د ثب ا٬  خالْت ثب ٪ع ا٢ٱی است. ٬ ٚبتت استذال٠ ٦ی
پبیج٫ذ ث٭د. ٬ دسخ٭است ا٪ٗالة ٬ ض٭سش ي٣یٯ ٦ًب٬یٯ اص قشِ ضیًیب٨ ٚ٭ْٯ ثًذ اص ٬ْبت حس٩ اص 
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 .26-23( كگا: تطور الػؽر السقاشی الشقعی، 

(
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 .27-26 مـبع شابق ( كگا:



  .41ث٭د ٚٯ ٪ٗؽ آ٨ ربیض ٪ج٭د پی٧ب٪ىای٫ٛٯ ٦یب٨ ٬ی ثب ٦ًب٬یٯ يٱذ ٬ ثٯ د٢ی١  ،قشِ حسی٩ سد ضذ
آ٬سد  ٧ٰچ٫ی٩ ٚبتت ثشای ای٧ب٨ حسی٩ ثٯ ض٭سا ای٩ سخ٩ ٬ی سا دس ر٭اة ا١ٰ ٚ٭ْٯ ضبٰذ ٦ی

ٞ٭یذ: ثٯ خذا س٭٫ٞذ! ا٦ب٦ی ٚٯ ثٯ ٖشآ٨ ح٥ٛ ٪٫ٛذ ٬ اٖب٦ٯ يذ٠ ٪٫ٛذ ٬ ثش دی٩ حٕ ٪جبضذ ٬  ٚٯ ٦ی
 .43ا٦ب٤ ٪یستخ٭د سا ٬ّٖ خذا٬٪ذ ٪٫ٛذ 

٧ٰچ٫ی٩ ٚبتت ثٯ يذ٤ ٬غیت حسی٩ ثٯ ا٦ب٦ت ثشای پسشش ي٣ی ٣٦ٗت ثٯ صی٩ ا٢ًبثذی٩ استذال٠ 
 ای ٪٭ضتٯ ث٭د ثذ٨٬ آ٪ٛٯ ثٯ ٪ع ا٦ب٦ت اضبسٮ ٫ٚذ. ٚشدٮ است ثب ٬ر٭د آ٪ٛٯ ٬غیت ٬یژٮ

 

 .هحوذ بي علی )ابي الحٌفیِ(
یًت ثب ٦ح٧ذ ث٩ ح٫ٓیٯ ثًذ اص ٚبتت ٦ًتٗذ است ٚٯ ٖیب٤ ضیًیب٨ ا١ٰ ٚ٭ْٯ ثشای ر٣٭ا٪ذاخت٩ ث

٫ٚذ ثش ای٫ٛٯ ضیًٯ دس آ٨ ص٦ب٨ ثٯ ٪هشیٯ ٬ تًیی٩ ا٦ب٤ ٦ًتٗذ  ٬ْبت حسی٩ ثٯ ٬ؾ٭ح دال٢ت ٦ی
٪ج٭د٪ذ. ٬ ا١ٰ ثیت ٬ ثضسٞتشی٩ ٬ ثشتشی٩ آ٪ٱب دس آ٨ ص٦ب٨ ٚٯ ٦ح٧ذ ث٩ ح٫ٓیٯ ث٭د دس ٦٭ارٯ ثب 

 .42يٗیذٮ ا٦ب٦یٯ رذا ٪ج٭د٪ذ
 

 .َرا( در هَرد ض:دیذگاُ حسي بي حسي)
ث٭د ٬ ا٬ ٦ًش٬ِ قب٢ت  ٞ٭یذ حس٩ ث٩ حس٩ ٧ٰب٨ ٚسی ٚٯ دس د٬سٮ خ٭د ثٯ ثضسٜ ث٫ی ٚبتت ٦ی

قب٢ت ث٭د. اص حس٩ ث٩ حس٩  اثی٬غی پذسش )حس٩ ث٩ ي٣ی( ٬ ٦ت٭٢ی )ا٬ٖبِ( رذش ي٣ی ث٩ 

آسی ٖس٥ ثٯ خذا  ٞٓت:  «من كـت مواله فعع مواله»٪ٟٓتٯ است  ص سؤا٠ ضذ: آیب سس٭٠ اهلل

اص آ٨ ا٦ب٦ت ٬ س٣ك٫ت ٪ج٭دٮ است ٬ اٞش  ص ی ثٯ خذا ٖس٥ ٫٦ه٭س سس٭٠ اهلل٢٬ ،ٞٓتٯ است
 .41تش ثٟ٭یذ ت٭ا٪ست ْػیح ٫٦ه٭سش آ٨ ث٭دٮ ثبضذ ٦ی

ای٫ٱب ٖس٧تی اص دالی٣ی ث٭د ٚٯ استبد اح٧ذ ٚبتت ثشای ای٧ب٨ ا١ٰ ثیت ثٯ ٪هشیٯ ض٭سا رٚش ٚشد ٚٯ 
دس ربی خ٭د رٚش ضذ٪ذ ٬ رض ثب آ٪چٯ ٚٯ ثبضذ. ٬ ای٫ٱب استذال٢ٱبیی ث٭د٪ذ ٚٯ  ٦٭إْ يٗیذٮ ا٦ت ٦ی

ت٭ا٨ اص ٬ؾ٭ح دال٢ت آ٨ خبسد ضذ ٚٯ ای٩ ح١٧ ثش تٗیٯ  ٚبتت آ٨ سا تٓسیش ٣ٗ٦٭ة ٪ب٦یذٮ است ٪٧ی
 ض٭د. ٦ی

 

 دٍم: اس دیذگاُ کاتب تفکز اهاهیِ چگًَِ پذیذ آهذ؟
٦خب٢ّ ٬ٖتی اح٧ذ ٚبتت ثٯ ای٩ ٪تیزٯ سسیذ ٚٯ يٗیذٮ ا١ٰ ثیت ثب اغ١ ض٭سا دس تًیی٩ ا٦ب٤ 
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 .199-200به كؼل از االرصاد از مػقد  27تطور الػؽر السقاشی  ( كگا:

(
41

 (.204( و)االرصاد ادػقد 3/1013مم وادؾوک )تاریخ األ ( كگا:

(
42

 .30تطور الػؽر السقاشی،  ( كگا:

(
43

 .4/162، به كؼل از التفذیب از ابن ظساكر31تطور الػؽر السقاشی،  ( كگا:



٬ ا١ٰ ثیت ثٯ يػ٧ت ٬ ٫٦ػ٭ظ ث٭د٨ ا٦ب٦ت ٦ًتٗذ ٪یست٫ذ، دس ٦ٗبث٣ص سؤا٢ی پیذا  ،٪یست
ض٭د ٚٯ ثبیذ ثٯ آ٨ ر٭اة ثذٰذ. ٬ آ٨ ای٫ٛٯ تٓٛش ا٦ب٦یٯ چٟ٭٪ٯ پذیذ آ٦ذ؟ ايتٗبد ثٯ  ٦ی

 ث٭د٨ ٬ تًیی٩ ا٦ب٤ ت٭سف چٯ ٚسی تج٣٭س یبْت؟ ٬ دیذٞبٮ ائ٧ٯ دس ٦٭سد آ٨ چیست؟ ٫٦ػ٭ظ
ض٭د ٬ ضبیذ ر٭اة  سؤا٠ دس ر٩ٰ ثسیبسی اص خ٭ا٪٫ذٞب٨ ٬ ٦حٗٗب٨ ایزبد ٦ی دس حٗیٗت ای٩

اح٧ذ ٚبتت ثب ت٭رٯ ثٯ دٖت ٬ تتجى تبسیخی ٬ی ثٱتشی٩ ر٭اة ثشای ای٩ سؤا٠ ثبضذ ٬ ثب آ٪چٯ ٚٯ 
 آیذ: یبثذ. خالغٯ ر٭اة ٚبتت دس صیش ٦ی اص ٚتبثٱبی ٦زٰت ا٦ب٦ی ٪١ٗ ٚشدٮ است، استحٛب٤ ٦ی

 جاًطیٌی ٍ ٍغایت: ًخست: پیذایص ًظزیِ 
. ٬ ای٩ ثٯ است ٬غبیتا٦ب٦ت دس ٫ٚذ ٚٯ ٪خستی٩ ٪طب٨ تٓٛش ا٦ب٦یٯ دس ٪هشیٯ  ٚبتت ثیب٨ ٦ی

ثًذ اص خ٭د ٬غیت ٚشدٮ است ٬ ي٣ی ثٯ ا٦ب٦ت  ثٯ ا٦ب٦ت ي٣ی ص ٫ً٦بی آ٨ است ٚٯ پیب٦جش
ٚٯ  ا٪ذ. ثذ٨٬ ای٫ٛٯ ٞٓتٯ ض٭د ٬ حس٩ ثٯ ا٦ب٦ت حسی٩ ٬ ٧ٰی٩ ق٭س تب آخش ٬غیت ٚشدٮ ،حس٩

٫ٚذ ٚٯ ا٢٬ی٩ ٚسی ٚٯ ٪هشیٯ ٬غبیت سا سبخت اث٩  ٪ػی ثش ا٦ب٦ت ٬ر٭د داسد. ٬ ٚبتت رٚش ٦ی
 .44سجأ ث٭د ٬ سپس قبیٓٯ ٚیسب٪یٯ آ٨ سا ٦شتت ٚشد٪ذ

 دٍم: ًظزیِ تفکز هٌحػز کزدى اهاهت در خاًَادُ حسیي
ثٯ ر٫بحٱبی ثٯ ٫ً٦بی يب٤( رذایی ٬اٖى ضذ ٬ ٰش ٖس٧ی اص آ٨ ٦یب٨ ٫٦تسجی٩ ثٯ ا١ٰ ثیت )ثًذ 

ٚشد ٚٯ ا٬ ا٢٬٭یت ا٦ب٦ت خ٭د سا ثٯ ٰش قشیٗی حبثت ٫ٚذ.  ٬ ٰش ٖس٥ سًی ٦ی ،٦خت٣ّ تٗسی٥ ضذ٪ذ
ٚشد٪ذ ٚٯ ا٦ب٦ت دس ٪٭ادٞب٨ اث٩ ح٫ٓیٯ ٫٦حػش  اديب ٦ی -٫٦تسجی٩ اث٩ ح٫ٓیٯ  -ث٫بثشای٩ ٚیسب٪یٯ 

ت ٪٭ادٞب٨ چ٭٨ ا٬ دس ر٫ٝ، غبحت پشچ٥ ي٣ی ث٭دٮ است. ٢٬ی قشْذاسا٨ حسی٩ ثش ا٢٬٭ی ،است
ٚشد٪ذ، سپس ثًذ اص آ٨ تػ٧ی٥ ثٯ  تأٚیذ ٦ی ص حسی٩ دس ي٥٣ ٬ پبسذاسی اص سالح سس٭٠ اهلل

٢٬ی ٖبی١  -ٚشد٨ سبیش سٖجب ٖبی١ ثٯ ٬ساحت ي٧٭دی ٬ ست٭٪ی ضذ٪ذ  تٗسی٥ ٞشْت٫ذ ثًؿی ثشای سبٖف
تأییذ ٚشد٪ذ ٬  )قبیٓٯ(ٚشد٨ آ٨ ثٯ د٬ ثك٩ ا٦ب صیذیٯ تٓٛش صیذ سا ثب ٦حذ٬د -ثٯ تًیی٩ ائ٧ٯ ٪ج٭د٪ذ 

ثشای ا٦ب٤ ضذ٨ ضشـ ٖشاس داد٪ذ ٚٯ غب٢ح ٬ يب٥٢ ٬ صاٰذ ٬ حب١٦ ض٧طیش ي٣یٯ نب٧٢ب٨ ثبضذ. سپس 
 ٬ ٪٭ادٞب٨ ا٬ سا ٚشد٪ذ. ص يجبسیب٨ پیذا ضذ٪ذ ٬ اديبی ا٢٬٭یت يجبس، ي٧٭ی پیب٦جش

ا٨ ٫ٚذ ٚٯ ای٩ تٗسی٥ ٬ رذایی ٫٦زش ثٯ نٱ٭س ٬ تٓٛش ا٪حػبس ا٦ب٦ت دس خب٪ذ ٚبتت اضبسٮ ٦ی
 .49ضذ حسی٩ ٬ ٪هشیٯ ٬ساحت ي٧٭دی ثًذ اص حسی٩

 :سَم: پیذایص تفکز عػوت ٍ تعییي اهام
ضذ٪ذ ثب ٦سبی٣ی س٬ثش٬  ٫ٚذ ٚسب٪ی ٚٯ ٖبئ١ ثٯ ا٪حػبس ا٦ب٦ت دس خب٪ذا٨ حسی٩ ٚبتت ثیب٨ ٦ی

ضذ٪ذ ٚٯ ٪بچبس ثٯ اديبی يػ٧ت ٬ تًیی٩ پ٫بٮ آ٬سد٪ذ تب ثشتشی ضخػیتٱبیی سا ٚٯ ثشٞضیذٮ ث٭د٪ذ ثش 
تؿ٧ی٩ ٫٫ٚذ. اص ر٣٧ٯ ٦سبی٣ی ٚٯ ثب آ٨  - صیذیٯ، ٚیسب٪یٯ، ا٦٭یب٨، يجبسیب٨ ٬ دیٟشا٨ - سبیشی٩
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 .47-34-33( كگا:تطور الػؽر السقاشی 
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 .47( كگا:تطور الػؽر السقاشی، 



 ٦٭ارٯ ضذ٪ذ:
 استذال٠ ا٦٭یب٨ ثٯ ای٫ٛٯ خذا٬٪ذ آ٪ٱب سا ثشای ٬الیت ا٦ت ثشٞضیذٮ است. -3

ٚبتت سًی ٚشدٮ است يجبستٱبی خ٣ٓبی ا٦٭ی سا دس ٦٭سد ا٧ٰیت خكبة ضشيی ث٭د٨ آ٪ٱب ثیب٨ 
ٛٯ خذا٬٪ذ ٦تًب٠ آ٪ٱب سا ثش سبیشی٩ رٱت ا٦ش خالْت ٬ ٣٦ٛیت ثشٞضیذٮ است. ٬ ای٩ ای٫ ٫ٚ٬ذ 

ثی٫ذ. ٬ دس ٪هش ٚبتت ای٩ ٚبس سجت  سا ٦ی 46«استذال٠ رجشی»چیضی است ٚٯ ٚبتت دس آ٨ ٞشایص ثٯ 
ٞٓت٫ذ خذا٬٪ذ ٦تًب٠ ائ٧ٯ سا اص ا١ٰ ثیت پیب٦جشش  تٛشاس آ٨ دس ٪ضد ثًؿی اص ضیًیب٨ ضذ ٚٯ ٦ی

  .47دٮ استا٪تخبة ٚش
ا٪ذ. ٬ ای٩ ٫٦زش ثٯ  ٬ر٭د اضخبظ ٦تًذدی اص ا١ٰ ثیت ٚٯ ثشای ق٣ت خالْت ض٭سش ٚشدٮ -2

ث٭د٨ ٬ ا٢٬٭یت سا اص سبیشی٩ سبٖف   تٓٛش يػ٧ت ٬ ٪ع ثشای ثًؿی اص ا١ٰ ثیت ضذ. تب ضشيی
 .٫ٚ48ذ

 

 .چْارم: پیذایص تفکز اًحػار تفسیز قزآى تَسظ هعػَم
اص پیذایص تٓٛش ا٪حػبس دس خب٪ذا٨ حسی٩ ايتٗبد ثٯ يػ٧ت ٬ ٪ع ایزبد ضذ ٚٯ دس سبیٯ  ثًذ

ای٩ ٪هشیٯ ا٦ب٦ت حٕ )تٓسیش ٖشآ٨( ثٯ ٦ًػ٭٦ی٩ ٫٦حػش ضذ ٚٯ ای٩ ا٦ش ٪یض دس خال٠ اديبی ٪بت٭ا٪ی 
 . چ٭٨ ای٩ ا٦ش ٦تؿ٩٧ ثشتشی ا٦ب٤ ث٭د.٦49س٧٣ب٪ب٨ اص تًب١٦ ٬ استٓبدٮ ٦ستٗی٥ اص ٖشآ٨ ایزبد ضذ

 

 .پٌجن: پیذایص تفکز استذالل بِ عقل قبل اس استذالل بِ ًع
ٞ٭یذ، ٦ت٧٣ٛب٨ ٦تٗذ٤ ا٦ب٦یٯ ٬ٖتی دالی١ ٪٣ٗی احجبت ا٦ب٦ت سا ؾًیّ دا٪ست٫ذ ثٯ  ٚبتت ٦ی

 .91پطتیجب٪ی ي١ٗ ثٯ ي٫٭ا٨ یٙ دسرٯ ثشتش پ٫بٮ آ٬سد٪ذ

 .ضطن: پیذایص تفکز استذالل بِ هعجشات
رض ٦ب٪ذ، ثًؿی اص غبحجب٨ ٪هشیٯ رذیذ ثٯ استذال٠ ثٯ ٬ٖتی د٢ی١ ٪٣ٗی اص احجبت )ا٦ب٦ت( يب
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اكی گوید كه خؾػای اموی كظریه شقاشی خود را به ظـوان ظؼقده جز و مشقت اهلی بـا هنادكد. و در این مورد شخـ( امحد كاتب می

خداوكید میا را جاكشیغ »و  .«خداوكد ما را به این كار اختصاص داده اشت»را از بعضی از خؾػا و والقان خود ذكر كردكد. مثاًل 

و ظبارهتیای  .«ام بودن میا بیر بـیدگان رضیایت داردخداوكد به ام»و « و خداوكد ما را مـصوب كرده اشت... .«قرار داده اشت

 .دیگر

بایید گػتیه صیود كیه فیرض كیردن ایین امیر از ضیرف  ،ته صود: اگر امثال چـغ ظباراتی صحقح باصدو صاید هبس اشت كه گػ

شقاشتؿداران آن زمان بوده اشت. چون مذهب جزی در زمان ظباشی و توشط جعد بن درهم اجیاد صید. كگیا: كتیاب الؼضیاء 

 .141والؼدر، ادحؿود، ص
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 .47-50( كگا:تطور الػؽر السقاشی، 
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 .51، بع شابقمـ ( كگا:

(
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 .62، مـبع شابق( 

(
50

 .67-68 مـبع شابق ( كگا:



ا٢ًبثذی٩ ٬ٖتی پذسش ٬ْبت  ا٦ب٤ چٱبس٤ ي٣ی ث٩ حسی٩ ٣٦ٗت ثٯ صی٩ ٦ًزضات پ٫بٮ آ٬سد٪ذ. ٦خال:
٣ی٩ ئٚشد ٬ ٖب ٚشد ٬ ا٦٭ا٢ص سا ثٯ دیٟشا٨ ٬غیت ٚشدٮ ث٭د ٬ د٢ی١ ٬اؾح ثشای ا٦ب٦ت خ٭د پیذا ٪٧ی

٭د٪ذ ٦خػ٭غبً ٬ٖتی ٚٯ ا٬ سا خب٢ی اص سیبست٧ذاسی ثٯ ا٦ب٦ت ٬ی دچبس سختی ثضسٞی ضذٮ ث
دا٪ست٫ذ. ٬ ثشادسش صیذ ثٯ ي٫٭ا٨ سٰجش ٦خب٢ٓب٨ ثضسٜ ضیًٯ ثش ا٬ پیطذستی ٚشدٮ ث٭د. ٬ ای٩  ٦ی

٧ٰب٨ چیضی ث٭د ٚٯ استذال٠ ثٯ ا٦ب٦ت ا٬ سا اص دیذٞبٮ ا٦ب٦یٯ سخت ٚشدٮ ث٭د. پس ثشای ٞشیض اص ای٩ 
ا٢ًبدٮ پ٫بٮ آ٬سد٪ذ. ٬ پ٫ذاضت٫ذ ٚٯ صی٩ ا٢ًبثذی٩ ثشادسش سا ثب  خبسٔ ٦ط١ٛ ثٯ دال٢ت ٦ًزضات ٬ ا٦٭س

ي٣ی  ،ای ٖب٪ى ٚشدٮ است ٬ آ٨ سخ٩ ٞٓت٩ حزشاالس٭د ٦ج٫ی ثش ای٫ٛٯ ضخع ا٦ب٤ داد٨ ٦ًزضٮ ٪طب٨
 .93ث٩ حسی٩ است

دس سبیٯ ای٩ ايتٗبد ثٯ دال٢ت ٦ًزضات، ثسیبسی اص دس٬َٱب دس ٦٭سد ي٥٣ َیت ائ٧ٯ ٬ ٖذست 
 تی ٬ سبیش ٣َ٭ٰبی دیٟش ثبْتٯ ضذ.تػشِ آ٪ٱب دس ٰس

 .ّفتن: پیذایص تفکز هحذٍد کزدى ائوِ بِ دٍاسدُ اهام
ح١ ثحشا٨ ثضسٞی ٚٯ  ای ث٭د ٚٯ ٚبتت ٦ًتٗذ ث٭د ٪ٟٱجب٪ب٨ يٗیذٮ ا٦ب٦یٯ آ٨ سا ثشای ساٮ  ای٩ ٪هشیٯ

. پس ثٯ ا٪ذ. ٬ ای٩ ثحشا٨ چیضی رض ٬ْبت ا٦ب٤ یبصد٥ٰ ثذ٨٬ ْشص٪ذ ٪ج٭د دس آ٨ اْتبدٮ ث٭د٪ذ، آ٬سدٮ
دالی١ ا٫٦یتی چیضی رض اديبی ْشص٪ذ پ٫ٱب٨ ضذٮ ثشای ٦ت٧٣ٛب٨ ثبٖی ٪٧ب٪ذ. سپس ثًذ اص ٦ذتی ٪هشیٯ 

  .92ثبضذ ٬ ايتٗبد ثٯ ای٫ٛٯ ْشص٪ذ پ٫ٱب٨ ضذٮ آخشی٩ ا٦ب٤ ٬ ٦ٱذی آخش ص٦ب٨ ٦ی« َیجت ٚجشی»
٬ تًیی٩ ٬ خ٭اٰذ ثٟ٭یذ ٚٯ ضیًٯ اص آَبص ٦ًتٗذ ثٯ ٫٦ػ٭ظ ث٭د٨ ا٦ب٤  ثٯ ق٭س خالغٯ ٚبتت ٦ی

ٚشد٨ آ٨ ٪ج٭دٮ است. ثٯ د٢ی١ ٦طبسٚت ثسیبسی اص آ٪ٱب ثب ٦خب٢ٓب٪ی ٚٯ اص ا١ٰ ثیت ثیش٨٬  ٦حذ٬د
٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ  ،ٰبی ٦خت٣ّ ٬ ثٯ د٢ی١ اْض٬٪ی تٗسی٧بت آ٪ٱب ثًذ اص ٰش ا٦ب٦ی ثٯ ْشٖٯ ،آ٦ذ٪ذ ٦ی

 .٩91 سًذ اضًشی٦خ١ ٪٭ثختی ٬ ٦ح٧ذ ث ،ا٪ذ ٰب ٬ ٦ٗبالت خ٭د آ٬سدٮ دس ْشٖٯ ٯ٪٭یس٫ذٞب٨ ٖذی٥ ضیً
 

 :سَم: هطکالت رٍیارٍیی با ًظزیِ اهاهت
٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ استبد اح٧ذ ٚبتت ثیب٨ ٚشد ٦طٛالتی ٚٯ تٓٛش ٫٦ػ٭ظ ث٭د٨ ٬ تًیی٩ ٬ يػ٧ت 

 ا٦ب٤ ثب آ٨ ٦٭ارٯ ضذ، ٪ٗص ثضسٞی دس ایزبد يٗیذٮ ا٦ب٦یٯ داضت. اص ر٣٧ٯ ای٩ ٦طٛالت:
ٕ يٗیذٮ ٚبتت ٫٦زش ثٯ پ٫بٮ آ٬سد٨ ا٦ب٦یٯ ثٯ ا١ٰ ثیت ای٩ ٪هشیٯ سا ٖج٭٠ ٪ذاضت٫ذ ٬ ای٩ ا٦ش قج -

سالح تٗیٯ ضذٮ است. ٬ ت٧ب٤ آ٪چٯ ٚٯ اص ا٦ب٦ب٨ ثش خالِ تٗیٯ غبدس ضذٮ ث٭د، تٓسیش ٚشد٪ذ. اص 
خ٭استٯ است ثب ای٩ ٚبس  ا٪ذ ٚٯ ا٦ب٤ ٦ی ر٣٧ٯ ٩ً٢ سا٬یب٨ َالت ت٭سف ائ٧ٯ سا ای٫ٟ٭٪ٯ تٓسیش ٚشدٮ

 .94. ٬ ا٦خب٠ ای٩ تٓسیشٰبٯ ا٬ ٪شسب٪ذسا اص ٬ی د٬س ٫ٚذ تب آسیجى ثچط٥ س٣كب٨ 
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 .67-70، مـبع شابق( كگا:
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 .77مـبع شابق  ( كگا:
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 «.این اختالففای ظظقم بر ظدم كص داللت می كـد»گوید: ( ابن خؾدون در مورد كثرت تؼسقامت صقعه می

(
54

 .82-85( تطور الػؽر السقاشی، 



يٗیذٮ ا٦ب٦ت ثٯ ق٭س  حب٦یب٦٨شٜ اس٧بيی١ ث٩ رًٓش غبدٔ دس ص٦ب٨ ا٦ب٤ غبدٔ. دس حب٢ی ٚٯ  -
ٞٓت٫ذ ٚٯ ا٦ب٤ ثًذ اص غبدٔ اس٧بيی١ است. ٬ ای٩ ٧ٰب٨ چیضی است ٚٯ ٫٦زش ثٯ  پ٫ٱب٪ی دس يشأ ٦ی

 پیذایص يٗیذٮ نٱ٭س ضذ.
 ،پبسخ ثٯ ثًؿی اص ض٭سضیب٪ی ٚٯ ثشای ا٦ب٦ت ض٭سش ٚشدٮ ث٭د٪ذثًذ اص ٚبن٥؛ ٬  تٗسی٥ ضیًٯ -

٬ ٞشْت٩ ثیًت اص آ٪ٱب ثشای خ٭دضب٨. ٦ب٪٫ذ يیسی ث٩ صیذ ٬ ضٱیذ ْخ ٬ سبیشی٩. ٬ ای٩ ٧ٰب٨ چیضی 
 د٢ی١ ٦ًزضات ضذ. دسث٭د ٚٯ ٫٦زش ثٯ ٣َ٭ 

آ٠ ي٣ی ٬ آ٠ ٦خب٢ٓت ٦أ٦٭٨ يجبسی ثب ا٦ب٤ سؾب. ای٫ٟ٭٪ٯ ث٭د ٚٯ ٦أ٦٭٨ ثٯ اغالح ضٛبِ ٦یب٨  -

٬الیت يٱذی ا٬  ٰ 213( ثیًت ٞشْت ٚٯ ثًذ اص ٬ی دس سب٠ :يجبس پشداخت ٬ٖتی ٚٯ اص سؾب )
 .99سا داضتٯ ثبضذ ٬ ای٩ ثٯ ٫ً٦بی اٖشاس ثٯ ا٦بست ٦أ٦٭٨ است

٬ْبت سؾب تز٣ی پیذا ٚشد. ٬ ای٩ ا٦ش سؤا٠ ٦ٱ٧ی  ْشص٪ذا٨ ٚٯ ثًذ اص ى٦ط١ٛ ٚ٭دٚی ٬ ٥ٚ س٫ -
٩ٛ٧٦ است ٚسی ٚٯ ٖج١ اص ث٣٭ٌ حٕ تػشِ دس ا٦٭ا٢ص سا ٪ذاسد، ثت٭ا٪ذ چٟ٭٪ٯ : سا ایزبد ٚشد ٚٯ

ا٦ب٤ ض٭د. ٬ ای٩ ٧ٰب٨ چیضی است ٚٯ ٬غیت ا٦ب٤ سؾب ثٯ ا٦٭ا٠ خ٭د ثٯ يجذاهلل ث٩ ٦سب٬س تب ص٦ب٨ 
٬ ٧ٰچ٫ی٩ ٦ط١ٛ ٚ٭دٚی ٪یض دس ص٦ب٨ ر٭اد ٪یض تٛشاس ضذ چ٭٨  ،٫ٚذ ثب٢ٍ ضذ٨ ر٭اد، آ٨ سا تأییذ ٦ی

  .96ص٪ذش ٰبدی ٰٓت سب٠ داضت٬ٖتی ٬ْبت ٚشد ْش
ای٫ٱب ثًؿی اص ٦طٛالتی ث٭د ٚٯ ٚبتت دس ر٭اة آ٨ ثٯ ای٩ سؤا٠ ٦ٱ٥ رٚش ٚشدٮ است ٚٯ: چٟ٭٪ٯ 

 يٗیذٮ ا٦ب٦یٯ ض١ٛ ٞشْت؟ ٬ ثٯ دست چٯ ٚسی ت٭سًٯ یبْت؟ ٬اهلل اي٥٣.
 

 :تحَالت فکز سیاسی ضیعِ بعذ اس غیبت
طیًی( سا ثٯ تح٭الت تٓٛش سیبسی ضیًٯ اص یٙ س٭٤ ٚتبثص )تك٭س ا٢ٓٛش ا٢سیبسی ا٢ ٚبتت ثیص

٬ ثٯ  ،ثش آ٨ َب٢ت ث٭د« تٓٛش ا٪تهبس»ای ٚٯ  ثًذ اص َیجت اختػبظ دادٮ است، رذای اص ٰش ٦شح٣ٯ
٬ سیبسی ضیًٯ ثش آ٨ َب٢ت ضذٮ  ٦97شح٣ٯ ٦ًبغشی سسیذٮ است ٚٯ ٦ز٧٭يٯ پیط٫ٱبدٰبی ایزبثی

 ٬ ٬الیت ْٗیٯ ثبسصتشی٩ آ٪ٱب است.  ،است
ای ْت٭اٰب ٬ آسای ي٧٣بی  ای ٚٯ دس ٰش ٦شح٣ٯ ثٯ ٞ٭٪ٯ ،یٗی سا آ٬سدٮ استٚبتت ٬غّ ي٧٣ی دٖ

ای ٚٯ ثشای خ٭ا٪٫ذٮ ٪ٟشضٱبی تٓٛش سایذ ٬ تٓٛش َیشسایذ دس ٰش  دٰذ. ثٯ ٞ٭٪ٯ آ٨ ٦شح٣ٯ سا ٪طب٨ ٦ی
 دٰذ. ای سا ت٭ؾیح ٦ی د٬سٮ

بسی ٬ ٰبی سی ث٭د٨ غح٫ٯ ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ٚبتت ثیب٨ ٚشد ٦شح٣ٯ ا٠٬ ثًذ اص َیجت، د٢ی١ س٣جی
ضذ٨ ثبة رٱبد ٬  ای ثستٯ تشی٩ ي٧٣بی ا٦ب٦یٯ دس ٦شح٣ٯ تبصٮ ای ٚٯ ثشرستٯ ارت٧بيی است. ثٯ ٞ٭٪ٯ

ارتٱبد ٬ ر٧٭د س٬ایبت سا ث٫یب٨ ٪ٱبد٪ذ. ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ تًكی١ ٚشد٨ حذ٬د )حذ ضشيی رشای٥( ٬ ٫٦ى 
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٭دداسی ٚشد٪ذ ٬ ارشای ٖػبظ سا ث٫ب ٪ٱبد٪ذ. ٬ اص ثسیبسی اص ٦هبٰش ا٦ش ثٯ ٦ًش٬ِ ٬ ٪ٱی اص ٫٦ٛش خ
 .98٪٧بص ر٧ًٯ سا تًكی١ ٚشد٪ذ ٬ سبیش ٦هبٰش دیٟش

 ٢٬ی ٚبتت د٬ ٬اًٖٯ ٦ٱ٥ سا ثٯ تٓٛش ضیًٯ اختػبظ دادٮ است:

 .باس بَدى اجتْاد ًخست:
سایذ ث٭د، حس٩ ث٩ يٗی١ ٪٧ًب٪ی دس ا٬اسف ٖش٨ چٱبس٤  ثًذ اص ای٫ٛٯ ٦زٰت اخجبسی ٦زٰتِ

٤ سا آ٬سد. سپس ثًذ اص ٬ی سیذ ٦شتؿی آ٨ سا تأییذ ٚشد. ٪هشیٯ ربیض ث٭د٨ ارتٱبد دس ص٦ب٨ َیجت ا٦ب
ت٣ٗیذی ثب ح٣٧ٯ ثضسٞی ٦٭ارٯ ضذ٪ذ. ٬ ای٩ رشیب٪ی ث٭د ٚٯ ثب اغ١ ا٦ب٦ت ضبیى  ٞش٬ٮ٢٬ی اص قشِ 

اغ٭٢ی ٚٯ ٖبئ١ ثٯ ثبص ث٭د٨  ٞش٬ٮضذ. ا٦ب٦تی ٚٯ ثخبقش آ٨ ٬ر٭د ا٦ب٤ ٦ًػ٭٤ ٬ارت ضذٮ ث٭د. ای٩ 
 .99ٯ پیذا ٚشد تب ربیی ٚٯ دس ٦یب٨ ضیًیب٨ ا٦ش٬ص ٣َجٯ یبْتدس٬اصٮ ارتٱبد است ٧ٰچ٫ب٨ ت٭سً

 

 .دٍم: بِ دست گزفتي رّبزی سیاسی بِ ٍسیلِ ٍالیت فقیِ
ثًذ اص آ٪ٛٯ ضیًیب٨ حشٚت ٬اسد ضذ٨ ثٯ ًْب٢یت سیبسی سا ٧ٰشاٮ ثب ٪هشیٯ ْشاٞیش ٪ع ٬ يػ٧ت 

حذ٬د ثٯ ْٗٱب ضش٬و دیذ٪ذ، تٓٛش ثبص ث٭د٨ ٦طبسٚت سیبسی ثب ْت٭ای ٬اٞزاسی ارشای ثًؿی اص 
ضذ. )ٚٯ دس اغ١ رضء غالحیتٱبی ا٦ب٤ ث٭د( سپس ای٩ ا٦ش ٪یض ت٭سًٯ پیذا ٚشد ثٯ ق٭سی ٚٯ 

 .61( ثخطٱبی  صٚبت ٬ خ٧س سا دس غالحیتٱبی ْٗٱب ٬اسد ٚشد ٰ 171-474اث٭غالح ح٣جی )
ش داد آ٦ذ ٬ ٪یبثت ٦حذ٬د ْٗٱب سا ثٯ ٪یبثت ي٧٭٦ی ثشای ْٗیٯ ٞستش 63ثًذ اص ا٬ اث٭ا٢حس٩ ٚشٚی

٬ ثشای ا٢٬ی٩ ثبس دس تبسیخ ٦زٰت ضیًٯ ٚتبثی سا دس ٦٭سد  ،تب دس خال٠ آ٨ ثت٭ا٪ذ ٚبس سیبسی ث٫ٛذ
 .62احٛب٤ خشاد تأ٢یّ ٚشد

سپس ای٩ ا٦ش ادا٦ٯ پیذا ٚشد تب ای٫ٛٯ خ٧ی٫ی تٓٛش ؾش٬ست ٬الیت ْٗیٯ سا آ٬سد ٬ ٣ٞپبیٟب٪ی ٖبئ١ 
اص ٢حبل ي٣٧ی ٪هشیٯ ا٦ب٦ت  ٫ٚذ ٚٯ ضیًٯ ٦یٚشدٮ ٬ ثیب٨ ثٯ ٬ر٭ة آ٨ ضذ. ٬ دس ای٫زب ٚبتت تأ١٦ 

تطشیًی ٬ : ی٫ًی د٬ س٩ٚ ،سا ٪ذاضت٫ذ. چ٭٨ آ٪ٱب ارشای د٬ س٩ٚ ا٦ب٦ت سا ثٯ ْٗٱب ٬اٞزاس ٚشدٮ ث٭د٪ذ
 ت٫ٓیزی.

ضبیستٯ است ٚٯ دس اسبس تٓٛش ا٦ب٦یٯ ثبص٪ٟشی ض٭د ٬ اص ضش٬ـ يػ٧ت »ٞ٭یذ:  اح٧ذ ٚبتت ٦ی
ٚٯ « ٦ٱذ٬یت»٫ی )ا٦ب٤( دست ثشداس٪ذ ٬ دس ٦٭سد ْشؾیٯ ٬ ٫٦ػ٭ظ ث٭د٨ ا٦ب٤ دس سال٢ٯ ي٣٭ی حسی
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تزذیذ٪هش « ا٦ب٤ ٦ًػ٭٤ ٬ ٦ًی٩ اص قشِ خذا٬٪ذ»٬ حت٧ی ث٭د٨ ٬ر٭د « ا٦ب٦ت ا٢ٱی»اص ٪هشیٯ 
٫٫ٚذ. ٬ٖتی ا٦ٛب٨ ثشپبیی یٙ د٢٬ت ت٭سف ْٗیٱی يبد٠ یب ٦ؤ٫٦ی يبد٠ سا ربیض ثذا٪ی٥، دیٟش ٪یبصی 

٬  تًب١٦ٰیچ اص ٰضاس سب٠ ثب ٦شد٤ ٪یض  ٦ذت ثیص٫ٛٯ دس ثذ٨٬ ای ،٪یست« ا٦ب٤ ٦ًػ٭٤» تثٯ ْشؾی
 .61«داضتٯ ثبضذ٥ٰ ی استجبق

ث٫بثشای٩ ٚبتت تشدیذی ٪ذاسد دس ای٫ٛٯ ٪هشیٯ ا٦ب٦ت سا ثٯ یٙ ٪هش اص ثی٩ سْتٯ ٬ ثیٱ٭دٮ ٬غّ 
ٞیشی ٚشد٪ذ. ٬ ٬اًٖیت آ٪ٱب ثب ٬اًٖیت ٚسب٪ی  ٫ٚذ. چ٭٨ ضیًٯ اص ٢حبل ي٣٧ی اص ٦ٓٱ٭٤ ا٦ب٦ت ٫ٚبسٮ

 بئ١ ثٯ ٪ع ٬ يػ٧ت ٪یست٫ذ ٰیچ ْشٖی ٪ذاسد.ٚٯ ٖ
 :ی ٚبتت دس ٦٭سد ا٦ب٦ت يجبست٫ذ اصثٯ ق٭س خالغٯ اْٛبس اسبس

 ٫٫ٚذ. ثش ٪ٗیؽ ٪هشیٯ ا٦ب٦ت دال٢ت ٦ی ،ا٢ّ( ٖشآ٨ ٬ س٫ت ٦ت٭اتش ٬ ٬ٖبیى تبسیخی
ٛی اص ضش٬ـ حب٥ٚ ٦س٧٣ب٨ ة( ايتٗبد ثٯ ٫٦ػ٭ظ ث٭د٨ ا٦ب٤ ٬ يػ٧ت ٬ آ٨ سا ثٯ ي٫٭ا٨ ی

اص اثذايبت ثًؿی اص ٦ت٧٣ٛب٨ ضیًٯ ٦ب٪٫ذ ٰطب٤ ث٩ ح٥ٛ ٬ ٰطب٤ ث٩ سب٥٢ ر٭ا٢یٗی ٬  ٖشاسداد٨،
٦ؤ٩٦ ا٢كبٔ دس ٪ی٧ٯ ٖش٨ د٤٬ ٰزشی است. ای٩ ثش خالِ ٦ذسسٯ ا١ٰ ثیتی است ٚٯ يػ٧ت ثشای 

 آ٪ٱب ضشـ ٪یست ٬ ٰیچ ٪ع غحیحی اص آ٪ٱب دس ای٩ ٦٭سد ٪یب٦ذٮ است.
بت ا٦ب٦ت ٬ ثبسص ضذ٨ اضخبظ ٦تًذدی اص ت( ؾًّ ٪ػ٭ظ دس ثسیبسی اص ربٰب ثشای احج

سا « د٢ی١ ايزبص»٬ « د٢ی١ ي١ٗ»ٰبض٥ دس ص٦ب٨ ائ٧ٯ، غبحجب٨ ٪هشیٯ ا٦ب٦ت سا ثش آ٨ داضت ٚٯ  ث٫ی
 ثشای احجبت ا٦ب٦ت خ٣ٕ ٫٫ٚذ ٬ دس ای٩ ساٮ داستب٪ٱبی خیب٢ی صیبدی دسست ٚشد٪ذ.

اْٛبس رذیذ دس ٦٭سد ای٩  ث( ٦طٛالتی ٚٯ ٪هشیٯ ا٦ب٦ت ثب آ٨ ٦٭ارٯ ضذ ٪ٗص ثضسٞی دس تج٣٭س
٦خب٢ٓت ا١ٰ ثیت ٚٯ ا٢٬ی٩ آ٪ٱب غبدٔ ث٭د ثب  ٪هشیٯ داضت. ٬ ٦ٱ٧تشی٩ ای٩ ٦طٛالت يجبست٫ذ اص:

٪هشیٯ ٪ع ٬ يػ٧ت ٬ انٱبس ثیضاسی ٬ ثشائت خ٭د اص ثًؿی اص اضخبظ. ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ دیذی٥ ٦شٜ 
ٛشی ثذ٨٬ اس٧بيی١ ث٩ رًٓش دس ص٦ب٨ پذسش، سپس ٦ط١ٛ ٚ٭دٚی ا٦ب٦ب٨ ٬ ٬ْبت حس٩ يس

 ْشص٪ذ. ٬ ای٩ ا٦ش ثٯ ٪هش ٩٦ )ٚبتت( ٧ٰب٨ چیضی است ٚٯ ثٯ تذسیذ ٪هشیٯ ا٦ب٦ت سا دسست ٚشد.
د( ا٦ب٦یٯ ٫ٰٟب٦ی ٚٯ ثبص ث٭د٨ ثبة ارتٱبد دس ٦زٰت سا ايال٤ ٚشد٪ذ، اص ٢حبل ي٧٣ی اص ٦ٓٱ٭٤ 

 غح٫ٯ ٚشد٪ذ.ٞیشی ٚشد٪ذ. ٬ اخیشاً ثبة ًْب٢یت سیبسی سا ثٯ اس٥ ٬الیت ْٗیٯ ٬اسد  ا٦ب٦ت ٫ٚبسٮ
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 هطلة پٌجن: ًظریِ کاتة در هَرد ههدٍیت هحود تي حسي
 

٪هشیٯ ٦ٱذ٬یت ٦ح٧ذ ث٩ حس٩ يسٛشی اص ثبسصتشی٩ ٖؿبیبیی است ٚٯ ٚبتت دس ٫٦بٖطبت خ٭د 
 دس ٦٭سد دسست ٚشد٨ ٦زٰت ضیًٯ ا٪زب٤ دادٮ است.

ث٣ٛٯ ا٬ اص  ،خ٭اٰذ ٪هشیٯ آ٦ذ٨ ٦ٱذی آخش ص٦ب٨ سا ٪ٓی ٫ٚذ ٚبتت ثیب٨ ٚشدٮ است ٚٯ ا٬ ٪٧ی
. ٬ ای٩ ٧ٰب٨ چیضی ٫ٚ64ذ ٚٯ ٦ح٧ذ ث٩ حس٩ ٧ٰب٨ ٦ٱذی است غحت ٬ دسستی ای٩ ا٦ش ثحج ٦ی

ْشؾیٯ ٦ٱذی ٦ح٧ذ »است ٚٯ ٚبتت سا ٬اداضتٯ است ٚٯ ي٫٭ا٨ تحٗیٕ خ٭د سا دس ٦سأ٢ٯ ٦ٱذ٬یت 
 ٞزاضتٯ است.« ث٩ حس٩ يسٛشی

 اص: خالغٯ اْٛبس اح٧ذ ٚبتت ٚٯ دس ای٩ ٦٭سد ٦كشح ٚشدٮ است يجبست٫ذ
ث٭دٮ ( ٨261 ْشص٪ذ، ٚٯ دس سب٦شاء ٬ سب٠ )احجبت ٬ْبت ا٦ب٤ یبصد٥ٰ )حس٩ يسٛشی( ثذ٬ ٪خست:

 .69است
تٗسی٥ ٦یشاث حس٩ يسٛشی ثی٩ ٦بدسش )حذیج( ٬ ثشادسش )رًٓش( ثٯ ت٫ٱبیی ٬ ثب : د٤٬

 .66ضٱبدت ٖبؾی سب٦شاء
داسد ث٫بثشای٩ تٗسی٥ ای دس ض٥ٛ  ٚشد ٚٯ اص ا٬ ثچٯ ٫ٚیض حس٩ ٚٯ غٗی١ ٪ب٤ داضت، اديب ٦ی: س٭٤

 .٦67یشاث ٦ت٭ّٖ ضذ تب اص ثبسداس ٪ج٭د٨ ٬ی ٦ك٧ئ٩ ضذ٪ذ
ثًذ اص ٬ْبت حس٩ ثذ٨٬ ْشص٪ذ ضیًیب٨ دس سشٞشدا٪ی ضذیذی اْتبد٪ذ. ٬ ثٯ چٱبسدٮ ْشٖٯ : چٱبس٤

تٗسی٥ ضذ٪ذ. ٚٯ یٛی اص آ٪ٱب ٖبئ١ ثٯ ٬ر٭د ْشص٪ذ ٦خٓی ضذ. ٬ ای٩ ٧ٰب٨ سشٞشدا٪ی است ٚٯ 
چٯ سشٞشدا٪ی يهی٧تش اص ای٩ ٚٯ ثبيج ض٭سش ٦شدا٨ ثسیبس ضذ؟ ٬ »ٞ٭یذ:  ی٪٧ًب٪ی دس ٦٭سد آ٨ ٦

 .68«رض يذٮ ثسیبس ٧ٚی ثبٖی ٪٧ب٪ذ٪ذ. ٬ ثذی٩ تشتیت ٦شد٤ دس ضٙ ٬ تشدیذ اْتبد٪ذ
ٚبتت ثیب٨ ٚشدٮ است ٚٯ دالی١ ْشؾیٯ ٦ٱذ٬یت ٦ح٧ذ ث٩ حس٩ ٚٯ ثٯ آ٨ استذال٠ ٚشدٮ : پ٫ز٥

 ض٭د يجبست٫ذ اص: ٦ی
٥ ثٯ ٬ر٭ة ا٦ب٤ ٦ًػ٭٤ است. یب د٢ی١ ٪٣ٗی ٚٯ دس آ٨ ٬يذٮ آ٦ذ٨ ٦ٱذی دادٮ د٢ی١ ي٣ٗی ٚٯ ٖبئ

ای ٚٯ ٞٓتٯ  ضذٮ ثبضذ. یب د٢ی١ تبسیخی ٖبئ٥ ثٯ ضٱبدت ٚسی ٚٯ ٦ٱذی سا دیذٮ است. یب د٢ی١ ٦ًزضٮ
ٚشد٪ذ، اخجبس ٦ٱذی  ث٭د٨ ٚٯ تػ٭س ٦ی ض٭د ت٭سف ٪بیجب٨ ٦ٱذی ا٪زب٤ ضذٮ است. ٬ اخجبس َیجی ٦ی

٫٫ٚذ ٬ ثب سشٞشدا٪ی ٬ تٗسی٥  ٰبی ضیًٯ اديب ٦ی د٢ی١ ار٧بيی ٚٯ ثًؿی ضخػیت است. ٬ اخیشاً
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 .٫٫ٚ69ذ ضیًٯ  ثًذ اص ٬ْبت حس٩ ثذ٨٬ ْشص٪ذ نبٰشی ٦خب٢ٓت ٦ی
 ثشسسی دالی١ ْشؾیٯ ٦ٱذ٬یت ٦ح٧ذ ث٩ حس٩ ت٭سف اح٧ذ ٚبتت.: ضط٥

سد ٚشدٮ  ٚشد، استبد اح٧ذ ٚبتت دالی١ پیطی٩ سا ٚٯ ٬الدت ٦ح٧ذ ث٩ حس٩ )٦ٱذی( حبثت ٦ی
ا٪ذ. ٬  ٞٓت٫ذ ضخع ٦ًی٫ی سا رٚش ٪ٛشدٮ است. س٬ض٩ است ٬ٖتی ا١ٰ ثیت اص ٦ٱذی سخ٩ ٦ی

 .71ثبضذ اْض٬٪ی دايیب٨ ٦ٱذ٬یت اص ٦یب٨ خ٭د ا١ٰ ثیت ٬ َیش اص ٦ح٧ذ ث٩ حس٩ د٢ی١ ای٩ ا٦ش ٦ی
٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ٚبتت ثیب٨ ٚشدٮ است، اغ١ اضتجبٮ س٬ضی ٚٯ احجبت ٫٫ٚذٞب٨ ٬الدت ٦ٱذی دچبس آ٨ 

خ٭است٫ذ ٬الدت ضخع ٦ًی٫ی سا حبثت ٫٫ٚذ. ٬ ٚبتت ثٯ ق٭س  ای٩ ث٭د ٚٯ ثب ي١ٗ ٦ی ،ٮ ث٭د٪ذضذ
دا٪ذ، چ٭٨ احجبت ٬الدت یب ٬ر٭د ٰش ا٪سب٪ی یب  ٣ٚی ٦خب٢ّ ای٩ ا٦ش است ٬ آ٨ سا اضتجبٮ ٬اؾحی ٦ی

 .٬73 یب ثب ٪١ٗ ت٭اتش ٦شد٤ ثش ای٩ ا٦ش است ،ثبضذ ثب د٢ی١ تبسیخی است ٚٯ ا٬ ٦٭ر٭د ٦ی
ثٯ ٪هش ٩٦ خ٭ا٪٫ذٮ ٧ً٦٭٢ی ٪یبصی ثٯ تح١٧ ٚشد٨ س٪ذ دسس ي٥٣ »ٞ٭یذ:  ای٩ ٚبتت ٦یث٫بثش

س٬ایت ٬ دسایت ٪ذاسد تب ص٦ب٪ی ٚٯ س٬ایتٱبی تبسیخی ٬اسدٮ سا دس ٦٭سد صادٞبٮ ا٦ب٤ ٦ح٧ذ ث٩ حس٩ 
یب ای٩ س٬ایتٱب اص ي٧٣بی ٦تخػع تبسیخ ثبضذ. چ٭٨ ٦ؤ٢ٓب٪ی ٚٯ ای٩ س٬ایتٱب  ،يسٛشی ثشسسی ٪٫ٛذ

ا٪ذ: ٦ب  ا٪ذ. ٬ دس آَبص ٞٓتٯ ا٪ذ خ٭د سا اص ايت٧بد ثٯ احبدیج ؾًیّ سٰب٪یذٮ ٚتبثٱبیطب٨ آ٬سدٮ سا دس
٫ٚی٥ ٬ ٪یبصی ثٯ س٬ایتٱبی  ٬ر٭د )ا٦ب٤ د٬اصد٥ٰ( سا اص ساٰٱبی ٣ْسٓی ٬ يٗال٪ی ٦ًتجش ٪هشی حبثت ٦ی

 .72ی٥آ٬س ٦ب ْٗف س٬ایت سا ثشای اس٫بد ٬ ٦ح٥ٛ ٚشد٨ ٬ تأییذ آ٨ دس ٦ی ،تبسیخی ٪ذاسی٥
قشِ ٪سجت ثٯ ا٧ٰب٠ ي٧٣ب دس ق٭٠ تبسیخ  ضخع ٦حٕٗ ٬ ثی»٫ٚذ ٚٯ  ٧ٰچ٫ی٩ ٚبتت ايتشاِ ٦ی

ٰبی تبسیخی دس ٦٭سد احجبت ٬الدت ٬ ٬ر٭د ا٦ب٤ د٬اصد٥ٰ ٦ح٧ذ ث٩ حس٩ يسٛشی دچبس  ثشسسی
 .71«ض٭٪ذ حیشت ٬ ضٟٓتی ٦ی

 

 .ًقذ رٍایتْای تاریخی تَسظ کاتب
٭سد س٬ایتٱبی تبسیخی سخ٩ ٞٓت غذ٬ٔ )پسش( ث٭د. ٚبتت ٦ًتٗذ است ٚٯ ا٢٬ی٩ ٚسی ٚٯ دس ٦

ق٭سی آ٦ذ. سپس س٬ایتٱبی  ،٬ ای٩ غذ سب٠ ثًذ اص ٬ْبت يسٛشی ث٭د. سپس غذ سب٠ ثًذ اص ٬ی
ٰبی ٦شس١ یب ٪١ٗ ضذٮ اص ربٰال٨ ٬ َالت  ٰب ٬ اسك٭سٮ تبسیخی آ٪ٱب رب٦ى ت٧ب٦ی حٛبیتٱب ٬ ضبیًٯ
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ب٪٫ذ ٪٭ثختی ٬ سًذ اضًشی ٧ٖی ٬ اث٩ ثبث٭یٯ است. چشا ای٩ ٦ؤ٢ٓب٨ ٪ی٧ٯ د٤٬ ٖش٨ س٭٤ ٰزشی ٦
تب ربیی ٚٯ ْٗف ٣ٚی٫ی داستب٨ آ٨ ٦شد ٫ٰذی سا آ٬سدٮ است  ؟غذ٬ٔ )پذس( ٬ ٪٧ًب٪ی سخ٫ی ٪ٟٓت٫ذ

یبثی٥ ٚٯ ٦ز٧٭يٯ  ٚٯ اص ٚط٧یش ٦سبْشت ٚشد تب ٦ٱذی سا ثط٫بسذ؟ دس حب٢ی ٚٯ غذ٬ٔ )پسش( سا ٦ی
 .74آ٬سی ٬ حجت ٚشد ثضسٞی سا دس ص٦ب٨ ٚ٭تبٰی ر٧ى

 : ٞ٭یذ دالی١ تبسیخی دس ای٩ ٦٭سد خی٣ی آضٓتٯ است اص ر٣٧ٯ ٚبتت ٦ی: د٤٬

آیب ٦بدس ٬ی ٫ٚیضی ثٯ اس٥ ٪شٞس یب س٭س٩ یب غٗی١ یب خ٧ف یب  تعییي َّیت هادر هْذی: (3

 .79یب ص٪ی ثٯ اس٥ ٦شی٥ دختش صیذ ي٣٭یٯ ث٭دٮ است؟ ،ث٭دٮ است ٯسیحب٪ٯ یب ٣٦یٛ

 ؟٬ْبت پذسش ضص سب٢ٯ ث٭دٮ یب ٰطت سب٢ٯب٨ آیب ٬ی دس ص٦ تعییي تاریخ ٍالدت هْذی: (2

یب ثٯ  ،آیب اص قشیٕ قجیًی ٬ دس سح٥ ٦بدسش ث٭دٮ رٍش حول ٍ باردار ضذى بِ هْذی: (1

 ا٪ذ اص پٱ٣٭ی ا٬ ث٭دٮ است؟ ای چ٫ب٨ ٚٯ ٞٓتٯ غ٭ست اسك٭سٮ

یب اص ربٰبی دیٟش ٦خ١  ،آیب ا٬ اص ٦زشای قجیًی ثٯ د٪یب آ٦ذٮ است رٍش بِ دًیا آهذى هْذی: (4

 پذیذ آ٦ذٮ است؟سا٨ 

 آیب ا٬ ٫ٞذ٤ ٞ٭٨ ث٭دٮ یب سٓیذ س٬ی؟ رًگ ٍی: (9

یب چ٫ب٨ ٚٯ دس ثًؿی اص س٬ایتٱب  ،آیب ثٯ ق٭س قجیًی سضذ ٚشدٮ استٍش رضذ ٍ ًوَ اٍ: س (6

ای ث٭دٮ است؟ ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ دس س٬ایبت آ٦ذٮ است ا٬ دس یٙ س٬ص ا٪ذاصٮ  ا٪ذ، ثٯ غ٭ست اسك٭سٮ ٞٓتٯ
٬  ،ایت دیٟشی آ٦ذٮ است ٚٯ ا٬ دس یٙ س٬ص ا٪ذاصٮ یٙ ٰٓتٯٚشد. ٬ دس س٬ یٙ سب٠ دیٟشا٨ سضذ ٦ی

ای ثبیذ ا٬ دس ص٦ب٨ ٬ْبت  ٚشد. ٦ج٫ی ثش ای٩ س٬ایبت اسك٭سٮ دس یٙ ٰٓتٯ ا٪ذاصٮ یٙ ٦بٮ سضذ ٦ی
 ض٫بخت. پذسش ٦شد ثضسٞی ث٭دٮ ثبضذ. تب ربیی ٚٯ ي٧ٯ ا٬ حٛی٧ٯ ا٬ سا ٪٧ی

اش رض یٙ ثبس  ب آ٦ذٮ است ٚٯ ي٧ٯدس ثًؿی اص س٬ایتٱختالف در پٌْاى ٍ هخفی بَدى اٍ: ا (7

 .76دیذ ا٬ سا ٪ذیذٮ است. ٬ دس س٬ایتٱبی دیٟشی آ٦ذٮ است ٚٯ ٰش چٱ١ س٬ص یٙ ثبس ا٬ سا ٦ی
ای٩  ،ثذی٩ تشتیت استبد اح٧ذ ٚبتت ٦ًتٗذ است ٚٯ ؾ٩٧ اختالْبت ضذیذ دس س٬ایتٱبی تبسیخی

ثسیبسی اص ٦ت٧٣ٛب٨ ضیًٯ ٬  ا٦٭س ثشای سدٚشد٨ ٧ٰٟی آ٪ٱب ٚبْی ٰست٫ذ. ٬ ای٩ ٧ٰب٨ چیضی است ٚٯ
ٞشیض٪ذ. ٬ اص تشس ای٫ٛٯ دس ت٫ٟ٫بی اختالِ  ٦ًتٗذا٨ آ٨ اص ثحج ٬ ٫٦بنشٮ دس ای٩ س٬ایبت ٦ی

 ٫٫ٚذ. س٬ایتٱبی تبسیخی ٞیش ٪٫٫ٛذ، ثشای احجبت ٦ك٣٭ثطب٨ ثش استذال٠ ي٣ٗی تٛیٯ ٦ی
 

 .ًقذ ضْادت ٍ گَاّی ًایبْای چْارگاًِ تَسظ کاتب
٦ٱذی قشِ ای٫ٛٯ اص  اديبىذ، ثٯ آ٬س٪ ٦شد٤ ٦ی شاىٰبیی ٚٯ ث ٬ ٪ب٦ٯ ضٱبدت ٪بیجٱبی چٱبسٞب٪ٯ
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است، اص ٦ٱ٧تشی٩ دالی١ ٦كشح ضذٮ دس احجبت ٬ر٭د ٦ٱذی است. ٬ دس چبسچ٭ة تحٗیٕ ٚبتت دس 
آیب ای٩ ٪بیجب٨ ٬اًٖبً غبدٔ ٰست٫ذ؟ آیب  ٦سأ٢ٯ ٬الدت ٦ٱذی سؤاالتی ٦كشح ضذ ٚٯ يجبست٫ذ اص:

٫٫ٚذ ٬  سا تأییذ ٦ی ٪بیجب٨ٰبی  ٨ ار٧بو داس٪ذ؟ چٟ٭٪ٯ ثًؿی اص ضیًیب٨ ٪ب٦ٯضیًیب٨ ثش ايت٧بد ای٩ ٪بیجب
 ٪ذ؟تس٣ی٥ ایطب٨ ضذ

 ٫ٚذ:  ثی٫ی٥ ٚٯ ا٬ ثیب٨ ٦ی دس ٦یب٨ ر٭اثٱبی ٚبتت ثٯ ای٩ سؤاالت ٦ٱ٥، ٦كب٢ت صیش سا ٦ی
ٚشد٪ذ ٚٯ ٚبن٥  نبٰش ٪بیت ث٭د٨ ثشای ٦ٱذی رذیذ ٪یست. چ٭٨ ثًؿی اص ضیًیب٨ اديب ٦ی (3

سپس یٛی اص آ٪ٱب خ٭د سا ثٯ ي٫٭ا٨ ٪بیت ٚبن٥ ٦ًشْی ٚشد ٬ ثٯ ٦شد٤ ا٦ش ٚشد ٚٯ ا٦٭ا٠  ،ت٪٧شدٮ اس
 .٬77 ٰذایبیی خ٭د سا تٗذی٥ ا٬ ٫٫ٚذ

٦ذيیب٨ ٪یبثت ٦ٱذی )٦ح٧ذ ث٩ حس٩( ثیست ٬ چ٫ذ ٪ٓش ث٭د٪ذ. ٬ ٚبتت ي٣ت اْض٬٪ی اديبی  (2
 .78دا٪ذ ٦ی ب٨ ث٭دثشای ٦ذيیٚٯ ارت٧بيی  ،٪یبثت سا ر٣ت ٫٦ًٓتٱبی ٦بدی ٬ ربیٟبٮ سیبسی

٫ٚذ. ٬ ٦ًتٗذ است آ٪چٯ سا ٚٯ  ٚبتت دس تأییذ ٦ػذاٖٱبی ٪بیجب٨ چٱبسٞب٪ٯ ایشاد ٬اسد ٦ی (1
ق٭سی اص آحبس ٪١ٗ ضذٮ اص ٦ٱذی دس ٦٭سد تضٚیٯ خ٭دضب٨ آ٬سدٮ است ٧ٰب٨ س٬ش ؾًیٓب٨ ٬ 

تٗذیس ثبضذ. )ثٯ ٫ً٦بی ای٫ٛٯ آ٪ٱب خ٭دضب٨ سا  ٬ ای٩ َیش اص ٪١ٗ خ٭د ٪بیجب٨ ٦ی ،ربٰال٨ است
 .79ٚشد٪ذ( ٦ی

ضٙ ٬ تشدیذ ضیًیب٨ دس غذاٖت ٪بیجب٨ ثٯ سجت ْض٬٪ی ٦ذيیب٨ ٪یبثت. ٬ ٦طبرشٮ ٦یب٨ آ٪ٱب ٬  (4
ٚشد٪ذ ٚٯ  ا٪ذ. ٬ ٪٭اة اديبی آ٬سد٨ ٚتبة اص صثب٨ ٦ٱذی ٦ی ٦خٓی ٚشد٨ ا٦٭ا٢ی ٚٯ ٞشْتٯ

  .81«٫٫ٚذٞب٨ آ٨ سا تٛزیت ٚشد٪ذ ضٙ

ٚشد٪ذ.  پشست ٬ ٦ب٠ د٬ست ٦تٱ٥ ٦ی سا ثٯ ٦ب٠ٞ٭یذ ٚٯ ٪بیجب٨ چٱبسٞب٪ٯ سٖیجب٨ خ٭د  ٚبتت ٦ی (9
ٞٓت٫ذ ٚٯ ریشٮ خ٭اس س٣كب٨ ٰست٫ذ. ٬ ای٩ چیضی است ٚٯ ٚبتت دس ٬ر٭د آ٨ ٦یب٨ ٪بیجب٨  ٬ ٦ی

 .83ثی٫ذ چٱبسٞب٪ٯ ٬ سبیش ٦ذيیب٨ ْشٖی ٪٧ی

٫ٚذ، يذ٤ ثشپبیی ٬  آ٪چٯ ٚٯ ٚبتت دس ٦٭سد ضٙ خ٭د ٪سجت ثٯ ٪بیجب٨ چٱبسٞب٪ٯ استذال٠ ٦ی (6
ٚشد٨ ا٦٭ا٠ ٬  ٪ٗص ْش٫ٰٟی ثشای خذ٦ت ثٯ ضیًٯ ٬ ٦س٧٣ب٪ب٨ ث٭د. َیش اص ر٧ى ارشای ٰش ٪٭و

یبثذ  ای٩ ا٦ش سا دس دیذٞبٮ ٪بیت س٭٤ )٪٭ثختی( دس ٦ی ،اديبی داد٨ ای٩ ا٦٭ا٠ ثٯ ٦ٱذی. ٬ ٚبتت
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ثٯ  ،سا ح١ ٫ٚذٚٯ ثب ٥ٰ اختالِ ٚشدٮ ث٭د٪ذ ثشد تب ٦ط١ٛ ض٧٣ُب٪ی  ٬ٖتی ٚٯ ثٯ ي٧٣بی ٥ٖ پ٫بٮ ٦ی
 ٬ر٭د ٰش ٪٭و استجبقی ثب ا٦ب٤ ٦ًػ٭٤.خبقش يذ٤ 

٬ ا٪جبضت٩ ای٩  -٦ًبغش ٪٭ثختی  -٧ٰچ٫ی٩ ٚبتت ٦ًتٗذ است ٚٯ تأ٢یّ ٚتبة ٚبْی ت٭سف ٣ٚی٫ی 
ٚتبة اص احبدیج ؾًیّ ٬ اْشاقی ٬ يذ٤ ت٣ًیٕ ٪٭ثختی یب ٪بیت دیٟشی ثًذ اص ٬ی، د٢ی١ 

 .82ث٭د٨ ْش٫ٰٝ ٪بیجب٨ است س٣جی
٦٭سد ٪ٗذ ٬  ،٫٫ٚذ اص رب٪ت ٦ٱذی است ٪بیجب٨ اديب ٦ی ٰبیی سا ٚٯ دسست ث٭د٨ ٪ب٦ٯ ،ٚبتت (7

٫٫ٚذٮ ثٯ ايتشاِ ا٪ذ ثب اس٫بدی ٪ب٣ً٦٭٤ ٬ ٣َ٭ شدٮدٰذ. چ٭٨ ٚسب٪ی ٚٯ آ٨ سا س٬ایت ٚ ثشسسی ٖشاس ٦ی
 .81ا٪ذ ي٧٣بی سرب٠ ضیًٯ آ٨ سا ٪١ٗ ٚشدٮ

ٞ٭یذ ٚٯ خی٣ی سًی ٚشدٮ است ٚٯ ٰش ٪٭و دست ٪٭ضتٯ یب ا٦ؿبی ا٦ب٤ ٦ٱذی سا  ٚبتت ٦ی (8
یص ضیًیب٨ ثیبثذ ٢٬ی احشی سا اص آ٨ پیذا ٪ٛشدٮ است. ٬ ای٩ ا٦ش ثبيج ضٙ ٬ تشدیذ دس ٬ر٭د پ

ا٪ذ.  ٰب اٖذا٤ ٪ٛشدٮ ض٭د. چ٭٨ ٪بیجب٨ ي٧٣بی ضیًٯ چٟ٭٪ٯ ثٯ ٦حبْهت اص ای٩ دست ٪٭ضتٯ ٰب ٦ی ٪ب٦ٯ
 .84پشداص٪ذ ٰبی خ٭د ٦ی ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ٰش ٞش٬ٰی ثٯ حٓم ٦ٱ٧تشی٩ دست ٪٭ضتٯ

ٛبس اح٧ذ ٚبتت ث٭د ٚٯ دس ٦٭ؾ٭و ٦ٱذ٬یت ٦كشح ٚشدٮ ث٭د ٬ ثٯ ق٭س خالغٯ ای٫ٱب ٦ٱ٧تشی٩ اْ
 يجبست٫ذ اص:

 ٪ٓی ٬الدت ٦ح٧ذ ث٩ حس٩ اص آَبص. (3
 ا٪ذ. ای است ٚٯ ثًؿی اص س٭در٭یب٨ ٬ َالت سبختٯ ٦ٱذ٬یت ٦ح٧ذ ث٩ حس٩ ٪هشیٯ (2

 يٗیذٮ ٬الدت ٦ح٧ذ ث٩ حس٩ ٬ َیجت ٬ی يٗیذٮ یٛی اص چٱبسدٮ ْشٖٯ ضیًٯ  است ٚٯ ثًذاً (1
  يٗیذٮ ت٧ب٤ ضیًیب٨ ضذ.
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