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  ىیالمسلم و اخىاو بثیوها ذگاهید یقیجطب یبزرس

 هیاه یدرباره بً
 *یمىسى  سادهیعل یمهد دیس

 **یوادقان یصادق مصلح

 چکیذه
 جـاقیػ بـكؾو جيعـكجف به و بیث جهل با ؾٌمًیؾلیل  به هىلماياو هیاو ؾق جهیه بًی

 بـه وهابیث جها يؿجقيؿ. هٙلىبی شایگاه جيؿ آوقؾه وشىؾ به که ياگىجقی ظىجؾخ و جوالم
 و ػـاؾل پاؾٌـاهی قج هؼاویـه جيؿ. ؾجٌـحه اهـآي جبكتـه ؾق وـؼی ،پكؾجؼحـه آيـاو جل ؾكاع

 بـك ػـالوه وجيؿ  ؾجيىـحه جوالم شهاو ؿكب كحىظات ِاظب و هؿجق ویاوث و هؿقجمًؿ
 کٍـحى جل يیـم قج هؼاویه بى یمیؿ ؾجهى کًًؿ هؼاویه به بمقگی و هؿجوث یاؾ هی جل جیًکه
 جوالم جاقیػ به هًّلايه يگاهی ؾق جها جلمىلمیى جؼىجو ؾجيًؿ. هی پاک ظىیى جهام

 قجآيها  ظکىهث ا،هآي به هًحىب شًایات پفیكي با، پكؾجؼحه یمیؿ و هؼاویه جل جيحواؾ به
 جيؿ. آوقؾه ظىاب  به جوالم شهاو ویاوی هٍکالت قیٍه و ؼللا ویكه جل جيعكجف هبؿأ

، جهیـه بًی ظکىهث هٍكوػیثهىاتلی همچىو  ؾق جؼىجو و وهابیث هیاو يظك جؼحالف
، و ظىـى جهـام ِـلط، ِـلیى شًگ چىو ظىجؾذی و، هؼاویه جػمال و ٌؽّیث

 ٌىؾ. هی هٍاهؿه ؤىض  به ػؿی بى ظصك و ظىیى جهام ٌهاؾت
 . ظکىهث هؼاویه، بى یمیؿ هؼاویه، وهابیث، جلمىلمیى، جؼىجو جهیه، بًی ها: کلیذواژه

                                            
 قتیه پژوهٍکؿه ظس و لیاقت. *

 ، و هفجهب هن اویؾجيٍگاه جؾ ،یکاقًٌان جقٌؿ هفجهب جوالهو  پژوهٍگك هىوىه ؾجقجإلػالم لمؿقوة جهل جلبیث **
moslehi2mm@chmail.ir 
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 هقذهه
 جىجيىـحًؿ جیًکـه بـك ػـالوه چكجکـهجيؿ،  ؾجٌـحهجهیه ؾق جاقیػ جوالم جـأذیك ككجوجيـی  بًی

 هـای گیـكی ه وجوٙه شهـثب و هؿقت همیى کمک به ؾهًؿ، ٌکل قج بلًؿهؿجی ظکىهث
 ،جـاقیػ کحب ؾق جيؿ.ؾجٌحه جوالهی ككم و جوالم جاقیػ بك ٌگككی جتجأذیك هفهبی ؼاَ

 جـییـك بـا همـكجه ،بیـث  جهل و پیاهبك و هاٌن بًی با ؾٌمًی وابوه با جهیه بًی يام
 هًیىإجهیكجلمـ بـا شًـگ پاؾٌـاهی، و هلـک بـه آو جبـؿیل و پیاهبك شايٍیًی وًث
 همـكجه کؼبـه لؾو آجً و هؿیًه به ظمله شًایث و جلعىیى جباػبؿجلله کٍحى ،ػلی

 جیـى جل جيحوـاؾ بـه بكؼی .يؿجقيؿ ؼايؿجو جیى به هربحی يگاه هىلماياو جکرك قو جیى جل .جوث
ء شـم يیـم بكؼـی و 1کًًـؿ جیى هىٔـىع وـکىت هـی ؾق يیم بىیاقیجيؿ   پكؾجؼحه ؼايؿجو

 شًایات جل اهآي جبكته ؾق وؼی ،پكؾجؼحه ٘ایله جیى جل ؾكاع به وهابیث هىحًؿ.ها آي هؿجكؼاو
 قج اهـآي بلکـه ،کًـؿ يمی بىـًؿه جهیـه بًی کكؾو جبكته به كوٗ وهابیث ؾجقؾ. آيها به هًحىب
 چاپ جصؿیؿ و جهىیاو جاقیػ کحب يگاقي کًؿ. هی هؼككی يیم کماالت و كٕایل ِاظب

 آيچه جل پىٌی چٍن و یمیؿ و هؼاویه جل وحایً و اهآي جل ؾكاع و لهیًه جیى ؾق هؿیمی کحب
 هٙلـب جیـى هإیـؿ شًایـات جیى جىشیه بكجی جالي یا 2کكؾه ـکك شًایاجٍاو ؾقباقه جاقیػ

ــث ــه جو ــث ک ــه وهابی ــه بًی ب ــن جهی ــا٘ك  جؼل ــا ؾجقؾ. ؼ ــایك جه ــلماياو و ــژه هى ــه وی ، ب
 بـؿوو و شـاهغ يگـاهی بـا ظکىهـث لهیًه ؾقٍاو ؼاِ ؾیؿگاهؾلیل  به جلمىلمیى جؼىجو

 .کًًؿ يوؿ هی قج جهیه بًی جوالم، ِؿق جاقیػ به جؼّب
 جلمىلمیى جؼىجو و وهابیث ؾیؿگاه هوایىه و بكقوی به باقيؽىحیى  بكجی يىٌحه جیى ؾق
آل  بلکه ،جهىیاو جماهی يه يىٌحه جیى ؾق جهیه بًی جل هوّىؾ جها .پكؾجلین هی جهیه بًی ؾقباقه

                                            
 .45، 3َز ،فحط الباری شزض طعیط البؽاری ،ظصك ػىواليی، جظمؿ بى ػلی . جبى1
هعمـؿ جذك هىجهق جلمؼاقٔة كی ؼالكة یمیؿ   ظمؿی ٌاهیىجذك  الؿولة األهىیة المفحزی ػلیهاها:  جی جل جیى کحاب . يمىيه2

جو جلٍیبايی یشیاؿ باى   ػلـی هعمـؿ جلّـالبی جذك الؿولة األهىیة ػىاهُل االسؾهار وجؿاػیات االيهیار  بى ػبؿ جلهاؾی بى قلَّ
هى   هعمؿ ػبؿ جلكظمى جلمـكجویجذك  هى طب الظعابة وهؼاویة فأهه هاویة  ػمك ولیماو جلؼویلیجذك  هؼاویة ظیاجه وػظزه

  أبی هعمؿ لکكیا ػلی جلوعٙايیجذك  إهًیى هؼاویةالغاویة ػى الىقیؼة فی ؼال الم  جلؼمیم ػبؿ جلله بى ػبؿجذك  قحل العظیى
ئباظاة المؿیًاة   ػبؿ جلؼمیم أظمؿ بى ظاهؿجذك  ؿؼى أهیز المإهًیى هؼاویة  الًاهیة ػى  يبیه ػاهلجذك  جاریػ ؼالفة بًی أهیة

 ظمؿ بى هعمؿ جلؼكیًاو. جذك وظزیق الكؼبة
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 یؿیم و جهیه بًی ظکىهث گفجق بًیاو هؼاویه چكجکه  جوث ،یمیؿ و هؼاویه یؼًی، ولیاو جبی
 ؾوقجو ؾق کـه شًایـاجی قؿـن ػلـی ،جوـالهی ظکىهـث وقجذحی شايٍیى یىيؽىح ػًىجو به

 آيـاو بـه کـههایی جیكجؾ هوابل ؾق و جيؿ بىؾه وهابیث جىشهعل ه بیٍحك ؾجؾ قغ اوظکىهحٍ
 چـىوهم کىـی ،يیـم هكوجيیـاو ظکىهث ؾق هكچًؿ کًًؿ. هی ؾكاع اهآي جل، ٌىؾ هی گككحه
 .جوث بىؾه جىشهعل ه يج جِالظی قویکكؾؾلیل  به هن ػبؿجلؼمیم بى ػمك

 جاریخی کحب در هاشن بًی و اهیه بًی
 جو، ؿجوـككلي جل جى ؾو لـيى جل گكوهی ؿ.ـهىحً ٌمه ػبؿ بى ةجهی اوـيىجؾگ ،جهیه بًی

 های وـكلهیى بـك وـال ِـؿ بـه يمؾیـک پیاهبك وكات جل بؼؿ جىجيىحًؿ ظكب و لؼاَججبى
 ايظااب ؾق بـالـقی و 1االهان جااریػ ؾق ٘بـكی چىو هىقؼايی کًًؿ. ظکمكجيی جوالهی

 يظـك و هـكؾم يظـك شلـب ؾق هاٌن بكجكی و هکه ؾق جهیه و هاٌن قهابث شكیاو 2االشزاف
 همـاو جل هاٌـن بًی و جهیـه بًی ؾٌـمًی به و جيؿ کكؾه ـکك قج ػىلاوٓ ٔکاهى ػكب ؾجيایاو

 .جيؿ کكؾه  جٌاقه لهاو
 

 
 كـحط با 3.یاكث يمىؾ جبىولیاو یككهايؿه به جظؿ شًگ ؾق پیاهبك لهاو ؾق ؾٌمًی جیى

 ِـكجظث با ػلی هإهًاواویه جظهاق جوالم کكؾيؿ جها جهیكهؼ ككليؿي و جبىولیاو هکه
                                            

 .231، 2َز ،جاریػ االهن والملىکهعمؿ بى شكیك، . ٘بكی، 1

  .41-36، 3َ، زأيظاب األشزاف ،، شابك . بالـقی2

  .72، 2َ ، زالله ػلیه و آله و طلن  سيؿگايی هعمؿ طلیهٍام،  . جبى3
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 قج ها پؿیـؿه و ٌـکاكث قج ؾجيه که ؼؿجیي به هىن» :ككهىؾ باقه  جیى ؾق وقج هًاكن ٌمكؾ  آيها
 ؾجٌـحًؿ، پًهـاو قج ؼـىؾ کلك و ٌؿيؿ جىلین ظاهك  به بلکه يپفیككحًؿ، قج جوالم آياو آككیؿ،
 بـىؾ گلحـه جو كٕـیلث ؾق پیاهبك که ػماق 1.«واؼحًؿ آٌکاق قج آو یاكحًؿ یاوقجيي که  آيگاه
«تقتلب ارف ب ارتاغیـب»

 بیـاو ِلیى شًگ ؾق قج وؽى همیى ػلي جهام جل جبؼیث به يیم 2
عا، َمـا َوارلَـهأل » گىیـؿ: هی ػماق .کًؿ هی ـلَم  سن

ـوأل  بَ عا َورَكأل ـلَم  َتسن ـَز، َوبََسـْزوا اسن فن ا َفلََمـا ارنك  ـهأل  َربَون  َعلَين

َعا  ا وه   بَعن ظنَهز 
 قج ؼـىؾ کلـك و ٌـؿيؿ جىلین ياچاق  به بلکه، يٍؿيؿ هىلماو هىن ؼؿج به  «بَ
 3.آٌکاق کكؾيؿ قج آو یاكحًؿ یاوقجيی که  آيگاه و ؾجٌحًؿ پًهاو

   اهیه بًی حکىهث هشزوػیث
 قج جو ػمـك قكث. ٌام به جبىولیاو بى یمیؿ بكجؾقي همكجه هؼاویه جول، ؼلیله لهاو ؾق

 هؼاویـه جبىوـلیاو بـى یمیـؿ هـكگ بـا کكؾ. ٌام جوحايؿجق قج یمیؿ بكجؾقي و جقؾو جوحايؿجق
 ظٕـكت لهـاو ؾق ٌـؿ. هىـلٗ ٌـام همـه بـك ػرماو لهاو ؾق و ٌؿ جقؾو و ٌام ظاکن

ؾق يهایث جىجيىث  جيؿجؼث. قجهه ب قج ِلیى شًگ و کكؾ جهحًاع جیٍاو با بیؼث جل ػلی
 ظکىهـث جكجیـب بـؿیى 4بگیـكؾ. ؾوـثه بـ قج ؼالكث ظىى جهام کكؾو يٍیى با ؼايه
 ؾوقه قج آو بلکـه ؾجيؿ هی هٍكوع قج جهیه بًی ظکىهث جًها  يه وهابیث گككث. ٌکل جهىیاو
ظکىهـث  لمـكوه جهیـه بًی آيهـا يظـك جل چكجکـه  کًـؿ هی هلمـؿجؾ جوالم ػظمث و ٌکىه

 يظـك جل آوقؾيـؿ. ؿًیمـث بـهككجوجيی  ذكوت ويؿ شًگیؿ کلاق باجوالهی قج گىحكي ؾجؾيؿ، 
 5جوـث. هٍـكوع باٌـؿ آهـؿه  ؾوـث  به بالوق و ؿلبه وویله  به ظکىهث جیى هكچًؿ، اهآي

 ؾق جلؼكبی جبى جوث. هٍكوع ظکىهحً يیم قویؿ ظکىهث به پؿقي هکك با که یمیؿ ظحی
 6،جوـث وهـابی ػلمـای جىشـهعل ه بىیاق ػكبىحاو ؾق که، القىاطن هى الؼىاطن کحاب

                                            
 .34ياهه  ،153ٔللّبعی ِالطٓ، َ يهس البالغة. 1
 .باب جلحؼاوو كی بًاء جلمىصؿ ،225ض ،42، َ ،الصاهغ المظًؿ الظعیطهعمؿ بى جوماػیل، . بؽاقی، 2
 .331، 3َز ،هصمغ الشوائؿ ،بکك بیجلی بى ػ ،. هیرمی3

 .32، َؾولث اهىیاو ،. ٘وىي، هعمؿ وهیل4

 .462، 3َز ،شزض الؼقیؿة الظفاریًیة ،. ػریمیى، هعمؿ بى ِالط5

 .71، َهى الؿاؼلشیػ هعمؿ بى ػبؿالىهاب اليقؿ یعیی، . ػّام جلؼماؾ، 6
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 جو بیؼـث جهـا يکكؾيـؿ بیؼـث جو با بكؼی هكچًؿ، کكؾيؿ بیؼث یمیؿ با هكؾم» يىیىؿ: هی
 1«.جوث ٌكػی هن يلك ؾو یا یک با بیؼث چكجکه  جوث بىؾه ٌكػی

 جوـالهی شاهؼه ؾق ویاوی جيعكجف وكهًٍأ قج جهیه بًی ظکىهث جها جلمىلمیى جؼىجو
 ٌـؿه وجقؾ جهیـه بًی بـك کههایی جیكجؾ ؾقباقه يظك  جؼحالف جؼىجو هیاو ؾق هكچًؿ ؾجيًؿ. هی

 جـكک قج ؼللـا وًث هؼاویه که جوث هىلن اهآي هیاو ؾق جواوی جِل یک جها ؾجقؾ وشىؾ
 جبـؿیل قج ظکىهـث -یابؿ هی يمىؾ ػوؿ و ظل جهل ؾق که -هكؾهی جيحؽاب شای  به، کكؾه

 ظمایث به که ظال  ػیى ؾق هكٔاوی بكوؿ. جقخ به ككليؿجو به پؿق جل که کكؾ پاؾٌاهی به
 جل یکـی قج آو ،کكؾه جػحكجْ یمیؿ ػهؿی والیث به جوث وحىؾه قج جو و اوحهؼبك هؼاویه جل

كکـكی و ویاوـی شماػـث  قهبـكجو جل، ػىؾه ػبؿجلواؾق 2ٌماقؾ. بكهی هؼاویههای  جٌحباه
 قج ػهـؿی والیث هؼاویـه جوـث هؼحوـؿ هؼاویـه، ٔمى هصمه بكؾو بـه جلمىلمیى جؼىجو
 قج ؼالكـث و کًـؿ وىجق هىلماياو گكؾه بك قج یمیؿ كاووً ككليؿ بحىجيؿ جا گفجٌث بؿػث
 جو باٌـؿ. جهیه بًی كاوواو و کىؾکاو ؾق که کًؿ جی ظالمايه و گیك وؽث پاؾٌاهی به جبؿیل
 و جهؿیـؿ و ؾجؾو قٌـىه و گكی ظیلـه بـه یمیـؿ، ليؿيكك بكجی گككحى بیؼثبه هًظىق  ظحی
جهیـه جل همـه جؼـىجو شلـىجك  ویؿ هٙب ؾق جیكجؾ گـككحى بـك بًی 3.جوث ٌؿه هحىول ؾقوؽ

جهیه وجقؾ کكؾه جوث. ویؿ بیؼث گـككحى  جكیى جٌکاالت قج بك بًی جوث و بیٍحكیى و ِكیط
  کًؿ: گىيه جىِیق هی هؼاویه جل هكؾم بكجی یمیؿ قج جیى

 ؾوؾهـاو ظکىهث هىقوذی به جوالهی ؼالكث و کاق آهؿيؿ قوی جهیه که بًی هًگاهی
 ؾوقجو یاؾگاقهـای جل يبىؾ  بلکـه جوالم ؼىجوث وشه هیچ   به جهك جیى ٌؿ، جبؿیل جهیه بًی

   4بىؾ. واؼحه قج ؼاهىي آو يىق جوالم پكجىجكکًی و جصلی که بىؾ شاهلیث
٘ىق کاهل ؾو هاشكج ؾق بیؼث گككحى هؼاویه جل بمقگاو جهل ظصال   ویؿ هٙب وپه به

کًؿ که ؾق هك ؾو هاشكج جهؿیؿ به  قكحًؿ بكجی یمیؿ قج يول هی هایی که به ؾیؿجق جو هی و گكوه

                                            
 .222القىاطن، صالؼىاطن هى . هعمؿ بى ػبؿ جلله أبى بکك بى جلؼكبی، 1
 .72. یىوق هكٔاوی، جاقیؽًا جلملحكی ػلیه، 2َ

 .324، َاطالم واوػاػًا الظیاطیة. ػبؿجلواؾق ػىؾه، 3
 . 234و  233، َ ػؿالث اشحماػی ؾر اطالم. هٙب، ویؿ، 4
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ٌـکل  جوـثهعمؿ ؿمجلی هؼحوـؿ  1ٌىؾ. کٍحه ٌؿو ؾق ِىقت بیؼث يکكؾو هٙكض هی
و شـایً قج يظـام  ٌـؿ و يظـام شمهـىقی پًهـاو كؾجـییـك کـظکىهث ؾق لهاو هؼاویـه 

و بیٍحك هىلماياو ؾق ؼٙاکاق بىؾو هؼاویـه ؾق  گككث،ٌؿه ؾق کٍىقها  پاؾٌاهی ًٌاؼحه
 2.يظك ؾجقيؿ  جیى کاق ججلام
 ػوؿ و ظل ٌىقجی ٘كین جل ظاکن که جوث ظکىهحی جؼىجو يظك جل جوالهی ظکىهث

 ظکىهـث ِـىقت جیـى ؿیـك ؾق باٌـًؿ. ؾجؾه قٔـایث آو بـه هـكؾم و باٌؿ ٌؿه  جيحؽاب
 جهیـه بًی ظکىهث جاقیؽی هىلن ظواین  به جىشه با و جوان جیى بك بىؾ. ؼىجهؿ ياهٍكوع

 يؿجقؾ. هٍكوػیث وجوث  يبىؾه جوالهی ،جؼىجو يظك جل

 هؼاویه در دو يگاه 
 جيؿ بىؾه جػحًا بی جو به جلمىلمیى جؼىجو ٌمكؾه، بمقگ قج هؼاویه وهابیث که جيؿجله هك به

 شملـه جل جيـؿ. يکىهیؿه قج ظکـىهحً جؼـىجو جيؿ وـحىؾه قج جو ظکىهـث وهابیث هكچه و
 کاجـب و آوقؾو جوـالم بـه جـىجو هی کًًؿ هی ـکك هؼاویه جل جمصیؿ ؾق وهابیث که جهىقی

 جوث. ياؾق بىیاق جؼىجو کحب ؾق هىجقؾ جیى که  ظالی ؾق، کكؾ جٌاقه بىؾو ِعابی و وظی
 بـه هؼاویـه بكجی بمقگی يوُ که جوث ظویوحی جبىولیاو و هؼاویه ؾیكهًگام آوقؾو جیماو
 و کًـؿ هی جيکـاق هـبهن ِـىقت  بـه قج ظویوـث جیـى وهـابی يىیىـًؿه جها قوؾ. هی ٌماق

 جیمیه جبى جبغ  به وهابی يىیىًؿگاو 3.«آوقؾ جیماو هکه كحط جل هبل کمی هؼاویه» گىیؿ: هی
 جؼكیــق جو وـؽاوت و لیكکــی و ظلـن جل و 4ٌــمكيؿ یهـ وظــی کاجبـاوشــمء  قج هؼاویـه

، ؿمجلـی و ػىؾه ػبؿجلواؾق، هٙب ویؿ چىو، همجؼىجو يىیىًؿگاو که  ظالی ؾق 5کًًؿ. هی
                                            

 هماو.. 1

 .24، 3َز ،هؼزکة المظعف فی الؼالن اإلطالهی ،. ؿمجلی، هعمؿ2
 .26، 3َز ،ألهىیةالؿولَة ا ،هعمؿ  . ِالبی، ػلی3
و  هىطىػة الؿیى الًظیعةو ػلی بى يایق جلٍعىؾ ؾق ئلی طبیل الزشاؾ  الهاؾی . کىايی هرل هعمؿ بى ِالط جلؼریمیى ؾق4

هؼحوؿيـؿ هؼاویـه جل کاجبـاو  ةهًهاز الظًجیمیه ؾق  به جبغ جبى شزض کحاب لمؼة االػحقاؾػبؿ جلكظمى بى ِالط جلمعمىؾ ؾق 
 جیى هٙلب ؾق شای ؼىؾ قؾ ٌؿه جوث.که   ظالی ؾق ،وظی بىؾ

 .36، َجاریػ الؿولة االهىیة ،. ػىْ جلله، هعمؿ5
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 و گـفجق بؿػث و لوقگـى و هکاق قج هؼاویه بكػکه وجيؿ  يکكؾه كٕایل جیى به جی جٌاقه هیچ
، يٍـؿيؿ پیـكول ػلـی بـك ػمكوػاَ و هؼاویه، هٙب ویؿبه يظك  1ؾجيًؿ. هی هًعكف

 ؾق بـىؾ. جؼالهـً بـه هویـؿ ػلـی جها، بىؾيؿ آلجؾ جی وویله هك بكؾو کاقه ب ؾق آيها چكجکه
 ػلی کكؾيؿ هی هــجکی قٌىه و يلام و كیـگ ظیله و ؾقوؽ  به اقيـهمک و هؼاویه که  ظالی

 ػلی و ىيؿـٌ كولـپی ؾو آو که ثـيیى ػصیب هـپ. بكوؾ پاییى شهًن جیى به جىجيىث يمی
 جل ،ؼالـؿ هعمؿ ؼالؿ 2جوث. پیكولی هك جل جك ٌكجكحمًؿجيه که هىكویحی ػؿم يٍىؾ. هىكن
 هؼحوـؿ ػلـی ظٕكت وؽى به جوحًاؾ با، هّك جلمىلمیى جؼىجو شماػث گاهاو پیً
 3جوـث. ٌـؿه وجقؾ جوـالم بـه جکـكجه بـا بلکه، يؿجقؾ جوالم ؾق جی وابوه هیچ هؼاویه جوث

 گككث بیؼث یمیؿ بكجی هؿیًه بمقگاو جل جکكجه و جهؿیؿ با هؼاویه جوث هؼحوؿ يیم بهًىاوی
 قج هؼاویه جٌكجكی قكحاق يیم ؿمجلی 4کكؾيؿ. هیام یمیؿ هوابل ؾق هكؾ، هؼاویه که لهايی آيها و

  5کًؿ. هی گكی ظیله به هحهن قج جو، کكؾه يوؿ جبىـق جل يول به

 پیاهبز بیث  اهل بغط
 بـا ؾٌـمًی ككهًـگ ؼـىؾ ؾقجلهـؿت و کاهـل وـلٙه بـا بىؾ جىجيىحه ٌام ؾق هؼاویه

 بؽٍـؿ. قوـمیث هًـابك ؾق قج ػلـی هًیىإجلمـجهیك لؼـى و ؾهؿ قوجز قج بیث  جهل
 و قوـیؿه جقخ بـه وهابیـث بـه جیمیـه جبى جل يظك جیى يیىث. هىجكن يظك جیى با جها وهابیث

 ؾجقؾ. قج جػحوـاؾ هماو يیم وهابیث 6کًؿ هی جٙهیك قج یمیؿ و هؼاویه جیمیه جبى که ٘ىق هماو
 ؾق قوجیـات و ٌؿه هی لؼى هًابك بك ػلی که جوث يٍؿه ذابث» گىیؿ: هی جلؽمیه ػرماو

                                            
 . جلّیل جیى جوِاف ؾق جؾجهه ؼىجهؿ آهؿ.1

 .222، َکحب و شؽظیات ،. هٙب، ویؿ2

 .267، َؼلفاء الزطىل ،ؼالؿ . هعمؿ ؼالؿ،3

 .14، َشبهات ظىل الفكز االطالهی المؼاطز ،. بهًىاوی، والن4

 .64، َاالطالم المفحزی ػلیهؿمجلی، هعمؿ، . 5

جكجیب  کًؿ و بؿیى جها آو قج ؾو٘ككه و ٘بیؼی هلمؿجؾ هی ،ؾجؾيؿ . جبى جیمیه هی پفیكؾ که جهل ٌام ظٕكت ػلی قج ؾًٌام هی6
َلَحیىن »گىیؿ:  کًؿ. جو هی هؼاویه قج جل جهك به وب و لؼى جبكته هی اتن

َّٙ َى جل َى َوَهَغ هن اَلػب وَّ جلحَّ َعاَقَبـةب  َكان   ػبؿجللـه «َکَما َوَهَؼثن جْلمب
 .247، َهؽحظز هًهاز الظًةجلـًیماو، 
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 يٍـاو کـه -قج  هىـلن ِعیط قوجیث ؾاللث ظحی آيها 1«.هىحًؿ ٔؼیق همه لهیًه جیى
 هـن -کًـی؟ يمی وـب قج ػلـی چـكج کـه کًـؿ هی جػحـكجْ وـؼؿ به هؼاویه ؾهؿ هی

 جیـى ؾق بىـیاقی ؾالیـل جهـا ،ؾجقؾ ظویوث جیى قؾ ؾق وؼی وهابیث هكچًؿ 2.پفیكيؿ يمی
 هعمـؿ همچـىو هىـلماو ًّـلاوه کـه شـایی جا جوث. هىشىؾ جاقیؽی هًابغ ؾق لهیًه

 يیـم یآلىوـ کًًـؿ. هی ؾٌـمًی جهیـه بًی بـا وـبب بؿیى و جيؿ ؾجيىحه هىلن قج آو 3جبىلهكه
 بـه شمؼـه يمـال های ؼٙبـه پایـاو ؾق بـاؾ، آيها بك ؼؿجويؿ ؿٕب که جهیه بًی» :گىیؿ هی

 ظٕـكتآٌـکاقج  هؼاویـه کـه کًـؿ هی جّـكیط يیم هكٔاوی 4.«گلحًؿ هی ياومج ػلي
 گاهـاو پـیً جل ،ؼالـؿ هعمـؿ ؼالـؿ 5کـكؾ. هی ؾٌـمًی جبكجل و ؾجؾ هی ؾًٌام قج ػلی

 ؼـىجهی ؼـىو قجه آیـا» گىیـؿ: هی ػرمـاو ؼـىجهی ؼىو ؾق هؼاویه قكحاق جؽٙثه با، جؼىجو
 جلوا گىيه جیى هكؾم به جا ٌىؾ گكؾجيؿه ٌام وكلهیى ؾق ؼىيیًً پیكجهى که جوث جیى ػرماو

 وـپه 6«.جوـث؟ ؾجؾه پًـاه قج آيـاو جالو و ؾجؾه یـاقی قج ػرمـاو هاجالو ػلی که ٌىؾ
 ؿمجلـی 7«.کـكؾ هی جعكیـک ػلی بك ؾجؾو ؾًٌام بك قج هكؾم ٌام ؾق هؼاویه» گىیؿ: هی
 جل بؼـؿ و بىؾيـؿ ظکىهـث و وـلٙه ؾجقجی شاهلیـث ؾق ػبؿجلٍمه ككليؿجو» گىیؿ: هی

 بیاوقيـؿ. ؾوـث به قج بكجكی هماو جىجيىحًؿ لیكکی با ؾوباقه آوقؾيؿ جوالم يهایث ؾق جیًکه
 لؼـى هًابك بك جِعابً و ػلی هىقوذی ظکىهث جیى وایه ؾق که کًن يمی جؼصب هى

 ؼیـك، یـا بؿجيین يىجِب قج یمیؿ و هؼاویه هٍؽّاً  و جهیه بًی آیا جیًکه جل گفٌحه 8.«ٌىيؿ
 هكبـة قج ػلـی بــٓ کـه ٌـؿ گكوهـی پیؿجیً ٌام بك جهیه بًی کكؾو ظکىهث يحیصه

 گىیـؿ: هی بهًىـاوی ٌـؿيؿ. هؼـكوف يىجِـب بـه گـكوه جیـى ؾجٌـحًؿ. ویًه ؾق جلله جلی
                                            

 http://almanhaj.net/cms/index.php/fatwa/show/629 . ػرماو جلؽمیه، جلمًهس، 1
 .25، َالًاهیة ػى ؿؼى أهیز المإهًیى هؼاویةظمؿ بى جلعاهؿ، ج. ػبؿجلؼمیم بى 2
 .77َ ،اإلهام سیؿجبىلهكه، هعمؿ، . 3
 .234، 5َ، زروض المؼايی ،لىوی، هعمىؾآ. 4
 .363، َأیلحقی الًقیؼاو؟ ظىار هغ فؼیلة الشیػ الؿکحىر یىطف القزػاوی ،، قهٕاوک. هباق5

 .264، َؼلفاء الزطىل ،. هعمؿ ؼالؿ، ؼالؿ6
 .265. هماو، 7َ

 .331، َفی هىکب الؿػىة ،. ؿمجلی، هعمؿ8
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 جل جلبیـث آل بـا شًگ بكجی هؼاویه بى یمیؿ که هىحًؿ کىايی جوالهی جاقیػ ؾق ياِبیاو»
 1.«ٌؿ پیكول آيها وویله  به و کكؾ جوحلاؾه آيها

  صفیى جًگ
 جظهـاق ػلـی ظٕـكت هـای شًگ ؾقبـاقه ظـؿید جهـل جولیـه هـكوو ؾق هكچًؿ

 ؾقبـاقه هٕاوت و بكقوی به لهاو هكوق  به جها ياهیؿيؿ هی كحًه قج هاي آ وکكؾيؿ  هی ٘ككی بی
 جك يمؾیـک ظـن  بـه قج ػلـی وًؿ ؾجيىح هعن قج ؾو هك جبحؿج ؾق وًث جهل پكؾجؼحًؿ. آو

 کـه ؾجيىـحًؿ هصحهـؿجيی قج هـا شًگ جیى ٌكوع ػاهالو لهاو هكوق  به جها 2.کكؾيؿ هؼككی
 ووـیله بؿیى و ؾجقيـؿ جشـك یـک وجيؿ  ٌـؿه ؼٙـا ؾچـاق جشحهاؾٌـاو ؾق وجيؿ  کكؾه جشحهاؾ
 و 3پىـًؿؾ يمی قج ها شًگ جیى به پكؾجؼحى هكچًؿ وهابیث کكؾيؿ. هی جىشیه قج اهآي ػؿجلث
، باٌـؿ هؼاویه بك ٘ؼى ٌاهلجگك  ؼّىِاً جیى هىٔىع،  ؾق وجقؾٌؿه قوجیات جوث هؼحوؿ

 قجه بـه قج هؼاویـه يوـً جهـاجوـث،  ٌـؿه  يوـل هؼاویه ؾٌمى و گى ؾقوؽ قجویاو ٘كین جل
 جیى ؼىجوث يمی هؼاویه که کًًؿ هی يول جیمیه جبى جل آيها پفیكؾ. هی ِلیى شًگ جيؿجؼحى

 ػـالوه 4.ٌـؿ شًگ وجقؾ کكؾ لٍکكکٍی جو وىی  به ظٕكت که لهايی جها ؾهؿ قغ شًگ
 جیـى جهـا کـكؾ. جشحهاؾ و جعىیل ِلیى شًگ جيؿجؼحى قجه به ؾق هؼاویه گىیًؿ هی، جیى بك

 آيهـا 5.بکـاهین ؼؿج قوىل يمؾ شایگاهً جل و کًین هحهن قج جو که ٌىؾ يمی هىشب
، پكؾجؼث هی ٌاهیاو جعكیک به ػرماو ؼىيیى پیكجهى کكؾو بلًؿ با هؼاویه که پفیكيؿ يمی
 ؾجؾه بٍـیك بى يؼماو به قج ياتله ٌؿه بكیؿه جيگٍحاو و ؼىيیى پیكجهى ظبیبه جم هؼحوؿيؿ بلکه

 ٌاهیاو جعكیک هىشب ػرماو ٌؿو کٍحه ِعًه جىِیق با يؼماو و بكوايؿ هؼاویه به جا

                                            
 .312، 3َ، زیهاػل یالظًة المفحز ،. بهًىاوی، والن1
 .352، َالؼىاطن هى القىاطن ،ػكبی . هالکی، جبى2
 .324، 3َ، زالؿولة االهىیة ػىاهل االسؾهار و جؿػیات االيهیار ،. ِالبی، هعمؿ3
 .346، َالؼىاطن هى القىاطن ،جبى جلؼكبی، . هالکی4

 .334، َهى طب الظعابه و هؼاویه ،. هـكجوی، هعمؿ بى ػبؿجلكظمى5
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 ػرماو ؼىو جيحوام ؾجٌث هّؿ وىء، يیث بؿوو هؼاویه که پفیكيؿ هی واؾگی  به آيها ٌؿ.
  2.ياهؿ هی هىلماياو ٌکىث قج ِلیى شًگ ؿمجلی جها 1کًؿ  بیؼث وپه و بگیكؾ قج

کیؿ ؼلفاء الزطىل کحاب ؾق ؼالؿ هعمؿ ؼالؿ  يیث با و ياظن  به هؼاویه که کًؿ هی جأ
  پًصـاه آو گكؾ و بىؾ آویؽحه هىصؿ هًبك بك قج پیكجهى جهیك ظٕكت بك ٌاهیاو ٌىقجيؿو

 هًیىجلمـإجهیك وی 3ؾجؾيـؿ. هی وـك ػرمـاو ؼىجهی ؼىو ككیاؾ وبىؾيؿ  ٌؿه شمغ يلك همجق
 جي جوـالهی  هـای آقهاو و جؼـالم بـه بًـؿی پای و ظن بك هكؾی پای ؼا٘ك به قج ػلی
 بـا بـالی و قٌـىه گكی، ظیلـه به قج آيها ؾٌمًايً جل بكؾو يام بؿوو هوابل ؾق و وحایؿ هی

 بلکـه، يبـىؾ ػرمـاو وهـاجال هّـاَ ؾيبال به هؼاویه، جو يظك جل کًؿ. هی هحهن جلمال بیث
 شًـگ هوـؿهات بیـاو ؾق جو بٍـىقجيؿ. جهیـك ظٕـكت ٔـؿ بك قج ٌاهیاو ؼىجوث هی

   گىیؿ: هی ِلیى
کكؾ جهام ؾق کىكه  که هؼاویه ؾق ٌام هكؾم قج بك وب و ٌحن جهام جعكیک هی  ظالی ؾق

قج ظلظ کى و  ا و آياوهای ه گلث ؼؿجیا ؼىو ؾجٌث و هی ظفق هی جل ؾًٌام به هؼاویه بك
بیى ها و جیٍاو ِلط بكهكجق کى. هؼاویه ؾق ٌام ؾق هیاو هّكهای بلًؿ و ؿفجهای قيگـیى 

لباوی به هیمـث  کكؾ و ػلی ؾق کىكه با ٌؿ ليؿگی هی و جهىجلی که بؿوو ظىاب ؼكز هی
ؼـىقؾ و جهـىجل هىـلماياو قج بـه ػـؿجلث جوىـین  وه ؾقهن، ؿفجی ؼٍـک و يـاگىجق هی

 4.کكؾ هی
 بـه يظـكي جذبات بكجی و ؾجيؿ هی باؿیة كثة قج گكوهً و وكکً قج هؼاویه يیم هكٔاوی

 لعـى، ظال  ػیى ؾق 5کًؿ. هی جوحًاؾ ككهىؾ ػماق وأٌ ؾق پیاهبك که هؼكوكی قوجیث
 جوث. جؼىجو وایك جل جك يكم بىیاق هؼاویه جل جيحواؾ ؾق هكٔاوی

                                            
 .343، 3َز ،الؿولة االهىیة ػىاهل االسؾهار و جؿػیات االيهیار ،هعمؿ. ِالبی، 1

 .342، َهى هؼالن العق ،. ؿمجلی، هعمؿ2

 .274، َؼلفاء الزطىل ،. ؼالؿ، ؼالؿ هعمؿ3

 .266. هماو، 4َ
 .71، َجاریؽًا المفحزی ػلیه ،. هكٔاوی، یىوق5
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 حسى اهام شهادت و صلح
  ٌـكوع هوابـل ؾق ٌایىـحه و ؾقوـث کاقی قج هؼاویه با ظىى جهام ِلط وهابیث

 هؼاویه با هًیىجهیكجلمإ شًگ وکًًؿ  هی جلىیك هًیىجلمإجهیك وىی جل ِلیى شًگ
ــأذیك  جعــث قج ــکج ــاجالو جعكی ــی و ػرمــاو ه ــؿ یه ظٕــكت آو ؼىجوــحه قؿن ػل  1.ؾجيً

 هحأذك ػلی وجوث  بىؾه جٌحباهی کاق هؼاویه با شًگ جِل که کًًؿ هی جلوا جكجیب بؿیى
 هىهؼیـث ؾق کـهآي وشىؾ با ظىى جهام و آوقؾه قو شًگ به کىكه ٌىقٌیاو جعكیک جل

 قج ؼالكـث و کكؾ جًمل ؼىؾ ؼالكث جل ؾهؿ جؾجهه قج شًگ جىجيىث هی و ؾجٌث هكجق هىت
، جيؿ ؾجيىحه ظٕكت آو هىت هىٔغ ؾق قج ظىى جهام ِلط آيها کكؾ. وجگفجق هؼاویه به

 ككهايـؿهاو وجوـث  کـكؾه جّـكیط ؼـىؾ هؿقجمًؿ هىهؼیث به ظىى جهام ؼىؾ چكجکه
 ؿـؾجٌحًـ كجمـػ ؾق هىشىؾ ايىیلـپح جل هـک اؼحیـًـٌ به هـجىش با که ثــؾجٌ ؿیـهؿقجمً

 جػحـكجف آو بـه هـن ػمكوػـاَ و هؼاویـه کـه کًًـؿ جیصـاؾ ػظیمی ظكکث جىجيىحًؿ هی
 بـه ِـلط ؾالیـل جل بكؼـی بیـاو ؾق جًـاهٓ وشىؾ با و ياچاق  به، ظال  ػیى ؾق 2جيؿ. کكؾه

 3جيؿ. کكؾه  جٌاقه ظىى جهام وپاه آٌلحگی
. كوـٗ يٍـؿ ؾیـؿه ظىـى جهـام ِـلط ؾقبـاقه چًؿجيیهٙلب  جؼىجو آذاق هیاو ؾق

 قٔـایث با ػلی بى ظىى گىیؿ هی االطالم والؼلمايیة وشها لىشه کحاب ؾق هكٔاوی
 وبگیكؾ  ٌکل شاهؼه ؾق کلمه ججعاؾ جا وپكؾ هؼاویه به قج آو و کٍیؿ کًاق ؼالكث هوام جل
  4ٌىؾ. پكهیم ؼىيكیمی جل

                                            
 .326، 3َز ،االيهیارالؿولة االهىیة ػىاهل االسؾهار و جؿػیات  ،. ِالبی، هعمؿ1

 .333-327، 3َز ،. هماو2

 .333. هماو، 3َ
 .336َ  ،االطالم والؼلمايیة وشها لىشهیىوق، . هكٔاوی، 4
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 حسیى اهام شهادت
 يًهاجال وجيؿ  ؾجيىحه هظلىهايه قج ظىیى جهام ٌؿو کٍحه که ظال  ػیى ؾق وهابیث

 جهـام هیـام 1،جیمیـه جبـى جبغ  به، آيها کًًؿ. يمی جأییؿ يیم قج هیاهً ،ؾجيًؿ هی لؼى ٌایىحه قج
 هعوـن هكؾم وایك و ٌام جهل بیؼث با والیحً کهقج،  یمیؿ ظکىهث هوابل ؾق ظىیى

 يظـك جل 2.ؾهًـؿ هی يٍـاو جوـالم جهـث ؾق كحًه آهؿو وشىؾ به هىبب و ؿلٗ کاقی، ٌؿه
هم    کـاق جیـى بـه قجٔی ظحی و يؿجٌث ظىیى جهام ٌؿو کٍحه ؾق يوٍی یمیؿ ،اهآي

شمم    جعكیـک بـه و ػبیؿجللـه ؾوـحىق بـه و وؼؿ ػمك ؾوث به شًایث جیى بلکه 3،نبود
 يـمؾ بـه قج جو ؼىجوـث اهآي جل ظىیى شد و این در حالی بود که خود امام انجام
، هىلماياوبیٍحك  که جؾػایی 4.کًؿٓ بیؼث ٔو گفجقؾ یمیؿ ؾوث ؾق قج ؾوحً جا ببكيؿ یمیؿ

 پفیكيؿ. يمی قج آو، جلمىلمیى جؼىجوبه ویژه 
 ؿمجلـی کًًؿ. هی جأییؿ قج هیاهً ،ؾجيىحه جهام ٌهاؾت هىثىل قج یمیؿ جلمىلمیى جؼىجو

 جو هظلىهايـه ٌـؿو کٍـحه و ظىـیى جهـام هیـام به قج هى هؼالن العق کحاب جل بؽٍی
 ظـاکن هوابـل ؾق ٔكوقی جِالظی ظكکث يىػی قج ظكکث جیى جو جوث. ؾجؾه جؼحّاَ
 بـه وقجذـث ٘كیـن جل هًّـب جیـى ٌایىـحگی ؾجٌـحى بؿوو که کًؿ هی هؼككی وحمگكی
 بـه هكچًؿ ؿمجلی کًؿ. يمی ككوگفجق شًایحی هیچ جل آو ظلظ بكجی و یاكحه  ؾوث ظکىهث
 های ياهـه قوـیؿو جل هبـل هؿیًـه جل ؼـكوز و یمیـؿ با بیؼث جل ظىیى جهام وكپیچی

 ظـال هـك ؾق ؾجيىـث هی ظىیى جهام که کًؿ هی جّكیط جها کًؿ يمی جی جٌاقه کىكیاو
 ؾجؾ. جـكشیط کكؾو بیؼث بك قج هكگ جو و کًؿ بیؼث جا کكؾ يؽىجهؿ قها قج جو یمیؿ ظکىهث

 و ياهٍـكوع یمیـؿ ظکىهـث کـه ؾجيىحًؿ هی جوالم جهث بمقگاو همه که بىؾ ظالی ؾق جیى
 ػبؿجللـهؾلیل  همیى به يؿجٌحًؿ. جو گفجٌحى کًاق بكجی هًاوبی ٘كض هیچ جها جوث وىث

 آو لبیـك بـى ػبؿجللـه کـه  ظـالی ؾق، کـكؾ هی يهـی ػكجم به قكحى جل قج ظٕكت ػبان بى
                                            

 .313َ، 2، زهًهاز الظًةجظمؿ، . جبى جیمیه، 1

 .343، َالبؿع العىلیة ،بى ػبؿجلؼمیمجػبؿ جلله ، . جىیصكی2

 .233َ، 1، زهصمىع الفحاویجظمؿ، جیمیه،  . جبى3

 .244، َرأص العظیىهمى، . 4
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 جل كـؿجی قج ؼـىؾ شاو ظىیى هیاو جیى ؾق کكؾ. هی جٍىین ػكجم به قكحى به قج ظٕكت
 جـؿجوم هىشـب جو ؼـىو جها ؼىقؾ ٌکىث ظاهك  به هكچًؿ کكؾ. یمیؿ ظکىهث بكؾو بیى
 قج یمیـؿ ظکىهث که، يیم هٙب ویؿ 1کكؾ. ووىٖ ظکىهحٍاو و ٌؿ جهىیاو ٔؿ بك ها هیام

 ؾق قج ظىـیى جهـام ٌـهاؾت و وـحایؿ هی قج ظىـیى جهـام هیـام، ؾجيؿ هی ياهٍكوع
، بكوـؿ يظـك بـه ٌکىـث ظـاهك ؾق هكچًؿ ،ؾجيؿ هی پیكولی بمقگ هویان ؾق و ظویوث

 ٌـىؾ گلحـه بمقگ های جقلي كٕایل ؾق که وؽًايی جل بىیاقی جل ٌهیؿ ؼىو جأذیك چكجکه
 2.جوث بیٍحك

 ػذی بى حجز شهادت
 جوـث ٌـؿه هی وجقؾ هؼاویه به کًىو جا هؼاویه ظکىهث لهاو جل که یهایجیكجؾ جل یکی

 بـه ظصـك ث.، جوـؼـؿج قوىل جلوؿق شلیل ِعابی، ػؿی بى ظصك کٍحى به جهؿجم
 کىكـهجی بـك هؼاویـه کـه ظکاهی به يىبث همىجقه ػلی به هلبی جقجؾت و هعبثؾلیل 
 ؾٌـمًیؾلیـل  بـه جيحواؾجت جیى کىكه بك لیاؾ جهاقت لهاو ؾق ؾجٌث. جيحواؾکكؾ  هی جؼییى

 و ظصـك، لیـاؾ قكـث. پـیً ؾقگیـكی ظؿ جا و قویؿ ؼىؾ جوز به ػلی ٌیؼیاو با لیاؾ
 ؾوـث به که ػمقجء هكز ؾق ؾهٍن يمؾیکی ؾق ككوحاؾ ؾهٍن به وکكؾ  گیك ؾوث قج یاقجيً
 ؾقبـاقه 3ٌـؿيؿ. کٍـحه یاقجيً جل جى ًٌ و ظصك هؼاویه ؾوحىق به بىؾ ٌؿه كحط ؼىؾي

 بؿوو جلؼكبی بى جبىبکك ٌىؾ. هی هٙكض هؽحللی جهىجل هؼاویه ؾوحىق به ظصك ٌؿو کٍحه
 ظن بـه کٍـؿ هی جهـام کـه قج کىـی که جوث جیى بك جِل گىیؿ هی هٕایا شىجيب بكقوی

 ؾلیـل بایـؿ جوـث کٍـحه قج ظصك ياظن  به هؼاویه که کًؿ هی جؾػا کىی جگك و باٌؿ کٍحه
 بـه ؾوـث ظصـك کـه کًـؿ هی جىشیـه گىيـه جیى قج هؼاویه قكحاق کحاب جیى هعون 4بیاوقؾ.

                                            
 .334-342، َهى هؼالن العق ،هعمؿ. ؿمجلی، 1

 .1464، 3َ، زالل القزاوػفی  ،. هٙب، ویؿ2

ـهبـی، أبىػبؿجللـه   475، 3َز ،أطؿ الغابة ،أذیك، ػمجلؿیى جبى  235، 4َز ،الـبقات الكبزی ،جللهأبىػبؿوؼؿ،  جبى. 3
 .234َ، 2ز ،طیز اػالم الًبالء ،هعمؿ بى أظمؿ

 .237، َالقىاطن هى الؼىاطن ،ػبؿجلله بى هعمؿػكبی،  جبى. 4
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 يیم هؼاویه ظلن ٌایىحه قج جو ظحی و جوث کكؾه ؼكوز ًـظاکم ابلـهو قؾ ،لؾه ٌىقي
 يٍـاو ظلـن ٌؿ هی ظلن ٌؽًّ به که هىجقؾی ؾق هؼاویه جوث هؼحوؿ چكجکه ؾجيؿ يمی
 جهـك ؾق ػرمـاو  لیـكج بـىؾ ٌـؿیؿ ٌـؿ هی جؼـكْ ظکىهحً به که هىجهؼی ؾق جها ؾجؾ هی

 1کٍايؿ. ٌؿو کٍحه به قج جو ٌىقٌیاو هوابل ؾق ظلمً و ؾجؾ يٍاو ظلن ظکىهث
ظـال  قػایـث بـه هلمم جاقیؽی های يول پفیكي ؾق وهابیث هرل جیًکه ؾلیل به جؼىجو

 هؼاویـه ؼٙـای قج ظصـك کٍـحى آوـايی  بـه يؿجقيؿ هؼاویه به بىحگی ؾل و يیىحًؿ هؼاویه
 جل، ؾجقؾ الؼىاطن هاى القىاطان کحاب ؾق ٌؿه جقجته جلکك بك که يوؿی ؾق ؿمجلی جيؿ. ؾجيىحه
 جیـى بـك» گىیـؿ: هی و کًـؿ هی جؼصـب ظصـك ٌـؿو کٍـحه ؾقباقه جلؼكبی جبى يظك جظهاق
 ظحـی، باٌؿ ِعیط قكحاقٌاو و ؾوق ظاکن واظث جل ؼٙا که جوث جیى بك جِل، جوان

 کحـاب ؾق، هكٔـاوی 2.«جوـث ياٌایىـحی وـؽى جیـى که  ظالی ؾق باٌؿ. ؼىيكیمی جگك
 هكٔـاوی کًـؿ. هی جّـكیط ظصك ٌؿو کٍحه ؾق هؼاویه جٌحباه به، ػلیه المفحزیجاریؽًا 

 ؾلیـل چهـاق بـه هؼاویه جل که کًؿ هی يول جو جل بّكی ظىى با يظكي  ججلام جظهاق ٔمى
 ثـبیؼ و ؿقيـپ به لیاؾ کكؾو هلعن ػؿی، بى ظصك کٍحى ،ػلی با شًگ بىؾ. بیمجق

 هـکـ جىشیهاجی همه نـقؿ ػلی که ؾهؿ یـه طـجىٔی ظصك باقهؾق وپه یمیؿ. بكجی گككحى
 يیـم ػایٍـه کـه ٘ىق همـاو، کًین يمـی جأییـؿ قج کاق جیى ها جوث ٌؿه ـکك ظصك هحل بكجی

 هالهـات جل يیم هؼاویه ؼىؾ ٌؿه  يول که ٘ىق هماو و کكؾ وكليً کاق جیى كجیب قج هؼاویه
 3ؾجٌث. وظٍث هكگً جل بؼؿ ظصك با

 يحیجه
 قج جهیه بًی ظکىهث آيهاوث. لهاو جلػ ظىجؾخ کًًؿه جىشیه و جهىیاو هؿجكغ وهابیث

 ٌـهاؾت و ػـؿی بـى ظصك هحل ،ظىى جهام ِلط ِلیى، ظىجؾخ و ؾجيؿ هی هٍكوع
 هًّلايه ؾیؿیؾق جیى هىٔىع  جؼىجو جها کًؿ  هی جىشیه جهیه بًی يلغ به قج ظىیى جهام

                                            
 .. هماو1

 .333، َفی هىکب الؿػىةؿمجلی، هعمؿ . 2

 .72، َجاریؽًا المفحزی ػلیههكٔاوی، یىوق . 3
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 پفیكيـؿ. هی ٌـىؾ هؼاویـه ٌؽّـیث جؽكیـب هىشب هكچًؿ قج جاقیؽی نظوای وؾجقيؿ 
 ؿقـِ اقیػـج به هاـآي يگاه جؼحالف به جهیه بًی ؾقباقه جؼىجو و وهابیث هیاو يظك  جؼحالف

 ظؿید جِعاب هبايی جوان بك ثـوهابی گكؾؾ. بكهی  لهاو آو جل قویؿه قوجیات و جوالم
 بـه هایـل قجویـاو قوجیـات ػرمايی جلکك جل هحأذك وجوث  ِعابه ػؿجلث پفیكي به ياچاق

 وکىت  با قج جوالم ِؿق جلػ ظىجؾخ و ٌماقؾ یـه کفب قج هؼاویه ؾقباقه بیث  جهل
 جهـا کًـؿ  هی جلىـیك جهیـه بًی و هؼاویـه يلـغ به يعىی به آو جىشیه وجأویل  و آو بكجبك ؾق

 هؼاویـه– وكکٍی ػىجهل و جيؿ پكؾجؼحه آيها به هكبىٖ ظىجؾخ بكقوی و بالؼىجيی به جؼىجو
 ؿهـٌ ولـي قوجیات بك هحکی قج یمیؿ بكجبك ؾق ظىیى جهام هیام و ػلی جهام هوابل ؾق

 بىـٗ بىا  چه و ٌام ؾق ؼىؾ ظکىهث ظلظ هّؿ  به هؼاویه، جؼىجو يظك جل کًًؿ. هی بیاو
 بــا شًــگ بــه قج ٌــاهیاو ػرمــاو ؼــىو بهايــه بــه جوــالم شهــاو جمــام بــك ؼــىؾ وــلٙه
 ؾقوؽ و قٌـىه و ظیلـه جل جوـحلاؾه بـا ظٕـكت آو ٌهاؾت جل په و بكؾ هًیىإجهیكجلم

 بـا بیؼـث جل شاهؼـه جِـالضا هؿف ب ظىیى جهام و ٌؿ یمیؿ ػهؿی والیث وال لهیًه
 ظکىهـث جیـى جـا کكؾ كؿج قج شايً و کكؾ ؼىؾؾجقی، بىؾ ياالین و كاون شىجيی که، یمیؿ
 ؼىؾؾجقی  ظىى جهام ِلط بكقوی جل ٌگلحی با ظال  ػیى ؾق بكؾجقؾ. هیاو جل قج كاوؿ

 کًًؿ. هی
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