آسادُ كوالي هْز
فائقِ كوالي هْز

عنوان مقاله  :سيره تربيتي امام صادق (ع)
چكيده
در تزتيت اسالهي پس اس قزآى ،سٌت ٍسيزُ هعصَهيي ،اصلي تزيي هٌثع هحسَب هي ضَد ٍ اس هعيارّاي تعييي كٌٌذُ
رٍش تزتيت هعصَهيي (ع) هاّيت آهَسُ ّاي تزتيتي قزآى كزين است چزا كِ قزآى هي فزهايذ  :پياهثز(ظ) اسَُ ًيكَ
تزاي ضواست پس اس پياهثز(ظ) هٌثع تشرگ تعلين ٍتزتيت اسالهي ،تخصَظ تزاي تطيع  ،سٌت ٍسيزُ هعصَهيي است
ٍدر هياى ائوِ هعصَهيي ،اهام صادق (ع) جايگاُ ٍيژُ اي دارد سيزا عوذُ تزيي احاديث ٍرٍايات ضيعي تِ ايطاى هٌصَب
است ٍهذّة ضيعِ تِ ايي دليل تِ هذّة جعفزي هطَْر ضذُ است
ٍتِ تزكت تزتيت هعصَهيي (ع) تِ تعثيز اهام صادق ضخصيت ّاي فزاٍاًي تِ جايي رسيذًذكِ سفيٌِ ًجاتي ضذًذ تزاي
دستگيزي عَام اس ضيعياى ٍ رٌّوَدّاي راّگطاي آى تشرگَار در سهيٌِ فزدي ،اجتواعي ،سياسي ،تزتيتي ٍ ...تزگ
سرّيٌي درتاريخ ضيعِ هي تاضذ كِ در ايي پژٍّص تِ تياى آهَسُ ّاي تزتيتي آى خَاّين پزداخت .اهيذ است كِ رُ
تَضِ اي تاضذ تزاي پَيٌذگاى راُ اهاهت.
كليد واژه ها :تزتيت ،اهام صادق (ع)  ،سيزُ
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كارشناس ارشد علوم تربيتي
كارشناس ارشد ادبيات فارسي
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ٔمسٔ8ٝ
تطثيت ا٘ؿبٖ ٚچٍٍ٘ٛي زؾتيبثي ث ٝوٕبَ اظ زيطثبظ ٕٛٞاضٛٔ ٜضز فاللٞ ٝط ا٘سيكٕٙس ٘ٚؾطي ٝپطزاظ ثٛز ٜاؾت .ا٘ؿبٖ
ثٕٞ ٝبٖ ٘ؿجت وٕٛٞ ٝاض ٜضٚيبي وٕبَ ز٘يبي ذٛيف ضا زض ؾطزاقت، ٝضٚيبي وٕبَ ذٛيكتٗ ضا ٘يعٔي پطٚضا٘س ٜاؾت
تب ث ٝثبال تطيٗ زضر ٝضقس ٚوٕبَ ا٘ؿب٘ي ثطؾس ثب فُٕ ث ٝؾيط ٜتطثيتي أبْ نبزق (ؿ) ا٘ؿبٖ ٔي تٛا٘س ث ٝضقس
ٚوٕبَ ٔٛضز٘ؾط زؾت يبثس.
آضي أبْ ث ٝؾيطٚ ٜضٚـ ذٛيف ٔي ذٛاٞس ٔطزْ ضا اظ ٌٕطاٞي ٚضالِت ث ٝؾٛي ٘ٛضٞٚسايت ٚاظ وٛضزِي ثٝ
ثيٙبيي ٚثهيطت ٚ ،اظ ر٘ٚ ُٟبزا٘ي ث ٝعطف فّٓ ٚآٌبٞي ض ٖٕٛٙٞقٛز ٚآٖ ٔٙف ٚاالي أبْ ٛٙٔٚيبت پبن ّٔٚىٛتي
آٖ حضطت ،زضالثالي ؾيطٚ ٜضٚـ ايكبٖ وبٔال ٔٙقىؽ اؾت ٚظ٘سٌي آٖ حضطت ؾطاؾط رٟبز ٚوٛقف اؾت
زضظٔيٞ ٝٙبي انالحي ٚاضقبزي ٚأبْ رع ايٗ ٚ ٓٞغٕي ٘ساقت ٝاؾت.
أبْ و ٝثب ثٙيبٍ٘صاضي انٔٚ َٛصٞت رقفطي فٛٙاٖ ضيبؾت ٔصٞت ٚپبيٌ ٝصاض فم ٝاَ ٔحٕس(ل) ضا ث ٝحك قبيؿتٝ
ٚظيجٙس ٜذٛز ؾبذت ٝاؾت  ،اظ ظٔبٖ رٛا٘ي زض زٚضاٖ حيبت پسض اضرٕٙسـ ٚپيف اظ اٖ و ٝذٛز فٟس ٜزاض أبٔت
ٌطزز تب اذطيٗ ضٚظ حيبت ض٘ذ أيع ٚؾطقبض اظ زضز ٚقىٙز ٝاـ ٕٛٞاض ٜضٚقٍٙط ٔحبفُ فّٓ ٚفُٕ ٚايٕبٖ ثٛز
ٚفمبيس فبِٕب٘ ٝا ـ و ٝاظ ايٕبٖ اِٟي ؾطچكٕٔ ٝي ٌطفت تب أطٚظ اِٟبْ ثرف ٚحطوت افطيٗ ذيُ پيطٚاٖ ٔرّم
ٚثطٌعيس ٜا ُٞثيت فهٕت ٚفضيّت اؾت ٚاظ ايٗ پؽ تبضؾتبذيع ٟٔسي (فذ) ٘يع ٕٞچٙبٖ پطت ٛافكبٖ ٚؾبظ٘سٜ
ا٘ؿبٟ٘ب ذٛاٞس ثٛز .
ثسي ٍٝ٘ٛٙاٖ أبْ نسيك ٚپيكٛاي نبزق و ٝتطثيت يبفت ٝذب٘ساٖ ٚحي ٚثطذبؾت ٝاظ ٌّعاض أبٔت ٚٚنبيت ثٛز
ٞعاضاٖ ٘فط ضا زض ٔىتت تطثيتي ذٛز زا٘ف أٛذت ٚزض ع َٛتبضيد اؾالْ ،پطچٓ ٞسايت فّٕي رٟبٖ تكيـ ضا ثط
زٚـ وكيس تب ؾطٌطزا٘بٖ ٚاح ٝؽّٕت ٚ ٚازي رٟبِت  ،زض ؾبي ٝضٚاٖ ضٚح ٘ٛاظ ٚرب٘پطٚض آٖ ث ٝؾطٔٙعَ ٘يىجرتي
 ٚضؾتٍبضي ٞسايت قس٘س اظ ا يٙؿبٖ اؾت و ٝثرف فؾيٕي اظ ضؾبِت ٚتقٟسي ضا و ٝاؾالْ ثطاي ٘يىجرتي ٚثٟطٚظي
ايٗ رٟب٘ي ٚؾقبزت ٚضؾتٍبضي آٖ رٟبٖ ثكط ث ٝفٟس ٜزاضز أبْ نبزق (ؿ) ثطفٟس ٜذٛيف ٌطفتٚ ٝث ٝا٘زبْ ضؾب٘سٜ
اؾت .
ضٚـ پػٞٚف

ضٚـ پػٞٚف حبضط اظ٘ٛؿ تحّيُ اؾٙبزي ثٛز ٜو ٝثبثطضؾي احٛاَ ٚآحبض ٚثيبٖ الٛاَ ٚاحبزيج أبْ نبزق (ؿ) ثٝ
تٛنيف آٔٛظٞ ٜبي تطثيتي اظ زيسٌب ٜآٖ أبْ ٕٞبْ پطزاذتٚ ٝپؽ اظ تحّيُ الٛاَ ٚضٚايبت ٔصوٛض ٔ،جب٘ي ،انَٛ
ٚضٚـ ٞبي تطثيتي اؾترطاد ٚاضائ ٝقس ٜاؾت.
ثبظقٙبؾي ٔفبٞيٓ 8
ٔف ْٟٛتطثيت
ٔقٙبي ِغٛي ٚاغ ٜتطثيت و ٝاظ ضيك( ٝضثٚ )ٛثٔ ٝقٙي ٘كٕ٘ٚ ٛبزازٖ ،ظيبز وطزٖ اؾت  ٚثٔ ٝقٙي پطٚضزٖ ،
پطٚضا٘سٖ ،پطٚضـ زازٖ ث ٝازة  ٚاذالق ث ٝوؿي يبززاٖ اؾتٔ( .قيٗ ،0861 ،ل ) 957اظ ٘ؾط انغالحي  ٚفّٕي
زا٘كٕٙساٖ اظ زيط ظٔبٖ تبو ٖٛٙزضثبض ٜتفؿيط ايٗ وّٕ ٚ ٝآقىبض وطزٖ ٔسِ َٛفّٕي آٖ تالـ وطز ٜا٘س أب ث ٝتفؿيط
ٚاحسي زؾت ٘يبفت ٝا٘س ٞ ٚطيه ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٔقيبض ٞب ٘ ٚمغ٘ ٝؾطات ٔ ٚ ٟٓتفبؾيطٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٌٝ٘ٛ ٝاي ؾقي
وطز ٜا٘س تقطيفي اظ تطثيت اضائ ٝزٙٞس  .زض ايٙزب ثب تٛر ٝث ٝتقبضيف ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ظٔيٞ ٝٙبي ٔرتّف تطثيت ؾقي قسٜ
تقطيفي ٘ؿجتب وّي  ٚفطاٌيط و ٝزا٘كٕٙساٖ  ٚنبحت ٘ؾطاٖ تقّيٓ  ٚتطثيت ثب زيسٌبٟٞبي ٔتفبٚت ذٛز آٖ ضا پصيطفتٝ
ا٘س اضائ ٝقٛز.
تطثيت فجبضت اؾت  8اظ فقبِيتي ٞسفٕٙس ٚز ٚؾٛئ ٝيبٖ ٔطثي ٔ ٚتطثي ثٙٔ ٝؾٛض وٕه ثٔ ٝتطثي زض ضاؾتبي
تحمك ثركيسٖ ث ٝلبثّيت ٞبي ٚي  ٚپطٚضـ قرهيت اٚزض رٙجٞ ٝبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛفطزي ،ارتٕبفي ،رؿٕي ،فبعفي
،اذاللي ،فاللي  (. ...ٚثٙبضي  ،0868،ل)47
سيزُ 8اظوّٕ ٝؾيطٌطفت ٝقس، ٜيقٙي حطوت زض ظٔيٗ ،زض ظٔيٗ ضا ٜضفتٗ ٌٚصقتٗ ٚفجٛض وطزٖ (.ؾيطٛ٘ )ٜفي ذبل
اظ حطوت ا٘ؿبٖ ٛ٘،في ضفتبض (.زِكبز تٟطا٘ي ،0857،ل)83
اّويت ٍضزٍرت تزبيت
تطثيت ثٔ ٝقٙبي ثطاٍ٘يرتٗ اؾتقسازٞب ٚلٛاي ٌ٘ٛبٌ ٖٛا٘ؿبٖ ٚپطٚضـ آٖ اؾت ٔ ،ؿبِ ٝتطثيت ٛٔٚزة ثٛزٖ ثٝ
آزاة ا٘ؿب٘ي ،اظزيطثبظ ٔٛضز تٛر ٝذطزٔٙساٖ ثٛز ضٚظٌبض ٚفهطي ضا اظ تٛر ٝث ٝايٗ ٚالقيت ٕٔ٘ ٟٓي تٛاٖ ذبِي
زيس ا٘ؿبٖ ثس ٖٚآضاؾت ٝثٛزٖ ثٔ ٝؿبئُ تطثيتي ٛٔ،رٛز زض٘س ٜاي اؾت و ٝوؿي اظ آؾيت ٚقطـ زض أبٖ ٘يؿت.ايٗ
حميمت ضا تٕبْ وتت آؾٕب٘ي ٌفت ٝا٘س و ٝتطثيت  ،ثطاي ٞط ا٘ؿب٘ي ثٙٔ ٝعِ ٝضٚح ثطاي ثسٖ ٚرب٘ي ثطاي رؿٓ اؾت.
ثٙبثطايٗ ،تطثيت أطي ضطٚضي ٔٚفيس ثطاي ا٘ؿبٖ اؾت.ضطٚضتف ثساٖ حس اؾت و ٝا٘ؿبٖ فبلس تطثيت فبلس ٕٝٞ
چيع ٔي ثبقس .اظ عطف زيٍط وٛزن ث ٝز٘يب ٔي آيس ٚزض حبِي و ٝاظتٕبْ آٌبٞي ٞب ٚاعالفبت ٔطثٛط ث ٝايٗ رٟبٖ
ٚرٟبٖ ثقسي فبضي ٚزضفبنّ ٝعٛال٘ي يب وٛتب ٜثبيس حبُٔ ٔيطاحي فؾيٓ اظ تبضيد ٚفطٚ ًٙٞض ٜاٚضزٞبي ربٔقٝ
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ٌصقتٚ ٝحبَ ٌطززٚ ٚتٟٙب زض ؾبي ٝتطثيت اؾت و ٝشٚ ٗٞاؾتقساز وٛزن آٔبز ٜؾبذتٚ ٝثبضٚض ٔي قٛز.اظزيس
التهبزي  ٓٞتطثيت أطي ضطٚضي اؾت ظيطا اظ ضا ٜاٖ ٔي تٛاٖ ثطاي ثيىبضاٖ وبض تٟي ٝوطز.وٕجٛز ٔترههبٖ ضا
رجطاٖ ٕ٘ٛز،ٜأط تِٛيس ضا آؾبٖ وطز،ٜثطٔيعاٖ زضأسٞب افعٚزٚ ٜزضرٕـ،ظ٘سٌي ضا ض٘ٚك ٚنفبيي ثركيس.اثٛفّي ؾيٙب
فيّؿٛف ثعضي ٔقتمس اؾت ؤ ، ٝقّٓ زض أط تطثيت ٚآٔٛظـ ث ٝعطق ظيط فُٕ وٙس.وٛزن ضا اظ وبضٞبي ظقت زٚض
وٙس  ٚثب الطاٖ ذٛة ٔحكٛض ؾبظز ٌبٞي اٚضا تكٛيك ٚظٔب٘ي تٟسيس ٕ٘بيس ثٍٙٞ ٝبْ آٔٛذتٗ ،ضٚئ ٝقتسِي زاقتٝ
ثبقس ،عفُ ضا ثكٙبؾس ٚعجـ ٚلطيح ٝاٚضا ثؿٙزس  .شٚق ٚقٛق عفُ ضا زض ا٘تربة ٙٞط ٚپيك ٝضفبيت وٙس تب فٕال ثٝ
وؿت ٔقبـ ذٛوٙس.
اّويت تزبيت اس دیذگاُ اسالم  8زض إٞيت تطثيت ٕٞيٗ ثؽ و ٝتحمك ٌٞٛط آزٔي ٔٛٙط ثساٖ اؾت چٙب٘چٝ
ٔكٕ َٛتطثيت نحيح ٚالـ قٛز فطقت ٝذٛي ٌطزز ٚاٌط اظ آٖ ثي ثٟطٔ ٜب٘س ٘ ٝتٟٙب اؾتقساز ٞب  ٚأىب٘بت ثبِم ٜٛاـ
ثٞ ٝسض ٔي ضٚز  ٚثّى ٝث ٝاغّت احتٕبَ ث ٝلٟمطا ٔي ضٚز ثٔ ٝطتج ٝثٟبئٓ ثُ فطٚتط اظ آٖ تٙعَ پيسا ٔي وٙس .زض لطآٖ
ثيف اظ ٞعاض ٔطتج ٝذسائي تقبِي ث ٝفٛٙاٖ ضة  ٚنس ٞب ٔطتج ٝثب ٚنف فبِٓ  ٚفّٓ شوط قس ٜاؾت ( .قىٞٛي
،0860،ل)95زض قي ٜٛپيبٔجط (ل) ٚائٕ ٝاعٟبض ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب  ٚقٛاٞس ثؿيبضي زاَ ثط إٞيت تطثيت اؾت  .تطثيت
زؾت ٝرٕقي  ٚفطزي زض ٞط قطايغي  ٚحتي زض ؾرت تطيٗ ثطذٛضز ٞب ،ذغجٞ ٝبي أيط إِٙٔٛيٗ (ؿ) ٚأبْ حؿيٗ
(ؿ)زض ٔيبزيٗ ر ٚ ًٙآحبض زضذكبٖ تطثيتي اٟ٘ب  ٕٝٞحبوي اظ تٛر ٚ ٝإٞيت تطثيت اؾت .
احبزيج ٔٙم َٛاظ پيبٔجط اوطْ (ل) ٚأبٔبٖ  ٚضٞجطاٖ ٚالقي اـ ضارـ ث ٝفضيّت فّٓ  ٚفّٕبء ٔ ٚتقّٕبٖ زض
حس ثؿيبض ٌؿتطز ٜاي ٘ؾط ٞط ٔحممي ضا زض وتت حسيج ث ٝذٛز رّت ٔي وٙس (حزتي  0865،ل )34زض حسيخي
ضؾ َٛذسا (ؿ) زض إٞيت تطثيت ٞ ٚسايت ا٘ؿبٟ٘ب ٔي فطٔبيس ِِ« 8بَٖ يَٟسِاهلل ثِهَ ضَرُالٌ ٚاحساً ذيطُيِه َِٔٗ اِسُ٘يب َٔٚب
فيٟب » «اٌط ذسا٘ٚس ثٚ ٝؾيّ ٝت ٛيه فطز ضا ٞسايت وٙس ثطاي ت ٛثٟتط اؾت اظ ز٘يب  ٚآ٘چ ٝو ٝزض ز٘يبؾت ».
ٔفٞ ْٟٛسايت زض تقّيٓ  ٚتطثيت اضظـ ٚيػ ٜثطذٛضزاض اؾت ثؿيبضي اظ ٔترهبٖ تقّيٓ ٚتطثيت ٞ،سايت  ٚتقّيٓ
 ٚتطثيت ضا زٔ ٚفٔ ْٟٛتطازف تّمي ٔي وٙٙس ث ٝؾرٗ زيٍط تقّيٓ ٚتطثيت ضا ٕٞبٖ ٞسايت فطز يب ربٔق ٝتّمي ٔي
وٙٙس ( .قطيقتٕساضي ،0841 ،ل ) 92
آهَسُ ّاي تزبيتي اهام صادق ( ع )
پيكٛايبٖ ٔقهٔ ْٛب ٞط وساْ زض ظ٘سٌي ذهٛني  ٚارتٕبفي ٕ٘ ٝ٘ٛوبُٔ اذالق حؿ ٚ ٝٙؾيطت پيكطفتٚ ٝ
وبُٔ اؾالٔي ثٛز٘س  ٚؾطاؾط ظ٘سٌي قبٖ زضؾٟبي ضٚقٙي اظ ضٚقٟبي انيُ اؾالْ زض  ٕٝٞاثقبز ظ٘سٌي ثٛز ٜاؾت
 ٚثٞ ٝيچ ٔقطٚفي أط ٕ٘ي وطز٘س رع آ٘ى ٝذٛز پيكتبظ آٖ ثٛز٘س  ٚاظ ٞيچ ٔٙىطي رٌّٛيطي ٟ٘ ٚي ٕ٘ي ٕ٘ٛز٘س رع
آ٘ى ٝذٛز ٘رؿتيٗ پيكي ٌيط٘س ٚ ٜتبضن آٖ ثٛز٘س ...
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ؾزبيبي اذاللي  ٚفضبئُ ا٘ؿب٘ي  ٚنفبت ّٔىٛتي أبْ نبزق ( ؿ ) زض ؾغح ٚاالتط اظ آٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت وٝ
ثتٛاٖ زض ايٗ ٔمبِٛٔ ٝضز اضظيبثي زليك ٌيطز تٟٙب ثٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝبيي اظ وطزاضٞب  ٚافٕبَ آٖ ثعضٌٛاض اقبضٔ ٜي قٛز تب زض
ظ٘سٌي فطزي  ٚارتٕبفي ٔؿّٕب٘بٖ  ٚپيطٚاٖ ٔٛضز اؾتفبز ٚ ٜثٟطٌ ٜيطي لطاض ٌيطز .
اعزاض اس تَاضع ٍ كزًش در بزابز ستوگزاى
أبْ نبزق ( ؿ ) ضئيؽ ٔصٞت زض ثطاثط ؾتٍٕطاٖ ٕٞيك ٝحبِت ٔٙفي  ٚؾّجي ضا زاقت ٞ ٚطٌع زض ثطاثط آ٘بٖ
وط٘ف  ٚتٛاضـ اظ ذٛز ٘كبٖ ٘ساز ٜاؾت أبْ زض تفؿيط آيُٚ ٝاترَصٚا ِٔٗ ز ِٖٚاهلل آ٘بٖ رع پطٚضزٌبض ٔقجٛز زيٍط زض
پيف ٌطفتٙس آي 60 ٝاظ ؾٛضٔ ٜطيٓ ٔي فطٔبيس ٔ 8مهٛز زض ايٗ آي ٝضوٛؿ  ٚؾزٛز ٘يؿت ثّىٙٔ ٝؾٛض اعبفت ٚ
فطٔب٘جطزاضي اظ ٔطزاٖ نبحت ٘بْ ٔ ٚمبْ اؾت پؽ ٔي افعايس ٞط وؿي ٔرّٛلي ضا زض ٔقهيت ذبِك اعبفت وٙس ثٝ
فجٛزيتف تٗ زاز ٜاؾت  ٚا ٚضا ثٙسٌي ٕ٘ٛز ٜاؾت .
ثٙبثطايٗ أبْ نبزق ثط  ٕٝٞافطاز ربٔقٚ ٝارت وطز و ٝثب ٚاِيبٖ ظٚضٌ ، ٛاظ ثبال تب پبييٗ  ٚزض ٞط ٔطتج ٚ ٝزض ٞط
ضتجٔ ٚ ٝمبٔي وٞ ٝؿتٙس ٕٞ ،ىبضي ٘ىٙٙس ( اؾس حيسض ،0879 ،ل  ) 53أبْ وبض ثب آٖ ٞب  ٚوؿت زضآٔس اظ آٖ ضا ٜضا
حطاْ ٔي قٕطز ٔ ٚطتىت ايٗ حطاْ ضا اظ فصاة اِٟي ثطحصض ٔي زاقت  ٚايٗ ٌٙب ٜضا اظ ٌٙبٞبٖ وجيطٔ ٜي زا٘ؿت .
ظيطا وٕه وطزٖ ث ٝؽبِٓ  ،يقٙي اظ ثيٗ ثطزٖ تٕبْ حك  ٚظ٘س ٜوطزٖ تٕبْ ثبعُ .
اهام ( ع ) ٍ ّوگاهي با تَدُ ّاي هحزٍم :
زض ثرف ذهٛنيبت اذاللي  ٚضٚحي ثبضظ أبْ ( ؿ ) ٔي تٛاٖ ٕٞطاظي ٕٞ ٚىبضي ا ٚضا ثب ٔطزْ ؾتٕسيسٚ ٜ
زضٔب٘س ٜثيبٖ ٕ٘ٛز  ٚاضتجبط ٔؿتميٓ ا ٚضا ثب تٛزٞ ٜبي ٔؿتضقف ٔ ٚحط ْٚظٔبٖ ٘كبٖ زاز ثي آ٘ى ٝزض ايٗ ٍ٘طـ ٚ
ٕٞسضزي تٛرٟي ث ٝآييٗ ٔ ٚصٞت  ٚيب ذهٛنيبت ضٚحي آ٘بٖ قس ٜثبقس وٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝبيي اظ فّٕىطز أبْ ث ٝنٛضت
ٔتٛاتط زض وتبثٟبي حسيج آٚض ز ٜقس ٜاؾت و ٝثركي وٛچه ٘ ٚبچيع اظ ٕ٘ٛزاضٞبي تزّي ضٚحي ٝتبثٙبن ٔ ٚهساق
ثبضظ ذهٛنيبت ضٚحي آٖ ثعضٌٛاض ثٛز ٚتزّي ٌب ٜزضؾٟبي ؾبظ٘سٚ ٜآٔٛظ٘س ٜاؾت و ٝاظ آٖ پيكٛاي ٔقهْٛ
نبزضٌكت ٝاؾت .
داًش بزاي ّوِ :
أبْ نبزق ( ؿ ) فّ ٚ ْٛزا٘كٟبي ثباضظـ ضا فمظ ثطاي ٔطزْ ظٔبٖ ذٛز ٕ٘ي ذٛاؾت  ،ثّى ٝآٟ٘ب ضا ثطاي ٕٝٞ
افهبض  ٚتٕبْ ٘ؿّٟب ٔي ذٛاؾت  ٓٞ ،چٙبٖ و ٝأبْ ث ٝيبضاٖ ذٛز تٛنئ ٝي فطٔٛز و ٝضٕٗ زا٘ف ا٘سٚظي  ،زيٍط
فضبئُ  ٚوٕبالت ضا  ٓٞتحهيُ وٙٙس اظ رّٕ ٝفطٔٛز  8اٌط قٕب ثبتمٛي  ٚضاؾتٍ ٚ ٛأيٗ  ٚذٛـ اذالق ٚ
٘يىٛضفتبض ثبقيس ٌ ،فتٔ ٝي قٛز  8ايٗ ٌ ٝ٘ٛا٘س ٔٙؿٛثبٖ ث ٝأبْ رقفط  ٚثسيٗ ٚؾيّ٘ ٗٔ ٝيع ذٛقحبَ ٔي قٚ ْٛ
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ذيّي  ٓٞذٛقحبَ ٔي ق ، ْٛأب اٌط چٙيٗ ٘جبقس  ٚثطاي ٔٗ اؾجبة ٘ ٚ ًٙفبض ثكٛيس [ زقٕٙبٖ ث ٝقٕبتت ] ٔي
ٌٛيٙس  8تطثيت قسٞ ٜبي رقفط ايٗ ٌ ٝ٘ٛا٘س  ( .وّيٙي  ،د  ، 9ل  ، 484حسيج پٙزٓ ).
أبْ نبزق ( ؿ ) ٕٞعٔبٖ ثب تٛر ٝث ٝاضظـ فّٓ  ٚتطغيت ث ٝتحهيُ  ٚعّت آٖ  ،ث ٝتقؾيٓ  ٚثعضٌساقت فّٕب ٚ
زا٘كٕٙساٖ  ٓٞتٛنئ ٝؤوس فطٔٛز ٚ ٜزض حسيخي فطٔٛزٞ 8 ٜط وؽ فمي ٚ ٝزا٘كٕٙس ٔؿّٕب٘ي ضا احتطاْ وٙس  ٚا ٚضا
ثعضي ثساضز  ،ذسا٘ٚس زض ضٚظ ليبٔت اظ ا ٚضاضي  ٚذكٛٙز ذٛاٞس ثٛز ِٚ ،ي ٞط وؽ يه فمي ٚ ٝزا٘كٕٙس زيٙي ضا
تٞٛيٗ  ٚتحميط وٙس  ،ذسا٘ٚس زض ضٚظ حكط ثط ٚي ذكٓ ذٛاٞس ٌطفت .
در هعاشزت با هزدم  :ذّمٟبي ٘يى ٚ ٛوٕبالت  ٚفضبئُ ٘فؿب٘ي ا٘ؿبٖ ٌبٞي ث ٝنٛضت غطايع عجيقي  ٚذهّتٟبي
فغطي ٞؿتٙس ٌ ٚبٞي  ٓٞثب تقّٓ  ٚيبزٌيطي  ٚوؿت حبنُ ٔي قٛز  ٚاٌط ٔب ؾيط ٚ ٜضٚـ ظ٘سٌي ٞبقٓ ٚ
فطظ٘ساٖ ا ٚضا ٔٛضز ثطضؾي ٔ ٚغبِق ٝلطاض زٞيٓ آ٘بٖ ربٔـ ٞط زٛ٘ ٚؿ فضبئُ  ٚوٕبالت ثٛز ٜا٘س .
زض ايٗ ٔيبٖ زلت زض ؾيط ٜأبْ نبزق ( ؿ ) ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝقرهيت آٖ حضطت  ،اٍِ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٛاي ثٛز ٜاظ
قرهيت ضٚحب٘ي رسـ حضطت ٔحٕس ( ل )  ،و ٝقرهيت ٞط فطز ٔط ٖٛٞفُٕ  ٚوطزاض اٚؾت  ٚاٌط أبْ زض
ظ٘سٌي ذٛيف ِت ث ٝؾرٗ ٕ٘ي ٌكٛز  ،فّٕىطز يٍب٘ ٝزِيُ  ٚثطٞب٘ي ٔي تٛا٘ؿت ثبقس ثط پبوي عيٙت  ،فّ ٛعجـ
ٚ ٚاالئي ذٛيٟب  ٚذهّتٟبي ا. ٚ
أبْ زض ظ٘سٌي فبزي ذٛز  ٚزض ٔقبقطت ثب ٔطزْ  ،آٖ ٌٔ ٝ٘ٛي ظيؿت ٝو ٝزض ٔيبٖ يبضاٖ  ٚانحبثف اٍ٘كت ٕ٘ب
ٕ٘ي قس ٚ ٜعٛضي ؽبٞط ٕ٘ي ٌطزيس ٜو ٝزض ٔيبٖ ٔطزْ ث ٝزاقتٗ زثسث ٚ ٝوجىجٔ ٝكرم ثبقس  .اظ زيٍط ضفتبضٞبي
٘يىٛي أبْ ثب ٔطزْ ٕٟٔ ،بٖ ٘ٛاظ ي آٖ حضطت ثٛز ٜاؾت ٚ ،لتي أبْ زض ذب٘ ٝاـ ٕٟٔب٘ي ٔي زاقت ثطايكبٖ ؾفطٜ
ٔي ٌكٛز  ٚثٟتطيٗ  ٚپبويع ٜتطيٗ غصاٞب ضا ثطايكبٖ ٔي آٚضز ٔ ( .ؾفط  ، 0845 ،ل ) 812
أبْ اظ قست فالل ٝاي و ٝث٘ ٝيىٛئي  ،احؿبٖ  ،اعقبْ  .ظيبضت ٔطزْ زاقت  ،انحبة  ٚيبضا٘ف ضا ث ٝنطاحت ٚ
يب ث ٝاقبض ٚ ٜوٙبي ٝث ٝآٖ ٘ٛؿ وبضٞب فطا ٔي ذٛا٘س  ٚ ،چ ٝثؿب وٙبي ٚ ٝاقبض ٜزض تكٛيك ث ٝيه وبض  ٚفّٕي ظيجبتط ٚ
ثٟتط ثبقس  ٚضفتبض أبْ ثب ٔطزْ عٛضي اؾت وٌٛ ٝيب ٔطزْ رٍّٕي افضبي ذب٘ٛاز ٚ ٜثطازضاٖ  ٚوؿبٖ اٞ ٚؿتٙس  ٚايٗ
أط قٍفتي ٘يؿت  ٚضٞجط  ٚأبْ زض ضاثغ ٝثب أت ذٛيف ثبيؿتي چٙيٗ ثبقس .
ًصيحت پذیزي :
اظ فالئٓ ذطزٔٙسي رٛاٖ ٞ ٚط ا٘ؿب٘ي آٖ اؾت و ٝث ٝپٙس  ٚا٘سضظ ٌٛـ فطا زٞس  ٚؾرٗ ٘هيحت وٙٙس ٜضا
ثپصيطز  ،ظيطا آزْ رب٘ ٚ ُٞبثرطز اظ ضٚي تىجط ٘ ٚرٛت  ٚث ٝپٙساض ايٗ و٘ ٝهيحت وٙٙسٔ ٜي ذٛاٞس فيٛة ا ٚضا
فبـ وٙس  ،ث ٝپٙس  ٚا٘سضظ تٛرٕ٘ ٝي وٙس  ٚانٛالً قرم ٘بزاٖ  ٚاحٕك ٕ٘ي ذٛاٞس ث٘ ٝمبيم  ٚوؿطي ٞبي ٚرٛز
ذٛيف پي ثجطز  .ا ٚاظ ايٗ ٘ىت ٝغبفُ اؾت و ٝؽٟٛض فيٛة ٘ ٚمبيم  ،ذٛز وٕه ٔي وٙس و ٝا٘ؿبٖ ث ٝانالح ذٛز
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 ٚضفـ آٖ وؿطي ٞب ثپطزاظز ِ .صا أبْ نبزق ( ؿ ) ث ٝفٛٙاٖ آٔٛظـ  ٚعطح يه انُ پطٚضقي فطٔٛز  8لَبََ أَحَتُّ
إِذَْٛاِ٘ي إَِِيَّ َْٔٗ أَِٞسَى إَِِيَّ فُيُٛثِي ( ٚؾبئُ اِكيق ، ٝد  ، 09ل  ) 93ثٟتطيٗ زٚؾتبٖ ثطاي ٔٗ آٖ وؽ اؾت وٝ
فيجٟبي ٔطا ث ٗٔ ٝپيكىف وٙس [ ٌ ٚط٘ ٝأبْ ٔقه ٚ ْٛزٚض اظ ٘مم ثٛز ٜاؾت ]  ٚ .أبْ ( ؿ ) پصيطـ ٘هيحت ضا
ثٔ ٝؤٔٗ أطي الظْ ٔي زا٘س .
هشَرت ٍ رایشًي :
آٖ وؽ و ٝثب نبحجبٖ فمُ  ٚثيٙف ٔكٛضت وٙس ثٟتطيٗ ضاٟٞب  ٚفبِي تطيٗ ٌطيعٌبٟٞب زض ثطاثطـ ؽبٞط ٔي قٛز
 ٚپطزٞ ٜب ٛٔ ٚا٘ـ اظ ؾط ضاٟٞبي پيطٚظي وٙبض ٔي ضٚز  ٚاظ ِغعقٍبٟٞب ٔحفٛػ ٔي ٔب٘س  .أبْ نبزق ( ؿ ) ثطاي ٔب
اظ ضٚي ايٗ حميمت پطز ٜثطزاقت ٚ ٝفطٔٛز ٞ 8طٌع ٞيچ ا٘ؿب٘ي اظ ٔكٛضت ضطض ٕ٘ي ثيٙس ٞ ٚالن ٕ٘ي قٛز .
زض ٔمبْ اضقبز  ٚضإٙٞبيي ثٔ ٝكٛضت  ٚضايع٘ي زض ٔكىالت  ٚضٚيسازٞب فطٔٛز  8چٔ ٝب٘قي زاضز وٞ ٝط ٌب ٜثطاي
يىي اظ قٕب ٔكىّي پيف آٔس آٖ ضا ثب ٔطزي فبلُ ٔ ،تسيٗ  ٚثبتمٛا زض ٔيبٖ ثٍصاضز  ٚثب أ ٚكٛضت وٙس ؟ أب ثٝ
ٔكبٚضا ٖ ٘يع تٛنيٞ ٝبيي زاضز  ٚث ٝوؿب٘ي و ٝعطف ٔكٛضت لطاض ٔي ٌيط٘س تصوطاتي ٔي فطٔبيس  8اظ رّٕ ٝآ٘بٖ ضا
ث ٝضفبيت ذيطذٛاٞي فطٔبٖ زاز ٚ ٜاظ فبلجت ذيب٘ت ثطحصض زاقت ٝاؾت .
عطَفت ٍ هْزباًي اهام صادق ( ع ) :
أبْ زض ٘يىي ٟٔ ٚطثب٘ي ثٔ ٝطزْ ٞ ،يچ فطلي لبئُ ٕ٘ي قس ٔ ٕٝٞ .طزْ اظ ايٗ ٘ؾط ثطاي أبْ يىؿبٖ ثٛز ٜا٘س چٝ
٘عزيه  ٚيب زٚض  .ظيطا  ٕٝٞوؿب٘ي و ٝأبْ زض زَ قت ث ٝآٟ٘ب نّ ٚ ٝاحؿبٖ ٔي وطز  ٚيب اظ ٔحه٘ َٛرّؿتبٖ ثٝ
آ٘بٖ ٔي ثركيس  ،اظ وؿب٘ي ٘جٛز٘س و ٝث ٝأبٔت ا ٚافتمبز زاقتٚ ٚ ٝاليت  ٚظفبٔتف ضا پصيطفت ٝثبقٙس  .پؽ ٕٝٞ
ٔؿّٕب٘بٖ تب آ٘زب و ٝأبْ ٔي تٛا٘ؿت ٔ ،كِٕ َٛغف ٔ ٚحجت  ٚاحؿبٖ ا ٚثٛز ٜا٘س .
عشت ًفس :
فعت ٘فؽ ايٗ اؾت و ٝآزٔي وطأت ذٛز ضا حفؼ وٙس  ٚذٛز ضا زض ٔطتجٙٔ ٝبؾت ذٛز لطاض زٞس ثعضٌٛاضي ٚ
فعت اظ رّٕ ٝؾقبزت ٞبيي اؾت و ٝآزٔي زض ايٗ فبِٓ ث ٝآٖ ٔي ضؾس  .ؾجت ايٗ ثّٙسي ٔٙعِت ٕٞبٖ ضفتبضٞب ٚ
وطزاضٞبي ٔرتّفي اؾت و ٝآزٔي ٚفك ذٛاؾتٞ ٝبي يه ربٖ ٌطأي وٌ ٝطايف ث ٝضفقت  ٚثّٙسي زاضز ا٘زبْ ٔي
زٞس  ٚ ،ذٛيف ضا زض ربيٍب ٜذٛز ٔي ٟ٘س  ٚآٖ چ ٝضا قبيؿت ٝايٗ ربيٍب ٜاؾت ا٘زبْ ٔي زٞس أبْ نبزق ( ؿ ) زض
ايٗ ثبضٔ ٜي فطٔبيس َِ 8ب يَْٙجَغِي ُِِّْٕؤِِْٔٗ أَْٖ يُصََِّ َ٘فْؿَ ُٝلُّْتُ ثَِٕب يُصَُِّ َ٘فْؿَ ُٝلَبََ يَسِذُُُ فِيَٕب يَتَقَصَّضُ ِٔ ُْٝٙقبيؿت٘ ٝيؿت
ٔؤٔٗ ذٛز ضا شِيُ وٙس  .پطؾيس٘س  8چٍ ٝ٘ٛذٛز ضا شِيُ ٔي وٙس ؟ فطٔٛز  8وبضي ا٘زبْ زٞس و ٝاظ آٖ پٛظـ ثرٛاٞس
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ثسيٟي اؾت و ٝآِٛز ٜقسٖ ث ٝپؿتي ٞب  ٚضشائُ  ،ا٘ؿبٖ ضا شِيُ ٔي وٙس  ٚا ٚضا ث ٝؾمٛط ٔي وكب٘س  ٚ .ضٚقٗ
اؾت و ٝفضيّت ٞب لسض ٙٔ ٚعِت ا٘ؿبٖ ضا ثبال ٔي ثط٘س  ٚفعت ٘فؽ ث ٝا ٚفغب ٔي وٙٙس .
تعزیف اهام جعفز صادق اس ادب :
زض تبضيد رٟبٖ ؾبثم٘ ٝساضز و ٝازة  ٚفّٓ  ،زض ٞيچ ٔىتجي ٔصٞجي ث ٝا٘ساظ ٜفطٔ ًٙٞصٞجي أبْ رقفط نبزق
إٞيت زاقت ٝثبقس أبْ ٔي زا٘ؿت ٔ ٚي ٌفت و ٝيه ٔؤٔٗ  ،ثطاي ايٗ و ٝزاضاي ايٕبٖ ٔتميٗ ثكٛز ثبيس اظ فّٓ ٚ
ازة ثطذٛضزاض ثبقس  .ايكبٖ زض ٔٛضز ازة تقطيف ربٔقي وطز ٜاؾت اٌ ٚفت ٝاؾت و ٝازة فجبضت اظ ربٔ ٝايؿت
و ٝثط آ٘چٔ ٝي ٌٛيٙس ٔ ٚي ٘ٛيؿٙس ٔ ٚي پٛقب٘ٙس تب زض ٌٛـ  ٚش ٗٞق٘ٛٙس ٚ ٜذٛا٘ٙس ٜربِت تط رّ ٜٛوٙس  .ازة
ٕٔىٗ اؾت فّٕي ٘جبقس  ،أب فّٓ ثس ٖٚازة ٚرٛز ٘ساضز و ٝايٗ  ٓٞيه تقطيف ربٔـ ٛٔ ٚرع اظ اضتجبط ازة ٚ
فّٓ اؾت ٕٞ ٚبٖ عٛض و ٝأبْ رقفط نبزق ( ؿ ) ٌفت زض ٞط فّٓ  ،ازة ٞؿت أب زض ٞط ازة ٕٔىٗ اؾت فّٓ
٘جبقس ٙٔ ( .هٛضي  ،ل ) 065
أبْ رقفط نبزق ( ؿ ) اظ رّٕ ٝافطاز ٘بزض ثٛز و ٝث ٝازة  ٚفّٓ ٞط ز ٚفالل ٝزاقت  ٚثبالي ؾط رقفط نبزق
(ؿ) زض ٔحّي و ٝثطاي تسضيؽ ٘كؿت ٝثٛز ايٗ ثيت ث٘ ٝؾط ٔي ضؾس ِ 8يؽ اِيتيٓ لس ٔبت ٚاِسٜ

اٖ اِيتيٓ يتيٓ

اِقّٓ  ٚاالزة يقٙي يتيٓ آٖ ٘يؿت و ٝپسضـ ٔطز ، ٜثّى ٝآٖ اؾت و ٝاظ فّٓ  ٚازة ثي ثٟطٔ ٜي ثبقس  ٚ .زض ربئي
زيٍط فطٔٛز  8زا٘ف ا٘سٚظيس ٕٞ ٚطا ٜآٖ ذٛز ضا ث ٝثطزثبضي ٔ ٚتب٘ت آضاؾتٌ ٝطزا٘يس  ٚ .زض حسيج زيٍط ٔي فطٔبيس 8
٘ؿجت ث ٝقبٌطزاٖ ذٛز تٛاضـ  ٚفط ٚتٙي وٙيس  ٚزض ثطاثط اؾتبز ٔ ٚقّٓ ذٛز ٔٛزة ثبقيس ٞ ٚيچ ٚلت ٞ ٚطٌع اظ
فبِٕبٖ  ٚزا٘كٕٙساٖ ذٛزذٛأ ٚ ٜتىجط ٔجبقيس و ٝايٗ ضفتبض ثبعُ ٘ ٚبزضؾت قٕب  ،حمب٘يتتبٖ ضا اظ ٔيبٖ ٔي ثطز ( .
االٔبِئ ، 0849،زّؽ  ) 05ايٗ والْ أبْ پٙسي ثؿيبض زليك  ٚآٔٛظقي فٛق اِقبزٚ ٚ ٜاالؾت  .ظيطا ثس ٖٚقجٟٝ
زا٘كي و ٝثب تٛاضـ  ٚفطٚتٙي  ٚازة ٕٞطا٘ ٜجبقس  ،ث ٝحبَ ا٘ؿبٖ ؾٛزٔٙس ٘رٛاٞس ثٛز  .حبَ ايٗ ا٘ؿبٖ ٔي ذٛاٞس
ٔقّٓ  ٚآٔٛظٌبض ثبقس  ٚيب ٔتقّٓ  ٚآٔٛظـ ثيٙٙس ، ٜچٔ ٖٛطزْ عجقبً اظ اقربل ذٛزذٛا ٚ ٜذٛزپؿٙس ٔ ،تٙفط ٚ
ثيعاض٘س  ٚايٗ نفبت ضشيّ ٝثبفج ٔي قٛز ٔطزْ ث ٝؾرٙبٖ ٘يىٔ ٚ ٛغبِت حك ا٘ؿبٖ  ٓٞتٛر٘ ٝىٙٙس .
تلفيك علن ٍ عول :
أبْ نبزق ( ؿ ) تٟٙب ث ٝتحهيُ فّٓ  ٚزا٘ف تطغيت ٕ٘ي فطٔٛز ، ٜثّىٔ ٝي فطٔٛز ٜاؾت وؿب٘ي و ٝزا٘ف ٔي
آٔٛظ٘س  ،زض فُٕ ث ٝآٖ ثىٛقٙس  .تقّٕٛا اِقّٓ ٔب قتٓ اٖ يقّٕٛا افّٗ يٙفقىٓ اهلل ثبِقّٓ حتي تقّٕٛا ث ٝالٖ اِقّٕبء
ٕٞت ٟٓاِطفبيٚ ٝاِؿفٟبء ٕٞت ٟٓاِطٚاي ( ٝفالٔٔ ٝزّؿي  ،د  ، 9ل ٞ )85ط چٔ ٝي ذٛاٞيس زا٘ف ثيبٔٛظيس  ٚؾغح
اعالفبت فّٕي ذٛز ضا ثبال ثجطيس ِٚ ،ي ذسا٘ٚس اظ فّٓ  ٚزا٘ف قٕب ؾٛزي فبيستبٖ ٘رٛاٞس وطز ٍٔط ايٙى ٝث ٝآٖ
فّٓ فُٕ وطز ٜثبقيس  ،ظيطا وٛقف  ٓٞ ٚزا٘كٕٙساٖ ثط فُٕ اؾت ِٚي ٕٞت ثيرطزاٖ ثط ضٚايت ٘ ٚمبِي تٟٙبؾت .
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٘ ٚيع فطٔٛز ٔ 8خُ وؿي ؤ ٝي زا٘س ِٚي فُٕ ٕ٘ي وٙس ٔ ،خُ قٕقي ( چطاغي ) اؾت و ٝثٔ ٝطزْ ضٚقٙبيي ٔي زٞس
ِ ،يىٗ ذٛز ضا ٔي ؾٛظا٘س .
أبْ نبزق ( ؿ ) ثب ٌفتبض ٕٞطا ٜوطزاض ٔ ،طزٔبٖ ضا آٔٛظـ ٔي زاز (اٌط اٌٛ ٚيٙس ٜوٛ٘ٛا زفب ٜاِٙبؼ ثغيط اِؿٙتىٓ
ثٛز ٔطزْ ضا تٟٙب ثب ظثبٖ زفٛت ث ٝذيط ٘ٚيىي ٘ىٙيس ذٛز ثيكتط ٔٚمسْ تط اظ  ٕٝٞث ٝآٖ ٔتقٟس ٚفبُٔ ثٛز ٚزض افٕبَ
ٚوطزاض ذٛيف ٘كبٍ٘ط ؾيٕبي ا٘جيب ٚنبِحيٗ ٘يىٛوبض ثٛز(.فميمي ثركبيكي ،ل)04
چطا و ٝقي ٜٛضٞجطاٖ ٔقهٞ ْٛسايت ا٘ؿبٟ٘ب ث ٝضا ٜضاؾت ثب ؾرٗ  ٚفُٕ اؾت ٔ .زّؽ زضؼ أبْ ( ؿ ) اظ
نبحجبٖ فمبيس ٌ٘ٛبٌ ٖٛپط ٔي قس  .زا٘كٕٙساٖ ٔصاٞت زيٍط  ٚپيطٚاٖ ا٘سيكٞ ٝبي ٔربِف ٌطز أبْ ( ؿ ) حّمٔ ٝي
ظز٘س  ٚايكبٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبي فّٕي زضٚؼ ذٛز ضا ث ٝايكبٖ اضائٔ ٝي زاز٘س  ( .اؾس حيسض ،0879 ،ل ، 34
د)2
عفَ ٍ گذشتأبْ 8
أبْ نبزق ( ؿ ) زض ففٌ ٚ ٛصقت  ٚزض ثعضٌٛاضي  ٚؾٕبحت وٓ ٘ؾيط ثٛز اٞ ٚطٌع ثسيٟب ضا ثب ثسي ٔمبثّ ٝثٔ ٝخُ
ٕ٘ي فطٔٛز ثّى ٝثب ٚر ٝثٟتط  ٚث ٝنٛضت ٘يىٛتط  ٚقبيؿت ٝتط ذٛقطفتبضي ٔي ٕ٘ٛز  ،ا ٚثب ٔقبقطيٗ  ٚذسٔتٍعاضاٖ
ثب ٟٔطثب٘ي ضفتبض ٔي وطز ٔي ٌٛيٙس ضٚظي يىي اظ ذسٔتٍعاضاٖ ضا زض پي حبرتي فطؾتبز ا ٚتبذيط ٕ٘ٛز أبْ پكت ؾط
ا ٚضفت  ٚزيس و ٝا ٚذٛاثيس ٜاؾت أبْ ٔٙتؾط ٔب٘س تب ثيساض قٛز ٍٙٞبٔي و ٝثيساض قس أبْ ثب ٟٔطثب٘ي فطٔٛز  8چ ٝقسٜ
اؾت و ٝقت  ٚضٚظ ٔي ذٛاثي ؟ قت ٔبَ ت ٚ ٛضٚظ ثطاي ٔب ثبقس ثٟتط ٘يؿت ؟ ٍٙٞبٔي و ٝاعالؿ ٔي ضؾيس پكت
ؾط ا ٚافطازي ثسٌٛيي وطز ٜا٘س ٔي ايؿتبز ٕ٘ ٚبظ ٔي ٌعاضز  ٚزض حك غيجت وٙٙس ٚ ٜثسٌ ٛزفب ٔي فطٔٛز زض نٛضتي
و ٝا ٚلبزض ثط ا٘تمبْ ثٛز ِٚي ٞطٌع ذٛز ضا ثب ايٗ افىبض آِٛزٕ٘ ٜي ؾبذت ٔي فطٔٛز ٞطٌع زض فف ٛشِت ٘يؿت  ٚزض
ا٘تمبْ فؾٕت ٚرٛز ٘ساضز  ٚثبظ ٔي فطٔٛز ٞ 8طٌع ا ظ ٔبَ نسلٕٛ٘ ٝزٖ ٘مهبٖ پيسا ٕ٘ي وٙس  ٚثٙس ٜذسا ضا اظ ففٛ
رع فعت  ٚؾطثّٙسي ٕ٘ي افعايس ٞط آ٘ىؽ و ٝثطاي ضضبي ذسا تٛاضـ  ٚفطٚتٙي وٙس ذسا٘ٚس ٔتقبَ ا ٚضا ؾطثّٙس
ٔي وٙس  ( .فميمي ثركبيكي  ،ل ) 06
سخاٍت:
أبْ زض ؾربٚت  ٚايخبض ذّف  ٚيبزٌبض ضاؾتيٗ  ٚنبزق أبْ فّي ثٗ اثيغبِت ( ؿ ) ثٛز ا ٚثركي اظ زضآٔس ذٛز ضا
ٚلف ضفـ اذتالف  ٚحُ ٔكبرط ٜز ٚثطازض ٔؿّٕبٖ تقييٗ وطز ٜثٛز و ٝغبِجبً ثط اؾبؼ أٛض ٔبِي ٔٙبظفٔ ٝي وٙٙس ٚ
ؾفبضـ وطز ٜثٛز ايٗ أط اظ زيٍطاٖ پٛقيسٔ ٚ ٜرفي ٍ٘ ٝزاقت ٝقٛز أ ٚقتمس ثٛز و ٝوٕبَ احؿبٖ زض ؾ ٝچيع ٟ٘فتٝ
اؾت  -0 8ؾطفت  ٚتقزيُ زض ذيطات  -9وٛچه قٕطزٖ  ٚتهغيط ذيطات ذٛيف  -8زض پٟٙبٖ زاقتٗ  ٚؾطي
ٕ٘ٛزٖ آٖ .
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اظ ايٗ ض ٚثيكتط اٚلبت احؿبٟ٘ب ٘ ٚيىٛوبضيٟبي ذٛز ضا ٔرفي اظ ا٘ؾبض ٔطزْ ا٘زبْ ٔي زاز ٍٔط آٖ و ٝزض افكبء آٖ
ذيط ٔ ٚهّحت ٚاالتطي ٚرٛز زاقت ٝثبقس  ٚايٗ ثساٖ ؾجت ثٛز ٜاؾت و ٝايكبٖ ٕ٘ي ذٛاؾتٙس آحبض شِت  ٚذٛاضي
٘يبظ ضا زض چٟط٘ ٜيبظٔٙس ثجيٙٙس  ٚوط٘ف حبرتٕٙس ضا زض ثطاثط قرم زاضا  ٚفغبوٙٙسٔ ٜكبٞس ٜوٙٙس  .ؾربٚت  ٚثصَ
ا ٚثٟتطيٗ زِيُ ققٛض ارتٕبفي ا ٚثٛز ٚ ٜپٟٙبٖ ٔ ٚرفي زاقتٗ آٖ  ،زِيُ ٚرساٖ زيٙي  ٚاحؿبؾبت فٕيك ٔصٞجي
اٚؾت .
أبْ ٞسيٞ ٝب  ٚثرككٟبي ظيبز  ٚوالٖ ثٔ ٝطزْ ٔي زاز  ،ث ٝعٛضي و ٝقرم ثيٛٙا پؽ اظ زضيبفت نّ ٚ ٝفغبي
أبْ احؿبؼ ٘يبظ  ٚتٍٙسؾتي ٕ٘ي وطز  .أبْ نبزق ( ؿ ) ثٔ ٝقّي ٔي فطٔٛز  8ثب نّ ٚ ٝثركف  ،فاللٔ ٚ ٝحجت
ٔطزْ ضا ث ٝؾٛي ذٛز رّت وٗ ظيطا ذسا٘ٚس فغب  ٚثركف ضا ضٔع ٟٔط ٔ ٚحجت  ٚت٘ ًٙؾطي  ٚثرُ ضا وّيس
فساٚت  ٚزقٕٙي لطاض زاز ٜاؾت ث ٝذسا ؾٌٙٛس ! ايٙى ٝقٕب چيعي اظ ٔٗ ثرٛاٞيس  ٗٔ ٚآٖ ضا ث ٝقٕب ثس٘ ، ٓٞعز
ٔٗ زٚؾت زاقتٙي تط اظ آٖ اؾت و ٝاظ ٔٗ چيعي ٘رٛاٞيس  ٓٞ ٗٔ ٚچيعي ث ٝقٕب ٘س ٚ ٓٞزض ٟ٘بيت ٘ ،ؿجت ثٗٔ ٝ
احؿبؼ وي ٚ ٝٙزقٕٙي وٙيس ( .قيد عٛؾي ٔ، 0202،زّؽ )80
علن آهَسي اس دیذگاُ اهام :
أبْ رقفط نبزق ( ؿ ) فّٓ ضا ايٗ ٌ ٝ٘ٛتقطيف وطزٞ ٜط چيعي و ٝث ٝآزٔي ثيبٔٛظز فّٓ اؾت  ٚفميس ٜزاقتٙس وٝ
ثقس اظ ارطاي احىبْ زيٗ  ،ثطاي يه ٔؿّٕبٖ ٚارت تط اظ ازة  ٚفّٓ چيعي ٘يؿت زض فطٔ ًٙٞصٞت رقفطي فطا
ٌطفتٗ فّٓ  ٚازة اظ ٚارجبت فطزي  ٚارتٕبفي ٔؿّٕيٗ ث ٝقٕبض ٔي آيس .
أبْ فميس ٜزاقت وٛ٘ ٝؿ ثكط  ،زض زٚض ٜعٛال٘ي ظ٘سٌي ذٛز زض ايٗ رٟبٖ  ،فمظ ٔست ٞبي وٛتب ٜضا اذتهبل
ث ٝفّٓ زاز ٜاؾت  ٚثيكتط اظ فّٓ ثطي ثٛز ٚ ٜز ٚچيع ا ٚضا اظ فّٓ زٚض ٔي وطز  .ا٘ َٚساقتٗ ٔطثي ٔ ٚقّٓ تب ايٙىٝ
ٚي ضا تكٛيك ث ٝفطاٌطفتٗ فّٕ٘ ْٛبيس  .ز ْٚتٙجّي ا٘ؿبٖ  ٚايٗ و ٝچ ٖٛفطاٌطفتٗ فّٓ ظحٕت زاقت ا٘ؿبٖ اظ آٖ
وبض ثبظحٕت ٔي ٌطيرت .
زض حٛظ ٜفّٕي ٝرقفطي ٔ ٚسضؾ ٝأبْ نبزق ( ؿ ) و ٝرٕبفت ظيبزي اظ آٖ فبضك اِتحهيُ قس٘س ٞطٌع زا٘ف ثطاي
قٟطت  ٚوؿت افتربضات  ٚذٛزٕ٘بيي  ٚفرطفطٚقي  ٚأخبَ آٖ آٔٛذتٕ٘ ٝي قسٞ ٚ ٜسف قبٌطزاٖ ايٗ ٔىتت ٚ
ايٗ زا٘كٍب ٜرع آٔٛذتٗ فّٓ ثطاي ٘فؽ وٕبَ  ٚذسٔت ث ٝقطيقت  ٚزيٗ ٘جٛز ٜاؾت  .اٌط احيب٘بً افطازي ٘يع ثٛز٘س
و ٝاظ ايٗ ذظ ٔؿيط ذبضد ٔي قس٘س  ٚزچبض ا٘حطاف ٔي ٌكتٙس أبْ نبزق ( ؿ ) آ٘بٖ ضا اظ حٛظ ٜذٛز ٔي ضا٘س ظيطا
ثب ٞسف  ٚضٚـ أبْ ؾبظٌبضي ٘ساق ت  ٚزاضاي آٖ عيٙت  ٚؾطقت پبن ٘جٛز٘س ٕٞ ٚيك ٝأبْ پيكبپيف تسضيؽ ٚ
تقّيٕف  ،قبٌطزاٖ ذٛز ضا ثب پٙس  ٚا٘سضظ ٔٛحط ؾيطاة ٔي فطٔٛز  .أبْ ( ؿ ) اظ زا٘ف پػٞٚبٖ ٔي ذٛاٞس و ٝفّٓ ضا
ثطاي تحهيُ وٕبَ  ٚذسٔت ثٔ ٝطزْ ثيبٔٛظ٘س  ٚزا٘كي و ٝث ٝغطو ضيب  ٚتؾبٞط ٔ ،جبٞبت  ٚفرطفطٚقي  ٚيب
ٔزبزِ ٚ ٝوكٕىف تحهيُ ٔي قٛز ٔ ،فيس  ٚؾٛزٔٙس ٘رٛاٞس ثٛز ثّى ٝضطض  ٚآؾيت ذٛاٞس زاقت  ٓٞ ،چٙبٖ وٝ
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تطن تحهيُ فّٓ  ٚزا٘ف ث ٝايٗ فّت و ٝزضزؾط  ٚظحٕت زاضز ٘كب٘ ٝحٕبلت  ٚثي ذطزي اؾت  ٚقطْ  ٚحيبيي
ؤ ٝب٘ـ ضقس  ٚتىبُٔ ا٘ؿبٖ قٛز  ٚا ٚضا زض ٔطتج ٝپؿت ٍ٘ب ٜزاضز  ،نفت ضشيّ ٝاؾت ٘ ٚىٞٛيس . ٜفّٓ  ٚزا٘كي
ٔفيس ث ٝحبَ ربٔق ٝاؾت و ٝپرف قٛز  ٚثٔ ٝطزْ ؾٛز ثطؾب٘س ٌٚ ،ط٘ ٝچطاغي و ٝرّٛي ٘ٛض آٖ ضا ٌطفت ٝثبقٙس ،
چ ٝفبيس ٜاي زاضز ؟
زضثبض ٜتكٛيك ث ٝتقّٓ  ٚيبزٌيطي چ ٝرّٕ ٝاي اظ ايٗ ضؾبتط  ٚثب ٔقٙي تط ٔي تٛا٘س ثبقس و ٝفطٔٛز  8اعّج ٛاِقّٓ
 ِٛٚثرٛو إِٟذ  ٚقك ااِزح زض رؿتزٛي زا٘ف ثبقيس  ِٛٚثب زَ ث ٝزضيب ظزٖ  ٚأٛاد عٛفب٘ي ضا قىبفتٗ .
(فالٔٔ ٝزّؿي  ،د  ، 05ل ) 951
أبْ نبزق ( ؿ ) انحبة  ٚقبٌطزا٘ف ضا ث ٝزا٘ف آٔٛظي  ٚوؿت ٔقطفت ٘يع تكٛيك  ٚتطغيت ٔي فطٔٛز  ٚثٝ
آ٘بٖ فطٔٛز ِ 8ؿت احت اٖ اضي اِكبة ٔٙىٓ االغبضيب في حبِيٗ أب فبِٕب أ ٚتقّٕب  ( ...فالٔٔ ٝزّؿي  ،د  ، 0ل
 ) 051ز ٚؾت ٘ساضْ يىي اظ قٕب رٛا٘بٖ ضا رع زض يىي اظ ز ٚحبَ ثجي ، ٓٙيب زا٘كٕٙس  ٚفبِٓ يب زا٘كزٔ ٚ ٛتقّٓ ،
 ٚزض غيط ايٗ ز ٚنٛضت ٔمهط ٞؿتيس ٞ ٚط ٔمهطي ٌٕطاٞ ٚ ٜط ٌٕطاٞي ٌٙبٞىبض اؾت .

٘تيزٌ ٝيطي 8
ثٙبثطايٗ تطثيت ظيط ثٙبي حيبت ،اؾبؼ فضيّت،ضيك ٝحميمت ٚضإٙٞبي ا٘ؿبٖ ث ٝؾٛي ؾقبزت زض  ٕٝٞقئٖٛ
ظ٘سٌي اؾت  ٚؾيط ٜظ٘سٌي آٖ أبْ ٕٞبْ زضؼ اؾالْ قٙبؾي ٚافٕبَ ٚوطزاض ا ٚزضؼ تٛحيس ٚذساقٙبؾي ثٛز اٚثط
ٞيچ ٔقطٚف ٚذيطي زؾتٛض ٕ٘ي زاز رع ا٘ى ٝذٛز پيكطٚ ٚپيكمسْ ا٘زبْ اٖ ثٛز ايكبٖ ٕ٘ ٝ٘ٛثبضظ ٔٚؾٟط افالي
نفبت پؿٙسيسٚ ٜاذالق حٕيس ٜثٛز ،اٚزض ٌفتبض ذٛز ضاؾتٍٚ ٛزض پٛيٙسٌي حميمت زضؾتىبض ٚزا٘كٕٙس ٚفبُٔ ثٝ
ٌفتبض ذٛيكتٗ ثٛز ٚ .ثب غٛض ٚتفحم زض ظ٘سٌي أبْ نبزق (ؿ) ذهٛنب زض اثقبز قرهيت ٚحيبت ارتٕبفي
ايكبٖ زضٔي يبثيٓ و ٝؾرٙبٖ ٚؾيط ٜآٖ أبْ  ٚضٚـ ٞبي تطثيتي ايكبٖ  ٕٝٞاثقبز ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ضا زض ثطزاقت ٚزض
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تالـ ثطاي تهفي ٝاذالق ٚغطائع ا٘ؿبٖ ٚرٟت زٞي ٔطزْ زض ٔؿيط ذٛثي ٚنالح ٞٚسايت ثٛز  ٚثب فُٕ ث ٝؾيطٜ
تطثيتي أبْ نبزق (ؿ) ا٘ؿبٖ ٔي تٛا٘س ث ٝضقس ٚوٕبَ ٔٛضز٘ؾط زؾت يبثس.

فْزست هٌابع :
لطآٖ ٔزيس .
اؾس حيسض  ، ) 0879 ( ،أبْ نبزق ( ؿ ) ٔ ٚصاٞت ا ُٞؾٙت ٔ ،تطرٓ  8ؾيسفّيطضب ٘ميت پٛض ،ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ
ازيبٖ ٔ ٚصاٞت  ،د  ، 9لٓ .
ثٙبضي  ،فّي ٍ٘ ، ) 0868 ( ،طـ ثط تقبُٔ فم ٚ ٝتطثيت ثب تبويس ثط ٘مف فم ٝثط تطثيت ٛٔ ،ؾؿ ٝآٔٛظقي أبْ
ذٕيٙي  ،لٓ .
1

حزتي ٔ ،حٕسثبلط  ) 0865 ( ،آزاة تقّيٓ  ٚتطثيت زض اؾالْ  ،زفتط ٘كط فط ًٙٞاؾالٔي تٟطاٖ .
حيسض  ،اؾس  ، 0879 ،أبْ نبزق ( ؿ ) ٔ ٚصاٞت ا ُٞؾٙت ٔ ،تطرٓ  8فطيساِسيٗ فطيس فهط ٔٚحٕسحؿيٗ ؾطا٘زبْ
 ،ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜازيبٖ ٔ ٚصاٞت  .لٓ.
زِكبز تٟطا٘ي ٔ،هغفي(،)0857ؾيط٘ ٜجٛي ٙٔ،غك فّٕي ٚ ،ظاضت فطٚ ًٙٞاضقبز اؾالٔي  ،تٟطاٖ.
قىٞٛي  ،غالٔحؿيٗ  ، ) 0860 ( ،تقّيٓ  ٚتطثيت ٔ ٚطاحُ آٖ  ،ا٘تكبضات آؾتبٖ لسؼ ضضٛي ٔ ،كٟس .
قطيقتٕساضي  ،فّي (  ) 0841تقّيٓ  ٚتطثيت اؾالٔي ٟ٘ ،ضت ظ٘بٖ ٔؿّٕبٖ ،تٟطاٖ .
قيد عٛؾي،االٔبِي، )0202( .ا٘تكبضات زاضاِخمبف ،ٝلٓ.
قيد نسٚق،االٔبِي)0849(،ا٘تكبضات وتبثرب٘ ٝاؾالٔي.ٝ
فالٔٔ ٝزّؿي  )0768( ،ثحبضاال٘ٛاض  ،د  ، 9ٚ05زاضاحيبءتطاث اِقطثي ثيطٚت.
وّيٙي ٔ،حٕسثٗ يقمٛة )0843(،اِىبفي  ،د ، 3چبح زاضاِىتت اؾالٔي  ،تٟطاٖ.
ٔقيٗ ٔ ،حٕس  ، ) 0864 ( ،فط ًٙٞفبضؾي ،ا٘تكبضات فطٔ ًٙٞبٞطخ  ،تٟطاٖ .
ٔطوع ٔغبِقبت اؾالٔي اؾتطاؾجٛضي ٔ ،غع ٔتفىط رٟبٖ قيق ) 0852 ( ، ٝتطرٕ ٝشثيح اِٙٔ ٝهٛضي  ،ؾبظٔبٖ
ا٘تكبضات ربٚيساٖ .
ٔؾفط ٔ ،حٕسحؿيٗ  ، ) 0845 ( ،نفحبتي اظ ظ٘سٌب٘ي  ،أبْ رقفط نبزق ( ؿ )  ،ا٘تكبضات ضؾبِت لّٓ .
ٔٛؾٛي وبقب٘ي  ،ؾيسٔحٕسحؿٗ  ، ) 0857 ( ،ثط أبْ نبزق ( ؿ )  ٚأبْ وبؽٓ ( ؿ ) چٌ ٝصقت  ،ا٘تكبضات
ٌٞٛط ا٘سيك ،ٝتٟطاٖ.
ٚؾبئُ اِكيق ،)0217( ٝد ٛٔ ،09ؾؿ ٝآَ اِجيت الحيبءاِتطاث ،لٓ .
ًام ًٍام خاًَادگي :آساد كوالي هْز  -فائقِ كوالي هْز
اخزیي هذرك تحصيلي  :كارشٌاسي ارشذ
رتبِ علوي :غيز ّيات علوي
رشتِ تحصيلي :علَم تزبيتي – ادبيات فارسي
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هحل فعاليت :دفتز فزٌّگ اسالهي – دبيز
جٌسيت  :سى
تلفي ثابت48362 0624-48362 3680:
تلفي ّوزاُ41 88083 2:
دٍرًگار3 2:

48362

پست الكتزًٍيكي a.kamalymehr@aiau.ac.ir:
هقالِ ارائِ هي دّن
اصل هقالِ بِ ّوزاُ سي دي ارسال گزدیذُ است
تاریخ 1 /8/ 3

اهضاء
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