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اّم ه نُهُالو در نْان نا افعاد ةٌ  نا ةٌ َهعٍای کُتاً نطت اىؽاىَا َادت کعدً ةٌ دلْل اّيکٌ

گْعىط، َهع وُالىی ه ةْؾ از ٍغار  رؼيط در آؼتاىٌ نعگ كعار نی ؼالگی کٌ نی 51ػ  41ؼو 

ؿُد کٌ آصع  رؼط ه ةعای ةُنی اّو ؼؤال نىعح نی ؼال ةعای افعاد، غْع َادی ةٌ ىٌع نی

اّو ٍهٌ َهع وُالىی داؿتٌ ةاؿط؟ ه اقالو آن ؿضف در انُرات رهز چگُىٌ نهکو اؼت کؽی 

ىُؿط، چٌ کارٍاّی اىذام  صُرد، چٌ نی چٌ نی  کيط؟ ی زىطگی صُد چگُىٌ زىطگی نی نعً

پاؼش دّگع... تا اه ٍم  کيط ه صالقٌ دٍَا ؼؤال ةی دٍط ه چگُىٌ اؼتعازت ه تفعّر نی نی

ٍا ةٌ قُرت  ر ةاؿط، کٌ التتٌ اّو نُرد ةعای نا اىؽانتعی ةعصُردا ٍهاىيط آىَا از َهع وُالىی

ُّر نی ؿُد ه زال اّيکٌ اّيىُر ىْؽت ه ةا دكت در ازُاالت  ّک آرزهی دؼت ىْافتيی نتك

ؿُد، نيتَی اّو ةؽتگی ةٌ  ًاٍعی ه ةاويی ه نؽائل دّگع، اّو انکان ةعای نا ٍم فعاٍم نی

ٍا ارزاىی داؿتٌ اؼتفادً  ٌ چْغ را ةٌ نا اىؽانصُدنان دارد کٌ چگُىٌ از انکاىات صطاهىط کٌ ٍه

 کيْم ه َهعی نفْط ه وُالىی داؿتٌ ةاؿْم.

از دهلٌ افعادی کٌ َهع وُالىی دارد ه ةاَث ؿک ه ؿتٌَ در نْان اىؽاىَای انعهزی ؿطً، َهع 

وُالىی زنعت نَطی )َخ( اؼت کٌ َلها ه داىـهيطان را نتَُت صُد ؼاصتٌ ه ٍع کؽی ةٌ 

 د اّـان اةعاز َلْطً کعدً... در اّو نلالٌ ةٌ ةعرؼِ اّو نؽالٌ نِ پعدازم.ىَُی در نُر
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نا ؿُْْان نُتلطّم کٌ نَطی نَُُد فعزىط انام زؽو َؽکعی کٌ انام دهازدٍم نا ؿُْْان وتق ازادّث 

«إن ٍظا األنع ال ّيلنی زتی ّهنی فَْم اجيا َـع صلْفٌ»هاردً از رؼُل صطا کٌ فعنُدىط 
1

ال ّغال » ه 

«الطّو كائهاو زتی تلُم الؽاَة أه ّکُن َلْکم اجيی َـع صلْفٌ کلَم نو كعّؾ
2

االئهة نو ةُطی اجيا »ه  

«َـع اهلَم َلی ه راةَُم َلی ه جانيَم َلی ه َاؿعٍم َلی ه آصعٍم نَطی
3

ةاؿط ه در ؼانعا در ؼال  نی 

ی پْانتع اکعم زىطً  زىْو اّو انام از ذرٌّ( ٍذعی نتُلط ؿط ه از آن رهز تا ةٌ زال هدُد ىا256ّا  255)

کيط ه ةيا ةٌ صُاؼت الَی تا قطٍا ؼال دّگع ةٌ ٍهْو نيُال زىطگی ه َهع  اؼت ه در زال غْتت زىطگی نی

تُاىط داؿتٌ ةاؿط، تا در زنان نُْيی از وعؼ صطاهىط ًَُر کيط ه ةا ًَُرش زنْو را پع از  وُالىی ٍم نی

اىگْغ اؼت، در زالی  ٍا نلطاری ىانلهُس ه ؿگفت و َهع وُالىی ةعای نا اىؽانَطل ه داد ىهاّط. نيتَی اّ

کٌ اگع کؽی از زْث تعکْتات دؽهاىی در کهال اَتطال ةاؿط ه تهام اَناء ه دُارح ةطن ٍهٌ ؼالم ه 

ىْعهنيط ةاؿيط ه دؼتُرات پغؿکی ٍم نعاَات ؿُد ه در اوُهٌ ه اؿعةٌ رَاّت اَتطال ؿُد ه از انعاض 

ٍا دهر ةاؿط ه صالقٌ ٍهٌ چْغ ةٌ هكت، قعؼ رهح ه دؽم ةـُد، چيْو فعد نهتازی اؼتُطاد دارد  یةْهار

 کٌ چيطّو ةعاةع افعاد نتُارؼ ىُع صُد، ةلکٌ قطٍا ؼال ّا ةْـتع از آن زىطگی کيط.

ه داىؾ  ةيا ةعاّو َهع وُالىی ه غْع نتُارؼ انام زنان را ىتاّط ّک نـکل ه دهر از ذٍو تكُر کعد، ةلکٌ َلم

داىط، لظا چُن هدُد  انعهزی َهع ةؽْار دراز را ةا زفي ىْعهی دُاىی ه ؿاداةی ّک انع کانالو نهکو نی

زنعت ةع َالم صاکی الزم ه معهری اؼت، پػ زتهاو ٍم ةاّط َهع وُالىی داؿتٌ ةاؿط ه صطاهىط كادر 

يٌْم کيط تا چيْو فعد کانلی را تُاىط دؼتگاً آفعّيؾ ه ؼلؽلٌ َلل ه نُلُالت دَان را وُری ت نىلق، نی

 ةٌ َيُان انام، پْـُا ه صلْفٌ ةعای اٍل زنْو كعار دٍط تا ةٌ نلكُد ىَاّی صُد ةعؼط.

 

                                                           
 .4565، ح 3، ص 6. قسْر نؽلم0 ج 1

 .1453، ص 3قسْر نؽلم0 ج . 2
 .45، ح 62، ص 5ج   . دانٍ األصتار30
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ٍٍ ٍإمَّا ٍفْ ٍكًتابي ٍإنَّ ًذٍم»فعناّط0  صطاهىط در كعآن نی ًٌُقٌص ٍوُي ٌعٌىٍر ٍَ ًهًوا ًٌٓعىٌَّر ٍوُي ٌوًعىَّري ًهًما ٌٓ ًك ًعًنى امنَّ

«ًٍٓسٔرى
4

ؿُد، نگع در کتاب صطا جتت اؼت ه  کيط ه ّا از َهعش کاؼتٌ ىهی ... ه ٍْچ کػ َهع وُالىی ىهی 

 اّو کار ةعای صطاهىط آؼان اؼت.

لظا ةَتعّو دلْل ةع انکان چْغی هكُع آن اؼت، ه از وعؼ دّگع در نياةٍ تارّضی افعادی را ؼعاغ دارّم کٌ 

ؼيت َهعی وُالىی دارىط نحالو زنعت صنع ىتی کٌ از زنان زنعت نُؼی ه ّا  ؿٌُْ ه اٍلةياةع رهاّات 

 كتل از زنعت نُؼی ةُدً اؼت ه ٍهچيْو زنعت َْؽی ه زنعت ادرّػ پْانتع ه ...

در کتاب ّياةٍْ الهُدة
5

ه التْان فی اصتار قازب الغنان گيذی ؿافُی 
6

ةياةع رهاّت قعّر در اّو کتب هارد  

کييط ه َهعی  ٌ زنعت صنع ه ذهاللعىْو ه الْاس ه َْؽی زىطً ٍؽتيط ه رهی زنْو زىطگی نیؿطً اؼت ک

 وُالىی دارىط...

ٌَ ًكاًن ٍوُي اُمٌىًستٍِّحًٔي»فعناّط0  پػ انکان َهع وُالىی داؿتو ةُْط ىْؽت نحالو صطاهىط در كعآن نی ًُّما أًًَّ ، ًفًن

ٍُّم ٌُٓتًعٌثّ ٍَ ٍإًمى ًٓ ٌٍ «ًنًمًنٍتًث ٍفْ ًةُط
4

پعداصت تا رهز كْانت در  ُّيی0 ه اگع اه ةٌ ؼتاّؾ ه تؽتْر صطا ىهی 

 کعد. ؿکم ناٍی زّؽت نی

 تُان ةعداؿت کعد.  چٌ ةؽا از اّو آٌّ انکان زىطً ناىطن زنعت ُّىػ در ؿکم ناٍی تا رهز كْانت را نی

در تفؽْع کـاؼ زنـضعی
5

ْانت زىطً در ؿکم هارد ؿطً کٌ اگع تؽتْر گفتو زنعت ُّىػ ىتُد تا رهز ك 

 ناىط، چُن ًاٍع تُتْع ةٌ ػ لتث ػ زىطً ناىطن اؼت. ناٍی نی

در کتاب نكلر دَاىی ه نَطی نَُُد
6

از دّطگاً اٍل ؼيت هارد ؿطً، کٌ وتق ًاٍع آٌّ ؿعّفٌ ةعداؿت  

ت ؿُد کٌ زىطً ناىطن ُّىػ در ؿکم ناٍی تا رهز كْانت نؽتلغم زىطً ناىطن صُد ناٍی ىْغ تا رهز كْان نی

                                                           
 .11آٌّ   . ؼُرً فاوع40
 .344، ص 3ج   . ّياةٍْ الهُدة50

 .63. التْان فی اصتار قازب الغنان گيذی0 ص 6

 .144ه  143ؼُرً قافات0 آّات  4
 . تفؽْع کـاؼ زنضـعی0 ذّل ٍهْو آٌّ.5
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ةاؿط، چُن در قُرت نعدن ناٍی ه نتالؿی ؿطن دؽم، آن َيُان ػ لتث ػ در ؿکم ناٍی نُيا ىطارد ه  نی

ّا در كعآن
11

ًٌةي ٍإمَّا ًخُىٍسًٔي ًعاواو»فعناّط0  صطاهىط نی  ٍُِه ًأُمًف ًس ؛ از اّو آٌّ َهع زنعت ىُح کٌ «ًفًنٍتًث ٍفٔ

اىط، ه در رهاّات  ؼال ىُؿتٌ 2511َهع زنعت را ؿُد، التتٌ در کتاب تُرات  ٍغار ؼال ةُد فَهْطً نی

نُكُنْو در کتاب کهال الطّو ه اتهام اليُهة نعزُم قطهؽ
11

از انام قادؽ ذّل ٍهْو آٌّ ؿعّفٌ  

 ؼال نعدم را فله ةٌ صطاپعؼتی ه ٍطاّت دَُت کعدً. 651( هارد ؿطً کٌ زنعت ىُح 14)َيکتُت / 

ٍای نتهادی از صُاب ةْطار ؿطىط ةطهن  َف کٌ پػ از ؼاله ٍهچيْو دعّان غْع َادی ةُدن َهع اقساب ک

اىگْغتع اؼت؟ کؽی کٌ از آب ه  ؼال وُل کـْط، ه زال کطام ؿگفت 316ٍْچ آب ه غظاّی کٌ ىغدّک ةٌ 

ةاؿط ه از آب ه غظا ه ... اؼتفادً  غظا ه ... اؼتفادً ىکعدً ةٌ كطرت الَی ه ّا کؽی کٌ قطٍا ؼال َهعش نی

 کيط؟ نی

 

فلؽفٌ زىطً ناىطن زنعت نَطی )َخ( ةا آن َهع وُالىی چٌ صُاٍط ةُد؟ کها اّيکٌ زنعت َْؽی ه ةعصی 

دّگع از افعاد اّو َهع وُالىی را دارىط. نحالو در کتاب غاّة الهعام
12

هارد ؿطً کٌ نكلست ه فلؽفٌ زىطً ةُدن  

َُر زنعت نَطی ه اكتطا ةٌ آن زنعت در ىهاز اّو اؼت کٌ اٍل کتاب زنعت َْؽی ه ىغهل اه ٍيگام ً

ی نعدم دَان، نؽلهان  پْانتع اؼالم را کٌ صاتم پْانتعان اؼت تكطّق کييط ه ةٌ اه اّهان ةْاهرىط، تا ٍهٌ

ؿُىط چُن ةَتعّو دّو ىغد صطاهىط کٌ از ٍع لساظ کانل ه اکهل از تهام ادّان الَی گظؿتٌ اؼت، ٍهْو 

ؼالم اؼت کها اّيکٌ در كعآندّو ا
13

ٍَ اُمٍإُسًناٌم»ةٌ آن اؿارً ؿطً اؼت   ًٌُد امنَّ ه از وعؼ دّگع « ٍإنَّ امدًِّٓي ٍع

ی زىطً ناىطن دّدال ةا آن کٌ کارش فؽاد ه ًلم ه تتاٍی اؼت )ه اهؼت کٌ نطَی صطاّی در آصع  فلؽفٌ

                                                                                                                                                                                     
 .311صؽعهؿاٍی0 ص . نكلر دَاىی ه نَطی نَُُد0 6

 .14. ؼُرً َيکتُت0 آٌّ 11

 .315ه  314، ص 46. کهال الطّو ه تهام اليُهٌ نعزُم قطهؽ0 ةاب 11

 چاپ كطّم. 124، فكل آصع ةاب 412. غاّة الهعام0 ص 12
 .16. آل َهعان0 آٌّ 13
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از ةاول تـضْف دٍيط ه ةٌ وعؼ تکانل کيط( اّو اؼت کٌ نعدم آزناّؾ ؿُىط ه ةا ةكْعت زق را  زنان نی

 زعکت کييط.

 

در کتاب نَُُد ادّان
14

نيتٌعی از آّت اللٌ ؿْش آكا ةغرگ تَعاىی قازب الظرٌُّ ىلل ؿطً  نعزُم آّت اللٌ 

کٌ ّکی از َلهای ةغرگ زنعت نَطی )َخ( را در صُاب دّط ه از اّـان دلْلی ةعای وُل َهع آن زنعت 

ٌَ ًكاًن ٍوُي اُمٌىًستٍِّحًٔي »آٌّ ؼؤال کعد ه آن زنعت  ًُّما أًًَّ ٍُّم  ،ًفًن ٍَ ٍإًمى ًٓ ٌٍ «ٌُٓتًعٌثًّنًمًنٍتًث ٍفْ ًةُط
15

را ةٌ آن  

 ؿضف نتظکع ؿطىط کٌ تُمْر اّو آٌّ ؿعّفٌ را در ؼىعٍای كتل گفتْم.

 

. در کتاب فعائط الؽهىْو1
16

رهاّتی از اةو َتاس از پْانتع هارد ؿطً کٌ نعد َُّدی ةٌ ىام ىُحل از پْانتع  

دادىط، در ّکی از اّو ؼؤاالت نُمُع زنعت نَطی ةْان ؿط ه پْانتع  ه زنعت دُاب نیؼؤاالتی کعد 

کائو فی انتی نا کان فی ةيی اؼعائْل زظه اليُل ةاليُل هاللظً ةاللظً هإن الحاىی »... دُاب آن را اّيىُر داد0 

ةيی اؼعائْل رخ دادً  صُاٍط ةگُّط زُادث ه دعّاىاتی کٌ در رهاّت نی« َـع نو هلطی ّغْب زتی ال ّعی...

نـاةٌ آىَا ... در انت نو ٍم اتفاؽ صُاٍط افتاد. ه ٍهاىا دهازدٍهْو فعزىط نو غاّب صُاٍط ؿط ه دّطً 

 ؿُد تا در زنان نَُُد ًَُر کيط. ىهی

. در کتاب ّياةٍْ الهُدة2
14

رهاّتی از ازهط ةو اؼساؽ اؿُعی از انام زؽو َؽکعی هارد ؿطً کٌ فعنُد0  

االنة نحل الضنع ه نحلٌ نحل ذی اللعىْو، هاللٌ لْغْتّو غْتة ال ّيسُ فَْا نو الَلکة إال نو  نحلٌ فی ٍظً»

ُّيی نحل اه نحل صنع ه ذی اللعىْو اؼت، ةٌ صطا ؼُگيط ةٌ ىسُی غاّب « جّتتٌ اللٌ َلی اللُل ةانانتٌ...

                                                           
 .134. نَُُد ادّان آّت اللٌ الٌُهی نيتٌعی0 ص 14

 .144ه  143. ؼُرً قافات0 آّات 15

 .431، ح 132، ص 2ج  ط الؽهىْو0. فعائ16
 .314ص   ،3. ّياةٍْ الهُد0ً ج 14
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از ٍالکت ىذات پْطا صُاٍط ؿط کٌ دغ کؽاىی کٌ صطاهىط آىان را ةع انانت اه جاةت كطم ىهُدً اؼت 

 کييط. ىهی

أی ه »آن هكت در دىتالٌ رهاّت دارد کٌ از زنعت ؼؤال از غْتت وُالىی اه ؿط ه زنعت در دُاب فعنُد0 

ةلی ةٌ صطا كؽم تا آىذا کٌ اکحع نُتلطاىؾ از اّو َلْطً « رةی زّتی ّعدٍ َو ٍظا األنع اکحع اللائلْو ةٌ...

 گعدىط. ةعنی

ىْو. در کتاب فعائط الؽه3
15

رهاّتی از داةع ةو َتطاللٌ اىكاری از پْانتع درةارً زنعت نَطی هارد ؿطً کٌ  

تعّو نعدم ةٌ  ُّيی ؿتٌْ« أؿتٌ الياس ةی صللاو ه ُصللاو ػ ّکُن لٌ غْتة ه زْعة تنّل فَْا االنم...»... فعنُد0 

رگهی نعدم صُاٍط ةُد، ةاؿط ه ةعای اه غْتتی ٍهعاً ةا زْعت ه ؼعد نو از ىٌع صللت ًاٍعی ه اصالكی نی

 کٌ نُهُالو انتَا گهعاً صُاٍيط ؿط.

. در کتاب ّياةٍْ الهُدة4
16

رهاّتی هارد ؿطً کٌ از زؽْو ةو صالط از زنعت انام رما در دُاب ؼؤال از  

ُّيی چَارنْو فعزىط از ...« العاةٍ نو هلطی ... ه ٍُ قازب الغْتة كتل صعهدٌ »زنعت نَطی کٌ فعنُدىط0 

 ه پْؾ از كْام دارای غْتت صُاٍط ةُد.قلب نو اؼت 

ؼيت نُدُد اؼت، التتٌ ٍع چيط ةٌ زْات  ىتْذٌ اّيکٌ از اّو كتْل رهاّات فعاهان در کتب ؿٌُْ ه اٍل

ؿُد کٌ  زنعت نَطی تكعّر ىـطً، انا از ةعصی کلهات هاردً در رهاّات نحل ػ غاّب ه غْتت ػ اؼتفادً نی

ی غْتت0 ُّيی کؽی کٌ هدُد دارد، انا فی  از وعؼ دّگع کلهٌ زنعت زىطً اؼت ه َهعی وُالىی دارد ه

السال نُدُد ىْؽت ه ةٌ کؽی کٌ از دىْا رفتٌ ه در آّيطً زتهاو ردُت ىهُدً ه دهةارً زىطً ؿُد غاّب گفتٌ 

 ؿُد. ىهی

 

ةع اؼاس اؼياد ه نطارک نُدُد، نعزُم ؿْش قطهؽ، َالم ه داىـهيط ؿٌُْ ةع اّو نُمُع ةٌ تسلْق 

پعداصت ه در کتاب کهال الطّو ه تهام اليُهٌ ةٌ تفكْل درةارً وُل َهع انام زنان ةٌ ةسث ه گفتگُ 

                                                           
 .556، ح 334، ص 2. فعائط الؽىْو0 ج 15
 .354، ص 3. ّياةٍْ الهُد0ً ج 16
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تاب، فكل دانُی ٍای نضالفان را در اّو کتاب ةٌ قُرت نؽتطل ةْان ىهُد، اه در اّو ک پعداصت، ه پعؼؾ

ةعد ه ؿعح  از زىطگی )نُّهعّو( ُّيی کؽاىی کٌ وُل َهع آىَا زّاد ةُدً را ىگاؿتٌ ه دٍَا ىفع را ٍم ىام نی

 کيط. زال ه زىطگی آىَا را نضتكعاو ةْان نی

اّو َالم ؿٌُْ نؽئلٌ وُل َهع زنعت نَطی را تيَا از وعّق )تذعةٌ تارّضی( ه ٍهچيْو افعادی کٌ َهع 

 ارىط را نُرد ةعرؼی كعار دادً ه نتُّعض ؼاّع ادلٌ ىـطً.وُالىی د

التتٌ َالهان دّگع ؿٌُْ ٍهْو رهش را ادانٌ دادىط، نحل0 ؿْش نفْط، ؿْش وُؼی، ؿْش وتعؼی، صُادٌ 

 ىكْع الطّو وُؼی، َالنٌ زلی، فْل کاؿاىی، َالنٌ نذلؽی ه ...

 

 است ىكتاة چَ آةامّصا امىعَىرهن كتاب

کتاب ةسار االىُار از کتاب وعائف ؼْط ةو واههس ىلل کعدً، کٌ کتاةی هدُد دارد، ةٌ ىام نعزُم نذلؽی در 

ؼيت )أةی زاتم ؼَل ةو نسهط ؼذؽتاىی( کٌ وُل َهع  الهُهعهن ةالُقاّا، تألْف ّکی از َلهای اٍل

ؼال در  3411ّا  2511اىط ه ةعصی از اّو افعاد تا  ؼال َهع کعدً 511کيط، کٌ ةُناو ةاالی  افعادی را ةْان نی

 اىط. اّو َالم صاکی زىطگی کعدً

لظا اّو کتاب ةعای اجتات َهع وُالىی افعاد ةا ذکع اؼانی آن تألْف ؿطً ه در زلْلت تأّْط َهع زنعت 

ةُدن َهع زنعت نَطی را ةٌ   آهری ؿطً ه دُاب وُالىی ةاؿط، کٌ از رهاّات ه کتب تارّضی دهٍ نَطی نی

اب ةٌ ىلل از کتاب کهال الطّودٍط. در ٍهْو کت رازتی نی
21

نعزُم قطهؽ، اٍل ؼيت داؼتان َذْب  

اىط اه ٍيگام رزلت پْانتع  کييط ه گفتٌ وُل َهع ؿضكی ةٌ ىام )اةی الطىْا َلی ةو َحهان نغعةی( را ىلل نی

ؼال َهعش ةُدً ه ؼپػ دغه اقساب زنعت َلی كعار گعفت ه پُْؼتٌ پادؿاٍان ه رهؼای  31زطهد 

گفت از آب زْات ىُؿْطً اؼت ه  کعدىط ه اه نی کعدىط ه از َلت وُل َهعش ؼؤال نی ازنار نی ةالدٍا اه را

اىط تا زنان صالفت نلتطر َتاؼی كىُاو زىطً ةُدً ه ةُط نُلُم ىـط کٌ زال ه رهزش  ىَاّتاو در نُرد اه گفتٌ

 چٌ ؿطً، آّا نعدً اؼت ّا زىطً ةُد؟ 

                                                           
 .535ه  534، ص 2. کهال الطّو ه تهام اليُهة0 ج 21
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داىيط، در زالی کٌ كعآن ةٌ آن اذَان دارد ه  نَطی را ةُْط نی ؼيت چگُىٌ وُل َهع زنعت ةا اّو زال اٍل

 رهاّات گُىاگُىی ٍم در نُرد اّو كنٌْ هدُد دارد.

در کتاب الغْتٌ
21

در اصتار َعب هارد ؿطً کٌ للهان ةو َاد، »گُّط  نعزُم ؿْش وُؼی هارد ؿطً کٌ نی 

 «.ُدً اؼتؼال ؼو اه ة 3511تعّو َهع را داؿتٌ کٌ زطهد  ةْـتعّو ه وُالىی

ه ٍهچيْو در کتاب تفؽْع التسع الهسْه اىطلؽی
22

، نؽيط ازهط
23

ه قسْر ةضاری 
24

در نُرد دّدال هارد  

ؿطً کٌ دّدال در زنان پْانتع زْات داؿتٌ ه تا ٍيگام صعهج زنعت نَطی زىطً اؼت. وتق اّو َتارت ه 

اىط ه  نعت نَطی را نتظکع ؿطًؼيت نتُاتعاو صعهج دّدال ٍيگام ًَُر ز َتارات دّگع از کتب ؿٌُْ ه اٍل

 ؿُد. ىَاّتاو ةٌ دؼت زنعت نَطی ه زنعت َْؽی کـتٌ نی

پػ ىتْذٌ اّيکٌ وُالىی ةُدن َهع اّو ؼٌ )دّدال، زنعت نَطی ه َْؽی( نيافاتی ةا ٍم ىطارد، ةلکٌ قعّر 

رهاّت اؼت
25

ّطفٍ نا إن فی اللائم ؼية نو ىُح ه ٍی وُل الُهع فکْف ّطفٍ انعً ه ال »کٌ فعنُدىط0  

ُّيی در كائم ؼيتی از زنعت ىُح هدُد دارد ...« ّـتٌَ نو االنُر التی لْػ ؿیء نيَا فی نُدب الُلُل 

کيْط، انا انُر نـاةٌ آن را کٌ ةعصالؼ نُهُل ه  کٌ آن وُل َهع اؼت، پػ چىُر اؼت کٌ انع اه را اىکار نی

ب األجعکيْط، در ٍهْو کتاب ه کتاب نيتض ًاٍع َلل اؼت را اىکار ىهی
26

دعّان زىطً ةُدن زنعت َْؽی  

ةاؿط ه ىغهل آن زنعت در آصع الغنان کٌ ادهاَاو ةع آن نتفق اللُل  وتق زطّث نتُاتع کٌ در آؼهان ةاال نی

 ٍؽتيط را ةْان داؿتٌ اؼت.

در کتاب اليٌم الهتياجع نو السطّث الهتُاتع
24

ىلل ؿطً کٌ آنطن زنعت َْؽی از آؼهان از ىٌع کتاب،  

 ةاؿط. هاع، َلل، كىُی ه جاةت نیؼيت، اد

                                                           
 .113. الغْتة ؿْش وُؼی0 ص 21

 .443، ص 2. تفؽْع التسع الهسْه اةُزْان اىطلؽی0 ج 22

 .444، ص 4نؽيط ازهط ةو زيتل0 ج . 23
 .133، ص 6ج   . قسْر ةضاری240

 .321، ص 2. کتاب کهال الطّو ه تهام اليُهة، ج 25

 .314، ص 13. نيتضب األجع0 ج 26
 .64ص  . اليٌم الهتياجع نو السطّث الهتُاتع240
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ؿُد کٌ زنعت َْؽی زىطً اؼت ه از ىٌع وُل َهع ىؽتت ةٌ زنعت  پػ از اّو َتارت نُلُم نی

تع اؼت، لظا دلْلی ةع اىکار  )َخ( ةغرگتع اؼت ه ّا زنعت صنع ىتی ىؽتت ةٌ زنعت َْؽی کَيؽال نَطی

 تُاىط َهعی وُالىی داؿتٌ ةاؿط. یوُالىی ةُدن َهع زنعت نَطی هدُد ىطارد ه زنعت نَطی ٍم ن

فعناّط صطاهىط در كعآن نی
25

« 0ٍَ ٍُّت ٍَ ًقُتًل ًو ًٌيَّ ٍة ٌُٔؤٍو ٍُُل اُمٍكًتاٍب ٍإمَّا ًم ُّيی ٍْچ ّک از اٍل کتاب « ًهٍإُن ٍوُي ًأ

 آهرد. ىْؽت نگع اّيکٌ كتل از نعگ صُد ةٌ اه )َْؽی( اّهان نی

کتاب ةٌ  ٌ تاکيُن چيْو اتفاؽ صاقی رخ ىطادً کٌ تهام اٍلؿُد، ک از اّو آٌّ ؿعّفٌ اّيىُر اؼتفادً نی

زنعت َْؽی اّهان ةْاهرىط، پػ زتهاو ةاّط در آّيطً ه آصع الغنان چيْو اتفاكی رخ دٍط، پػ اّو نُيا 

 ةاؿط. نؽتلغم زىطً ةُدن زنعت َْؽی ه َهع وُالىی اه نی

ؿُد  از ةعصی آّات دّگع ٍم فَهْطً نی کيط ه در كعآن وُل َهع ةعصی از نُدُدات را ةٌ قعازت ةْان نی

اىط  ٍا، گْاٍان، دهادات ه ...( َهع وُالىی داؿتٌ کٌ ةعصی از نضلُكات صطاهىط نحل )ؿْاوْو، اديٌ، اىؽان

نحالو ٍهْو زىطً ةُدن ؿْىان را صطاهىط در كعآن
26

ٍُّم ٌُٓتًعٌثًّن»دارد کٌ  ةْان نی   ،ًقاًل ًربِّ ًفأًًٍُظرًٍُْ ٍإًمى ًٓ

ًٌُظٍرًٓي ؿُىط نَلت ةطً ه  ؿْىان گفت0 صطاّا پػ ةٌ نو تا رهزی کٌ نعدم نتُُث نی« ًقاًل ًفإًًٍَّك ٍوُي اُمٌى

 صطاهىط گفت0 ٍهاىا تُ از نَلت دادگان ٍؽتی.

ؼؤال در اّو اؼت کٌ هكتی ىؽتت ةٌ اّو نضلُؽ صطا، وُل َهع چيطّو ٍغار ؼالٌ دادً ؿطً، پػ ىؽتت ةٌ 

 تُاىط داؿتٌ ةاؿط؟ طی)َخ( ةا آن َهع ؿعّف وُالىی چٌ اؿکالی نیزىطً ةُدن زنعت نَ

 ٍای تارّضی ةْان ؿطً اؼت. ؼال وتق ىلل کتاب 4111للهان زکْم کٌ در نْان ةـع َهعش زطهد 

                                                           
 .156. ؼُرً ىؽاء0 آٌّ 25
 .34ه  36. ؼُرً زذع0 آّات 26
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نُؼی زىطً ةُدً  ؼال وتق ةعصی رهاّات ةُدً ه تا زنان زنعت 3611َُج ةو َياؽ کٌ َهعش ىغدّک ةٌ 

اؼت
31

 . 

رؼط ه نُلُم  اىط ه َهع آىَا ةُناو ةٌ ٍغاران ؼال نی وتق ةعصی رهاّات اّو نُدُدات كتل از صللت آدم ةُدً

کييط ىْؽت دكْلاو چيط ؼال َهع نی
31
. 

نتع  111( ةا كطنتی زطهد پيخ ٍغار ؼال ه ةا ارتفاَی زطهد seguoiaدر کالْفعىْای آنعّکا درصتی ةٌ ىام )

ٍغار ؼال ه ةا مهاىت  4111الی  2111هدُد دارد. در کـُر اّعان ؿَع اّالم درصتان کَيؽال ةا كطنتی 

 ةاؿط. هدُد دارد کٌ از تْعً درصت ؼعه نی نتع ةيام زرةْو 111الی  61زطهد 

فنا هدُد دارىط ةا كطنتی ىغدّک ةٌ چيط قط نْلُْن ؼال کٌ در فنا ةا  ٍا ه کعات در ؼْارات ه کَکـان

 اىط. كطرت صطاهىط در زعکت

ؼال اؼت کٌ داىـهيطان تضهْو  1411کيط کٌ َهعش زطهد  ىَُی ىَيگ در اَهاؽ اكْاىُؼَا زىطگی نی

ؿُىط، داىـهيطان  ٍهْـٌ دّطً نیؿُىط، ه از وعؼ دّگع زُْاىاتی نحل کالغ کٌ  اىط ه ةٌ ىطرت دّطً نی زدً

کيط. ؼال ه اىطی َهع نی 211اىط0 کٌ زطهد  گفتٌ
32

 

 

تُاىط َهع وُالىی داؿتٌ ةاؿط ه در نْان نعدم  وتق آّات، رهاّات ه َلل ه ... زنعت نَطی)َخ( ٍم نی

ن صطاّی کٌ آتؾ را ةاؿط، چُن ٍها زىطگی کيط ه ةٌ زْات صُد ادانٌ دٍط ه اّو از كطرت ه اَذاز الَی نی

ی ؼالنت اه را كعار داد، صاک ه گل را در دؼتان زنعت َْؽی ةٌ پعىطً  ةعای اةعاٍْم ؼعد کعد ه هؼْلٌ

                                                           
 .166 الی 166. ادّان ه نَطهّت0 ص 31

 .34ه  36. ؼُرً زذع0 آّات 31
 .14. نذلٌ َلهی داىـهيطان ؼال 0 32
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ٍای نتهادی زىطً ىگٌ داؿتٌ ه دٍَا ؿاٍط  تتطّل کعد، زنعت َْؽی ه زنعت صنع ىتی را پػ از كعن

ی زنْو زىطً ىگٌ دارد ه  و صُد را رهی کعًتُاىط ةا كطرت ال ّتياٍی صُد صلْفٌ ه داىـْ نحال دّگع، پػ نی

ٍا کٌ اؿعؼ نضلُكاتيط،  ٍا از آّات صطاهىط اؼت تا اىؽان ای ىْؽت. ه اّو َالئم ه ىـاىٌ اّو چْغ َذْب ه تازً

پيط ه َتعت گْعىط ه در ٍهٌ زال ؿاکع صطاهىطی ةاؿيط کٌ تهام اؿْاء را آفعّط تا رهز كْانت دُاةگُی 

«انا ؿاکعاو ه انا کفُراو»ٍا دارد کٌ  يط ه اّو ةؽتگی ةٌ اىؽاناَهال ه رفتار صُد ةاؿ
33
. 

 نو اللٌ التُفْق

 اللٌ ه ةعکاتٌ هالؽالم َلْکم ه رزهة

 نسهط دُاد اؼطی وُؼی

22  /3 /62 

                                                           
 .3. ؼُرً اىؽان0 آٌّ 33
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