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نین 


مىٔى ٞبیماقی و مكگ همىاقه ـهه بٍك قا ؾقگیك ؼىؾ واؼحه اوث و اوىان بركای
ٌ٩ای ؼرىشً ال قويهرای مؽحف٩رب بهركه بركؾه اورث .شکرب ال وراؾهجركشه و ؾق
ؾوحكنجكشه قويهای ؾقماوب ،مكاش١ه به آشات و قواشات اورث .قواشرات زمٌرکب
٨كاواوب ؾق کحابهای قواشب ٌی١ه و ْ
وىب و٭ل ٌؿهاوؿ که گاه بكؼرب ال اشره قواشرات
ال ورىؿ اورحىاقی بكؼرىقؾاق ویىرحىؿ .ؾق اشره اظاؾشررد بره ٌرکل م ا ٥رهآمیرمی بررك
ٌ٩ابؽٍب بكؼب ال مىاؾ جأکیؿ ٌرؿه اورث .بره ٠ىرىان ومىوره ؾق ظرؿشرب ،ؼرىاَ
بىیاق ٨كاواوب بركای آب براقان ویىران ـکرك ٌرؿه اورث .زرووهً ظأرك بره قوي
کحابؽاوهای و با بهكهمىرؿی ال ٌریىه جعفیفرب ،برا جعفیرل مرحه و ورىؿ قواشرات آب
ویىان ،به اشه وحیصه قویؿه اوث که اشه قواشات ٠الوه بك اشىکره ال معحرىای ٬ابرل
 ٬ى ب بكؼىقؾاق و ىؾه و وىؿ آوها ویم مرىقؾ جكؾشرؿ اورث ،برا ْ
وا١٬یرثهرای ٠فمرب و
زمٌکب ویم ج١اقْ ؾاقوؿ.
کلیذواژهها :آب ویىان٩ٌ ،ابؽٍب آب ویىان ،قواشات زمٌکب.
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بیان مسأله

ببگمان ،قواشات ،ؾومیه مى  ٟجٍكش ٟاظکام و ٬ىاویه اوالمب هىحىؿ و اشه مٙف ب اوث که ٬ركآن
ُ َ َ
َٓ ٓ َ َ ِ ٓ ُ
آٌکاقا به آن جّكشط کكؾه اوثَ ﴿ :و أو َم ىا ّئ ٓیٯ ا فک َك ّ ح َ ِی َه ّ َفى ّان ما و ِرمَ ّئ ٓری ّه ٓ ﴾ و مرا اشره ـکرك
[٬رركآن] قا بررك جررى وررالَ کرركؾش  ،جررا آومرره برره وررىی مرركؾم وررالَ ٌررؿه اوررث برركای آوهررا قوٌرره

نینسا


والیٕوعل .ٔ:::بك اشه اوان شکب ال قوا ثهای زیام ك ج یه وظب اوث .اشه آشه بیاوگك اشره
اوث که ْ
وىث و ٬كآن همىىگ شکؿشگك بىؾه و مىفماوان با بهكهبكؾن ال هرك ؾو ،گركههرای لورؿگب
ؼرىؾ قا بگٍراشىؿ .آشرات و اظاؾشررد ٨كاوورب برك ررموم زیركوی ال زیرام ك اکرركم جأکیرؿ ومرىؾه اوررث
ٕظٍك B7:اظماب B87 :وىاء .ٔ>6:همیه امك با٠د ٌؿ جا بكؼب ال ا٨ركاؾ برا اوگیرمههرای مؽحفر،٧
قواشاجب قا بكواؼحه و به زیام ك وى ث ؾهىؿ ٕوک :مؿشكٌراوهچربْ B789 :79>; ،
ابىقشره:79=; ،
 ِ B7:8عب ِا ط .ٔ8<9 :7:8> ،زیام ك اکكم بكای شفرىگیكی ال گىرحكي قواشرات ش١فرب بره
کىاوب که ا٬ؿام به ش١ل ظؿشد مبکكؾوؿ هٍؿاق شؿی ؾاؾه و شهرى قا بكاشٍران زریًبیىرب کركؾه
اوث ٕوک:ا حكمفی .ٔ7>9 :79>? ،شکب ال آ٨ثهاشب که میكاخ مى٭ىَ زیرام ك همرىاقه گك٨حراق
آن بىؾه اوث Bزؿشؿه ٌىم اظاؾشد مىٔى ٞاوث.
شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

ؾق ظىلههای مؽحف ٧واقؾ ٌؿه و بكؼب ال م٩اهی واِىاب قا قواز ؾاؾهاوؿٌ .اشؿ بیٍرحكشه ظرىلهای
که ؾق آن قواشثهای واؼحگب واقؾ ٌؿهاوؿ ج٩ىیك ٬كآن کكش اوث .به ؼا٘ك اؼحّاقی کره ؾق و٭رل
ُ
٬ ُّ٬كآوب به کاق ق٨حهّْ ٬ ،اَ با اوح٩اؾه ال اظاؾشد مىٔرى ٞبره اشره ؾاورحانهرا ٌراغ و بركگ
مبؾاؾوؿ ٕوک ٘:ا٘ اشب .ٔ;/7 :7:7= ،ال وىی ؾشگك ،اظاؾشرب وشىؾ ؾاقؾ که مكبىٖ به ٕ٨راشل
ا٠مراَ اوررث .ؾق اشره اظاؾشررد ویرم اظاؾشررد مىٔررى ٞبره ٘ررىق گىرحكؾهای واقؾ ٌررؿهاوؿ .بكؼررب ال
ْ
محٍك٠ه بكای جك٤یب مكؾم به بكؼب  ٠اؾتها ا٬ؿام به ؤ ٟظؿشد مبکكؾوؿ .مكؾم هر بره ؼرا٘ك

شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

ظٕكت جالي ومىؾهاوؿ ٕوک :ویى٘ب .ٔ9 :7?=; ،اما ٠فبق ٤اشه جاليها ،اظاؾشرد بكوراؼحه

جستاریپیراهىوروایاتخىاصآبنیساو

ؾاوٍمىؿان اوالمب به گىوههای مؽحف ٧ؾق ک کركؾن جرأذیك اشره زؿشرؿه و زرایشً میركاخ آن

ا٠حماؾی که به آوان ؾاٌحىؿ قواشات آوران قا  ٬رىَ مربکكؾورؿ .بره گ٩حره ابره ِرالض ،ؼٙكوراکحكشه
ظؿشدوالان همیه گكوه هىحىؿ ٕوک:ابه ِالض.ٔ?? :7??=،
ْ
وشىؾ قواشاجب که ْ
وىؿشث آوها مىقؾ جكؾشؿ اوث ش١رل قواشرث ؾق ظرىله ذرىاب ا٠مراَ قا جرا ظرؿی
َ
٬اوىوب کكؾه اوث .اشه قواشات به اظاؾشد َ Aمه َبف @٣م١كوٌ ٦ؿهاوؿ .بك اوان اشره اظاؾشرد ،کىرب
که قواشحب ظاوی بیان ذىاب ٠مفب به او بكوؿ و او ویم بكای قویؿن به ذىاب آن٠ Bمل قا بره شرا آوقؾ،
ؼؿاووؿ آن زاؾاي قا به او مبؾهؿ Bهكچىؿ ؾق وا٠ ،ٟ٬مل اوصام ٌؿه ؾاقای آن اورؿاله ذرىاب و اٌرؿ.
ْ
بكؼب ال ٨٭های ٌی١ه ال همیه قواشات٬ ،ا٠ؿهای به وام Aجىامط ؾق اؾ ه ُورىه@ اورحؽكاز کكؾورؿ و
اشه به اشه م١ىا اوث که ؾق ٠مل به اؼ اق واظؿ و اظاؾشرب که ؾق مىقؾ ذىاب ٠مفب گ٩حگى مبکىىرؿ،
جىرامط و ورهلاوگراقی ٌرىؾ ٕورک :ظىرىب .ٔ7=6 :7?>= ،ؾق وحیصره همریه گركوه ال اظاؾشرد،
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ْ
مٍاهؿه مبٌىؾ که بكای ا٠ما ب کىچک ذىابهای ببظؿ و اوؿالهای بیان ٌؿه اورث .شرا اشرهکره
ؾق ٕ٨اشل و ذىاب بكؼب ال ماهها و قولها بىیاق م ا ٥ه ٌؿه اوث .به ٠ىرىان مرراَ ؾق مرىقؾ ٕ٨را ل
ماههای قومب بره وشروه Aمراه ویىران@ قواشرات مؽحف٩رب و٭رل ٌرؿه اورث .ؾق اشره قواشرات ٕ٨را ل
مح١ؿؾی بكای آب ویىان و ٌ٩ابؽٍب آن ـکك ٌؿه اوث .اشه اظاؾشد که به وى٠ب ال شمفه همریه
َ
اظاؾشد َ Aمه َبف @٣هىحىؿٔ ،كوقی اوث که مىقؾ کىکاي ؾ٬ی٬ ٫كاق گیكوؿ جا قوٌه ٌىؾ Bآشا وا١٬را
ال و ب اکكم ِاؾق ٌؿهاوؿ شا ؼیك؟ آشا وا١٬ا آب ویىان ؾاقای چىیه ؼىاِب اوث شا اشىکه ؾق اشره
امك م ا ٥ه ٌؿه اوث؟ و شا اشىکه ِك٨ا به ؼا٘ك جأکیؿ آوها بك بكؼب ٕ٨ا ل ،باشؿ آوها قا زرفشك٨ث و بره
آوها ٠مل کكؾ؟
اشىهاوث که ٔكوقت جىشه به زایشً ویكه زیرام ك اکركم ال اظاؾشرد وراؼحگب قا ؾو چىرؿان
سال ناهۀعلمیترویجیـشمارۀبیستونهنـبهاروتابستاو 9911
نین 


مبکىؿ .به وشوه اشىکه گاهب وٍك اشهگىوه اظاؾشرد ،ممکره اورث مىشرب ؾشرهگكشرمی ٌرىؾ .لشركا
بىیاقی ال مىفماوان ممکه اوث ؾق ّ٨ل بهاق و ماه ویىران ،آب ویىران قا بگیكورؿ و برك آن اـکراق
بؽىاوىؿ اما با وىٌیؿوً٩ٌ ،ا زیؿا وکىىؿ و همیه مىشب ؾ ىكؾی آوها وى ث به ؾشه ٌىؾ.
 -۲آب ویسان

ویىان وام شکب ال ماههای قومب اورث ؾق اوگفیىرب همران  @AprilAاورث و ؾق ج٭رىش شهرىؾی بره
Aویىه@ م١كو ٦اوث ٕوک :جهاوىیٜ .ٔ7=9;/8 ،7??< ،اهكا اشه ماه ال ویمه ؾوم مراه ٨ركوقؾشه
ٌكو ٞمبٌىؾ و جا ویمه اوَ اقؾش هٍث قا ؾق بك مبگیكؾ ،باقاوب کره ؾق اشره مرؿت ٨ركوؾ مربآشرؿ بره
باقان ویىان م١كو ٦اورث .ؾق ؾاوٍرىامه شهران اورالم اشره براقان اشرهگىوره م١ك٨رب ٌرؿه اورث:
Aباقان ویىان قا ٕباقاوب کره ؾق مراه ه٩رح وركشاوب کره مٙراب ٫برا  96قول ال ٨ركوقؾشه و اقؾش هٍرث
اوث ،مبباقؾٔ مكؾم ٌ٩ابؽً مبؾاوىؿ و ٙ٬كات آن قا شم ٟمبکىىؿ .بك آن ؾ٠اهاشب مبؼىاوىؿ و
بكای ظ ٛ٩جىؿقوحب مبوىٌىؿ شا بركای ٌ٩ابؽٍرب بره بیمراقان مبوىٌراوىؿ ،چىانکره مركؾم یران
ٕقشٍهكٔ ؾق مصاوقت بىٌهك ،با ؾاورههای براقان ویىران جٍر٩ب مبشىرحىؿٕ @.مىورىی بصىرىقؾی



 ٔ9;<6/7 :79=:ه ومؾ شهىؾ و ه ومؾ بكؼب اؾشان بابفب ،ویىان به ٠ىرىان او ریه مراه وراَ ؾق
وٝك گك٨حه مبٌىؾ ٕوک :همان .ٔ<6?9/7 :هممىیه ٠رؿهای ال شهىؾشران ،م رؿأ ؼف٭رث ٠را قا
وؽىحیه قول ماه ویىان و ٠ؿهای ؾشگك آن قا ؾق ماه جٍكشه  ٪ 9=<7م مبؾاوىؿ ٕوک :همانٔ.
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نینسا


ؾق بىیاقی ال مىاب ٟقواشب مٙا ب ٨كاواوب ؾقباه Aماه ویىران@ و Aآب ویىران@ ـکرك ٌرؿه اورث
ٕوک :ابه ٠كبب ،بب جرا .ٔ99: /: :اشره وىٌرحاق ؾق زرب آن اورث کره بره بكقورب ورىؿی و ؾی رب
قواشث هاشب که ؾق اشه لمیىه واقؾ ٌؿه بپكؾالؾ و ِعث و و٭ آوها قا ؾق معک و٭ؿ ٬كاق ؾهؿ.
ؾقکحاب Aبعاق األوىاق@ ـشل باب ٕ٨Aل ماء ا مٙك ٨ي ویىان وکی٩یة أؼرفه وٌركبه@ اشره گىوره
آمؿه اوثA:قولی شم١ب ال اِعاب وٍىحه بىؾوؿ .ظٕكت معمؿ ؾاؼل ٌؿ و بك اشٍان ورالم
٨كمىؾ و اشٍان شىاب والم گ٩حىؿ .زه ظٕكت ٨كمىؾ که مبؼىاهیرؿ ج١فری ومراش ٌرما قا ؾوا رب
کرره ش ك یررل مرركا ج١فرری کرركؾه اوررث کرره معحرراز برره ؾوای ا٘ ْ ررا و ررىؾه باٌرر  .زرره ،ظٕرركت
أمیكا مإمىیه و وفمان و ؾشگركان ورإاَ ومىؾورؿ کره آن ؾوا چیىرث؟ ظٕركت قورىَ بره
شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

ٌؿه باٌؿ ،معى وماشؿ.
ْ
و به ظ ٫زكوقؾگاقی که مكا به ظ٨ ٫كوحاؾه اگك ٨كلوؿ وؿاٌحه باٌرؿ و ٨كلورؿ ؼىاهرؿ ،آب ویىران
قا به آن ْویث بیاٌامؿ Bاو قا ٨كلوؿ قولی گكؾؾ و اگك لن ٠٭ی باٌؿ و ٨كلوؿ ویاوقؾ و ال اشه آب برا ْویرث

شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

گ٩ث که ظ ٫ج١ا ب بكؾاقؾ ال کىب که اشه آب قا مبآٌامؿ هك ؾقؾی قا که ؾق بؿوً باٌؿ و ٠ا٨یرث
ْ
بؽٍؿ او قا و بیكون کىؿ ؾقؾها قا ال بؿن او و اوحؽىانهرای او و اگرك ؾق رىض ؾقؾی بركای او م٭رؿق

جستاریپیراهىوروایاتخىاصآبنیساو

ظٕكت أمیكا مإمىیه ؼٙاب ومىؾ و ٨كمىؾ :ؾق ماه ویىان قومرب ،آب براقان مربگیركی و ورىقه
ُٓ َ ُ ُ َ ِ ََٓ
َُ ْ
ُٓ َُ ُ َ ِ ْ
ران﴾
A
٨اجعة ا کحاب@A ،آشة ا کكوب@٬﴿ ،ل هىا فه﴾٬﴿ ،ل ا٠ىـ ّبكب ا ٩ف ّ٬﴿ ،﴾٫ل ا٠ىـ ّبركب ا ى ّ
ُ
َ
َ
ٓ
ٓ
ٓ
ْ
َ
و ﴿٬ل شا ا َشها ا کاُ ٨كون﴾ قا هك شک ه٩حاؾ باق مبؼىاوب .و به قواشث ؾشگك ورىقه ﴿اورا او َم ُ
ىراه﴾ قا ویرم
ّ
ّ
ْ
َُْ
ُ
َ
َ
ُ
ه٩حاؾ مكج ه مبؼىاوب و ه٩حاؾ مكج ه Aا فه ا ک ك@ و ه٩حاؾ مكج ه Aی ّا ه ّای ا فه@ مربگرى ب و ه٩حراؾ
معمؿ و آَ ْ
مكج ه ِفىات بك ْ
معمؿ مب٨كوحب و ه٩ث قول ؾق بامؿاؾ و ٌب ال آن آب مبآٌامب .بره
ْ
ظ ٫آن ؼؿاووؿی که مكا به قاوحب بك ؼف ٫م ١ىخ گكؾاویؿه اوث وىگىؿ شراؾ مربکرى کره ش ك یرل

بیاٌامؿ٨ ،كلوؿ ال او به وشىؾ آشؿ و اگك مكؾ و لن زىك ؼىاهىؿ شرا ؾؼحرك ،ال آن آب بیاٌرامىؿ م٭ّرىؾ
ُ ر َ َ
َ ُ َ ٓ َ
شٍا ُء اواذا َو َشه ُب َم ٓ
کىق ا ٓو
ره شٍراء ا رف
اشٍان به ٠مل آشؿ .چىاومه ظ ٫ج١ا ب مب٨كماشؿ﴿:شهب ّ مه
ّ
ّ
َ
ُ
ُ
َشم ِو ُش ُه ٓ ـکكاوا َو ّاواذا َو ٓشص َ١ل َم ٓه شٍا ُء َ٠٭یما﴾ ش١ىب ظ ٫ج١ا ب مببؽٍؿ هك که قا ؼىاهؿ ؾؼحركان و
هك که قا ؼىاهؿ زىكان شا ُش٩ث مبگكؾاوؿ بكای اشٍان زىكان و ؾؼحكان .ش١ىرب هرك ؾو قا بره اشٍران
ٙ٠ا مبکىؿ و هك که قا ؼىاهؿ ٠٭ی و بب ٨كلوؿ گكؾاوؿ.
ُ
زه ظٕكت ٨كمىؾ :اگك کىب ؾقؾ وك ؾاٌحه باٌؿ و ال اشه آب بیاٌامؿِ ،ؿا ٞاو واکه گركؾؾ

به ٬ؿقت ا هب و اگك ؾقؾ چٍ ؾاٌحه باٌرؿ و ؾق چٍر هرای ؼرىؾٙ٬ ،ركهای ال اشره آب بمکاورؿ و
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بیاٌامؿ و چٍ های ؼىؾ قا ال آن آب بٍىشؿ Bبه ئـن ؼرؿای ج١را ب ٌر٩ا شابرؿ و آٌرامیؿن ال آن آب
ُبه ؾوؿانها قا معک گكؾاوؿ و ؾهان قا ؼىٌ ى کىؿ و ١اب ُبه ؾورؿانهرا قا کر کىرؿ و بف٥ر قا کر
َُ
کىؿ و جؽمة و ّا ٓم ّحالء به و ب ؼىقؾن ٘١ام و آٌرامیؿن آب بره هر وكوراوؿ و بره باؾهرای ٬رى ىس و
ماوىؿ آن ؾچاق وگكؾؾ و ؾقؾ زٍث و ؾقؾ ٌک ال او لاشل مربٌرىؾ و ال ُلکرام آلاق وکٍرؿ و ؾقؾ ؾورؿان
به وكواوؿ و ؾقؾ م١ؿه و کكم م١ؿه قا لاشل گكؾاوؿ و معحاز به ظصامث وگركؾؾ و ال مركْ بىاوریك و
َ
ُ
ؼاقي بؿن و آبفه و ؾشىاوگب و ؼىقه و زیىب و ُق٠ا ٦و ْ ٬ب وصات شابؿ و کىق و یَ و کك و لمریهگیرك
وٍىؾ و آب ویاه ؾق ؾشؿهاي وموَ وکىؿ و ؾقؾی که مىشب اٙ٨اق قوله و و٭ّان ومرال او باٌرؿ ،او قا
٠اقْ وگكؾؾ و ال ووىوههای ْ
شىیان و ٌیا٘یه آویب و یىؿ .زره ظٕركت قورىَ ٨كمرىؾ کره
ش ك یل گ٩ث :هك که ال اشه آب بیاٌامؿ و به شمی ٟؾقؾهرا ب کره ؾق مركؾم مربباٌرؿ م رحال باٌرؿ،
سال ناهۀعلمیترویجیـشمارۀبیستونهنـبهاروتابستاو 9911
نین 


مىشب ٌ٩ا ال شمی ٟآوها گكؾؾ.
ْ
وپه ش ك یل گ٩ث :به ظ ٫ؼؿاووؿی که جى قا به قاوحب ٨كوحاؾه ،هك کره اشره آشرات قا برك اشره
ْ
ظ ٫ج١ا ب ؾ ً قا ْ
ممفى گكؾاوؿ ال ورىق و قوٌرىب و ا هرام ؼرىؾ قا ؾق ؾَ او واقؾ
آب بؽىاوؿ و بیاٌامؿ
والؾ و ظکمث برك لبران او شراقی گكؾاورؿ و ُزرك کىرؿ ؾَ او قا ال ٨هر و بیىرا ب و بره او ٙ٠را کىرؿ ال

کكامثها ،آومه به اظؿی ال ٠ا میان ٙ٠ا وکكؾه باٌؿ و هماق م٩٥كت و هماق قظمث برك او ب٩كورحؿ و
ْ
 ً٤و ؼیاوث و ٤ی ث و ظىؿ و َب ٓ٥ب و ک ك و بؽل و ظكَ و ٕ٤ب قا ال ؾَ او بركؾاقؾ و ال ٠رؿاوت
و ؾٌمىب مكؾم و بؿگى ب اشٍان وصات شابرؿ و مىشرب ٌر٩اء شمیر ٟامركاْ او گركؾؾٕ @.مصفىرب،
ٔ<9 :7:69
 -۱آب ویسان در سخه بزخی اوذیطمىذان
 -۲-۱مىافقان

مکاقم ٌیكالی به و٭ل ال Aلاؾ ا م١اؾ@ بك ٌ٩ابؽٍب اشه آب جأکیؿ کكؾه اوثA .ویىان@ مراه هٍرح
قومب اوث و  96قول ؾاقؾ و ال ٨ 89كوقؾشه ٌكو ٞمبٌىؾ .ش١ىب بیٍحك آن ؾق اقؾش هٍرث و کمرب ال


آن ال اواؼك ٨كوقؾشه اوث .بكاوران بكؼرب ال قواشرات ،براقاوب کره ؾق اشره مراه ٨ركوؾ مربآشرؿ ؾاقای
ؼىاَ ٨كاواوب اوث .اگك کىب آن قا ؾق ٜك٨رب شمر ٟکىرؿ و بكؼرب ال ورىقههرا و قواشرات قا برك آن
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نینسا


بؽىاوؿ Bهكکه آن قا بیاٌامؿ ال بىیاقی ال بیماقیهای شىمب و اؼال٬ب ٌ٩ا مبشابؿ .اشه قواشرات
بكکات و ؼىاَ ٠صی ب قا بكای آن و٭ل کكؾهاوؿٕ 97@.مکاقم ٌیكالی.ٔ<6?/7 :7:97 ،
هممىیه مال اظمؿ وكا٬ب ٕ; ٔ٪78:ؾق کحاب Aؼما ه@ ؼىشً که به وویفه  ٠ؿا فره شرىاؾی
آمفب جّعیط ٌؿه اوث Bؾقباه ٘كش٭ه جهیه آب ویىان و ؼىاَ آن اشهگىوه بیان مبکىرؿ٘A:كشر٫
گك٨حه آب ویىان :ؾق ماه ویىان قومب مبگیكی آب باقان قا زیً ال آوکه به لمیه بكورؿ و هكشرک
ال وىقه ظمؿ و آشه ا کكوب و ﴿٬ل شا اشها ا کا٨كون﴾ و ﴿و ط او قبرک ای٠فرب﴾ و Aم١رىـجیه@ و
﴿٬ل هى ا فه اظؿ﴾ قا ه٩حاؾ مكج ه مبگى ب و ه٩ث قول ِ ط و ّ٠ك ال آن مبآٌامب .هرك واؼىٌرب
که باٌؿ ؼؿاووؿ ٠ا ٌ٩ا مبؾهؿ و هك گراه ؾق چٍر چکاورؿ واؼىٌرب چٍر قا لا رل کىرؿ .و اگرك
مع ىن بیاٌامؿ ؼالَ ٌىؾ .ووىوه ؾَ ب كؾ و ٠رؿاوت و برؿگى ب مركؾم قا وىر ث بره آٌرامىؿه
شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

 -۱-۱مخالفان

معىه األمیه ال وىشىىؿگان ٌی١ب م١اِك ؾق کحاب Aؼٙرٗ ش رل ٠امرل@ٔ ،رمه ـکرك بكؼرب ال
ؼكا٨ات و ٠٭اشؿ با٘ل ؾق ش ل ٠امل ىان٩ٌ Bابؽٍب با آب ویىران قا ـکرك کركؾه اورث و آن قا ال
ؼكا٨ات م١ك٨رب کركؾه اورثA:آوران آؼركشه چهراق ٌرى ه ِر٩ك قا وعره مربؾاوىرؿ و ؾق آن قول بره
بیابانها ؼاقز مبٌرىوؿ .هممىریه آوران هىگرام براقان زىٌرًهرای ورك ؼرىؾ قا برك مربؾاقورؿ و
ٜك٦های ؼىؾ قا ال آن زك مبکىىؿ و با آن ج كک مبکىىؿ .هممىیه م١ح٭ؿوؿ که کىب کره ؾورحً

شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

اوث@ ٕوكا٬ب.ٔ897 :79>6،

جستاریپیراهىوروایاتخىاصآبنیساو

لا ل وماشؿ و اوَ ویىان ماه قومب ؾق اشه او٬ات ج٭كش ا بیىث و چهاقم وىقول اوث و ویىران ورب قول

مبؼاقؾ زى ب به او ؼىاهؿ قویؿٖ@ ٕ 98األمیه.ٔ77? :8668 ،

A . 97ویىان ا ٍهك ا رامه ا ْ
كومي ا في ش ؿأ مه ٨ 32كوقؾشه وهى ذالذىن شىما ٕ٨أ٤فب ٌهك ویىان شّاؾ٦
ْ
ْ
ٌهك اقؾش هٍث و٬فیل مىه آؼك ٨كوقؾشهٔ شٝهك مه ب ٓ١ا كواشات أن فمٙك ا في شىمَ ٨ي هفا ا ٍهك ٠ؿة
ؼىاَ ٨ان شم١ه ٌؽُ ٨ي و٠اء و٬كأ ٠فیه ب ٓ١ا ىىق واألؾ٠یة ٨مه ٌكب مىه ٌ٩ي مه ا ١ؿشؿ مه
األو٭ام ا ؿویة واألؼال٬یة و٬ؿ ـکكت ا كواشات ا ١ؿشؿ مه بكکاجه وآذاقه بما شریك ا ؿهٍة ؿی اإلوىان@.
A . 98أوه شحٍاءمىن مه آؼك أقب١اء ٨ي ِ٩ك٨ ،یؽكشىن ٨یها ئ ب ا كشة .و ش٭ى ىن آؼك أقب١اء ٨ي ِ٩ك وعه
مىحمك  ...و شکٍ٩ىن قؤووه جعث ماء ویىان و شحف٭ىوه باألواوي و شح كکىن به  ...و مىها أن مه جعکه شؿه
شح٩اءَ بأوه وی٭ ٓ ؾقاه @
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 -۳بزرسی سىذی و محتىایی روایت

شکب ال قواشثهاشب کره ؼرىاَ آب ویىران ؾق آن بیران ٌرؿه همران ٘رىق کره ـکرك ٌرؿ ؾق Aبعراق
األوىاق@ و٭ل ٌؿه اوث .ؾق اشه قواشث ْ
مّ٩ل ،ؼىاَ لشاؾی بكای باقان ویىان ـکك ٌؿه اورث امرا
اشه قواشث ال وىؿ اوحىاقی بكؼىقؾاق ویىث و  ٠ؿا فه به ٠مك ؾق قأن لوصیركه ورىؿ آن ٬ركاق گك٨حره
ْ
اوث Bکه مىقؾ جٕ١ی ٧قشا یىن ٌی١ه اوث ٕورک :کٍرب٘ B9?/7 :79:> ،ىوربB:8 :79>7 ،
ابه ؾاوؾ.ٔ:=6 :79>9 ،
هممىرریه ؾق اؾامرره همرریه قواشررث ؾق Aبعرراق األوررىاق@ ؾو قواشررث بررب وررىؿ اشررهگىورره و٭ررل
ٌؿهاوؿA:و٬ؿ قوی ٨ي قواشة أؼكی ٠ه ا ى ي ِفب ا فه ٠فیه وآ ره ٨یمرا ش٭ركء ٠فرب مراء ا مٙرك ٨ري
ویىان لشاؾة وهي أوه ش٭كء ٠فیه وىقة ئوا أوم ىاه وشک ك ا فه وشهفل ا فه وشّفي ٠فرب ا ى ري وآ ره کرل
سال ناهۀعلمیترویجیـشمارۀبیستونهنـبهاروتابستاو 9911
نین 


واظؿة مىها و ١یه مكة  .وأ٬ىَ:وشؿت بؽٗ ا ٍیػ ٠في به ظىه به ش٩١ك ا مكلباوي وکران جراقشػ
کحابحه وىة ذمان وجى١ما ة ٬اَ :وشؿت بؽرٗ اإلمرام ا ١المرة ا ٍرهیؿ ا ىر١یؿ معمرؿ بره مکري
قظمه ا فه قوی ٠ه ش٩١ك به معمؿ ٠ه آبا ه ٠فیه ا ىالم ٬اَ٬ :اَ قوىَ ا فره ِرفب ا فره ٠فیره
وآ ه ٠فمىي ش ك یل ٠فیه ا ىالم ؾواء ی أظحاز م١ره ئ رب ٘ یرب٨ ،٭راَ ب١رٓ أِرعابه :وعرب شرا
قوىَ ا فه أن ج١فمىا ٨٭اَ ٠فیه ا ىالم :شإؼف بىىیان ش٭كء ٠فیه ٨اجعة ا کحاب وآشرة ا کكوري و٬رل
شا أشها ا کا٨كون وو ط او قبٯ ای٠فب و ١یه مكة وا م١ىـجان وایؼالَ و ١یه مكة ذر ش٭ركء ی
ئ ه ئی ا فه و ١یه مكة وا فره أک رك ور ١یه مركة وِرفب ا فره ٠فرب معمرؿ وآَ معمرؿ ور ١یه مركة
وو عان ا فه وا عمؿ فه وی ئ ه ئی ا فه وا فه أک ك و ١یه مكة ذ شٍكب مىه شك٠ة با ٍ١راء وشك٠رة
٤ؿوة و

١ة أشام محىا یات.

و٬اَ ا ى ي ِفب ا فه ٠فیه وآ ه :وا في ب١رىي با ع ٫و یا ئن ا فه شؿ٠ ٟ٨مه شٍركب هرفا ا مراء
کل ؾاء وکل أـی ٨ي شىؿه وشٙیب ا  ٩وش٭ ٟٙا ف ٥وی شحؽ ئـا أکل و ٌركب وی جإـشره ا كشراض
وی شّی ه ٨ا س وی شٍحکي ٜهكه وی شى٨ه وی وكجه وی شؽا ٦ا ْكوام وش٭٠ ٟٙىه ا ْركوؾة وظّرك



ا ىَ وی جّی ه ظکة وی شؿقي وی ٘ا٠ىن وی شفام وی بكَ وی شّی ه ا ماء األوىؾ ٨ي ٠یىیره
وشؽٍ٬ ٟف ه وشكول ا فه ٠فیه أ  ٧قظمرة وأ ر ٧م٩٥ركة وشؽركز مره ٬ف ره ا ىکرك وا ٍركٮ وا ١صرب
وا کىل و ا ٍ٩ل وا ١ؿاوة وشؽكز مه ٠ك٬ه ا ؿاء وشمعى ٠ىه ا ىش ٟمه ا فىض ا مع٩ى ٚو أي قشرل
أظب أن جط بل امكأجه ظ فث امكأجه وقل٬ه ا فه ا ى ؿ وئن کان قشل مع ىوا وٌركب ـ رٯ أ٘ف٭ره ا فره
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نینسا


مه ا ىصه وشّل ئ ب ما شكشؿ وئن کان به ِؿا ٞوکه ٠ىه ووکه ٠ىه کل ؾاء ٨ري شىرمه براـن
ا فه ج١ا ب@ ٕمصفىب.ٔ:=>/<9: 7:69،
٠الوه بك اشىکه قواشثها ،بؿون وىؿ به زیام ك اکركم و امرام ِراؾ ٪مىىرىب ٌرؿه اورثB
محه اشه قواشثها چىؿان اوحىاق ویىث .ما ؾق لشك به بكؼب اٌکایجب که بك محه اشره قواشرثهرا واقؾ
اوث مبزكؾالش و ال اشه قهگفق وىحب اشه قواشثها قا وٍان مبؾهی :
ال وکات ٬ابل جىشه ؾق اشىصا وى ث امىق ؼاق ٪ا ١راؾه ؾق ٌ٩ابؽٍرب آب ویىران اورث .ؾق اشره
قواشثها اشه ؼىاَ به ٬ؿقی لشاؾ اوث بهگىوهای که همه قا ال مكاش١ه به زمٌک بب ویال مربورالؾ

شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

مبٌىؾ اشه اوث که چكا ال میان اوىا ٞآبها اشه همه ؼىاَ به آب ویىان اؼحّراَ زیرؿا کركؾه
اوث؟ و چكا جاکىىن کاقٌىاوان آلماشٍگاهب به ؼىاَ آن زب و كؾهاوؿ؟ ال ورىی ؾشگرك ،ؼاِریث
هك ؾاقوشب ،شم ب اوث و هك ؾاقو مبجىاوؿ شک شا چىؿ بیماقی قا ٌ٩ا بؽٍؿ و وه بربوهاشرث بیمراقی
قا ؾقمان وماشؿٖ هممىیه و٭ل وٍؿه اوث که ویكه زیام ك اکكم و اهل بیث بك اشره وا٬رٌ ٟرؿه

باٌؿ که ؾق ِىقت بیماقی Bبكای ؾقمان ال آب ویىان اوح٩اؾه کكؾه باٌىؿ ،ؾق ظا ب که آوران همره
٠فىم زیام ك اکكم قا بره اقخ بركؾهاورؿ و ١ٙ٬را ؾق ِرىقت ِرعث اوحىراب اشره قواشرات بره زیرام ك

شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

آب ؾق ماه ویىان شا ؾشگك ّ٨ىَ به لمیه بكوؿ ،جكکیب آن ج٥ییك وؽىاهرؿ کركؾ ،ورإا ب کره مٙركض

جستاریپیراهىوروایاتخىاصآبنیساو

و اشه آب ،بیماقیهاشب قا ؾقمان مبکىؿ که گاه هیچ قابٙه و مٍابهحب باه وؿاقورؿ .مربؾاوری کره
َ َٓ
َ ٓ
مراء
آب شکب ال مؽفى٬ات ؼؿاووؿ اوث و لوؿگب همه مىشىؾات به آن وابىحه اوث﴿ :ش١فىرا ّمره ا ّ
َُ َ
کل ٌي﴾ ٕأو یا .ٔ96:اشه ماؾه مكکب ال ؾو ٠ىّك اکىیون و هیؿقوژن اورث و ١ٙ٬را اشرهکره اشره

اکكم  ،اهل بیث اشٍان او ریه کىراوب ؼىاهىرؿ برىؾ کره ورؽىان اشٍران قا و٭رل کركؾه و مرىقؾ
اوح٩اؾه ٬كاق ؾهىؿ.
شا ب اشه شاوث که اشه آب ،ظل همه مٍکالت ؾویرىی و اؼركوی مراؾی و م١ىرىی قا ؾق شرا
جٕمیه کكؾه اوثٖ و اشه کاقی اوث که کمحك کىب شا چیمی بحىاوؿ به اشره وراؾگب ال زره آن برك
آشؿ .ؾق اشه قواشرات بیران ٌرؿه کره هرك کىرب اشره آب قا بىىٌرؿ٠ ،صرب و ٌركک ال ٬فرب او ؼراقز
مبٌىؾٖٕمصفىب ٔ:=>/<9: 7:69،ؾق ظا ب که جكک اشه امرىق بره اقاؾه ٌرؽُ بىرحگب ؾاقؾ و
اظحیاشب به ؾکحك و ؾقمان وؿاقؾ.
بكؼب ال ٠فمای ظؿشد بك اشه باوقوؿ که وشىؾ م ا ٥ه ؾق مىقؾ بكؼب امىق کىچک ال وٍراوههرای
بكواؼحه بىؾن قواشث اوث ٕوک :ابه ٬ی ٠ .ٔ9< : 7:69 ،الوه بك ٨٭ؿان اجّاَ وىؿ و اشكاؾهراشب
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که ب١ؿا به آوها ؼىاهی زكؾاؼث Bوشىؾ م ا ٥ههرای ٨ركاوان ؾق اشره قواشرثٌ ،رک مرا قا ؾق اوحىراب
واِىاب آن به زیام ك اکكم بیٍحك مبکىؿ.
هممىیه ؾق اشه قواشث آمؿه اوث :اگك کىب که ؾق لوؿان اوث اشه آب قا بىىٌرؿ ال لورؿان آلاؾ
مبٌىؾٖ مگك لوؿان ه ؾقمانزفشك اوث که کىب با وىٌیؿن ؾاقوشب شرا آبرب ٌر٩ا شابرؿ و ال آن قهرا
ٌىؾ؟ٖ و اِىی آشا ٠اؾیوه اوث که کىب شكم و شىاشث بکىؿ و برا ؼرىقؾن ؾاقوشرب و آبرب ال لورؿان
آلاؾ ٌىؾ و ؾوباقه و ٝو امىیث اشحما٠ب قا به ؼٙك بیاوؿالؾ؟ و چه ؼاِیحب ؾق اشره آب وشرىؾ ؾاقؾ
که با٠د مبٌىؾ ٌؽُ ال لوؿان قها ٌىؾ؟ آشا اشه جأذیك قوی لوؿانباوان اوث که با٠رد مربٌرىؾ
آوان ؾقهای لوؿان قا بكقوی لوؿاوب بگٍاشىؿ جا ال لوؿان بگكشمؾ؟ شا اشىکه اشه جأذیك قوی ٕ٬ات اورث
که زه ال وىٌیؿن آب به وویفهی مصكم ،آوان ال ظک ؼىؾ ٠رؿوَ کركؾه و آلاؾی مصركم قا ِراؾق
سال ناهۀعلمیترویجیـشمارۀبیستونهنـبهاروتابستاو 9911
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مبکىىؿ؟ شا لوؿاوب با وىٌیؿن آب باقان چىان ویكومىؿ مبٌىؾ که مبجىاوؿ ال لوؿان ٨ركاق کىرؿ؟ و شرا
اشىکه لوؿاوب با وىٌیؿن آب ویىان ؾاقای ویكوشب مبٌرىؾ کره کىرب ومربجىاورؿ او قا ب یىرؿ و برؿشه
٘كش ٫ال لوؿان مبگكشمؾ؟ همه اشه زكوًها وٍان مبؾهؿ که ؾق ؼىاَ آب ویىان ،م ا ٥ه ٌرؿه
اوث و اشه آب ؾاقای هك ٬ؿقجب ه که باٌرؿ جىاوراشب آلاؾی لورؿاویان قا ورؿاقؾ و لورؿاوب باشرؿ قوورؿ
٬اوىوب لوؿان ؼىؾ قا ٘ب کىؿ جا بحىاوؿ ال لوؿان آلاؾ ٌىؾ.
هممىیه ؾق ٨كال ؾشگكی ال اشه قواشث آمؿه اوث که کىب کره آب ویىران قا مربوىٌرؿ بره هرك
آومه که آقلو ؾاقؾ ،ؼىاهؿ قویؿٖ  ٬ىَ چىیه چیمی ؾٌىاق اوث .لشكا چىیه امركی ٨٭رٗ ؾق جىاوراشب
ؼؿاووؿ مح١اَ اوث و وه ماؾهای ماوىؿ آب شا هك ماؾه ؾشگك .شم ؼؿاووؿ مح١اَ هیچکره ومربجىاورؿ
اوىاوها قا به ؼىاوحههاشٍان بكواوؿ .هممىیه قویؿن به ؼىاوحهها ویالمىؿ جالي و کىًٌ اورث
و وه اوح١ماَ وىؽههای ؾاقوشب .به وٝكمبقوؿ که ٨كالهاشب کره ـکرك آوهرا ق٨رث بیراوگك مؽا ٩رث
ِكشط قواشث مفکىق با وا١٬یث و ؾوثآوقؾهای ٠فمب اوث و چىریه امركی زرفشكي وىر ث چىریه
قواشثهاشب به زیام ك اکكم قا ؾٌىاق مبوالؾ ،هماوٙىق کره مربؾاوری شکرب ال م١یاقهرای ٔر٧١



ظؿشد ،واوالگاقی آن با ٠٭ل و ٠ف اوث ٕوک :مؿشكٌاوهچب.ٔ788 :79>; ،
هممىیه ؾق بؽٍب ال اشه قواشثها آمؿه اوث که Aوشف٭ب ای هام ٨ري ٬ف ره ،وشصركی ا عکمرة
٠فب ىاوه ،وشعٍى ٬ف ه مه ا ٩ه وا ح ّكة ما ش ٗ١مرفه أظؿا مه ا ١ا میه@ و اشه به اشره م١ىرا
اوث که کىب ظکمث و ٠ف اظحیاشب به کىًٌ وؿاقؾ و هكکىب مبجىاوؿ بؿون هریچ لظمحرب برا
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وىٌیؿن آب ویىان ٠المه ؾهك ٌىؾ و به ؾقشهای ال ٠ف بكوؿ که هیچ که به آن وكوریؿه اورثٖ

نینسا


و٬حب گ٩حه مبٌىؾ هیچ کهٜ ،اهكا ظحب او یای ا هب که به وكچٍمههای ٠ف ا هرب محّرل
هىحىؿ ویم ومبجىاوىؿ به اشه ؾقشه ال ٠ف بكوىؿٖ بىرابكاشه زكوأرط اورث کره چىریه چیرمی اِرال
زفشك٨حىب ویىث و مبجىاوؿ ؾ یفب بك ٔ ٧١اشه قواشث باٌؿ.

 -۲-۳بزرسی روایت بزاساص اصل ّ
علیت

ُ
قابٙه ٠فب و م١فى ب ،ال اوحىاقجكشه قابٙرههرای مىشرىؾ ؾق شهران اورث و ؼؿاوورؿ ج راقک و ج١را ب
شهان قا به گىوهای آ٨كشؿه اوث که بیه مىشىؾات قابٙه و ب و مى ْ ب وشرىؾ ؾاقؾ .بعرد ْ
٠فیرث
ْ
ْ
شکب ال مهمحكشه بعدهرای ٨فىر٩ه اورث و اشىکره هرك م١فرى ب ظاِرل ٠فحرب اورث مرىقؾ اج٩را٪
٨الو٩ه اوث ٕوک ٘ :ا٘ اشب B79>;:7;;،اقؾبیفب .ٔ89=/8 :79>7 ،ؾق اشه قواشات بره امرىقی
ْ
ْ
محّرىق ٌرؿ.
بكؼىقؾ مبکىی که با اشه اِل ،م٥اشكت کامل ؾاقوؿ و ومبجىان ٠فث ؼاِب بكای آن
شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

ظاشات ؼىؾ بكوىؿ .اما ؾق اشىصا به ٠ىىان مراَ ـکك ٌؿه اوث که ؼىقؾن آب ویىان با٠رد آلاؾی
ْ
لوؿاوب مبگكؾؾ ؾق ظا ب که آلاؾی شک لوؿاوب ٠فرثهرا و قوورؿ ؼراَ ؼرىؾ قا ؾاقؾ و جرا همره اشره
ْ
ْ
٠فثها مع٭ ٫وٍىؾ Bؼىقؾن آبب و ى آب ویىان باٌؿ ومبجىاورؿ شاؾوگكاوره چىریه جرأذیكی ؾاٌرحه
باٌؿ .هممىیه ـکك ٌؿه اوث که با٠د گٍىؾه ٌؿن ؾقهای ٠ف مربگركؾؾ ؾق ظرا ب کره کىرب

٠ف  ،م١فىَ ٠ىامفب ماوىؿ جرالي و وشرىؾ اورحاؾ اورث و برؿون جرالي ،کىرب ٠فر امکران زرفشك
ْ
ویىث .شا ؾق ٨كال ؾشگكی ال اشه قواشات آمؿه اوث ،ً٤A :ؼیاوث٤ ،ی ث ،ظىؿَ ،ب ٓ٥ب ،ک ك ،بؽرل،

شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

مرا های لشاؾی وكوکاق ؾاقش که کىاوب جىاوىرحهاورؿ ؾق وحیصره ؾ٠را و جىورل و بره بكکرث ٬ركآن بره

جستاریپیراهىوروایاتخىاصآبنیساو

اگك چه هیچکه ومبجىاوؿ مىکك جأذیكات ؾ٠ا و ٬كآن ٌىؾ و ظحب ؾق لوؿگب قول ْمكه ؼرىؾ ،همرىاقه برا

ظكَ و ٕ٤ب قا ال ؾَ او بكمبؾاقؾ و ال ٠رؿاوت و ؾٌرمىب مركؾم و برؿگى ب اشٍران وصرات شابرؿ و
مىشب ٌ٩ای شمی ٟامكاْ او گكؾؾ@ٖ ؾق ظا ب کره مربؾاوری اشره قـشفرثهرای اؼال٬رب ویالمىرؿ
ؼىاوث و اقاؾه ٌؽُ م حال به اشه قـاشل اوث و اگك کىب بؽىاهرؿ ،برؿون کمرک گرك٨حه ال آب
ویىان و ؾوا و ؾکحك مبجىاوؿ اشه ٠اؾتهای وازىىؿ قا ال ؼىؾ ؾوق والؾ .ال ـکك همه مرىاقؾی کره برا
٬اوىن ْ
٠فیث ؾق ج٥اشكاوث ؼىؾؾاقی مبکىی و به وٝك مبقورؿ همریه مرىاقؾ ـکرك ٌرؿه ج٥راشك اشره
قواشث با اِل ْ
٠فیث قا قوٌه مبوالؾ.
 -۱-۳عزضه روایت بز قزآن

ال وىی ؾشگك بهحكشه قاه بكای قاوحبآلماشب هك وؽىب٠ ،كٔه آن برك مرح٭هجركشه ورىؿ و بهحركشه
بكوامه لوؿگب اوىان ش١ىب ٬كآن اوث .هك وؽىب که مىا٬ ٫٨كآن اوث قا باشؿ زفشك٨ث و به آن ٠مرل
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کكؾ و آومه مؽا  ٧آن اوث قا باشؿ به ٠كْ ؾشىاق کىبیرؿ و ؾوق اورؿاؼث .ؾق ٬ىرمحب ال اشره قواشرث
آمؿه اوث :کىب که آب ویىان قا بىىٌؿ مىقؾ آمكلي و م٩٥كت ا هب ٬ركاق ؼىاهرؿ گك٨رثٖ اگكچره
ؼؿاووؿ ٩٤ىق و مهكبان اوث و قظمحً بیکكان اوث اما اشه قظمث ؼؿاووؿ ظىاب و کحرابب ؾاقؾ و
بب ظىاب ویىث و یلمه آن اشمان و ٠مل ِا ط اوث ٫ ٘ .آشات ٬كآن کركش هرك کره زراؾاي و
ُ ر َٓ
شمای آومه اوصام ؾاؾه قا مببیىؿ و هك که ؾق گكو کاقهای ؼىب و بؿ ؼرىشً اورث﴿:کرل و٩ره
َ ٓ
ّبما ک َى َ ث َق ّه َیىة﴾ ٕمؿذك .ٔ9>:هممىیه هك که هك کاقی اوصام ؾاؾه بره ورمای ٠مفرً ؼىاهرؿ
قویؿ و هیچ ٠مفب ال ٬ف ظىابگك ا هب وؽىاهؿ ا٨حاؾ ،هكچىؿ آن ٠مرل ؼیفرب کىچرک باٌرؿَ ﴿ :و
ٓ ٓ َ َ َ
َم ٓه َش َٓ ١مل ّمر٭اَ ـ َقة ٌ ًكا َش َرك ُه﴾ ٕل رماَ .ٔ>:و اشره گىوره ویىرث کىرب کره ٜفر و گىراهب کركؾه برا
ؼىقؾن آب باقان شک اقه مىقؾ بؽًٍ ا هب ٬كاق بگیكؾ .بفکه بؽًٍ ا هرب ال ٘كشر ٫جىبره و ٘فرب
سال ناهۀعلمیترویجیـشمارۀبیستونهنـبهاروتابستاو 9911
نین 
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م٩٥كت ظاِل مب ٌرىؾ و ؾق اشىصرا ؾق ؼرىاَ آب ویىران بىریاق لشراؾهقوی ٌرؿه اورث .بىرابكاشه
ج١اقْ قواشث با ٬كآن آٌکاق اوث و هك وؽىب که با ٬كآن ج١اقْ ؾاقؾ باشؿ ؾوقاوؿاؼحه ٌىؾ.
 -۳-۳بزرسی روایت در دیگز مىابع

ال اٌکایجب که اشه قواشثها با آن ؾوث و زىصه وكم مبکىىؿ Bاشه اورث کره ْقؾی ال اشره قواشرثهرا
ؾق شىام ٟظؿشرب او ْیه ویىث .اشه وٍان مبؾهؿ که قواشثهای مىقؾوٝك ،ؾق ؾوقههرای وره چىرؿان
ْ
ؾوقی به وشىؾ آمؿهاوؿ .مهمحكشه مى  ٟاشه قواشث کحاب Aا مهس@ ٠المه ظفب اوث که اشٍران ویرم
اشه قواشث قا بؿون وىؿ ال Aلاؾ ا م١اؾ@ و٭ل کكؾه اوث ٕوک:ابه ٘راوون .ٔ99; :7:77،امرا اشره

قواشثها ؾق بكؼب ال شىام ٟمحأؼكشه ؾشؿه مبٌىوؿ .به ٠ىىان مراَ به همان جكجی ب که ـکك ٌرؿ ؾق
Aبعاق األوىاق@ و٭ل ٌؿهاوؿ اشه قواشث ال کحاب Aا مهس@ و٭ل ٌؿه اوث .هممىیه ِراظب ووراشل
ا ٍی١ة ،اشه قواشث قا مك٨ى ٞؾق کحاب ؼىشً و٭ل کكؾه اوث که ج٩اوتهای ٨كاواورب برا قواشحرب کره
ؾق بای ـکك آن ق٨ث ،ؾاقؾ.
ٓ
اشرره قواشررث ؾق Aوورراشل ا ٍرری١ة@ اشررهگىورره و٭ررل ٌررؿه اوررثَ A:بر ُ
راب ٓاور ّرح ٓع َ ا ّب ّ٬ر َرك َاء ّة ا َع ٓم ر ّؿ
َ َٓ
َ
َ َ
ٓ َ
ُ
َو ٓاإل ٓؼ َالَ َوا ٓ ُم َِ ١ى َـ َج ٓیه َو ٓ َ ١
یه َم َكة َ٠فب َم ّاء ا َى َم ّاء  ٓ ٬ل ُو ُِى ّ ّه ّئ ب األٓق ّْ َوٌ ٓك ّب ّه ّ ّال ٓو ّحٍرّ ٩اء ّب ّره
ّ ّ
ّ
ّ
َ َ َٓ
ََ ُ َ َ َ َ
َ
َ
َ َٓ ُ
َ
ٓ
ٓ َ َ ُ ٓ ُ َٓ ٓ
َ
ُ
ٓ
َ
ٓ
ر
َ
ىَ ا ف ّره َٕٔ أوره ٬راَ٠ :فم ّىري ش ك ّ یرل
ا عىه به ا ٕ٩ل ا  ٙك ّوي ّ٨ي مکاق ّم األؼال٠ ٪ه قو
َ َ َ َ ٓ َ ُ َ َ ُّ َ َ ّ َ َ َ َ ُ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ ُ َ َ ُ ٓ َ ُ َ ُ ٓ َ َ َ ٓ َ َ ٓ َ ٓ َ
ؾواء ی أظحاز م١ه ّئ ب ؾواء ّ٬یل شا قوىَ ا ف ّه وما ـ ّ ٯ ا ؿواء ٬راَ شإؼرف مراء ا مّ ٙرك  ٬رل أن شى ّرمَ
َ َٓ
ُ ٓ
َ َ ِ
األٓقْ ُذ َ َش ٓص َُ ١ل ٨ي ئ َواء َوٝیَ ٧و َش ٓ٭ َك ُأ ََ ٠ف ٓیه ا ٓ َع ٓم َؿ ئ َ رب آؼك َهرا َور ٓ َ ١
یه َم َركة َو٬رل ُه َرى ا ف ُره أ َظرؿ
ّ
ّ
ّ ّ ّ
ّئ ب ّ
ّ
ّّ

نینسا


ٓ ِ َ
َ َ
ََ ََٓ ََ ٓ
ُ ٓ
َ
َوا ٓ ُم َِ ١ى َـ َج ٓیه َو ٓ َ ١
یه َم َكة ذ َ َشٍ َك ُب ّم ٓى ُه ٬ؿظا ّبا ٥ؿ ّاة َو٬ؿظا ّبا َِ ٍّ ١ي َ ٨ى ا ّرفي َب َ١ر ّىري ّبرا َعَ ٫ی ٓى ّرم ََ ٠ه
ّ
َُ َ َ ّ َ َ ٓ ََ َ َ َ َ َ
ُ
َ
ُ
ا فه ّبف ّ ٯ ا ؿاء ّمه بؿ ّو ّه و ّّ ٝ٠ام ّه و ّمؽؽ ّح ّه و٠ك ّوّ ٬ه@ ٕ٠امفب.ٔ8<</8;: 7:6? ،
ْ
اشه قواشث ه محّل ویىث و لوصیكه وىؿ ،مىح٭یما ال ٘ كوب به زیام ك اکكم قویؿه اورث
و ه با قواشثهای  ٬فب ج٩اوتهاشب ؾاقؾ و اشه با٠د مبٌىؾ که اشه قواشث ٬ابل اوحىاؾ و اٌؿ.
 -۴-۳وقذ و بزرسی محتىای روایت

ؾقباقه وىقههای مؽحف٬ ٧كآن ٕ٨را فب بیران ٌرؿه اورث .اگرك چره ؾق بكؼرب ال اشره ٕ٨راشل،
م ا ٥ه ٌؿه اوث Bاما بكؼب ال ٕ٨ا فب که بكای وىقهها ـکك ٌؿه با وىؿ ؾقوث به مّ١ىم مرب-
قوؿ .ؾق اشه لمیىه قواشات م١ح ك ٨كاواوب شا٨ث مبٌىؾ .بىیاقی ال ْ
م٩ىكان م١مىی  ٬ل ال زركؾاؼحه
به ج٩ىیك بكؼب آشات و وىقهها با اوح٩اؾه ال قواشاتٕ٨ ،ا ل آن آشه شا وىقه قا ـکرك مربکىىرؿ .امرا برا
شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

 B;:;/96ورریى٘ب B:7</< :7:6: ،قالی .ٔ9<?/98 :7:86 ،امررا ؼررىاَ و ٕ٨رراشل ؾشگرركی
بكای آوها بیان ٌؿه اوث .بىابكاشه اگك آب باقان با ؼىاوؿن اشه آشههرا و ورىقههرا ال ؼىاِرب کره ؾق

قواشث ـکك ٌؿه بكؼىقؾاق مبٌىؾ١ٙ٬ Bا اشه ٕ٨یفثها که ال اهمیث بیٍرحكی هر بكؼىقؾاقورؿ ،ؾق
ـکك ٕ٨ا ل اشه وىقهها مبآمؿ و ْ
م٩ىكان ال بیان آوها ؾقش ٣ومبوقلشؿوؿ .هممىریه ب١یرؿ اورث کره

شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

هیچشا چىیه ٕ٨اشفب بكای اشره ورىقههرا بیران وٍرؿه اورث ٕوک ٘:كوربٕ٨ B79=8 ،رل ا فره،
?٬ْ B:??/8: :7:7مررب B;;9/7: :79<> ،ظررىشمی B=8:/; :7:7; ،ابرره ٠اٌررىق ،بررب جررا:

جستاریپیراهىوروایاتخىاصآبنیساو

اشه که ؾق قواشثهاشب که ؼىاَ آب ویىان ؾق آن بیان ٌؿه Bبه وىقههرای Aاؼرالَ@A ،ظمرؿ@،
ْ A
م١ىـجیه@ و Aآشة ا کكوب@ اٌاقه و برك جرأذیك آوهرا ؾق ٌ٩ابؽٍرب آب براقان جأکیرؿ ٌرؿه اورث ،ؾق

چىیه ؼىاِب ال ؾشؿ م٩ىكان ؾوق ماوؿه و ال آوها ا٘ال٠ب وؿاٌحه باٌىؿ .برؿشه جكجیرب ـکرك وٍرؿن
ؼىاَ آب باقان ـشل ٕ٨اشل وىقههاشب که ؾق قواشث مىقؾ وٝك آمؿه Bمبجىاوؿ ٌاهؿی برك بكوراؼحه
بىؾن آوها باٌؿ.
ال وىی ؾشگك ،ؾق هیچ شک ال کحابهای جاقشؽب و قواشب ـکك وٍؿه اوث که زیرام ك اکركم و

ا ْمه أ٘هاق شا ِعابه ،بیماقشهای ؼىؾ قا با آب باقان ٌ٩ا مبؾاؾوؿ .اگك اشه چىیه قواشحب ِرعیط
باٌؿ١ٙ٬ ،ا اذك شا آذاقی ال ؾقمان آن بمقگىاقان با اشه آب به مرا مربقوریؿ و ؾق اشره ِرىقت ٘ا ران
ٌ٩ا با ٌى ٪و ا٘یمىان بیٍحكی به ٌ٩ابؽٍب اشه آب ؾ ؽىي مبکكؾوؿ.
ْ
هممىیه قواشات ِعیط ٨كاواوب وشىؾ ؾاقؾ که ؾق کحابهرای قواشرب ٌری١ه و ورىب و٭رل ٌرؿه
اوررث ٕوررکِ :ررؿو٠ B86>/8 :7:79 ،٪ررامفب ٔ8<;/87 :7:6? ،کرره بررك ؼررىاَ آب لمررمم و
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بهحكشه آبها بىؾن آن جأکیؿ ؾاقؾِ Bاظب کا٨ب ؾقباقه آب لممم اشهگىوره و٭رل مربکىرؿ٠A:رؿة مره
ّ
أِعابىا٠ ،ه وهل به لشاؾ٠ ،ه ش٩١ك به معمؿ األٌ١كی٠ ،ه ابه ا ٭ؿاض٠ ،ه أبري  ٠رؿ ا فره

٬اَ٬ :اَ أمیكا مإمىیه  :ماء لممم ؼیك ماء ٠فب وشه األقْ ،وٌك مراء ٠فرب وشره األقْ مراء
بكهىت ا في بعٕكمىت ،جكؾه هام ا ک٩اق با فیل@ ٕکفیىب.ٔ9></< : 79<; ،
ٌر٩ابؽً همره بیمراقیهرا
بهحكشه آبها باٌؿ١ٙ٬ ،ا اگرك ٬ركاق اورث آبرب
ظاَ اگك آب لممم
ّ
ّ

باٌؿ ،آب لممم ؼىاهؿ بىؾ .ه مبؾاوی که زیام ك ؾو وؽه محىا ٓ٬ومبگىشؿ و هر اشىکره ؾق
ِىقت وشىؾ ج١اقْ بیه ؾو قواشث ،ظؿشرب که ؾاقای وىؿ ٔ١ی ٧اوث محكوک مبٌرىؾ و ْ
٬ابفیرث
٠مل به هرك ؾو قواشرث جى٬ر٧
٠مل قا ال ؾوث مبؾهؿ و شا ؾق ِىقت ٔ ٧١وىؿ هك ؾوی آوها ،ؾق ّ

مبٌىؾ .ظاَ مبؾاوی که قواشحب که ؾقبراقه آب لمرمم اورث ال ورىؿ اورحىاقجكی بكؼرىقؾاق اورث و
سال ناهۀعلمیترویجیـشمارۀبیستونهنـبهاروتابستاو 9911
نین 


همیه با٠د مبٌىؾ که ِعث قواشث ؼىاَ آب ویىان مىقؾ جكؾشؿ ٬كاق گیكؾ.
با جىشه به ؾیشفب که بیان ٌؿ به وٝك مبقورؿ ،قواشراجب کره ؾق مرىقؾ ؼرىاَ آب ویىران وشرىؾ
ؾاقؾ ،با جىشه به ٔ٧١های وىؿی و محىب بك واؼحه ا٨كاؾ وىؾ شى و شا واؾه ىض باٌؿ .اشه ٬فر برك
اشه باوق اوث که قشٍه اشه گىوه قواشثها قا مبباشىث ؾق ٘بهرای ْ
ورىحب بكؼرب ال اؾشران  ٬رل ال
اوالم شىحصى کكؾ.
ْ
ْ
ؾق قولگاقان کهه به ؼا٘ك زىهان بىؾن ٠فث بیماقیها بك اوىران ،وی بركای کٍر٠ ٧فرث آوهرا
ؾوث به ؾامان اوٙىقه مبٌؿه و بیماقیها قا به امىق مؽحف٩ب وى ث مبؾاؾه و بركای ؾقمران آوهرا
وىؽههای مؽحف٩ب مبزیمؿه اوث .اگك چه ممکه اوث جىاوىحه باٌؿ به ٘ك ٘ ٪ی١رب برك بكؼرب
ال بیماقیها ٤ف ه کىؿ Bاما ؾقمان بىیاقی ال آوها بكای او واممکه برىؾه اورث .مرا بركای قشٍرهشرابب
ا٠ح٭اؾ به شاؾوگكی آب ویىان بكاوان اشره قواشرث ،بره وركا ٢شاشگراه آب ورمؾ بكؼرب اؾشران ٬رؿش
ق٨حی جا ال اشه قهگفق بكواؼحه بىؾن قواشث مىقؾ وٝك قا جأکیؿ کىی .
سابقه اعتقاد به ضفابخطی آب



شکب ال امىقی که همىاقه ـهه بٍك قا به ؼىؾ مٍ٥ىَ واؼحه ،بیماقی و ٠ىامل به وشرىؾ آوقورؿه آن
بىؾه اوث .به ؼا٘ك واٌىاؼحه بىؾن ؾیشل بیماقی ،اوٙىقه و٭ً لشراؾی ؾق بیران ٠فرل بیمراقیهرا
ؾاٌحه اوث و ا٬ىام مؽحف ٧ؾق اشره مرىقؾ ،ؾیشرل مؽحف٩رب بیران مربکكؾورؿ .گراه اهركشمه ٕورک:
شیمه ؾاقمىححك ،ٔ77? :79>: ،گاه ٌیٙان ،گاه شه و گراه اقواض ؼ یرره قا مىر ىَ بیمراقیهرا
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مبؾاوىحىؿ .ال چیمهاشب که به ٘ىق گىحكؾه بره ووریفه بىریاقی ال اؾشران بركای ؾقمران بیمراقیهرا

نینسا


مىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق گك٨حه ،آب اوث که به ؼا٘ك اقج اٖ مىح٭ی آن با ٘ ی١ث همىاقه مىقؾ اظحركام و
ج٭ؿن ا٬ىام مؽحف ٧بىؾه اوث .ؾق کحابهای م٭ؿن هىؿوان ٕوؾاهأ آب بره ٠ىرىان ماشره ظیرات
او یه چیمی معىىب ٌؿه که ؼا  ٫آن قا آ٨كشؿه اوث ٕوک :با٬كٌراهب .ٔ78= :79>? ،ش١ىرب ال
ؾشؿگاه Aوؾاها@ ،آب مىشرب آ٨ركشىً همره چیرم ٌرؿه اورث .هممىریه ورمؾ اشكاویران آب شاشگراه
وشوهای ؾاقؾ و همىاقه به ٠ىىان ٠ىّكی زراک و زراککىىرؿه بره ٌرماق مربق٨حره اورث .آوران آب قا
ؾومیه آ٨كشؿه ماؾی به ؾوث هكممؾ آ٨كشؿگاق اوث ،مبؾاوىؿٕ.وک:باقاوب.ٔ79?8:7? ،
اشكاویان و هىؿوان به ؼرا٘ك ٌرىاؼحب کره ال آب ؾاٌرحهاورؿ و اذكاجرب کره اشره ٠ىّرك ؾق لورؿگب
مىشىؾات لوؿه ؾاقؾ ،بكای آوان بىیاق م٭ؿن بىؾه اوث ،چرىن آب ،ؾاقای ٬رؿقت براقوقی و لورؿگب
بؽٍب بىؾ ،به اشه باوق قویؿه بىؾوؿ که آب مبجىاوؿ ٬ؿقجب ٨كاجك ال آومه مكبىٖ به وكور می و ق٨رٟ
شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

٬ؿاوث و ٬ؿقت Aهىم@ قا ؾق کحراب م٭رؿن اشكاویرانA ،اوورحا@ ،بره وراؾگب مربجرىان شا٨رث،
٬ؿقتهای ٨كاواورب ال شمفره ظیرات ،بره اشره آب وىر ث ؾاؾه ٌرؿه اورث .بره ٠ىرىان مرراَ آمرؿه
اوثA:هىم ؾ یكاوب که ؾق زیکاق ،اوب مبجالؾ ،لوق و ویكو مرببؽٍرؿ .هرىم لوران لاشىرؿه قا زىركان
وامىق مبؾهؿ .هىم ؾوٌیمگاوب قا که ؾشكلماوب ٌىی واکكؾه ماورؿه باٌرىؿٌ ،رىهكی زیمرانٌرىان
مببؽٍؿ@ ٕؾووحؽىاهٔ7:7 :79>; ،

شىحاقی زیكامىن قواشات ؼىاَ آب ویىان

آوان اشه آب قا ال گیاهب مبگك٨حىؿ که ؾق بایجكشه و٭ٙهی کىه ٬ركاق ؾاٌرث و ؾوحكورب بره آن بره
واؾگب ْ
میىك و ىؾ .اشكاویان اشه آب قا Aهىم@ مبوامیؿوؿٕ.وک :همانٔ87:

جستاریپیراهىوروایاتخىاصآبنیساو

 ًٙ٠و زاکیمگب اوث ،ؾاٌحه باٌؿ .آوها ٨کك مبکكؾوؿ کره ؾوحكورب بره اشره آب ممکره اورث.

مىاقؾی که ـکك ٌؿ ،وٍان مبؾهؿ کره آب بركای بكؼرب ال اؾشران زیٍریه چ٭رؿق م٭رؿن برىؾه
اوث .ا حه واگ٩حه وماوؿ که آب شرک ٠ىّرك ظیراجب اورث و برؿون آب لورؿگب هر وشرىؾ وؽىاهرؿ
ؾاٌث .هممىیه آب ؼىاَ ؾقماوب ویم ؾاقؾ ،هك چىؿ ؾق مرىاقؾی کره ؾق قواشرث ـکرك ٌرؿه بىریاق
م ا ٥ه ٌؿه اوث .به وٝك مبقوؿ قواشرث مرىقؾ وٝرك ،بریً ال هرك چیرم Bباوقهرای اؾشران زیٍریه قا
ؾقباقه آب بالجاب ؾاؾه اوث و مىاقؾ مفکىق بىیاق ٨كاجك ال جىاواشب شک مراؾه ٘ ی١رب اورث .بكاوران
همه آومه بیان ٌؿ وىث بىؾن و بكواؼحه بىؾن اشه قواشث آٌکاق اوث.
وتیجهگیزی
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٨٭ؿان وواشل ؾقماوب با٠د مبٌىؾ که مكؾم بكای ؾقمان ؾوث به ؾامان هكکه و هكچیم بٍرىوؿ.
همیه با٠د مب ٌىؾ که بكؼب ال وىؾشىشان شا واؾه ىظران ال اشره باوقهرای مركؾم ورىء اورح٩اؾه
کكؾه و گاه ،ؾاقوها و ؾقمانهاشب بكای آوان م١ك٨ب کىىؿ که با وا١٬یث والگاق و اٌرؿ .ؾق اشره میران
ظؿشدوالان گىی و ٭ث قا ال همه قبىؾه و اظاؾشرب ٘ ْ ب بكواؼحه و بكای شفب ا٘میىان مركؾم بره
زیام ك اکكم و مّ١ىمان وى ث ؾاؾهاوؿ .ومىوه باقل اشه قواشثوالی ،قواشات مكبىٖ بره ؼرىاَ
آب ویىان اوث .اگك چه هیچکه ومبجىاوؿ جأذیك ؾ٠ا و ٬كآن برك اظرىاَ اوىرانهرا قا مىکرك ٌرىؾ و
ممکه اوث آب باقان ؾاقای بكؼب ال ؼىاَ ؾقماوب باٌرؿ Bامرا ؾق اشره قواشرات ؾقبراقه ؼرىاَ آن
بىیاق م ا ٥ه ٌؿه اوث .به ٘ىقی که زفشكي چىیه قواشثهراشب قا ؾٌرىاق مربورالؾ .هممىریه بره
ؼا٘ك وىحب محه و وىؿ اشه قواشات ،اوحىابٍان به زیام ك بىیاق ب١یؿ مبوماشؿ .به وٝرك مربقورؿ
سال ناهۀعلمیترویجیـشمارۀبیستونهنـبهاروتابستاو 9911
نین 
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اشه قواشثها بیً ال آنکه ٌ یه وؽىان زیام ك اکكم باٌؿ ٌ ،یه باوقهای بكؼب ال اؾشان زیٍریه
ؾقباقه آب اوث.

نینسا
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جعىَ ٠فمب ٌریػ م٩یرؿ ،همرىاقه مرىقؾ گ٩حگرى و بعردهرای گىرحكؾهای برىؾه و
مىا٨٭ان و مؽا ٩اوب قا به ؾو اَ ؾاٌحه اوث .ال شمفه مىرا فب کره مىشرب جٍرؿشؿ
ْ
اوح٭اؾات ٠فیه اشٍان Bبىشوه ال وىی اؼ اقشران برىؾه اورثٌ ،رؿت گركاشً وی بره
٠A٭ل@ اوث .ما مؿ٠ب هىحی که بكای ق٠اشث اوّا ٦ؾق و٭رؿ ،یلم اورث اوی برك
زاشه  ٠اقتهای مىىىب به اشٍان٘ ،كش ٫شا اِریل برىؾن ٠٭رل ورمؾ ٌریػ قوٌره
گكؾؾ و ذاویا ؾشؿگاههای کالن اشٍران ؾق ظرىله ج١رامالت ٠٭رل و و٭رل ؾشرؿه ٌرىؾ.
وپه ٠مفکكؾ اشٍان ؾق م٭ابل م اوب مىقؾ وٝك اشٍان اقلشابب گكؾؾ .ؾق اشه وىٌرحه
با ٘ركض اشمرا ب ؾو وکحره وؽىرث ور١ب ٌرؿه بىرحك و لمیىره مىاورب بركای و٭رؿ
مىّ٩اوه آذاق و ٠مفکكؾ اشٍان ؾق وگاٌحههای اوح٭اؾی ؾشگك ٨كاه گكؾؾ.
کلیذواژهها٠ :٭ل ٨٭هب٠ ،٭ل اشحهاؾی کالمبٌ ،یػ م٩یؿ.

پیص درآمذ

وؽه ال ٌیػ م٩یؿ و ٜهىق ٌؽّیث ٠فمب آن ؾق ب٥ؿاؾ و براقوق ٌرؿن مکحرب و ظرىله ٠فمیره آن
ؾشاق ،بىیاق ِىقت گك٨حه اوث و به ؾقالا ؼىاهؿ کٍیؿ .ؼّىِیث وشوه ٌیػ و ب٥ؿاؾ و جأذیك هرك ؾو


٠امل ؾق شکؿشگك امكی ٤یك ٬ابل اوکاق اورث کره قولورهای اقلٌرمىؿ بركای زووهًهرای ظرؿشرب قا
٨كاه مبآوقؾ .ب٥ؿاؾ ٌهكی باواب٭ه ٕظؿاؾ ٠اؾَ ٔ925/2 :1231،ؾق واظل ؾشفره اورث کره بره
ؾوحىق مىّىق ؾواوی٭ب ٕم194هرٔ واؼحه و زاشحؽث ؼال٨ث اوالمب ٌرؿ ٕمىورىی.ٔ15: 1241،
ْ
معؿذان و ٠ا مان ال بؿو جأویه ؾق اشه ٌهك کره هىرحه ٠فمرب شام١ره ْ
جٍری ٟقا
ظٕىق بىیاقی ال
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جٍکیل مبؾاؾورؿ ،ؼ رك ال ٌرکلگیركی مؿقوره برمقگ ظرؿشرب مربؾاؾٌ .رماقی ال اِرعاب امرام

ِاؾ ٪وٝیك شعیرب بره ْ
ظصراز کكؼرب ٕ ْوصاٌرب ،ٔ99 :1043،ظ٩رُ بره ا ؽحركی ٕ،ٔ120
،
ْ
ٜكش ٧به واِط ٕ ٠ ،ٔ345ؿ ا كظمه به ظصاز ٕ ،ٔ323ابىا یى ٟکكؼب ٕ٬ ،ٔ352اور بره ٠ركوة
ٕ ٔ210و هٍام به ظک ٕ ،ٔ022ؾق ب٥ؿاؾ مىح٭ك و به وٍك ظؿشد زكؾاؼحىؿ .بره ؾو راَ آن ،ج ١یرؿ و
کىحكَ مىح٭ی زیٍىاشان ْ
امامیه به مكکم ؼال٨ث اوالمب ،لمیىه ظٕىق و و٩ىـ ؾق ٬ؿقت ویاورب و
ا٠ب ٌی١یان قا ق٨حره ق٨حره ٨ركاه ومرىؾٌ .ر که اقج را٘ب امامران ؾق ٬ا رب
وقوؾ به مؿشكشث اشحم ّ
والمان وکا ث و ویابث و آمىلي مهاقتهای یلم ،بكای واگفاقی بؽٍب ال مىإو یثها بره آوران،

ٌكاشٗ قا بكای آمراؾگب مرؿشكشث ؾق ؾوقان ؼ٩رای امرام ٨ ،ركاه ومرىؾ ٕ.ش راقی و مف رىبب ،بهراق
.ٔ109 :1251
ىىك ،ٔ004 :1525 ،ؾو قوشؿاؾ مهر ؾق
ؾوقان آ٤الشه ؾق ٌکلگیكی مؿقوه ب٥ؿاؾ ٕاٌحی ّ
ب١ؿ ال ّ

ٌی١یان ؾق  ٠ىق ال اشه جىگىای جاقشؽب و آ٤ال جصكبه مرؿشكشث ٤یرك مىرح٭ی مّ١رىمان  ،ج١یریه
کىىؿه بىؾ .او یه ظاؾذه ،قوی کاق آمؿن ؾو ث آَ بىشره اورث کره بكؼرب ال ظاکمران آوهرا بره ْ
جٍریٟ
امرامب لشرؿی بىؾورؿ ٕ٬موشىرب قالی .ٔ094 :1221،آوهرا
گكاشً ؾاٌحىؿ و بىابك بكؼب ال گماقٌات،
ّ
مىاور ات ٨كهىگررب میرران م١حم رره و جٍر ْری ٟؾق ٬رركن چهرراقمٕکكمك 249 :1239،و  ،ٔ242بررىشوه ؾق

اصیلبىدوعقلنزدشیخهفید 

اشه ٌهك قغؾاؾ Bکه مىشرب اٌرحهاق بریً ال زریً اشره ظرىله ظرؿشرب ٌرؿ و هرك ؾوی آوهرا بركای

ظٕىق ؾاوٍمىؿان مىیعب قا Bبكای جر یث ٬ؿقت ؼرىؾ ٔركوقی مربؾشؿورؿ ٕا رى٭ٓ .ٔ094 ،اشره
قوشکكؾ ؾق وهاشث به ؼاقز ٌرؿن ٌری١یان ال ْ
ج٭یره و بىیران وهراؾن جٍرکیالت ورالماوب بركای آوهرا
اوصامیؿ ٕکاهه .ٔ12 :1240،شكشب لشؿان ؾق جكوی اشه ٕ٨ای ٨كهىگب ؾق ب٥ؿاؾ ٬ؿش و شؿشرؿ،
مبوىشىؿ:
Aؼف٩ای  ٠اوب ؾق ؾوقه وهٕث ،جؽ ٠ف و اؾب قا ؾق ب٥ؿاؾ اٍ٨راوؿوؿ و میرىه و معّرىَ آن
به جؿقشس ؾق ؼكاوان ،قی ،آـقباشصان ،ماوقاء ا ىهك ،مّكٌ ،ام ،اوؿ ه و ٤یكه بره ؾورث آمرؿ و ؾق
٠یه ظاَ ،ب٥ؿاؾ که مكکم ؼال٨ث و ذكوت اوالمب بىؾ جا مؿجب مرل واب ،٫مكکرم ؾاوٍرمىؿان ماورؿ
و گفٌحه ال زمٌکان مىیعب که ؾق ؼرؿمث ؼف٩را بره جكشمره و ٘ ابرث مٍر٥ىَ بىؾورؿ٠ Bرؿهای ال
ؾاوٍمىؿان مىفمان ویم ال ب٥ؿاؾ بكؼاوحىؿ .و رب بره ٘رىق کفرب ؾاوٍرمىؿان ٠ا ی٭رؿق م٭ری ب٥رؿاؾ،
بیٍحك مىی ْ
عیان بىؾوؿ که ال ٠كا ٪و واشك و٭اٖ بكای اوحؽؿام ؾق ؾوحگاه ؼف٩ا به ب٥ؿاؾ مبآمؿورؿ@
ٕلشؿان.ٔ320 :1209،
000

ْ
ُ
ظاؾذه ؾوم ،جى ؿ واب٥ه بمقگ ٌی١ب ،معمؿ به معمؿ به و١مان ،مف٭ب به م٩یؿ اوث ٕابره أبرب
٨كان،بيجا ،ٔ243/3 :کره جمرام ٠فرىم گفٌرحگان ؾق او شمر ٟبرىؾ ٕ٘ ا٘ را ب 144/3 :1254،و
 ٔ145و به گ٩حه ابه ظصك ٠ى٭الوب بك هك زیٍرىاشب ْمىحرب ؾاٌرث ٕابره ظصرك ٠ىر٭الوب:1043،
بفىؿ اشٍان اٌاقه ؼىاهی کكؾ.
 .ٔ012/9ما ؾق اؾامه به گىٌهای ال ؼؿمات ٠فمب و ٨كهىگب ّ

ؾق  ٬اَ اشه مؿقوه ، ٬ ،او یه مكکم ؼا ُ ٌی١ب ؾق اشركان برىؾ .بره گىورهای کره ؾق Aم١صر

ا فؿان@ ٕظمىی ،ببجا ٔ253 :و٭ل ٌؿه که  ٬بیه اِ٩هان و واوه ٬كاق ؾاٌث و برالؾی برمقگ و
ویکى و جمرامب اهفرً ٌری١ه برىؾ و اشره ؼرىؾ اوصرام هرك گىوره ا٬رؿام زیٍرگیكاوه قا ؾق زاورؿاقی ال
اظاؾشد٨ ،كاه مبکكؾ .بكؼىقؾهای ِكشط و ببزكؾه و ؾ٬ثهاشب که آوان ؾق زرفشكي و ْقؾ اظاؾشرد
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و ظحب قاوشان اوصام ؾاؾهاوؿ Bهمه به مىٝىق همىاق ومىؾن هؿ٨ب برىؾ کره ؾق ورك ؾاٌرحىؿ .شاشگراه
ظؿشد ویم ال ؾشؿگاه اهل  ، ٬به ٠ىرىان ٌراقض ٬ركآن و ْ
ورىث و رىی ،ج١یریه کىىرؿه اورث و مكشرٟ
هماهىگ کىىؿه بیه گماقههای آوها ،جا شای ممکه ،بهكهگیركی ال ؼرىؾ اظاؾشرد اورث .جأکیرؿ برك
ٜىاهك ظؿشرب ال ٌاؼّههای مه ظؿشدزووهب  ٬مبباٌؿ به ِىقجب که جأوشلهای ـو٬رب و شرا
ظؿوب ،مىقؾ زفشكي آوان ومبباٌؿ .به شهث ظىاویث بایشب که ؾق اشره امرك ؾاٌرحىؿ ،بكؼرب ؾق
وشوگبهای ظىله ظؿشرب A ، ٬زكهیرم ال ٠٭رلگكاشرب و ا٠حىرا وکركؾن و وپركؾاؼحه بره ٠٭رل@ قا ورام
بكؾهاوؿ ٕمهكشمی و ٨كولوؿه ٔ21 :1243،و بكؼب ویم ؾق یبالی وىٌرحههراشٍران ،آوران قا م رحال بره
Aوُگكاشب ا٨كا٘ب و زكهیم ال و٭ؿ ٠٭لگكاشاوه@ مبؾاوىؿ ٕ٘ ا٘ ا ب.ٔ55/3 :1254،
اشه ٕ٨ا ؾق ب٥ؿاؾ وشىؾ وؿاقؾ .ا حه وه به شهث اشىکه ؾق ب٥ؿاؾ بكؼال ٬ ٦قواشرات ؾق ؾورحكن
و ٨كاواوب وؿاقوؿ 99،بفکه  ٬ؼىؾ وامؿاق معؿذان ٠كا٬ب اوث ٕهمانٔ و قاوشان کى٨ب ویرم ال ابحرؿای
ْ
جأویه ب٥ؿاؾ ؾق آوصا ظٕىق ؾاقوؿ٠ 9:.فث اشه ج٩اوت ،به همان ٕ٨رای ق٬رابحب کره ؾق ٌرهك ب٥رؿاؾ
وشىؾ ؾاٌحه اوث ،بال مبگكؾؾ .چكا که ه اهل ْ
وىث بكای ال ؾوث وؿاؾن مى١٬یرث ؼرىؾ جرالي
مبکىؿ و ه ا٨کاق ؾاوٍرمىؿان مىریعب بره ٠ىرىان ق٬یرب ،چىاومره ال شكشرب لشرؿان و٭رل ٌرؿ،
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 . 99چىاومه بكؼب ؾق م٭اشىه بیه  ٬و ب٥ؿاؾ چىیه امكی قا ال ٠ىامل ویال به اشحهاؾ ؾق ب٥ؿاؾ ؾاوىحهاوؿ
ٕؾقون اِىَ ٨ب ٨٭ه اإل ْ
مامیة.ٔ94 :
 . 9:هٍام به ظک و ٌاگكؾي شىوه به  ٠ؿا كظمه ال بكجكشه قواشان ظؿشرب هىحىؿ که بىابك گماقٌات
قویؿه ؾق اشه ٌهك ظٕىق ؾاٌحهاوؿ.

بهاوؿشٍه واب ٌی١ب جىه مبلوؿ٠ .الوه بك اشه ٕ٨ا ،ؼكؾهگیكی و محىآ٬ومراشب اظاؾشرد ٌری١ه ال
وىی مؽا ٩ان ٤ ،اق ٌ هات قا ویم بك ٌی١یان وٍاوؿه بىؾ .به ٘ىقی که ؼىؾ ٌیػ م٩یرؿ بره ٥رمي
بكؼب هممىن ابىا عىیه هاقووب ٠فىی اٌراقه کركؾه اورث ٕ٘ىورب .ٔ2/1 :1229،ال اشرهقو ،برا
ؤ١یث ٨كهىگرب و ؾشىرب ٌری١ه ْ
وشىؾ قوی کاق آمؿن ؾو حب با گكاشًهای ٌی١بْ ،
امامیره بىریاق

وابىامان و جأو٧باق بىؾٌ .ی١یان آن قول واقخ ْ
ا٬فیحب ؾق شهان اوالم بىؾورؿ کره ؾق ٘رىَ ورا یان
ؾقال ظکىمث امىشان و  ٠اویان Bؾق ٌكاشٗ ْ
ج٭یه وحىاوىحه بىؾوؿ با بعرهای آلاؾ به ٨٭ه ؼىؾ ورالمان
ؾ٬ی٭ب ؾهىؿ .ؾق اشه ٌكاشٗ قوا ث ٠ا ؾشه ،وماشاوؿن چهكه لیَ ،م١اق ٦اهلبیث مربباٌرؿ و
جمام همحً قا ِك ٦به جّىشك کٍیؿن اوان اوحىاق و مىٙ٭رب گرماقههرای ؾشره ؼىاهرؿ کركؾ و ال

زكاؾؼحه به ظاٌیهها و اؼحال٨ات ٨ك٠ب زكهیم ؼىاهؿ ومىؾ.
ؾشه ٬كاق گیكؾ به ِىقجب که هك اوؿشٍمىؿی ،معّىیت ٠فمب شؿشؿي قا ،بكای ٠كٔره بره ب٥رؿاؾ
مربآوقؾ .اشرره قوشکركؾ ،ؾق جعفیررل ٌركاشٗ ظررؿشرب آن ؾوقان بىریاق مررإذك اورث .جىشرره و مهرراشكت
وىشىىؿگان شىام ٟچهاقگاوه ظؿشربA ،کفیىرب@ِA ،رؿو @٪و ٘Aىورب@  ،بره اشره مؿقوره و ورىٞ
ج١امفب که بمقگان اشه ظىله با آوان ؾاٌحىؿ٬ ،ابل چٍ زىٌب ویىث.

اصیلبىدوعقلنزدشیخهفید 

به هك ظاٌَ ،كاشٗ ؾوث به ؾوث ه ؾاؾ جرا ب٥رؿاؾ ،کراوىن جىشره جمرامب ؾاوٍرمىؿان ٠كِره

بشرگومایی ّ
دلیلیت عقل

ب١ؿ ال ٌیػ م٩یؿ و ٌاگكؾاوً ،بىشوه ٌیػ ا ٙا ٩ة که به بهحكشه ٌکل ،ؾق ِؿؾ جف٩ی ٫و شم ٟبریه
هك ؾو گكاشً وُگكاشب و ٠٭لگكاشب بكآمؿ ،ؾق ظؿوؾ زرىس ٬ركن ٕمىر١ىؾیِ ،ٔ02: 1242،رؿای
قواشب ال وُگكاشب بفىؿ و ىؾ و اشه گكاشً بره ٌرکل زىهران و ؾق ظاٌریه بره ورك مرببركؾ .شکرب ال
٠ىامفب که و ب زیؿاشً چىیه قوشکكؾی ؾق ١٨ا یثهای ظؿشرب ٌؿ ،بمقگوماشب Aؾ ْ
یفیث ٠٭رل@
ؾق  ٬اَ و٭ً ٘Aكش٭یث ٠٭ل@ بىؾ .ال شمفه بىرحكهاشب کره بره امحرؿاؾ اشره قوشکركؾ و قکرىؾ وىر ب
ظؿشدزووهب ٕمى١ىؾی ٔ00: 1242،اوصامیؿ ،بب جىشهب به جعرىَ ٠فمرب ٌریػ م٩یرؿ ؾق جمییرم
بیه اِىَ و ٘كش ٫اظکام مبباٌؿ .اشه بكؾاٌث واؾقوث مىشب ٌؿ کره ؾق ورؿه زرىص ٠ ،٭رل بره
ْ
٠ىىان مّؿقی مىعال ؾق کىاق ؾشگك اِىَ ٬كاق گك٨ث و اؾ ه اظکام به ٠رؿؾ چهراق قوریؿ .م٩ٝرك ؾق
کحاب Aاِىَ ا ٩٭ه@ ٕ ،ٔ143/3ابه ئؾقشره قا او ریه اِرى ب مربؾاورؿ کره بره اشره ا٬رؿام ؾورث
ْ
لؾA:مه ،او یه اِى ب قا که به ؾ یل ٠٭فب جّكشط ومىؾه اوث ،ابه ئؾقشه ظفب شا٨ح @.
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 ٠اقت م٭ؿمه کحاب Aا ْىكا ك@ ٕ ٔ02/1ویم اشىمىیه اورثA:ظر ٫ال چهراق قاه بیركون ومربقوؾ :شرا
ْ
Aکحاب@ ؼؿای و عان اوث شا ْ A
وىث@ قوىَ ؼؿا اوث کره بره ٌرکل محرىاجك و مح٩ر ٫قوریؿه
اوث و شا Aاشما @ٞاوث و شا ؾ یل ٠A٭فه اوث .زه لماوب که شکب ال اشه وه ؾ یرل و اٌرؿ ،آومره
ْ
مع٭٭یه ال زووهٍگكان مىاب ٟؾشه ،بؿان ؾق مىا ل ٌك٠ب ا٠حماؾ مبکىىرؿْ ،
جمىرک و زیركوی
که
ال ؾ یل ٠٭ل ؾق اشه مىا ل اوث@.
ؾق اؾامه م اظد قوٌه ؼىاهؿ ٌؿ که اشه ج ١یرك ،ظکاشرث ال وكوریؿن بره ٠مر ٫ورؽىان بفىرؿ
م٩یؿ و ٌاگكؾاوً ؾاقؾ .چىاومه هیچ ج٩کیکرب بریه اِرل و ٘كشر ٫مٙركض وٍرؿه و ؾ٬رث یلم ؾق
بیان ٘كش ٫شا اِل بىؾن ٠٭ل وٍؿه اوثْ .
مإشؿ اشه ْاؾ٠ا ویم وؽىاوب اوث کره وىشىرىؿه ؾق اؾامره
اشه م٭ؿمه ال وىٌحه Aأشىبة ا مىا ل ا مىِفیات@ ویؿ مكجٕب و٭ل ومرىؾه کره اشٍران٘ ،كشر ٫بره
سال ناهۀعلمیترویجیـشمارۀبیستونهنـبهاروتابستاو 9911
نین 


٠ف قا به ؾ یل  ٟٙ٬به ِعث و اشمىب ٠٭ل ال م حال ٌؿن به ٬ر ط ،جىهرا ؾق ٬رىَ ؼرؿای مح١راَ و
قوى ً و اهلبیث ؾاوىحه اوث .بؿشهب اوث که ویؿ مكجٕب با مالظٝه اِٙالض اوحاؾ ؼرىؾ،
ٌیػ م٩یؿ ،وؽه گ٩حه باٌؿ و به ج٩اوت بیه اِل و ٘كش ٫جىشه کامل ؾاٌحه باٌؿ .هك چىرؿ و اشرؿ
اوکاق کىی که به کاقگیكی واژهها ؾق  ٠اقتهای ویؿ ،بىران ج١رابیك ؾ٬ی٭رب کره ال اورحاؾي م٩یرؿ
های ظمفههای ٌؿشؿی ٌؿ کره
و٭ل ؼىاهی ومىؾ ،ویىث .به وٝك وگاقوؿه اشه مىأ ه شکب ال لمیىه ّ
ؾق ٬كون ب١ؿی ٠فیه بىیانهای ٨کكی و ٠فمب مؿقوره ب٥رؿاؾ و ٌرؽُ م٩یرؿ ،ال ورىی اؼ اقشران

ِرىقت گك٨رث .مرا ؾق زاشرانوامره کاقٌىاورب اقٌررؿ ؼرىؾ جرا ظرؿوؾی ال اشره بىرحكها ،قوشکكؾهررا و
٠مفکكؾها زكؾهگٍاشب ومىؾهاش  9;.ما ؾق اشه وىٌحه ب١ؿ ال اٌاقه کىجاه به آذاق و ؼؿمات ٠فمرب ٌریػ
م٩یؿ ،مىاب ٟؾشه و اِىَ اظکام ال ؾشؿگاه اشٍان قا ج ییه مبوماشی  .وپه به جمییرم کراقبكی ٠٭رل
به ٠ىىان ٘كش ٫ال کاقبىث آن به ٠ىىان اِرل ،ال ؾشرؿگاه اشٍران ؼرىاهی زكؾاؼرث و ؾق وهاشرث ال
جأذیكاجب که اشه ج٩کیک ؾق اوح٩اؾه ال اِىَ اظکرام ؾق ظرىلههراشب وٝیرك ٨٭ره و کرالم مربگرفاقؾ،
زكؾهگٍاشب مبکىی .


009

; . 9وک :به ّ٨ل ؾوم ال زاشانوامه اقٌؿ معمؿقٔا آقمیىن با وام Aو٭ؿ و بكقوب امکانوىصب ج٩ىیك ٬كآن ال
وىی اؼ اقشان@ ،ؾاوٍگاه ٬كآن و ظؿشد@.

ضیخ مفیذ

ْ
معمؿ به معمؿ به و١مان به  ٠ؿا ْىالم ،م١ركو ٦بره ابره ا م١فر ٕابره ا ىرؿش  ٔ134 :1520 ،و

مٍحهك بیه ٠امه و ؼاِه به م٩یؿ ٕـه ب 9<،ٔ100 :1524 ،ؾق ب٥رؿاؾ لاؾه ٌرؿ و ؾق همران شرا ؾق
گفٌث ٕابه ا ىؿش ْ B1520:324 ،وصاٌب .ٔ043 :1043،آذاق ٬فمب اشه واب٥ره ورامب ٌری١ه کره بره
ا٠حكا ٦ـه ب ،ؾاوٍمىؿ محّ١ب و م١كوْ ٦
وىبِ ،اظب جّراوی ٧بؿش١رة و کریركة اورث ٕـه رب،
ْ
بيجا 32 /0 :و ،ٔ24ؾق مصمرى ،ٞومؾشرک بره  344اذرك مربقورؿ ٕظفرب ،بري جرا .ٔ103 :او م١راق٦
ظؿشرب قا ؾق ٠فىم مؽحف ٧به کاق گك٨ث .ؾق کالم Aاوا ل ا م٭رایت ٨رب ا مرفاهب و ا مؽحراقات@ قا
وىٌث .ؾق ٨٭ه با جكکی ب ال اِىَ و ٨كو ٞؾشه Aا م٭ى١ة@ قا به قٌحه جعكشك ؾق آوقؾ .ؾق ٨٭ره ج ٙی٭رب
Aا مىا ل ا ّا٤اویة@ ،ؾق اؼالA ٪األما ب@ ،ؾق امامث و ٨فى٩ه ویاوب ؾق اوالم Aاإلّ٨راض ٨رب
مىاٜكه Aجّعیط اإل٠ح٭اؾ@ و با جأویه ٠ف اِىَ کحاب Aا حرفکكة باألِرىَ ا ٩٭ره@ قا ال ؼرىؾ بره
ْ
شاؾگاق گفاٌث 9=.با اشه جىِی ،٧وهٕث ٠فمب که ٌیػ بره قاهاورؿاؼث ،معرؿوؾ بره ظرؿیزووهرب
ویىث ،بفکه آومه ؾق ا ٫٨بفىؿ ٨کك او مىز مبلؾ ،ؾشه زووهب بىؾٌ .ریػ ؾق ِرؿؾ جى یرؿ اشره ٨کرك
بىؾ که جّىشك قوٌه ال گماقههای ؾشه ،جىها با اکح٩ا بره و٭رل و شمرٟآوقی و جىٝری اظاؾشرد ،کره ال
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اإلمامة@ ،ؾق ٤ی ث امام لمان Aاإلقٌاؾ@ ،ؾق جاقشػ قوا های به وام Aشمرل@ وگاٌرث ،ؾق ؾاورً

امىق یلم و یبؿی اوث ،به ؾوث ومبآشؿ.
 -6تفکیک بیه اصل و طزیق

آومه که اؾ٠ای ٨ى ٪قا واٟ٬وماشب مبکىرؿ ،ج٩کیرک ؾ٬ی٭رب اورث کره اشٍران بریه اِرىَ اظکرام
ٌك٠ب ال شک وى و ٠٭ل و اؼ اق ال وىی ؾشگك اوصام ؾاؾهاوؿ .ؾق اشه بعرد ،ابحرؿا اِرىَ اظکرام قا
وه ٠ؿؾ م١ك٨ب مبکىىؿA:کحاب ؼؿای و عان و ْ
وىث زیام كي و وؽىان ا ْمه أ٘هاق ب١رؿ
،

ال قوىَ ؼؿا که ؾقوؾ و والم ؼؿا بك آوان باؾٕ@.م٩یؿٔ34: 1012،
< . 9بكؼب ؼىاوحهاوؿ چىیه واومىؾ کىىؿ که اشه ٭ب مؽحُ به وىٌحههای کهه ٠ا مان ٌی١ه مبباٌؿ
ْ
مح٭ؿم اهل ْ
وىث ویم ؾشؿه مبٌىؾ.
ٕاوؿشٍههای کالمب ٌیػ م٩یؿ ٔ10 :ؾق ظا ب که اشه ٭ب ؾق کحابهای
ٕوک :ظمىی:1552 ،ز  B10ب٥ؿاؾیٔ12/13 :1521 ،
= . 9وک ِ :اظب ،معمؿ مهؿی ٕؼكؾاؾ و جیك A:ٔ1231م١ك٨ب اشما ب جأ ی٩ات مىشىؾ ٌیػ م٩یؿ@ ،وىق ٠ف ،
ٌماقه  103 ُِ ،09جا  ٌ B133یكی لوصاوب،ویؿ معمؿ شىاؾ ٕؼكؾاؾ و جیك A ،ٔ1231ظیات ٌیػ م٩یؿ@
ٕآذاق ٌیػ م٩یؿٔ ،وىق ٠ف ٌ ،ماقه  141ُِ ،09جا .ٔ102
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به ؾو اَ آن ،قاههای قویؿن به ٠ف مٍكو ٞؾق اشه اِرىَ قا وره قاه مربؾاورؿA :او ریه آوهرا،
٠A٭ل@ اوث که قاهب اوث به م١ك٨ث ْ
ظصیث ٬كآن و قهىمىؾهای قواشات .ؾومA ،لبان@ که قاهرب
اوث به ٌىاؼث م١اوب کالم و وىمبA ،اؼ اق@ اوث که قاهب اوث بكای اذ ات ؼرىؾ اشره اِرىَ،
ش١ىب Aکحاب@ و ْ A
وىحه و Aوؽىان ا ْمه @ٕهمانٔ.
وکحه او ب که ؾق اشىصا ٬ابل ؾ٬ث اوث اشه اوث که بكؼال ٦وؽه قاشس بیه اِى ییه کىرىوب،
اشٍان ٠٭ل قا ال اِىَ شا مىاب ٟاظکام ومربؾاورؿ .بفکره ٠٭رل قاهرب بركای وقوؾ بره ْ
ظصیرث اِرىَ
مبباٌؿ .وکحه ؾوم اشىکه٬ ،یؿ مٍكو ٞبىؾن بكای ٠ف  ،به اشه شهث اورث کره ٠٭رل و اؼ راق جىهرا
بكای قویؿن به اشه هؿ ٦بکاق بكؾه مبٌىوؿ .م١ىای وؽه اشه اوث که امکان ؼٙا و وكویؿن بره
٠ف مٍكو ٞویم ؾق جمامب اشه قاهها وشىؾ ؾاقؾ .وکحه وىم که ٌاهکاق اشه ج٭ىی ٬فمؿاؾ مبٌىؾ و
سال ناهۀعلمیترویجیـشمارۀبیستونهنـبهاروتابستاو 9911
نین 


ال ؾشؿه بكؼب مؽ٩ب ماوؿه ،اشه اوث که بیه وؽىان مّ١ىمان و اؼ اق آوران ٨رك ٪وشرىؾ ؾاقؾ.
هماوٙىق که اٌاقه ٌؿ ،وگاه اِى ب قاشس اشه اوث که ٠٭ل ،مى ١ب بكای کٍ ٧ظک مربباٌرؿ .ال
ْ
اشه قو بكؼب که چىیه جف٭بای ال شاشگاه ٠٭ل ؾاقوؿ ،بره ٌریػ بریً ال آن چیرمی کره بركای ٠٭رل
م١ح٭ؿ اوث ،وى ث مبؾهىؿ:
Aا حه اشه وعىه ال بیان ،مىا٨ب آن ویىث که بگىشی ٌیػ م٩یؿ بركای ٠٭رل ؾق ٨٭ره ؾو کراقآشب
شؿاگاورره ٬ا ررل بررىؾه اوررث:شکب ٨ه ر بكهررانهررای ٬رركآن و ؾیشررل اظاؾشررد ،ؾوم ٨ه ر ٕ٬رراشای
ْ
مىح٭فهای که ٠٭ل و ٌك ٞؾق ؾاوقی مٍابه وى ث به آوها جاللم ؾاقوؿ .چىاوکه وی ؾق همریه مرحه
قاش ٟبه اظاؾشد چىیه و٭رً ؾو گاورهای قا جّركشط کركؾهاورؿ :شکرب اشىکره ال اِرىَ و قشٍرههرای
اظکررررام ٨٭هررررب اوررررث ،ؾشگررررك اشىکرررره قاه م١ك٨ررررث وىرررر ث برررره ٬رررركآن و ور ْ
رررىث و ا٬ررررىاَ

ا ْمه اوثٌٕ@.کىقیٔ3 :1231،

بؿشهب اوث که ؾق اشىصاٜ ،كا٨ث اشه ج٩کیرک ٠ا ماوره قوٌره وٍرؿه اورث و ْ
جّرىق ٌرؿه کره
ّ

مىٝىق ٌیػ ال اؼ اق همان وؽىان مّ١ىمان اوث و ج٩اوت آن ؾو جىها ؾق کاقاشب مبباٌؿ .اشره


ؾق ظا ب اوث که اوح٩اؾه ال اؼ اق همىاقه ماللم با شا٨حه وؽه مّ١ىم ویىث Bهمراوٙىق کره ؾق
قاه ٠٭فب ویم چىیه جاللمرب وشرىؾ ورؿاقؾ .بىرابكاشه چىریه جمراشمی بریه اِرىَ و ٘كشر ٫ؾق مىریك
ظؿشدزووهب و وماشاوؿن شاشگاه ظؿشد بىیاق ج١ییه کىىؿه اورث .برك اوران اشره ؾشرؿگاه ،ظرؿشد،
مّ١ىم ویىث و ٬ابل ؼؿٌه اوث Bچىاومه گماقههای ٠٭فب هماوىؿ ٬یران و جکیره برك قأی ،برىشوه
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ؾق مٍكو٠ات٬ ،ابل اوحىاؾ ویىث ٕمؽحّك ا حفکكة 24 ،و .ٔ02

ّ
طزیقیت عقل در مباحث کالمی و فقهی
-0

وٝامىؿ ٌیػ م٩یؿ ،ؾق م اظد کالمب بىیاق جأذیك گفاق بىؾه اوث .چكا کره ؾق
اشه چاقچىب ٨کكی و
ّ
چىیه م اظرب مصاَ ج١اقْ بیه قاه و٭فب و ٠٭فب بیٍحك ٨كاه اوث .ال شمفه ذمكات اشره قوشکركؾ،

شاشب اوث که جىإ٬ب بیه گماقيهای ظؿشرب وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ .با جىشه به اشه قوشکركؾ ،ظرؿشد
و ٠٭ل ؾق کىاق ه ؾو قاه بكای ؾوحیابب مى٭ىیت مّ١ىمان هىحىؿ و چىن بریه آن ؾو بكجركی و
قشعاوب وشىؾ وؿاقؾ ،مبجىان جىا ٓ٬بیه قاواشات قا با جأشیؿ ٠٭فب بك٘ك ٦کركؾ .ؾق اشره قاورحا ٌریػ
م٩یؿ با جمامب اظحكامب که بكای ٌیػ ِؿو٬ ٪ا ل اوث و ٠ىىان ٌراگكؾی اشٍران قا ویرم بره شرؿک
مبکٍؿ ،گاهب ؾق چىیه م اظربٌ ،یػ ِؿو ٪قا به باؾ اوح٭اؾ مبگیكؾ .ؾق بعرد ال اقاؾه و ْ
مٍریث
ا هب اشىمىیه به او ا٠حكاْ مبکىؿ:

محىا٠ ٓ٬مل کكؾه و بىان کىاوب و ىؾه اوث که وٝك مبکىؿ و ؾقورث و واؾقورث قا ال هر شرؿا
مبکىىؿ و بك زاشه آومه ال ظصث بكؼاوحه اوث ٠مرل مربکىىرؿ و کىرب کره ؾق قوشکركؾ ؼرىشً برك
وؽىان گىواگىن و ج٭فیؿ ال قاوشران جکیره مربکىرؿٔ ،ر ٧١او آن اورث کره ٌركض ؾاؾشر @ ٕم٩یرؿ،

اصیلبىدوعقلنزدشیخهفید 

Aآومه ٌیػ ِؿو ٪ؾق اشره ّ٨رل ٕاقاؾه و ْ
مٍریث ؼؿاوورؿٔ بیران کركؾه اورث ،اذ رات ٌرؿوب
ْ
ویىث و مٙا ب آن با شکؿشگك جؽا  ٧و جىا ٓ٬ؾاقوؿ٠ .فث آن اوث که او بك زاشره ٜرىاهك اظاؾشرد

.ٔ05 :1013
ؾق لمیىه م اظد ٨٭هب ویم معیٗ ٠فمب ب٥ؿاؾ بك اوران اٌرکایجب کره مؽرا ٩یه برك مرفهب

ْ
جٍی Bٟم ىب بك ج١اقْ بكؼب و٭لها و شا ٔابٙهمىؿ و ىؾن ٨٭ه ٌی١ه مٙركض مربکكؾورؿ ٕمىورىی،
 39 :1019جا ،ٔ43بىحكی آماؾه بكای جى یؿ ٠ف بىؾ .به همیه جكجیب ،ق٨حه ق٨حرهٔ ،ركوقت جرؿوشه
اِىَ و ٬ىا٠ؿ ظل بیه قواشات مح١اقْ اظىران ٌرؿ .بركای بركون ق٨رث ال اشره جهاشمرات کره ؾق
٘كاظب ْ٨ىب و ٔابٙهمىؿ ،بكای اورح٩اؾه
ٜاهك واقؾ به وٝك مبقویؿ ،هماوٙىق که اٌاقه ٌؿ ویال به
ّ
ال قواشات اظىان مبٌؿ .اما ؾق اشىصا مٍرکفب زریً قوی اوؿشٍرمىؿاوب وٝیرك ٌریػ م٩یرؿ وشرىؾ
ؾاٌث که بك ؾٌىاقی اشه ٘كض شام ٟمبا٨موؾ و آن اشه برىؾ کره اشره ویرال ب١رؿ ال وابىراماوب اؼ راق
اهل ْ
وىث ،ابحؿا ؾق بیه آوها زؿشرؿ آمرؿه برىؾ و آوران اِرى ب قا ؾق اشره لمیىره ٘كاظرب کركؾه بىؾورؿ
ِٕؿق .ٔ90/1 :1235 ،ال ٘ك٨ب ؾشگك ،ؾق جى یؿ شک ٠ف  ،مٙا ١ه کاقهای اوصام ٌؿه ٔركوقی بره
ْ
وٝك مبقوؿ .اما بىیاقوؿ کىاوب که ؾق ظیه اشه مٙا ١ات ،به ٠فث واجىاوب ال و٭ؿ معکر و اورحىاق،
ؾق بكابك وىآوقیهای زیٍیه جىفی مبٌىوؿ .چىاومه ؾق آ٤ال ّ٠ك ٤ی رث ،چىریه وكوىٌرحب بركای
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بكؼب ال ٌی١یان ویم قغ ؾاؾ ٕقٔرىی ِرى٨یاوب و گفٌرحه ،بهراق و جابىرحان 145 :1254و.ٔ114

>9

اؼ اقشان ؾق جعفیل اشه بؽً ال جاقشػ ظؿشد ٌی١هٌ ،یػ م٩یؿ قا مى١٩ل ال اشه وا١٬یث مربؾاوىرؿ و
وى ث به اشه شكشان اشىگىوه مبوىشىىؿ:
Aب١ؿ ال آن ،لماوب کره ابره شىیرؿ و ابره أبرب ٠٭یرل ،ؾق ابحرؿای ٤ی رث ک ركی ٜهرىق کكؾورؿ،
کحابهای کالم و اِىَ ٨٭ه م١حم بها قا مٙا ١ه کكؾوؿ و ؾق بیٍحك مىاقؾ برك مىرىاَ آوران وىٌرحىؿ.
ب١ؿ ال آنٌ ،یػ م٩یؿ ،ظىه ٜه ؼىؾ قا به آن ؾو ،ؾق بیه ٌاگكؾاوً ماوىؿ ویؿ مكجٕرب و ق ریه
ا ٙا ٩ة ،آٌکاق وراؼث .برك اشره اوران٬ ،ىا٠رؿ کالمرب و اِرى ب م حىرب برك ا٨کراق ٠٭الورب بریه
محأؼكشه ال اِعاب ما ٌاشٌ ٟؿ جا اشىکه وىبث به ٠المره و هم٩کركاوً ال ٠فمرای اِرى ب محرأؼك
قویؿ .آوها ویم به مىٝىق ج ْعك ؾق ٠فىم شا ؾشگك ال هؿ٦هرای ِرعیط ،کحرابهرای ٠امره قا مٙا ١ره
سال ناهۀعلمیترویجیـشمارۀبیستونهنـبهاروتابستاو 9911
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ومىؾوؿ و ٨كاواوب ٬ا٠ؿههای کالمب و اِى ب و ج٭ىیمات مؽحف ٧و گىواگىوب اِٙالظات مكبرىٖ
به امىق ٌك٠ب آوها قا به ٌگ٩حب واؾاق کكؾ@ ٕئوحكآباؾی.ٔ132 :1030 ،
آومه که ؾق اشه جعفیل بیً ال ؾشگك مٙا ب هؿ٨گیكی و مىقؾ اوح٭اؾ ٬كاق گك٨حه اوث ،جأوریه
٬ا٠ؿههاشب م حىب بك ا٨کاق ٠٭الوب اوث که بكاوان اشره اؾ٠را Bمىش رات ٌرگ٩حب اشره بمقگران قا
٨كاه ومىؾه اوث .اما ظ٭ی٭ث اشه اوث که ٌاشؿ وحىان جرأذیكی کره ؼرىؾ ٌریػ ال شىراب ابره ابرب
ْ
٠٭یل ظفاء ٠ماوب ؾق وگاقي اِىَ گك٨حه ،اوکاق کركؾ .چىاومره اشره امرك ؾق ورحاشًهرای وی ؾق
بكؼب ال کح ً ؾشؿه مبٌىؾ 9?.همیىٙىق ْوصاٌب ویم ؾق ٌكض ظاَ ابه ابب ٠٭یل مبوىشىؿ:
ْ
Aظىرره برره ٠فررب برره ابررب ٠٭یررل ظررفاء٨ ،٭یرره و محکفمررب مررىقؾ وذررى ٪اوررث .او ؾق ٨٭رره و کررالم
کحابهاشب ؾاقؾ که شکب ال آوها کحاب Aا ْ
محمىک بع ل آَ ا ْكوىَ@ اورث کره کحرابب مٍرهىق ؾق
میان ٘ا ٩ه مبباٌؿ  ...مه ال اوحاؾم ابى  ٠ؿ ا فه[ٌیػ م٩یؿ]،که قظمث ؼؿا بك او باؾٌ ،ىیؿم کره
اشه مكؾ قا بىیاق مبوحىؾ@ ٕ ْوصاٌب.ٔ04 :1043،
ْ
>ٕ . 9ا ٥ی ة فى١ماوب B31 :کماَا ؿشه واجماما ى١مة B13 /1 :قوا ة ا٨ححاض ا ؿ٠ىة 22 :و  B 20اإلمحا ٞو
ا مإاوىة.ٔ19/3 :
ْ
? . 9به ٠ىىان مراَِ :اظب کحاب Aایشحهاؾ ٠ىؿ ا ٍی١ة اإلمامیة@ ،اشه Aذىا@ قا ال کحاب Aا مىحمىک بع ل
آَ ا كوىَ@ و٭ل ومىؾه اوثٕ .أؾواق اإلشحهاؾ ٠ىؿ ا ٍی١ة اإلذىا ٍ٠كشةٔ143 :

اما آومه ال ٌیػ شک واب٥ه واؼحه اوث ،ا٬ؿام شىىقاوهای اورث کره وی برا جىاومىرؿی ؼاِرب
که ؾق ؼىؾ اظىان مبکكؾ ،آ٤ال ومىؾ و ؾق م٭ابل هك گىوره بكچىر ب م٭اومرث کركؾ .او ؾق اشره قاه
هكگم ٌگ٩ثلؾه وٍؿ .بفکه ال شک وى بكاوان ٔكوقجب کره اظىران کركؾ ،قوي ظرؿشرب و ٨٭هرب
اوحاؾيٌ ،یػ ِؿو ،٪قا جىاومىؿ ؾق زاوػ به اٌکایت اهل ْ
جىىه ومبؾشرؿ و ال ورىی ؾشگرك ٨٭ره
اشحهاؾی م حىب بك ٬یان اوحاؾ ؾشگكي ،ابه شىیؿ اوکا٨ب ،قا آٍ٤حه به وٝكات ْ
٠امه مبؾشرؿ .ؾق
همیه قابٙه هىگامب که ال او ؾقبراقه مٍركب ٨٭هرب ٌریػ ِرؿو ٪و ابره شىیرؿ مربزكورىؿ ،او ؾق
ٔمه شىاب ٘ىیوب ؼىؾ مبگىشؿ:
Aآومه ابى ش٩١ك[ٌیػ ِؿو ،]٪که قظمث ؼؿا بك او باؾ ،و٭رل و قواشرث کركؾه٠ ،مرل کركؾن بره
همه آوها بك ما واشب ویىث .چىن آوها ؼ كهای واظؿ هىحىؿ و ال قاههراشب کره ورؽىان ا ْمره برا
مبٌىوؿ و وه مىشب ٠مل و اشه قواشات جىوٗ کىاوب و٭ل ٌؿه و به ؾوث ما قوریؿه اورث کره برك
آوان ؼٙا و اٌح اه شاشم مبباٌؿ .اِعاب ظؿشد اشه گىوه و ىؾهاوؿ کره ٨٭رٗ ؾاوىرحههرای ١ٙ٬رب
ؼىؾ قا و٭ل کىىؿ ،بفکه آوان ی٤ك و چإ ٪ؾقوث و واؾقوثٔقا با ه ؾق آمیؽحه و و٭ل کركؾهاورؿ  ...و
اما ابه شىیؿ  ...او میان مٙا ب ظاِل ال ٬یان زىث و قأی ٌؽّب ؼىؾ و م٩راؾ قواشرات ا ْمره
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آن به اذ ات مبقوؿ [جىاجك] و٭ل و قواشث وٍرؿهاورؿ .بركای اشىکره ؼ كهرای واظرؿ ،وره مىشرب ٠فر

مكلی وگفاٌحه و آوها قا ؾقه آمیؽحه اوث و اگك اشىها قا شؿا ال ه ویم مٙكض مبکكؾ ،برال وٝركي
ْ
ظصث و ىؾ .چىن به اؼ اق محىاجك ا٠حماؾ وکكؾه بفکه جکیهگاهً ؼ كهای واظؿ بىؾه اوث ... .اشره
اوث وٝك مه ؾقباقه آومه ؾق کحاب های اشره ؾو اورحاؾ ؾقبراقه ظرالَ و ظركام اظکرام اورالم آمرؿه
اوث ِٕا ب 332: 1012،و .ٔ333

هك چىؿ اشه شىاب ،ؾق قاوحای شکب ال م اظد اِى ب به ورام ْ A
ظصیرث ؼ رك واظرؿ@ ؾاؾه ٌرؿه

اوث و ب و٭ؿ اشٍان وى ث به هك ؾو قوي ،ؾق ٌرىاؼث قوشکركؾ ظرؿشدزووهرب ب٥رؿاؾ بىریاق مهر
اوث .ا حه ؾق ؼّىَ مىأ ه ؼ ك واظؿ ه باشؿ گ٩ث :آوگىوه کره ال اشره  ٠راقات بكمربآشرؿ ،وی
ْ
ٕاظکامٔظصرث ومربؾاورؿ و ٨٭رٗ بركای اؼ راق
هیچ ؼ ك واظؿی قا وه ؾق ٠ف ٕ٠٭اشؿٔ و وه ؾق ٠مل
محىاجك اقلي ٬ا ل اوث .یکه شمالجب ؾق آذاق او شا٨ث مبٌىؾ که ٘  ٫آوها مربجرىان گ٩رث کره او
ؼ ك واظؿ همكاه با ٬كا ه ؾی ث کىىؿه بك ؾقوحب ؼ ك قا که ؾق اِرٙالضA ،ؼ رك واظرؿ مع٩رى ٦بره
٬كا ه@ وامیؿه مبٌىؾ ،اقلٌمىؿ و ٬ابل اوحىاؾ مبؾاوىحه اوث.
002

وی ؾق شرراشب کرره برره قوٌررىب ٕ٨ررای مح٩رراوت ب٥ررؿاؾ هرر ٬ابررل مٍرراهؿه اوررث ،اشىگىورره
مبگىشؿA:مه مبگىش هیچ چیمی ال ؼ كهای واظرؿ وشرىؾ ورؿاقؾ کره ٠فر [٠٭یرؿه] و شرا ٠مفرب
[ظک ٨٭هب] قا واشب گكؾاوؿ .و هیچ که مصال ویىث ؾق مىا ل ؾشه با ؼ ك واظؿٙ٬ ،ر ٟظاِرل
کىؿ .مگك آوکه همكاه آن آٌکاقا چیمی باٌؿ که بك قاورحگىشب قاوی آن ؾی رث کىرؿ و اشره مرفهب
ْ
اکركشث ٬اٌ٘ ٟی١ه و ٌماق لشاؾی ال م١حم ره و ؼرىاقز و گكوهرب ال مكش ره اورث کره ٨٭یرهوماشران
ْ
٠امه و زیكوان ٌیىه قأی با آن مؽا ٩ىؿ@ ٕم٩یؿ ،ا .ٔ125 :1012 ٧

به هك ج٭ؿشك اشٍان ،جعى ب قا ؾق اوح٩اؾه ٔابٙهمىؿ ال قواشات زاشهگفاقی کكؾ :6و مٍركب ٨٭هرب
شؿشؿی قا بك اوان ٬ىا٠ؿ ٠٭فب و آمىلههای اِى ب ا ْمه ٠ ،كٔه کكؾ و آوهرا قا ؾق کحرابب بره ورام
Aا حفکكة باِىَ ا ٩٭ه@ گكؾ آوقی کكؾ .ا حه ٌؽّیث قوٌى٩کكاوه ٌیػ ،گراهب جّرىشكی مر ه و
سال ناهۀعلمیترویجیـشمارۀبیستونهنـبهاروتابستاو 9911
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زیمیؿه قا ال وی به وماشً مبگفاٌرث کره هرك کىرب قا شراقای جعمرل چىریه ٌؽّریثهراشرب قا
ویىث .و٭ل ٌؿه اوث که قولی اشٍان ؾق مصفره ؾقن ٠Aفرب بره ٠یىرب ْقمراوب@ ٌركکث کركؾ.
ٌیػ ٌكو ٞبه وإاَ و شىاب ال وی که ال اواجیؿ م١حم ب بىؾ ومىؾ جا اشىکه او ال اؾامره بعرد واماورؿ
و او قا به ٭ب ٌیػ م٩یؿ وحىؾ ٕب٥ؿاؾی .ٔ12/13 :1521 ،ال وىی ؾشگك ،همكاهباي برا شكشران
٠٭فب ابه ابب ٠٭یل ٠ماوب ٕقشاَا ْ
ىصاٌي  ٔ04و ومؾشکباي به ابه شىیؿ اوکا٨ب به ٘رىقی کره
ال او و٭ل قواشث ه ومىؾه اوث :7،و ٘كض ؾشؿگاههای آوان ؾق م اظد ٠فمرب ،ؾق بریه ٌراگكؾاوً
او قا به ٠ىىان چهكهای وىاوؿشً وماشان واؼحه بىؾ .ؾق همیه قابٙه ،بال گ٩حهاوؿ که هریچ کحرابب ال
مؽا ٩یه ٌی١ه و ىؾ که ؾق ظاٝ٨هاي و اٌؿ ٕـه ب.ٔ200/13 :1010 ،
اشه جعىَ ٠فمب ال وىی شكشان ظؿشدگكا ٬ابرل زرفشكي و رىؾ .همراوٙىق کره ال و٭رل بكؼرب ال
 ٠اقتهای ٘ك٨ؿاقان اؼ اقشگكی برك آمرؿ ،آوران اشره قوشکركؾ مؿقوره ب٥رؿاؾ قا او١٩را ب و شىگیكاوره
مبؾاوىؿ .بكؼب ویم گكاشً ا٠حما رب م٩یرؿ و وریؿ مكجٕرب قا م٩ركوْ و مىرف و واٌرب ال ٠ىامرل
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 . :6وک :ؼؿاشاقی٠،فب و٭ب ٕجابىحان A ،1245قوي ها و م١یاقهای و٭ؿ ظؿشد ؾق آذاق ٌیػ م٩یؿ@٠ ،فىم
ظؿشدٌ ،ماقه  95 ُِ ،92جا .ٔ40
 . :7ؾق ٕ٨هكوثا ٙىوي ،253 :ق ٔ243 ٬ج ١یكی که ؾق ٨هكوث ٌیػ ٘ىوب ال او ٌؿه که او لماوب به
٬یان م١ح٭ؿ بىؾه ،لمیىه مىاو ب اوث که اؼ اقشىن بىشوه امیه اوحكآباؾی به او و ٌیػ م٩یؿ که ٌاگكؾی او قا
ویم ومىؾه اوث ،ا٠حكاْ کىىؿ ،هك چى ؿ که ٠ؿوان ٨كظان او قا شمء ٨٭های اِى ب ٌمكؾه اوث ٕایشحهاؾ
ْ
اإلمامیة.ٔ54 َ،
٠ىؿ ا ٍی١ة

ٌؽّیحب و ٠فمب و ٔكوقتهای اشحما٠ب -ویاوب زىؿاٌرحهاورؿ ٕقٔرىی ِرى٨یاوب و گفٌرحه،
بهاق و جابىحان  114 :1254و ِ .ٔ113اظب کحاب Aا ٩کرك ا ْىرف٩ب@ ب١رؿ ال اشىکره ؼرىؾ گماقٌرب
جعفیفب ال ٌكاشٗ ٤ی ث و ج٩ك٬های که ؾق بیه ٌری١یان قغ ؾاؾه اقا ره مربکىرؿ ،برا و٭رل ورؽىب ال
Aوٍاق@ همیه ؾشؿگاه قا جأشیؿ مبکىؿ:

Aب١ؿ ال گفق لمان ،بیه مصحهؿان وىگكا و ا ْمه ٨اِفه ا٨حاؾ و ؾق اشه میان امامب و رىؾ کره برا

وفٙه ؾشىب ،مصحهؿشه قا ؾق گىوههای ٨کكیٌان محى ٧٬کىرؿ .اشىران قوي ورف٩ب قوٌرىب کره ال
وىی امام با٬ك وهاؾشىه ٌؿه بىؾ ،کىاق لؾوؿ .چىاومه مىٔ ٟمیاوب امام ِراؾ ٪قا ویرم ٨كامرىي
کكؾوؿ [ ...به ؾشه جكجیب] مصحهؿان ،آقاء کالمب امام با٬ك و امرام ِراؾ ٪قا ٨كامرىي کكؾورؿ و شرا
به ٨كامىٌب وپكؾوؿ [ ...جا اشىکه] وگراقي کحراب Aأوا رل ا م٭رایت@ ٌریػ م٩یرؿ ،مكظفره م١حم رب
کكؾوؿ ٕشابكی.ٔ159 :1223 ،
واگ٩حه وماوؿ که اشه  ٠اقات ب١ؿ ال بیان اجهرام ٨ك٬رهگكاشرب ٌری١یان مٙركض ٌرؿه ٌٕهكورحاوب،
 ،ٔ129/1 :1259و ال اشه لاوشه٬ ،ف به جىؿی قاوؿه ٌؿه اوث .و رب آومره کره و٭ٙره زیکران جىشره
ْ
اشه وىشىىؿه بىؾهٌ ،کا ٦شؿی اوث که ؾق مىاٜكات کالمب وٝیك Aوهى ا ْى ب@ بریه بمقگران اشره
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ٌؿن ٠٭اشؿ ٌی١ه قا زؿشؿاق کكؾ  ...و ؾق اشه لمیىهٌ ،كش ٧مكجٕب و ٌریػ ٘ىورب ،ال م٩یرؿ زیركوی

قوی ظررؿشرب ،قغ ؾاؾه اوررث ٕقظرری زررىق و ٌرره الی٨ ،كلاوررره،
ؾو مؿقورره و ؾو
ّ
گرركاشً قو ؾق ّ

جعفیل اشه ؾوث ال ؾاوٍمىؿان اشره
جابىحان 44 :1251جا  .ٔ53ؾقباقه م اظد اِى ب و ٨٭هب ویم،
ّ
اوث که قوشکكؾ و٭اؾاوه به ظؿشد ،آوان قا مص ىق به قوی آوقی به ٠ف اِرىَ ٨٭ره و ُمصرال ٌرمكؾن
٠مل به ْ
ٜه ومىؾه اوث:
 Aچىن وّىَ کحاب ؼؿا ٕآشاجب که م١ىای ِكشط و ١ٙ٬ب ؾاقورؿٔ و اؼ راقی کره بره اِرٙالض
محأؼكانِ ،عیط باٌؿ ،آن ٬ؿق و ىؾ که بحىاوؿ زاوؽگىی اظکام مىقؾ ویال باٌؿ .به واچاق٠ ،مرل بره
ٜىب ٕبه ؾورث آمرؿهٔ ال کحراب و ْ
ْ
ْ
ورىث ،شرا ا٠ح راقات ٠٭فرب
ٜه قا مصال
ٌمكؾوؿ و بك زاشه ٬ىا٠ؿ ّ
ْ
ماوىؿ بكا ث و شا اؾ ه اشحهاؾی به اوحى اٖ اظکام زكؾاؼحىؿ@ ٕکكکب ٠امفب.ٔ5 :1292،
اشه جعفیل بال ال آوصا واٌب مبٌرىؾ کره بریه ا٬رؿامات اقلٌرمىؿ شكشران ٠٭رلگكاشرب ،ج٩راوجب
گفاقؾه وٍؿه اوث .ؾق ظا ب که ؼىؾ ٌیػ ،اشحهاؾ قا بك اوان م اوب و مىحىؿ به وّىَ مبزرفشكؾ
و ؾقباقه اشحهاؾ م حىب بك ظؿن و گمان ،با شکب ال ٘ك٨ؿاقان ج٩کرك م١حم رب ،ابرب ا ٭اور ک ١رب،
ابحؿا وؽه او قا و٭ل و ب١ؿ اشىگىوه به بعد مبوٍیىؿ:
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Aاگك کىب وإاَ کىؿ و بگىشؿ که ال کصا اشه اشحهاؾ ذابث اوث؟ ؾق شرىاب ؼرىاهی گ٩رث کره
ْ
ما هك کىب قا که ؾق ِؿؾ ابٙاَ اشحهاؾ شا٨حی ؼىؾ ویم ؾق اؾ هاي به اشحهاؾی م رحال مربٌرىؾ@.
وپه ،زاشههای اوحؿیَ او قا به چا ً مبکٍاوؿ و ؼٙاب بره او مربگىشرؿA:جرى باشرؿ بره مرا ؼ رك
بؿهب که چه کىب اشه اِىَ قا ومؾ جى ب١ؿ ال با٘ل ؾاوىرحه هرك ْ
وّرب ،برك اوران اشحهراؾ اذ رات

کكؾه و ؾق اشه اشحهاؾ ،بك هیچ ْ
وّب ه ا٠حماؾ وکركؾه اورث و گمران کركؾه کره اشحهراؾ ،جىهرا قاه
بكای ٠ف به اشه Aاِىَ@ اوث؟ آشا ٕال وگاه ٌمأ وٝك کكؾن و اٌرکاَ ومرىؾنA ،اِرل@ اورث ؾق
امكی ٕاشحهاؾٔ که هیچ قاهب بركای بٙالورً ویىرث Bشرم اشىکره جى٬ر ٧ؼرىؾ آن برك اذ رات برالگى
ٌىؾ؟@ ٕم٩یؿ 22 :1299 ،و .ٔ23
به قوٌىب باشؿ گ٩ث که اشحهاؾی که مىقؾ وٝك ٌیػ و ٘ی٨ ٧کكی او مبباٌؿ با اشحهراؾی کره
سال ناهۀعلمیترویجیـشمارۀبیستونهنـبهاروتابستاو 9911
نین 


ؾق ٕ٨ای ٨کكی آن قولگاق مىقؾ اشكاؾ معؿذان برىؾه اورث ،مح٩راوت اورث .آومره کره مرىقؾ ٘١ره
اؼ اقشان مبباٌؿ ،اوح٩اؾه ال بكؼب واژگاوب اوث که ؾق ٕ٨ای ٠فمب اهرل ْ
ورىث قواز شا٨حره برىؾ.
و ب زك وأط اوث که اشه وامگیكی و جٍابهات ٝ٩رب و اشرؿ مراو ٟبكؾاٌرث ِرعیط ال اشره جعرىَ
ْ
٠فمب ٌىؾ .چكا که ؾق ج اؾیت ٨كهىگب آن ؾوقان٠ ،ا ْمه به ٠فث کركت و ٤ف ه ا٨كاؾی ،بیٍرحك وام
ؾهىؿه بىؾوؿ جا وام گیكوؿه ٕبهٍحب .ٔ99: 1254،ال وىی ؾشگك ،اِل به کراقگیكی ال ٠٭رل و قأی،
ال ؾشؿگاه قواشات ویم وازىىؿ ٌمكؾه وٍؿه اوث Bبفکه قهاشب آن ،ال ٬یؿ هؿاشث Aامرام @ اورث کره
ؼٙررك آ٨رركشه و ٠ا ٬ررثوررىل ؾاوىررحه ٌررؿه اوررث .ؾق جأشیررؿ قأی و اشحهرراؾ بكؼىاوررحه ال ج١ررا ی
ْ
اهلبیث  ،قواشاجب ال ِ٩اق ٬مب ؾق بابب گكؾ آوقی ٌؿه اوث .بك زاشه اشره اظاؾشرد ،مركاؾ ال آشره:
ْ
ممه ْاج َُ ٟ
أٔل ْ
٥یك هؿی مه ا فه﴾ ٕ ،ٔ94:ُّ٬کىاوب هىحىؿ کره ؾشره ؼرىؾ قا ال
ب
هىاه
﴿و مه
ّ
ّ
٨کك ؼىشً بكگیكوؿ .و ب ج ١یك بكؼب ال اشه اظاؾشد به گىوهای اوث کره وٍران مربؾهرؿ ٠مرل بره
ْ
قأیA ،بؿون قاه وماشب Aامام @ وکىهً ٌرؿه اورث ِٕر٩اق 22 :1040 ،و  .ٔ20ا حره ؾق چكاشرب
بهكهگیكی ال واژههای همگىن و م٭اقن ،و اشرؿ ال ٍ٨راقها و ٘١ىرههرای ٨٭هرای ْ
٠امره بره ٠ا مران



ٌی١ه ،م ىب بك واجىاوب ال ج٩كش ٟو اشحهاؾ ،چٍ زىٌب کكؾ ٕ٘ىوب.ٔ3/1 :1243 ،
وتیجهگیزی

ْ
مكش١یث ٠٭ل ؾق ج ییه و جعفیل گماقههای ؾشىرب ٤یرك ٬ابرل ؼؿٌره و مرىقؾ اوکراق هریچ
اِل
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٠ا و اوؿشٍمىؿی ویىث .که آومه همىاقه مىقؾ بعرد و گ٩حگرىی میران ؾاوٍرمىؿان و ِراظب

وٝكان بىؾه و هىث ،و٭ً Aاِریل@ شرا ٘Aكشر @٫برىؾن آن و ؾاشركه Aا٠حمراؾ@ و ْ A
ظصیرث@ ٠٭رل
مبباٌؿ .آومه ؾق Aا ْىىة@ مٍحهك اوث٠ ،٭ل به ٠ىىان شکب ال مىاب ٟؾشه ؾق کىاق ٬ركآن و ْ
ورىث و
اشما ٞمٙكض مبگكؾؾ ٕاِىَ ٨٭هٔ ،و اشه جكبی ٟاؾ ه به ٌیػ م٩یؿ و ٌاگكؾاوً مىحىب مبٌرىؾ.
بكؼال ٦ظمالجب که اؼ اقشان بره بهاوره جأذیكزرفشكی ٌریػ ال اهرل ْ
ورىث بره اشٍران ؾاٌرحهاورؿ ،ؾق
وىٌحه های مىىىب به ٌیػ م٩یؿ ،ال مى  ٟشا اِل بىؾن ٠٭ل اذركی ؾشرؿه ومربٌرىؾ هرك چىرؿ کره
اشٍان ٠٭ل قا به ٠ىىان ٘كش٭ب بكای قویؿن به ظ٭ی٭ث اِىَ اظکام ؾشىب مربؾاوىرؿ .ؾق وگراه وی
ظؿشد و مى٭ىیت بك شایماوؿه ال مّ١ىمان ال اِىَ اظکام ؾشره ویىرحىؿ ،بفکره ؼرىؾ ورؽىان
اشٍان اِل اوث و و٭ل ٘كش٭ب بكای ؾوحیابب به وٝك و اشؿه آوان معىىب مبٌرىؾ .اشره ج٩کیرک

ؼىبباٌ رکایت ٠٭فررب و و٭فررب زووهًهررای ظررؿشرب قا وماشرران ورراؼث و قوي وررىشىب قا ؾق بكابررك
٘ا ان ٠فىم ؾشىب و ؾاوٍصىشان ظؿشرب گٍىؾ .به هك ظاَ قوي ٠٭فب ر و٭فب ٌریػ م٩یرؿ ؾق بیران
م١اق ٦ا هب بك کىرب زىٌریؿه ویىرث و اشره وشوگرب ،اشٍران قا ال ؾشگرك بمقگران ّ٠رك ؼرىؾ ممحرال
واؼث .ا حه اشه به م١ىای واؾشؿه گك٨حه و٭ؿهاشب که ؾق م٭رام ٠مرل و کاقبىرث اشره قوي چره ؾق
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هىٌمىؿاوه ال وىشب شفىی بمقگوماشب ٠٭ل و ؾق ٠كْ ٬كآن و ظؿشد ٬كاق ؾاؾن آن قا مبگك٨رث و
ْ
ال ؾشگك وى ،ظؿ و اوؿاله و٭ل قا ویم به ٬امرث اِرىَ اظکرام ؾشره برای ومربکٍراوؿ .اشره قهراوقؾ بره

آذاق اشٍان و شا ؾشگكان امکان بكول ؾاٌحه و ؾاقؾ ،ومبباٌؿ.
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وقد الرجاا بیكوت:ؾاقا ٩کكB
ا كوا ة ،چاپ ؾه B
 .33قظرری زررىق٨ ،رركو ٢ا ىرراؾاتٌ ،رره الی٨ ،كلاوهٕجابىررحان1251ئ« ،بر ضللل و جغبی لر آ ا
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٘ .22ىوب ،معمؿ به ظىه ٕ1229ئ ،جه)ی ا دکا جهكان :ؾاقا کحب
چهاقمB

 .20ررررررررررررررر1243ٕ ،ئ ،المبطىط جهكان:ا مکح ة ا ْ
كٔىشة ،چاپ وىمB
ْ
مكجٕىشةB
 .29رررررررررررررررٕ ،بيجأ ،هرضث الغىض وص:٧ا مکح ة ا
٨ .22كظان٠ ،ؿوان ٕ ،ٔ٪1035ا جحهاد عىد الػییة المامیة بیكوت:ؾاقا ْىالم ،چاپ اوَB
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 .23ررررررررررررررر ،ٔ٪1034ٕ ،أدوا الجحهلاد عىلد الػلییة الرىلا عػلریة ٬ر  :ا مكکرم ا ١را مب
ْ
ْ
اإلوالمیة ،چاپ اوَB
فؿاقاوات
ٕ٨ .24فب ٠ ،ؿا هاؾی ٕ ،ٔ٪1034د وش ا صىا ل ق المامیة بیكوت:مكکم ا ٥ؿشكB
٬ .25أب ،و١مان به معمؿ ٕ7?=6مٔ ،ضالة ا ححاح الدعىة بیكوت:ؾاقا ر٭ا٨ةB
٬ .04موشىب قالی ٠ ،ؿ ا صفیل ٕ1221ئ ،الىقض جهكان:اوصمه آذاق مفبB
 .01کاهه ،کفىؾ ٕ1240ئ ،بىیهیان م٩یٓ ا فه ک یك و ش١٭ىب آژوؿ ،جهكان :مى بB
ْ
 .03کكکررب ٠ررامفب ،ظىرریه برره ٌررهاب ا ررؿشه ٕ1292ئ ،هدایللة ا بللرا طلللل عریللر ا ئم لة
ا عها  ،ق ى ٦شماَا ْؿشه ،ب٥ؿاؾ ،ا مکح ة ا ْ
ى٘ىیةB
 .02کكمك ،شى ل ٕ1239ئ ،ادیا

رهىگل د عهد آا بىی اوطان گرایل د ع ر وطلاوص

اضالمل جكشمه :معمؿو١یؿ ظىاشب کاٌاوب ،جهكان:مكکم وٍك ؾاوٍگاهبB
 .00کفیىب ،معمؿ به ش١٭ىب ٕ1229ئ ،الکا ل جهكان :ؾاقا کحب اإلوالمیة ،چاپ چهاقمB
ا
 .09مصفىررب ،معمررؿ بررا٬ك ٕ ،ٔ٪1040بذللا ا وللىا الجامیللة لللد اخبللا ا ئمللة ا عهللا
بیكوت:مإوىة ا ى٨اءB



 .02مى١ىؾی ٠ ،ؿ ا هراؾی ٕ1242ئ ،وظ هلم دلدی ،جهركان :ورمث و ؾاوٍرکؿه ٠فرىم
ظؿشد ،چاپ وىمB
 .03م٩ٝك ،معمؿقٔا ٕ1244ئ ،اصىا الفق  : ٬مإوىه اوما٠یفیان ،چاپ ؾه B
 .04م١اق ،٦مصیؿ ٕ1232ئ ،پژوهػل د جا یخ ددی ،غیی جهكان :مإوىه ٨كهىگب هىكی

099

ٔكشط ،چاپ ؾومB

 .05مکؿقمىت ،ماقجیه ٕ1222ئ ،اودیػ ها کالمل غیخ مفید محكش  :اظمؿ آقام ،جهركان:
مإوىه مٙا ١ات اوالمب ؾاوٍگاه مک گیلB
 .94م٩یؿ ،معمؿ به معمؿ به و١مانٕ ،ا ر ،ٔ٪1012ٕ ،ٔ٧اوائلل المقلا ت ابركاهی اوّراقی،
: ٬کىگكه ٌیػ ا م٩یؿB
ْ
 .91ررررررررررررررر ،ٔ٪1013ٕ ،ج ذیخ العحقاد ٠ؿة مه ا مع٭٭یه: ٬ ،ا مإجمك ا ١ا مب أل ٩یرة
ا ٍیػ ا م٩یؿB
 .93ررررررررررررررر1299ٕ ،ئ ،الف ىا الموحا ة مه الییىن والمذاضه : ٬ؾاوقیB
 .92رررررررررررررررٕ ،بٔ ،ٔ٪1012ٕ ،موح ر الح)کرة : ٬ا مإجمك ا ١ا مب أل ٩یة ا ٍیػ ا م٩یؿB
 .90مىوىی ،ظىه ٕ1241ئ ،زودگل ضیاضل و رهىگل غیییان ببداد : ٬بىوحان کحابB
ؾ٨حك اوحٍاقات اوالمب ،چاپ اوَB
 .92مهكشررمی ،مهررؿی٨ ،كولوررؿهِ ،ررؿش٭ه ٕ1243ئ ،دللىز هللا و مکاجلل دللدیثل جهرركان:
ؾاقا عؿشد ،چاپ اوَB
ْ .93وصاٌب ،اظمؿ بره ٠فرب ٕ ،ٔ٪1043جلاا وجاغلل : ٬اوحٍراقات شام١ره مؿقوریه ظرىله
ْ
٠فمیهB

اصیلبىدوعقلنزدشیخهفید 

 .99مىوىی٠ ،فب به ظىیه ٌكش ٧مكجٕب ٕ ،ٔ٪1019الوح ا

اوفلرادات المامیلة ٬ر :

 .94ویىمه ،آوؿقه ٕ1240ئ ،مد ض قم و ببداد وریؿ ِراؾ ٪آگراه اٌرکىقی: ٬ ،لا رك ،چراپ
اوَB
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ْ
آقلو و امیؿ٠ ،امل ظكکث اوىانها و ٠فث واؼحه آشىؿه اوث .بكای اشصراؾ جعركک
ؾق اشحما ٞو زیٍك٨ث به وىی آشىؿهای ؾقؼٍان ،باشؿ امیؿ قا ؾق ؾَ اوىانها لورؿه
وگه ؾاٌث .با وشىؾ اشه ؾق بىیاقی ال قواشات ،ال آقلو و بره ؼّرىَ ٘Aرىَ أمرل@
وهب ٌؿه و ال آن به ٠ىىان ٔAاشٟکىىؿه ٠مل@٨A ،كشرب ؾهىرؿه@ و Aال شراؾ بكورؿه
آؼكت@ شاؾ ٌؿه اورث .جىشره ِرك ٦بره ٜراهك اشره قواشرات اشره ؾشرؿگاه قا ج٭ىشرث
مبکىؿ که اوىان و اشؿ آقلوشب بكای آشىؿه ؾاٌحه باٌرؿ و بكوامرهقشرمی بركای لورؿگب
بهحك ،با٠رد ٨كامىٌرب شراؾ ؼرؿا و ٬ىراوت ٬فرب مبٌرىؾ .م٭ا ره ظأرك برا قوي
جىِی٩ب ،جعفیفب و با گكؾآوقی ا٘ال٠رات بره قوي کحابؽاورهای ،ابحرؿا برا بكقورب
٥ىی Aأمل@ ،وپه کاوي ؾق قواشات ِاؾقه ال مّ١رىمیه وٍران مبؾهرؿ کره
٘ىَ أمل ،با به ٨کك آشىرؿه برىؾن و بكوامرهقشمی کركؾن بركای آن ج٩راوت ؾاقؾ و بره
م١ىای ٘ىیوب ؾشرؿن ٠مرك و ؾوق ؾشرؿن مركگ اورث .کره ؾق اشره ِرىقت اوىران
کاقهررای ؾویررىی و اؼرركویاي قا برره جررأؼیك مباوررؿالؾ و ؾق وهاشررث ،آوهررا قا ٔرراشٟ
مبکىؿ٘A .ىَ أمل@ و Aجىىش ،@٧ج٭ىشث کىىرؿه شکؿشگكورؿ٨A .كامىٌرب آؼركت@،
٬Aىاوت ٬فب@ و Aؼامىي ٌؿن ٠٭ل@ ،ال زیامؿهای ٘ىَ أمل اوث.
کلیذواژهها :أمل ،آقلو٘ ،ىَ أمل ،جىىش ،٧قواشات.

099

مقذمه

بٍك ؾق ٘ىَ لوؿگب ؼىؾ ،همىاقه با Aآقلو@ همكاه اوث و همیه آقلو و امیؿ اوث کره قمرم ظكکرث و
جالي اوىانها و با٠د جؿاوم لوؿگب آنها و واؼحه آشىرؿه اورث .گرىشب اوركژی اوىران بركای کراق،
جالي ،جعّیل ،الؾواز ،اقج اٖ با ؾشگكان و  ...ال امیؿ و آقلو جأمیه مبٌىؾ.
وٍىحه بىؾ و زیكمكؾی مٍ٥ىَ بیل لؾن بىؾ و لمریه

ؾق جاقشػ آمؿه اوث که ٠یىب به مكش
َ
قا مبکىؿ .ظٕكت ٠یىب ٨كمىؾ :باق ؼؿاشا ال ؾَ او آقلو قا بیكون کرهٖ زره زیكمركؾ بیرل قا شرک
٘ك ٦اوؿاؼث و ؼىابیؿ .وا٠حب گفٌث .ظٕكت ٨كمرىؾ :باقا هرا ،آقلو قا بره او برال گركؾان .زیكمركؾ
ْ
ؾوباقه بفىؿ ٌؿ و ٌكو ٞبه کراق کركؾ .ظٕركت ٠یىرب ال زیكمركؾ٠ ،فرث قا زكوریؿ .او شرىاب ؾاؾ:
و٬حب که مٍ٥ىَ کاق بىؾم ،و٩ى به مه گ٩ث :جا کب کاق مبکىب؟ جرى زیكمركؾ ا٨حراؾهایٖ اشره برىؾ

.ٔ:?:
زه بكای اشصاؾ جعكک ؾق اشحما ٞو زیٍك٨ث به ورىی آشىرؿهای ؾقؼٍران ،باشرؿ امیرؿ قا ؾق ؾَ
ٓ ُ ٓ َ َ ََ َ
اوىانها لوؿه وگه ؾاٌث .چىانکه ؾق ظؿشرب ال امام ظىه آمرؿه اورثٓ A :اَ ٠مرل ّ رؿویاٮ کأورٯ
َ ُ َ
َ َ ََ َ َ ُ َ
ٓ
ج ّ١یً أ َبؿا َو ٓاَ ٠مل آل ّّؼ َ ّكجٯ کأوٯ ج ُمىت ٤ؿا @.بكای ؾویای ؼىؾ چىران کراق کره کره گرىشب همیٍره
لوؿه ؼىاهب ماورؿ و بركای آؼركت ؼرىؾ چىران کراق کره کره گرىشب ٨ركؾا ؼرىاهب مركؾ ٕابره بابىشره،

هعناشناسی عبارت«طىلأهل»درروایات 

که بیل قا اوؿاؼح و ؼىابیؿم .ب١ؿ ؾوباقه و٩ى گ٩ث :به ؼؿا وىگىؿ ،جى جا و٬حب کره هىرحب اظحیراز
به لوؿگب ؾاقی .اشه بىؾ که بیف قا بكؾاٌرح و ٌركو ٞبره کراق کركؾم ْ
ٕوقام بره أبرب ٨ركان:79<? ،

.ٔ7;< :9 ،٪7:79

قه ك م ٝ١او٭الب ویم ؾق ج ییه ْ
اهمیث آقمانگكاشب مب٨كماشىؿA:آقمانگكاشب ٠ریه ٠٭الویرث

اوث .لشكا اگك مفحب بؿون آقمان ٌىؾ ،ال ؾقون جهب و زىچ ؼىاهؿ ٌؿ .آومره کره مىشرب ٌرى ٪بره
زیٍك٨ث و ظكکث ؾق مفثها مبٌىؾ ،آقمانها هىرحىؿ و هكچره اشره آقمانهرا وایجركْ ،
مصكبجرك و
وىقاوبجك باٌىؿ ،ظكکث ِعیطجك ؼىاهؿ بىؾٕ @.ظىیىب ؼامىهای :79?; ،ؾق ؾشؿاق برا ٨كماورؿهان
وپاهٔ
اما ال وىشب ؾشگك ،ؾق بىریاقی ال قواشرات و بٕ١رب ال آشرات ٬ركآن کركش  ،ال آقلو و بره ؼّرىَ
٘Aىَ أمل@ وهب ٌؿه و ال آن به ٠ىىان شکرب ال بمقگحركشه قـاشرل اؼال٬ربٔA ،راشٟکىىرؿه ٠مرل@
092

ٕ ْ
ظكاوب٨A :8،ٔ9?? :7:6: ،كشب ؾهىؿه@ :9و Aال شاؾ بكوؿه آؼكت@ ٕکفیىرب ::ٔ;> /> :7:6= ،شراؾ
ٌؿه اوث.
زه ال جأمل ؾق اشه آشات و قواشات ،وإا ب که ـهه قا مٍ٥ىَ مبکىؿ اشه اورث کره آقلوی ؾقال
شا ٘Aىَ أمل@ چیىث؟ اگك آقلوی اوىان مح١ف ٫به امىق ظكام باٌؿ ،آقلوی کىجاه و آقلوی ٘رىیوب،
هك ؾو وکىهیؿه اوث و اگك مح١ف ٫به امىق م اض باٌؿ ،چه اٌرکا ب ؾاقؾ کره اوىران آقلوی ٘رىیوب
ؾق آن ؾاٌحه باٌؿ؟ مرل اشىکه بكای چىؿ واَ آشىؿه بكوامرهقشرمی کىرؿ شرا بركای قوریؿن شام١ره بره
هؿ٨ب ،ظحب ْ
ماؾی ،و٭ٍه قاهب ؾق وٝك بگیكؾ .آشا اشه کاق ال مّاؾش٘ ٫ىَ أمل اورث؟ آشرا ؾق امرىق
م١ىىی و قوظاوب ویم آقلوی ٘ىیوب وكلوً ٌؿه اوث؟
با بكقوب زووهًهای اوصام ٌؿه ؾق اشه لمیىه ،اشه وحیصره ظاِرل ٌرؿ کره ٘Aرىَ أمرل@ ؾق
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هیچکؿام ال آوها به ٘ىق کامل ج یریه وٍرؿه اورث .ج٭كش را ؾق همره جع٭ی٭رات اوصرام ٌرؿه٘A ،رىَ
أمل@ ،آقلوی ؾقال ؾویاشب م١ك٨ب ٌؿه اوث .ؾق اشه زووهً ور١ب برك اشره اورث کره ابحرؿا م٩هرىم
ُ
Aأمل@ و ٘Aىَ أمل@ و بكؼب م٩اهی مٍابه و مكج ٗ با آن ماوىؿ Aقشا@A ،امىیة@ و ٘Aم @ٟقوٌره
ٌىؾ .وپه قواشات مؽحف٩ب ؾقباقه ٘رىَ أمرل بكقورب ؼىاهرؿ ٌرؿ جرا م٩هرىم وا١٬رب اشره  ٠راقت
مٍؽُ ٌىؾ .ؾق اشه جع٭ی ٫به وكم ا٨ماقهای قواشب و ٬كآوب ،کحابهای م١ح رك قواشرب و اؼال٬رب و
بكؼب م٭ایت مكج ٗ ،قشىٌ ٞؿه اوث.
 -۲تبییه مفهىم أمل
 -۲-۲مفهىمضىاسی أمل در لغت

ْ
ابه ْ
شىب ٥ىی مٍهىق ٠كب ،ألهكی ؾق Aجهفشب ا ف٥رة@ ٕألهركی ،ٔ8>: /7; :7:87 ،ؼفیرل بره
ْ
اظمؿ ؾق Aکحاب ا ١یه@ ٕ٨كاهیؿیِ ،ٔ9:= /> :7:6? ،اظب ؾق Aا معیٗ ٨ب ا ف٥ة@ ٕابه  ْ ٠راؾ،
 ،ٔ9>;/76 :7:7:شررىهكی ؾق ِAررعاض@ ٕشررىهكی ٔ7<8=/: :79=< ،و بكؼررب ؾشگررك ال اهررل
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ُ
َ . :8م ٓه َ٘ َاَ ُ
أمفه َو َاء ََ ٠مف ُه.
َ
َ
َ ٓ ُ َٓ
ُ ُ
َ َ ُ
ُ ُ َ
َ ُ
ُ ََ ُ ُٓ ُ َ ُ
ىاؾوو ُه ٓ أ ٓ وک ٓه َم َ١ک ٓ ٬ا ىا َبفب َو ّک َىک ٓ ٨ح ٓىح ٓ أوَ ٩ىک ٓ َو ج َك َب ّٓح ٓ َو ٓاقج ٓ ح ٓ َو َ ٤كجک ُ األم ّاو ري
 . :9وک﴿ :ش
َ
َ َ ٓ َ َ ٓ َُ
َٓ ُ ٓ َٓ ُُ َ ََ َ َ ُ َ ُٓ ُ ٓ
َ
َ
ٓ
َ
ُ
َظ َحب َ
شاء أ ٓم ُك ا ف ّه َو َ ٤كک ٓ ّبا ف ّه ا َُ ٥كوق﴾ ٕظؿشؿ ٔ10 :و ﴿ـقه شأ کفىا و شحمح١ىا و شف ّه ّه األمل ٨ىى ٦ش١فمىن﴾
ٕظصك.ٔ2 :
ٓ ُ ُ َ َ ::
َ
ٓ
َ
 .أما ٘ىَ األمل ٨یى ّىب اآل ّٓؼكة.

ْ
٥ثA ،أمفه قا ه م١ىب Aقشاء @ م١ك٨ب کكؾهاوؿِ .اظب Aا ٩كو٨ ٪ب ا ف٥رة@ ویرم Aأمفره قا قشرای
مىرحمك مبؾاوررؿ .ؾق ٠ریه ظرراَA ،قشراء@ قا آقلوی امررك ویکرى م١ك٨ررب مبکىرؿ ٕ٠ىررکكی:7:66 ،
.ٔ8:6
ابه ٨اقن بكای ٥ث Aأمل@ ؾو قشٍه آوقؾه اوث Bکه شکب به م١ىرب Aجر رث و اوحٝراق@ اورث و
ؾشگك م١ىای ـکك ٌؿه بكای اشه قشٍه Aظ ل مه ا كمرل@ اورث ٕابره ٨راقن .ٔ7:6/7 :7:6: ،ال
وٝرك او Aأمرل@ ،امیرؿی اورث کره ؾق آن م٭رؿاقی اوحٝراق وشرىؾ ؾاقؾ ٕهمرانِٔ .راظب Aمّر اض
ا مىیك@ م١ح٭ؿ اوث که Aأمل@ بكای چیمی به کاق مبقوؾ که ؾورثشابب بره آن ؾوق باٌرؿ ٕ٨یرىمب،
 .ٔ88 /8 :7:7:ؾق Aجاز ا ١كون@ ویم Aأمل@ ،اوحٝاق ؾوثشابب به امكی ؾوق ؾوث جىِیٌ ٧رؿه
اوث ٕظىیىب لبیؿی.ٔ96/7: :7:7: ،
همان٘ىق که ـکك ٌؿ بكؼب ال اهرل ٥رثA ،قشراء@ قا همران Aأمرل@ م١ك٨رب کكؾهاورؿ .امرا بكؼرب
ْ
ؾشگك ،ج٩اوتهاشب بیه Aأمل@ و Aقشاء@ ٬ا ل ٌؿهاوؿ .ؾق Aا ٩كو٨ ٪رب ا ف٥رة@ Aقشراء@ ،گمران ٕوره
ش٭یهٔ به و٬ى ٞامك ویکىشب اوث که ِراظب آن ؾق ٌرکلگیكی آن جكؾشرؿ ؾاقؾ ٕ٠ىرکكی:7:66 ،
َ َ ُ
?٨ :;.ٔ89یىمب ؾق Aمّ اض ا مىیك@ مبگىشؿA:أمفحه@ ش١ىب اوحٝراق آن قا ؾاقم ٕج َك ٬حرهٔ و بره آومره
ؾق ٬فب اوىان ؾق ؾوثشا٨حه به امك ویکى ٌکل گك٨حهA ،أمل@گ٩حه مبٌىؾ و م١مىی Aأمفه ؾقبراقه
چیمی به کاق مبقوؾ که ؾوثشابب به آن ب١یرؿ اورث .کىرب کره جّرمی ؾاٌرحه باٌرؿ بره ٌرهكی
ُ
ُ
ؾوقؾوث و٩ك کىؿ ،مبگىشؿA:أمفث ا ىِىَ@ و ومبگىشؿ٘A:م١ث@ ،مگك اشىکه بره ٌرهك ومؾشرک

هعناشناسی عبارت«طىلأهل»درروایات 

 -۲-0مفهىم ضىاسی رجاء در لغت

ٌؿه باٌؿ.
زه ٘Aم٨ @ٟ٭ٗ ؾقباقه چیمی به کاق مبقوؾ که ؾوثشابب به آن ومؾشک اوث و Aقشراء@ بریه
Aأمل@ و ٘Aم٬ @ٟكاق ؾاقؾ .چكا که ٨كؾ امیؿواق ٕقاشبٔ گاه مبجكوؿ که به آقلوی ؼرىؾ وكورؿ و اگرك
اشه جكن ٌؿت شابؿA ،قشاء@ ه م١ىای Aأمل@ مبٌىؾ .لشكا ؾوث شرا٨حه بره آن ب١یرؿ مبٌرىؾ .و
اگك ٌؿت اشه جكن ،کاهً شابؿ ،ه م١ىای ٘Aم @ٟمبٌىؾ ٕ٨یىمب .ٔ88/8 :7:7: ،هممىریه
Aقشاء@ ،امیؿ ؾاٌحه به چیمی اوث که و ب بكای آن هىث .مرال امیؿ به ؼیك ال کىب به ؼرا٘ك
; . :أن ا كشاء هى ا ٝه بى٬ى ٞا ؽیك ا فی ش١حكی ِاظ ه ا ٍٯ ٨یه ای أن ٜىه ٨یه أ٤فب و یه هى مه  ٬یل
ا ١ف .
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َ
ک َكم او ٕ٠ىکكی .ٔ89? :7:66 ،زه Aقشاء@ ،همان امیرؿ بره زریً آمرؿن امركی ویکىورث کره
ظا حب ممؿوض اوث .اگك Aقشاء@ ظ٭ی٭حا ؾق اوىان باٌؿ ،ؼى ٦ه همكاه اووث .ؼى ٦ال به و٬رىٞ
وپیىوحه آن امك.
 -۲-۳مفهىمضىاسی دیگز لغات وشدیک به أمل

٘Aم @ٟو Aمىب@ و Aأ ْ
ماوب@ ؾشگك ٥اجب هىحىؿ که به وٝك مبقوؿ ،م٩همىمب ٌ یه Aأمل@ ؾاٌرحه
ُ
باٌىؿ .جصمی ٟوٝك َ٥ىشىن ما قا به اشه وحیصه مبقواوؿ که ٘Aم ،@ٟجماشرل و٩ره بره چیرمی ال قوی
آقلوی ٌؿشؿ و آلمىؿی و بیٍحك به ؼا٘ك میل و هىای ؾقوورب اورث ٕابره ٨راقنB:8;/9 :7:6: ،
٨كاهیؿی B8= /8 :7:6? ،قا٤ب اِ٩هاوب.ٔ;8: :7:78 ،
ْ
ؾق ٨Aكو ٪ا ف٥ة@ ویم جأکیؿ ٌؿه که ٘Aم ،@ٟامیؿ ؾاٌحه به چیمی بؿون وشىؾ ور ب اورث .ال
سال ناهۀعلمیترویجیـشمارۀبیستونهنـبهاروتابستاو 9911
نین 


اشه قووث که ٘م ٟمفمىم اوث .و ب Aقشاء@ وکىهً وٍؿه اوث ٕ٠ىکكی.ٔ8:6 :7:66،
م٩هىم ؾشگكی که بىیاق به م٩هىم Aأمل@ ومؾشک اوثA ،مىب@ و Aأ ْ
ماوب@ اورث .ال وٝرك اهرل
٥ثْ A ،
جمىب@ شا آقلوها ٤ا ا جّىقاجب هىحىؿ کره ظ٭ی٭حرب بركای آوهرا ویىرث ٕابره  ْ ٠راؾ:7:7: ،
 B:7< /76شررىهكی B8:?> /< :1232 ،ألهرركی B9>9/7; :7:87 ،قا٤ررب اِرر٩هاوب:7:78 ،
?;.ٔ8

جمىب@ ،وشىؾ آومره ْ
جهاووب ویم ج٭كش ا همیه م١ىا قا جأشیؿ مبکىؿ .ال وٝك او ؾق ْ A
جمىرب مبٌرىؾ
ٌكٖ ویىث و مىٔى ٞمىقؾ ْ
جمىب مبجىاوؿ ممکره شرا ظحرب معراَ باٌرؿ .امرا ؾق ْ A
جكشرب@ ،وشرىؾ

مىٔى ٞمىقؾ قشاء ٌكٖ اوث ٕجهاوىی.ٔ:7;/7 :7??< ،
 -۲ -۴جمع بىذی وظز اهل لغت

ِ

با جىشه به آومه گ٩حه ٌؿ ،امك ویکى ،ؾوقؾوث بىؾن ،گمان و اوحٝاق بكای ؾورثشابب ،ال مإ ٩رههای
اِفب Aأمل@ هىحىؿ و به ٘ىق ؼالِه مبجىان Aأمل@ قا اشىگىوه ج١كش ٧کكؾA:اوحٝاق ؾورث شرا٨حه
به امكی ویکى و ؾوق ؾوث@ .هك چه ،آومره مرىقؾ اوحٝراق اورث ومؾشرکجك و ؾورث شرا٨حىبجك باٌرؿ،



Aأمل@ به Aقشاء@ ومؾشکحك اوث.
ْ
ٓ
ُ
ج١یه شرا ْ
ؾق شم ٟبىؿی م١اوب مكبىٖ به Aمى َیة@ ،اشه وحیصه به ؾوث مبآشؿ که Aجمىب@ْ ،
جّرىق
امكی مىقؾ ٠ال٬ه اوث که ممکه شا معاَ و بیٍحك بك زاشه گمان اورث .بىرابكاشه ُ Aم ٓى َیرة@ ال عراٚ
لماوب و آومه ؾق بكمبگیكؾ ،ال Aأمل@ گىحكؾهجك اوث .چىانکه Aأمل@ مح١ف ٫به امرىق آشىرؿه اورث
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وبْ A
جمىب@ گفٌحه و آشىؿه قا ؾقبكمبگیكؾ .ؾق ٠یه ظاَA ،أمل@ به معایت ج١فر ٫ومبگیركؾ و رب
ْ A
جمىب@ مبجىاوؿ بك معایت ویم ج١ف ٫گیكؾ.
-۱أمل در روایات

با شىحصى ؾق مىاب ٟظؿشرب ،قواشات بىیاقی قا مبجىان شا٨ث که ؾق آن مٍح٭ات مؽحفA ٧أمرل@ بره
کاق ق٨حه اوث .ؾق بیه اشه قواشات ،مىاقؾی شا٨ث مبٌىؾ که ٘Aمر @ٟو Aقشراء@ ؾق کىراق مٍرح٭ات
Aأمل@ به کاق ق٨حه اوث .با وگاهب ٠می ٫به اشه قواشرات مبجرىان ؾقشا٨رث کره ٘AمرA ،@ٟقشراء@ و
Aأمل@ ،وه م٩هىم کأمال مصما ،اما مكج ٗ با هر هىرحىؿ و جىهرا گراهب ؾق م١ىرب شکرؿشگك بره کراق
ق٨حهاوؿ.
کاوٌب ؾق قواشات ِاؾقه ؾقباقه Aأمل@ وٍان مبؾهؿ که ال اشره مىٝركA ،أمرل@ ،امركی ؼىررب
گكچه ج١ؿاؾ قواشاجب که Aأمل@ قا وکىهً مبکىىؿ ،بیً ال قواشاجب اوث کره آن قا ویکرى مبٌرمكؾ.
ْ
ٌاشؿ بحىان گ٩ث آن کركت و اشه ٬فث به ؾ یل اشه اورث کره بٍرك ،اکررك آقلوهرای ؼرىؾ قا ؾق ا٨ر٫
کىجاه ؾویا ٬كاق ؾاؾه و ال آن ٨كاجك وك٨حه اوث و ُب١ؿ قوظاوب ؼىؾ قا به ٨كامىٌب ورپكؾه اورث .ال اشره
قو اشه آقلوها ٌاشىحه ْ
ـم هىحىؿ.
 -۱-۲اقسام أمل

هعناشناسی عبارت«طىلأهل»درروایات 

اوث و با جىشه به آومه به آن ج١ف ٫مبگیكؾ و ج١یىب که به و٩ه مبؾهؿ ،ممؿوض شرا مرفمىم اورث.

برا جىشره بره آومره گ٩حرره ٌرؿ و آومره ال قواشرات بره ؾوررث مبآشرؿ ،آقلو برك ؾو گىوره اوررثA :آقلوی
زىىؿشؿه@ و Aآقلوی وکىهیؿه@.
 -۱-۲-۲أمل پسىذیذه

آقلوشب که اوىان قا به اوز بكوراوؿ ،او قا ؾق لورؿگب ْ
مراؾی و م١ىرىی بره ظكکحرب ؾق قاورحای قٔرای
ؼؿاووؿ واؾاقؾ و زیٍك٨ث ؾهؿ Bاو قا ال آؼكت ٤ا٨ل وکىؿ و قویؿن به آن مىحفمم وابىرحگب بره ؾویرا
و ٜف به ؼىؾ و ؾشگكان و اٌرؿ ،آقلوشرب زىرىؿشؿه اورث .ؼرىاه اشره آقلو کىجراه باٌرؿ ،ؼرىاه بفىرؿ و
٘ىیوب .چه بىا همیه آقلوهای بفىؿ و آقمانهای وایوث که مفحب قا به ظكکرث ؾقمربآوقؾ و آوهرا

قا قٌؿ مبؾهؿ و همیه جالي بكای قویؿن به آقمانها ،ؾقهای ؼیك و بكکث ا هب قا به قوی آنهرا
مبگٍاشؿ .ظحب بؿون ؾق وٝك گرك٨حه شى ره م١ىرىی ،بىریاقی ال اؼحكا٠رات و اکحٍرا٨ات بٍركی و
زیٍك٨ثهای ماؾی ویم با ویكوی معكکه همیه آقلوها به وشىؾ آمؿهاوؿ.

099

ِ ُ
َ َ ٓ
ٓ
َ ٓ
ؾق ظؿشد لش ْ
اشب زیام ك قظمث مب٨كماشىؿA:األمرل َق ٓظ َمرة ّأل َم ّحرب َو ٓرى ی األمرل َمرا َقٔ َر١ث
َ
َِ ََ َ َ
َ
َوا ّ ؿة َو ؿ َها َوی َ ٤ك َن ّ ٤اق ِن ٌ َصكا@ ٕؾشفمب ،ٔ8?; :7:6> ،آقلو بركای امرث مره قظمرث اورث و
اگك آقلو و ىؾ هیچ ماؾقی ٨كلوؿي قا ٌیك ومبؾاؾ و هیچ با ٤اوب وها ب ومبکاٌث.
گاهب اوىان آقلو مبکىؿ که ٠مكی ٘ىیوب ؾاٌحه باٌرؿ جرا کراقی ؼیرك ال  ٬یرل جرأ ی ٧کحراب
م٩یؿ شا و١ب ؾق ج١فی و اِالض ؼرىؾ و شام١ره و شرا قاهاورؿالی مإوىره م٩یرؿی قا بره زاشران بكورؿ.
ؾشؿهاش ٠ا مان وایم٭امب که همیٍه آقلو مبکىىؿ که ؼؿاووؿ به آوهرا ٠مرك بؿهرؿ کره بحىاوىرؿ کراق
مهمب قا که آ٤ال کكؾهاوؿ به اوصام بكواوىؿ.
مىف اشه اوث که اگك آومه مىقؾ آقلو اوث ،م٭ؿن و ٠ا ب باٌؿ ،هك اوؿاله اظحیراز بره ٘رىَ
مؿت ؾاٌحه باٌؿ مفمىم ویىث و مٍمىَ ٘ىَ أمل ومبٌىؾ .لشكا کىب که مرال هرؿ ً٨اِرالض
سال ناهۀعلمیترویجیـشمارۀبیستونهنـبهاروتابستاو 9911
نین 


اشحما ٞاوث ،ال ٘ك٨ب و٭ٍه و لمان مبؼىاهؿ و ال ٘ك ٦ؾشگك جىو١ه ،ج٭ىی کاق و  . ...و ب همره
ْ
آوها به مىم ه مىاؾ مكک ب هىحىؿ که آن هرؿ٠ ٦را ب ِرىقت آوهاورث .چىرانکره ؾق ظرؿشد آمرؿه
ٓ ُ ٓ َ َ ََ َ َ ُ َ
َ َ ََ َ َ ُ َ
ٓ
اوثٓ A :اَ ٠مل ّ ؿویاٮ کأوٯ ج ّ١یً أ َبؿا َو ٓاَ ٠مل آل ّّؼ َ ّكجٯ کأوٯ ج ُمرىت ٤رؿا@ٕابره بابىشره/9 :7:79 ،
<;.ٔ7
آقلوهای ممؿوض ،گاه چىان اوز مبگیكوؿ و جمام لواشؿ و زیكاشهها قا کىاق مبلوىؿ کره اوىران شرم
ؼؿاووررؿ ،چیررمی قا ومببیىررؿ و جمررام آقلوی ؼررىؾ قا ؾق او ؼالِرره مبکىررؿ .چىانکرره امررام وررصاؾ
ٓ
ََٓ َ
یره ّبح ٓى َبرة ّم ٓىرٯ شرا أمفرب َو ُب ّٓ ٥یحرب َوشرا ُورإ ّ ب َو ُم ٓى ّیحرب@
ؼٙاب به م ١ىؾ ؼىشً مب٨كماشؿ٨A:أظ ّ
ٕمصفىب ،ٔ:6< :7:89 ،زه ؾ قا لوؿه که به جىبهای ال شاورب ؼرىؾت ،ای آقلوشر و مٙفرىب و
ای ؼىاوحه مه و آقلوی ٬ف بام.
ال اشه  ٬یل ج١ابیك ؾق ؾ٠اهای ؾشگك ویم آمؿه اوث ٕ٘ىورب B<?; /8 :7:77 ،ابره ٘راوون،
? .ٔ9?< /7 :7:6هممىیه ؾق بكؼب قواشات ،ال Aأمل@ به ٠ىىان شکب ال ا ٭اب امام لمان

ورام

بكؾه ٌؿه اوث ٕؼّی ب.ٔ98> :7:7? ،


 -۱-۲-۱أمل وکىهیذه

ا٤فب ،اوىان ُب١رؿ قوظراوب ؼرىشً قا ٨كامرىي مبکىرؿ و آقلوهراشب قا ؾق ؾَ مبزكوقاورؿ کره او قا ال
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قویؿن به هؿ ٦ؼف٭حً بال مبؾاقؾ و شا بركای قوریؿن بره آن باشرؿ ظر ٫ؾشگركان قا لشرك زرا بگرفاقؾ.
ْ
مىف اوث که چىیه آقلوهاشب ال مىٝك ٠٭رل و ؾشره ،وکىهیرؿه و مرفمىم اورث .آقلوهراشب ال اشره

ؾوث ،چه کىجاه و لوؾگفق باٌىؿ ،چه ٘ىیوب ،اوىان قا ؾق ٠ا جىگ ؾویا اوریك مبکىرؿ و هرك چره
اشه آقلوهای زىچ٘ Bىیوبجك باٌىؿ٬ ،فب و ٨کك اوىان قا بیٍحك ال ظكکث بال مبؾاقوؿ.
ََ
زیام ك اکكم اشه ؼٙك بمقگ قا به همه ا٨كاؾ شام١ه اوالمب گىٌرمؾ کركؾه ،مب٨كماشىرؿA :ای
ََ ِ ُ ٓ َ َ ُ ر َ ٓ ِ َ
َ َٓ َ َ َ ََ ُ ََ ُ
یک ٓ َؼ َف َحان ِاج َ ُا ٞا ٓ َه َىی َو ُ٘ ُىَ ٓاألمل أما اج َ ا ٞا ه َ
ره ا َعرَ ٫وأ َمرا
٠
ؿ
ر
یّ
٨
ی
ى
ّئن أؼى ٦ما أؼا٠ ٦ف
ََ ّ
َ
َ َ َ ٓ َ َ َ َ ٓ ُ ٓ َّ
َ
ُ ُ ٓ
َ
َ
َ رٓ ٓ َ
ٓ ٓ
َ
٘ىَ األمل ٓ ٨یى ّىب اآل ّٓؼ َكة أی ّئن ا ؿویا ٬ؿ ج َك َظفرث ُمرؿ ّب َكة َو ّئن اآل ّٓؼركة ٬رؿ جكظفرث م٭ ّ فرة@ٕکفیىرب،
=:<،ٔ;> /> :7:6هماوا ال ؾو ؼّفث بك ٌما هكاواو  :زیكوی ال هىای و٩ه و آقلوی ٘ىیوب .امرا
زیكوی ال هىای و٩ه ال ظ ٫بال مبؾقؾ ،و اما آقلوی ؾقال ،آؼكت قا ؾق ٘ا ٪وىریان مربوهرؿ .هماورا
ؾویا ،زٍثکىان ،کىچ کكؾه و مبقوؾ و آؼكت ،کىچ کكؾه و به وىی ما مبآشؿ.
وگاهب به اشه قواشث و بىیاقی ال قواشات ؾشگك ،وٍان مبؾهرؿ کره آومره ؾق قواشرات ال آن وهرب
آن وهب ٌؿه بال ه همیه م١ىا ؾق وٝك بىؾه اوث .اکىىن با جىشه بره آومره گ٩حره ٌرؿ ،اشره ورإاَ
زیً مبآشؿ که ٘Aىَ أمل@ که زیام ك ما قا ال آن بكظفق ؾاٌحهاوؿ ،به چه م١ىاوث؟
 ۱-۲-۳طىل أمل

ُ ٓ
ََ ٓ
َ ُ َ
أمیكا مررإمىیه ؾق قواشحررب ؾق وهررب ال آقلوی ؾقال مب٨كماشىررؿA :ای شف ّهیر َرىک ُ األمررل َوی شٙررى َه
ٓ ََٓ ُ
ََ ُ ُ ٓ ََ ُ َ َ َ َٓ َ َ َ ٓ َ َ َ َٓ ُ ٓ ََ ُ
یرة اآل َٓشراَ َٓ ٠رى ُه ٓ َ ،ظ ْحرب َو َرم ََ بهر ُ
ٙ
٥
ج
و
ر
ه
أمف
رؿ
٠فیک األشلّ ٨ ،اوما أهفٯ مره کران ٬ر فک أم
ّ
ّّ
ّ
ّ
ٓ
ا َم ٓى ُ٠ىؾ@ ٕکفیىب ،ٔ9>?/> :7:6= ،م اؾا آقلوی ببشا ٌما قا ال جىشه به آومه بكاشحان یلم و مهر
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ٌؿه ٘Aىَ أمل@ اوث و ؾق مىاقؾی ه که به شای اشه  ٠اقتA ،أمل@ به جىهاشب به کراق ق٨حره و ال

اوث ،بالؾاقؾ و م اؾا ٠مك ؼىؾ قا ؾقال بٍماقشؿ ٕو کاق ؼىؾ قا به جأؼیك اوؿالشؿٔ .لشكا هماوا آوان قا کره
زیً ال ٌما بىؾورؿ آقلوی ؾقال و وركزىي گرفاقؾن برك هىگرام مركگ ،بره هالکرث قوراویؿ جرا آوکره
مكگٍان ؾق قویؿ.
ؾق اشه کالم ،ال آقلو و ؾوق ؾشؿن مكگ و ؾقال زىؿاٌحه ٠مك ،به ٘ىق ا کیرؿ وهرب ٌرؿه اورث .بره
ؼىبب قوٌه اوث که اگك اوىان ٠مك ؼىؾ قا ٘ىیوب بٍمكؾ و مركگ قا ؾوق ب یىرؿ ،کاقهرای مهر و
اواوب قا ٠٭ب مباوؿالؾ و آو٭ؿق وكگكم ؾویا مبٌىؾ که واگهان مكگ ٨كا مبقورؿ و ٨كِرث اوصرام
هك کاقی قا ال او مبگیكؾ.
< . :اشه ظؿشد با اوؿکب ج٥ییك ال أمیكا مإمىیه ویم و٭ل ٌؿه اوث.
099

کىب که ٨کك مبکىؿ ٨كِث ؾاقؾ و یلم ویىرث بركای اوصرام کاقهراشً Bکمرك همرث ب ىرؿؾ و
کاقهاشً قا با همیه ٨كشب و٩ه ،به جأؼیك مباوؿالؾ ،م١مىی ومبجىاوؿ آوها قا بره ٘رىق کامرل اوصرام
ؾهؿ و به وحیصه بكواوؿ٨ .ك٬ب ومبکىؿ که اشه امىقْ ،
ماؾی باٌىؿ شا م١ىىی.
ٓ َ َ َ َ ََ
َ
َ
َ َ َ
راَ أ َظ ِرؿ ٓاألمرل ئ َی َوىرب األشرل ٨أو َ
راء
أمیكا مإمىیه ؾق همیه قابٙه مب٨كماشىرؿA :مرا أ٘
ّ ّ
ٓ َ
ا ََ ١مل@ٕ یرب واوٙب ،ٔ:=? :79=< ،کىب آقلوی ؼىؾ قا ٘ىیوب وکكؾ ،مگك اشىکره اشرل و مركگ
قا ٨كامىي کكؾ و ٠مفً بؿ و ٔاشٌ ٟؿ .اشه ظؿشد ٌكش ٧ویرم برك اشره وکحره ْ
ِرعه مبگرفاقؾ کره
آقلوی ٘ىیوب و ؾوق ؾشؿن مكگ٠ ،مل اوىان قا ؼكاب مبکىؿ و هك چه آقلوی اوىران ٘رىیوبجك و
ؾوق ؾشؿن مكگ بیٍحك باٌؿ٠ ،مفً بؿجك ؼىاهؿ بىؾ=ٕ :جمیمبآمؿی.ٔ7?< :7:76،
ال وىی ؾشگك هك چه ٨كؾ ْ
جّىق کىؿ که ٨كِث ٨كاوان اوث ،کمحك بره ٠مرل مٍر٥ىَ مبٌرىؾ.
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ؼىاه ٠مل ،ؾویاشب باٌؿ ،ؼىاه آؼكجب> ٕ :یرب واوٙب.ٔ:=; :79=< ،
زیام ك اٝ٠

ؾق جىِیه به ابه مى١ىؾ ،به اشىکه آؾمب باشؿ ٨كِث قا کىجاه بٍمكؾ و ٠مم ؼرىؾ

قا بكای به ذمك قواوؿن کاقها و وك و وامان ؾاؾن امىق ؼرىؾ شرمم کىرؿ و آمراؾه مركگ باٌرؿ ،اٌراقه
َ َُ ٓ ِ َ ُ
َ َ
َ َُ ٓ ِ َ ُ
َ َ َ َ
َ
کكؾه ،مب٨كماشىؿٓ ِّ ٬A:ك أمفٯ ّ ٨اـا أ ِٓ َ ٓعث ٨٭رل ّئورب ی أ ٓم ّىرب َو ّئـا أ ٓم َىریث ٨٭رل ّئورب ی أ ِٓر ّ ُط
َ ٓ ٓ ََ َُ ََ رٓ ََ َ َ َ َ
راء ا فره@ٕورىقی ،ٔ76> /8 :7:6> ،آقلوهرا قا کىجراه کره و چرىن
واّ ٠مم ٠فب م٩اقّ ٬ة ا ؿویا وأ ّظب ّ ٭
ِ ط ٌىؾ بگى مه امكول قا به ٌب وؽىاه آوقؾ و چىن ٌب ٌىؾ بگى ٨كؾا لوؿه وؽرىاه برىؾ ،و برك
م٩اق٬ث ؾویا جّمی و اقاؾه ؾاٌحه باي و ؾَ به ٭اء ظ ٫ب ىؿ.
ؾ٬ث ؾق اشه کالم وىقاوب به ؼىبب وٍران مبؾهرؿ کره مىٝرىق ال کىجراه کركؾن آقلو ،ؾوق وؿشرؿن
مكگ و کىجاه ؾشؿن ٨كِث اوث و اشه مىا٨اجب برا ؾورث لؾن بره کاقهرای برمقگ و ٘رىیوب مرؿت
وؿاقؾ .چه ،اوىان و٬حب همیٍه به ؼىؾ ؼا٘كوٍان کىؿ که ٨كِث ک اوث ،کاقهراشً قا برا ؾ٬رث
و وك٠ث بیٍحكی اوصام ؼىاهؿ ؾاؾ و ال اجال ٦و٬ث ،وؽث گكشمان ؼىاهؿ ٌؿ.
َ
ظٕكت لشه ا ١ابؿشه ویم ؾق مىاشاجب زكم٥م به لش اشب م١ىرب ٘Aرىَ أمرل@ و ّ٬Aرك أمرل@ قا
َ
ٓ ُ َ ٓ
ِ َ
َ
ٓ ٓ
َ
محفکك مبٌىوؿA:ا ف ُه َ َِل َ٠فب ُم َع َمؿ َو آ ّ ّه َواک َّ ٩ىا ٘ىَ األملَ ،و ٓ ِّ ٬ك ُه ََ ٠ىا ّب ّّؿ ّ ٪ا ََ ١م ّل َظحرب
َ
َ ُ َ ِ َ ٓ ٓ َ َ َ َ َ ٓ َ َ َ ََ ٓ َ َ ٓ َ ٓ َ ٓ َ ِ َ َ َ
َ ُ َ
شرىمَ ،وی اج َّراَ و٩ره ّب َرى٩هَ ،وی ُعرى٪
ی وإمل او ّححمام وا٠ة ب١ؿ وا٠ة ،وی او ّحی٩اء شرىم ب١رؿ
َ ُ
=َ . :أ ٓ٘ َى َُ ا َ
ان أمال أ ٓو َىؤ ُه ٓ ََ ٠مال.
ى
َ َ
ََ َ َ ِّ ٓ
ٓ
>َ . :ما أ٘اَ أ َظؿ األمل ّئی َ َّ ٬ك ّ٨ب ا ََ ١م ّل.

ِ
َ َ ٓ ٓ َ َ
ُ
ُ
َٓٓ َ َ َ َ َ
ٓ
ََ ََ
یه أ ّشؿ َشىا و ّٓر اَ ،وی ج ٓص َ١رل ّـک َكورا ُره
٬ؿم ّب٭ؿم َو َوف ٓم َىا ّم ٓه ُ ٤ك ّوق ّهَ ،و ّآم َىا ّم ٓه ٌ ُك ّوق ّهَ ،واو ّّ ّب ا مىت ب
ّ ْ ٤ا@ ٕ٠فب به ا عىییه  :79=< ،ؾ٠ای چهف ٔ :ؼؿاووؿاٖ بك معمؿ و ؼاورؿان او ؾقوؾ ٨كورث و
ما قا ال آقلوهای ؾوق و ؾقال ؾق امان ؾاق و به ِؿ٠ ٪مل آقلوهای ما قا کىجاه که .آن وران کره مرا قا
آقلوی آن و اٌؿ که به وك آوقش وا٠حب قا زه ال وا٠ث ؾشگرك و بره زاشران بركش قولی قا زره ال قول
ؾشگك و بپیىوؿش و٩ىب قا به و٩ه ؾشگك و بكؾاقش گامب قا ال زب گرام ؾشگرك .ؼؿاوورؿاٖ مرا قا ال ٨كشرب
آقلوها به والمث ؾاق و ال ْ
ٌك و ٨ىاؾ آوان اشمىب بؽً و مكگ قا ؾق بكابك ما بؿاق و قولی م راؾ کره ال
شاؾ مكگ ٤ا٨ل باٌی .
ََ
ََ
٘ ٨ ٫كماشً ظٕكت وصاؾ ٘A ،ىَ أمل@ آن اوث که اوىان ظحرب و٩ىرب ب١رؿ ال و٩ىرب و

هیچ بىؿهای آقلوی ؼىؾ قا ٘ىیوب وکكؾ ،مگك اشىکه ٠مفرً قا ج راه کركؾ و اگرك بىرؿه مركگ ؼرىؾ و
وك٠ث او به ومث ؼىؾ قا ب یىؿ Bآقلوهای ؼىؾ قا جكک مبکىؿ و ٘فب ؾویا قا م ٥ىْ مبٌماقؾ.
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٬ؿمب ب١ؿ ال ٬ؿمب قا آقلو ؾاٌحه باٌؿ و مٙمر ه باٌرؿ کره مركگ ؾق اشره ٨اِرفه او قا ؾقومبشابرؿ .و
َ
ّ٬Aك أمل@ ،ؼال ٦اشه اوث.
َٓ َ ٓ َ
همیه ظ٭ی٭ث ال کالم أمیكا مإمىیه ویم ومىؾاق اوث .آوصا که مب٨كماشؿَ A:ما أو َرمَ ا َم ٓرىت
َ
َ َ ٓ َ َ َ ٓ ُ َ َ
ََ َ ِ ٓ
َ َ
َ َ
َ
َظَ ٫م ٓى ّم ّح ّه َم ٓه َ٠ؿ ٤ؿا ّم ٓه أ َش ّف ّهَ Bما أ٘اَ َ ٓ ٠ؿ األمل ّئی أ َو َاء ا ََ ١مل َو ٓرى َقأی ا َ ٓ ١رؿ أ َشف ُره َو ُو ٓرك َ٠ح ُه
َ ََ َ ٓ
َ َ َ َ رٓ
رب ا ررؿویا@ٕکررى٨ب اهررىالی B>7 :7:68 ،مصفىرربB7<< /=9 :1042 ،
ّئ یر ّره ألٓب َ٥ررٓ األمررل و٘فر
وىقی ،ٔ>> /7 :1044 ،هك که ٨كؾا قا ال ٠مك ؼىؾ ظىاب کىؿ ،ظ٭ی٭ث مكگ قا ؾق ویا٨حره اورث.

زه اوىاوب کره مركگ قا ؾوق مباوگراقؾ و ٨كِرث قا لشراؾ مبٌرمكؾ ،آقلوشرً ٘رىیوب اورث و
َ ٓ َ َ
ره کران شأمرل
همیه ج اه کىىؿه ٠مل اووث .ؾق اؾامه همیه م١ىب ،قوىَ ؼؿا مب٨كماشىرؿA:م
َٓ َ َ
َٓ َ َ َ َ
أن ّش١یً ٤ؿا ّ ٨او ُه شأمل أن ّش١یً أ َبؿا@ ٕؾشفمب ،ٔ7=: :7:6> ،هك که آقلو کىؿ کره ٨ركؾا قا لورؿه
باٌؿ و لوؿگب کىؿ ،زه آقلو ؾاقؾ جا ابؿ لوؿه باٌؿ.
ؾق ٌAكض وهسا ال٤ة@ آشث ا فه ؼىشب آمؿه اوث که قولی ؾو جه ال  ٠اؾا فه با شکرؿشگك ورؽه
مبگ٩حىؿ .شکب ال آوها به ؾشگكی گ٩ث :کىجاهب آقلوی جى چه٬ؿق اوث؟ او زاوػ ؾاؾ:بره ٬رؿقی کره
هىگامب که ِ ط مبکى  ،آقلوی قویؿن به ٌب قا وؿاقم و ٌ اوگاه ومبؾاو که به ِر ط مبقور
ََ
شا وه .وإاَ کىىؿه گ٩ث :جى ٘ىَ أمل ؾاقی .مه هىگامب که و٩ه مبکٍر  ،ومربؾاو کره آشرا آن
ََ
ََ
ََ
و٩رره ؼرراقز مبٌررىؾ شررا ورره و هىگررامب کرره و٩ىررب ؼرراقز ٌررؿ ،آقلوی و٩رره ب١ررؿی قا وررؿاقم
ٕهاٌمبؼىشب.ٔ86: /: :7:66 ،
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ال مصمى ٞاشه اظاؾشد بكمبآشؿ که آومه مفمىم اوث ،آقلوی لشاؾ لوؿه ماوؿن اورث Bوره آقلوی
امىقی که مىحفمم ٘ىَ ٠مك اوث .و م٭ّىؾ ال آن ،اشه اوث که آؾمب همیٍه چىیه ٨ركْ کىرؿ
و ٠مال چىیه ق٨حاق کىؿ که و٬ث بكای کاقهای یلم هىىل با٬ب اورث Bکره ال آن مبٌرىؾ بره اِرل
Aؾشك ومبٌىؾ@ ج ١یك کكؾ .مرال اوىان مبؾاوؿ که باشؿ مفکات ٠ا یهای قا جعّیل کىؿ و شا اشمراوً
ْ
قا به ظؿ ش٭یه بكواوؿ و مىح١ؿ مكگ ٌىؾ .باشؿ ؾشىن ا هب و مكؾمب قا اؾا کىؿ .باشؿ جىبه کىرؿ .باشرؿ ال
ؼىؾي کاق ؼیك و با٬یات ا ّا عاجب بگفاقؾ و  . ...مبؾاوؿ که همره اشىهرا کاقهرای یلمرب اورث و
آؾمب ؾوباق به اشه ؾویا ومبآشؿ و ٨كِث والمث و شىاوب و ٠مرك قا باشرؿ م٥حرى ٌرمكؾ?ٕ٘ :ىورب،
 ،ٔ;8< :7:7:و ب به زیكوی ال اِل Aؾشك ومب ٌىؾ@ و و٬ث هىىل با٬ب اوث٨ ،كِث قا ال ؾورث
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بؿهؿ و جأؼیك کىؿ .اشه اوث که مفمىم و ممىى ٞو بفکه ظكام اوث.
ؾوحىقهای ْ
مفمث ٘Aىَ أمل@ ،همه محىشه اشه م١ىب اوث که بكای اوصام کاقهرای واشرب و
یلم٨ ،كْ اشىکه ؾشك ومبٌىؾ و آشىؿه ه مح١ف ٫به ماوث ،کفب و آقلوشب ؾقو ٢اوث .ال اشه وٝرك
باشؿ اظحماَ ویامؿن ٨كؾا شا ٨كا٤ث وؿاٌحه ؾق ٨كؾا شا ورا و رىؾن ٨ركؾا و  ...قا برك اظحمراَ ؼرال٦
ْ
اشىها م٭ؿم ؾاوىث .مى ب ِا ط مالوؿقاوب ؾق ٌAكض کا٨ب@٘A ،ىَ أمل@ قا میل ٬فب به ب٭ا م١ك٨رب
مبکىؿ ٕمالوؿقاوب.ٔ9;: /? :79>8 ،
شکب ال ؼّىِیاجب که بكای ٬ىم شهىؾ ؾق ٬كآن ـکك ٌؿه اورث ،همریه ظركَ و ٠ال٬ره وا٨رك
آوها به ماوؿن ؾق ؾویاوث .چىاوکه گىشب هكکؿام ال آوها ؾووث ؾاقوؿ ،هرماق وراَ ٠مرك کىىرؿ و اشره
َ
همان مّؿا٘ ٪ىَ أمل اوثَ ﴿:و َ َحص َؿ َو ُه ٓ َأ ٓظ َرك ََ ا َىران َ٠فرب َظیراة َو م َ
ره ا َ رف َشه أ ٌٓ َرك ُکىا َ
شرى رؾ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ ُ َ
َٓ َ
أ َظؿ ُه ٓ ٓى َشَ ١م ُك أ َ ٧و َىة﴾ ٕب٭كه.ٔ?< :
ال وگاه ٠المه مصفىب Aجٙىشل أمل@٨ ،كامىٌب مكگ و ؾوق ؾاوىرحه آن اورث و اشىکره اوىران
گمان کىؿ ٠مكي ٘ىیوب اوث ٕمصفىب.ٔ8?9 /76 :7:6: ،
ِاظب Aقشاْ ا ىا کیه@ ویم ٘Aىَ أمرل@ قا جى٬ر٘ ٟرىیوب ٌرؿن مرؿت ٠مرك شرا بره جرأؼیك



جى٬ر٘ ٟرىَ ٠مرك
اوؿاؼحه کاقها مبؾاوؿ ٕک یك مؿوب ٌیكالی ٔ97> /: :7:6? ،و م١ح٭ؿ اوث که ّ
َ َ َ َ
َ َ َ
َٓ َ
َ َ َ َٓ َ
َ َ َ َ ٓ َ
َ
? . :اٌاقه به ظؿشد :ا٤ح ّى ٓ ؼ ٓمىا  ٓ ٬ل ؼ ٓمهَ َ ٌ :ابٯ  ٓ ٬ل َه َك ّمٯَ ،و ِّ َعحٯ  ٓ ٬ل ُو٭ ّمٯَ ،و َّ ٤ىاٮ  ٓ ٬ل ٨٭ ّكٮ،
َ َ َ َ
َ َ َ َ َ ُ َ
َوَ ٨كا٤ٯ  ٓ ٬ل ٌ ّٓ ٥فٯَ ،و َظیاجٯ  ٓ ٬ل َم ٓى ّجٯ.
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ؾاٌحه و مكگ قا ؾوق ؾشؿن ،ماو ٟمٍ٥ىَ ٌؿن اوىان به ا٠ماَ ِا ط و ٬یام به وٜراش ٧و ٘ا٠رات
مبٌىؾ ٕهمان.ٔ:;< /;:

ظٕكت ٠فب مكگ قا ؾق بكابرك ؾشرؿگان آؾمرب ٬ركاق مبؾهرؿ و ال ْ
٤ركه ٌرؿن بره آقلوهرا و ؾوق
َ ٓ ٓ ُ َ
ؾاوىحه مكگ و لشاؾ ؾاوىحه ٨كِث مبهكاواوؿَ ٨َ A:أ ٓلم ُ١ىا با َكظیرل َٓ ٠
ره َه ّرف ّه ا رؿ ّاق ا َم٭رؿ ّوق َ٠فرب
ّ ّ ّ
ََٓ
َ ٓ َ َ َ ُ ٓ َ ٓ ُ َ ٓ ُ َ َ ٓ َ ٓ ُ َ َ َ َ َٓ ُ ُ ُ ٓ ٓ َ ٓ ّ َ َ َ ٓ
ُ
َ
راء و ی
أه ّفها ا مواَ ا ممى
یاة ا مف ف ّة ّ٨یها أو٩ىه ّبا مى ّت ٨ال ظب شٙمر٨ّ ٟرب ا ٭ ّ
ى ٞأهفها ّمه ا ع ّ
ّ
َ
ٓ
َ
ٓ
ُ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
َو ِٓ ٩ه ئ َی ُم ٓفَ ٠ى ِة با ٓ َم ُ
ىن َوی َش١ففک ُ األمل َوی شٙىَ َ٠فیک ُ األ َمؿ َوی ج َ ٥ركوا ّم ٓى َهرا ّباآلمرا َّ@ ٕم٩یرؿ،
ى
ّ
ّ ّ
ّ
ْ
 ،ٔ7<7 :7:79زه ٠مم کىچیؿن کىیؿ ،ال اشه ؼاوهای که ٨ىا و ویىحب بك اهل آن م٭رؿق ٌرؿه و ال
اؾامه ظیات ممىىٌ ٞؿهاوؿ .همان ؼاوهای که شران اهفرً ؾق آن بره مركگ ،ؼرىاق مربگركؾؾ Bکره
لوؿهای ویىث که ٘م ٟؾق ماوؿن ؾاٌرحه باٌرؿ و و٩ىرب ویىرث شرم اشىکره بره مركگ ا٠حركا ٦ؾاقؾ.
٨كشب آن مؽىقشؿ.
امام ؼمیىب ؾق کحاب ٌAكض چهرل ظرؿشد@ ؼرىؾ همریه م١ىرا قا بركای ٘Aرىَ أمرل@ ـکرك
مبکىؿA:باشؿ ؾاوىث که ال مىاو ٟبمقگ اشه جی٭ ٛو بیؿاقی ،که او اب وىیان م٭ّؿ و وىیان رموم
ویك ٌىؾ و اقاؾه و ٠مم قا ؾق اوىان مبمیكاوؿ ،آن اورث کره اوىران گمران کىرؿ و٬رث بركای وریك،
ووی ٟاوث Bاگك امكول ظكکث به ٘ك ٦م٭ّؿ وکىؿ٨ ،كؾا مبکىؿ ،و اگك ؾق اشه ماه ور٩ك وکىرؿ ،مراه
ؾشگك و٩ك مبکىؿ .و اشه ظاَ ٘ىَ أمل و ؾقالی قشاء و ٜه ب٭ا و امیرؿ ظیرات و قشراء ور١ه و٬رث،
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بىابكاشه آقلوها وكگكمحان وىالؾ و قولگاقان و ؾوقان ٨حركت برك ٌرما ؾقال وىماشرؿ و برا ؾاٌرحه آقلوهرا

اوىان قا ال اِل م٭ّؿ ،که آؼكت اوث و موم ویك به وىی او و موم أؼرف ق٨یر ٫و لاؾ ٘كشر ٫برال
مبؾاقؾ و اوىران بره کفرب آؼركت قا ٨كامرىي مربکىرؿ و م٭ّرؿ ال شراؾ اوىران مربقوؾ@ ٕمىورىی
ا ؽمیىب.ٔ7=; :79>> ،
 -۱-۲-۴طىل أمل و تسىیف

بمقگان اهل ٥ثA ،جىىش @٧قا به جأؼیك اوؿاؼحه ٕابه مىٝىق ٔ7<: /? :7:7: ،م١ىا کكؾهاورؿ .امرا
ِاظب Aجاز ا ١كون@ ٠الوه بك اشه م١ىب ،اوح١ماَ جىىش ٧قا ٤ا ا بكای و٠رؿههاشب مبؾاورؿ کره
زاشاوب بكای آوها ویىث ٕظىیىب لبیؿی.ٔ8>? /7:7::78 ،
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Aجىىش @٧به اشه م١ىب اوث که اوىان اوصام کاقی قا به جأؼیك بیىؿالؾ و بركای آن امركول و ٨ركؾا
کىؿ .Bال ؾشؿگاه ٌهیؿ مٙهكیA ،جىىش @٧ش١ىب وى ٦وى ٦کكؾن و کاقها قا بره جرأؼیك اورؿاؼحه برا
٨كْ اشىکه ٨كِث و ٠مك ،با٬یىث ٕمٙهكی.ٔ7;7 :79?6 ،
اشه مىحفمم آن اوث که ٨كؾ ،و٬ث قا ووری ٟب یىرؿ و ٨کرك کىرؿ کره بركای اوصرام ؾاؾن آن کراق
٨كِث بىیاق اوث و به بیاوب ؾشگك ،مكگ قا ؾوق ب یىؿ و و٩ه ،او قا با و٠ؿه اشىکه لوؿه ؼىاهرؿ برىؾ،
ب٩كش ؿ٨ .ك٬ب ومبکىؿ که آن کاق٨ ،كؾی باٌؿ شا مكبىٖ به اشحما ،ٞبكای ق ٟ٨ویال ؾویىی شا زیًبركؾ
اهؿا ٦مح١ا ب باٌؿ شا اوصام ٘ا٠ات و  ٠اؾات Bشا ظحب ؾوث بكؾاٌحه ال کاقی لٌث و بكگٍحه بره
قاه قاوث.
Aجىىش ،@٧ماو ٟظكکث اوىان بره ورىی اهرؿا ٦ؼرىشً اورث و همرىاقه آومره بركای او برا٬ب
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مبگفاقؾ ،ظىكت و زٍیماوب اوث .چىانکه ؾق ؼ ك آمؿه اوث اکرك وا ره اهرل ؾولغ ال Aجىرىش@٧
اوث ٕوقام به أبب ٨كان.ٔ8=< /7 :79<? ،
ََ َ َ َ َ َ ِ ُ ََٓ َ ُ
ُ
مىظؿشه ٠فب مب٨كماشىؿَ A:ی َجک ٓه م َم ٓه ٓشك ُ
مى ب ا ْ
رىَ
ٙ
ب
ة
ب
ى
ح
ا
٦
ى
شى
و
ل
م
٠
یك
٥
ب
ة
ك
ٓؼ
آل
ا
ى
ش
ّ
ّ
ّ ّ
ّ ّ
ٓاألمل ُش٭ ُىَ ٨رب ا ررؿ ٓویا ب َ٭ ٓرىَ ا َماهرؿ َشه َوش َٓ ١م ُرل َ ٨یهرا ب ََ ١مرل ا َركاَ ٤
یه@ٕ ْ
ظكاورب ،ٔ7;= :7:6: ،ال
ّ
ّ ّ ّ ّ
ّّ
ّ ّ
کىاوب م اي کره برؿون هریچ ٠مفرب بره آؼركت امیرؿ بىرحه و برا آقلوهرای ؾقال ،جىبره قا بره ٠٭رب
مباوؿالؾ .ؾقباقه وكای ؾویا چىن لاهؿان وؽه گىشؿ و ب هممىن ؾویازكوحان ٠مل کىؿ.
اشه ظؿشد ظاَ کىاوب اوث که ؾوورث ؾاقورؿ اهرل بهٍرث باٌرىؿ ،امرا بركای قوریؿن بره آن
جالٌب ومبکىىؿ و با ْ
جّىق اشىکه و٬حٍران وور١ث ؾاقؾ و مركگ بره وكاٍ٤ران ومبآشرؿ Bجىبره قا بره
جأؼیك مباوؿالوؿ .اشىان ١ٙ٬ا ؾچاق ٘Aىَ أمل@ ٌؿهاوؿ .اشره کرالم ورىقاوب بره ؤرىض ،قابٙره بریه
Aجىىش @٧و ٘Aىَ أمل@ قا وٍان مبؾهؿ.
به ٠٭یؿه ٌهیؿ مٙهكی٘A ،ىَ أمل@ همان قوظیه جٕیی ٟو٬ث اورث Bبره امیرؿ اشىکره آؾمرب
کاق ؼىؾ قا ؾق آشىؿه ٘ىیوب ش كان کىؿ Bهمران آشىرؿهای کره ومربجىاورؿ ا٘میىران ؾاٌرحه باٌرؿ ؾق



وا٠ث ب١ؿ و عٝه ب١ؿ چه بك وكي مبآشؿ ٕمٙهكی .ٔ76: /88 :79>? ،اؼ راقی کره ؾق وهرب ال
Aجىىش @٧واقؾ ٌؿه ،همه ْ
م٩ىك ٘Aىَ أمل@ مفمىم اوث .زه ٘Aىَ أمل@ ،همران Aجىرىش ٧بره
أمل@ اوث .ش١ىب ٨كْ اؾامه و٬ث و ٨كِث و ؾوق ؾاوىحه اظحماَ مكگ و بیماقی و . ...
٠المه مصفىب ویم ؾق Aبعاقاألوىاق@٘A ،رىَ أمرل@ قا ٠امرل جىرىش ٧و بره جرأؼیك اورؿاؼحه ا٠مراَ
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ویک و ٘فب ٠ف م١ك٨ب مبکىؿ ٕمصفىب.ٔ7<7 /7 :7:69 ،

َ
َ
َ َ َ َ
َ َ َ
زیام ك قظمث ؼٙاب به ابىـق مب٨كماشىؿّ A:ئشاٮ َوا ح ٓى ّىشّ ٧بأمفٯ ّ ٨اورٯ ّب ٓیى ّمرٯ َو َ ٓورث ّب َمرا
َ
َب ٓ١ررؿه@ ٕظر ْرك  ٠رامفب ،ٔ77: /7 :7:6? ،لشىهرراقٖ بپكهیررمٖ ال اشىکرره بررا آقلو ،کاقهاشررث قا برره جررأؼیك
بیىؿالی .چكا که جى ؾق امكول هىحب و ال ب١ؿ آن ؼ ك وؿاقی.
بكای همیه اوث که ؾق ٬كآن کكش همه اوىانها به و ٭ث گك٨حه ال شکؿشگك ؾق کاقهرای ؼیرك
و ظكکث به وىی ٤اشث ؼف٭ث ،امك ٌؿهاوؿ .چكاکره اوىران ْ
مىظرؿ همیٍره باشرؿ ٨كِرث قا کىجراه و
اشل قا ومؾشک ب یىؿ و ؼى ٦ؾاٌحه باٌؿ که ٌاشؿ عٝهای ؾشگرك و اٌرؿ .زره جرا ؾشرك وٍرؿه ،باشرؿ
َٓ َ ٓ ُ
ُ
ُ َٓ ُ ُ َ ٓ ٓ ْ
ره َق ِبک ر ٓ َو َش َىررة َٓ ٠كٔر َرها ا َىررماوات َو األٓقْ أ ّ٠ررؿت ّ فمح٭رریه﴾
راق ُ٠ىا ّئ ررب م٩ّ ٥رركة ّمر
بٍررحابؿ﴿ .ور ّ
ٕآَ٠مكان ،ٔ799 :بٍحابیؿ به وىی م٩٥كت زكوقؾگاق ؼىؾ و به ورىی بهٍرحب کره زهىرای آن همره
آومانها و لمیه قا ٨كا گك٨حه و مهیا بكای زكهیمکاقان اوث.

ظىاب بؿهؿ و ال آومه گفاٌحه ٨اشؿهای ومببكؾ و ؾق آشىؿه ویالمىؿ مبگكؾؾ ،ورماواق اورث کره آقلو
قا کىجاه کىؿ و بك کكؾاقي بی٩ماشؿ.
با جىشه به اظاؾشرد ـکرك ٌرؿهA ،جىرىش @٧و ٘Aرىَ أمرل@ ،جىهرا مكبرىٖ بره ٨ركؾا و زره ٨ركؾا
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ؾق کالم أمیكا مرإمىیه هرك کره اشهگىوره باٌرؿ ،بیٍرحك بره ٠مرل مبزركؾالؾ و و٬رث قا جىرگ
َ ٓ َ َ َ ََ ُ َ ُ ٓ َ ٓ َ َ َ ٓ ُ
رک ُه ا رحر َرك َ
اب َو َشى ّاشر ُره
راق ٪األظ رراب و شىر
ٓمبٌرمكؾ و آقلوشررً قا کىج ِرراه مب ٓکىررؿAَ :مرره َأش٭رره أورره ش٩ر ّ
ٓ
ٓ
ُ
ا ع َى َ
اب َو ٓشى َح ٓ٥ىب ََ ٠ما َشؽف َُ ٧و شَ ٩ح٭ ُك ئ ب َما َ ٬ؿ َم َک َان َظكشا ب٭ َّك األمرل َ
رىَ ا ََ ١م ّرل@ٕ ورىقی،
٘
و
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ ّّ ّ
> ،ٔ776/8 :7:6هك که ش٭یه کىؿ ال ؾوورحان شرؿا مربٌرىؾ و ؾق ؼراک شرای مبگیركؾ و باشرؿ

اوؿاؼحه کاقها ویىث .بفکه اگك اوىان وا٠حب ؾشگك و شرا ظحرب عٝرهای ؾشگرك قا شرمء ٠مرك ؼرىؾ
بؿاوؿ و به همیه ؼیاَ ،کاقی مهمب قا به وا٠حب ب١ؿ مىکىَ کىؿ ،ؾچاق Aجىىش @٧و ٘Aرىَ أمرل@
ٌؿه اوث .مرال ومال قا بؿون ؾ یل ْ
مىشه ،با همیه و٠ؿه به جأؼیك بیىؿالؾ .با ٠ىاشث بره م١ىراشب کره
ؾق Aجاز ا ١كون@ ال Aجىىش @٧آمؿه اوث ،چىیه اوىاوب م١مىی آن٬ؿق به ؼىؾ و٠رؿه مبؾهرؿ کره
ؾق آؼك شا به آن کاق ومبقوؿ و شا آن قا ویمره کراقه اوصرام مبؾهرؿ .ال مصمرى ٞاشره اظاؾشرد چىریه
بكمبآشؿ که ٘Aىَ أمل@ و Aجىىش @٧ؾق قوی شک وکه و ال مهفکات و٩هاورؿ .قـاشفرب کره اگرك ؾق
و٩ه قاوػ ٌىوؿ ،وكمىٍاء و ماؾق بىیاقی ال قـاشلاوؿ.
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 -۳پیامذهای طىل أمل

٘ىَ أمل ؾاٌحه٨ ،كِث لوؿگب قا ٘ىیوب و مكگ قا ؾوق ؾشرؿن١ٙ٬ ،را آذراق ٨كاواورب ؾق اوؿشٍرهها،
اوِا ٦و ا٠ماَ اوىان ؼىاهؿ ؾاٌث .و٬حب اوىان مكگ قا ؾوق ب یىؿ و جّىق کىؿ کره و٬رث ؾاقؾ جرا
ؼىؾ قا بكای آن آماؾه شا بكؼب کاقها و اهؿا ٦مح١ا ب قا ؾو اَ کىرؿ ،ک کر ؾچراق قولمكگرب ٌرؿه و
ُ ُ ٓ
جمام اوكژی و جىاوً قا ِك ٦امىق ؾویىی مبکىؿ .چىانکه قوىَ ؼؿا مب٨كماشىؿ٘A:ىَ األمرل
ُ َ
رٓ
ُ
َش ّٓ ّكّ ٦ه َم َمک ٓ ّئ ب ا رؿو َیا@ٕؾشفمرب ،ٔ9:; :7:6> ،آقلوی ؾقال ،همرثهرای ٌرما قا مّرك ٦ؾویرا
مبکىؿ.

سال ناهۀعلمیترویجیـشمارۀبیستونهنـبهاروتابستاو 9911
نین 


چىیه ٨كؾی با ٤كٌ ٪ؿن ؾق ؾویا و ظكشُ ٌؿن به آن ،ال ؼؿاوورؿ برمقگ و شراؾ او ٤ا٨رل و بره
َٓ َ ُ َٓ َ َ ٓ َ
راؾ أن َش ٓكٔرب
اشه ٩٤فث قأب مبٌىؾ .هماوٙىق که ظٕركت ِراؾ ٪مب٨كماشىرؿA:أٝ٠ر ا ٩ى ّ
ٓ
ٓ
ٓ
َٓ ٓ ُ َٓ َٓ َ َ ََ َ َ َ َ َٓ َ ُ ََ ََ ُ ٓ ُ
رىَ األمرل َوا ّع ٓرك َّ َوا ّک ٓ رك@ ٕش٩١رك بره
٘
ا  ١ؿ ّبا ٩٥ف ّة ّ ٠ه ا ف ّره ج١را ب وهرفا ا ٩ىراؾ شحى رؿ ّمره ّ
معمؿ ٝ٠ ،ٔ76= ،7:66 ،ی جكشه ٨ىاؾ اشه اوث که بىؿه به ٩٤فث ال ؼؿای ج١ا ب قأرب ٌرىؾ
و اشه ٨ىاؾ ال ٘ىَ أمل و ظكَ و ک ك لاؾه مبٌىؾ.
َ ََ ُ ُ
و٬حب اوىان ال ؼؿاووؿ ٤ا٨ل ٌؿ ،مركگ و آؼركت قا بره براؾ ٨كامىٌرب مبورپاقؾA :و أمرا ٘رىَ
ٓ
َ
األمل ُ ٨ی ٓى ّىي اآل ّٓؼ َكة@ ٕکفیىب.ٔ;> /> :7:6= ،
و بررا اشىکرره هررك قول مرركگ ؾشگرركان قا مببیىررؿ ،آن قا ال ؼررىؾ ؾوق مبٌررماقؾ Bگررىشب آن قا اوکرراق
َ َ
ُ ُ َ
مبکىؿَ ٠َ A:ص ِب ُک رل ا ٓ ََ ١صب َم ٓه َأ ٓو َک َك ا ٓ َم ٓى َت َو ُه َى َش َكی َم ٓ
ره َش ُمرىت کرل َش ٓرىم َو ٓیفرة@ٕهمران/9 :
ّ ّ
;>.ٔ8
مى ب ِا ط مالوؿقاوب مىٝىق ال اوکاق مكگ قا ؾق اشه ظؿشد٠ ،مل وکكؾن به م٭حٕرای ٠فر بره
مكگ مبؾاوؿ .ش١ىب چىریه ٌؽّرب بركای مركگ آمراؾه ومبٌرىؾ و بركای ب١رؿ ال آن ٠مفرب اوصرام
ومبؾهؿ .زه ج١صیل وقوؾ مكگ قا اوکاق مبکىؿ ٕمالوؿقاوب.ٔ8;= /7: :79>8 ،
٨كامىٌب آؼكت ،با٠د مبٌىؾ ٨كؾ به شای ٠مل بك اوان ٠٭ل و ٙ٨كت ،برك مرؿاق ٌرهىت و



هىن ظكکث کىؿ و ک ک وىق ٠٭ل ؾق او قو به ؼامىٌب بگفاقؾ .امام کاٜ

به هٍرام ؾق همریه

مىقؾ هٍؿاق مبؾهىؿ و جىفٗ وه چیم بك وه چیم قا با٠د شاقی بك وشكاورب ٠٭رل مبٌرمكوؿ .او ریه
رام َم ٓ
اشه مىاقؾ و ٌاشؿ مه جكشه آن ،ؼامىي کكؾن وىق ج٩کك به وویفه ٘Aىَ أمل@ اوثَ :شا ه ٍَ ُ
ره
ّ
َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ٓ َ ٓ َ ٓ َ ٓ َ َ ُ َ َ َ ر ُ
ََ َ َ َ َ
رىَ أمفر ّه ومعرا ٘كا ّ ر٧
ٙ
وفٗ ذالذا ٠فب ذالخ ٨کأوما أ٠ان ٠فب هؿ ّم ٠٭ ّف ّه مه أٜف ورىق ج٩ک ّرك ّه ّب ّ
099

َ
ٓ ٓ
ٓ َ ُ ُ َ َ َ َ ٓ َ َ ُ َ ٓ َ َ َ َ َ ٓ َ َ ََ َ َ
ات وّ ٩ى ّه ٨کأو َما أ َ٠ان َه َى ُاه َ٠فرب َهرؿ ّم َ٠٭ ّفره ٕکفیىرب،
ىَ کال ّم ّه وأ٘٩أ وىق ّّ ٠كج ّه ّبٍهى ّ
ّظکم ّح ّه ّبّ ٕ٩

=.ٔ7= /7 :7:6

هىگاهب که وىق ٠٭ل و ج٩کرك ؾق اوىران بره ؼامىٌرب گكاشیرؿ ،بره شرای ج٩کرك ؾق ٠را ورىقاوب
آؼكت ،به ج٩کك ؾق ٜفمث ؾویا مبزكؾالؾ و به شای اوؿشٍیؿن ؾق اظىاَ م ؿأ و م١اؾ به امرىق لوؾگرفق
ؾویا و جعّیل او اب ٜفماوب آن مباوؿشٍرؿ .ؾق چىریه ظرا ب٬ ،فرب او آقام آقام ورؽث مبٌرىؾ.
٬Aىاوت ٬فب@ ،شکب ال زیامؿهای مه و ؼٙكوراک ٘Aرىَ أمرل@ اورث .آمرؿه اورث کره ؼؿاوورؿ
َٓٓ
َ ََٓ ُ َ َُٓ َ َ َٓ
٠موشل به مىوب ٨كمىؾَ A :شا ُم َ
ىوب َی ُج َِ ٙى َٓ ٨ي ا رؿ ٓو َ
رب ّم ِىري
ف
٭
ا
ي
او
٭
ا
و
ٯ
ف
٬
ى
ى
٭
ی
٨
ٯ
أمف
ا
ی
ّ
ّ
ّ
ِ
َب ّ١یؿ@ٕهمان ،ٔ98? /8:ؾق ؾویا آقلوی ؼىؾ قا ؾقال مکه ،جا ؾ ث وؽث ٌىؾ کره ورؽثؾَ ال مره

مبکىؿ و ال آومه ؼؿاووؿ به او و٠ؿه ؾاؾه ،ؾوقی مبکىؿ.
جىشه به م١ىای ٘Aىَ أمل@ ،وٍان مبؾهؿ که اِفبجكشه قاه ؾقمان آن ،جىشه بره مركگ و شراؾ

هعناشناسی عبارت«طىلأهل»درروایات 

ؾوق اوث.
ْ
کالم گهكباق ؾشگكی ال ٠مىؾا ؿشه ٠فب به قوٌىب قابٙه ٘Aرىَ أمرل@ و ٬Aىراوت ٬فرب@ قا
وٍان مبؾهؿ Bاوىان ٬ىبا ٭فب ،مٍحا ٪ؾویاوث و ال آومره ورمؾ ؼؿاورث ؾوقی مبشىشرؿَ A:م ٓ
ره
َ َٓ َ َ َ َ ََُ َٓ َ َ
یً َأ َبؿا َو َم ٓه َشأمل َأ ٓن َش١ی ًَ َأ َبؿا َش ٓ٭ ُىى َٓ ٬ف ُ ُره َو َش ٓك َُ ٤
رب ٨ري ُؾ ٓو َی ُ
راه
شأمل أن ش ّ١یً ٤ؿا ّ ٨اوه شأمل أن ش ّ١
ّ
ّ
ََٓ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ر ُ ََ َ َ َََ َ
وشمهؿ ّ٨یما ا ّفي و٠ؿه قبه ج اقٮ وج١ا ب@ ٕوىقی ،ٔ76</8 :7:6> ،هكکه آقلو کىؿ که ٨كؾا قا لورؿه
باٌؿ ،زه ؾووث ؾاقؾ که جا ابؿ لوؿه باٌؿ و چىیه کىب ٬ف ً وؽث ٌرؿه و بره ؾویرا ق ٤رث زیرؿا

آن اوثٌ .اشؿ ال اشه قووث که شاؾ مكگ بىیاق ور٩اقي ٌرؿه اورث .ال اشره مىٝرك ،وگراهب ورى بره
ٓ ُ ٓ َ َ ََ َ َ ُ َ
َ َ ََ َ َ ُ َ
ٓ
ظؿشد مٍهىق ٓ Aاَ ٠مل ّ ؿویاٮ کأوٯ ج ّ١یً أ َبؿا َو ٓاَ ٠مل آل ّّؼ َ ّكجٯ کأوٯ ج ُمىت ٤ؿا@ مباورؿالش  .اشره
کالم ٠می ٫مب٨كماشؿ بكای امىق ؾویا اِل قا بك ب٭ا بگفاق و ؾوق اوؿشٍب و آشىرؿهوگكی و هرؿ٦های
بفىؿ مؿت قا ٨كامىي وکه .اما ال وىی ؾشگك بكای امىق آؼكت اِل قا برك ٠رؿم ب٭را ؾق ؾویرا بگرفاق و
شاوب اظحیاٖ قا ال ؾوث وؿه .مكگ قا وّب ا ١یه ؼىؾ ٬كاق ؾه و و٬رث قا ووری ٟورؿان و بره ورك٠ث
زیً بكو .م اؾا ٘Aىَ أمل@ جى قا ب٩كش ؿ و به جّىق اشىکه ٨كِث لشاؾ اوث ،ال زا بىٍیىب و بره امرىق
ؾاوب و شم ب مٍ٥ىَ ٌىی.
مرل کىب که به ؼاوهای واقؾ مبٌىؾ و مبؾاوؿ ال آن بیكون ؼىاهؿ ق٨ث Bاما و٬ث ؾ٬یر ٫آن قا
ومبؾاوؿ٠ .٭ل و ٙ٨كت ظک مبکىؿ کاقهای یلم بكای ق٨حه قا اوصام ؾهؿ ،که اگك باورگ ا كظیرل
بكؼاوث ،آماؾه باٌؿ .Bال ٘ك٨ب چىن ومبؾاوؿ چه و٬حب ؼىاهؿ ق٨رث بره ورك و ورامان ؾاؾن امرىق

099

ؼاوه ویم بپكؾالؾّ٠ .اقه اشه کالم ؾق ٌر١ك لش راشب ال ظٕركت أمیكا مرإمىیه آمرؿه اورث کره بره
٠ىىان ظىه ؼحام آوقؾه مبٌىؾ ٕمی ؿی:ٔ978 :7:77 ،
ٓ
ٓ َ َٓ
ُٓ
ٓ ُ َ ٓ َ َٓ
ا َمرررررررىت شرأ ّجرري برر٥حرررررررررررة
َشررا َمررر ٓه ّبؿو َیررررر ُاه اٌحررررر٥ل
ُ ٓ
َٓ
ٓ
َ ٓ َ
َ
ُ
َ َ
٬رررررؿ ٤ررر َك ُه ٘ررررررررررررىَ األمل
َو رر ٓ جرررررر َمَ ّ٨ي ٤رررررررر٩فة
َ َٓ
ُ ُ ٓ
َٓ
َ
َ
َظحرررررحب َؾوررررررا ّم ٓىررررررٯ األ َشل
َو ا ٭ ٓ ررر ُك ُِ ٓىررررؿو ٪ا َ١رررر َم ّل
وتیجهگیزی
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با جىشه به آومه ـکك ٌؿ ،ؾاٌحه آقلو ،گكچره ٘رىیوب ،ؾق همره امرىق اگرك برا جىشره بره ا٨ر ٫وایی
اوىاویث و بكای زیٍك٨ث ْ
ْ
ماؾی و م١ىىی ؾق مىیك قٔای ظ ٫باٌؿ ،وره جىهرا مرفمىم ویىرث Bبفکره
ویکى و ممؿوض اوث .هرك چره اشره آقلو بره امرىق وایجرك و ورىقاوبجك ج١فر ٫بگیركؾ ،ال اقلي بیٍرحكی
بكؼىقؾاق اوث .اگك آقلو و اٌؿ چكغهای ظیات بٍك ال ظكکرث مباشىرحؿ .امرا ؾق اشره میران ،آومره
اوىان قا ؾق ؼىؾ ٤ك ٪مبکىؿ و و ْ مهفک ْ
اوىاویث اوث٘A ،ىَ أمل@ اوث٘ .رىَ أمرل جىهرا بره
م١ىای ؾاٌحه آقلوی ؾوق و ؾقال زىچ و ؾوثواشا٨حىب ویىرث .بفکره بكاوران قواشرات مح١رؿؾ٘ ،رىَ
أمل ،ؾوق ؾشؿن مكگ ،ووی ٟؾشؿن و٬ث و ؾق وحیصه ،امهاَ ؾق کاقها و ٠٭ب اوؿاؼحه آوهاورث .بره
 ٠اقجب اِل Aؾشك ومبٌىؾ@ همان ٘ىَ أمل اوثA .جىىش @٧و ٘Aىَ أمل@ اقج اٖ جىگراجىگب برا
شکرؿشگك ؾاقورؿ و ؾو قوی شررک ورکهاوؿ .بررك اوران کررالم مّ١رىمیه ٩٤A ،فررث ال شراؾ ؼؿاووررؿ@،
٨Aكامىٌب مكگ و ٠ا آؼكت@A ،ؼامىي ٌؿن چركا٠ ٢٭رل@٬A ،ىراوت ٬فرب@ و Aؼركاب ٌرؿن
٠مل@ ،ال آذاق ٘ىَ أمل هىحىؿ.

کتابوامه
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 .7قرآن کریم؛
 .8ابه أبب ٨كانْ ،وقام ٕ?<79ئ ،جىبی الولىاعر و وسهلة الىلىاؽر میلروف بل مجمىعل و ا
جكشمه:معمؿقٔا ٙ٠اشب ،مٍهؿ:بىیاؾ زووهٍهای اوالمبآوحان ٬ؿن قٔىی.
 .9ابه أذیك شمقی ،م اقٮ به معمؿ ٕ=<79ئ ،الىهایلة لل رریل الذلدی ،وا رلر جّرعیط:
معمىؾ معمؿ ٘ىاظب: ٬ ،مىوىه م ٙى٠اجب اوما٠یفیان ،چاپ چهاقمB
 .:ابه بابىشه ،معمؿ به ٠فب ٕ ،ٔ٪7:79مه یذضر الفقی جّعیط٠ :فباک ك ٩٤راقی٬ ،ر :
ؾ٨حك اوحٍاقات اوالمب وابىحه به شام١ه مؿقویه ظىله ْ
٠فمیه :چاپ ؾومB
ْ
ورالمیة ،چراپ
; .ابه ٘اوون٠ ،فب به مىوب ٕ? ،ٔ٪7:6اقباا ا عماا جهكان:ؾاقا کحرب اإل
ؾومB
ْ
ْ
< .ابه  ٠اؾ ،اوما٠یل ٕمٍهىق به ِاظب بره  ٠راؾٔ ٕ ،ٔ٪7:7:المذلیظ ل اللبلة جّرعیط:
معمؿ ظىه آَ شاویه ،بیكوت٠:ا ا کحاب ،چاپ اوَB
= .ابه ٨اقن ،أظمؿ ٕ ،ٔ٪7:6:میجم مقاییص اللبة جّعیط ٠ :ؿا ْىالم معمؿ هراقون٬ ،ر :
مکحب األ٠الم ایوالمبB
ْ
> .ابه مىٝىق ،معمؿ به مکكم ٕ ،ٔ٪7:7:لطان الیلرب جّرعیط :شمراَا رؿشه میرك ؾامراؾی،
بیكوت:ؾاقا ٩کك ف ٙا٠ة وا ىٍك وا حىلش -ٟؾاقِاؾق ،چاپ وىمB
? .ألهكی ،معمؿ به اظمؿ ٕ ،ٔ٪7:87جه)ی اللبة بیكوت:ؾاقاظیاء ا حكاخ ا ١كبب ،چاپ اوَB
 .76جمیمب آمؿی ٠ ،ؿا ىاظؿ به معمؿ ٕ ،ٔ٪7:76رر الذکم و د الکللم جّعیط:وریؿ
مهؿی قشا ب: ٬ ،ؾاقا کحاب اإلوالمب ،چاپ ؾومB
 .77جهرراوىی ،معمررؿ٠فب برره ٠فررب ٕ<??7مٔ ،کػللاف اصللغالدات الفىللىن جّررعیط٠ :فررب
ؾظكوز ،بیكوت:مکح ة ىان واٌكون ،چاپ اوَB
 .78ش٩١ك به معمؿ ٕمىىىب به اشٍرانٔ ،امرام ٌٍر ٕ ،ٔ٪7:66م لباح الػلرییة بیركوت:
ا٠فمب ،چاپ اوَB
 .79شررىهكی ،اوررما٠یل برره ظمرراؾ ٕ<= ،ٔ٪79ال للذاح جّررعیط :اظمررؿ  ٠ررؿا ٩٥ىق ٙ٠رراق،
ْ
بیكوت:ؾاقا ١ف فمالشیه ،چاپ اوَB
ْ .7:
ظك ٠رامفب ،معمرؿ بره ظىره ٕ? ،ٔ٪7:6وضلائل الػلییة لل جذ لیل مطلائل الػلرییة
جّعیط:مإوىه آَ ا یث : ٬ ،مإوىه آَ ا یث  ،چاپ اوَB
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;ْ .7
ظكاوب ،ظىه به ٠فب ابه ٌ ١ه ٕ ،ٔ٪7:6:جذف الیقىا جّعیط٠:فباک ك ٩٤راقی٬ ،ر :
شام١ه مؿقویه ظىله ْ
٠فمیه ،چاپ ؾومB
< .7ظىیىب لبیؿی ،معمؿ مكجٕب ٕ ،ٔ٪7:7:جلا الیلروش مله جلىاهر القلامىش جّرعیط:
٠فب هال ب و ٠فب ویكی ،بیكوت:ؾاقا ٩کك ،چاپ اوَB
= .7ؼامىررهای ،ورریؿ٠فب ٕ>« ،ٔ79?;/;/8ضللوىراول د جمللع رماوللدهان ضللاا پاضللدا ان
اوقالب اضالمل» ضایث ضمل ظ ٛ٩و وٍك آذاق آشث ا فه ؼامىهایB
> .7ؼّی ب ،ظىیه به ظمؿان ٕ? ،ٔ٪7:7الهدایة الکبر بیكوت:ا الB٢
? .7ؾشفمب ،ظىه به معمؿ ٕ> ،ٔ٪7:6أعال الدیه ل صلفات الملنمىیه جّرعیط:مإوىره
آَ ا یث  : ٬ ،مإوىة آَ ا یث  ،چاپ اوَB
 .86قا٤ب اِ٩هاوب ،ظىریه بره معمرؿ ٕ ،ٔ٪7:78مفلردات ألفلاػ القلرآن جّرعیطِ:ر٩ىان
٠ؿوان ؾاووؾی ،بیكوت و ؾمٍ :٫ؾاقا ٭ف و ا ؿاق ا ْ
ٍامیة ،چاپ اوَB
٘ .87ىوب ،معمؿ به ا عىه ٕ ،ٔ٪7:77م باح المحجهد و ضالح المحیبلد بیكوت:مإوىره
٨٭ه ا ٍی١ة ،چاپ اوَB
 .88ررررررررررررررر ٔ٪7:7:ٕ،ا مالل جّعیط :مإوىة ا ١رة : ٬ ،ؾاقا ر٭ا٨ة ،چاپ اوَB
٠ .89ىکكی ،ظىه به  ٠ؿا فه ٕ ،ٔ٪7:66الفرو ل اللبة بیكوت:ؾاقاآل٨ا ٪ا صؿشرؿة ،چراپ
اوَB
٠ .8:فب به ا عىیه ،امرام چهراقم ٕ<=79ئ ،ال لذیفة الطلجادیة : ٬ؾ٨حرك وٍرك ا هراؾی،
چاپ اوَB
;٨ .8كاهیؿی ،ؼفیل به اظمؿ ٕ? ،ٔ٪7:6کحاب الییه : ٬وٍك هصكت ،چاپ ؾومB
<٨ .8یىمب ،أظمرؿ بره معمرؿ ٕ ،ٔ٪7:7:م لباح المىیلر رریل الػلرح الکبیلر : ٬مىوىره
ؾاقا هصكة ،چاپ ؾومB
= .8ک یك مرؿوب ٌریكالی ،وریؿ ٠فرب ؼران بره اظمرؿ ٕ? ،ٔ٪7:6یلا الطلالکیه لل غلرح
صذیفة ضید الطاجدیه جّعیط :معىه ظىیىب امیىرب٬ ،ر  :ؾ٨حرك اوحٍراقات اورالمب،
چاپ اوَB
> .8کى٨ب اهىالی ،ظىیه به ور١یؿ ٕ ،ٔ٪7:68السهلد جّرعیط٤:المكٔرا ٠ك٨اویران شرمؾی،
: ٬ا م١ ٙة ا ْ
١فمیة ،چاپ ؾومB
? .8کفیىب ،معمؿ به ش١٭ىب ٕ= ،ٔ٪7:6الکا ل جّعیط٠:فباک ك ٩٤اقی و معمرؿ آؼىورؿی،
ْ
اإلوالمیة ،چاپ چهاقمB
جهكان:ؾاقا کحب
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 .96یرب واورٙب٠ ،فرب بره معمرؿ ٕ<=79ئ ،عیلىن الذکلم و الملىاعؼ جّرعیط:ظىریه
ظىىب بیكشىؿی: ٬ ،ؾاقا عؿشد ،چاپ اوَB
 .97مالوؿقاوب ،معمؿ ِا ط به اظمؿ ،ٔ٪79>8ٕ ،غرح الکا ل(ا صىا و الروضلة جّرعیط:
ْ
اإلوالمیة ،چاپ اوَB
ابىا عىه ٌ١كاوب ،جهكان:ا مکح ة
ا
 .98مصفىب ،معمرؿبا٬ك بره معمرؿج٭ب ٕ ،ٔ٪7:69بذلا ا ولىا الجامیلة للد اخبلا ا ئملة
ْ
ا عها جّعیط:شم١ب ال مع٭٭ان ،بیكوت:ؾاقئظیاء ا حكاخ ا ١كبب ،چاپ ؾومB
 .99ررررررررررررررر ،ٔ٪7:6:ٕ ،مرآة الیقلىا لل غلرح أخبلا آا الرضلىا جّرعیط:وریؿ هاٌر
ْ
اإلوالمیة ،چاپ ؾومB
قوى ب معالجب ،جهكان:ؾاقا کحب
ْ
 .9:رررررررررررررررررر ،ٔ٪7:89ٕ،زاد المیلللاد(مفحلللاح الجىلللان جّرررعیط٠ :الءا رررؿشه ا٠فمرررب،
بیكوت:مىوىة األ٠فمي فم ٙى٠ات ،چاپ اوَB
; .9مٙهكی ،مكجٕب ٕ?>79ئ ،مجمىع آرا جهكانِ:ؿقا ،چاپ اوَB
< .9ررررررررررررررر79>?ٕ،ئ ،گفحا هایل د اخال اضالمل جهكانِ :ؿقا ،چاپ اوَB
= .9م٩یرؿ ،معمرؿ بره معمررؿ ٕ ،ٔ٪7:79ا ملالل جّرعیط :ظىریه اوررحاؾ و رب و ٠فرباک ررك
٩٤اقی: ٬ ،کىگكه ٌیػ م٩یؿ ،چاپ اوَB
> .9مىوىی ا ؽمیىب  ،قوضا فه ٕ>>79ئ ،چهل ددی ،جهكان :مإوىه جىٝری و وٍرك آذراق
امام ؼمیىب  ،چاپ چهاقمB
ْ
? .9می ررؿی ،ظىرریه برره م١رریها ررؿشه ٕ ،ٔ٪7:77دیللىان أمیرالمللنمىیه جّررعیط و جكشمرره:
مّ٩ٙب لماوب: ٬ ،ؾاق وؿاء اإلوالم فىٍك ،چاپ اوَB
 .:6وىقی ،ظىیه به معمؿج٭ب ٕ> ،ٔ٪7:6مطحد ك الىضلائل و مطلحىبظ المطلائل جّرعیط:
مإوىة آَ ا یث: ٬ ،مإوىة آَ ا یث  ،چاپ اوَB
 .:7هاٌمبؼىشب ،میكلا ظ یبا فه ٕ ،ٔ٪7:66مىها البراعة غرح وهلج البالرلة جّرعیط
ابكاهی میاوصب ،محكشمان :ظىره ظىره لاؾه أمفرب و معمرؿبا٬ك کمركهای ،جهكان:مکح رة
ْ
اإلوالمیة ،چاپ چهاقمB
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