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 چکیذُ

آٙ  ٨سٟاثؼربد ٗ شٔرق غر    ٦ثٞدٟ اٛد ٝ ثسغ١ب  اٛػبٙ ٥ٜٗبغت ثسا ١٦٧٘ٞازٟ آِٞ اٗبٗبٙ ٗؼصٕٞ

ُ  ٦. ث ؽ ٨٘٢ٗسدهساز ُ ٦ًبْٗ دز ٠٘١ اٗٞز شٛدُ ٦٧سٞاٛد ث٠ ػٜٞاٙ زا١ٜ٘ب ٦ٗ ثصزُٞازاٙ  ٦اش شٛرد

دز  ٦. ٗػئ٠ٔ اصرٔ غزخٞد ثٞدٟ ا ٨ساٗٞٙد ٦٧آزا ٨طظب١س ٝ ٗح ٦٧دسداخشٚ ث٠ خٞدآزا ٦اٗبٕ ػٔ

چِٞٛر٠ ثرٞدٟ اغرزه ثر٠      ٦اٗربٕ ػٔر   ٨سٟدز غر  ٦٧آزا ٨طٝٗح ٦٧اغز ٠ً خٞدآزا ٧ٚٗوب٠ٓ ا ٧ٚا

هرساز   ٦ٗرٞزد ثسغر   ٦اٗربٕ ػٔر   ٨ربر دز دٝزاٙ ح ٧ر٦ آزا ٨طٝ ٗح ٦٧خٞدآزا ٨سٟٜٗظٞز غ ١ٚ٨٘

 زٝؼاغرز ٝ اش   ٥ا اطالػربر، ًشبث بٛر٠   ٥ٗوبٓر٠ ثر٠ ٓحرب  ػ٘رغ آٝز     ٧ٚدز ا ٨نُسكز. زٝؼ سحو

 اغز. ٦ٔ٨ٝسحٔ ٨ل٦سٞص ٨ن؛سحو ٥اػسا

ُ  ٠ً٦ ٠ً اهشضبئبر اػش٘بػ ٧بكش٨ٖدغز  ٨ؼ٠ٛش ٧ٚدز دبغخ ث٠ دسغؽ حبضس ث٠ ا  ١٦س دٝزٟ اش شٛرد

 ٨س٢ٗرٖ ٝسربط   ١٥ب ػٕ٘ٞ ٗسدٕ ػبٗؼ٠ اش ؾبخص٠ ٦غطح دزآٗد ٝ شٛدُ ٨صاٙٗ ٧طٟث٠ ٝ ٗؼصٞٗبٙ

ٗ    ٧ر٦ آزا ٨طٝٗح ٦٧خٞدآزا ٦ًٝ٘ ٧بد٥ش ٨صاُٙراز دز ٗ ٜٗٞٗربٙ   ٨رس ثرٞدٟ اغرز. چرٞٙ دز دٝزاٙ ا

ًسد ٠ً حضرسر دز   ٦ٗ ٧ؼبةػبٗؼ٠ ا ٧طؾسا ٥هساز ُسكش٠ ٝ اهشضب ٦دز غ ش ٠ٜ٧ٗسدٕ ٗد ٦ػٔ

 ٨چ١ر  ٧ػرش٦ ٠ُٛٞ غربدٟ ش  ٧ٚدسداخش٠ اٗب ا ٨ؿشس٥ث ٧ػش٦ً٘شس ٝ غبدٟ ش ٦٧حضٞز ػ٘غ ث٠ خٞدآزا

خٞد ث٠ خصرٞـ دز   ٨ساٗٞٙد ٦٧آزا ح٨طٝٗ ٥ظب١س ٨٘ب٥غ ٦٧ًسدٙ اش خٞدآزا ٥بٟ ث٠ ٜٗص٠ٓ دٝزُ

                                                

 ـالٞلىم امالم، یظاؿىؼ ؿىته تاؿ یػايو آهىعته کاؿىًام  .ػاييگاه با٩
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٘  ٦٧دز حضٞز خبٛٞادٟ ثر٠ خرٞدآزا   ٦خب٠ٛ ٛجٞد ث٠ٌٔ اٗبٕ ػٔ ٨طٗح دز  ٦غرؼ  ٨ؿر٠ دسداخشر٠ ١ٝ

ٙ ٜٗبغرت د  ٨طٗح ٧ؼبدا١ْ خب٠ٛ ثٞدٟ اغز ٝ دز ا ٥آزاغش٠ ثسا ٨ط٦ٗح ٧ؼبدا  ٨چخرٞد اش ١ر   ٨ساٗرٞ

ٌٛسدٟ اغز. ٥كسٝ ُراز ٦سالؾ

 
 .٦اٗبٕ ػٔ ٦٧،آزا ٨طٗح ٦٧،خٞدآزا ٨سٟ،غّبٕکل٘ذٕ:ٍاطُ

  



  ـهػؿ م ییآؿا یٔهض و ییعىػآؿا     688 اهام ٝلیٕٛٔ ی

 

 هقذهِ

تىرثه ػاىثته ايثؼ چثىو  ییآؿا ٔیو هض ییعىػآؿا هنالهبه  ظیها ػؿ ٕى  تاؿايناو
ـایصل ف ـا ییبایکه ف ىیبؼوو ا یورىػ ػاؿػ و هـ اينايها ػؿ ٥ٖـ  ايناو ییباگ  یؿا ب
ـػ، بثه ف ٤یاو تٞـ ـا ٔیعثىػ و هضث ییبثایک ـا٥و گث کًثؼ و آو ؿا ػؿ هثی ؼایث  ویإث

بثا ایثى  . هَٞثىهاوؿوػهثی ییبثایف آوکًؼ و به ممت و مى٧ هی ورىػه ػؿک
ـایو هغال٦ت يکـػه وآو  ـػاو يگ به  نتیباهی قیؿا تًها به فياو اعتَاً يؼاػه بلکه ه

ـاػؿاو ػ اویهًگام صْىؿ ػؿ ه ػاػه و ػؿ تیآو اهم ـا یًیب ـاویاؿتبآ با ػ یو ب ، عثىػ گ
 ؿا آؿامته رلىه ػهًؼ.

ـهًگ امالهییآؿا ٔیهض و ییکاهل ػؿ عىػآؿا یٝمل ی٥٪ؼاو الگى ی ، هتًامب با٥
عثاً  یالگىها اف ػؿ عىػآؿایی وهضیٔ آؿایی، مبب ىؼه امت که رىاياو ػؿ راهٞه

 لهیوم به آؿایی ٔیو هض ییعىػآؿا ىییتبالگى گـ٥ته لؾا ٙاهـ  ویػؿ  ىىو و آؿا ی١ـب
ػؿ فهیًثه عثىػآؿایی  و ػیگثـ هَٞثىهاو اهام ٝلثی اف که یاتیو ؿوا جیاصاػ

ـای رىاياو هٞـ٥ثی يمثىػه و٪ل ىؼهوهضیٔ آؿایی ي ایثى  بثا اؿائثه ، الگىی هًامب ؿا ب
ـػ و راهٞه  ىىػ کههی مبب ش،یٍض یالگىها ـاؿ  یؿىثؼ و کمثا  الهث ـیهنث ػؿ٥ ٩ث

 .اٝتؼا  عاؿد ييىػ ٨یگـ٥ته و اف ٕـ

که ػؿ ٕثى   یٙاهـ یگتو آؿام ییعىػآؿا ژوهو، بـآو امت تا با ؽکـ هنائل ایى 
ـه عثىػآؿ ػوؿاو صیا  اهام ٝلی  ایی اهثام ٝلثیٍىؿ  گـ٥تثه، بثه بیثاو مثی

ـای راهٞه هٞـ٥ی يمایؼ ػؿ فهیًثه هضثیٔ  > و ـػاعته والگىی هًامب ؿا ػؿ ایى فهیًه ب
ػؿ هضیٔ آؿایی بیـويی و ػؿويی عايه بثه  آؿایی مٞی ىؼه هنائلی ؿا که اهام ٝلی

ـه  به ًٝىاو الگثىیی يمىيثه اهام ٝلی آو تاکیؼ ػاىتًؼ ؿا بیاو يمىػه تا به هٞـ٥ی می
ـاه يمىػه امثت،  ـػاعتثه  ـاهىو عىػ هم که ماػه فینتی ؿا با فیبا فینتى و آؿامتگی  ی



  689   تاؿیظ امالمویژه ، 5415فهنتاو ، 18ىماؿه  ٥َلًاهه 

ـه اهام ٝلیىىػ و ـػ هنلما یػؿ فيؼگ یايیتىايؼ کمک ىاهی می  ًثهیػؿ فه یيهـ ٥
 .عىػ ػاىته باىؼ ـاهىوی  ییآؿا ٔیوهض ییعىػآؿا

 خَدآرایی در سیزُ اهام علی

هَٖآساستگ

ـػ ػاؿػ ػؿٍىؿ  ٝؼم ؿمیؼگی وىايه يقػو به هىی مـ  ي٪و ههمی ػؿ عىػآؿایی ٥
ـه مـ،های هى٩ٜ ٝالوه بـ بیماؿی ـػ ؿا فىت يياو هىرب ژولیؼگی وياآؿامتگی وچه ٥ 

ـالمىهًاػهؼ. هی ـگثق  ینثتیفهثؼ و مثاػه ف تیثػؿ ١ا ًکثهیبثا ا واهی بثىػ، اهثا ه
 وهثی ٥ـهثىػ: ػاينثت یؿا ؿوا يمث مثـ یو آؿامته بىػو هثى ییػؿ عىػآؿا یايگاؿ مهل

ػاؿػ و ػومت ػاؿػ احـ يٞمثت ؿا ػؿ بًثؼه اه هی عؼاويؼ فیبامت و فیبایی ؿا ػومت;
ـػم ؿا ي یعؼاويؼ رما  ٙاهـیًٞی ایًکه  4۳2ٔ، ً ۶، د 5417کلیًی،ٕ :.ببیًؼ  قیه

ـػم بغي ییها ػومت ػاؿػ، عؼا ػومت ػاؿػ يٞمت ؿا کثه  ییهثا ییایبف و ؼهیؿا که به ه
 بثای. آو کل کثه ايثؼام هثىفوو و ٍثىؿ  فؼیآىکاؿا هياهؼه يما ،به آياو ٖٝا ٥ـهىػه

ـػافػ و هىی مـ عىػ ؿا  ؼیيًما بایػاؿػ، عىػ ؿا ىکنته و ياف ىايه وبه عىػآؿایی عىػ بپ
ـػ هثی بقيؼ لؾا فیبایی ٙاهـ ؿا اف مٞاػ  اينثاو هٞـ٥ثی و  ییبثایف;٥ـهثىػ:  یوهثکث

 882ٔ ً ،5452لیخثی وامثٖی،ٕ :.امثت یاو  ٩ثؼم مثٞاػتمًؼ یٙثاهـ یمالهت
تمیمثی ٕ :.فیبایی ٙاهـ، يیکىیی ٍىؿ  امت و فیبایی بإى، يیکثىیی ؿ٥تاؿامثت;

 يگثه قهیمثـه کثن  يثت بثىػ آو ؿا  ثاک یهى ًکهیا ٔ با۳4۳ً ، 5د ، 5451آهؼی،
 ،5454فبیثؼی،ٕ .ؼمیيؼ یاف ىـٍه ٝل باتـی: هى فؼیگىهی ابى ٝباك .ػاىتهی

اهثام  ىثؼٔهثی ٕبه هىی ؿیغته ىؼه اف ػو ٕـ٣  یيايی ىـٍه گ٦ته 807ٔ، ً 0 د
ػاىثت  تاکیؼ فیاػی به آؿامتگی هثىی مثـ وؿمثیؼگی بثه مثیمای ٙثاهـی ٝلی

ـاو ؿا م٦اؿه به ع  ٥ـهىػ: کـػ وهیهی ىػآؿاییوػیگ
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ـا آ٥ـیثؼ و م :ؼیبگىو  ًؼبه آیًه يگاه کبایؼ کؼام اف ىما هـ ; پاك عؼاويؼی ؿا که ه
ـاو فىت امت ػؿ  ۀچهـ فیبا و عل٪ت يیکى بغيیؼ و مپاك عؼایی ؿا که آيچه ػؿ ػیگ

ـاهثی ابثى ىثٞبة ٕ :.م ػاىثت و بایثؼ عثىػ ؿا بیاؿایثؼا هى يیکى گـػايیؼ و به امثالم گ
ـايی ـالمىهًأ 511، ً 5، د 5454،ص ـاواو به ىايه فػو  واهی ّمى ایًکه تاکیؼ ٥

اینثتاػه ىثايه فػو ;٥ـهثىػ: هثی ػاىثت ويمی ػاىتًؼ ولی اینتاػه ىايه فػو ؿا عىه
ؿمثثى   581ًٔ ، 8، د 5454ٕصثثـ ٝثاهلی، :. ىثىػهثثی مثبب ٥٪ثـ وتًثثگ ػمثتی

گـ٥تثاؿ ٩ثـُ ىثىػ.  ،يثؼهـ کل اینثتاػه ىثايه بقػؿ همیى هىؿػ ٥ـهىػيؼ:  عؼا
 کثـػ وهثی ٝالوه بـ ىايه فػو به ىنتى مـ م٦اؿه 571ًٔ ، 5، د 5412ٕبـمی،ٕ

ـک ؿا اف بیى هی ،ىنتى مـ با عٖمی; ٥ـهىػ:هی ـک و ؿیثن و تـْىثضا  چ ـػ و چث بث
ـکیى ؿا اف چين ػوؿ  581ٔ ً ،5، د 545۳ابى بابىیه،. ٕ:کًؼهی چ

پ٘شاستگٖهَ

ـالمىهًثاهی مـ، کىتاه يمىػو به هى٩ٜ آوؿمیؼگی به هىی اف هىاؿػ   وباىؼ. اهی
 بثه هثا ؿمثى  عثؼا: ;٥ـهثىػهثی کثـػ ويمی يیق ػؿ ؿمیؼگی به هىی مـ کىتاهی

ـتاو ؿا کىتثاه کً یهىها :٥ـهىػهی  415ٔ، ً 5د  ،5412ٕبـمثی،ٕ :.ؼیث يثت مث
ـتىره به عىػ،  وهثی کثـػ هثی مث٦اؿهمثـ  یاٍضاب ؿا به کىتاه يمثىػو هثىٝالوه ب

هىهای بیى چين و گىه و هىهای ػو ٕـ٣ ٍىؿ  ٕٝاؿّاؤ ؿا کىتاه کًیؼ ;هىػ: ٥ـ
 یمثیٕتم :.آو ؿا کىتثاه يماییثؼو هىهای رلىی ؿیو ؿا اگثـ بثیو اف یثک ٩بْثه ىثؼ

 ٔ ػؿ بـعی او٩ا  کىتاهی هىی ؿا ػؿ اکیقگی بیيتـ هثىحـ518، ً 5 تا، دبی ی،ه٢ـب
ـػ واـالمىهًیاهػاينت ػؿ ایى هىؿػ اف هی مثـ  یمثىا  ىثؼ کثه هىهثا یػؿباؿه ه

کاؿبثه عثإـ  ىیثا; :اف وّى کىتاه يمىػه امثت اهثام ٥ـهثىػ ياعًو ؿا بٞؼ وىاؿب و
 50ٔ، ً 5د تا، بی ی،ٕکى٥ :.يؼاؿػ یاىکال ٕهاؿ  امت و

ـاػ ؿا اف چیؼو هىی مـ وٍىؿ  هًٜ هىهًاواهیـ کـػ بلکه کىتاهی هىی يمی ا٥
ـاػ ؿا تيثىی٨ ی ٙاوآؿامتگ ییبایباٝج ف مـ ؿا هـهی ػاينت وصتی ػؿ بْٞی هىاؿػ ا٥
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ـای کىتاهی هثىی هی به کىتاه کـػو هىی مـ و ٍىؿ  کـػ و هـ يىٛ مبک و هؼلی ؿا ب
 ػاينت. ػؿ ؿوایتی ػؿ باؿه کىتاهی هىی کىػکاو ػؿ ایى هثىؿػ ٥ـهثىػ:يمی مـ هًامب

ـاىیؼ> کاکل به ایى ٍىؿ  امت کثه ٩نثمتی  یهى; مـ کىػکاو ؿا به ٍىؿ  کاکل يت
ـاىًؼ و ٩نمت ػیگـ ؿا ؿها هی اف مـ ؿا هی ٔ 447، ً 7، د 5۳۶4ٕىمثی،ٕ :.کًًؼ ت

ـاػ راهٞه به آؿامتگی ٙثاهـ و بثه عَثىً ایى گىيه م٦اؿه ها هىرب ػ٩ت بیيتـ ا٥
ـه صْـ  هی کىتاهی هىی مـ ـاالگى  ىیبهتـىؼ و می  بىػ.هىؿػ  ىیػؿ ا آيهای ب

خضبة

. اگثـ ػاؿػ ییػؿ عثىػآؿا یاػیثف ـیتاح، عْاب> هَٞىهاو ییعىػآؿا ـهیمػؿ 
و ػؿ  مـ هباؿکياو ؿا هن تا آعـ ٝمـ عْثاب يکـػيثؼ یهى ٝلی اهیـ هىهًاو چه
با ١َب عال٥ثت و  یيبىػ هگـ به عإـ هغال٦ت ػائم ىیهايؼيؼ و ا یبا٩ اهبـی  یٝقا

ـا٣ امالم وا٩ٞ اهثام بثا ایثى ورثىػ،  ياف  کـػه بىػ اهبـهیاف آيچه عؼاويؼ بـ   یايض
گ٦تثه ىثؼ:  یاهام ٝلو فهايی که به تىره ػاىت  عىػآؿاییهنئله  به قیي یٝل

ـػ یؿا عْثاب هث ؼ یاگـ هىی مثپ ىؼ یچه ه صْثـ  ػؿ  امثظ ٥ـهثىػ:  آو  یکث
گ٦تثه ىثؼه هًٚثىؿ اف  ،:نیهنت بتیؿ ٝقا و هَامت و ها ػ ویو آؿا ًتیعْاب، ف;

ٕهکثثاؿم  .بثثىػ هؿط ػاػ یکثثه ػؿ راهٞثثه امثثالهبثثىػ  اهبـیثث٥٪ثثؼاو   ،بتیهَثث
بثه عْثاب واهمیثت آو بثه  تىره اهام ٝلثی ۶01ٔ، ً 51، د 5۳2۶ی،ـافیى

بثا هـػی هنلماو ىؼه بىػ و  ىؼ.هی بیيتـ يمایاو ؿمى  عؼاعَىً ػؿ ػوؿاو 
ـػ و به صْثـ   ،ایثى امثالم امثت :٥ـهثىػ ، ی٢مبـ عبثـ ؿمثیؼ ؿيگ فؿػ عْاب ک

ـػ و چىو به  ی ـیاه امثالم و  :٥ـهثىػ ،عبـ ؿمیؼ ٢مبـعْاب مـط ؿيگی ک
ـػ و چىو عبـ به  ی امثالم و  :٥ـهثىػ ،ؼیؿم ٢مبـایماو امت و با مىاػ عْاب ک

ايزثام عْثاب هثـػ ٔ 471، ً 8د  ،5۳71، یيثابىؿیایماو و يىؿ امثت. ٥ٕتثا  ي
ػؿ ایى باؿه اهمیت عْاب ؿا  اهبـی وتيىی٨  یٝلؼه و مپل اهام هنلماو ى

ـه عىػآؿایی اهام ٝلی ػؿ  ؿمايؼ.هی می
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ـػاو ویمـ و ؿ عْاب مـ وػمت و ا اف مًت هىکؼ  یو ػؿ فياو عْاب هى ػؿ ه
ـاکه ػؿای ػؿ عٖبه اهام ٝلی .امت ـای  ىیرًگ با ٩امثٖ یهًگام آهاػه ىؼو ب بث

ـای عْثاب اؿفه رهاػ و ىهاػ  اها  ىییچه ػؿ تباگـ عىايؼ ليکـیاو هی صًثا ؿا بث
گاه باى: ;٥ـهایؼهی و کًؼهی فياو هٞـ٥ی ه عْثاّب فيثاو، صًامثت و عْثاّب کؼ یآ

ـػاو، عىو> و  ا ـا یؼاؿیه  د ،5۳70،بى ىهـ آىثىبإ .:ىتـ امتیکاؿها يکاو ی ا یب
۳ ً ،521ٔ 

سشهِ

ـه عىػآؿایی اهام ٝلی هایی که ػؿفیًتاف  ـػاو هزثاف بثه  می هن فياو و هن هث
ػؿ عىػآؿایی بثه آو تىرثه ػاىثته  ٝلی اهام باىؼ.هی امت٦اػه اف آو هنتًؼ، مـهه

ـػ و ػؿ تٞؼاػ ػ٥ٞا  کيیؼو مـهه بـ چينهی احمؼ وم٦اؿه به امت٦اػه اف مـهه  هاک
ـتبثه مثـههکيثیؼو هثثا ؿا اهثـ بثه  اهبـیث  :٥ـهثىػهثی ـػ.ػؿ هـچيثن  ،مثثه ه  کثث

ـػ101، ً 5۶د  ،5۳7۳بـورـػی،ٕ  ٔ ػؿمـهه کيیؼو م٦اؿه به ايتغثاب ٝثؼػ ٥ث
ـػ یًٞی ايتغاب یک باؿ، یا مه باؿ یا  ثًذ بثاؿهی  و ػؿ ایثى هثىؿػ يثه اٝثؼاػ فود... ک
ـکل مـهه هی; ٥ـهىػ:هی ـکل  کيؼ، بایؼ تٞؼاػ ػ٥ٞا  به ه ـػ باىثؼ و هث ٍثىؿ  ٥ث

ـکل چًیى چًیى کًؼ، ایى ـاػی يثؼاؿػ کاؿ ؿا به عىبی ايزام ػاػه امت و ه . :يکًؼ، ایث
 ۶05ٔ، ً ۶د  ،541۶ ٥یِ کاىايی،ٕ

ثِپَستٖذگ٘سس

 هالیؼو بـ بؼو، ٝالوه بـ رًبه بهؼاىتی ػؿ فیبثایی يیثق تثاحیـ گثؾاؿ امثت وؿو١ى 
ـػ ؿا بیيتـ امتٞما  آو  يیق به ؿو١ى هالیؼو تىره ػاىته اهام ٝلیکًؼ. هی فیبایی ٥

ـای هىی مـ هىرب  ـای  ىمت هىرب ىاػابیوامت٦اػه آو ؿا ب  وػاينت هی فیبایی و ب
ـای اػؿاؿ ؿا بثاف  کًؼ، يیـوی ه٢ق ؿا هی ٥ـهىػ: ؿو١ى،  ىمت ؿا يـم هیهی ا٥قایثؼ، هزث
ـػ و ؿيگ بؼو ؿا ػؿعياو هی کًؼ، آلىػگی  ىمت و کخی٦ی بؼو ؿا اف بیى هی هی  .کًثؼ ب

 150ٔ، ً ۶د  ،5417کلیًی، ٕ
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ـػ.هی ىػ آؿایی امت٦اػهػؿ عها اف هتًىٛ تـیى ؿو١ىهمیيه  کثؼام ؿا ػاؿای  وهثـ کث
ـای بؼو ـا  ه٦یؼی ب ی هىؿػ ٝال٩ه اهثام ها ف ؿو١ىػاينت. ؿو١ى کًؼؿ اهی ٥ىایؼ واح

ـا و ؼیاف ؿو١ى کًؼؿ امت٦اػه کً;بىػ وهی ٥ـهىػ:  ٝلی فياو ىثما هٖلثىب تثـ  یب
ـػ و ـایثف ؼیثامت وؿو١ى ب٦ًيه امت٦اػه کً  :.امثت ػؿ فهنثتاو گثـم ػؿ تابنثتاو مث

ـػاؿ ػ بهتثـیى ؿو١ثى ;٥ـهثىػ: هثی ػؿ باؿه ٥ىایثؼ آو 05ٔ، ً 5د  ،541۶ی،لمیٕىه
کًؼؿ امت و ػؿ آو اهاو اف وبا امت و با آو بؼو ؿا ؿو١ى هالی کًیؼ کثه ايبیثا افؿو١ثى 

 04ٔ، ً ٧5، د  5455 ،ٕابًا بنٖام :.کـػيؼهی امت٦اػه

هثىؿػ  نثًؼ هثای ؿو١ثىبـ م٦اؿه به ؿو١ثى کًثؼؿ، ؿو١ثى ب٦ًيثه يیثق اف ٝالوه 
 :.به ومیله ؿو١ثى ب٦ًيثه، تثب ؿا اف بثیى ببـیثؼ;٥ـهىػ: هی ػؿباؿه آو صْـ  بىػ. و

مت رق فعن و تب کثه اف بثـوو ا هـ ػؿػی اف ػؿوو 188ٔ، ً ۶د  5417کلیًی، ٕ
 ۶81ٔ، ً 8د ، 5۳77ابثى بابىیثه،ٕ .يیؼاتب ؿا با ب٦ًيه و آب عًک بيک یآیؼ، ػا١

ؿو١ى ب٦ًيه ؿا امت٦اػه کًیؼ همايا ؿمثى  عثؼا ػؿ ;٥ـهىػ: هی هتٞؼػهای ػؿ م٦اؿه
ـػم  ۀباؿ ػاينتًؼ که چثه عاٍثیتی ػؿآو ورثىػ ػاؿػ هی آو ۀػؿباؿ٥ىایؼ آو ٥ـهىػ: اگـه

 471ٔ، ً 1د  ،٩5481بايچی،ٕ :.عىؿػيؼهی هـآیًه آو ؿو١ى ؿا

ـای بؼوهی فیتىو يیق امت٦اػهاف ؿو١ى  ـػ و آو ؿا ػاؿای ٥ىایؼ ههمی ب ػاينثت. هی ک
با ؿو١ى فیتثىو، بثؼو ؿا چثـب کًیثؼ و بثا آو عثىؿه ;٥ـهىػ: هی ػؿهىؿػ اهمیت آو

ـگقیؼگاو امت، ػوبثاؿ بثه  ـا که ؿو١ى فیتىو، ؿو١ى يیکاو و عىؿّه ب ػؿمت کًیؼ، چ
ـکثت يهثاػه ىثؼه  آو ت٪ؼك ػاػه ىؼه و ػؿ آو، چه ػؿ آ١اف٥َلو و چه ػؿ  ایاو آو، ب

 424ٔ، ً 8د  ،5۳75 ی،ٕبـ٩ :.ؿمايؼيمی یی فیاوامت و با ورىػ آو، هیچ بیماؿ

هسَاک

ـه ییوعىػآؿا یبامافیف ػؿ یاػیـفیتاح ،ػيؼاو یؼیم٦ عثىػ  ـهیگؾاؿػ. ػؿ مهی چه
اهام  .بـعىؿػاؿ بىػ یههم تیػيؼاو اف اهم یؼگیبهؼاىت وؿم ،اهیـهىهًاو ییآؿا
کثه  یػؿ او  وآعـ هاه ؿهْاو ػؿ صثال یهنىاک فػو هؼاو  ػاىت. صت هب یٝل
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٥ـهىػ: هی 80۶ٔس  20ً  ،545۳صمیـی،ٕ .ػاػهی تیؿوفه بىػ به هنىاک فػو اهم
 :.نثتیي ،ؿوفه ػاؿ ػؿ او  هاه ؿهْثاو هنثىاک هـٕثىب بقيثؼ ًکهیػؿا یـاػیا چیه;
 878ٔ، ً 0۶د  ،541۳هزلنی،ٕ

ـا  هاػ یػاؿا ،هنىاک فػو یاهام ٝل ییعىػآؿا ـهیم ػؿ امثت.  یوهًٞثى یاح
 یهىرثب عىىثًىػ و قهیهنىاک ػهثاو ؿا  ثاک;٥ـهىػ: هی هىؿػ ىیػؿ ا یاهام ٝل

ٕابثى  .باىثؼهی اهبـیمًت   ٔ و401، ً ۶، د 5۳۶7،ٕکلیًی : ـوؿػگاؿ امت
 ؼیثبٞثؼ اف وّثى تاک فػوبثه هنثىاک  یٔ اهثام ٝلث۶55، ً 8د  ،5۳77،هیبابى
 ٥ـهىػ:هی کـػ وهی

ػهثاو بثه ػهثاو آو ای ٥ـىثته ،فيثؼهی وهنىاک ـػیگهی وّى یکه کن یهًگاه;
ـکاله گؾاؿػ وهی يمافگؾاؿ اگثـ  بلٞثؼ وهثی ىثىػ آو ؿاهثی که اف ػهثاو او عثاؿد یه

ـائثت او ؿا گثىه نثتؼیاهثی یهنىاک يقػه باىؼ ٥ـىثته ػؿ کًثاؿ  :.کًثؼهثی وتًهثا ٩
 52ٔ، ً 8د  ،5454صـٝاهلی،ٕ

اهام  ییعىػآؿا ـهیهنىاک فػو ػؿ م یهاػ ـا یاف تاح، ػيؼاو ییبایػهاو وف یقگی اک
 ییهنىاک فػو هىرثب ؿوىثًا; ٥ـهىػ:یهىؿػ ه ىیػؿ ا یاهام ٝل بىػ و یٝل
ىثما اف های ػهاو;٥ـهىػ: یه 541ٔ، ً ۶8د  ،5414هزلنی،ٕ :.ىىػهی ؼگاویػ

، ً 5، د 5451امثؼی،ٕ :.ؼیٕاهـ کً با هنىاک  اک و ٩ـآو امت  ل آو ؿا یها ؿاه
ـکل اف بثىهثی ؿا وی٥ـها ىیا لیػل 18ٔ  يثاهٖبىٛ آفؿػه یتثىاو ػؿآو ػاينثت کثه هث
 یػهاو امت که اهثام ٝلث یبى، بىها ىیوياهٖبىٛ تـ ىیاف آفؿػه تـ یکی ىىػ وهی

ـافیم٦اؿه هىکؼ به هنىاک فػو ػاىتًؼ تا اىغاً ػ بثؼ ػهثاو آفؿػه عثإـ  یبثى گ
ـاه ػاؿػها ؿا به  ػيؼاو یؼیم٦ ،يگـػيؼ و ٝالوه بـآو هنىاک فػو ها  ػيثؼاو ییبایف و هم

ـه ٥ـػ تاح  گؾاؿػ.هی ـیػؿ چه
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ػطش

ـاوه بى ـاؿ  ؼیتؤک و ؼییامت که هىؿػ تؤ یقیعىه اف ايناو، چ یت ٝ٪ل و ىثـٛ ٩ث
 اهبـیثهمايًثؼ   > وػاػهثی به امتٞما  ٖٝثـ اهمیثت اهام ٝلیگـ٥ته امت. 

ـػ. ػؿ امت٦اػه افٖٝـ،هیعىػ ؿا عىىبى  يهیهم يمثىػ. هثی ؿا يیق ٖٝـآگیى هضامى ک
گیى يمىػو ;٥ـهىػ: وػؿایى هىؿػ هی ـام  و ایاف اعال٧ ايب لیهضامى و مبٖٝـآ ـام ک اصت

هىرثثب امثثتٞما  ٖٝثثـ ؿا  ۶0ٔ-71، ً 5، د 5۳21ؿاىثثؼی،ٕ :.امثثت ىیالکثثاتب
ٖـ و بىی عىه، هایه ىثاػهايی امثت;٥ـهىػ: یه ػاينت وهی ييآ و یىاػهاي ّٝ.: 

 14۶ٔ، ً 5د  ،تایب ؿّی،ٕ

ـهثااف ايىاٛ عىػآؿایی  ػؿ ـػ. هيثکهثی امثت٦اػه ٖٝ ػومثت ػاىثت  يثتـیؿا ب کث
ک ،وي٪ل آماو صمل لیبه ػل آو ؿامت٦اػه اف وا ـػ یه ؼیتؤ هيثک، ٖٝثـ ;٥ـهثىػ: یوهث ک
، ً 5د  ،تثایبث ؿّی،ٕ :.امت، صمل و ي٪لو آماو و بىی آو عىه امت ییکىیي

ـػ. يمثی اف امتٞما  آو عثىػ ػاؿی ػاػهی اگـ کنی به او ٖٝـی هؼیه 14۶ٔ ؿوفی کث
ـا آوؿػيؼکه صْـ  ٩بالاف آو امت٦اػه يمىػه بىػ.  اهیـهئهًاو ٝلی یٖٝـ ؿو١ًی ب

ـيمی به;امت٦اػه يمىػ و ٥ـهثىػ:  ٖٝـ ػوباؿه اف آو  :.گثـػايین ؿامثتی کثه هثا ٖٝثـ ؿا ب
ـػ.158ً  ،۶د  ،5417کلیًی،ٕ  ٔ اف آو امت٦اػه ک

اًگطتش

يیثق اف ايگيثتـ  اهثام ٝلثیفیثاػی ػؿعثىػآؿایی ػاؿػ.  ـیاحتث هًامثب،ايگيتـ 
ـػ. چهثاؿ يثىٛ ايگيثتـ هی هًامب که هقْیى به اؽکاؿ ٩ـآيی بىػ ػؿ عىػآؿایی امت٦اػه ک

ـاه ػاىت.  که ػاىت ـای او به هم ـا  هخبتی ب  یبثه هًٚثىؿ بقؿگث ا٩ى ی .5هـ کؼام تاحی
. 4چیًی به ٩َؼ ٩ثْى  و ٩ثىی ىثؼو  ؼیصؼ .۳به يیت يَـ  و یاؿی ىؼو  ـوفهی٥ .8

ـای ص٦ٚ  هال الیه ااْل الْلی;ي٪و ايگيثتـ یثا٩ى  آو صْثـ :  .و هَىو هايؼو   ٝ٪ی٨ ب
و  :ه الملک الحیك المبییىاللْ ; مـوؿ آو ٥یـوفه ايگيتـ ي٪و و :المبیىالحْك  الملک

 مٖـ مه اهام ٝلی ٝ٪ی٨ ي٪و و :خمیؼا هالؼْضة للْ ; اهي٪و ايگيتـ صؼیؼ چیًی
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، 1د  ،5454 صـٝثاهلی،ٕ :.اعیحغفشالْله لىةااْلبالْله،ال  ؽاءالْله،ها;: بىػ ىـس ایى به
ـػ و هیهی م٦اؿه به امت٦اػه اف ايگيتـ ٝ٪ی٨ 01ًٔ  ـا; ٥ـهىػ:ک ػمثت عثىػ  یبث

ـکت ػهؼ و اف هـ بالئی ایمى باىثیؼ ايگيتـ ٝ٪ی٨ یمًی  :.اعتیاؿ کًیؼ تا عؼا ىما ؿا ب
البتثثه رًبثثه امثثت٦اػه اف ايگيثثتـ ػؿ يگثثـه ٔ 574، ً 5د  ،541۶ابثثى بابىیثثه، ٕ

ـای حىاب آو يیق بىػه امت ولی آيچه که هىؿػ يٚثـ امثت امثت٦اػه اف  هَٞىهاو ب
 ايگيتـ اف رًبه آؿامتگی ٙاهـ امت.

پَضص

ـػ ؿا فیبا رلىه و به ػوؿ اف آلىػگی ػؿ آؿامتگیلباك  اکیقه   تاحیـ گؾاؿ بىػه وٙاهـ ٥
 ی ىثًاعته ىىث ماػهبثه  فهاهثؼاؿی راهٞثه هنثلمیى، ایامػؿ  اهام ٝلی ػهؼ.هی
ـاو ٩ یها لباك ىؼ وهی عـیؼ و  ىىو او هٖاب٨ با ؿوفگاؿ عثىػه بثىػ و  یيم متیگ

ـػم همثاو فهثاو  اهام ٍاػ٧ٕب٨ ٥ـهایو  ـای هـ ؿوفگاؿ، راهه هث بهتـیى راهه ب
ـگق لباك 1۶۶ٔ، ً 7د  ،٩5454می،ٕ .امت ـک یاهام ٝل یها ه  و ٤یکخو  یچ

 یىنثت وهثهثی ؿعت ولباك عىػ ؿا بثا ػمثت هبثاؿکو ػؿ بْٞی او٩ا   اؿه يبىػ 
ـای يمثاف  ىنتيىی لباك، ١ن و ايؼوه اينثاو ؿا اف بثیى هی;٥ـهىػ:  ـػ و ٕهثاؿتی بث بث

ـػ ىکـ گؾاؿ هی به تى یهـفهاو که لبامٔ 54، ً 1د  ،5454صـٝاهلی،ٕ :.امت ک
ـابـ يٞمت عؼاويؼ اف تيکـ .عؼاويؼ بىػ  کثـػ وهثی ؿا  ىىثايؼه مث٦اؿه کثه او یؿا ػؿب

 ٥ـهىػ:یه

ؿکٞت يماف  ػو و ـػیوّى بگ ،يؼىا ى یؼیکه عؼاويؼ هىهى ؿا لباك رؼ یفهاي اف;
ؿا  ايقلًثا٩ثل هىاللثه، اْيثا  ایث و یالکـمث تیبغىايؼ ػؿآو ػو ؿکٞت مىؿه ام الکتاب وآ

ؽکثـ  اػیثػاػه وف ًثتیبغىايؼ مپل عؼاويؼ ؿا ىکـ کًؼکه ٝىؿتو ؿا  ىىثايؼه واو ؿا ف
ـا ؼیؿا بگى: ال صى  وال ٩ىة ااْل بالله; اف رايثب  یهلکث ،با آو لبثاك ًیهـ ؿاه ؿ٥ت یوب

ـا لبثاك  با آو 451ٔ، ً 4، د 545۶ هًؼی،ٕ :.ػهؼهی عؼاويؼ او ؿا هىؿػ امت٦٢اؿ ٩
 .عىايؼ یو يى، يماف ه قهیو  اک قیتم
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ـػ وهی ػؿ ايتغاب ؿيگ لباك ػ٩ت ـای  ک ـػ. هثی لباك ايتغثابؿيگ م٦یؼ ؿا ب کث
 صمیثـی،ٕ .ؼی ىىثهی يتـیب هىؿػ ٝال٩ه صْـ  بىػ وآو ؿا یهااف لباك ؼیلباك م٦

ـای  ىىثثو هًامثثب يمثثی 518ٔ، 5 د ،545۳  جیصثثؼػؿ ػیثثؼ وؿيثثگ مثثیاه ؿا بثث
ـػ وهیهی تىٍیه به يپىىیؼو آو چهاؿٍؼگايه عىػ به اٍضابو اه یلبثاك مث٥ـهىػ: ک

  اهث هثا ک٦وى يثىٛ یثؼ ایق يپىىثیثت کُيث یها ک٦وه آو لباك ٥ـٝىو امت کؼ یيپىى
، ً 2د  ،54۳4 هضنثًی،ٕ .ؼی ىى ی٦يکى یه چًکبىػ  ینکى یاول او ٥ـٝىو امت.

17۶ٔ 

ـػ وهثهثی آو م٦اؿه ؼویبه  ىى .ؼی ىىهی یا  ًبه يتـلباكیب ٝلیاهام   یکث
ایثثى يثثىٛ  اؿچثثه ؿا ٔ 57۶ً  ،5۳25ٕبإبثایی،ٕ :.ؼیبپىىثث یا لبثثاك  ًبثثه;٥ـهثىػ: 

ی ی ىىثین. لبثاك  يثمیًه و هثى  ىىثیؼ و هثا يیثق اف همثاو لبثاك هی هی  یاهبـ
ـػهثی لباك ّغین تىٍیه به یؼ. ىىهی  ىىیؼ هگـ به وامٖه ٝلتی آو لباك ؿا يمی  کث
 ىیثکه لبامو يافک و بؼو يما باىؼ، ػ یکن ـای، فنیبـ ىما باػ لباك ّغ;٥ـهىػ: هی

ػؿ  نیلبثاك ّثغ ؼویٔ  ىىث80ً  ،1د  ،5454صثـ ٝثاهلی،ٕ :.او هن يافک امت
ـػ وهثی ؼیثلبثاك تاک ؼیثػؿ مث٦اؿه عثىػ بثه ٥ىا .بثىػ ذیؿا یػوؿاو اهام ٝل  کث

ـکل که ٕى  ٝمـ; :٥ـهىػیه  :.عىاهؼ، لباك مبک بپىىؼ و١ؾا کمتثـ بغثىؿػهی ه
 80ٔ، ً 5د  ،5455،ٕابًا بنٖام

ـا  ه٦ًی بیو اف ايؼافه لباك، بلًؼی کىتاهی و ػاؿػ. کىتثاهی ػؿ ٙاهـ ايناو  تاحی
ىىػ. بلًؼی بیو اف ايؼافه هی بیو اف ايؼافه لباك، هىرب ص٪اؿ  و يمایاو ىؼو بؼو

ـػ ؿا فىت رلىه  بثه ايثؼافه لبثاك ػ٩ثت و ٝلیهىهًااهیـ ػهؼ.هی لباك، ٙاهـ ٥
ـػهی ػاهثى آو بلًثؼ بثىػ بثه  ایث ىیاگثـ آمثت ؼی ىىهی ای ؼیعـهی ؿا کههایی لباك ،ک

ـػ وهی اٍالس ایػاػ بلکه عىػ آو ؿا کىتاه يمی یإیع  5414 ی،ٕهزلن .ؼی ىىهی ک
 ۳۳2ٔ، 88ه ٧، د 
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ٙاهـ  ػاػ و اٍضاب ؿا به عىػآؿایی و ؿمیؼگی به وّٜهی اهمیتبه تمیقی لباك 
ـػ وهی م٦اؿه فهايی که عؼاويؼ يٞمت به ىغَثی ػاػ، ػومثت ػاؿػ ;٥ـهىػ: هی ک

ٔ هـیک اف ىثما 51۳، ً 8د ، 5۳21 ه٢ـبی،ٕ :.احـه ؿا ػؿ لباك  ىىیؼو او ببیًؼ
ـاػؿ هىهى عىػآؿامته کًؼ ـای ب ـای ىغٌ ١ـیبی  عىػ ؿا چًاو ب همايٖىؿ که عىػ ؿا ب

، 5۳71، ؿی ىهـیهضمؼی ٕ که ػومت ػاؿػ او ؿا ػؿ بهتـیى صالت ببیًؼ، فیًت کًؼ.
 454ٔ، ً 5د 

ـا ییعىػآؿا یٝلاهام  ـاویػ یؿا ب  يکثـػه و نیبه عَىً ينثل رثىاو تضثـ گ
ػؿ چاؿچىب اعال٧ و هَلضت راهٞه ينل رىاو  یو تزمل ػومت ییعىػآؿا لکه بهب

عإـ بىػ که راهه بهتـ ؿا به ١الهو ٩ًبـ که رىاو بىػ، ػاػ تثا  ىیتىره ػاىتًؼ وبه هم
و هايًثؼ  یتثى رثىاي;٥ـهثىػ:  یومپل عٖاب بثه  ،٩ًبـ ؿا اؿّا مافػ با نًؼیف لیتما
 ایثعثىػ ص یو به ٝالوه هى اف عثؼا یػاؿ اؿیؿ١بت بن ییبایرىاياو به تزمل و ف ـیما

صثج ٔ هبا558-55۳ ً ،5د  ،5۳25ي٪ثؼی، ٕ :.که لباك عىػم بهتثـ باىثؼ کًن یه
ـػهی فیبا ١ن وايؼوه ؿا افبیى که لباك ؼهیهىّىٛ ؿا به احبا  ؿماي ىیا ،یٝلم ـا بث > چث

تثى  یؿ٥تى ييآ و ىثاػاب ىیػؿ اف ب یاػیمافػ و احـ فهی که ايؼوه، اَٝاب ؿا ٥ـمىػه
 ىىػ.هی و هـُ یماؿیػاؿػ. اػاهه ١ن و ايؼوه هىرب ب

 آرایی در سیزُ اهام علیهحیط 

آساٖٗهسدذط٘هح

ـه اهیـهىهًثاو و هثًو ؿمثى   اػاهثه ػهًثؼه ؿاه بؼوو ىک هضیٔ آؿایی، ػؿ مثی
بثا مثاعت  ػؿ ػوؿاو فيثؼگی ػؿ هؼیًثه و کى٥ثه امت. اهیـهىهًثاو ٝلثی عؼا

ـػاعتًؼ. ػؿ ماعت هنزؼ هؼیًه، اهیـهىهًثاو هنزؼ به بثا  هضیٔ آؿایی ىهـهی  
ىؼ تاصؼ همکى ومیٜ و راػاؿ بىػ و بثه هی  یاهبـ هياؿکت ػاىت. هنارؼی که ماعته

اف ايَثاؿ کثه  یبثـ گـوهث عؼا اهبـی  ىؼ.هی هًٚىؿ ارتماٛ بیيتـ هنلمیى ماعته
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ـا کثه ٕػؿ  ؼیثکً ویو راػاؿ بًا ٜیوم;واؿػ ىؼ و ٥ـهىػ:  ماعتًؼ، یه یعىػ هنزؼ یب
ـػ ؼیٔ آو ؿا  ـ عىاهًؼهیآ ىثو  اهیـهىهًثاو ۶5۶ٔ، ً 8د ، 5484. ٕبیه٪ثی،:کث

ـػيثؼ. َهنثّزُؼ ال٦َثتش، ُٜ  َهنثّزُؼ  باب هنزؼ ؿا عىػ هنت٪ال بًا يمثىػ و و٩ث٤ ک الَزثاّه
ه، هنزؼی ػؿ هًٖ٪ه اصؼ، ـَ ی ػؿ هی٪ا  صذ، هنزؼی ػؿ کى٥ه، هنزؼی هنزؼ الَبَ

ْباػا ُٝ  84۳ٔ-844، ً 5۳0۳ عىىًىػی،ٕ و اف هنارؼ و٦٩ی صْـ  بىػيؼ.ػؿ 

يمىػيثؼ وهثی هثی صـین هنثارؼ ؿا هيثغٌ ػؿ هضیٔ آؿایی هنزؼ، اهام ٝلی
 ـین هنزؼ چهل ؽؿاٛ امت و همنایگی چهل عايه اف چهثاؿ ٕثـ٣ یثک عايثه٥ـهىػ: ص

 ؼیثػاؿػ و يبا نینثزؼ صثـه ۶۳۳5ٔ س ،818، ً 1د  ،5454صثـ ٝثاهلی،باىثؼ. ٕهی
 باىثؼ ؼهیهنزؼ چنب گاویکًاؿ و همنا یها ماعته ىىػ که به ماعتماوبه ىکلی هنزؼ 

ـای هنزؼ چهاؿ ّلٜ ػؿب و هـرهت چهل عايثه اصثؼاث  و ػؿ ایى ىیىه اف ت٪نین بایؼ ب
ـػ و هنثزؼ هثی ىىػ وىهـ يٚن عثىبیهی ىىػ، ػؿ ایى ٍىؿ  به فیبایی ىهـ ا٥قوػه گیث

ـاؿ ـػ که هـ ٕـ٣هی ػؿومٔ هضله ٩  آو چهل عايه ورىػ ػاؿػ. گی

ـای هنزؼ هًامبهًاؿه   گثؾؿبلًثؼ ای هًثاؿهػاينثت. ؿوفی اف کًثاؿ يمی بلًؼ ؿا ب
ـػ، ٥ـهاو ػاػهی ـاب کًًؼ  ک هن مثٖش بثا  نتییهًاؿه ؿا با;آيگاه ٥ـهىػيؼ: و تا آو ؿا ع

اف مثاعت ه٪َثىؿه  8۳1ٔ، ً 1، د 5454،یـ ٝاهلٕص .:ماعت هنزؼ بام  يت
ـای هنزؼ ـػ. هی يهی ب بثىػ.  هنزؼ ػؿ ماعت ه٪َىؿه ٝخماوهای بؼٝتاف رمله ک

ـاب هنزؼ ماعته هه٪َىؿه ب  ػؿ آيزثا ىثغٌکثه  ىؼ یه ٍىؿ  اتا٧ ػؿ ػاعل هض
ـاو بثىػ وو همتاف  اینتاػهی ی ػؿ هنثارؼ والیثاو ٝخمثاو يیثق ػؿ بثالػ امثاله اف ػیگث

ـاب آو یٝل ىیـالمئهًیاهه٪َىؿه ماعتًؼ.   ػاينت ویيم ؿا هًامب هنزؼها هض
ـاب ـػ وهی ٥ـهىػ: ایى هض ـاب ک امثت کثه  هثىػی یهثا بثه ٩ـبايگاهىثبیه ها آيها ؿا ع

 8۳۶ٔ، ً 5د  ،545۳ابى بابىیه،ٕ .کًًؼ یه ی٩ـباي

ـه هضیٔ  ـگىيه آلىػگی بثه  آؿایی اهام ٝلیػؿمی ٥ْای ػاعلی هنزؼ بایؼ اف ه
تىره ىىػ. ومٞی ػؿ راؿو فػو به هى٩ثٜ آو  ػوؿ باىؼ و به فیبایی وآؿامتگی هضیٔ آو
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ٝلثیٖ ههـیثه صىؿیثاو  یا; ػمتىؿػاػ: ه ٝلیب اهبـ عؼایىىػ. ػؿ ایى هىؿػ  
ـػو عاکـوبه اف هنزؼ، ههـیه  ـّ ؿاه و بیـوو ب ـػو هايٜ اف م ـػاف: بـٕـ٣ ک بهيتی ؿا بپ

ـػاؿ ػ :.صىؿیاو بهيتی امت  2۳۳1ٔس  ۳82، ً 1د  ،541۶ی،لمیٕىه

ػاينثت> و مث٦اؿه بثه هی هًا٥ا  با ىؤو هنزؼؿا  ـگىيه آلىػگیه ٝلیاهام 
ـػ وهی هنزؼ ٔیهض افبـػو آو  ىیافب ػؿ هنثزؼ، آب ػهثاو ايثؼاعتى ;٥ـهىػ: هی ک

، ً ۳د  ،5۳۶4ٕىمثی،ٕ :.بـػو آو امثت ىیاه  اک کـػو و اف ب عٖامت و ک٦اؿه
ـام هنثزؼ اف ايثؼاعتى اعثالٓ ػؿ آو عثىػػاؿ یکن 81۶ٔ کًثؼ، ػؿؿوف  یکه به اصتث

کثه ياهثه اٝمثالو ؿا ػؿ ػمثت ؿامثت ػاؿػ،  یو ػؿ صثال یبا مـوؿ و ىثاػهاي اهتی٩
هنزؼ به عثىػ  ايؼافػ، یکه ػؿ هنزؼ علٔ ه ی. کنکًؼ یعؼاويؼ هتٞا  ؿا هال٩ا  ه

بثه عثىػ  اف ىثْؼ  ػؿػ يًثؼ،بق یاف ىما ؿا بثا چثىب یکیهماو ٕىؿ که اگـ  چؼ،ی  یه
 540ٔ ، 5ًد ، 5۳21ه٢ـبی،ٕ .چؼی  یه

ـػ و هثی ػؿ ػوؿاو مکىيت ػؿ کى٥ه ػؿ هضیٔ آؿایی هنزؼ تاله ٝلیاهام  کث
ـػ با ا٩اهه يماف رماٝت و هزلل ػؿمی کههی مٞی ػاػيثؼ، هثی ػؿ هنزؼ تيثکیل ک

صْثـ   وه آکامت  یهئهًاو ٝلـیاف اه صؼیج اؿبٞمؤة هنزؼ ؿا ؿوي٨ بغيًؼ.
ـای اٍثالس  افیػؿ هزلنی چهاؿٍؼ هٖلب اف هٖالب هىؿػ ي هثىؿ اهنلماياو ؿا که بث

 ٥ـهىػيؼ: اهام با٩ـ .به اٍضابو آهىعت افهًؼيؼ،یعىػ بؼايها ي اییو ػي ىیػ

ب یثؼ ػؿصثا  تٞ٪یتثا ٕلثىٛ عىؿىث آوؿػهی يماف ٍبش ؿا به را یکه ٝل یهًگاه;
ـهایػمتاو و هنتمًؼاو و ػ یؼ تهیيماف بىػ> هًگام ٕلىٛ عىؿى ـػم يثقػ او  یگـ ٩ي هث

ى یثعثاً اف ا یآهىعت و ػؿ ماٝتهی و ٩ـآو یى ىًامیؼ و او به آياو ػىؼيهی ٜرم
 510ٔ، ً 4، د 5414ابى ابی الضؼیؼ، ٕ .:عامت یرلنه بـه

ـػ ٝلمی و تـبیت ىاگـػايی چىو ابىاِلمىػ ػوئلی، ٝلی  یٝل اهام با ایى ؿویک
ـکثق ؿا٥ٜ، ملماو ٥اؿمی و صاؿث همؼايی، کى٥ه ؿا  الله بى ابیؼبى ابی ؿا٥ٜ، ٝبی بثه ه

ـػ و هکتب ٝلمی کى٥ه ؿا بًا يهاػ.  یػؿ رلثى ىیـالمثئهًیَؿصبثه اه ٝلمی تبؼیل ک
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ـاؿ ػاىته، مکى ییهنزؼ کى٥ه، را  یکه اهثام ٝلثبىػه  ییکه ػّؿب هنزؼ کى٥ه ٩
ـػم  امثظ هث یها و به  ـمثو يينته یآو ه یؿو گـ،یهىا٩ٜ ػ ایاف يماف  وی   ػاػه یهث

 74ٔ، ً 5د ، 5451هىمىی، ٕ .امت

ُة ;  به ٩ْاو ػؿ آيزا  یکه اهام ٝلبىػ ػؿ کًاؿهنزؼ کى٥ه  یهکاي :ال٪ْاءَػَکْ
فيؼاو کى٥ثه ؿا  یٝل ٔ صْـ ۳27-۳22، ً 5د  ،٩5۳04می، ٕ  ـػاعت.هی

ماعت و يیق گىیؼ: که ػؿ آ١ثاف، فيثؼاو  ٥ـوىاو ورب به ورب ػؿ يقػیکی بافاؿ ؿو١ى
آو ؿا اف  یگـیغتًثؼ. ٝلث ىکا٥تًؼ و هی بىػ و فيؼايیاو آو ؿا هی گلیىای  کى٥ه عايه

ـػ ػؿ هثا ٔ ایثى يثىٛ اف ٥ٞالیثت5۳4 -5۳۳ً  ،5د  ،5۳01کى٥ی، ٕ .گچ و آرـ بًا ک
ـػم ـػم به عَىً ػؿ هنزؼ وهمچًیى ػؿ اهًیت و آمثایو هث  يٚن وارتماٛ بیيتـ ه

 تاحیـ فیاػی ػاىت.

خبًِهح٘طآساٖٗ

 ىیتـیى عايه اف يٚـ وّٞیت هکايی، آو امت که با کن تـبه اهام ٝلی ـهیمػؿ 
ـه و ىیبا بهتـ و اهکايا  ـه ٩بیلهًامب اف  تیهى٩ٞ ىیػؿ بهتـ هًٚ هًثؼی،  ص٦اٙت، به

ـامثتگی ا  زثاػیهىای  اک، يىؿ عىؿىیؼ،  ىىیؼگی و صزاب، آؿاهو، آؿامثتگی و  ی
هى٩ٞیثت و آؿامثتگی ماعت عايه ػؿ بهتـیى  یاهام ٝل ییآؿا ٔیهض ـهیػؿم .ىىػ

 هضیٔ ػؿويی و بیـويی آو اهمیت ػاىت.
 هًاعب هکاو

اف  یاهثام ٝلث یثیآؿا ٔیهضث ـهیمث ػؿهًٖ٪ثه  ىیعايه هًامب ػؿ بهتـايتغاب 
ـاواي تیاهم عايثه  ًویبثه گثق ؿا یٝلث اهبـیثکه   ییبـعىؿػاؿامت. تارا ی٥

 ٥ـهىػ: یکـػ وههی هیهًامب تىٍ تیػؿهى٩ٞ

ـهػؿ ؿمتا٧  مکىيتاف  یٝل یا; اف ػها  وؿومثتاها  یا هزمىٝهبه  ؿمتا٧ٕ ،قیبپ
ـها ػؿ يثاػاي ٔىىػهی ػؿصىهه ىهـ إال٧ بثه  یورىاياييثاو ػؿ بثؼعل٪ یهمايا بقؿگت
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 اویثػؿه یگىىثت ـیآيها يٚ اویه ػاييمًؼ ػؿهای ايناو و فيايياو بؼ صزاب مـبـػه و
 5۳0ًٔ ، 5د  بی تا، ىٞیـی،ٕ :.باىؼهی مگاو

ـها یاهام ٝلث اهبـی  اهثام  .يمثىػهثی هیبثقؿ  تىٍث یؿا بثه مثکىيت ػؿ ىثه
ـا یاياهه لیػؿ ؽ یٝل  ی بثه مثکىيت ػؿ عايثه هیؿا تىٍث او یصثاؿث همثؼاي یبث

ـاؿ  گاهیهنکًت ٕرا;٥ـهىػ:  یهًامب يمىػه وه ـهای بثقؿ  ٩ث ـاصتتٔ ؿا ػؿ ىثه امت
ـکق ارتماٛ هنلما ـاکق ٦١لت و مثتن کثاؿی و  ياوبؼه که آيزا ه امت و اف ا٩اهت ػؿ ه

ـه یاؿیآو را که  ، 5د  بی تا، . ٕؿّی،:يما قیؿمايًؼگاو بـ ٕاٝت عؼا کن هنتًؼ،  
 ً4۶1ٔ 

ـا  راهٞه يبـػه اف هضله یًٞی  نیتٞال ايؼ ػوؿی کى. ػؿ های که بىیی اف امالم و عی
ـا یاماله اينثاو بثه  لهیومث ىیؼىؼه امت تا بث ؼیبقؿ  تاک یها صْىؿ ػؿ راهٞه یب

اهثام  هیػؿ تىٍث 480ٔ، ً 5د  ،ه 5۳75 یمثیٕصک .ابثؼیؿىثؼ ػمثت  یها ًهیفه
ـاویػ ؼیثا٥کاؿ وٝ٪ا یـگؾاؿیتىاو به تؤحهی ییآؿا ٔیٝالوه بـ هض یٝل بثـ اهثل  گث

ـا ـػ بًاب ٩بل اف بًا کـػو ماعتماو، ػؿ هىؿػ هًٖ٪ثه مثاعت  ؼیايناو با ىیعايه اىاؿه ک
ـا٥ کثه  یکًثؼ اف هًثإ٪ یو مٞ ؼیو ت٦ْضٌ يما ٨یو اٝت٪اػا  آيها، تض٪ اویهًق  و إ

ـاػ   بیهنئله، باٝج آم ىیکه ا ىیچه ا ؼ>یيما یکًًؼ، ػوؿهی یػؿ آيها فيؼگ ىیػ یبا٥
 ىىػ.هی ؿمايؼو به عايىاػه

 وعؼث

کًؼ ػاىتى عايه هٖلثىب هی که عؼاويؼ به ايناو هىهى اٖٝاءهایی يٞمتاف  یکی
 ٜ،ی، ػاىثتى عايثه ومثیاهثام ٝلث یثیآؿا ٔیهض ـهیػؿ يگـه ومباىؼ. هی ٜیوم
 واـهىهًثیىىػ. به گىيه که هًق  با ومٞت باال هىؿػ تىره اههی هضنىب لتی٥ْ

ـػ. واف آو تٞبهی به آو م٦اؿه بىػه و هًق  ومثیٜ، ;٥ـهىػ:  یکـػ وههی ـ به بهيتیک
ـا٥ت عاي8۶ً  ،5452لیخی وامٖی،. ٕ:یکی اف ػو بهيت امت بثىػو  ٜیه ؿا ومٔ ى

 ٥ـهىػ: یػاينت وههی آو آیص
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ـا; ـاو و  ،ىثـ٣ عايثه و امت یىـ٥ یقیهـ چ یب ومثٞت ٍثضى عايثه و هٞاىث
ـا و باىؼ یًًؼگاو ٍالش هک قهیآه او کثت آو عىب بىػو هکامت و بـ یتکعايه بـ یب

-58۶ً  ،5 د ،بی تثا ٕبـمی،ٕ .:گاو آو امتیهمنا یٍضى و عىب ٞتآو و وم
581ٔ 

ـکا  عايه هٞـ٥ ٜیعايه وم اهیـهىهًاو اگثـ آو عايثه ػؿ  یيمثىػه ولث یؿا اف ب
 هىؿػ م٦اؿه صْثـ  امثت و ،ـػیايزام گ کیبه آعـ  با ايزام کاؿي یابیػمت ـیهن

ـتثـ;٥ـهىػ: هی یاهام ٝل ىکـآو الفم امت و ـاعثی، ب  ،ىثکـ لتیو ٥ْث یػؿ ٥
ـا یول 47۶ٔ، ً 5د  ،5451،ٕتمیمی آهؼی ،:ىؼ هؼآىکاؿ عىا  ی٥غـ٥ـوى یاگـب

ـاویبه ػ ػو چیثق ;٥ـهثىػ: هی امت. اهام ػؿمـفيو آو هىؿػ هؾهت اهام ،باىؼ گ
ـػم ؿا يابىػ کـػه امت: تـك اف ياػاؿی و ٥غـ رىیی ـايی،. ٕ:ه د  ،5414 ابى ىٞبه ص

5 ً ،851ٔ 

ـه  اهام به عايه ٝالء  نـ فیاػ صاؿحی که اف یاؿاو او بىػ ؿ٥ثت تثا صثا  وی ؿا ػؿ بَ
ـاعی عايه   ؿا ػیؼ ٥ـهىػ: اوبپـمؼ، چىو ٥

ـاط ػؿ ػيیا به چه کاؿ  آیؼ کثه ػؿ آعثـ  يیثاف  بثه چًثیى عايثه;  یا ایى عايه ٥
ػؿ آو بثه  یتىايهی یآؿی و اگـ عىاهايی با ماعت آو به آعـ  بـم ؼیکاؿ  آ يتـبهیب

ـایی ههماو ايزام بؼه ـػيت هنت  یو ٍله ؿصن ايزام بؼه ی ؾی و ص٪ى٩ی ؿا که بـ گ
ـتت  یايزام بؼه وآ لهیؿا به وم وبه هنتض٪ايو ؿمايی و بؼیى ماو با ماعت آو به آع

 8۳1ٔه ٧، ً  5417 ؿاويؼی،. ٕ:یکمک کً یتىايهی يیق

ـگاه به تى ؿوفهی ٝلیهام ا  ،ٕتمیمثی آهثؼی .اصناو کى ،ػاػه ىؼ ی٥ـهىػ: ه
 ویعايه کىچک که هىرثب مثلب آمثا یه٦ً ـا یبه تاح اهام 828ًٔ ، 5451

اه کىچثک باىثؼ،  هثـ کثه عايثه: ;٥ـهىػه امت اىاؿه کـػه و ،اهل عايه ىؼه امت
 یکثىؿ;بثه  ـیثاف آو تٞب ۶۶7ٔ، 5د  ،5451تمیمی آهثؼی،. ٕ:آمایو او ايؼک امت
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ابثى ابثی . ٕ:عايثه کىچثک، کثىؿی کىچثک امثت;کـػه امت و ٥ـهثىػه: : کىچک
 ۳45ٔ، ً 81د ، 5414 الضؼیؼ،

 اهًیث

 تیثامت که هىربا  اهً یهىاؿػ هًامب، ٩بل اف ماعت عايه اف هیهمناايتغاب 
ـاهن ياهًامثب ػاىثته باىثؼ، بثه ٕثىؿ هنثْلن  هیهمنا ،یا کًؼ. اگـ عايههی عايه ؿا ٥

ـا یهکاو هٖلىب گـ،یاف آو عايه ملب ىؼه و ػ تیواهً ویآما ـاصت و ا یب  زثاػیامت
٥ـهىػيثؼ: ػو  اهبـیثبثىػ.   يغىاهثؼامت، هلقوها  عايه  ىیآؿاهو که اف ههن تـ

٥تا  . ٕ:تیاهً یگـیمالهت تى و ػ یکی;ىىػ. يمی يٞمت امت که ٩ؼؿىاو ىًاعته
 تیثاهً یاهام ٝلث ییآؿا ٔیهض ـهیػؿ م 478ٔ، ً 8، د 5د  ،5۳71يیيابىؿی،

بثه ايتغثاب  یاهثام ٝلث .ا٩ثؼاها  امثت ىیعايه ٩بل اف ماعت عايه اف ههن تثـ
ـاواي هیاهمن اهثام  - بثه ٥ـفيثؼ بقؿگىاؿىثاو یاػؿ تىٍثیه .يمىػهی یعىب م٦اؿه ٥

ـاهت مئا  کى و  یو  یو;٥ـهىػ: هی - صنى اف  اف ایًکه اف ؿاه بپـمی ػؿباؿه هم
، ً 7۶د  ،5414هزلنثی، . ٕ:آيکه ػؿباؿه عايه مئا  کًی ػؿباؿه همنایگاو بپـك

880ٔ 

 عىب ػؿ ماعت عايه ٥ـهىػيؼ: هیهمنا تیػؿباؿه اهم یلٝ

ای بغثـم،  عىاهن عايه ؿمى  عؼا، هیای آهؼ و گ٦ت: ـم یاهبـ اک ػهـػی يق;
یا ػؿ ح٪یث٤ و یثا ػؿ هیثاو  هیا ػؿ هقیً هػهیؼ کزا عايه بغـم  ػؿ رهیً ىما ػمتىؿ هی

د  ،5412 ٕبـمثی،ٕ :.بٞؼ عايثه هی٥ـهىػيؼ: او  همنا ـم٩ـیو   ل  یاهبـ اک
2 ً ،851ٔ 

ـاهن آهثؼو  تیثو اهً اػػهثی تیثعايه اهم تیبه اهً یام ٝلاه ؿا اف هىربثا  ٥ث
ـا ویوآما یىاػ هـ ىثاػی، يیثاف بثه ;٥ـهىػ: هی باؿه ىیػاينت و ػؿ اهی اهل عايه یب

٥ـهثىػ: هی ویوآما هٔ ػؿباؿه ؿ٥ا10، س 7، ً 72د ، 5414هزلنی، ٕ :.اهًیت ػاؿػ
ؿا  تیثاهً ـهىهًاویٔ اه۳20، 5، د 5451آهؼی،تمیمی ٕ :.امت تیػؿ اهً یفيؼگ هؿ٥ا;
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ـ٥ ـػهی یيٞمت هٞ  ٔیهض ـهیػؿم :.تيٞمتی گىاؿاتـ اف اهًیت يین چیه;٥ـهىػ: هی و ک
 ؼهی نثًؼ;٥ـهثىػ: هثی یههن امت که اهام ٝل یبه صؼ تیاهً یاهام ٝل ییآؿا

، ً 5د  ،545۳صمیثـی،. ٕ:کًثؼ تىتثهیب ،ص٦اٗ يثؼاؿػآو ايناو ػؿ عايه که ػؿ  نتیي
ـا 5۶7ٔ ـا ىیبًاب  یمثاعت عايثه، بثه عَثىً ػؿفهثاو صثا  کثه بـعث یالفم امت ب

ـيمىػهیتىره ب گاو،یعايه و همنا ٔیامت، ينبت به هض اػىؼهیف یهيکال  اعال٩  يت
ـا تیبا اهً یا تا عايه  .نییيما زاػیعىػ و عايىاػه ا یبهتـ ب

 آساعحگ  خايه

ـه هضثیٔ آؿایثی آؿامتگی   هىهًثاواهیـهضثیٔ عايثه اف ههثن تثـیى هنثائل ػؿ مثی
عايه  یيٚا٥ت وآؿامتگو  ػاػهی به هضیٔ آؿایی اهمیت یٝلامت. اهام  ٝلی

ـياهه ـا یها ؿا رق ب  ٥إمثه و یػاينثت. صْثـ  ٝلثهثی اهل عايه یههن ب
 ػؿبثاؿه و اهثام ٍثاػ٧  ـػاعتًثؼهثی عايثه ی هضثیٔآؿامثتگباکمک یکؼیگـ به 
ـػ، آبهثی رمثٜ قمیثه اهام ٝلی;ػؿ عايه ٥ـهىػيؼ:  همکاؿی اهام ٝلی  کث

يمىػ و آو هی ـیکـػ و مپل عمهی رى ؿا آؿػ قیي ٥إمهو  فػهی آوؿػ، عايه ؿا راؿوهی
عايثه  ٔیرثاؿو فػو هضث 514ٔ، 8د  ،5۳70 ٕابثى ىثهـ آىثىب، : غتهی گاه ياو

 امت. ییآؿا ٔیتىره به هض ايگـیتىمٔ صْـ  ب

عَثىً رلثىی  بثه وػؿ گ٦تاؿ عىػ به راؿو فػو هضیٔ عايه  ٝلیصْـ  
ـای اهثل عايثههی م٦اؿهػؿب عايه  ـػ و  اکیقگی عايه ؿا هىرثب رلثب ؿوفی بث  ک

رثاؿو کثـػو آمثتايه بیـويثی عايثه هىرثب فیثاػی ؿوفی ;٥ـهثىػ:  یوهثػاينت هی
ـا ،ٔیبه هضث یؼگیوؿم یآؿامتگ ٧582ٔ، ً  5۳21ٕبـمی،ٕ :.ىىػ هی  یچًثاو بث

هيث٢ى  بثه کثاؿ  ىیالمثا  هنثلم تیثکه ػؿ ب یفهاي یههن بىػ صت یصْـ  ٝل
آب  ورثاؿو ػؿ ؿوفرمٞثه المثا  ؿا  تیثب ػاػ وهثی تیىؼ به يٚا٥ت اهمهی ىیهنلم

ـػهی ی اى گثقاؿػ، بثه ایثى اهیثؼ کثه ؿوف ٩یاهثت ػؿ صث٨ او هی مپل ػؿ آو يمافو  ک
 512ٔ، ً 51د  ،5414صـٝاهلی،ٕ .ىهاػ  ػهؼ
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فػوػو آو ؿا  ػاػ وهثی تیثبه فػوػو تاؿ ًٝکبى  ػؿعايثه اهم بـ راؿو فػو،ٝالوه 
ػاينت هی ؼمتی٥٪ـ وتًگ هیورىػ آو ؿا ػؿ عايه ها ػاينت وهی عايه یهىرب آؿامتگ

ـا واگؾاىثتى آيهثا ػؿ  یها عايه;٥ـهىػ:  یوه عىػ ؿا اف تاؿهای ًٝکبى   اک کًیؼ، فی
ٔ مثٞی بثـ ۶۶74، س ۳88، ً 1د  ،5414صـٝاهلی،ٕ :.آوؿػهی عايه، تًگؼمتی

 اهبـی ;٥ـهىػ: هی وکـػ هی بـٕـ٣ يمىػو هـ گىيه آلىػگی اف هضیٔ ػاعلی عايه
ـاصتگاه  که هضل ؼیيؼه یػؿ عايه را یػمتما  چـب و گىىتکه  ايؼ يمىػهتىٍیه  امت
 ٔ و به  اکیقگی ٙثـو٣ اهمیثت442، ً 8د  ،5۳75بـ٩ی،. ٕ:امت ٖاویى یو هؤوا

ـک عىؿػه و ػاػ و يىىیؼو آب اف هی ـه ٙثـ٣، رايب ٩نمت ت ـػهثی يهثیػمثتگی ، کث
ـه و ٩نمت ىثکا٥ته هنثت٪ـوىیٖاو ٕهیکـ; وهی ٥ـهىػ:  :.ىثىػهثی بٔ ؿوی ػمتگی

 1ٔ، س ۳21، ً ۶د  ،5417کلیًی،ٕ
 ّٕٔعشاج الَبٓیث ی سوؽًا

٥ْثای اف هىاؿػ ههن ػؿ هضیٔ آؿایی امثت. فیبثایی کثه ػؿ  ،عايه ی٥ْا ییؿوىًا
ـتى ؿوىًایی به ورىػهی عايه به چين يیق بثه ؿوىثًایی  اهام ٝلی آیؼ.هی آیؼ اف  

ـاٟ عايه م٦اؿههی ٥ْای عايه اهمیت ـػ و هی ػاػ و اٍضاب ؿا به ؿوىى يمىػو چ ک
آو  چـبی ؿو١ًی کثه هثـػاؿ ػؿ ىؼ ػؿباؿه ٥ـوههی صتی ػؿهىاؿػی اف صْـ  مىا 

بثا ;٥ـهىػ: هی ین امت٦اػه کًین  صْـ  ٝلیتىايهی ا٥تاػه و يزل ىؼه امت آیا
ـاٟ ؿوىى کًیؼ آو چـبی ؿو١ى،  81ٔ، ً ۳د ، 5481 ٩بايچی،ٕ :.چ

ـاٟ ػؿ هضیٔ عايه م٦اؿه ایًکه اهام ٝلیبا  ـػ ولثی هثی به ؿوىى کـػو چ کث
ـا٣ ایی بی هىؿػؿوىًاف ـاٟ که هىرب ام  کثـػ و ػؿبثاؿه آوهثی ىثؼ عثىػ ػاؿیهی چ

ـا١ثی ، ىثىيؼ که بیهىػه تل٤ هیافهىاؿػی ;٥ـهىػ: هی کثه ػؿ يثىؿ عىؿىثیؼ امثت چ
ـا٥ـوعته ىؼه باىؼ ـه ؿو١ًو هـ آو اف هیاو هی ،ب ـاٟ بهث ای  ؿوػ ولی کنثی اف يثىؿ چث

ـػ يمی ػؿم٦اؿىثثی  یثثاهبـ بثثه اهثثام ٔ 5۶4- 5۶1، ً 7۶د ، 5414. ٕهزلنثثی، :بثث
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ٜ يیثاف اف تاکیؼ ػاىتًؼ بـ ایًکه افؿوىًایی بیهثىػه ارتًثاب کثـػه و ػؿ هىا٩ث ٝلی
ـػػ. ـاٟ عايه امت٦اػه گ  ٥ـهىػ:هی اهبـی  چ

ـاٟ 8. عىؿػو بٞؼ اف میـی، 5ؿوػ: هی ٝلیٖ چهاؿ چیق هؼؿ یا; . ؿوىى کـػو چث
. يیکثی 4. فؿاٝت ػؿ فهیًی که ىىؿه فاؿ امت، ۳ی که ؿوىى امتٔ، یػؿ ههتاب ٕرا

 17۶8ٔ، س ۳7۳، ً 4د  ،545۳،هی. ٕابى بابى:کـػو به کنی که الی٨ آو يینت

ـاٟ بیت الما  که مهن ٝمىهی بىػ ػ٩ت ػؿ هیـهىهًاوا ـػ وهی امت٦اػه اف چ  ک
ـای کاؿهای ىغَی عىػػاؿی ـػ. اهی اف امت٦اػه آو ب ىبی واؿػ بیت  ـهئهًاوهیک

يىىت که ٕلضه و فبیـ، يقػ ایيثاو ؿمثیؼيؼ.  الما  ىؼ و چگىيگی ت٪نین اهىا  ؿا هی
ـػ و ػمثتىؿ ػاػ تثا  به هضِ وؿوػ آيها، ـابـه بثىػ، عثاهىه کث ـا١ی که ػؿ ب اهام، چ
ـا١ی ػیگـ اف عايه آياو که اف ایى بـعىؿػ اهام، ىگ٦ت فػه ىثؼه بىػيثؼ،  اه آوؿػيؼٖ چ

ـاٟ، اف بیت الما  بثىػ> اف ایثى ; امظ ػاػ:  ؼيؼ. اهاممبب آو ؿا  ـمی ؿو١ى آو چ
 هضمثؼی ؿی ىثهـی،ٕ :.نی کًييیً اه هن ؿو، مقاواؿ يینت که با ىما ػؿ ؿوىًایی

 11ٔ، ً 5، د 5۳22
 ًاتییجض 

کـػيثؼ و ػؿ تثقییى آو اف هی به تقییى عايه وآؿامتگی آو تىره ویژه َىهاوهٞ
ـػيثؼ. ػؿ هثی عثىػػاؿیايناو و صیىاو های ـگىيه تزمال  و هزنمهبه کاؿبـػو ه ک

ـه هضیٔ آؿایی  ـاه بثا مثاػگی و بثه ػوؿ  تقییى هىهًاواهیـمی ـگىيثهعايثه همث  اف ه
ي٪اىثی  يَب تَاویـ ػؿ همیى هىؿػ اهام ٝلیو  باىؼهی تَاویـ صیىاو و ايناو

تثقییى هًثق  بثا  187ٔ، ً ۶د  ،5417کلیًثی،ٕ ػومثت يؼاىثت. ػؿ عايثهىؼه ؿا 
ـػ هنلماو ػؿ هضثیٔ عايثه  تًهثاػاينت ويه يمی تَاویـ ػاؿی ؿوس ؿا هًامب صا  ٥

ـػ وهی ٥ـهىػ:هی يهی و اف آو ػوؿی بلکه ػؿ هضیٔ بیـوو اف ایى گىيه تَاویـ هثـ ; ک
ؿا ماعته ٕو  ْنمهای و ١یـ هز کل ٩بـی ؿا بافمافی کًؼ یا ٍىؿتی بکيؼ و یا هزْنمه

ـاؿ ػهؼٔ اف امالم عاؿد ىؼه امت  410ٔ، ً 5د  ،5۳۶4ٕىمی،ٕ :.ممبل ٩
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 ؼیثيماهثی عؼاويؼ ١ا٥ثل اػیايناو ؿا اف  ی،ه٦ً ـا یٝالوه بـ تاح ـیتَاوگىيه  ىیا
ـػ هنلماو با  اف ص٦٘ ماػگی و به ػوؿ اف هاػیثا  و امثت٦اػه  ل بهتـ امت که عايه ٥

مثبب تثا  هضیٔ ػاعلی عايثه ؿا تثقییى يمثىػ م٦اؿه ىؼه هَٞىهاوهای ؿيگ
ـػػ.ماکًاو آو  یآؿاهو ؿوصىاػابی و ـاهن گ ٥ 

 خايه لیوعا

ـابا صْثـ   یصْـ  ٝلچىو  ـػ فهث بثه  عثؼاؿمثى   ،افػواد کث
فيثؼگی ؿا ىثـوٛ کًیثؼ. کثى تثا  هیته یهًقليقػیکی  ىی٥ـهىػ: ػؿ هم ـهئهًاویاه

ـای ٥إمه ٝلی ـػ تا ایًکه بٞؼها ػؿکًاؿ عايثه ؿمثى   عايه صاؿحه ؿا ب اراؿه ک
ـای عىػ عايه ماعت.  عؼا ب

 کیث. 5اف رهیقیه ٥إمه آؿامت که ىاهل: با اهکاياتی بنیاؿماػهاتا٧ ؿا  یٝل
. ػو ٝثؼػ ۳ ،عـهثا با٥تثه بىػيثؼ ٤یومٔ آو ؿا با ل که ی. تغت8،یبـیع یهيک ۀ٦ی٩ٖ

با  ين گىم٦ًؼ  یگـیعـها و ػ ٤یاف آيها با ل یکیکه  یکتاو هَـ فا یتيک با ؿوکي
. 4 ،ٕثائ٤ ىايثا یاف  ىمثت ص یا هیبا ؿو ی يت ایهتکا  ای. چهاؿ بالو ۳، ـ ىؼه بىػ

 ی،. ٕيت هن7 ی،ػمت یایآم کی. ۶ ،مىیبا٥ت  یـی. ص1َ ،اف رًل  ين یا  ـػه
 ىبکثثه اف رثثًل چثث ـی. ٙثثـ٣ هغَثثىً ىثث0 ،اف رثثًل  ىمثثت ی. هيثثک آبثث2

ـاىهی ـا ی. ٙـ0٥،ؼيؼیت مبق ؿيگ که  یی. مبى55 ،ـايؼوػی٩ای . آ٥تابه51 ی،آبغىؿ یب
 ی.کىچک م٦ال ۀ. ػو کىف58 ،کـػيؼهی یيگهؼاؿ گـیػ یقهایچ ایػؿ آو ؿو١ى، آؿػ 

يگاه صْـ  بثه آيهثا  یو٩ت اٍضاب ایى ومایل ؿا عـیؼيؼ و اهبـی ػمتىؿ به 
ـػ و گ٦ت یو مـه ؿا به مى غتیؿ کا٥تاػ، اى کثه  یٖ به کنايایعؼا;: آمماو بلًؼ ک

ـکت ٖٝا ٥ـها يتـیب  110ًٔ  ،5۳21مبضايی،ٕ .:ٙـو٥ياو اف م٦ا  امت، ب

ـکؼام ایى ومایل ؿا بثه گىيثه هيثغٌ ػؿ عايثه هيثغٌ  ٝلی و ٥إمه رایگاه ه
ـا یو چىب ؿیغتًؼيـم  یها آو صْـ  ک٤ اتا٧ ؿا ىى .ـػيؼک هيک بـ  غتىیآو یؿا ب
ـػ، مبى و کىفه آب ىاؿیػ ـاهن آوؿػ و چىب یاتا٧ يَب ک  ىیثاف ای به ًٝثىاو رالبامث ی٥
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و  ؼیؿا بثا  ىمثت گىمث٦ًؼ  ىىثاي تثا٧يَب کـػ، آو گاه ک٤ ا ىاؿیتا آو ٕـ٣ ػ یمى
ـاؿ ػاػ ٤یاف ل یبالي  158ٔ-15۳، ً 8، د 5۳2۶هىمىی،ٕ .عـها ػؿ کًاؿه ٩

آو ؿا  يهیٔ ػاىتًؼ که همیا ٕصىله یا و  اؿچه یچی٩ ،ىايه ،ًهیآئ یٝلصْـ  
ػمت و ٍىؿ  و هى٩ٜ وّى ػؿ ٥َل  یگؾاىتًؼ و  ل اف ىنتيىهی یبلًؼ یػؿ را

ـه ؿا با آو عيک ،فهنتاو  کـػيؼ ٕػؿ ٥َل تابنتاو آب وّى ؿا عيکهی ػمت و چه
 .غتًثؼیآوهثی بىػيثؼ ؼهیثکىب ىاؿیثکثه بثه ػ یغثیمثپل صىلثه ؿا بثه هيمىػيؼٔ، يمی

ـاویٔ ػ471، ً 5د  ،5454صـٝثثثاهلی،ٕ ـػيثثثؼ.يمثثثی افآو صىلثثثه امثثثت٦اػه گثثث  ک
 471ًٔ  ،5 د ،5454صـٝاهلی، ٕ

ـکل بایثؼ هنثىاکبیايگـ ایى بىػ که  هىهًاواهیـيگـه  ىیا ىثايه و صىلثه  ،ه
 کثه امثت٦اػه ٝمثىهی ييثىػ. چثىوهغَىً به عىػ ػاىته باىثؼ و اف ایثى ومثایل، 

ـاو، مثثبب ايت٪ثثا  ٦ٝىيت ـػػ. ٕؿکًثث هثثا هی هثثا و هیکـوب امثثتٞما  ىثثايه ػیگثث  یگثث
ایى صؼیج، هن ؿٝایت ایى يکتثه ؿا اف مثىی اهیثـ  80ٔ، ً 5ه، د  5۳2۶ی،لمىک

ـای وّى صىله یایػهؼ، هن گىهی هئهًاو يياو رثؼا ػاىثت کثه  یا يٚن اومت که ب
ـای ١یـ وّى اف آو امت٦اػه  .ىؼيمی هن هغَىً عىػ او بىػ، هن ب

ـػ. هثی بیيتـ اف ٙـو٣ ماػه ػؿ عايه امت٦اػه هىهًاواهیـ ای ٙثـ٣ ٥ثالىػهکث
ـابـ آو صْـ   واالمئهًـعؼهت اهی بثه ٍثا٥ی و  اهام گؾاىتًؼ.آوؿػه و ػؿ ب

ـػ و مثپل بیثـوو فیبایی عىه آو يگـینت و ايگيت عىػ ؿا تا ته ٙـ٣  ػؿ آو ٥ـو ب
همايا صال ،  ثاک ;کيیؼ و چیقی اف آو بـ يؼاىت و ايگيت عىػ ؿا چيیؼ و ٥ـهىػ: 

ـام يینت اْها هى عىه يؼاؿم ي٦ّٓل عىػ ؿا به چیثقی ٝثاػ  ػهثن  و يیکىمت و ایى ص
ـػاؿیؼ ،امکه تاکًىو بؼاو ٝاػ  يؼاػه . : ل آو ؿا بـػاىثتًؼ ،ایى ٙـ٣ ؿا اف رلى هى ب

 5118ٔ، س 572، ً 8د  ،5۳75ی،بـ٩ٕ

تىايؼ ػؿ ٝیى مثاػه هی ؿمايؼکه ايناوهی ایى يکته ؿا اهام ٝلیآؿامتگی عايه 
ـا٣ عىػ تىره يمایؼ به ٕىؿی که اهام ٝلیهای فینتی به فیبایی صتی به فیبثا  إ
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ـاىه ٩لمت ؿا بيثکا٣ ;٥ـهىػ: هی کـػيؼ و به کاؿگقاؿاوهی ها هن تىٍیهمافی يىىته ت
ثت فیبثا ىثىػو  ْٖ ه بقو تا ع ـّ ـه آو ؿا متبـ کى و آو ؿا به رايب ؿامت ُب تمیمثی ٕ :. 

 842ٔ، ً 5د  ،5451آهؼی،
 ٕغشفة الؼبادةٔ ػبادت اجاق

بـعی يمافها ؿا هـ چًؼ کثه يمثاف هنثتضْبی باىثؼ، ػؿ  که هنلماو امتهنتضب 
ػؿ تـبیثت ایثى کثاؿ  عايه هًتيـ ىثىػ و هضیٔتا ؿوس ٝباػ  ػؿ  کًؼعايه عىػ ا٩اهه 

ـاؿ ػاػو  ٕىؿ که ؿمى  عؼاهماو  اهام ٝلی. ٥ـفيؼاو هئْحـ ا٥تؼ م٦اؿه به ٩ث
ـا هضلی ـػ، هضلی ؿا هغتٌ بثه ٝبثاػ  و ؿاف و يیثاف عؼاويثؼ هی ی ػٝا وهًارا ب ک

ـاؿ ػاػه بىػيؼ.  اتا٩ی ػاىت که ػؿ آو چیقی رق یک ٥ـه و یک ىميثیـ و  ٝلی٩
 ٩یلىلثه ٕعثىاب يیمثـوفیٔ هکثاو، ػؿ آویثا ايؼ عىهی یک ٩ـآو يبىػ و ػؿ آو را يماف

ـػهی  یاتا٧ ٝباػ  صْثـ  ٝلث ٤یػؿ تىٍ ۶58ٔ، ً 8د  ،5۳75بـ٩ی، ٕ .ک
ـا ػؿ عايهامت که آهؼه  يماف اتا٩ی بثىػ يثه کىچثک و يثه بثقؿ ... ػؿ آو يمثاف  یاه ب

ـاهن کثـػو چًثیى اتثا٩ی 801، ً 1د  ،5454صـٝاهلی،ٕ .عىايؼ یه ٔ م٦اؿه به ٥
ـای   تىاو تنبیش عؼاويؼ ؿا ايزام ػاػ.هی کـػ که ػؿ آوهی ٝباػ ب

ٝباػ  ػؿ عايه با تىره به ؿ٥ت وآهؼ ػؿ آو، هنتلقم هضیٖثی آؿام کثه بثؼوو ايزام 
ـػ که آؿاهو  هـ گىيه مـ وٍؼا بىػه تا ٝباػ  عؼاويؼ به بهتـیى ىکل همکى ايزام گی

ـاه ػاؿػ. ـػ به هم ـای ٥ ـتی ػؿ ٝباػ  ؿا ب ـه هضثیٔ آؿایثی بات وٝؼم صىاك   ىره به مثی
ـػ هنلماوصْـ  ٝلی ـا ، ػؿ عايه ٥ ی ایًکه هًٞىیت بیيتـی  یثؼا کًثؼ، بایثؼ ب

ـاؿ ػاػه ىىػ. هغَىً ٝباػ  -بهتـ  هالی ػؿ ٍىؿ  تمکى -رایگاهی هتىمٔ  ٩ 
ٓیفٕههماو  اجاق  ُٔغشَفُة الضَّ

ـام  ـام به ههماو همیيه هىؿػ م٦اؿه هَٞىهاو واک ی کثه ا هگىيثبىػ، بثه  اصت
ـای ایى اهـ اف بهتـیى اهکايا ، ـام آيها امثت٦اػه ب ـای اک ـای ؿاصتثی  يمىػيثؼهثی ب و بث

هثای ماعتًؼ یکی اف إا٧هی یا عايهکـػيؼ و هـ و٩ت هی بیيتـ ههماياو عىػ تاله
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ٔ 5۳۶-5۳7، ً 5د  ،5458 ػیلمی،ٕ .ػاىتًؼهی آو ؿا هغَىً ههماو عايه ه٪ـؿ
ـام و ػؿ قیيو  ػاػهی اهمیت يیق به صْىؿ ههماو ػؿ عايه ٝلی اهام ـام بثه  اک اصتث

٦تثه ىثؼه کثه رمٞثی هيثاهؼه يمىػيثؼ کثه وتا رثایی کثه گ گؾاىتيمی ههماو کن
مئا  يمىػيؼ  ٥ـهىػ: ه٦ت ؿوف امثت  ؿا مبب گـیهکًؼ و هی گـیه ىالمئهًیـاهی

ـام يیق ورىػ چ هىهًاواهیـ .که ههماو بـ هى واؿػ ييؼه امت ـای اکث ًیى اتا٩ی ؿا ب
 ػاينت.هی بهتـ و ؿاصتی بیيتـ ههماو ّـوؿی

 عبض یفضا

ی ا ػوؿهاها ػؿ > گـچه ػؿ آ١اف فيؼگی ػچاؿ هيکال  فیاػی بىػيؼ هىهًاواهیـ
که ػؿ هؼیًه صْثىؿ ػاىثتًؼ ػؿٕثى  بینثت و ثًذ مثا  مثکى ، بیيثتـ بثه ایزثاػ 

 ـػاعتًؼ و ػؿآهؼصاٍثل اف آو ؿا هی يغلنتاو، ص٦ـ چاه، ایزاػ هقاؿٛ وکيتقاؿ هتٞؼػ
کمک یکؼیگـ با  یٝل واـالمئهًیو اه اکـم اهبـی  يمىػيؼ.هی و٤٩ يیافهًؼاو

ـای کاىثت ػؿعتثاو ؿا  ىیفه لیبا ب یٝل واـالمئهًیکاىتًؼ. اههی ػؿعت  آهثاػهب
 .کاىتهی کـػ وهی هنته عـها ؿا هـٕىب اهبـیماعت و  هی

 یابثايیکثه ػؿعتثاو ب ؼیثبؼاي;٥ـهثىػ: هثی ػؿعتثاو ا یؿباؿه عَىٍثػ یلٝ
  ىمثت يثافک ،يثؼا چىبياو هضکن تـ امت اها ػؿعتاو مـمبق که همىاؿه ػؿ کًاؿآب

ىىيؼ، آتييثاو يمی ـابیو رق با آب باؿاو م ًؼیؿوهی اباویکه ػؿ ب ی. ػؿعتايػاؿيؼتـ
 820ٔ، 5۶د  بی تا، ؿّی،ٕ :.ىٞله وؿتـ و با ػواهتـ امت

ـػ و ػؿ ياهههی عىػ بیيتـ به آباػايی هضیٔ تىرهػوؿاو صکىهت ػؿ  به هالثک ای ک
ـا ; اىتـ ٥ـهىػ: ـػو فهیى بیو اف تىْره به گـ٥تى هالیا  باىؼ> فی بایؼ تىْره تى به آباػ ک

ـاهن  4۳۶ٔ، ً 5تثثا، د یبثث ؿّثثی،ٕ :.آیثثؼيمثثی هالیثثا  رثثق ػؿ يتیزثثه آبثثاػايی ٥ثث
 یاؿیکًؼ و آو ؿا آبهی ؿا ىیگ فهبا کلًکاىت هی با ػمتاو عىػ عـها هىهًاواهیـ
ـػ و باؿهاهی ـاهی ىايه یعـها ؿا ؿو ۀهنت یک ـػ و بثـ فهثهثی گؾاىت و به ٍض  ىیبث
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 ػاىثت وهثی ىؼ و آو ؿا بـهی ا٥تاػ، عنهی ىیاف آو بـ فه یا ػايه کی٥يايؼ و اگـ هی
 11ٔتا، ً یب بـ٩ٞی ٩می،٥ـهىػ: اهـوف هنته امت و ٥ـػا عـها ٕهی

ـػؿوفی : ;٥ـهىػيؼ با٩ـاهام  ـػ و ػ یصْـ  ٝل یه کثه  ؼیثؿا هال٩ا  ک
ـػ  ،اف هنته عـها يينته امت یگىي نهیک کی یصْـ  ؿو  ىیا ااباالضنىیٝـُ ک

 مثپل صْثـ  بثا٩ـ :.ػؿعثت عـهثا، اييثاء اللثه کَؼهقاؿی  ٥ـهىػ نتیچ
 :.اىثتيگؾ یهنته عـها ؿا هن بثا٩ کیکاىت و  یهمه ؿا صْـ  ٝل: ;٥ـهىػ

 45ٔ، ً 57د  ،5454 صـٝاهلی،ٕ

 هثا ایث ؼیثايیؿوهثی ىثما کيثت ؿا ایثآ;٩ى  عؼاويؼ کثه:  ـیػؿ ت٦ن یٝلاهام 
 ـوؿػگثاؿ ای یتثى هنثت ی٪ثیبلکثه فاؿٛ ص٪;، صْـ  مه باؿ ٥ـهىػيؼ: :نیايیؿوهی
 ٔ یًٞی با ایًکه با ػمتاو عىػ ػؿعتاو عـها ؿا812، ً 8د  ،5481ی،٩ٕبايچ، :هىٖ
ػاينثت وعؼاويثؼ ؿا فاؿٛ ص٪ی٪ثی هی عؼا ؿا ػؿ ایزاػ آو ههن کاىت اها عىامتهی

 ػاينت.هی ػؿعتاو

و ورثىػ  بثىػ ی ایزاػ يغلنتاو به هًٚىؿ مـمبقی وعـهی فهثیىها ٝلتاف  یکی
بغيثیؼ و ػؿ يتیزثه ػؿ فیبثایی وآؿامثتگی هی به فهیى صیا  و ػؿعتاو عـها گیاهاو

ٝال٩ه فیاػی به کاىت ػؿعتثاو  هىهًاواهیـگؾاىت. هی هضیٔ ىهـ تاحیـ فیاػی
 به عَىً ػؿعت عـها ػاىتًؼ.

 و ی، آبثاػايییبثایبثـ ف یلیؿا ػل اهیػؿ يهذ البال١ه، باٟ وػؿعت وگ هىهًاوهیـا
آبياؿها باٝج ه٦ـس ىثؼو ؿوس ىثؼه،  وها ػاينته امت. ورىػ ػؿعتاو ومبقه ویآما

ـاکه ػ  ؿا ػ٥تـ ػ ـػ 142ٔ، ً 5د  تا،ؿّی، بیٕ .ػايؼهی ؼهیچ ػؿ  ،آيچه چيثن بًگث
ـا یؾیث، يگاه به مبقه و چمى ؿا ػٝثا و تٞىیصْـ  ٝل .٩لب ييیًؼ ػؿهثاو  یبث

 14۶ٔ، ً 5د  تا،ؿّی، بیٕ .ػاينتهی یهىرب ىاػهاي وها یماؿیب
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کـػ هی به گل وگیاه ٝال٩ه فیاػی ػاىت و به بىییؼو آو م٦اؿه یٝلصْـ  
ـگل ؿا ػمت کن ػؿ هـ مثا  یث٥ـهىػ: هی و ـا ػؿ ػ  اينثاو گل ي ک بثاؿ ببىییثؼ> فیث

ـگل آو ؿاتًصالتی امت که   ٧870ٔ، ً  5450ی،هیفػایؼ. ٕأبيهی ها گل ي

ـػ و اف هی م٦اؿه به کاىت ػؿعت یٝل  يهثی و يابىػ کـػو ػؿعتثاو ؼویبـک
ـهیق اف ٩ٖٜ کـػو ػؿعتاو ؿاهی ـػ.   آفاؿ ; ػاينت وهی ٥ـهىػ:هی ٝمـ ویٝاهل ا٥قا ک

ـام تثـ هگثـ ػؿ صثا  مالمًؼاو و ٍله ؿصن و ػوؿی اف بـیثؼو ػؿعتثاّو  يـمايؼو و اصت
 ۳50ٔ، ً 7۳د  ،541۳هزلنثی،ٕ :.ٝمثـ اينثاو امثت ویّـوؿ ، هىرب ا٥قا

ـای تثاهیى  ٝالوه بـ هؼ٣ مـمبقی هضیٔ، ػؿآهؼ صاٍله اف کاىت ػؿعتاو عـها ؿا ب
ـاؿ ـای تاهیى يیافهًؼاو ٩  ػاػ.هی هٞاه فيؼگی و ب

ی ػؿ کى٥ه و چاه و اه هکه وچاهی ػؿ هؼیًه يقػ هنزؼ ٥تشهایی ػؿ ؿچاه یٝل
ـه ٕابى ىثهـ آىثىب، هثایی ؿا بثه عَثىً ػؿ و چيثمه 5۳8ٔ، ً 8د  ،5۳70بَ

ـػ. ایى چاههی اصیاء هًٖ٪ه یًْبٜ ها ٝالوه بـ ایًکه ؿوس ييآ وىثاػابی ؿا ها و چيمهک
ـػم ایزاػ ـػ، آب آىاهیؼيیهی ػؿ هیاو ه  کًًثؼگاو ؿا تثاهیىيمثاف گثؾاؿاو و فیثاؿ   ک

ـػ. با آب چاههی ـا٣ هی ک تىاينتًؼ به يٚا٥ت عىػ بـمًؼ وهمچًیى تمیقی هضیٔ إث
هىرب ؿ٥اه  ها ؿاهػؿ هیاو ها عىػ ؿا به بهتـیى ىکل همکى ايزام ػهًؼ وایزاػ ایى چاه

ـاو ـػیؼ.هی هنا٥  گ
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 گیزیًتیجِ

مٖش ػؿآهؼ و  قاویه ژهیبه و واهَٞىه یهـ ػوؿه اف فيؼگ یارتماٝا٩تْائا  
ـػم راهٞه اف ىاعَه یفيؼگ  یوکمث یاػیثف قاویثگثؾاؿ ػؿ ه ـیههن وتثاح یها ٝمىم ه

ـػم هؼیًثه ػؿ  یهىهًثاو ٝلثاهیـػؿ ػوؿاو هضیٔ آؿایی بىػه امت.  و ییعىػآؿا هث
ـاؿ گـ٥  ىیثهنثلماياو بثىػ و ػؿ ا یيىای  یاهام ٝل ًکهیو با تىره به ا ته ومغتی ٩

ـاػ هضـوم راهٞه کًؼ  ىیتـ هیىب عىػ ؿا نتیباهی ًهیفه ـایٔ راهٞثه به ا٥ ا٩تْای ىث
ـػ که صْـ  ػؿ صْىؿ رمٜ بههی ایزاب ی يثتـیب ینتیماػه ف و کمتـ ییعىػآؿا ک

 یمایمث ییکـػو اف عثىػآؿا یگاه به هًقله ػوؿ چیه ینتیگىيه ماػه ف ىیاها ا  ـػاعته
ـایٔ  يبىػ به عَىً ػؿ هضیٔ عايه عىػ ـاهىوی  ییآؿا ٔیوهض یٙاهـ بلکثه اگثـ ىث

ـػ و به هی راهٞه ت٢ییـ ـاؿ یا گىيهک گـ٥ت و ٝـ٣ عىػآؿایی هی ػؿ وّٞیت هٖلىبی ٩
ـػ همايگىيه که ػؿ ػوؿاو اهام ٍاػ٧ و اهام ؿّاهی اف رايب اهام ٩بى  بیيتـ ؿا  ک

ـػاعتًؼ هنلما  هی ایى بقؿگىاؿاو به عىػآؿایی وهضیٔ آؿایی بیيتـی  يیق اهام ٝلی  
ًه هضیٔ البته کمبىػ اهکايا  ػؿ فهی  ـػاعت.هی ىػ آؿایی و هضیٔ آؿایی بیيتـیبه ع

 يیق ػؿ هضیٔ آؿایی بی تاحیـ يبىػه امت. آؿایی ػؿ ػوؿاو اهام ٝلی
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